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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم
ها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة السميري حفظ

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .نهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالحم -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما  -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -
ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 .يدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوالصالة والسالم على س ،العاملني رب   هلله  احلمد  
نه يف ويزي   ميانلينا اإلإب ب  دورنا وي  قنا ويشرح صدنا ويوف  سد  ن ي  ونسأله أ حنمده سبحانه وتعاىل ونشكره

  .هل املغفرةه أهل التقوى وأن  إقلوبنا 
ن وحن ،عمة العظيمة اليت نعيشهامعها عن هذه الن  ن شاء اهلل نسكلمات بسيطة إ  ،ليوميف لقائنا ا تقينل

 مسعنا عن قوم   ا مسعنا يف كتاب اهلل عن قوم سبأملنا ألن   !ن نكون غاية يف الفرحأاخلوف قبل يف غاية 
 يقلب الذت العل مي  علهم إال فه كان من فه   ، ومامل يشعروا هبام ّن  فما كان منهم إال أ ،عمم اهلل بالن  عهمت  

ق روا نعمة اهلل ففر  بطه  قوم   ،خبارهم يف التاريخ، طارت أفكان اجلزاء من جنس العمل! ال يشعر بنعمة اهلل
 .ال تشعر بنعمته ب في نعمة اهلل وقلوبنان نتقل  خيفنا أفهذا أكثر ما يُ  .مشلهم

 يمانف اإلضع :عمةسباب عدم الشعور بالن  أ أهمحد وأ
 .اهلل همء عظ  يم كل شظ  ع   ،نم الرمحظ  ميان فع  اإل ي  وه ، وإذا ق  تعظيم الرمحن دول  ميان ت  قوة اإل فإن   

 .فت معرفة الرمحنف اإلميان ضع  ع  ذا ضلكن إ
ن اه، أخشى ما خنشوهذا أ  .هلهامن أواألزمنة العظيمة ال تنال التعظيم  ماكن العظيمةصبحت األأ 

نفسنا أر ا نذك  ا وتكرار  ن جنتمع مرار  أ ولذلك البد  ، نايهلوعن أ ال  نفسنا أو لزوال النعمة عن أ انكون سبب  
 .عملن  با
قال على هذه كلمة ال ت   لكن ، چڦ  ڦ  ڄچ  عمنفسنا بالن  أر ن نذك  أ البد   

 .امنه خال   والقلب  سان الل  
 

حمنة ، يه من فشلوفشل ف ،جنح فيه من جنحظيم ختبار عا، ساكنيها نة علىحمه  رض المباركةهذه األ إن  
 اْلغ ْرم ع ل ى ق ْدره اْلغ ْنمو ، عظيمة

 هذه األرض المباركة
 .رضخلق األ نْ أ نْ مها اهلل مه أرض عظ   
 .رضعن باقي األ اها اهلل دون  ب  ي   
 .قدامهما سارت أوفيه ،وكانت قبلتهم ،املرسلنيعليها األنبياء و  ج  ر  د  ض هذه األر  
 .يرض نزل الوحات هذه األويف جنب 
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 !؟صلى اهلل عليه وسلم رض اليت سار فيها النيبه يسري يف األعور أن  م يقع يف قلبه الش  فهل من معظ  

 .صلى اهلل عليه وسلم ر يف زمن النيبذك  كانت ت  بأمسائها   هذه املناطق ن  إ
فعاد ، ملا انقطع عنه الوحي وسلمصلى اهلل عليه  من مواقف النيب اتذكرين موقف  س "أجياد" مسعته فإذا  
 .ليه جربيل ورآه يف السماء يف أجيادإ
 !م هذا املكان ومن رفع شأنهمن عظ   نت تعرفوأ رْ سه  ،عليها ت  رْ ن سه إ فةهذه البقاع املشر   إن   

 املقام ال يسمح يف وإال ،ره وحنذ  ء وننب  ين نشري ونضأ ،هذه الدقائق البسيطةيف ولذلك نرجو من اهلل 
ن نبعد خنشى أوسكتنا ذا سكتنا ، لكن إن نعتقدهأ بجي يالذ احلق   ن نقول كل  لة أجامثل هذه الع  

 !ا عن احلقبعيد  
 
 :لى قسمينإنا ءفنقسم لقا 

 .رباباأل ومكانة البيت احلرام عند رب   سريع عن تعظيم البيت احلرام كالم . 
 .امعن هذا البيت احلر كالم بعد ذلك حول مسؤوليتنا لمث نأيت ل .2

 
وقد جاء ، رم اآلمنوهي احل  ، رماحل  هي ا ّن  أ :جند ،كة املباركة عند اهللا عن منزلة ما بدأنا الكالم سريع  ذإف

 .ّنا حرامأعلى رى ختت أخبار أأو ، منهاصريح بأجاء الت  وقد ، صريح بتحرميهاالت  
 خللقه اهلل ه  ب  ه  و   ،فيه يمن الذألالبيت وعن ارمة خبار عن ح  صوص اليت فيها إىل الن  إظر فلو بدأنا بالن  

ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے          ۓ  چ : سورة القصص نسمع قوله تعاىل يف

 .ا نعم اهللّن  إ( ۓ  ڭ    ڭ   -ہ) :ف عند قوله تعاىلف نقه ل ما نقه و  وأ ، چۓ  ڭ    ڭ  
 .هرضم أعظ   ،م اهللعظ   فمن

 ن  إ ؟نت تعبد اهلل بتعظيم البيت احلرامهل أ ،ادكس فؤ حتس  ، لبكش يف قفت  : ل كالم نقوله و  ولذلك أ 
 .عظيم رأس العباداتالت  

ٺ  ٺ  ٿ   چ  : قال همطويال   ازمن   -كما يف سورة نوح-ن بقي مع قومه ولذلك نوح عليه السالم بعد أ

 فإذا، مياناهلل دليل اإلمها عظ  ، وتعظيم األرض اليت ي  نيبىن الد  اهلل عليه ي   تعظيم   فإن  ، 2چٿ  ٿ  ٿ
 .م اهللعظ  عدم تعظيمه ملا ي   فقدانه تعظيم اهلل يف ثارترى آ ،فقد اإلنسان تعظيم اهلل
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 ن مث   ومه عظمة اهلل بهل يف قلبك شعور  ،هءح صلحت جوارحك وراذا صل  إ يس قلبك الذحتس  فابدأ 
 !.م اهلل؟  عظمة ما عظ  

امللك العظيم  وكيف الملك اهلل وامسع اسم، ن أمسائه وصفاتهع عمساف ،وإذا أردت أن تعرف تعظيم اهلل
شديدة احلرارة  ا صحراء ال غدير وال ماءرض  فيجعل أ، ريدقضى ما ي  وي يكم ما يشاءسبحانه وتعاىل 

صلى اهلل عليه  به النيب ملا جاء ان اهوى تبع  ويكو  ،هواءلتذهب مجيع األ! د اهللها مكانتها عن ءقليلة الفي
 .وسلم

شديدة  ،ءليلة الفيق ،ال زرع فيها وال ماء رض  ألا رض مجيع  هل األعند أ اذى جيعل يف القلب شوق  ما ال 
 .ال تعظيم اهللإ احلرارة

رض وخلق هذا هذه األ امللك العظيم الذى خلق ،مه امللكم ما عظ  عظ  عظيم ذا وقع يف قلب العبد الت  إ
فسيسري يف قلبك  ،ما يشاء يضقلك يكم ما يريد ويملن اإن كنت تعلم أ  .م هذه األرضعظ  ، العبد

  .م امللكتعظيم ما عظ  
رض هذه األلبحانه وتعالى يجبي نه س، وأامن  آا ن تكون حرم  ن لهذه األرض أنه مك  فإذا علمت أ

 من د العيش الذى تعيشه ما هي إالغَ رَ  علمت أن   ،هي إال من نعمائهات ما وهذه الثمر ، مراتث
 .الملك العظيمثار أفعال آ

األرض  هذهالعظيم امللك ماذا قال لك  انظر ،على مدى التاريخ فعالهمن أ اشيئ   ن ترىأ ردتمث إذا أ
 !بصريتك بت قل   ةكم مر  ,    چڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گچ  :ال لكق ؛اليت يبها

   ؟ىتر نت أين أ (ڑ  ک )

صحاب ؟ وماذا تنتفع بفعله ألب الفيللكرمي كيف فعل بأصحاالك العظيم امل الرب   (ک     ک  ک)
ن وكمال حفظه وكمال عظمته وكمال مكره باملاكرين وكمال كيده بالكائدي درتهكمال ق  ىتر أ؟ الفيل

 !؟لمؤمننيل
 !؟ذا كان حفظ البيت الحرام فكيف بمن آمن بهإ

 .مهاألرضه اليت عظ   اوتزداد تعظيم  ، كلرب   اتعظيم   ألن تزداد هال  الفيل كنت أت سورة ما قرأولذلك كل   
ذا يصل ما   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :قهانت فيها قال اهلل يف حرض اليت أهذه األ إن  
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 كلمللمن هذا األ د  فإذا شعرت باألمن ر  ،  چ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌچ لناس من حوهم ؟ ل
 .منوأخصها األم ، ع  ذه الن   هبها الذى أنعم على هذه األرض وخص   ،الكرمي العظيم الرب  

 .ٌم مبني على معرفتك للملك العظيمتعظيمك للملك هو تعظي ن  مر يدور حول أاأل :وللنا نقوالز 
 

 يوهو الذ ،مات اهللحر فوس عدم تعظيم د في الن  يول  الذي هو و  ،عظم داءالجهل باهلل هو أ إن  
 .د في النفوس استهانة ببيت اهلل يولّ 

-معوا جتالو وجدت نفسك يف احلرم وقد   .هاف املسائل وحتل  طراىل أإ اء ال تأته عن الد   فإذا سألت  
ة سرتاحاىل إبيت اهلل لوا وحو   ،فةكي  ماكن املوجلسوا يف األ ،ياميف أيام يف مثل هذه األ -اخصوص  النساء 

تدري لكن أ !هذه مشكلة !ما يكون أهم املكان أسو ءيرتكون ورا مث    مون ويتمتعونيتكل   نجيتمعو  !ةقتمؤ 
 مل يكنذا ء يف بيته شديد احلرص على نظافته إألن كل واحد من هؤال ؛ها ليس النظافةؤ ها؟ داؤ داما 

 !هو فقدان تعظيم اهلل لكن الداء ،يف النظافة اموسوس  
ال يليق  مانسان مه اهلل مارس اإلد تعظيم ما عظ  قه إذا ف  ف ،مه اهللم ما عظ  د تعظيقه د تعظيم اهلل ف  قه فإذا ف  

استطالت عليه  ،لبيت احلراماعن  و هناهنا أ اع  دافه وإذا وجدت م  . ة مارسه يف بيت اهللالعام  يف األماكن 
إال أننا نستجري اهلل أن  ؟ماذا ستقول هم يف مثل هذه املواقفو  (!؟متنعنا حق   بأي   !ال تنصحنا: )لسناأل

 من النعمة؛ اهذا الذى نفعله حرمان  يكون أثر 
 !ةواحد ةفت عنه مر  طه عمة مث خ  فأبقيت عليه الن   ،ج اإلنساندره ست  اان ما ضعف اإلميكل    هن  أل

ومعرفة الرمحن  ،يف قلوبنا ميانعل اإلجيوأن  ،ىل بابهإ انا مجيع  ن يرد  أنسأل اهلل و  ،ستدراجاال فنعوذ باهلل من
 .ا يليقمبفنا فإذا حصل هذا تصر  ، زادنا

األرض املباركة مصدر هذا   هم وتطهري هذالبيت احلرا نظافةلعناية با: جتماعولذلك نقول يف مثل هذا اال
 .نتائجها ،ّنايتها ،أطرافها طراف املسألة،طهري والنظافة أالت   ،اإليمانمن سينطلق ه كل  

هتمام والعناية بنظافة اليت هي عدم اال- ت هذه التصرفاتد  جه إن و  : خرى وقلىل املسألة بصورة أإوانظر 
، وال على ضعف تعظيم الرمحن ا مؤشر  ّن  ، إعلى ضعف اإلميان ا مؤشر  فإّن   -حلرامواألرض االبيت احلرام 

 .كما تنظر ألي أرضرض  ىل هذه األإتنظر 
واخلطة اليت  ،م اهللوتعظيم ما عظ   ،ن يكون حول تعظيم اهللجيب أقاشنا نه  أن   :ستخلصنا من هذااف 

عظيمة يف  ارض أرض  ن تكون هذه األنا من أجل أبنائمث مع أ وال  أنفسنا أمع ا ن نسريها مجيع  ب أجي
 .سون فيها ما يليقمث ميار ، نفوس أبنائنا
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فكارنا أب ن نرت  ولنبدأ بالقاعدة األولى من أجل أ:  

يف و أفعالك إذن صالح تصرفاتك ، لهإذا صلحت صلح اجلسد ك يف اجلسد مضغة ن  أ وال  ا علمت أإذ
سيكون  ، بيت اهللو مع اخللق يفصالح تصرفاتك مع بيت اهلل أ ،كانت  رضأ د احلرام أو يف أيهذا البل
 . ((صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ،إِذَا صَلَحَتْ ،أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً)) ؟هؤ ما مبد

 .الح قلبكك كلها مبنية على صصالح تصرفات
 صلى اهلل عليه وسلم ، والنيبقلبكى مبناها وأساسها عل (التعامالت كلها: الطرفيات)ات رفي  إذن كل الط  

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ )): ويقول، إذا صلح هذا القلب صلح اجلسد كلهيقول 

  . ((إِلَى قُلُوبِكُمْ
 له فغفر له كر اهللفش ،وك عن طريق املسلمنين شصرجل مييط غ ،ا هذا احلديثمجيع   تعلمونم فأنت

 .اهللما قام يف قلبه من تعظيم  : ةل  والعِ  ؛فأدخله اجلنة
ن صالح قلبك سبب  علم أا، و احبث عن قلبك :لبيت اهللا ف معظم  ن تتصر  ل خطوة من أجل أإذن أو  

أن د تري ،ىل صالح قلبكإّناية األمر  يف همرجع -كان املطلوب  اي  أ-مطلوب  كلو  .لصالح جوارحك
صلى اهلل  كلها بكالم النيبالح واسبقها  قائمة الص   ضع ،زوجك تصلح ،والدكأتصلح  ،كتصلح عائلت
 .((صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ،إِذَا صَلَحَتْ ،أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً)): :عليه وسلم

 .جعل صالحه غايتكاو  ،أول األمر اجعل تركيزك على قلبك
طابت  ،ءيصلح كل شإذا صلح القلب ، ءيصالح كل ش :قلنا؟ ما أثر صالح القلب :فإذا سألت

 .الدنيا وما فيها
 

 .صاحل له بصرية نافذةالقلب ال إن   
 .ىل القضاء والقدر بعني الرضاإينظر  القلب الصاحل 
 .ىل الرزق بعني الرضاإلصاحل ينظر القلب ا 
 .ا للفرج من اهللا يصرب عليهم انتظار  وامتحان   للناس فرياهم ابتالء  القلب الصاحل ينظر  
 .ءييف كل ش اترى القلب الصاحل صاحل   
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 .ء كما ينبغييىل كل شإ نظرتبصريتك  ،ءيصلح كل ش هإذا أصلحت ،دإذن القلب الصاحل مقص  
 .القلب الصاحل امهم جد   إذن

 
 لى القاعدة الثانيةإنأتي: 

مين كل  ن ت  مين عن السلوك قبل أكل  ال ت  أن قنا فات  و ، سلوكهذا كان القلب هو مدار صالح العبد وصالح إ
ن كالم النيب صلى موهذا تقرير  ،ح سلوكيلُ صْ ن يَ أجل ح من ألُ صْ يَ ن خطط لقلبي أأ: وال  أ، عن قليب

مر إذا كان هذا األ ،((صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ،إِذَا صَلَحَتْ ،أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً)) :اهلل عليه وسلم
ريد صالح أنا وأ ،كه القلبر  ى هو تبع للقلب وي  هذا اجلسد الذ :يأيت األمر الثاين ،عليهفقنا وات   ار  مقر  

 !قليب؟صلح فعل ألأاذا مبعىن م ك اجلسد كما ينبغي؟ر  فعل للقلب لكي ي  أماذا  ،القلب وصالح اجلسد
  :نقول

 !الح إال معرفة اهلل للص   سببٌ  اليوجد
م اهلل يف قلبه تعظي ن يستقر  أ اته وبكمال جالله ومجاله سبحانه وتعاىل البد  من عرف اهلل بأمسائه وصف إن  

 .ن يقع يف قلبه حب اهلل وتعظيمهأ املعرفة البد   يعرف اهلل حق   يالذ ،وتأليهه
 ن  عرفت أ ،ها صفات كمالصفاته كل   ،قصه عن كل صفات الن  نز  م   ،وسن اهلل امللك القد  إذا عرفت أ

فرمحته  ،قص يف صفات كمالهنن يكون فيه  سبحانه وتعاىل من أسامله ، المالس   سو ك القد  امللهو اهلل 
ء يش كلل ، وهو سابق  ءيى كل شته علومي  وقي   ،ه بلغ كل عبدؤ وعطا ،حي  سبحانه وتعاىل وسعت كل 

إذا وهب والذي  ،ال خيلف وعده املؤمن الذي إذا وعد الموس الس  فهو امللك القد   .يسبقه ء  وليس شي
 .ورزقهم إياها وأعطاهم املزيد لو زادوا يف شكره عهم هبااخللق عطايا مت  

 رب  كم ج    !؟ القلوبرب  ج  كم هيمن العزيز اجلبار املتكرب،  الم املؤمن املوس الس  فاهلل هو امللك القد  
 !عن اخللق أحزاّنم ؟ ام حمك  !؟الكسور

، مهه وتعظ  هك الذى حتب  ه إق معىن أن  حق  فت   ،همه وحتب  عظ  له ست معرفة  العظيم لو امتأل قلبك فهذا امللك 
 .هو ركنك الشديد ،هو صمدك، سيكون ون هو صمدك الذي إليه تلجأوسيك

ه أعظم على أن   الىل البيت احلرام إإفال تنظر  ،اكت اجلوارح تعظيم  حتر   ا القلب تأليه  ق هذا وامتألفإذا حتق  
يف  ، إىل أن يستقر  ارض  احلرام إال خري ما وطأت األقدام أال ترى هذا البلد و  ،رضما رأيت عينك على األ

 .فإذا حصل هذا بدأ التصرف السليم ،عظم نعمةك يف أعمة وأن  الن   اممتك يف قلبك أن  
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أعظم آية  ولذلك أنت تسمع أن   .ال يصلح القلوب إال معرفة امللك العظيم ،واضح هطريق القلب صالح
اللهم " :، تقول بعد كل صالةاإلخالصثلث القرآن هي سورة  ، تسمع أن   هي آية الكرسياهلليف كتاب 

ڇ  ڇ   ڍ  چ  :ده من أمساء اهلل وصفاته تقولرد  ت   ي، إذن هذا الذ"م ومنك السالمنت السالأ

  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
ملاذا  ،مساء اهلل وصفاتهأد رد  نت ت  أا ه, 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  چ : تقوليوم تعيد  ملاذا كل   ؟هذا الرتديد ر بكل  م  ؤ ت  

إال  ؟ملاذا تقول هذه الكلمات,   چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   
 .فهمها العميق صالح للحياة كلها ألن  

م، لْ العه له  يعرف اهلل ت    يالذ ،لمك عن اهللإذن اخلطوة الثانية كانت صالح قلبك يكون بصالح عه 
 1 چڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  چ  :ت القلبواجلاهل مي  

 .كل األعمال مبنية على صالح القلب، وصالح القلب ال يكون إال بمعرفة اهلل   إذن المعنى أن  
 
  لى الخطوة الثالثة إنأتي : 

عن ش ن يفت  أ :يوه ،الثالثة اخلطوة ىلإه سيأيت ن  البد أ ،قع يف قلبه تأليهه وتعظيمهو  ،هفإذا عرف العبد رب  
  اهلل؟ ب  ماذا ي   :هعن حماب   شفت  ي   ،؟اهلل يرضماذا ي   :مراضيه

 .اهللما يحب ن وع ،اهلل رضى عنش فت  يُ 
 ب  ما ي ه  ب  ح   يقع يف قلبه أناملفروض  ؟هذه األرضب اهلل ي   م أن  له وع   م اهللعظ  ماذا يقع يف قلب عبد ي  

م ما عظ   ،باهلل  معرفة  لو قلبه امتأل، ى عليهارض وال يتعد  م هذه األه يريد منه أن يعظ  رب   ن  م أله إذا ع   ،اهلل
 .م اهللعظ  ي  
 .عماءالعظيم صاحب الن   امللك وهو ،الجهل بهيدور حول  داؤنافنحن  

 .ننا ال نعرف ما يحب اهللأو هو  مث يأيت الداء الثاين
 !.ومن حولنا للهالك أنفسنا نار جر  ،فنا ما يحب اهللوما عر  ،فإذا ما عرفنا اهلل

 

                                                             
 1- : الناس   
 1- : الفاحتة  2
 22 : األنعام  1
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وأقبل من ترك دياره م كره ت  أن ، من قصد البيتم كره ت  أن ، م الوافدين عليهكره ن ت  أ :اهلل حب  مما يُ  ن  إو 
 .ه وطاف ببيته وسعىعلى رب  

وحوهم ء حولك يإىل جعل كل ش ا، فإذا علمت هذا سعيت جاهد  كرام هؤالء من تعظيم اهللإ إن  
 :لواهلل يقو  ،كرامهمإاألجور اليت ترتتب على أنت تكرمهم وتنتظر عند ربك و  ،إلكرامهم اجاهز  

  چٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ
تسبقهم عند هم قدم صدق  رهم أن  بش   ,

  .رهبم
لك قدم صدق  جعلاو ، 2چٱ  ٻ   ٻ  ٻچ  :يقول  ين تقول مثل ذاك الذواحذر أ

 .كتسبق
 ،ها اهلليب   رض  ك يف أن  فكما أ .اْلغ ْرم ع ل ى ق ْدره اْلغ ْنم لكن   ،لكعمام أعظ  ت  ه األرض وأنت يف هذ 

ة الني   كذلك أنت يف أرض    ،ليهاناس بأفئدهتم إويهوى ال ،وتضاعف فيها الصلوات ،عمالفيها األم وتعظ  
مل يفعلها ال مبعصية و  م  ذا ه  إ نسان  األرض غري هذه األرض اإل يف كل   :، مبعىنعليك فيها كرة باملنرادواإل

 !ب على العبدكت  ت   -رادة اإلحلادإ م  اه  -نسان فيها مبعصية اإل م  ذا ه  إرض ا هذه األم  أ، ب عليهكت  ت  
 :{و م ْن ي رهدْ }،   چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  :فاملسألة ليست يسرية

 .{ن ذهْقه  مهْن ع ذ اب  أ لهيم  } ةيومعص ةشاق  مب   :أي {بهإهحلْ اد  }، يريد بقلبه أي
 اْلُغْرم َقْدِر اْلغُْنمف

 
 :كما ينبغينعامل هذا البيت العظيم  حبيث  ،لحرملأحكام  ىلإ ندخل

إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ )) :صحيح مسلم ايض  ورد يف صحيح البخاري وأ -

وَلَمْ يَحِلَّ لِي إالَّ  ,وَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ ألَحَدٍ قَبْلِي وَاألَرْضَ ، فَهُ

 .رضيوم خلق السماوات واأل ةم مكن اهلل حر  أول تقرير أإذن هذا  ،((سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ 

                                                             
 2: يونس   
 21: الفجر  2
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وَال  ,وَال يُنَفَّرُ صَيْدُهُ  ,ال يُعْضَدُ شَوْكُهُ . رَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِفَهُوَ حَ)) :قالمث  :مر الثانياأل -

،  ء يف هذه األرضيشن يأمن كل كل هذا من أجل أ،   ((فَهَا ، وَال يُخْتَلَى خَالهُيَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إالَّ مَنْ عَرَّ
 .رهف  ن   ك ال ت   ن أن  يأم  ، حىت الطري ء يف هذه األرض آمنيش كل

ىب طفل ر لكي ي   ؛مام عينيكأن تكون هذه املفاهيم كلها أك كان الواجب عليك ءبناتيت تريب أأفإذا 
 .م هللعظ  م  

 .حال إال لهاالر   د  شَ الثة التي ال تُ البيوت الثمن وهذا البيت كما تعلمون  -
 .فيما سواه صالة ألفأفضل من مائة  فيه الصالة مويف هذا البيت احلرا -
  ،نه مسعه يقول عن مسح الركننيأ صلى اهلل عليه وسلم روي عن النيبابن عمر فيما ي  وقد ذكر  -

 امن طاف بالبيت مل يرفع قدمً)): -عين ابن عمري-، ومسعته يقول ((مسحُهما حيطُُّ اخلطايا)) :قال

كتب خطوة خطوة ي  ، 2((إال كتبَ اهلل له حسنةً، وحط عنه خطيئةً، وكتبَ له درجةً اومل يضع قدمً
 .لك فيها األجور

اس م الن  وْ ىل اهلل فيه ليس بل  إ العبد يتقرب ن  أ :هذا البيت من ميزاته ىل هذا األمر املهم وهو أن  إونأيت  -
فإذن تطهير  ؛دينب  ع  ت   لم  ه لئتىل اهلل فيه بتطهريه وهتيإب منا يتقر  إ ،على ما هم فيه من عدم النظافة

 .لى اهللالقرب ا من البيت قربة
 .دعى غري اهلل يف بيت اهللي   ن الوأ الشركالطهارة من  ااملطلوبة هنا طبع   عظم الطهارةوأ

سمع يف احلرم نت تأو  ،المزعجة األصوات العاليةطهارته من  :ة املهمةيمبعد هذه الطهارة العظ مث يأيت
 .!يف بيوهتن كأّنن  و  ء  نداام الشريفة العظيمة تتعاىل ي  أصوات النساء يف األ

 .  چڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ : ضد تطهري البيت وهذا 

 :طهارة معنوية وطهارة حسية أي 
 .فمن الشرك  :أما المعنوية

 .العابدينو الطائفني و  يزعج املصلني شيءفمن كل  : ما الحسيةأ
ترك أحد من احلجاج ن إ نطهر البيتن ىل اهلل أإب نتقر   ،ىل اهللإب ر  لق  ه من اض  فْ خ  نا يف احلرم وت  فص  

. ر البيت ما استطعتطه  بأن ت  ىل اهلل إفرصة للتقرب  فهذه ،همع بذم  ال تتسر  و  شيء مما ينبغي تطهريه،
                                                             

ه ا /كهت اب احلْ ج  " )صحيح مسلم"، ( 7 11/باب لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة /كهت اب اجلْهْزي ةه " )حيح البخاريص"    ة  و ص ْيدهه ا و خ ال  باب حت ْرهميه م ك 
و امه  د  ع ل ى الد  ا إهال  لهم ْنشه  ".171 /و ش ج رهه ا و ل ق ط تهه 
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صواهتم أطفال و ا األوأم   .تطهري البيتيأيت منك عدم  م لبيت اهللعظ  لكن العيب أن تكون أنت هنا امل

 !وال حرج ثواملسبحني واملصلني فحد   يذاء القارئنيوتركهم إ
 ن عندما جندإذ !هل البلد، فال يبقى أطفال إال أطفال أيأيت احلجاج بأطفاهما ما نادر   هن  م تعلمون أنتوأ

ا ي  س  والد املسؤولني عن تطهري البيت حه ن هؤالء؟ أوالد م  سيكون أ ،مدرسة يلعبون صرفةعن احلرم عبارة 
ىل إلنا بيت اهلل وكم حو   ،حقوق اهلل عتدينا علىالني، وكم التا زعجناوكم أ ،ذينا املصلنيفكم آ .اومعنوي  

 بيت اهلل؟فكيف يف ، تكون جرمية خرآي مكان لو كانت يف أ ،كل هذه عظائم وجرائم !قاءلتمكان لال
 .اهلل ونتناصح يف ذلك يتقوى ونتقهل الهذه معصية عظيمة علينا أن نكون أ

 
  ؟ة ما هي مسؤوليتهانة مكة المكرمساكِ 
يكون هناك  جيب أن يف مقابلها ،ها اهللرض يب  نت يف أأ، ضاعف صلواتكت   ؛ق ْدره اْلغ ْنمباْلغ ْرم ن أنا اتفق

 :رم غ  
  ادة الحمد والشكربع:  وال  أ: 

ار ختبااألرض  هذهكىن س   ، ألن  ضاألر كىن هذه كرمنا بس  حنمد اهلل ونشكره على ما أنعم علينا وأ
 عل بكم؟ إن تتولوا ماذا يف ،ختبارا االل الناس يف حال جناح يف هذوليس ك ،ختبار عظيما ،تالءباو 

   چېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی چ
 !اهلل فهذا ال يعرف ،سأبقى سأبقىأنا  ،ال :الذى يقولأما 

وإن  ،يد لك في النعمةزِ  ،فإذا شكرت ،على خواطرهم دابير ما ال يمرّ ر لخلقه من التفإن اهلل يدبّ 
 !لوانأهلل لها عقوبات اف ،بطرت

 
 رامرمة البيت الحعلى تعظيم حُ  ا الحرصن  مطلوب مِ :  انيمر الثاأل: 

 هذا ،نقوم بفعل عكسيجند أننا تأيت مواقف عندما تنا و ننا نقول بألساملشكلة أ !اوهذا ليس كالم  
دق يف الواجدان قابلها صه سان اليت ال ي  دعوى بالل  لا أن  ن يز رك  كون م  جيب أن ن ،لنا يف باب خطريدخه ي  

 !."النفاق العريض"باب هذا 
يه الرمحة وظاهره من ف همث يضرب بينهم بسور له باب باطن ان مع  و ن واملنافقو منالعظيم يسري املؤ  يوماليف  

 2چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ : املؤمنني يقولون هم نينادو  املنافقون، اآلن يف تلك اللحظة قبله العذاب
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ژ  چ   !؟ثلكم ونصلي صالتكم ونعبد اهلل مم وجنلس جمالسكم نشهد شهادتكأمل نكن معكم  :أي

ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  

 .أمر خطري،  چڳ

ک   ک  گ  چ   صلى اهلل عليه وسلم تون للرسوليأ ،ا تسمعهم يف أول سورة املنافقونوهذا مل  

إنك }ء على قلوهبم يش :مبعىن {هدنش}انظري   چگ  گ   ڳ  ڳڳ  چ ن؟ ماذا يقولو  چگ 

منازعة  ليس فيهاهذه احلقيقة   چ ڳ  ڱ       ڱ     ڱ چ: واهلل يقول هم  .ةحقيقأي  {اهلللرسول 

 !شهد على كذب ما يف قلوهبم  چڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  چ
 .!مستقر يف الوجدانغري هو باللسان و  اكالم    "م عظيمالبيت احلرا" :تقول ته فال تأ

 !.ن ما في قلبك ضد ما هو على لسانكن يكو أ: العظيم للنفاق هذا الباب
حات الربامج ليست جمرد لو ، ا جيري على اللسانم  ليست كال اهلل احلرامبيت  فلذلك برامج تعظيم 
 .بىن يف القلبن ت  قلب جيب أعمال هذه أ ،برامج تنطلق وال ،كتبت  

إن مل  ،وراقعلى األ اكالم  هذا ليس  ، هلل احلرامبيت اتعظيم ونقول انطلقت محلة  ابعضنا بعض  ء هىن ي  ال
 !قلوبنا لنفعه ت ملو رنا حبق هذا البيت ك  ننا ذ  علينا أ اكون شاهد  بل سي ،قلب ليس له قيمةليف ا صبحي  

عظم أمشاعرنا  ن  إ .ال جيدونه يف وجداّنم اسنتهم كالم  ن يقولوا بألميوج بالعامل اإلسالمي أ يذال إن  
ين هذه مشاعر، أ: تل  جه و   ،1 چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ٹ چ ختبار لنا ا

 .!ق بألسنتنا دعاوى ال ّناية هاطله مث ن   ،رض وذهبت مع كل حيلقد تاهت مشاعرنا يف كل أ !؟املشاعر
ونستعيذ  ،حالنا كون هذاىل اهلل أن يإونربأ  ،جنده يف قلوبنا وال بألستنا اكالم  ن نقول  ا نستجري باهلل أفإن  

 .هذه خواتيمناأن تكون باهلل 
، فإذا على لسانهال ما يف قلبه جيري املوت يذهب عقل العبد وال يبقى إ سكرة ا تأيتمل   -يا قوم- هألن  

ألّنا سكرة  ؛هذا الكالم انطلق على لسانك وقت سكرة املوت ،امتأل قلبك بتعظيم اهلل وبكالم اهلل
ر كل و  د  ون   اكالم    ناذا بقينا نكلم بعضإف. القلبال ما يف ، سكرة ال يبقى فيها إالعبد ب عقلذهه ت  

ري صبحنا جن  من جهة أننا أ خاسرين،بل سنكون  !ءيغري شد كالم سنبقى كما حنن مل يتجمر  املشاريع يف 
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وخنشى  . هذا البيت عظيم ن  واهلل يعلم أ ،هذا البيت عظيم د أن  شه  ن   :نا نقولكأن  و لسنتنا أئق على قاح
 !كاذبون  ن كمإواهلل يشهد : قول اهللن نكون ممن يأ

 .!د كالم نقوله بألستنار  أن يكون اإلميان جم  من  باهلل نعوذ، نعوذ باهلل من سوء احلال
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى ))ن تكون هذه احلقائق يف وجداننا حقائق لكن بقي أد رد  اجمللس ن   اقة يف هذإننا حقي 

 ((.كُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْصُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِ
 .بتعظيمه ئةن تكون قلوبنا ممتلأ وجل   ل اهلل عز  فأسا

 
 : ولهذا نقول

  نتهاك حرمات اهللاة غريك على ئيف جتر  اال تكون سبب   أناحرص على. 
 رمة هذا البيتك الناس ح  نتهه ن ي  أ اأن تكون أنت سبب  انتبه. 
هذا لتعظيم اخللق  اسبب   أنت كسبب تعظيمه كون ي، و مه اخللقظ  ع  ن ي   أجل أن ه مه مظ  ع  ن ت   عليك أ

 .البيت
  رض يبها اهللأ يف أحب   فأنت ؛كثار من الطاعات والعبادات والتعرض للرمحاتواحرص على اإل. 

ا مع ن يشرن، وأتعظيم بيتهيف تعظيمه و يف ميانه و أن جيعلنا ممن صدق يف إورمحته مبنه وكرمه  ل اهللسأأ
 .منياللهم آ .ري كاذبنياألنبياء والصديقني والشهداء صادقني غ


