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                                     د. محمد حرزالحج في زمن األوبئة   خطبة الجمعة القادمة بعنوان:

 م2021يونيو 18 –هــ 1442ذو القعدة  8بتاريخ: 

َوهللِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ البَيِت َمِن استََطاَع إِلَيِه َسبِيالً   ﴿ في محكم التنزيل  القائل  الحمد هلل 

َوْحدَهُ    97آل عمران:    ﴾َوَمن َكفََر فَِإنَّ هللا َغنِيٌّ َعِن العَالِميَن    ُ َوأَْشَهدُ أَْن ال إ لَهَ إ ال َّللاه

وَ  لَه  يَك  َشر  َوَرُسولُهُ أشهد  ال  َعْبدُهُ  دًا  ُمَحمه من    أَنه  البخاري   في صحيح  كما  القائُل  

  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: َخَطَبَنا َرُسوُل هللا     -رضي هللا عنه    -أبي هريرةَ  حديث   

ويَا أَيَُّها النَّاس  فقال: ) جُّ ا(، فَقَاَل َرُجٌل: أَُكله َعاٍم َيا  : إِنَّ هللاَ قَد فََرَض َعلَيك م  الَحجَّ فَح 

َرُسوُل هللا    فقال  ثاَلثًا،  قالها  فََسَكَت حتى  لَو  : )-صلى هللا عليه وسلم   -َرُسوَل هللا ؟! 

استََطعت م(، َولََما  لََوَجبَْت،  نَعَم،   : )  ق لت  قال:  تََركت  ثم  َما  وني  كاَن    ك مذَر  من  هلََك  إنَّما 

ما   بِه  ذوا  فخ  بالشَّيِء  أمرت ك م  فإذا   ، أنبيائِِهم  علَى  واختالفِِهم  سؤاِلِهم  بَِكثرِة  قبلَك م 

فاجتَنبوه   شيٍء  عن  نََهيت ك م  وإذا   ، علفال ((  استَطعت ْم  وبارك  وزد  وسلم  صل  لى  هم 

المختار وطا  النبي   بالمشعر  ووقف  وأناب  وتاب  وصام  صلى  من  بالبيت  خير  ف 

 . ا  وسلم تسليما كثيرً  األطهار وعلى آله وصحبه الحرام

اِد التَّْقَوٰى  }  فهي خير زاد    فاتقوا هللا عباد هللا أما بعد:    د وا فَِإنَّ َخْيَر الزَّ   َواتَّق ونِ َوتََزوَّ

سورة  اْْلَْلبَابِ   أ وِلي  يَا بعد   197  البقرة  {  أما  األوبئة(:   ثم  زمن  في  عنوان    )الحج 

 وزارتنا وعنوان خطبتنا .

 .    عناصر اللقاء
 .         واشوقاه إلى الحج   أواًل:

 كيف يكون حجي مقبوال؟        ثانًيا:  

 :بشريات لمن عجز عن الحج  ثالثًا 

 رابعًا   : شريعتنا يسر وليست عسًرا

: السادة  الحجأما    أيها  عن  حديثنا  يكون  أن  إلى  مواسم    ,حوجنا  في  ونحن  وخاصة 

وشوق   أمل  وكلنا  و الحج  ,وخاصة  الحرام  هللا  بيت  حج  هللا  إلى  بيت  حجاج  كان  قد 

راض واألوبئة بين الكثيرين  ميل إلى البيت العتيق لكن حالت األالحرام يستعدون للرح 

 ابوا لنداء الخليل في البرية عندماوخاصة وأن الحجاج قد استج وبين بيت هللا الحرام ,  

يمفَرَ  ن ب َناء الَبيت    عليه السالم  َغ إ بَراه  أَِذِّن  و: }ذن في الناس بالحجؤ أمره هللا بأن يم 

ِّن َوَعلَيناَ    رب    يا:  إبراهيم    قَالَ ف{  فِي النَّاس بِالَحجِِّ  َوَما َيبلُغ َصوت ي؟ قَاَل: عليك األَذ 

وا فأجاب   فَُحجٌّ العَت يق  الَبيت  إ لَى  الَحجِّ  َعلَيُكم  ُكت َب  النهاس  أَيَِّها  يم:  إ بَراه  فََنادَى  الَباَلغ! 

الرجال وأرحام األمهاتكل م لبيك  ن كان في أصالب  اللهم  لبيك ال شريك    ....لبيك 

 ال شريك لك لبيك  ....د والنعمة لك والملك إن الحم .....لك لبيك

تنادي األوطان وأنت تدعوا فال لبيك إال لك , وتمسك األهل وأنت تدعوا فال لبيك إال  

 . لك , ويدعوا المال والولد إلي أن يظل اإلنسان خليفتهم وأنت تدعو فال لبيك إال لك 

رام , سبحان من  سبحان من قدس البيت وعظمه , سبحان من جعل مكة هي البلد الح 

خصها دون بقاع األرض بالتقديس واإلعظام , سبحان من هدي خليله إليها بعد طول  

, سبحان من جعل    اله وإكرامً   شوقا وهيام , سبحان من فجر زمزم إلسماعيل إجالالً 

مشرقً  أن    امكة  بعد  أصل    امصدرً كانت  للنور  جعلها  من  ,سبحان  وظالم  ظلم  لكل 
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عبادة األصنام, سبحان من اصطفي رسوله منها وجعله  ا لرً التوحيد بعد أن كانت مصد

 رسوال لخير دين هو اإلسالم, سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم  

                                                           يا سائرين إلى الحبيب ترفقوا ... فالقلب بين رحالكم خلفته 

 أذبته ... مالي سوى دمعي وفيك سكبته مالي سوى قلبي وفيك 

                                                                                                                        .واشوقاه إلى الحج  : أوالً 

الحج هو قصد البيت الحرام ألداء أفعال مخصوصة نص عليها القرآن   أيها السادة :

سنة النبي العدنان صلى هللا عليه وسلم كاإلحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفه  و 

لقول النبي األمين صلى هللا    ؛,والحج ركن من أركان اإلسالم وعمود من أعمدة الدين

هللاِ،  ب نَي اإِلسالم  على خمٍس: َشَهاَدِة أَْن ال إِلَهَ إِالَّ هللا  َوأَنَّ محمًدا َرس ول   عليه وسلم )

ِ البَيِت، َوَصوِم َرَمَضانِ  َكاِة، َوَحجِّ والحج فرض  )متفق عليه( )َوإِقَاِم الصَّالِة، َوإِيتَاِء الزَّ

على كل مسلم مستطيع يملك الزاد والراحلة التي تبلغه لحج بيت الحرام لذا قال النبي  

وسلم)   عليه  هللا  قَدصلى  فَِإنَّه   ْل؛  فَْليَتَعَجَّ الَحجَّ  أََراَد  َوتَِضلُّ    َمن   ، الَمِريض  يَمَرض  

الَحاَجة َوتَعِرض   الَّة ،  وسلم  .(الضَّ عليه  هللا  صلى  المعصوم  حالت  فقد  وصدق 

ووقع في المحظور من منِّ هللا  , ن حج بيت هللا الحرام  ع األمراض واألوبئة وكورونا  

لمحروم ورب الكعبة عن أبي سعيد  عليه بالمال والصحة والعافية ولم يحج بغير عذر  

إنَّ هللاَ تعالى يقول  : إنَّ عبًدا أصَححت    -لخدري رضى هللا عنه قال :قال رسول هللا  ا

إليَّ   يَِفد   ال  أعواٍم  خمسة   عليِه  تمضي   ، َمعيشتِِه  في  عليِه  ووسَّعت    ، جسَمه   له  

   رواه البيهقي وأبو يعلي بسند صحيح( لَمحروم  

ونفعها للمسلمين عميم وكيف ال وهو جهاد في  بها عظيم  ا بدنية ثو ووالحج عبادة مالية  

سبيل هللا لمن عجز عن الجهاد وحمل السالح في ميادين القتال فعن الحسن بن على  

)قال رسول هللا    :قال  ما رضى هللا عنه الكبيِر والصغيِر والضَّعيِف والمرأةِ :    : جهاد  

النسائي)(  الحجُّ والعمرة   قالت عائشة   (رواه  َرسوَل ّللاَِّ   :بل  أْفَضَل يَا  الِجَهاَد  نََرى   ،

ور   :العََمِل، أفال ن َجاِهد ؟ قاَل: اَل، لَِكنَّ أْفَضَل الِجَهادِ   رواه البخاري  .َحجٌّ َمْبر 

القربات   أبي هريرة  والحج من أفضل اْلعمال وأعظم  :  قال  -عنه  هللا  رضي   –فعن 

، قيل  )إيمان باهلل ورسوله(   األعمال أفضل؟ قال:  أي:  وسلم  عليه   هللا   صلى  النبي  سئل

 .""متفق عليه : )حج مبرور(  (، قيل : ثم ماذا؟ قال)جهاد في سبيل هللا:ثم ماذا؟ قال: 

شتاق اإلنسان إليه والحج المبرور ليس له ثواب إال  ي واشوقاه إلى الحج!!! وكيف ال  

هريرة  الجنة   أبي  هللا    -ه عن   هللا  رضي–فعن  رسول  قالأن  وسلم  عليه  هللا  :  صلى 

الجنة(   إال  جزاء  له  ليس  المبرور  والحج  بينهما،  لما  كفارة  العمرة  إلى  )العمرة 

 ""متفق عليه

ال   وكيف  الحج!!!  إلى  إليهيواشوقاه  اإلنسان  الذنوب صغيرها    شتاق  يكفر  والحج 

ل  رسو  المظالم إلى أهلها لحديث أبي هريرة رضى هللا عنه قال قال  وكبيرها إال ردِّ 

ه  « " :هللا  ِ فَلَْم يَْرف ْث َولَْم يَْفس ْق َرَجَع َكيَْوِم َولََدتْه  أ مُّ  يالبخار رواه  َمْن َحجَّ َلِِلَّ

 : تْيُت النهبيه صلهى هللاُ عليه وسلهم فقلتُ أ  :وهذا هو عمرو بن العاص رضى هللا عنه قال

يدَه فقبْضُت يدي فقال يميَنك ألبايعَك فبسط  ابُسْط  و  ":يا رسوَل هللا     " ؟ما لك يا عمر 

قال  :قال َط  أشتر  أن  ماذا  ":أرْدُت  قال  :قال  "؟تشتِرط   لي  يُغفَر  يا    ":أن  علمَت  أما 
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و أنَّ اإلسالَم يهِدم  ما كان قَبلَه وأنَّ الِهجرةَ تهِدم  ما كان قبلَها وأنَّ الحجَّ   يهِدم   عمر 

 رواه مسلم  ( ما كان قبلَه 

لحديث ابن مسعود رضى  بل إذا أردت أن تكون غنيا فعليك أن تحج بيت هللا الحرام  

قال عنه  وسلم  :هللا  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  ،   ":قال  والعمرِة   ِ الحجِّ بيَن    تابِعوا 

ِة وليَس   فإنَّهما ينِفياِن الفقَر والذُّنوَب ، كما ينفي اْلكير  خبَث الحديِد والذَّهِب والفضَّ

ِ المبروِر ثواب  دوَن الجنَّةِ   أخرجه الترمذي وأحمد ( للحجِّ

وقد قال صلي هللا   كيف ال أشتاق إلي الحج ورؤية الحجر واستالمه شهادة باإليمان 

حجَر يوَم القيامِة وله  عيناِن ي بصر  بهما ولسان  ينطق  بِه  عليه وسلم" ليبعثَنَّ هللا  ال

" رواه ابن ماجة والترمذي   يشهد  بِه على من استلَمه  بحٍقِّ

فعن عبد هللا بن   كيف ال أشتاق إلي الحج والركن والمقام يا قوتتان من يواقيت الجنة 

كَن والمقاَم ياقوتتاِن  إ  :)قال صلي هللا عليه وسلم  :عمرو رضى هللا عنهما قال نَّ الرُّ

بيَن   ما  ْلضاءتا  نوَرهما  يَطِمْس  لَم  ولو   ، نوَرهما  ّللاَّ   طمَس  الجنَِّة  ياقوِت  ِمن 

 رواه الترمذي ( المشرِق والمغِربِ 

جل وعال   أن هللا  وفضاًل  بالحج شرفًا  كفى  مالئكتهيبل  بأهل عرفة  أبي   باهي  فعن 

إنَّ هللاَ ي باهي بأهِل    هريرة رضى هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) 

  ، عرفاٍت مالئكةَ السماِء ، فيقول  : انظ روا إلى عبادي هؤالِء ، جاءوني ش ْعثًا غ ْبًرا

  بن ا  صحيح)   " موال وأتعبوا اْلبدان أشهدكم  يا مالئكتي أني قد غفرت لهمأنفقوا اْل

 ( خزيمة

لبياأيك ربي وإن لم لب كنِّ بيَن الحجيج  ألبيك ربي وإن لم    ***كنِّ بيَن الزَحام م 

لبيك  ***      كنِّ بيَن عبادك داعيا أ لبيك ربي وإن لم                               ساعيا  

كنِّ بيَن  أ لبيك ربي وإن لم                    كنِّ بيَن الصفوف مصليا أربي وإن لم 

 لبيك ربي فاغفر جميع ذنوبي أدقها وأجلها **  لعفوك طالبا الجموع

                                                                                                                   ؟ ثانًيا: كيف يكون حجي مقبوالً 

سؤال يدور في عقل كل مسلم وموحد من أراد أن يحج بيت هللا الحرام   أيها السادة :

 ا ؟ والجواب  ا وذنبي مغفورً  وسعي مشكورً كيف يكون حجي مقبوالً 

من    أواًل: كان  لذا  مفاخرة  وال  وال سمعة  رياء  ال  لوجه هللا  خالصة  النية  تكون  أن 

للهم حجةً ال رياَء  ارضى هللا عنه ))  نس أدعائه صلى هللا عليه وسلم كما في حديث  

 رواه الترمذي (( فيها وال سمعةَ 

  المختار لذا قال النبي    ان هللا طيب ال يقبل إال طيبً ْل  ؛أن يكون المال من حالل  ثانيًا:

ِ َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيِه    صلى هللا عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قَاَل :  قَاَل َرس ول  ّللاَّ

ْؤِمنِيَن بَِما أََمَر بِِه    ":َوَسلَّمَ  أََمَر اْلم   َ َطيِِّب  اَل يَْقبَل  إِالَّ َطيِِّبًا َوإِنَّ ّللاَّ  َ أَيَُّها النَّاس  إِنَّ ّللاَّ

تَْعَمل وَن   بَِما  إِنِِّي  َواْعَمل وا َصاِلًحا  الطَّيِِّبَاِت  ِمْن  ك ل وا  س ل   الرُّ أَيَُّها  يَا  فَقَاَل }  ْرَسِليَن  اْلم 

َل ي ِطيل   َعِليم  {   ج  َوقَاَل} يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمن وا ك ل وا ِمْن َطيِِّبَاِت َما َرَزْقنَاك ْم { ث مَّ ذََكَر الرَّ

ه  َحَرام  َوَمْشَرب ه  َحَرام   ِ َوَمْطعَم  ِ يَا َربِّ دُّ يََدْيِه إِلَى السََّماِء يَا َربِّ السَّفََر أَْشعََث أَْغبََر يَم 

    رواه مسلم  م  َوغ ِذَي بِاْلَحَراِم فَأَنَّى ي ْستََجاب  ِلذَِلَك(َوَمْلبَس ه  َحَرا

 وهلل در القائل  

ْت اْلِعير  ***إذَا َحَجْجت بَِماٍل أَْصل ه  س ْحت    فََما َحَجْجت َولَِكْن َحجَّ
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ور  ****ال يَْقبَل  ّللاَّ  إال ك لَّ َطيِِّبٍَة  ِ َمْبر   . َما ك لُّ َمْن َحجَّ بَْيَت ّللاَّ

ه إلى أن يعود فال يقول  من وقت خروجه من بيت أن يتقي هلل في حله وترحاله    ثالثًا:

خير صيدً ا  ًً إال  يقتل  وال  الجليلة  العبادة  هذه  مع  يتنافى  فعال  يفعل  يؤذي  وال  وال  ا 

ْعل وَمات   )): ا قال تعالىمسلمً  َرفََث َواَل ف س وَق    فَاَل   اْلَحجَّ   فِيِهنَّ   فََرضَ   فََمن اْلَحجُّ أَْشه ر  مَّ

  ِ                                                                                                     197 سورة البقرةَخْيٍر يَْعلَْمه  ّللاَّ    ِمنْ  تَْفعَل وا  َوَماَواَل ِجَداَل فِي اْلَحجِّ

: زاهدً رابعًا  الحاج  يرجع  راغبً أن  الدنيا  في  اآلخرة  ا  في  البصري  ا  الحسن   –قال 

 .الحج المبرور أن يرجع زاهًدا في الدنيا، راغبًا في اآلخرة - :هللا رحمه

 ثالثًا :بشريات لمن عجز عن الحج 

بشريات لمن عجز عن الحج سواء لمرض أو لفقر أو لإلجراءات    هناكأيها السادة :

منها على سبيل المال ال  االحترازية التي وضعتها الدول لتخفيف من فيرس كورونا  

: الحصر   صلى  أولها  جماع  من  في  هللا   ة الفجر  يذكر  الشمس    وظل  طلوع  حتى 

بعدها    صلىو وسلم  قالركعتين  عليه  هللا  صلى  هللا  في    ":رسول  الفَجَر  َصلَّى  َمن 

كأْجِر   كانْت  َركعَتيِن،  َصلَّى  ثمَّ   ، الشَّمس  تَطل َع  حتى  تَعالى  يَذك ر  هللاَ  قعََد  ثمَّ  َجماعٍة، 

ةٍ  ٍة تامَّ ٍة تامَّ ٍة وع مرٍة، تامَّ  " َحجَّ

كما في الحديث عن أنس أن    نية خالصة صادقة هلل تعالي  ية الحج والعمرةن  ومنها:

فقال المدينة  فدنا من  تبوك  إِنَّ  :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجع من غزوة   «

قََطْعت ْم َواِديًا إِالَّ َكان وا َمعَك ْم « .   َيا َرُسوَل    :قَالُوابِاْلَمِدينَِة أَْقَواًما َما ِسْرت ْم َمِسيًرا َوالَ 

يَنة  قَا،َّللاه    م  اْلع ْذر  «  : لَ َوُهْم ب اْلَمد  صدقوا في  . رواه البخاري .» َوه ْم بِاْلَمِدينَِة ، َحبََسه 

 .الطلب فأعطوا األجر وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء

نه  إ  :فعن أبي هريرة رضى هللا عنه قال: ذكر هللا دبر كل صالة    ومن هذه البشريات

هللا    َرسوَل  أَتَْوا  يَن  ر  الُمَهاج  فَقالوافُقََراَء  وسلهَم،  عليه   ُ َّللاه الدُّث وِر  َصلهى  أَْهل   ذََهَب   :

فَقاَل: ِقيِم،  الم  َوالنَِّعيِم  الع لَى،  ذَاَك؟    " بالدََّرَجاِت  نَُصلِّ ي،  "َوما  كما  يَُصلُّوَن  قالوا: 

فَقاَل َرسوَل هللا     َوَيُصوُموَن كما َنُصوُم، َوَيتََصدهقُوَن َواَل َنتََصدهُق، َويُْعت قُوَن َواَل نُْعت ُق،

وسلهَم: عليه   ُ َّللاه َمن  "   َصلهى  به  َوتَْسبِق وَن  َسبَقَك ْم  َمن  به  ت ْدِرك وَن  شيئًا  ك ْم  أ َعلِِّم  أَفال 

قالوا: َبلَى، يا َرسوُل    "بَْعَدك ْم؟ َواَل يَكون  أََحد  أَْفَضَل ِمنك م إالَّ َمن َصنََع ِمثَْل ما َصنَْعت مْ 

ةً  " هللا  قاَل: وَن، َوتَْحَمد وَن، د ب َر ك لِِّ َصاَلٍة ثاََلثًا َوثاََلثِيَن َمرَّ وَن، َوت َكبِِّر  قاَل أَبُو   ".ت َسبِِّح 

َع   َسم  فَقالوا:  وسلهَم،  عليه   ُ َّللاه َصلهى  هللا   َرسول   إلى  يَن  ر  الُمَهاج  فُقََراُء  فََرَجَع  َصال حٍ: 

فَعَْلَن بما  األْمَوال   أَْهُل  وسلهَم: إْخَوانَُنا  عليه   ُ َّللاه َصلهى  هللا   َرسول   فَقاَل  ْثلَهُ،  م  فَفَعَلُوا    ا، 

 رواه مسلم  "ذلَك فَْضل  هللاِ ي ْؤتِيِه َمن يََشاء  "

رضي   ة مامعن أبي أ  ف:-تعليم الخير للناس   طيل عليكم :حتى ال أ    ومن هذه البشريات 

لمسجد ال يريد إال من غدا إلي ا  ))هللا عنه قال : قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم  

يتعلم خيرً  تامً أن  كأجر حاج  له  كان  يعلمه  أو  الكبير  (( حجته   ا ا  في  الطبراني  رواه 

 " وأخرجه الحاكم بلفظ " أجر معتمٍر تام العمرة

 َوى َعلَى النَّاِر اْلَجِحْيمِ لِهي لَْست  ِلْلِفْرَدْوِس اَهالً.. َو الَ اَقْ إ

 فََهْب ِلي تَْوبَةً َو اْغِفْر ذ ن ْوبِي.. فَِانََّك َغافِر  الذَْنِب اْلعَِظْيمِ 

 أقول قولي هذا واستغفر هللا العظيم لي ولكم 
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الحمد هلل وال حمد إال له وبسم هللا وال يستعان إال به َوأَْشَهد  أَْن ال إِلَهَ    الخطبة الثانية

ًدا َعْبد ه  َوَرس ول ه     َحمَّ                                                             وبعد........................  إِال ّللاَّ  َوْحَده  ال َشِريَك لَه َوأَنَّ م 

 رابعًا   : شريعتنا يسر وليست عسًرا

السادة: الناس  أيها  عن  الحرج  رفع  كلها  تخفيف  كلها  يسر  كلها  كلها    شريعتنا 

واْلحوال   الظروف  اْلع ْسَر   (تعالى  قال  مراعاة  بِك م   ي ِريد   َوالَ  اْلي ْسَر  بِك م   ّللاِّ   ي ِريد  

)) وقا.185لبقرة:  ا)) تعالى  ّللاِّ    ل  ي ِريد   ي ِريد   َما  َولَـِكن  َحَرجٍ  ْن  مِِّ َعلَْيك م  ِليَْجعََل 

ونَ  َرك ْم َوِلي تِمَّ نِْعَمتَه  َعلَْيك ْم لَعَلَّك ْم تَْشك ر  ي ِريد  ّللاِّ  أَن )) :وقال سبحانه6المائدة:  ((ِلي َطهَّ

َضِعيفًا  اإِلنَسان   ِلَق  َوخ  َعنك ْم  وسلم و.28النساء:  ((ي َخفَِِّف  عليه  هللا  صلى    إنَّ ((قال 

واستعينوا   وأبشروا،  وقاربوا  فسددوا  غلبه،  إال  أحد  الدين  يشادَّ  ولن  يسر،  الدين 

 (( رواه البخاري بالغدوة، والروحة، وشيء من الدلجة
وعليه فإذا    " المشقة تجلب التيسير ":  ومن القواعد الفقهية التي وضعها السادة الفقهاء  

عن  الحرج  االسالم  رفع  فلقد  باالختالط  وتكثر  االزدحام  في  تزيد  وغيرها  كورونا  كانت 

الخمس   الضروريات  من  عليها  فالمحافظة  البشرية  النفس  على  نحافظ  حتى  الحج 

دين قال هللا َرِحيًما(.  ))  :والمحافظة عليها  بِكْم  َكاَن  إِنَّ هللاَ  أَْنف َسك ْم  تَْقت ل واْ  قال ربنا    )َوال 

(( } التَّْهل َكِة  إِلَى  بِأَْيِديك ْم  ت ْلق وا  رقم)  َوال  آية  البقرة  الحج  (195سورة   شعيرة  كانت  ولما 

على أشد  والضرر  الخطر  أصبح   ، عميق  فج  كل  من  المسلمين  هللا    تجمع  بيت  حجاج 

م والمتأمل في ركن الحج يجد أن اإلسال . الحرام من أثر اْلوبئة وانتشارها وسط الزحام

ِ ((لم يفرضه إال على المستطيع ، حيث يقول هللا   لَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع  عَ   َوَلِِلَّ

َسبِياًل   ْسعََها    ي َكِلِّف    الَ   ((  سبحانه  ويقول  ،(  97:    عمران  آل)  ))إِلَْيِه  و  إِالَّ  نَْفًسا  هللا 

إن كان نوى  (  286:    البقرة))) المسلم  إنما  ، فال حرج على  الفريضة  الحج وليس حج 

وإلى معالجة الناس وتجهيز  حتاجين  الفقراء والم  مساعدة    نافلة أن يحول ماله هذا إلى

ن : اْلول: أجر العمل الذي كان قد نواه  اأجر  فلهالمستشفيات باْلجهزة لمواجهة كورونا  

رضى أو  فحبسه عنه العذر ، واآلخر: أجر صدقته على الفقراء والمحتاجين أو عالج الم

توفير اْلجهزة أو المستلزمات الطبية للمستشفيات ، وحتى من لم يحج الفريضة فحبسه  

يحرمه الحج في اْلعوام القادمة وأن يرفع   أال سأل هللا نو العذر فهو معذور وال حرج عليه

 أنه على ذلك قدير  وأن يحفظ مصرنا من كل سوء وشر  البالء والوباء عن أمة اإلسالم

ْم ِللنَّاِس ،  خير  ))قوَل النبي صلى هللا عليه وسلم    أيها اْلخيارولنتذكر   الناِس إلى هللاِ أْنفَع ه 

أْو    ، ك ْربَةً  عنه   يْكِشف   أْو   ، يْدِخل ه  على مسلٍم  ور   س ر  عزَّ وجلَّ  إلى هللاِ  اْلعماِل  أحبُّ  و 

وًعا ، و ْلْن أَْمِشي مع   د  عنه  ج  أَخٍ لي في حاَجٍة أحبُّ إِلَيَّ من أْن يْقِضي عنه  َدْينًا، أْو تَْطر 

ه  ،  اْعتَِكَف في هذا المسجِد ، يعني مسجَد المدينِة شهًرا ، و َمْن َكفَّ غضبَه  ستَر هللا  َعْوَرتَ 

، و َغْيَظه   َكَظَم  َمْن  َمْن و  ، و  القيامِة  يوَم  َرَجاًء  قلبَه   َمألَ هللا   أَْمَضاه   ي ْمِضيَه   أْن  لَْو شاَء 

ول  اْلَْقَدامِ َمَشى م  (( رواه الطبراني  ع أَِخيِه في حاَجٍة حتى تتََهيَّأَ له  أَثْبََت هللا  قََدَمه  يوَم تَز 

ْنَكِر    ﴿ إِنَّ  :عباد هللا ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلق ْربَى َويَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلم  ر  بِاْلعَْدِل َواإْلِ َ يَأْم  ّللاَّ

وَن ﴾    (.90النحل: )َواْلبَْغيِ يَِعظ ك ْم لَعَلَّك ْم تَذَكَّر 

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه 

                                                                                                                                                                                                   د/ محمد حرز 

                                                                                                                                                                                                   إمام بوزارة اْلوقاف


