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فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا
يـــقـــدم
أال تتمنى أن تكون من الحجاج؟
من سلسلة "كيف تتلذذ بعبادتك؟"
لفضيلة الشيخ :مشاري الخراز
رابـط الــمادة:
بسم اهلل الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد:
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أال تتمنى أن تكون منهم؟!
لووو فرضوونا أ ووك دالووج المسووجد فووع صووالة الجمعووة وكووان عوودد المصوولين ألووف وامسووما ة مص و ووم وواد منوواد موون
السووماء أن الووذين سوويلفر لهووم ال ووة ف و

تخيو تخيو لووو افتراضوويا لووو ووال ملووك موون السووماء ا ن بوودأ يتلووو أسووماء

الثال ة الوذين ففور لهوم أال تتمنوى أاوع الكوريم أن تكوون أ وج وا ودا مون هوؤالء الثال وة أال تتمنوين أاتوع الفاضولة أن
تكووو ع أ ووج أ وود هووؤالء الثال ووة بلووى واهلل طيووا المسوولمون ا ن مليووار و صووف ت ريبوا يعنووع ألووف وامسووما ة مليووون
والذين سيذهبون للحج ال ة ماليين الذي جح بالوصول إلى مكة ال ة من ألف وامسما ة فإذا كنج ممون ااتوار
اهلل للحج فأ ج قد دالج فع سبة أق من ال ة من ألف من الفا اين أال تتمنى أن تكون من الحجاج؟!.
ما يحص عليه الحاج من سنات:
بالمناسبة أجر الحج ليس أمرا سهال اسوتمع إلوى هوذا الحودي

عون ابون عمور رضوع اهلل عنهموا قوال" :كنوج جالسوا

مووع النبووع صوولى اهلل عليووه وعلووى آلووه وسوولم فووع مسووجد منووع فأتوواه رجووالن يسووأال ه مالهمووا موون أجوور فووع المناسووك ف ووال
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسولم" :-فإ وك إذا ارجوج مون بيتوك توؤم البيوج الحورامت ال تاوع اقتوك افوا
وال ترفع و و و ووهت إال كت و و و ووا اهلل ل و و و ووك ب و و و ووه س و و و وونة ومح و و و ووا عن و و و ووك اطي و و و ووة وأم و و و ووا ركعت و و و ووا بع و و و وود الط و و و وووا ت كعت و و و ووق
رقبة مون بنوع إسوماعي وأموا طوافوك بالصوفا والموروةت كعتوق سوبعين رقبوة وأموا وقوفوك عشوية عرفوةت فوإن اهلل يهوب إلوى
سماء الد يا فيباهع بكم المال كة ي ول :عبادي جوا و ع شوعثا مون كو فوج عميوق يرجوون ر متوع فلوو كا وج ذ ووبكم
كعوودد الرم و أو ك طوور المطوور أو كابوود البحوورت للفرتهووا أفياوووا عبووادي! ملفووورا لكووم ولموون شووفعتم لووه وأمووا رميووك
الجمارت فلك بك

صاة رميتها تكفير كبيرة من الموب ات وأما حر ت فمداور لك عند ربوك وأموا القوك رأسوكت

فلك بك شعرة ل تها سنة وتمحى عنك بها اطي ة .وأما طوافوك بالبيوج بعود ذلوكت فإ وك تطوو وال ذ وا لوك
يأتع ملك تى ياع يديه بين كتفيك في ول :اعم فيما تست ب ت ف د ففر لك ما ماى ".سنه األلبا ع.
اهلل أكبر دي عظيم هوذا بعوم موا يحصو عليوه الحواج أ وا أعور واهلل أ كوم تتمنوون أن تطوفووا بالبيوج العتيوق وأن
تشربوا من زمام وأن تعيشوا بعرفات أ لى يوم فع ياتكم أعر كثير من الناس يتمنون أن ي ولوا لبيك اللهم لبيوك
لبيك ال شريك لك لبيك يلبسون اإل رام ويصلون الف الم ام واهلل أعر شعوركم .
أال تتمنى أن تكون من الحجاج؟ " من سلسلة " كيف تتلذذ بعبادتك؟"
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أعمال تعطيك أجر الحج:
سوبحان اهلل ل ود علوم اهلل شوووب العبواد إلوى وج بيتووه الحورام فجعو لموون لويس اجوا فرصوة ليحصو علوى ووا

جووة

بأعمال أار ذكرها النبع -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم -تعطيوك أجور الحوج قوال ابون رجوا -ر موة اهلل عليوه-
بما معناه" :كان الصحابة إذا فاتهم عمو مون األعموال الصوالحة سوألوا النبوع -صولى اهلل عليوه وعلوى آلوه وسولم -عون
العم الذي يعدله ويعوضه تى ال يفوتهم شعء" فماذا عن الحج كيف يمكن أن تحج وأ ج فع بلد ؟
أاع الكريم أاتع الكريمة استمعوا إلى هوذه الحجوة التوع ال تحصو فوع كو يووم قوال رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه
تاموا َجتَوه" صوححه
ج َّ
وعلى آله وسلمَ " :من فدا إلى المسجد ال يريود َإال أن يوتعلَ َم ايورا أو يعلِّ َموه كوا َن لَوه كوأجر وا م
األلبا ع سبحان اهلل يعنع يكون لع مث أجر اج تاما جته ف أل ع ذهبج إلوى درس فوع المسوجد أو محاضورة؟!
أج

ربنا يحا العلم كثيرا ألج أ ه يعطيوك أجور جوة كامو ف و إذا ذهبوج لسوماد درس علوم فوع المسوجد ربموا

ال توجد محاضرة فع ك يوم لكن إذا سمعج عن درس فع مسجد فحاول أن ال تفوته ألن المسألة أبعد مون مجورد
درس إ ه ج.
جة ممياة
موون فاوولك اسووتمع ا ن إلووى هووذه الحجووة المميوواة مميوواة جوودا يو أ ووك لوون تكووون بهووا لو وود

هووذه الحجووة كلهووا

عون ابون عبواس رضوع اهلل

محبة ومشاعر هذه الحجة التع سأذكرها ا ن هع أ لوى جوة ا تبهووا إلوى هوذا الحودي
َ
َ
وتركوا ع" –زوجهوا-
عنهما قال" :جاءت ُّأم سلَيم إلى رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -ف الج َج أبو طلحوةَ وابنوه َ
سبحان اهلل ه فع مرة مون المورات تركوك أ ود معارفوك وذهوا إلوى الحوج هو أ ا وك ذلوك اسوتمع ا ن إلوى مون
هو بالمؤمنين ر و ر يم كيف جبر ااطرها.
ف ووال" :يووا أ َم سولَيم عموورة فووع رماووا َن تعوودل َجووة معووع" صووححه األلبووا ع يووا اهلل!! جووة معووك! جووة مووع النبووع -

صلى اهلل عليه وعلى آلوه وسولم -موا أ لوى الحوج معوك أصوال أ لوع جوة فوع الوجوود هوو الحوج معوك يوا بيبوع يوا
رسووول اهلل أ لووى صووحبة هووع صووحبة رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وعلووى آلووه وسوولم -إن المشوواعر ال توصووف وأ ووج
تطو فع رماان وتستشعر أ ك فع هذه العمرة كأ ك تحج مع رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم.-
ه يفوتك األجر؟:
فإن قلج لع أ ا أريد أن أ ص على هوذا األجور ا ن أريود أجور الحوج ا ن وربموا ال أسوتطيع أن أذهوا فوع رماوان
هووذا ورماووان ال ووادم بعيوود؟ فهو أ تظوور إلووى رماووان ال ووادم أل صو علووى الحووج؟ الجوووا  :ال يمكنووك أن تحصو
عليوه ا ن ا ووو واعووام علووى أ ووك سوتعتمر فووع رماووان وال تخووف سووو يعطيوك اهلل تعووالى أجرهووا ا ن تووى لووو توووفع

اإل سو و و ووان قب و و و و أن يو و و ووأتع رماو و و ووان فو و و ووإن أجو و و ووره محفو و و ووو ألن النبو و و ووع -صو و و وولى اهلل عليو و و ووه وعلو و و ووى آلو و و ووه وسو و و وولم-
قال ":إ ما األعمال بالنيات وإ ما لك ِّ امرئ ما و " صحيح البخاري
أال تتمنى أن تكون من الحجاج؟ " من سلسلة " كيف تتلذذ بعبادتك؟"
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الحمد هلل ما أكرم اهلل ولم ينته الحوج إلوى ا ن كو وا ود منوا سويأاذ أجور الحوج وهوو فوع مكا وه .أال تال ظوون أجور
الحج ربطه اهلل تعالى كثيرا بالمساجد لماذا؟ ألن الحاج ال يكون اجا إال إذا جاء إلى بيج اهلل قال تعالى:
َ
ين" الب وورة 125 :فالمسووجد الح ورام بيووج اهلل فووإذا ذهبووج إلووى بيووج آاوور موون بيوووت اهلل فووع
"أَ ْن طَ ِّهو َورا بَو ْيتو َوع للطووا ف َ
بلد فإن اهلل يعطيك أجر الحج تفاال منه وتكرما لكن بشروط ذكر اها.
الحج بذكاء
إاوا ع أاواتع ك ما ماى كان عبارة عن صوو

شورعية ورد فيهوا أجور الحوج لكون األمور ال ي وف عنود هوذا الحود

يمكننا أن ايد من كمية الحج فع مياا نا ا ن ولكن ليس عن طريق أ ادي فيهوا ووا الحوج يعنوع كيوف؟ هوذا موا
سأسووميه الحووج بووذكاء عووم هنووا موون يحووج بووذكاء فسووتجد أن الحوودي لووم يووذكر الحووج ولكنووك بووذكا ك تجع و
الحدي فيه جة أو جتين ب ربما تص إلى عشر جات أو أكثر كيف؟ ا تبه معع..
الووذكع األول :هووو الووذي وإن لووم يسووتطع الحووج فإ ووه يحوواول أن يجع و عبوودا موون عبوواد اهلل تعووالى يووذها إلووى الحووج
وعنوودها سيحصو اإل سووان علووى أجوور الحووج فبحسووا عوودد الحجوواج الووذين ذهبووج بهووم إلووى الحووج تحصو علووى أجوور
الحجات قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم:
"من دعا إلى هد

كان له من األجر مث أجور من تبعه ال ين ص ذلك من أجورهم شي ا" صحيح مسلم

مثال إذا كان عند موال فحجوج مون ال يسوتطيع الحوج وإن لوم يكون لوك موال فحواول أن تحو أ ودا يسوتطيع الحوج
على أن يحج

اول أن ترفبه بالوذها إلوى الحوج فوإذا تشوجع وذهوا فكأ وك أ وج الوذي ذهبوج يمكنوك أياوا أن

تنشر أ ادي تتكلم عن فا الحج يعنع وسا االتصال كثيرة ا ن الرسا وسا التواص االجتمواعع أياوا أن
توزد األشرطة أو الكتوا التوع تعلوم الحوج فتعطيهوا أل ود الحجواج الوذي يريود الحوج فوإذا أد الحواج جوا صوحيحا
بسببك فستأاذ أجره.
الدال على الخير كفاعله" سن صحيح
عن أ س قال قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلمَ " :-
الذكع الثوا ع :هوو الوذي يودعو لياورين بظهور الليوا أن يحجووا عون صوفوان بون عبود اهلل وكا وج تحتوه الودرداء بنوج

الشام .فأتيوج أبوا الو َدرداء فوع منالوه فلوم أجو ْده ووجودت أ َم الو َدرداء ف الوج :أَتريود الحو َج
أبع الدرداء قال" :قدمج َ
وام؟ ف لووج :عووم قالووج :فووادد اهللَ لنووا بخيوور .فووإ َن النبو َوع -صولَى اهلل عليووه وسولَ َم -كووان ي ووول"دعوووة المسوولم ألايوه
العو َ
وك بمث و "
بظهوور الليووا مسووتجابة عنوود رأسووه ملَووك موَك و كلمووا دعووا ألايووه بخيوور قووال الملَووك الموك و بووه :آمووين .ولو َ

صحيح مسلم

فأضوف إلووى دعا وك اليووومع الوودعاء للنوواس أياوا بووالحج قو اللهووم ارزب فال وا جووة م بولووة آمووين ولووك بمثو اللهووم
ت ب من الحجاج جهم آمين ولك بمث

آمين ولك بمث

هنا ذكع آار وهو الثال ..
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الذكع الثال :

هذا الذكع يستخدم سالح النية والنيوة تجوارة العلمواء تحوول التورا إلوى ذهوا سوبحان اهلل كيوف؟ اع ود فوع فسوك
أ ك فعال لو استطعج الذها إلى الحوج لوذهبج إذا رآ اهلل صوادقا فوإن اهلل سويعطيك أجور الحوج ولوو لوم توذها
هذا فع ك العبادات ا ظر إلى الذين فاتهم الجهواد مون الصوحابة مواذا قوال عونهم النبوع -صولى اهلل عليوه وعلوى آلوه
وسوولم -عوون أ ووس بوون مالووك رضووع اهلل عنووه قووال رجعنووا موون فوواوة تبووو مووع النبووع -صوولى اهلل عليووه وعلووى آلووه وسوولم-
ف ال " :إن أقواما الفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا وال واديا إال وهم معنا د هم العذر" صححه األلبا ع اهلل أكبر
يا سا رين إلى البيج العتيق ل د سرتم جسوما وسر ا حن أروا ا
إ و وا أقمنا على ع وذر وقو و ود ر لوا ومن أق و وام على ع وذر كمن را ا
أتدرون ما هع المفاج ة المفاج ة أ ه ربما يكون بعم الذين تخلفوا عون الحوج قود صولوا علوى أجور أكبور مون بعوم
الذين ذهبوا ي ول ابن رجا ر مة اهلل عليه :وربما سبق بعم من سوار ب لبوه وهمتوه وعاموه بعوم السوا رين ببد وه وم
ذكر قصة قال " :ام أ د الصالحين فع عرفة فرأ ر يا أن قا ال ي ول له :ه تر هوذا الا وام فوع موقوف عرفوة قوال
عم قال ما كتا الحج أل د منهم إال رج وا د تخلف عن الحج لكنه وج بهمتوه و يتوه" يعنوع موا اسوتطاد الحوج
لكنه بنيته فوها اهلل له أه الموقف يعنع أن اهلل قب أه الموقف ألجله هو!
ليس الفوز لمن سار ببد ه إ ما الشأن لمن قعد ببد ه وسار ب لبه فسبق الركا مون لوع بمثو سوير المودل ...تمشوع
رويدا وتجري فع األول فإذا علم اهلل أ ك تريد الحج ولكن ال تستطيع أعطا اهلل أجر الحج وأ وج فوع بيتوك ولكون
بشرط أن يكون ذلك بصدب من قلبك ليس هكذا تحصي

اص

ال ال بصدب.

البد من الصدب
الصحابة الذين دالوا من أجو الجهواد دالووا بالنيوة لكون كيوف كوان والهم اسوتمع إلوى قوول اهلل تعوالى وهوو يصوف
َ
َ
صوحواْ للوه
ُّع َفاء َوالَ َعلَى ال َْم ْر َ
ين الَ يَجودو َن َموا ينف وو َن َ َورج إذَا َ َ
س َعلَى الا َ
ضى َوالَ َعلَى الذ َ
الهم قال سبحا ه" :ل ْي َ
ين من َسبي َوالله فَفور َر يم" م ذكر الهم
َوَرسوله َما َعلَى الْم ْحسن َ
َ
ْج الَ أَجد َما أَ ْ ملك ْم َعلَْيه تَو َولَوواْ َوأَ ْعي ونوه ْم تَفويم م َون الو َد ْمع َ َا وا أَالَ يَجودواْ
ين إ َذا َما أَتَو ْو َ لتَ ْحملَه ْم قول َ
" َوالَ َعلَى الذ َ
َما ينف و َن" التوبة 92:91
فعال كا وا يريدون الذها يبكون يريدون الذها مع الرسول -صولى اهلل عليوه وعلوى آلوه وسولم -وأ وا واهلل ال ألووم
الووذي يبكووع إذا رأ الحجوواج وتمنووى لووو كووان معهووم فعوال الحووج هووو أسووعد ر لووة فووع العووالم ربمووا ال تكوون سووعادة فووع
الجسد لكن السعادة ال تخطئ الروح أبدا والحواج الوذي اسوتطعم الحوج الرو وا ع اإليموا ع يعور عون مواذا أتكلوم
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ولكن عوض اهلل من ال يستطيعون الحج بهذه الحجات العديدة المتنوعة فيمكنوك أن تأاوذ منهوا موا شو ج تأاوذ مثو
وا الحج لع اهلل يدالنا بوا دة من هذه الحجات الجنة اللهم آمين والحمد هلل ر العالمين.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنشر على النج فع قسم تفريغ الدروس فع منتديات الطريق إلى اهلل تفالوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

أال تتمنى أن تكون من الحجاج؟ " من سلسلة " كيف تتلذذ بعبادتك؟"

( صفحة  5من ) 5

