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أحددد المددو فين الددذين يعملددور فددي مطددار الملددك عبددد العايددا الدددولي فددي جدددة يقددول :وصددلت ئدداحرة حمدداح مددن أحددد
الدول اآلسوية للمطار وبدأ الحماح بالناول ،يقول :فنالت حاجة آسوية كبيرة في السدن مدن السدلم إلدى أرم المطدار
خرت ساجدة شاكرة وتبكي و لت ساجدة مدة ئويلة تبكي تبكدي ،انتظروهدا
فما إر وضعت رجلها على األرم حتى ّ

تأخر الوقت
انتظروها ،المو فور يتفهمور مشاعرها ولكن كانت متأثرة تبكي وأئالت ،انتهى ّ
الحماح الذين بالطاحرةّ ،

وحركوها فإذا هي ميتة ،ال إله إال اهلل!
فلما اقتربوا منها ّ
فرحت بقددومها للحدج فقدبض اهلل روحهدا وهدي مح ِرمدة وسداجدة ،ولدو لدم تكمدل الحدج فإنهدا قدد قب دت بأحسدن حدال

سألوا عنها بعض الذين كانوا معها فقالوا :إنها كانت تممع مبلغ الحج من سنوات ئويلة جمعته درهما درهمدا إلدى أر
جاءت إلى الحج.
هذا ال يسقط عنك فري ة الحج
إنني يمكنني أر أتكلم عن كيفية التلذذ بعبادة الحج والعمرة اليوم ولكنّدي أعلدم أر كريدرا مدن المشداهدين والمسدتمعين

قد ال يتمكندور مدن الدذهال للحدج والعمدرة فداخترت بددال مدن ذلدك أر أتكلدم كيفيدة أر تحدج وتعتمدر وأندت فدي بلدد
كيف؟

هددل هددذا ممكددن ،كددل مددا سددأذكره مددن كددالم النبددي -صددلى اهلل عليدده وعلددى آلدده وسددلم ،-وإذا وجدددت أي شدديء خددارح
الكتدال والسددنة فددال تقبلدده ،اضددرل بدده عددرم الحدداحط ،وسددأكور مدددينا لددك باالعتددذار ،فددال تسددتعمل ،انتظددر حتددى تددر
بنفسك.
الحج وأنت في بلد بال سفر وال مش ّقة وال شيء.
سنذكر أشياء معينة إذا فعلتها أخذت مرل أجر ّ

تأخددذ أجددر الحددج ،ئبعدا هددذا اليمددائ عددن الحددج وال يسددقط عنددك الفري ددة ،هددذا مرددل الصددالة فددي المسددمد الحددرام،

الصالة في المسمد الحرام تساوي مئة ألف صالة فيما عاداه من المساجد ولكن هدل هدذا يعندي أ ّر الدذي يصدلي فدي
المسمد الحرام يمكنه أر يتر الصالة بعدها بما يساوي المئة ألف صالة؟!

ئبعا ال ،فرق بين ثوال الصالة ،والصالة نفسها.
الحج وسقوط فري ة الحج.
وكذلك في الحمات التي سنذكرها ،فرق بين ثوال ّ
أحببت التنبيه على ذلك قبل أر نبدأ

كيف تحصل على أجر الحج والعمرة وأنت في بيتك؟ من سلسلة "كيف تتلذذ بعبادتك؟"
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كيف تحج وتعتمر وأنت في بيتك؟
الحمات ن عها بميااننا يوم القيامة إر شاء اهلل ،وأكدرر هدذا لدين مدن عنددي ،هدذا لدين كالمدي
اآلر نممع كمية من ّ

كل ما سأذكره من الكتال والسنة ،هل تريد الحج وأنت في بلد ؟ هيا فلنبدأ..
الحمة األولى:
ّ

عن أنن بن مالك رضي اهلل عنه قال ،قدال رسدول اهلل -صدلى اهلل عليده وعلدى آلده وسدلم" :-مدن صدلى الادداة" الادداة

أي صالة الفمر "من صلى الادداة فدي جماعدة ثدم قعدد يدذكر اهلل تعدالى حتدى تطلدع الشدمن ثدم صدلّى ركعتدين كاندت لده
كأجر حمة وعمرة تامة تامة تامة" ،حسنه األلباني
فيمب أر تصلي الفمر في جماعة ثم تملن بعد الصالة أر تذكر اهلل حتى تطلع الشمن ،يعندي انظدر فدي التقدويم أو
ما يسمى بالرزمانة أو نتيمة ،انظر فيها متى تطلع الشمن ثم حاول أر تذكر اهلل تعالى إلى أر تطلع الشمن حتدى لدو
لم تكن في مكانك الذي صليت فيه ،حتى لو تحركت ،المهم داخل المسمد.
وذكر اهلل تعالى لين فقط التهليل والتسبيح والتحميد ،ال ..حتى الدعاء ذكر ،قراءة القرآر ذكر ،ح ور محاضدرة أو
حتددى االسددتماا لهددا بالمسددمل أو الهدداتف يكددور مددن الددذكر ،بددل حتددى التفكددر والتأمددل الددذي يحبدده اهلل يعتبددر ذكددر ،هددذا
يسمى ذكر القلب.
فإذا صليت الفمدر ثدم بقيدت تدذكر اهلل بدأي ندوا مدن هدذه األندواا التدي ذكرناهدا ثدم ئلعدت الشدمن ثدم صدليت ركعتدين
فهنيئددا لددك لقددد حصددلت علددى حمددة وعمددرة تامددة تامددة تام دة ،بشددهادة م دن؟ بشددهادة النبددي -صددلى اهلل عليدده وعلددى آلدده
وسلم.-
ولكددن إذا ئلعددت الشددمن فددال تصددلي مباشددرة بددل انتظددر ،انتظددر إلددى أر ترتفددع الشددمن بمقدددار رمددح ثددم ص دل ركعتددين
بمقدار رمح أي ترتفع عن األرم بمقدار ما يساوي رمح في عين النا ر كدم تسداوي بالددقاحق؟ ،أي تقريبدا ربدع سداعة،
مرال لدو أ ّر موعدد الشدروق هدو السداعة الخامسدة صدباحا فدال تصدلي الدركعتين عنددما تصدبح السداعة الخامسدة بال دبط،
انتظر حتى تصل الساعة إلى الخامسة والربع ثم بعد ذلك قم بالصالة ،لماذا؟

ألر النبي -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم -نهى عن الصدالة بعدد أر تطلدع الشدمن إلدى أر ترتفدع مقددار رمدح ،يعندي
ارتفاعها مقدار رمح يساوي تقريبا من أحد عشرة دقيقة إلى ربع ساعة.
هذه الصالة ،تسمى ركعتا ال حى وال تسمى اإلشراق ألنه ال يوجد ركعتا اإلشراق أصال بل هي صالة ال حى.
ولكن ماذا عن األخوات النساء؟
هل فاتتهم هذه الحمة أر تصلي المرأة وحدها في البيت؟
في الحقيقة يوجد أكرر من رأي في هذه المسألة لكن الراجح الذي رجحه بعض العلماء أنها تحصل علدى أجدر الحدج
والعمرة إذا جلست تذكر اهلل إلى الشدروق ثدم صدلت وهدي فدي بيتهدا ألنهدا فعلدت األف دل فدي حقهدا فدال تفقدد األجدر،
ألنها في الحقيقة فعلت ما استطاعت.
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قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم" :-وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" صحيح البخاري
اهلل أكبر ،تخيل في كل يوم حمة مع كل صباح ،واهلل ما أحلى هذا الصباح الذي نستفتحه بالحج.
الحمة الرانية:
ّ

ما رأيكم اآلر نأخذ حمة أخر حمة نحصل عليها ونحن في بلدنا الذي نحج فيه وهذه المرة ليسدت حمدة واحددة،
حمات في اليوم ،كل يوم؟ كل يوم؟!
ال ..بل خمن ّ

كيف؟ بسيطة ،إذا ذهبت للمسمد فحاول أر تمشي وال تركب
قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم" :-من مشى إلى صالة مكتوبدة فدي المماعدة فهدي كحمدة ومدن مشدى
إلى صالة تطوا فهي كعمرة" حسنه األلباني
فكلمددا مشدديت إلددى المسددمد فأن ددت ال تأخددذ حسددنة علددى ك ددل خطددوة ،أنددت ال تددتخلن م ددن س ديئة علددى كددل خط ددوة
فحسب! ،بل أنت فوق هذا تحصل على حمة كاملة.
والذي قال ذلك هو رسول اهلل -صدلى اهلل عليده وعلدى آلده وسدلم -الدذي الينطدق عدن الهدو إر هدو إال وحدي يدوحى،
فحاول قدر المستطاا أر تذهب إلى المسمد ماشيا ،حتى ولو مرة في اليوم.
أيهمد د د د د د د ددا أف د د د د د د د ددل؟
ولكن هنا مسألة ،ماذا لو كار المسمد الذي أخشع فيه ال يمكن الوصول إليده مشديا بدل البدد مدن سديارة هدل أصدلي
في القريب وأمشي كي أحصل على حمة؟ أم أصلي في البعيد الذي أخشع فيه أكرر ولو فاتني المشي؟.
وأمددا
المددوال :تصددلي فددي المسددمد البعيددد الددذي تخشددع فيدده ولددو فاتددك المشددي ،أل ّر الخشددوا هددو مقصددود الص دالة ّ
شك أر الااية أولى من الوسيلة.
المشي فهو وسيلة إليه ،وال يمكن أر تقدم الوسيلة على الااية .وال ّ

ولهذا أهل العلم يقولور" :مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكار العبادة".

ولكددن السددهال هنددا :هددل فدداتني أجددر الحمددة التددي وعددد بهددا النبددي -صددلى اهلل عليدده وعلددى آلدده وسددلم -لمددن مشددى إلددى
المسمد؟
الموال :ستأخذ أجر الخشوا وأجر الحمة ولو صليت في المسمد البعيد راكبدا أل ّر اهلل تعدالى يعلدم مدن قلبدك أنّدك
ولكن الشيء الوحيد الذي جعلك تركب هو أ ّر الخشوا أكرر هنا  ،والخشوا أحب إليه سدبحانه مدن
تريد أر تمشي ّ
الخشوا األقل لهذا ركبت إلدى المسدمد البعيدد ،فأندت نويدت المشدي ولكدن فعلدت األف دل .فيعطيدك اهلل تعدالى علدى

نيتك.
ألين كلنا يحفظ الحددي العظديم الدذي قدال فيده النبدي -صدلى اهلل عليده وعلدى آلده وسدلم" :-إنمدا األعمدال بالنيدات"
صحيح البخاري والحمد هلل.
أنك فيما لو صليت في مسمد بعيد ألجل ح ور محاضرة أو ألجل صالة الممعة عند
وهذا ينطبق أي ا على يعني ّ
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خطيب متميا فإنّه لن يفوتك أجر المشي في هذه الحال ،أل ّر اهلل تعالى علم مدن قلبدك أنّدك فعدال تريدد المشدي الدذي

فيه الروال ولكنّك تركته لكي تفعل الذي هو أحب إليه سبحانه ولم تفعل الذي هو أحب إليك أنت.
ما على المرأة فعله حتى ال يفوتها هذا األجر:

أنا أعرف ماذا يحدث اآلر ،بعض األخوات تظن أر هذا األجر فاتها أي ا ،أل ّر األف ل أر تذهب إلى اهلل للمسمد

حمات ربما أكرر من الرجال ،كيف؟!
ال ..ال ،أبدا ،يمكنها أر تحصل على عدد ّ

أوال :إذا علم اهلل منها صدقا أنهدا تريدد المشدي إلدى المسدمد لتحصدل علدى أجدر الحمدة ولك ّدن األف دل لهدا أر تصدلي
فددي البيددت فإنهددا تتددر الصددالة بالمسددمد ألجددل مددا يحبدده اهلل ..عندددها سددتأخذ أجددر المشددي وأجددر الحمددة بسددبب نيتهددا
الفاضدلة هدذه ،بال دبط كمدا م ّدر معندا فدي الرجدل الدذي يركددب إلدى المسدمد الدذي يخشدع فيده أكردر وإر كدار بعيددا فددي

السيارة" ،إنما األعمال بالنيات" ،ألين كذلك؟!

ثانيا :يوجد أمر آخر يعطيها أجر المشي وهو أر تح الرجال الذين في بيتها على الذهال إلى الصالة فدي المسدمد
حمة ،ما هو الدليل؟
مشيا ،بعد كل ذلك ،كل من مشى منهم إلى المسمد فإنها تأخذ معه أجر ّ

استمع ،قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم" -من دعا إلى هد كار له من األجر مرل أجدور مدن تبعده ال
ينقن ذلك من أجورهم شيئا" صحيح مسلم ئيب ماذا لو لم يذهبوا؟ لها أجر نيتها.

ثالرددا :ولكد ّدن األمددر ال يقددف عنددد هددذا الحددد ،بددل يوجددد شدديء آخددر يعطيهددا أجددر الحددج وهددي أر تحدداول أر تنشددر نفددن
الحدي وهو هذا الحدي ..

قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم" -من مشى إلى صالة مكتوبة في المماعة فهدي كحمدة ،ومدن مشدى إلدى صدالة
تطوا فهي كعمرة" فلتحاول أر تنشره قدر المستطاا فدي اإليميدل ،وسداحل التواصدل االجتمداعي ،بالرسداحل ،بالهداتف،
بأي وسيلة ،فإذا نشرتي الحدي أختي الفاضلة فدإ ّر كدل مدن يطبقده ويدذهب إلدى المسدمد ماشديا فدإ ّر لدك أجدر حمتده

فانظري كيف بعض الرجدال يدذهبوا إلدى المسدمد مشديا فيأخدذ أجدر حمدة واحددة ،وأمدا أندت فتقدومين بالددعوة إلدى اهلل
تعالى فتأخذي أجر حماتهم جميعا ،قد تكور عشرات الحمات.
يا جماعة ،واهلل إ ّر الدعوة إلى اهلل غالية ،واهلل كنا ،كنا
قال اهلل تعالى "وم ْن أ ْحس ُن قد ْوال ِم نم ْن دعا إِلى اللن ِه وع ِمل صالِحا وقال إِ ننِي ِمن ال ُْم ْسلِ ِمين" فصلت33 :
الحمة الرالرة:
ّ

واآلر لددم نتوقددف علددى هددذا الحددد فلددين الددذهال إلددى المسددمد هددو الددذي يعطينددا كددل شدديء بددل حتددى لددو انتهيددت مددن
تحج ولو كنت في بيتك ،كيف؟
الصالة يمكنك أر ّ

توجد ألفاظ معينة إذا قلتها فإر اهلل عا وجل سيعطيك خمن حمات أخر في كل يوم إضافية بعد كل صالة..
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استمع إلى هذه القصة العميبة
عددن أبددو هريددرة رضددي اهلل عندده قددال" :أتددى فقددراء المهدداجرين إلددى رسددول اهلل -صددلى اهلل عليدده وعلددى آلدده وسددلم -فقددالوا:
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم" أهل الدثور يعني أهل األموال ،يعني األغنياء.
"ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ،يصلور كما نصلي ويصومور كما نصوم ولهم ف ل من أموال"
يعني عندهم زيادة في األموال يحمور بها ويعتمرور ويماهدور ويتصدقور..
المهدداجرور يقص ددور أر هددهالء األغنيدداء يسددتطيعور الحصددول علددى حسددنات ال نسددتطيع الحصددول نحددن عليهددا ألنهددا
تحتاح إلى أموال ونحن فقراء فنخاف أر يسبقونا يوم القيامة فأعطاهم النبي -صلى اهلل عليه وسلم -بشارة عظيمة
قال لهم النبي -عليه الصالة والسالم" :-أفال أعلمكم شيئا تدركور به من سبقكم وتسدبقور بده مدن بعددكم وال يكدور
أحدد أف دل مدنكم إال مددن صدنع مردل ماصدنعتم ،ئبعدا "قدالوا بلدى يدا رسددول اهلل" ،هداهم اآلر متشدوقور لمعرفدة اإلجابددة،
اسددمع اإلجابددة" :قددال رسددول اهلل -صدلى اهلل عليدده وعلددى آلدده وسددلم :-تسدبحور وتحمدددور وتكبددرور خلددف كددل صددالة
ثالثا وثالثين مرة" صحيح مسلم
يعني يقول اإلنسار سبحار اهلل ثالثا وثالثين ،والحمد هلل ثالثا وثالثين ،واهلل أكبر ثالثا وثالثين.
إذا فعلت ذلك أصبحت مرل ههالء الذين أنفقوا كل هذه النفقات ،قد يقدول قاحدل هدل مدن المعقدول أر ينفدق اإلنسدار
ويتعب ويأتي إنسار فيقول كلمات معدودة فيأخذ أجرا وثوابا مرل أجره؟
المددوال :ربنددا سددبحانه وتعددالى ك دريم ،خااحندده تمددأ السددماوات واألرم فمددا الددذي يحمددب ف ددله سددبحانه عددن عبدداده
فليتف ددل سددبحانه علددى مددن يشدداء ،يعنددي لمدداذا نحددن ال نريددد فددالر يأخددذ حسددنات ،دعدده يأخددذ حسددنات ،دعدده يدددخل
المنة ،ثم انتظروا لحظة ،ما الذي يمنع هذا الاني أر يقول مردل مدا قدال الفقيدر فيكدور أخدذ أجدرا أكردر ،هدل يوجدد مدا
يمنعه؟ أبدا ،ألر ف ل اهلل واسع ال يمتنع عنه أحد ،يحصل عليه الاني والفقير ،الكبير والصاير.
أهم شيء أر تايد أنت من عدد الحمدات فدي ميااندك يدوم القيامدة فتصدبح وكأندك زدت فدي عمدر سدنوات ئويلدة ،مدا
كنت لتعيشها وتحج فيها لوال هذه األحادي .

إخواني أخواتي الحقيقة الوقت انتهى ولكن الحمات لم ِ
تنته ،يوجد المايد من الحمات يمكنك أر ت عها في ميداار
ّ

حسدناتك لكدن ال يسدع الوقدت اليددوم لدذكرها ،أرجدوكم انتظروندا الحلقدة القادمددة ،أسدأل اهلل أر يممعندا وإيداكم علدى كددل
محبة ،نلتقي بإذر اهلل ،الحمد هلل رل العالمين.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديات الطريق إلى اهلل تف لوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

كيف تحصل على أجر الحج والعمرة وأنت في بيتك؟ من سلسلة "كيف تتلذذ بعبادتك؟"
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