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 بسِم اِهللا الرحمِن الرحيمِ 

  اللهم اهِدني وسدْدني
  في الحج  اعيةُ الد  المرأةُ 

ه ه وصحبِ وعلى آلِ ، لينَ حج المُ  ر الغُ  وقائدِ  لينَ رسَ المُ  على إمامِ  المُ والس  الةُ والص ، العالمينَ  رب  هللاِ  الحمدُ 
  .أجمعينَ 
 عُ جَمــوهــو مَ  ، كيــف ال؟!ابهــ ، والعنايــةُ اتــي ينبغــي اســتثمارهال  العظيمــةِ  مــن المواســمِ  الحــج  فــإن ؛ بعــدُ أمــا 

 هـي محــط  ه ببقعـةٍ ، وأداؤُ ينَ للمــؤمنين الـد  ل اهللاُ كَمـ، وفيـه أَ القـويمِ  ينِ الـد  مـن أركــانِ  ، وركـنٌ العظـيمُ  اإلسـالمِ 
  .دينَ وح المُ  جميعِ  بلةُ ، وقِ المسلمينَ  أنظارِ 
 إن  عبـاداتِ ال ألنواعِ  عظيمةٌ  فرصةٌ  الحج وشـت ، المسـلمينَ  الجتمـاعِ  جليلـةٌ  ، وفرصـةٌ بـاتِ رُ والقُ  اعـاتِ ى الط 
  .ظاهرةٍ  حق  واحدٍة، وكلمةٍ  كاٍن واحٍد على طاعةٍ مفي 

 ، وتقـل الفروقـاتُ  ، وتذوبُ والعقولُ  األفكارُ  ، وتتالقحُ والقلوبُ  األجسادُ  تتقاربُ  العظيمِ  في هذا الموسمِ 
ى نًـيضـون إلـى مِ فِ ا، ويُ جميعً  فون في عرفاتٍ قِ ، يَ واحدةً  ون عبادةً ؤد ، يُ واحدٍ  على صعيدٍ  ، الجميعُ الخالفاتُ 

 ه جليلةٌ عبادِ على  من اهللاِ  ةٌ نّ ، ومِ عظيمةٌ  كمةٌ مون مًعا، فهذه حِ رجُ ا، ويَ سوي.  
 ديـنٍ  موسمُ  هذا الموسمَ  إن  بالعبـادةِ  ينُ ودنيـا، فالـد  كرِ والـذ تعـالى، يقـولُ  اهللاِ  مـن فضـلِ  نيا باالبتغـاءِ ، والـد 

  .]١٩٨ [البقرة:  ِمن رَبُكْم}{لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تـَْبتَـُغوا َفْضًال  :- وجل  عز  - اهللاُ 
 إلــى اهللاِ  عوةِ الــد  ميــدانُ  :العظــيمِ  إليهــا فــي هــذا الموســمِ  عةُ ســارَ ها والمُ تــي ينبغــي اســتغاللُ ال  ن الميــادينِ وِمــ

ه، مكانَـ يجـدُ  بـالقولِ  اعيـةُ فالد  ؛عوي الـد  العمـلِ  ى حقـولِ في شـت  العاملينَ  لجميعِ  خصبٌ  تعالى، وهو ميدانٌ 
 ــةُ والد ــ يجــدُ  بالمــالِ  اعي ــةُ ه، والد مجاَل ــيلقــى ترحابَــ بالخدمــةِ  اعي ه حظــ يجــدُ  فــي هــذا الموســمِ  عامــلٍ  ل ه، وُك

  .في ذلك سواءٌ  ساءِ والن  جالِ من الر  ، والكل ه من العملِ ونصيبَ 
على  ةِ العالمي  دميرِ والت  غريبِ الت  حملةِ  معَ  ةً وخاص  ،هابها ورعايتُ  تي ينبغي العنايةُ ال  ةِ هم المُ  لمجاالتِ ومن ا

ـالمُ  مـن المواسـمِ  الحـج  ، وموسـمُ وي َسـالن  فـي الجانـبِ  عوةِ الـد  مجالُ : المسلمين نساءِ  مثـلِ  السـتغاللِ  ةِ هم 
  :ما يلي ن خاللِ مِ  في هذا المجالِ  لعملِ ا ةُ ي أهم  زُ برُ ، وتَ هذا األمرِ 

  .تعالى هللاِ إلى ا عوةِ في الد  رعي الش  الواجبُ  -١
  .مةِ سلِ المُ  على المرأةِ  -سةِ رِ الش - ةِ العالمي  ةِ غريبي الت  الهجمةِ  بسببِ  -٢
  .مةِ سلِ المُ  المرأةِ  يرت حولَ ثِ تي أُ ال  بهاتِ الش  كثرةُ  -٣



  في الحج  اعيةُ الد  المرأةُ 

 

 
٢ 

  .في ذلك المرأةِ  لُ ، واستغالسائي الن  في الجانبِ  ةً ص وخا، هواتِ الش  كثرةُ  -٤
  .ساءِ الن  في جانبِ  ةً وخاص ، الجهلِ  كثرةُ  -٥

 كُ مِلـن تَ مم  ةً ، وخاص ساءِ الن  في جانبِ  إلى اهللاِ  عوةِ بالد  القيامُ  كان من الواجبِ ؛  مت هذه األمورُ فإذا ُعلِ 
 الحسنىب وموعظةٍ  حكمةٍ  ، معَ وبصيرةٍ  ا من علمٍ حظ.  

ـأن أُ  ب ِحـأُ ، ها فـي الحـج اسـتثمارُ  نُ مِكـتـي يُ ال  المشـاريعِ  بعـضِ  فـي عـرضِ  البـدءِ  وقبلَ  مـن  بمجموعـةٍ  رَ ذك
 قبلَ  اعياتِ الوصايا ألخواتي الد  ؛ عملٍ  أي هُ أن ينفعَ  اهللاَ  لعل بِ  وينفعَ  ن هن:  

 ـــاألُ  ةُ الوصـــي ـــ العمـــلِ  عظمـــى فـــي نجـــاحِ  ةٌ يـــأهم  ولإلخـــالصِ ، -تعـــالى- هللاِ  العمـــلِ  إخـــالصُ  :ىوَل ه، وبركِت
  .تعالى هللاِ  ام الت  على اإلخالصِ  اعيةُ الد  صِ حرِ تَ لْ فَـ 

 ةُ الوصي  طُ شترَ وال يُ ، لمُ العِ : انيةُ الث  منـه، بـل ُكـ عـالٍ  حد مـا تَ  ل ه تُ فـي ثبوتِـ قُ ثِـوتَ  ه األخـتُ ْتـمَ عل ه ه وتنشـرُ غُـبل
  .لىتعا اهللاِ  من كتابِ  ولو كان آيةً 

 ةُ الوصــي  الثــةُ الث:  عُ دْ إلــى الَمــ ظــرُ الن بعــينِ  اتِ و  ــ حمــةِ الرفقةِ والش  طــفِ والل،  ن علــى َمــ هــي رحمــةٌ  اعيــةُ فالد
  .ن عليهِ  قْ شفِ تُ لْ ، فَـ ن وهُ دعُ تَ 

 ةُ الوصــي  ويكــونُ  ،االحتســابُ : ابعــةُ الر  ــ ، فاحتســابُ مــن األعمــالِ  عمــلٍ  ذلــك فــي أيــُس علــ وابِ الث ى ُيحم
  .كليفِ الت  ةُ شق هانت عليه مَ  العملِ  ن الح له أجرُ مَ  ، فإن العملِ 

 لقِ الخُ  سنُ حُ  :الخامسةُ  ةُ الوصي،  ـ الهنـدِ  ا من بـالدِ كثيرً   فإن األوائـلِ  مينَ سـلِ المُ  فـي عهـدِ  حْ فـتَ لـم تُ  دِ نْ والس 
 سنِ بل بحُ ، يفِ بالس  األخالقِ  يبِ ، وطِ عاملِ الت.  
ــالت  :الحســـنِ  لـــقِ ن الخُ وِمــ مُ بس  دعُ الَمـــ جــوهِ فـــي وُ  ائمُ الـــد ـــ ، فكـــم فتحــت االبتســـامةُ اتِ ومغـــاليقَ  ادقةُ الص 

 -تعـالى رحمـه اهللاُ - البصـري  ف الحسـنُ ، وقـد عـر بال اسـتئذانٍ  القلبَ  تي تدخلُ هي ال  ، فاالبتسامةُ القلوبِ 
  ).طٌ نبسِ مُ  ووجهٌ ، نٌ ي لَ  (كالمٌ  ه:بقولِ  الخلقِ  سنَ حُ 

 ةُ الوصي  القدوةُ  :ادسةُ الس  الحةُ الص،  دعُ المَ  فإن دوةٍ إلى قُ  بحاجةٍ  اتِ و  َنها منِك أيـ ، كةُ باَر المُ  اعيةُ ها الد تُ يـََريـْ
ــبعضِ  -تعــالى رحمــه اهللاُ - البصــري  الحســنُ  يقــولُ  ُــ(كُ  ه:أصــحابِ  ل ــ)، أيْ ينَ تِ امِ َصــ عــاةً وا دُ ون ــد  نِ كُ تَ : ِل  عوةُ ال

  !وكلمةٍ  كلمةٍ   ن ألفِ مِ  ا تكن أبلغَ أحيانً  بالقدوةِ  عوةُ والد  .دوةِ بالقُ 
 ــ ةُ الوصــي ــ :ابعةُ السبرُ الص،  فــإن  البِــ مــن أعمــالِ  عمــلٍ  أي ر  إلــى  تحتــاجُ  -تعــالى- اهللاِ  بــه وجــهُ  رادُ تــي يُــال
 رِ نَكـعـن المُ  هيِ والن  بالمعروفِ  األمرِ  ن لوازمِ مِ  ، وإن رةٍ صابَ ومُ  إلى صبرٍ  تحتاجُ  عوةَ الد  ، فإن وصبرٍ  احتسابٍ 

 القِ على ما يُ  برَ الص الحكـيمِ  قمـانَ عـن لُ  حكايـةً  -تعـالى- اهللاُ  يقـولُ ، همااعي فـي سـبيلِ يه الـد  ه تِ فـي وصـي
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ــ ــَه َعــِن اْلُمنَكــِر َواْصــِبْر َعَلــى َمــا َأَصــاَبَك ِإن َذِلــَك ِمــنْ  ه:البِن ــاْلَمْعُروِف َواْن ــَالَة َوْأُمــْر ِب ــِم الص ْزِم  َعــ{يَــا بـَُنــي َأِق
ه، دِ هْ جَ  بِ بحسَ  طٍف وليٍن وحكمةٍ بلُ  عن المنكرِ  هيِ والن  بالمعروفِ  يه باألمرِ وصِ ؛ فهو يُ ]١٧ [لقمان: اْألُُموِر}

  .ه عن المنكرِ ونهيِ  ه بالمعروفِ أمرِ  لَ قابِ ه من األذى مُ يبُ صِ ما يُ  لِ حم وتَ 
 ةُ الوصــي  امنــةُ الث:  وِمــ ،تعــالى هللاِ  واضــعُ الت هللاِ  واضــعِ ن الت  ظُــه، فــال تَ لخلِقــ واضــعُ الت ن  الد مــن  هــا خيــرٌ اعيــُة أن

هــا إلــى بُ قر هــا، ويُ يرفعُ  اعيــةِ مــن الد  واضــعَ الت  تعــالى خيــًرا منهــا، فــإن  اهللاِ  ُكــن عنــدَ بــل قــد يَ ، اتِ و دعُ الَمــ هــؤالءِ 
  اِت.و دعُ المَ  قلوبِ 

 ةُ الوصي  قهُ فِ  :اسعةُ الت  اتِ األولوي،  دعُ ه الَمـمـا تحتاُجـ هَ فَقـأن تَ  ةِ اعيـفعلى الد بمـا يُهِ  فتبـدأُ ؛ اتُ و ُهـم ابتـداًء  ن
 ثُ  ،وحيدِ بالت ثُ  ،العباداتِ  بفرائضِ  م ذلك حَتْجَنه بعدَ ما يَ  م.  

 العاشـــرةُ  ةُ الوصـــي بالهدايـــةِ  عاءُ : الـــد  واإلعانـــةِ  ،ســـديدِ والت  مـــتِ رِ تعـــالى، فـــإذا حُ  هللاِ  ، واإلخـــالصِ وفيـــقِ والت 
 من الهدايةِ  اعيةُ الد  واإلعانةِ  سديدِ والت  ؛ وفيقِ والت ن قالق مَ دَ وصَ ! عليها ها وبالٌ سعيَ  فإن:  

  ِه اْجِتَهاُدهُ يْ فـَأوُل ما َيجِني َعلَ ...  َعْوٌن ِمَن اِهللا لِْلَفَتى ِإَذا لم َيُكنْ 
 دعُ لمَ لِ  عاءُ وكذلك الد هُ ورَ دُ صُ  اهللاُ  وأن يشرحَ ، بالهدايةِ  اتِ و للهُ  ن دى والحق.  

  

، مـاتِ خي ن كانـت فـي المُ َمـ ةً خاصـ، و فـي الحـج  اعيةُ الد  المرأةُ  افيه كَ شارِ أن تُ  نُ مكِ تي يُ ال  ن المشاريعِ ومِ 
  :ما يلي بعضُ 
١-  بــالقولِ  تعــالى إلــى اهللاِ  عوةُ الــد ، اعيــةُ فــال تــأتي الد  للحــج  ــ وقــد جَ إال راتِ حاَضــا مــن المُ زت عــددً ه 

 ، أو خـاللَ لواتِ الصـ بَ ِقـعَ  ، وتكـونُ واإلرشـادِ  الـوعظِ  أو بـابِ ، األحكامِ  في بابِ  ، سواءٌ افعةِ الن  والكلماتِ 
  .ةِ أو الخاص  ةِ العام  الجلساتِ 

  .الوةِ الت  تصحيحِ  معَ ، الكريمِ  من القرآنِ  رِ وَ الس  ارِ صَ قِ  لتحفيظِ  قاتٌ لْ حَ  -٢
  .ومِ الن  ، أو عندَ ةِ الخاص  الجلساتِ  عن طريقِ  ،لهن  ةِ الفردي  عوةِ الد  فكرةِ  استغاللُ  -٣
 تـي فـي الكتـابِ ال  ةِ عويـوالد  ةِ ميـلْ العِ  ةِ المـاد  على نوعِ  الحرصِ  معَ  ،ةِ والمطوي  ريطِ والش  الكتابِ  توزيعُ  -٤
 ريطِ والش  دعُ المَ  قُ وافِ تي تُ ال على ما يُهِ  صُ ، وُيحرَ اتِ و م وينفعُ  هن في عقائدِ  هن وعباداتِ  هن هن.  
 ، أو شــروطِ الحــج  صــفةِ  ، أو شــرحِ هــارةِ الط  أو أحكــامِ  ا،عمليــ الةِ الصــ صــفةِ  فــي بيــانِ  ســريعةٌ  دوراتٌ  -٥

  .هاوغيرِ ، ةِ وجي الز  العالقاتِ  ه، أو في فن بسِ لُ  وهيئةِ  رعي الش  الحجابِ 
 اعيـةُ الد  ى ال ُتشـِغلَ حتـ الحـج  لهـا قبـلَ  جهيـزُ الت  ويكـونُ  ه،وغيرِ  عن الحجابِ  ةٍ إرشادي  لوحاتٍ  وضعُ  -٦
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  .للجلوسِ  د عَ المُ  العام  في الموضعِ  الحج  ها من بدايةِ وضعُ  ، ويكونُ ا هو أهم عم  الحج  وقتَ 
ـــروعِ الـــد  كـــبعضِ   ؛ه طويـــلٌ ا وعمـــرُ ا نافًعـــشـــيئً  وتكـــونُ ، ةُ ذكاريـــالت  ةُ الهديـــ -٧ اعاتِ ، أو الس وحـــاتِ ، أو الل 

 ذلك. غيرِ  و، أ، أو األقالمِ ةِ الحائطي  
  .الحج  لها قبلَ  اإلعدادُ  ويكونُ  عليها، جوائزَ  توزيعِ  معَ  ةُ مي لْ والعِ  ةُ قافي الث  قاتُ سابَ المُ  -٨
ــزُ  -٩  كةِ ضــحِ ال المُ  افعــةِ الن  علــى العــروضِ  صُ حــرَ ويُ  ،ضِ رْ الَعــ علــى شاشــاتِ  مُ قــد تــي تُ ال  وضِ رُ الُعــ تجهي
  !لةِ بتذَ والمُ 

١٠-  المُ  لزيارةِ  رتيبُ الت وذلـك عـن طريـقِ  ،رةِ جـاوِ المُ  ماتِ خي  لِ  ي الحمـالتِ شـرفِ مُ  لِ بَـن قِ ِمـ نسـيقِ الت قـاءِ ل 
  .هن ماتِ خي في مُ  هن يانِ شْ وغِ  اتِ و دعُ بالمَ 

  .رعي الش  الحجابِ  توزيعُ  -١١
  .ادً ا جي ا له تخطيطً طً خط مُ  ويكونُ  فعٌ نا فيه برنامجٌ  مُ  يُقد مثًال  العيدِ  يومَ  يكونُ  رٍ مَ سَ  حفلُ  -١٢
  : فيمثًال  وتكونُ ، حمةِ والر  طافةِ الل  في غايةِ  قديمِ الت  طريقةُ  وتكونُ  ،في الحج  اتِ و دعُ المَ  خدمةُ  -١٣

  .رابِ والش  عامِ في الط  ن هُ دمتُـ خِ  -
  .في ذلك هن دتُ ساعَ ومُ ، فـُُرِشهن  إعدادُ  -
  .اخنةِ الس  ، والمشروباتِ عليهن  الماءِ  توزيعُ  -
  .هاوغيرِ  المالبسِ  إليه من بعضِ  نَ جْ تَ حْ ما يَ  تقديمُ  -

 ســـائلِ الر  بإرســـالِ  الحـــج  بعـــدَ  ن ُهـــمعَ  واصـــلِ للت ؛ لكترونـــي اإل والبريـــدِ ، الـــةِ ق النـ  الهواتـــفِ  أرقـــامِ  أخـــذُ  -١٤
 الد ةِ عوي  اريعِ ها من المش، وغيرِ الهادفةِ  عةِ تابَ ، والمُ افعةِ الن  الد الهادفةِ  ةِ عوي  افعةِ والن.  

ذلـك  ه ولـي إنـ؛ هعبـادِ  ه، ونفـعِ دينِـ لخدمـةِ  ن كُ دَ سـد ، وأن يُ ن كُ ودِ ُهـفـي جُ  كَ بـارِ أن يُ  اهللاَ  أسـألُ  ،وفي الختـامِ 
  .عليه والقادرُ 

  .ه أجمعينَ ه وصحبِ وعلى آلِ ، ينَ لِ رسَ المُ  دِ على سي  المُ والس  الةُ ، والص لمينَ االع رب  هللاِ  والحمدُ 
  

 الفقيُر إلى عفِو سيده ومواله

  د. ظافُر بُن حسٍن آِل َجْبعانَ 
www.aljebaan.com  
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