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 ة لالناس أوىل من حج الناف حوائجقضاء : اجلمعة القادمةخطبة 
 عناصر الخطبة:

 فضل قضاء احلوائجالعنصر األول: 
 العنصر الثاين: مناذج وصور مشرقة لقضاء احلوائج

 ةلالناس أوىل من حج الناف حوائجقضاء العنصر الثالث: 
 أما بعد:                 المقدمة:                                                

 فضل قضاء احلوائجالعنصر األول: 
  .وفعل اخلري ومساعدة اآلخرين إن من أفضل األعمال اليت يتقرب هبا العبد إىل هللا وينال هبا حب الناس قضاء احلوائج عباد هللا:

 ضية.مسألة إنسانية حتدثت عنها كل الشرائع السماوية ومجيع الدساتري األر  وقضاء احلوائج
قهد ضهرب لنها أروأل األم لهة ت فعهل اخلهري فحتهد  عهن اهاا ابانهبب وهبيفقه  ت حياته ب  مهنويُهَعدُّ رسول اَّلله صلى هللا عليه  وسهلأ أع هأ 

ُْ ل    قبل البع ة وبعهداا   ونهن نعلهأ قهول السهيدة خدههة فيه  عها نهلل عليه  الهوح  واهاء يراه  فه ا     وقضاء احلوائج ََ َكهاه َواَّلله  َمها  يه
ُ أَبًَدا أَ   اَّلله ُل الرهح  ََ لََتص  ُب ال َمع ُدومَ   َوحَت م ُل ال َكله   إ نه س  قيف    َوتَهق ر ي الضهي  َ   َوَتك   . . ) متفق علي  (َوتُع نُي َعَلى نَهَوائ ب  احلَ 

حهههص أصهههب  حهههق   اء احلهههوائجوقضههه علهههى أعمهههال الهههل واخلهههري والعهههون واعسهههاعدةأصههههاب   –صهههلى هللا عليههه  وسهههلأ  -وقهههد رل الرسهههول 
 أحداأ ملكاً للجميع.

ر ييف  قَههاَل ف  ُههد  لَههةخ لَههُ  قَههاَل  فَ ” َعههن  َأ   َسههع يدخ اخل  ُ َعَلي هه   َوَسههلهَأ إ ع  َاههاَء َرُاههله َعلَههى رَاح  يف  َصههلهى اَّلله َنَمهها َن ههُن ت  َسههَفرخ َمههَع النههه   ههر ُ  بَهيه  َجَعههَل َيص 
َاًل  هرخ فَهل يَهعُهد  ب ه   َعلَهى َمهن  َل رَ َبَصرَُ  َيَ يًنا َوِش  هُل َره  ُ َعَلي    َوَسلهَأ  َمهن  َكهاَن َمَعهُ  َفض  هَر لَهُ   َوَمهن  َكهاَن لَهُ  َفض هله . فَهَقاَل َرُسوُل اَّلله  َصلهى اَّلله ه 

.م ن  زَا خ فَهل يَهُعد  ب    َعَلى َمن  َل زَاَ  َلُ . قَاَل  َفاََكَر م ن  َأص َنا   ال َمال   نها ت  َفض لخ ََحدخ م   .)مسلأ(” َما عََكَر َحصه رَأَيه َنا أَنهُ  َل َحقه أل 
هه  هللاُ َعن ههُ  قههاَل  قههاَل رسههوُل هللا  َصههلهى هللاُ َعَلي هه   َوَسههلهَأ و   ههَن النهههاس  َعَلي هه   َصههَدَقةه ُكههله يهَههو مخ َت  لُههُع ف يهه     َعههن  َأ  ُاريههرة َرض  ُكههلُّ ُسههَاَمى م 

هه َهههاب أَو  تَهر فَههُع لَههُ  َعلَ الشه لُههُ  َعَليه  م  َ اثه نَههني   َصههَدَقةهب َوتُع ههنُي الرهُاههَل ت  َ ابهت هه   فَهَته  ُس  تَهع ههد ُل بَههني  َههها َمَتاَعههُ  َصههَدَقةه ب َوال َكل َمههُة ال هييف بَههُة َصههَدَقةهب م  يه 
يَها إ ىَل الصهاَة  َصَدَقةهب َوَتُ يطُ   . (متفق علي   .)اأَلَعى َعن  ال هر يق  َصَدَقةه  َوب ُكليف  ُخ  َوةخ ََت ش 

 .وكانوا يكتبون إىل ولهتأ بالَ  ب اخللفاء الراشدون بقضاء احلوائج ااتماما كبرياً  اتأولقد ا
ههَعر ييف    إ نهههُ   َ  يهَههَلل  ل لنههه  َش  ههَ  هللاُ َعن ههُ  إ ىَل َأ   ُموَسههى األ  ر م  فقههد َكتَههَب ُعَمههُر ب ههُن اخلَ  هههاب  َرض  اس  ُوُاههو ه يَهر فَهعُههوَن َحههَوائ َج النهههاس  إ لَههي ه أ    فَههَأك 

َمة  . أ  َوال ق س  ُك  ل  أَن  يُهن َصَ  ت  احل  ل أ  الضهع ي   م َن ال َعد   (.بن عبد الللاجملالسة واواار العلأ ) ُوُاوَ  النهاس  ب فَب َهس ب  ال ُمس 
ول تغلقهوا أبهوابكأ  ون ب ول أتكلوا نقيا ب ول تلبسوا رقيقا ب  أل تركبوا برعوان» عليهأ  ط إعا بعث عمال  شر  عمر بن اخل اب وكان 

 )مصن  عبدالرزاق والبيهق  ت الشعب(.. «الناس ب فإن فعلتأ شيئا من علَ فقد حلت بكأ العقوبة ب مث يشيعهأ  حوائج
ُرو ب ُن ُمرهةَ و   َسن  ب قَاَل   قَاَل َعم  هن  إ َمهامخ يُهغ ل هُق َهبَهُ  ُ وَن   ل ُمَعاو يََة   إ ّنيف  َسَ ع ُت َرُسوَل هللا  صهلى هللا عليه  وسهلأ يَهُقهوُل  عن  َأ   احلَ  َمها م 

ْ لَهَق هللاُ أَبه هَواَب السههَماء  ُ وَن َخلهت ه   ب َوَحاَات ه    هَكَنة  ب إ له َأ َلهة  ب َوال َمس  َاَاة  ب َواخل  هَكَنت    َعو ي احل  . َفَجَعهَل ُمَعاو يَهُة َرُاهاً َعلَهى َحهَوائ ج  ب َوَمس 
 والرتماي واحلاكأ وصهه  ووافق  الاا (.أمحد  )  النهاس  .

ُهَمها َعب هد  وتفريج كهروهبأ   فعهن  ناسما أمجل أن يسعى اإلنسان ت قضاء حوائج ال عباد هللا: ُ َعنه  هَ  اَّلله أَنه َرُسهوَل اَّلله    اَّلله  ب هَن ُعَمهَر َرض 
ُ َعَلي    َوَسهلهَأ قَهالَ  هل ُم ُ    َصلهى اَّلله هل أ  َل َي  ل ُمهُ  َوَل ُيس  هل ُأ َأُخهو ال ُمس  ُ ت  َحاَات ه     ال ُمس  يه   َكهاَن اَّلله َوَمهن  فَههرهَ  َعهن    َوَمهن  َكهاَن ت  َحاَاهة  َأخ 

ُ َعن ُ  ُكر بًَة م ن  ُكُرَهت  يَهو   ل أخ ُكر بًَة فَهرهَ  اَّلله ِ    م  ال ق َياَمة  ُمس  ُ يَهو َم ال ق َياَمة  ل ًما َسرَتَُ  اَّلله  . (متفق علي  .)َوَمن  َسرَتَ ُمس 
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ُ َعَلي    َوَسلهأَ   َعن  َأ   ُاَريه رََة قَالَ و   نه َيا نَهفهَس اَّللهُ   قَاَل َرُسوُل اَّلله  َصلهى اَّلله هن  ُكهَرب  يهَهو م   َمن  نَهفهَس َعن  ُم  م نخ ُكر بًَة م ن  ُكَرب  الدُّ َعن ُ  ُكر بًَة م 
هرَة    ال ق َياَمهة   خ  نه َيا َواآل  ُ َعَلي ه   ت  الهدُّ هرخ َيسههَر اَّلله هرَة    َوَمهن  َيسههَر َعلَهى ُمع س  خ  نه َيا َواآل  ُ ت  الهدُّ هل ًما َسهرَتَُ  اَّلله ُ ت  َعهو ن  ال َعب هد  َمهها   َوَمهن  َسهرَتَ ُمس  َواَّلله

ي   َكاَن ال َعب ُد ت   في  فضل قضاء حوائج اعسلمني ونفعهأ مبا تيسر مهن علهأ أو مهال أو معاونهة  اإلمام النووي    )مسلأ(. قال  َعو ن  َأخ 
ري َعهن  اب هن  و .  (مسهلأ النهووي علهىشهر  )  ب وفضهل إن هار اععسهر. علَب وفضل السرت على اعسهلمنيأو إشارة مبصلهة أو نصيهة ْو

ُ َعَلي هه   َوَسههلهَأ ب فَهَقههاَل   َ  َرُسههوَل اَّلله  ُعَمههَر ب أَنه َرُاهها َاهها َأيُّ النهههاس  َأَحههبُّ إ ىَل اَّلله  أ َوَأيُّ اأَلع َمههال  َأَحههبُّ  َء إ ىَل إ ىَل َرُسههول  اَّلله  َصههلهى اَّلله
ُ َعَلي    َوَسلهَأ   أَ  لُهُ  إ ىَل اَّلله  َعله َوَاله أ فَهَقاَل َرُسوُل اَّلله  َصلهى اَّلله خ  َحبُّ النهاس  إ ىَل اَّلله  أَنه َفَعُهأ  ل لنههاس  ب َوَأَحهبُّ اأَلع َمهال  إ ىَل اَّلله  ُسهُرورخ تُد 

ههَ   هه  َعن ههُ    ينًهها ب أَو  ُت  ههَرُ  َعن ههُ  ُاوًعهها ب َوأَلن  أَم ش  ههُ  َعن ههُ  ُكر بَههًة ب أَو  تَهق ض  ش  ههل أخ ب أَو  َتك  ههن  أَن  َمههَع َأ خ    ت  َحاَاههَعلَهى ُمس  ةخ َأَحههبُّ إ َ ه م 
ُ َعو َرتَهُ   ََْضهَبُ  َسهرَتَ اَّلله رًا ب َوَمهن  َكه ه  َد ال َمد ينَهة  ب َشهه  هج  د  ب يَهع هي  َمس  هَيُ  أَع َتك َ  ت  َاَاا ال َمس ج  َْي  َهُ  ب َولَهو  َشهاَء أَن  َُي ض  ب َوَمهن  َك َهَأ 

ُ َعههله َوَاههله قَهل بَهه َضههاُ  ب َمههَّللَ اَّلله ُ َعههله َوَاههأَم  يهه   ت  َحاَاههةخ َحههصه أَثه بَهتَهَههها لَههُ  ب أَثه بَههَت اَّلله نًهها يهَههو َم ال ق َياَمههة  ب َوَمههن  َمَشههى َمههَع َأخ  له َقَدَمههُ  َعلَههى ُ  أَم 
رَاط  يَهو َم َتل لُّ ف ي   األَق َداُم  ريمهابابن أ  الدنيا ت كتاب  قضاء احلوائجب وا ) . الصيف   .(سنبسند ح ل لاّن ْو

ُ َعَلي    َوَسلهَأ و  ب  َعن  َأ   أَُماَمَةب قَاَل  قَاَل َرُسوُل اَّلله  َصلهى اَّلله ََْضهَب الهرهبيف  هريف  ُت  ف هُض   َصَنائ ُع ال َمع ُرو   تَق   َمَصهار أَل السُّهوء ب َوَصهَدَقُة السيف 
أ  َتل يُد ت  ال ُعُمر  . َلُة الرهح  واعصرأل  او مكان اعوتب فيق  هللا من حيسن إىل الناس بقضاء حهوائجهأ  .(حسنبسند روا  ال لاّن ) َوص 

 من اعوت ت مكان س ء أو ايئة سيئة أو ميتة سيئة.
رياهها الك ههري اعههد  منههها اعههل اعسههلمني مجيعههاً عكههوراً وإان ً يشههعرون بههرو  ابماعههة  اعرتب ههة ببعضههها  الواحههدةكههل اهها  النصههوا ْو

ههأ كهالفر  الواحهد وكابسهد الواحهد  تسهعد األعضهاء كلهها بسهعا ت  وحتهلن   ف العون واعساعدة وقضهاء احلهوائجت البعض ما  ً ومعنو ً 
ُ َعَلي ه   َوَسهلهَأ  هريخ قَهاَل  قَهاَل َرُسهوُل اَّلله  َصهلهى اَّلله ن نَي ت  تَههَوا يف ا أ  َوتَههرَامحُ ه أ   ”حللن ب فَعن  النهُّع َمان  ب هن  َبش  َسهد  َم َهُل ال ُمه  م   َوتَهَعهاهُف ه أ  َم َهُل ابَ 

ُمهى لسهَهر  َواحل  َسد  ه  ن ُ  ُعض وه َتَداَعى َلُ  َسائ ُر ابَ  َتَكى م   مسلأ(”)إ َعا اش 
ألن أقضهه  حااههة أل    يقههول احلسههن البصههري رمحهه  هللا    وقضههاء احلههوائجلههالَ ك ههرت أقههوال السههل  حههول احلههث علههى فعههل اخلههري  

 العجلهة مهن الشهي ان  إل وقهد قيهل   .   أل  ركعةب وألن أقض  حااة أل  أحب إ ه من أن أعتك  شهرينأحب إ ه من أن أصل
وكهان ابهن عبهاس رضه  هللا عنهمها يقهول   التوبهة مهن الهانب.  و قضهاء الهدين  و تلويج البكهر  و جتهيل اعيتو   ت مخس   إهعام الضي 

ما شاء هللا أحب إ ه من حجهةب َوَل َبَهقه بهدراأ أاديه  إىل أ    ت هللا أحهب إ ه ألن أعول أال بيت من اعسلمني شهراً أو مجعة أو 
إن صههدور اعسههلمني تغلهه  اعمههال الههل وإن صههدور الفجههار تغلهه  اعمههال     مالههَ بههن  ينههار  ويقههول . مههن  ينههار أنفقهه  ت سههبيل هللا

وكههان أبههو وائههل ي ههو  علههى نسههاء احلهه  وعجههائلان كههل يههوم  أ!! .الفجههور ب وهللا تعههاىل يههرى مهههومكأ فههان روا مهها مهههومكأ رمحكههأ هللا
 وقال جمااد  صهبت ابن عمر ت السفر ألخدم  فكان ْدمي. فيشرتي عن حوائجهن وما يصلههن.

ا هللا عنهَ كهرهت الهدني ب واسهع لتفهريج كهرههتأ يفهر اس يكهن هللا تعهاىل ت قضهاء حااتهَت قضاء حهوائج النه –أيها احلبيب  –فكن 
  معاتبا من تباهأ ت قضاء حااة ل قال أحداأ   ول تتباهأ ت علَ  فإن احملاويج ت ع  وشغ  إليَ لتقض  حااتهأ  واآلخرة

 َحَواِئُج النَّاِس ُكلَُّها ُقِضَيْت * * * َوَحاَجِِت َما َأرَاَك تَ ْقِضيَها
  ِف َحَواِشيَهاَأََنَقُة هللِا َحاَجِِت ُعِقَرْت * * * َأْم أُنِْبَت احْلُْرفُ 

ُ َعَلي ه   َوَسهلهَأب قَهاَل  فومهن نعهأ هللا تعهاىل علهى العبهد أن هعله  مفاحتها للسهري واإلحسهان ب  يف  َصهلهى اَّلله ب عهن النهه  
ل  بهن َسهع دخ ع ن ههَد  َعههن  َسهه 

ري   َوالشههريف ب َمَفات يُهَهها الريف َاهاُلب َف ُهوَل ل َمهن  َاَعلَه َتاًحها ل لشههريف ب َوم غ اقًها اَّلله  َخلَائ ُن اخلَ  َتاًحها ل ل َسهري  ب َوم غ اقًها ل لشههريف ب َوَوي هله ل َمهن  َاَعلَهُ  م ف  ُ  م ف 
  حسن (. بسندابن مااة وال لاىن  )  . ل ل َسري   
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ُ عَ ف. لقضههاء حههوائج النههاس هللا وأن يسههسر    لههنيف َعأ  َعههن  اب ههن  ُعَمههَرب قَههاَل  قَههاَل َرُسههوُل هللا  َصههلهى اَّلله َتصهههُهأ  ه  َلي هه   َوَسههلهَأ    إ نه َّلل ه  أَقه َواًمهها اخ 
َْري  ا   ُهأ  َوَحوهَعَا إ ىَل   قال أبو العتااية (. ال لاّن وابن عساكر . )أ   ل َمَناف ع  ال ع َبا  ب َويُق رَُّاا ف يه أ  َما بََاُلوَااب فَإ َعا َمنَهُعوَاا نَهَلَعَها َعنه 

 ما استطع ت*** وكن هلِم أخيك فارجاقض احلوائج 
 وائج ضى فيه احل ام الف      ىت *** يوم ق               ف    لخ      ري أي

 لقضاء احلوائجالعنصر الثاين: مناذج وصور مشرقة 
الهههرتاحأ والتكافهههل و وراههها ت نشهههر التعهههاون و  لقضهههاء احلهههوائجتعهههالوا معنههها ت اهههاا العنصهههر لنتعهههايا مهههع اههها  الصهههور اعشهههرقة  عب   اد هللا:

 الاتماع  بني أفرا  اجملتمع ومن اا  الصور 
َخ ففقد كان م الً حيتهاى به  ت قضهاء احلهوائج   وقضاء احلوائج: –صلى هللا عليه وسلم  –الرسول  َكانَهت    ب قَهاَل َعهن  أَنَهس  ب هن  َمال ه

ُّ صلى هللا علي  وسلأ الره الصهاَُة تُهَقامُ  َلة  ب فَهيَهُقومُ َل ت  َحاَاةخ َتُكوُن َل ُ اُ ب فَهُيَكليف ُأ النه   َ ال ق به  َنُ  َوَبني  َها رَأَي هُت ب َفَمها يهَهلَاُل قَائ ًمها يَُكليف ُمه ُ  بَهيه  ب فَهُرمبه
يف  صلى هللا علي  وسلأ َلُ . َيام  النه  

  ي (.) أمحد وال لاّن والرتماي وقال  ااا حديث حسن صهبَهع َض ال َقو م  لَيَهنه َعُس م ن  هُول  ق 
فان ر إىل ااتمام الن  صلى هللا علي  وسلأ بقضاء حوائج الناس  فالصاة أقيمت والصهابة صفو  خلف   ومع علَ يقضه  حااهة 

 احملتا  مهما هال الفصل والوقو !! حص أن أحداأ لينعس من ك رة الوقو !!
ل َهها    َعن  أََنسخ رضه  هللا عنه فاصة  عوي الحتيااات اخل وكان صلى هللا علي  وسلأ  ائأ الاتمام بقضاء حوائج هرَأًَة َكهاَن ت  َعق  أَنه ام 

  َ هَك ََ َحاَاهًة ب فَهَقهاَل   َ  أُمه فُهَانخ ب ان  ُهر ي َأيه السيف  ءه ب فَهَقاَلت    َ  َرُسوَل هللا  ب إ نه    إ لَي ه َ  ب َش   َ  َحاَاتَه هَ  لَه هئ ت  ب َحهصه أَق ض  ش 
 .( وأبو  او  أمحد ومسلأ ) . بَهع ض  ال ُُّرق  ب َحصه فَهَرَْت  م ن  َحاَات َهاَفَسَا َمَعَها ت  

قضهاء حهوائج عوي الحتيااهات اخلاصهةب وت اهاا  للهة شهرعية علهى واهوب تكفهل احلهاكأ برعايهة عوي  ت واهاا مهن حلمه  وتواضهع 
ب ونفسيًّاب والعم  ل على قضاء حوائجهأب وسد احتياااهتأ.الحتيااات اخلاصةب صهيًّا وااتماعييف اب واقتصا  ًّ

وإعا كان اإلسام قد قرر الرعاية الكاملة لاوي الحتيااات اخلاصهةب والعمهل علهى قضهاء حهوائجهأب فقهد قهرر أيًضها أولويهة اها  الفئهة 
د صههلى هللا ت التمتهع بكافهة اها  احلقهوقب فقضهاء حهوائجهأ مقهدم علهى قضههاء حهوائج األصههاءب ففه  حا ثهة مشههورة أن سهيدان  مه

اهاء  يسهأل  عهن أمهرخ مهن أمهور الشهرألب وكهان هلهس  -او عبد هللا ابن أم مكتوم رض  هللا عنه -علي  وسلأ عبس ت وا  رال أعمى 
أ أن األعمى   يَر عبوس ب و  يف ن إلي ب فهإن اعهوىل تبهارت وتعهاىل أ ل إىل راالخ من الواهاء وعلية القومب يستميلهأ إىل اإلسامب وْر

أن يضهههع األمهههور ت نصهههاهباب واألولهههو ت ت  لههههاب فهههأنلل سهههبهان  ا ت بينهههات تعاتهههب النههه  الهههرحيأ صهههلى هللا عليههه  وسهههلأ عتهههاًه  إل
ََ َلَعلههُ  يَهلهكههى َ أَو  يَهاهكهُر فَهتَ  ر ي َع َمهى َ َوَمها يُهد  (ب وقهد  5-1َرى{ )عهبس  نَفَعهُ  الهايف ك  شديًدا يقهول هللا فيهها ََعَبَس َوتَههَوىله َ أَن َاهاءُ  األ 

 . ب فيها ل  ويباب ويبسط ل  الفراشب ويقول ل    مرحًبا مبن عاتبي في  ر !  )تفسري القره (بعد علَيقابل  كان الن  
فف  اا  القصةب نرى عليفة اععاتبة  لكون  صلى هللا علي  وسلأ انشغل بدعوة الواههاء عهن قضهاء حااهة اهاا الكفيه ب وكهان األوىل   

 أن تُقضى حاات ب وتقدم على حااات من سوا  من الناس.
أبهو بكهر الصهديق رضه  هللا  عله مها كهان يف   قضهاء حهوائج النهاسمهن أروأل األم لهة ت و   وقضاء احل وائج -رضي هللا عنه  –أبوبكر  

يتعهد امرأة عمياء ت اعدينهة يقضه  عها حاااهتها سهراً إهن خافته  للمسهلمنيب وكهان حيلهب ألاهل احله  أْنهامهأب فلمها    فقد كان عن 
ل  لقههد بعههد أن صههار أبههو بكههر خليفههة  اآلن ل حيلبههها. تقههو  -يعههي مههن نسههاء احلهه -اسههتسل  وصههار أمههري اعهه منني قالههت ااريههة مههنهأ 

صههار قائههد الدولههة وأمههري اعهه منني يسههري ابيههوش ويتهمههل اعسههئوليات اههل يلتفههت إىل ْنمنهها وحيلبهههاأ اآلن ل حيلبهههاب فسههمع بههالَ أبههو 
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اههامع العلههوم و  التبصههرة لبههن ابههوزي بكههر رضهه  هللا عنهه  فقههال  بلههىب وإّن ألراههو أل يغههريّن مهها  خلههت فيهه  عههن شهه ء كنههت أفعلهه .)
 .واحلكأ لبن راب(

روى أبهو ت وعهاً  فقهد  وقضهاء حهوائجهأ يسعى خلدمة العجلة واألرامل واعقعهدين فقد كان  وقضاء احلوائج -رضي هللا عنه  –عمر 
أن عمر بن اخل اب رض  هللا تعهاىل عنه  خهر  ت سهوا  الليهل فهرا  هلههةب فهااب عمهر فهدخل بيتهاً مث  خهل « حلية األولياء»نُعيأ ت 

ب إىل علَ البيت فإعا بعجوز عميهاء مقعهدةب فقهال عها  مها هل اهاا الراهل اتيهَأ قالهت  أنه  يتعااهدّن اخرب فلما أصب  هلهة عا
ر  عي األعىب فقال هلهة  ثكلتَ أمَ   هلهة أع رات عمر تتبعأ!  منا كاا وكاا اتيي مبا يصلهيب ْو

فت ب وكان خارااً من اعنللب فاسهتوقفت  ههوياً ووع ته  واا  خولة بنت ثعلبة عات يوم مرت بعمر بن اخل اب رض  هللا عن  أ م خا
قائلة ل     عمرب كنت تدعى عمرياب مث قيل لَ عمرب مث قيهل لهَ   أمهري اعه مننيب فهاتيفق هللا   عمهر... فهإن مهن أيقهن هعهوت خها  

يهل له     أمهري اعه مننيب أتقه  الفوتب ومهن أيقهن هحلسهاب خها  العهااب... وعمهر رضه  هللا عنه  واقه  يسهمع كامهها  شهوألب فق
عهها  العجههوز اههاا الوقههو  كلهه أ!! فقههال عمههر  وهللا لههو حبسههتي مههن أول النهههار إىل اخههر  ل زلههت  إل للصههاة اعكتوبههة ب مث سههأعأ  

العهاعني قوعها أتدرون من اا  العجوزأ قالوا  ل. قال رض  هللا عن   ا  اليت قد َسهع هللا قوعها مهن فهوق سهبع َسهاوات.. أفيسهمع رب 
 ول يسمع  عمرأ!! رض  هللا عن  وأرضا  ) السيوه  ت الدر اعن ور( فأين نن من اا  القيأأ!

”   قضهاء احلهوائجو يسهعى إىل ابنهة عهن هريهق الهرتاحأ والتكافهل فقد كان رض  هللا عن    وقضاء احلوائج -رضي هللا عنه  –عثمان 
شرتي بئر رومة يوسع هبا على اعسلمني ول  ابنة أ قال  فاشهرتااا ع مهان بهن عفهان رضه  هللا فإن الن  صلى هللا علي  وسلأ قال من ي

عن  من يهو ي امر الن  صلى هللا علي  وسلأ وسبلها للمسلمني  وكان اليهو ي يبيهع ماءاها . وت احلهديث أن ع مهان رضه  هللا عنه  
إما أن أتخااا يومها واخهااا يومها وإمها أن تنصهب لهَ عليهها  لهوا وأنصهب  اشرتى من  نصفها هثي عشر ألفا   مث قال لليهو ي اخرت

عليها  لوا   فاختار يوما ويوما   فكان الناس يستقون منها ت يوم ع مان لليومني   فقال اليهو ي  أفسدت عله ه بئهري فاشهرت هقيهها 
 أنهه  ل يواههد بئههر ول مههاء للمسههلمني ْههري اهها    وكههان ع مههان زا  اععهها  لبههن القههيأ ( اييلههوا   عبهها  هللا” )   فاشههرتا  ب مانيههة ال  

إلنقههاع الههبا  والعبهها  مههن احملههن الههيت حلههت هبههأ   وقضههاء احلههوائجقهها را علههى احتكاراهها وحههد   ولكنهه  م ههاله للههرتاحأ والتعههاون والتكافههل  
 عا كان يفعل هعسلمني أ!!واييلوا لو أن اا  البئر ت أيدي أحد احملتكرين ابشعني وحد  ت ااا اللمان  ما

هرياأ ت هب قضهاء احلهوائج   الصاحلون وقض اء احل وائج : فقهد روى أن عبيهد هللا بهن أ  فهنهات أم لهة ك هرية للصهاحلني مهن التهابعني ْو
فهيأ بكرة  خل على احلجا  مرة وت يد  خامت فقال ل  احلجا   وكأ ختمهت  اَتهَ اهاا أ قهال علهى أربعهني أله  أله   ينهارب قهال ف

 أنفقتها أ قال  ت اص ناأل اععرو ب ور  اعلهو   واعكافأة هلصناأل  وتلويج العقائل.
قد عكروا أن عل  بن احلسني كان ك ري الصدقة هلليلب وكان يقول صدقة الليل ت فض ْضب الربب وتنور القلب والقلب وتكش  و 

 عن العبد رلمة يوم القيامةب وقاسأ هللا تعاىل مال  مرتني. 
قال  مد بن إسهاق  كان انس هعدينة يعيشون ل يدرون من أين يعيشون ومن يع يهأأ!! فلما مات عل  بن احلسني فقدوا علَ 
 فعرفوا أن  او الاي كان اتيهأ ت الليل مبا اتيهأ ب   وعا مات وادوا ت رهر  وأكتاف  أثر محل ابراب إىل بيوت األرامل واعساكني

ن  كان يعول مائة أال بيت هعدينة ول يدرون بالَ حص مات. و خل عل  بن احلسني على  مد بن أسامة بن ت الليل. وقيل إ
وت رواية سبعة  -فبكى ابن أسامة  فقال ل  ما يبكيَ أ قال  عل ه  ينب قال  وكأ او أ قال مخسة عشر أل   ينار  زيد يعو    

 .ة والنهاية لبن ك ري (فقال  ا  عل  !!  ) البداي -عشر أل   ينار 
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أل ما أحو  البشرية إىل اا  اععاّن اإلسهامية السهاميةب ومها أشهد افتقهار النهاس إىل التسلهق هلرمحهة الهيت تضهميفد اهرا   أيها املسلمون:
 يسهمع ت اهاا اعنكوبنيب واليت تواس  اعستضهعفني اعغلهوبنيب ول سهيما ت اهاا العصهرب الهاي فقهدت فيه  الرمحهة مهن أك هر اخللهقب فها

العصههر لصههرخات األهفههالب ول ألنههني ال كلههىب ول حلنههني الشههيو ب ول لكلمههة الضههعفاءب ل يسههمع فيهه  إل للغههة القههوةب ومن ههق القههدرةب 
فإعا استهكأ ال ام ت النفوسب وهغى هوفان اعا ة ابافة اعنت الرمحة هلرحيلب وقال قائلهأ    إن   تكن عئبا أكلتهَ الها ب  ب 

   إن   جتهل ُههل عليَ  ب و   إن   تتغَد ب َليدخ تعشهى بَ  . و
  ي إىل التعهاه  والتعهاون والهرتاحأ بهني أفهرا  اجملتمهع  اخلريية وقضاء احلوائج فإن علَ يعليكأ أن تك روا من األعمال  أيها املسلمون:

 فتفوزوا بسعا ة العاال واآلال !!!
 ةلأوىل من حج النافالناس  حوائجقضاء العنصر الثالث: 

فلهو حهج الشهسا واعتمهر مهرارا وتكهراراب  انهات رهاارة منتشهرة ت اجملتمهع واه  تكهرار احلهج كهل عهام مهع أنه  حهج انفلهة  أيها املسلمون:
ألرامهل ومن عا ت  احلج والعمرة كل عامب فف  اا  احلالة لو راعنها إىل فقه  األولهو ت لواهدان أن مسهاعدة الفقهراء واعسهاكني واليتهام  وا

وعوي احلااههات أوىل مههن احلههج والعتمههار كههل عههامب وقههد حههد  بعههض العلمههاء اععاصههرين قصههر احلههج والعمههرة كههل مخههس سههنواتب وبههالَ 
ينبغه  أن ل تليهد عهن مخهس سهنواتب  واهدت حهدي اً قدسهياً يبهني أن اعهدةتفعل وزارة الداخلية ت حج القرعةب وقد حب ت ت ااا األمر ف

ُ   وال واب والتمتع بل رة البلد احلرامب ف حص ل حيرم األار ُ َعَلي ه   َوَسهلهَأ قَهاَل     قَهاَل اَّلله ر يُّ ب أَنيف َرُسهوَل اَّلله  َصهلهى اَّلله ُهد  َعهن   َأ   َسهع يدخ اخل 
ه  َعَلي ه   مَخ َسه َمُ  ب َوَوسهع ُت َعَلي ه   ت  ال َمع يَشهة  ََي ض  س  ُت َلُ  ا  هُرومه   .إ نه  َعب ًدا َصههه  البيهقه  ت الشهعب وابهن ]  ُة أَع هَوامخ ل يَف هُد إ َ ه َلَمه 

 .[ حبان ت صهيه 
يك هر النهاس آ اخهر اللمهان مهن  »هللا عن  عنهدما قهال   رض ابليل عبد هللا بن مسعو   الصها اكر انا مبا ااء على لسان أن ن وحسبنا

لههرزقب فيهههوى احههداأ بعههري  بههني الرمههال والقفههارب يضههرب آ األر  واههار  إىل انبهه  احلههج بهها سههبب يهههون علههيهأ السههفر ويبسههط عههأ آ ا
 «.  مأسور ل يواسي 

ياكر فاعسلمون اا  األ م يعانون ويات األزمات واألمرا  ما رهر منها وما ب نب ول هدون مهن يشهد أزراهأ  هلش ء الش ءوإعا كان 
ف  عنهأ المهأب فهنات هالب العلأ الفق  ل هد من ي ازر  والنتيجة احلتمية فشل عريع عستقبل . الايري عو احلااة ْو

وانات اعساكني والفقراء الاين تعرفهأ بسهيمااأ واهأ ل يسهألون النهاس إحلافهاً ول ههدون مهن يسهد اهوعتهأ ويسهرت عهورهتأب وجتهاالهأ يعه  
ني مستضههههعفون قابضههههون علههههى  يههههنهأ مههههدافعون عههههن األر  والعههههر  وانههههات مههههن اعسههههلم ةبفههههت  ال ريههههق أمههههامهأ إىل عهههها  ابرَيههههة والرعيلهههه

قهد واعقدساتب ل هدون من َيد إليهأ يد اععونة والنصرة ولو هل عام والشرابب وإن كنا مأمورين هلقتال معههأ انبهاً إىل انهب ل سهيما و 
اها  احليهاة يهد حانيهة َتسه   تنفق عليهأ و  يعد عهأ وانات أرامل الشهداء وأبناؤاأب مات عائلهأ ومن كان ي ب خل العدو   ر اعسلمني
فكهل اه لء أوىل عنهد هللا عههل واهل مهن تكهرار احلههج والعمهرة بها  األب اللههأ إل  اولههة إشهباأل عاهفهة ل  ههيا ب عهنهأ ااهات الهدار والمهه 

 حب الاات. تمن وصفها هألاننية اعفرهةب واإلْراق 
أر ت احلههج  إّنعنههدما اههاء  راههل وقههال لهه     أه نصههر « بشههر بههن احلههار »اا اعتصههو  اللااههد واهها اههى تلههَ احلقيقههة يرسههيها اليههة اهه 

وائتَ أستوصيَ فأوص . فقال ل   كأ أعهد ت مهن نفقهة احلهجأ قهال  ألفهى  راهأ. فقهال له   اهل تريهد احلهج تلاهداً أم اشهتياقاً إىل البيهت 
بلهدت وبهني عشهريتَب تع هى  تفقال ل   ال أ لَ على ما حتقق به  مرضهاة ربهَ وأنهت أم ابتغاء مرضاة هللاأ قال  وهللا ابتغاء مرضاة هللا. 

اا  الدرااأ عشرة أنفهس  فقهرياً تهرمأ فقهر ب ويتيمهاً تقضهى حااته ب ومهديناً تقضهى عنه   ينه ب ومعهيا ايفه  عنه  أعبهاء عياله ب ولهو أع يتهها 
عسههلأ اائعههاً أو يههداوى مريضههاً أو اوى مشههر اً أو يكفههل يتيمههاً أو واحههًدا لتسههد هبهها حااتهه  فهههو أفضههل. واههل انههات أَسههى مههن أن ي عههأ ا
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ههَقايََة » يقضههى حااههة أرملههةب خاصههة إن كههان كههل اهه لء مههن اعههدافعني عههن اعقدسههات واألوهههان. وصههدق هللا تعههاىل حيههث يقههول   َأَاَعل ههُتأ  س 
هلل  َوال   َرَام  َكَمن  اَمَن ه  د  احل  َا يف  َوع َمارََة ال َمس ج  ر  احل   «.19التوبة « »يَهو م  اآَلخ 

وأمها إن كهان له  أقهارب  هاويج فالصهدقة  فالصدقة على الفقراء أفضل من حج الت وأل ول سهيما لهو كهانوا  هاويج  يقهول اإلمهام ابهن تيميهة  
   .بدنيهههة ماليهههة حلج أفضهههل ألنههه  عبههها ةعلهههيهأ أفضهههلب وكهههالَ إن كهههان انهههات قهههوم مضههه رون إىل نفقتههه  ب فأمههها إعا كهههان كامهههها ت وعهههاً فههها

  )الختيارات الفقهية(.
مرة إىل احلج فااتاز ببعض البا  فمهات ههائر معههأ  خر  عبد هللا بن اعبارتيقول   عكراا ابن ك ري ت البداية والنهاية  وانات قصة أخرى

ة قهد خراهت مهن  ار قريبهة منهها فأخهات فأمر إبلقائ  على ملبلة اناتب وسار أصهاب  أمام  وايل  او وراءاهأب فلمها مهر هعلبلهة إعا ااريه
علههَ ال ههائر اعيههت مث لفتهه  مث أسههرعت بهه  إىل الههدارب فجههاء فسههأعا عههن أمراهها وأخههااا اعيتههةب فقالههت أان وأخهه  انهها لههيس لنهها شههض إل اههاا 

فههأمر ابههن  أ وأخهها مالهه  وقتههل.وكههان أبههوان لهه  مههال ف لههب ب ولههيس لنهها قههوت إل مهها يلقههى علههى اهها  اعلبلههةب وقههد حلههت لنهها اعيتههة منهها أ ماإلزار
  البهاق  وأع هها بها انفقهال  عهد منهها عشهرين  ينهارا تكفينها إىل  وقال لوكيل   كأ معَ من النفقهة أ قهال  أله   ينهار. األمحالاعبارت بر  

 أ.ه  فهاا أفضل من حجنا ت ااا العامب مث راع.
إن هللا هازيهَ بنيتهَ خهرياً ويكتهب لهَ أاهر حجهة كمها فهاألعمال هلنياتب ف –واو ت بيت   -ومع علَ قد كتب هللا ل  أار احلج كاماً 

هر  خ َمها نهَهَوى قال صلى هللا علي  وسهلأ     َها ل ُكهليف  ام  لنيف يههات  َوإ َّنه َع َمهاُل ه  َها األ  فكهأ مهن أانس ت بيهوهتأ كتهب عهأ أاهر احلهج   .)متفهق عليه (. إ َّنه
 ت عديدة ر ء وَسعة ل يتقبل هللا منهأ.كاما  ون نقصانب وكأ من أانس حجوا مرا

قهائًا  اهاء ت العهام اعاضه  ابمعهة  ةخ به مهن أحهداأ بعهدوقد وااهت علَ هلفعهل   قد يوا  البعض اعرتاضاً على علَ أحبِت ِف هللا:
ي العهام  فلمهاعا أحهرم نفسه  لك  أْسل عنو  وأشههن شههنة إَيانيهة تكفيهأان عندي مال ووسع هللا علىه وأست يع احلج والعمرة كل عام  

 من كل ااا اخلريأ!!
ء اعناسهَ   وكهأ َسعنها ورأينها ال  احلجهيج إىل الز حهام والتهدافع أثنهاء أ اإن تكهرار حهج النافلهة فيه  ضهرر ل؛خهرين  حيهث يه  ي  أقول:

ضهعفاء واعرضهى واعقعهدين ت و ء عن إيااء الوقد هنى الن  صلى هللا علي  وسلأ األق الاين ماتوا اراء علَ  فهاا في  هتلكة وقتل للنفس 
ُ َعن هه ُ الههاين ضهههوا هلغهها  والنفههيس حههص مجعههوا تكههالي  احلههج الرَسهه   فاحلههج    ههَ  اَّلله ُ َعَلي هه     َعههن  ُعَمههَر ب ههن  اخلَ  هههاب  َرض  ه َصههلهى اَّلله أَنه النههه  

ََ َرُاهههله قَهههو ي    َوَسهههلهَأ قَهههاَل لَههه ُ  َجهههر  فَهتُهههه  ع َي الضههههع ي َ  َ  ُعَمهههُر إ نهههه أ  َعلَهههى احلَ  ب ل ُ  فَهَهليف هههل  وََكهههليف     َل تهُهههلَاح  هههتَهق  ُ  َوإ له فَاس  هههَتل م  َت َخل هههَوًة فَاس   إ ن  َوَاهههد 
وَيكههن فمههن كههان لهه  أقههارب حيتههااون إىل اعههال لنفقههتهأ أو العهها  فالتصههدق علههيهأ أفضههل مههن الت ههوأل هحلههجب   .) أمحههد بسههند ايههد (. 

كمها حص ل حيرم أار ز رة البيهت   فها يتهأخر عهن ز رة البيهت أك هر مهن مخهس سهنوات     مع بني األمرين ان يغسل عنوب  ا اء العمرةاب
فقضهاء حااهاهتأ ومهد     كما أن العلة تهدور مهع اععلهول واهو اً وعهدماً   فعنهد ك هرة الفقهراء واعسهاكني واععهوزين وعوي احلااهاتسبق بيان  

 تكرار احلج والعمرة .هوز  فهينئاخ ن عأ أوىل من حج النافلة  وعند الرخاء والرفا  القتصا ي وقلة الفقر واعسكنة يد العو 
 نسأل هللا أن جيعلنا مفاتيح للخري مغاليق للشر ؛ وأن جيعل هذا البلد أمناً رخاًء سخاًء وسائر بالد املسلمني ؛؛؛
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