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 احتفال خاص لحجاج حملة السلطان محمد الفاتح في بيروت

 

 

نًُاعثح عىدج دجاج دًهح انغهطاٌ يذًذ انفاذخ يٍ أداء فشَضح انذج، ألايد جًعُح اإلسشاد واإلصالح ادرفاالً 

وَائة انشئُظ انًهُذط وعُى انًغشتم، وانًشاَخ  خاصاً نهذجاج تذضىس سئُظ انجًعُح انًهُذط جًال يذُى،

انًشافمٍُ نهذًهح شُخ لُّشاء تُشوخ انشُخ يذًىد عكاوٌ، انشُخ وعُى انًضّوق، وانشُخ أًٍَ عثذ انىهاب ويذَش 

 انكىال. -فٍ لاعح يشكض يشَى  2018أَهىل  12انذًهح انذاج أًٍَ شهاب، ورنك غشوب َىو األستعاء 
م انذاج عهٍ جًعح تانذضىس، وتعذ ذالوج ٌِ يٍ انزكش انذكُى، كاَد تالح يٍ األَاشُذ تذاَح سّدة عشَف انذف

انخاصح تانًُاعثح نفشلح اإلششاق تمُادج انشُخ يذًذ تذس انذٍَ، ذخههها كهًح نًششذ انذًهح انشُخ يذًىد عكاوٌ 

عح فكاَد عُىاَاً نهرآنف. نى َكٍ َعشف انزٌ هُّؤ انذجاج لائال: "نى ذجًعُا انذَُا عهً يصهذح أو وظُفح، إًَا عهً طا

تعضُا تعضاً، نكٍ عُذيا عذَا أصثخ كم وادذ يُا َعشف اِخش وَذثه هلل ذعانً. ودًُُا َرعاسف انُاط يع تعضهى، 

َُغذة هزا انرعاسف عهً انًذثح. جًعرُا طاعح عظًُح فٍ رنك انًكاٌ انطُة، فكاٌ انرىاصم يٍ خالل شعُشج 

فكاٌ هزا انرىاصم أغهً وأَفظ يٍ انزهة". وأضاف "هزا انرآنف وانرعاسف َؤدٌ إنً أيىس  عظًُح )دج تُد هللا(،

ُه، َمضٍ  ًّ عذج: َمّىٌ سواتظ األخىج فًُا تُُُا، َجذ انًغهى أَصاساً وأعىاَاً فٍ انذج، َىسز انذة فٍ هللا ذعانً وَُ

 ثُم نهرعاوٌ عهً انثِشِّ وانرمىي".  عهً انرُادش وانرخاصى، َضَم انرًاَض انطثمٍ تٍُ انُاط وهى أخُشاً ع

لكلِّ عبادٍة ِمن الِعباداِت َوقفاٌت تْتُرُك أثًرا فً واقِعنا  كًا كاَد كهًح نشئُظ انجًعُح انًهُذط يذُى انزٌ لال: "
ُف اإلنساُن على حقٌَقِة معنى كَ  ْوِنه عبًدا ّلّلِ، وقلوبِنا وذاكرتِنا. والحجُّ هو الوقفة األعظُم فً حٌاِة الُمسلم، ففٌه ٌتعرَّ

نٌا زائفْة ودرجاتها زائلْة، وأَّن خٌَر َزاد اإلنسان هو العمُل الصالح، وأَن ال فْضَل إلنساٍن على آخَر  وأَنَّ مناِصَب الدُّ
ٌَّة كلُّها ِمْن آَدَم َوآَدم ِمن ُتَراب".  إال بِالتَّقوى، فالبشِر

هم، إذ لّبوا َدْعَوة أَبِ  ٌْ دٌن ِمن الدنٌا ومَتاِعها، طائفٌن ِبالبٌِت العتٌِق الَّذي هو رمُز وهّنأهم بتوبة هللِا َعلَ ٌَنا إِبراِهٌم ُمتَجرِّ
ٌُرضً هللا، وواقفٌن فً  ًَ ال ٌكون إال ّلِلِ وبما  ْع ٌّة ّلِل، وساعٌن بٌن الّصَفا والمرَوة حتى ٌعلموا أَنَّ السَّ العبود

ٌِن ُمتذلِّلٌن لِلجبَّ  اِر الَّذي تَجلَّى علٌهم وباهى بهم مالئكَتُه فغفَر لهم ورجعوا بقلوٍب َبٌضاَء عرَفات وقَفة ِاكِتماِل الدِّ
. ٌِّبٍة ال ُتنسى عن مواقِف ومناسِك الحجِّ ٌَّة، وِذكرٌاٍت ط وشكش انعهًاء وانًشاَخ انًشافمٍُ نهذًهح، وإداسج انذًهح  نِق

ء انًُاعك تطشَمح ششعُّح صذُذح ويشَذح. عهً جهذهى انطُِّة وُدغٍ خذيرهى ويعايهرهى نهذجاج كٍ َغرطُعىا أدا

ف انذضىس تشعانح انجًعُح وأعًانها انًخرهفح تًُادَها انذعىَح وانرشتىَح وانخُشَح واالجرًاعُح، وتؤتشص  ثى َعشَّ

إَجاصاذها، داعُاً إَاهى نُكىَىا ششكاء انخُش يع جًعُح اإلسشاد واإلصالح تذعائهى نها وألعضائها تانرىفُك 

ِعهى وذطّىعهى فٍ وانشعاَح، و ترمذَى االلرشاداخ وانُّصخ نرطىَش أعًانها، وتذضىس يجانظ انعهى وانزكش، وترثشُّ

هى وَُكِشَيهى تانرىتح وانعفى وانًغفشج.  أعًال انجًعُح. وخرى داعُاً نهى أٌ َمثم هللا يُهى دجَّ

 


