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أعمال يعدل ثوابها الحج

تمهيد
الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم

عىل خاتم األنبياء واملرسلني ،نبينا محمد وعىل
آله وصحبه أجمعني.
أما بعد؛

ف ــال ـح ــج والدة ج ــدي ــدة ،وب ــداي ــة ج ــدي ــدة،
وع ـه ــد ج ــدي ــد يف ح ـي ــاة الـ ـح ــاج؛ قـ ــال :
«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته
أمه»(((.

يرجع الحاج وكأنه ولده لتوه ،طاهرًا نقيًّا
من الذنوب واملعايص ،يرجع وقد وعد بالجنة،
ت ـخ ـي ـل ــوا حـ ــاجًّ ـ ــا ي ــرج ــع ب ـه ــذه ال ـن ـف ـس ـي ــة ،وب ـه ــذا
الشعور ،يميش عىل األرض وكأنه من أهل الجنة،
((( رواه البخاري ( ،)1521ومسلم (.)1350
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وهو طاهر كملك من املالئكة ،ما عليه خطيئة.
أال يـسـتـحــق ه ــذا شـكــر الـلــه تـعــاىل ومــزيــد طــاعــة
وتكرارًا لهذا الركن العظيم كل عام؟! بىل.

ولـ ـك ــن امل ـس ـل ــم ال ي ـم ـك ــن أن ي ـح ــج إال م ــرة
واح ــدة كــل عــام ،بــل ويتمنى أن يـحــج كــل سنة
ل ــو ت ـي ـســر ل ــه ذلـ ــك ل ـع ـظــم ث ـ ــواب الـ ـح ــج ،ول ـكــن
مهما حرص املرء أن يحج كل عام فلن يبلغ عدد
حجاته أكــر من عــدد سنوات عمره ،ولذلك لو
قيل عن مسلم أنه حج خمسني حجة ،فمعنى
ذلك أن عمره ليس أقل من خمسني سنة عىل
افرتاض أنه حج كل عام منذ والدته.
ولكن كيف يستطيع املسلم أن ينال عــد ًدا

4

م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـجـ ــات ي ـ ـفـ ــوق عـ ـ ــدد س ـ ـن ـ ــوات ع ـ ـمـ ــره؟!
وبـعـبــارة أخ ــرى :كـيــف يـكـســب الـعـبــد ث ــواب ألــف
حجة أو خمسة آالف حجة وأكرث من ذلك؟!
ديهمت
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هــو بــالـحــرص عــى األع ـمــال الـصــالـحــة التي
أخرب النبي  بأن ثوابها يعدل ثواب الحج.

وه ــل ه ـنــاك أع ـم ــال صــالـحــة ي ـعــدل ثــوابـهــا
ثـ ــواب ال ـح ــج؟ ن ـع ــم ،ف ـت ـعــالــوا م ـعــي نـسـتـعــرض
خمسة أعمال صالحة ثوابها يعدل ثواب الحج؛
أهداها لنا نبينا  لتكثري حسناتنا وتثقيل
ميزاننا ،ومن استكرث من هذه األعمال وكسب
ثــواب ألــف حـجــة مـثـ ًـا فـكــأنــه ُعـ ِّـمــر ألــف عــام حج
فيها سنويًّا.
العمل األول :أداء العمرة في رمضان:

فق روى جابر أن رسول الله  قال:
َ َ َ َْ ُ َ ّ ً
ُ ْ ٌ
«عم َرة ف ِي َرمضان تعدِل حجة»((( ،ويف رواي ــة:
َْ ُ َ ّ ً َ
«تعدِل حجة م ِعي».
((( رواه البخاري ( ،)1782ومسلم (.)1256



5

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

العمــل الثاني :أن تحجــج عددً ا من الناس
من مالك الخاص كل عام:

فإذا أردت ثواب الحج فبإمكانك أن تبحث
عن أناس وتحججهم عىل نفقتك ،فتنال ثواب
الـحــج وأنــت قــاعــد يف بـيـتــك ،ويمكنك أن تـحـ ِّول
ثواب ذلك الحج ألحد والديك لريتقي ثوابك إىل
ثواب الرب واإليثار ،فإن ذلك يصل ثوابه للميت،
فـقــد أراد عـبــد ال ـلــه بــن ع ـمــرو بــن ال ـعــاص 
ال ـت ـصــدق ع ــن ج ــده ال ـك ــاف ــر ،ف ـســأل رس ــول الـلــه
 إن كان يصل للميت ثواب العتق فقال
ُّ َ َ َ ُ ْ ً ََ ْ َْ ُ َ ْ ُ َ
« :إِنه ل ْو كان مسلِما فأعتقت ْم عنه أ ْو
َ َ ّ ُْ َُْ َ َ َ ُْ َُْ َََ ُ َ َ
تصدقت ْم عنه أ ْو حججت ْم عنه بلغه ذل ِك»(((.
6

((( رواه أبو داود ( ،)2883وصححه األلباني في صحيح الجامع (.)5291
ماع لك صاخلا  كلام نم سانلا نم

اًددع
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العمــل الثالــث :المحافظــة علــى صــاة
اإلشراق:
فعن أنس بن مالك أن رسول الله 

َ ْ َ َّ
َ َ َ ُ َََ َْ ُ
َ ْ
قــال« :من صلى الفج َر ف ِي جماع ٍة ،ث ّم قعد يذك ُر
َ َّ َْ َُ ّ ْ ُ ُ َ ّ
ْ ََْ
َ َ ْ
اهلل حتى تطلع الشمس ،ث ّم صلى َركعتي ِن ،كانت
ُ ْ
َُ ََ ْ َ ّ
له كأج ِر حج ٍة َوعم َر ٍة» ،ق ــال :ق ــال رس ــول الـلــه
َ ٌّ َ ٌّ َ ٌّ
« :تامة تامة تامة»(((.
ويف رواية عن عتبة بن عبد أن النبي 

قــال« :من صلى صالة الصبح في جماعة ،ثم ثبت
حتى يسبح هلل سبحة الضحى ،كان له كأجر حاج
ًّ
ومعتمر ،تاما له حجه وعمرته»(((.
السنة قـ َّـل من يعمل بها يف كثري من
هــذه ُ
املساجد ،وذلك لعدة أسباب أهمها السهر إىل

((( رواه الترمذي ( ،)586وصححه األلباني في صحيح الترغيب (.)469
((( صحيح الترغيب والترهيب (.)469
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ســاعــة م ـتــأخــرة مــن ال ـل ـيــل ،وه ــذا ال شــك يعيق
منمواصلةالجلوسيفاملسجدإىلطلوعالشمس
وأداء هذه الصالة ،فحري بك -يا عبد الله -أن
تأخذ باألسباب التي تعينك عىل كسب هذا الثواب
العظيم ،حجة وعمرة ،ولو عىل األقل أن تعمل
بها يف عطلة نهاية األسبوع ،حيث ال يربطك يف
الغالب وظيفة أو دراسة ،فتفوز بثواب حجتني
وعمرتنيأسبوعيًا،فكأنك ُع ِّمرتسنتنيفحججت
فيهما واعتمرت.
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وك ـث ـرًا مــا ت ـســأل الـنـســاء ال ــايت يـصـلــن يف
بيوتهن وتحرصن عىل هذا الثواب ،هل تكسب
حـجــة وع ـمــرة لــو بـقـيــت يف مـصــاهــا حـتــى تطلع
ال ـش ـم ــس ق ـي ــد رم ـ ــح ثـ ــم ص ـل ــت ركـ ـعـ ـت ــن؟ ق ــال
بـعــض أه ــل الـعـلــم« :ظاهر هذا الحديث العموم
لكل من صلى الصبح في جماعة وجلس الجلوس
رشإلا ةالص ىلع ةظفاحملا
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المذكور ثم صلى ركعتين ،وال شك أن المرأة إذا
قعدت في بيتها سيكون لها األجر العظيم ،وليس
َم َعنا من الدليل ما يدل على أن لها أجر حجة
وعمرة تامة تامة تامة ،إال أننا نرجو لها ذلك من اهلل،
ما دامت قد جلست في مكان صالتها ذاكرة اهلل،
فالنبي َّ 
صرح بأن صالتها في بيتها خير
من صالتها في المسجد».

9
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العمــل

الرابــع:

حضــور

الــدروس

والمحاضرات في المساجد:
فقد روى أبو أمامة أن رسول الله 

قــال« :من غدا إلى المسجد ال يريد إال أن يتعلم
ً
خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته»(((.
إن حـضــورك لـكــل درس أو مـحــاضــرة تـقــام
يف املسجد تنال به ثواب حجة كاملة.

إننا نرى بعض الناس يتقاعسون عن حضور
مثل هذه املحاضرات ،وإنك ترى الواحد منا لو
ُعرض عليه رحلة برية ورؤية الربيع عىل مسافة
مئة كيلومرت لذهب إىل هناك ،بينما يسمع عن
مـحــاضــرة ال تـبـعــد عــن بـيـتــه س ــوى مـئــات األمـتــار
10

((( أخرجه الطبراني ( ،94/8رقم  )7473قال الهيثمي ()123/1
رجاله موثقون كلهم ،والحاكم ( ،169/1رقم  ،)311وأبو نعيم في
الحلية ( ،)97/6وابن عساكر ( ،)456/16قال األلباني :حسن
صحيح.
دجاسملا يف تارضاحملاو سوردلا روضح
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فيتقاعس عن الــذهــاب إليها ،وتــوزع اإلعالنات
امللونة عــى أبــواب املساجد بعناوين املحاضرات
فال يكرتث.
ل ـق ــد ك ـ ــان ال ـس ـل ــف -رح ـم ـه ــم ال ـل ــه ت ـع ــاىل-
يسافرون يف طلب العلم ،واليوم أصبح العلماء
ه ـ ــم ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ــأت ـ ــون م ـ ــن م ـ ــدن بـ ـعـ ـي ــدة ل ـت ـق ــدي ــم
الدروس واملحاضرات والدورات العلمية للناس،
ً
حرصا عىل الحضور ،أال تعلمون
ولكن ال نجد

أن مــن خــرج يف طلب العلم فهو يف سبيل الله
حتى يرجع؟!
أال تـعـلـمــون أن ــه م ــا اجـتـمــع ق ــوم ع ــى ذكــر
فتفرقوا عنه إال قيل لهم قوموا مغفورًا لكم؟!

ألم تسمعوا قول النبي « :من سلك
ً
ً
ً َّ
طريقا يلتمس فيه علما سهل اهلل له طريقا إلى
الجنة»؟!
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وفـ ــوق ذل ــك ك ـلــه ت ـن ــال ثـ ــواب ح ـجــة كــامـلــة
درسـ ــا أق ـي ــم يف امل ـس ـجــد ،ه ـك ــذا بـشــر
ل ـح ـضــورك ً
النبي  حني قــال« :من غدا إلى المسجد
ال يريد إال أن يتعلم ً
خيرا أو يعلمه كان له كأجر
َّ
ًّ
حاج تاما حجته».

فـحــري بـنــا حـضــور مـجــالــس الـعـلــم وتـعـلــم
أمر ديننا ،وحري بنا الحرص عىل األعمال التي
ثوابها يعدل ثواب الحج ،واإلكثار منها ،وهذه
األعمال ال ُتسقط ع ّنا حج الفريضة ،وإنما تزيد
ثوابنا.

وأما العمل الخامس واألخري الذي يعدل
ثوابه ثواب الحج فهو:

12

دجاسملا يف تارضاحملاو سوردلا روضح
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العمل الخامــس :أداء الصــاة المكتوبة
في المسجد:
فقد روى أبو أمامة أن رسول الله 

ً
متطهرا إلى صالة مكتوبة
قال« :من خرج من بيته
فأجره كأجر الحاج المحرم ،ومن خرج إلى تسبيح
الضحى ال ينصبه إال إياه فأجره كأجر المعتمر ،وصالة
على إثر صالة ال لغو بينهما كتاب في عليين»(((.

فـهــذا الـحــديــث يــرشــد إىل ثــواب آخــر لصالة
ً
جميعا بأن من
الجماعة يف املسجد ،فإننا نعلم

صــى الفريضة جماعة يف أي مـكــان ولــو يف بيته
مــع أوالده أو ضـيـفــه ن ــال ث ــواب سـبــع وعـشــريــن
درجة ،ولكن الذي سيحرص عىل أداء هذه الصالة
يف املسجد سيزيد ثوابه إىل ثواب حجة كاملة.

((( رواه أبو داود ( ،)558وصححه األلباني في صحيح الترغيب (.)320
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وه ــذا أم ــر قــد غ ــاب عــن كـثــر مــن املسلمني
امل ـت ـق ــاع ـس ــن عـ ــن أداء ال ـف ــري ـض ــة يف امل ـس ـج ــد،
وتــراهــم إذا اجتمعوا يف بيت أو مجلس وصلوا
يف مـكــانـهــم مـتـعـلـلــن بــأنـهــم جـمــاعــة وسـيـنــالــون
ثواب سبع وعشرين درجة ،وما علموا ما خسروه
م ــن ثـ ــواب ع ـظ ـي ــم .إض ــاف ــة إىل ال ــوع ـي ــد مل ــن ت ــرك
الـ ـصـ ــاة يف امل ـس ـج ــد دون ع ـ ــذر ب ــاح ـت ـم ــال ع ــدم
قـبــولـهــا أو ع ــدم كـمــالـهــا ح ـيــث روى اب ــن عـبــاس
 أن الـنـبــي  ق ــال« :من سمع النداء
فلم يأته ،فال صالة له ،إال من عذر»(((.

14

إن ال ــذي سـيـحــرص عــى أداء الـفــريـضــة يف
املسجدكل يوم سينال ثوابخمسحجات يوميًا،
ويف الـعــام الــواحــد سـيـنــال ح ــوايل ( )1800حـجــة،
ويف عشر سنوات ثماين عشرة ألف حج ،وهكذا.

((( رواه ابن ماجه ( ،)793وصححه األلباني في صحيح الجامع (.)6300
جسملا يف ةبوتكملا ةالصلا ءادأ
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إن الــذيــن يجلسون أمــام الـشــاشــات وأمــام
االنـ ــرنـ ــت وقـ ــت الـ ـص ــاة ل ــو ي ـع ـل ـم ــون م ـث ــل ه ــذا
ال ـثــواب الـجــزيــل ،هــل تـنــون أنـهــم سـيـفــرطــون يف
صالة الجماعة يف املسجد بعد اليوم؟!
إن املسلم منذ أن يخرج من بيته إىل الصالة
والحسنات ُتصب عليه صبًّا ،فكل خطوة يمشيها
بحسنة ،واملالئكة تظل تستغفر له حتى يرجع
إىل بيته ،ويكتب له ثواب الصالة منذ خروجه من
بيته ،ويضاعف له ثواب صالته إىل سبع وعشرين
ً
ضعفا ،وينال فوق ذلك ً
أيضا حج كامل.
أرأيـتــم إىل فضل الـلــه تـعــاىل وإىل تقاعسنا
عن هذا الفضل؟!
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www.alukah.net

فاللهم وفقنا لهداك،
واجعل عملنا في رضاك،
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اإلخراج الفني :مكتب الفتح

alfat7center@gmail.com
0114 99 56 76 6



