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الحزيمي لـ »األنباء«: االستماع للمعازف في المشاعر أشد حرمة

من أخطـاء الحجـاج التدافع عند الحجر األسـود وتكلـف الوقوف 
األوقـات كل  فـي  واالضطبـاع  عرفـات  فـي  الـرحمـة  جبــل  علـى 
تبـدأ كتابة الحسـنات منذ خروج الحـاج من منزله مـع كل خطوة..
ومـن أكبـر النعـم أن جعـل اهلل جـزاء الحـج غفـران جميـع الذنوب

كيف للمسـلم العاقل، والكيس والفطن، بعدما يدرك حقيقة األجور العظيمة واملنافع الكثيرة في احلج أن يحرم نفسـه كل هذا اخلير والفضل؟! بل كيف يطيب 
له التأخير أو التأجيل، ففي احلديث القدسي الذي رواه ابن حبان وأبو يعلى »ان اهلل عز وجل يقول: ان عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في املعيشة ميضي عليه 

خمسة أعوام ال يفد إلي، حملروم«، ولذا جاء في وصية نبينا ژ قوله »من أراد احلج فليتعجل فانه قد ميرض املريض وتضل الضالة وتعرض احلاجة«.
»األنباء« التقت الداعية رائد احلزميي للحديث معه حول بعض األسرار العميقة ملعاني التلبية واحلكم البليغة في املناسك واألجور العظيمة التي قد يغفل عنها بعض 

احلجـاج، حيث أكد أن اهلل عز وجل يكتب للحاج األجر من حني يخرج من بيته قاصدا بيت اهلل، ففي صحيح الترغيب والترهيب أن النبي ژ قال »ما ترفع ابل احلاج 
رجال وال تضع يدا إال كتب اهلل تعالى له بها حسنة او محا عنه سيئة او ترفعه بها درجة«.

وأوضح احلزميي أن قبول العمل دائما ما يقلق املسلم التقي الذي يراقب اهلل في عمله، فإن اهلل عز وجل ال يقبل األعمال إال بتحقق اإلخالص ومبتابعة هدي 
النبي ژ، كما أشار إلى عدد من املخالفات الشرعية التي يرتكبها بعض احلجاج، كاملزاحمة والتدافع على احلجر األسود لتقبيله، وما ينتج عنه من احتكاك 

الرجال بالنسـاء، وكذلك تكلف البعض في الوقوف وصعود جبل الرحمة في صعيد عرفات، واسـتماع بعضهم الى املعازف في البقاع املقدسة واملشرفة 
التي يعظم فيها الوقوع في املعاصي ومساخط الرب، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

تحدث عن األسرار العميقة لمعاني التلبية والحكم البليغة في المناسك واألجور العظيمة التي يغفل عنها بعض الحجاج

ملاذا يق��ول احملرم باحلج »لبيك 
الله��م لبي��ك«، وم��اذا تعن��ي كلمة 

»لبيك«؟
كلمة »لبيك« هي استجابة لنداء 
ابينا إبراهيم گ، عندما أمره ربه 
عز وجل بقوله )وأذن في الناس 
باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر 
يأتني من كل فج عميق(، فما كان 
من ابينا إبراهيم إال ان صعد على 
مرتفع من األرض واخذ ينادي في 
الناس، ولم يكن في حينها احد في 
ذلك املكان، وهو مكان مكة في واد 
غير ذي زرع بني جبال ذات صخور 
صماء، ولكن امتثاال ألمر اهلل تعالى 
نادى بالناس، فكان ان بارك اهلل 
عز وجل بهذا النداء وصار الناس 
يحجون الى بيته احملرم منذ عهد 
ابينا إبراهيم گ الى يومنا هذا، 
وهم ي����رددون »لبيك اللهم لبيك 
لبيك، ال شريك لك لبيك، ان احلمد 
والنعمة لك وامللك ال شريك لك«، 
وهي تعني: استجابة تلو استجابة، 
واننا موحدون لك مقرون باحلمد لك 
ومعترفون بالنعمة لك وال شريك 
لك، وهك����ذا كان صدى هذا النداء 
من عهد ابينا إبراهيم گ والناس 
يقصدون ويحجون البيت من كل 
اصقاع العالم على اختالف أجناسهم 
وجنس����ياتهم وألوانهم ولغاتهم، 
يأتون راكبني، او راجلني أي ماشني 
على ارجلهم الى البيت اهلل احلرام 
وذلك كما قال اهلل تعالى )ليشهدوا 
منافع لهم ويذكروا اس����م اهلل في 
أيام معلومات على ما رزقهم من 

بهيمة األنعام(.

في الدنيا واآلخرة

لكن ما هذه املنافع التي وعد اهلل 
بها ضيوف��ه احلجاج واملذكورة في 

اآلية السابقة؟
التي سيشهدها احلاج  املنافع 
لبي����ت هلل احلرام كثي����رة، منها 
دنيوي����ة كالتج����ارة والتعارف 

بيت اهلل احلرام حتى يستش��عروا 
فضل اهلل العظيم عليهم؟

عند التلبية مثال تكتب له االجور 
العظيمة، فقد روى الترمذي وابن 
ماجة وغيرهما ان رسول اهلل ژ 
قال »ما من ملب يلبي اال لبى ما عن 
ميينه وشماله من حجر او شجر 
او مدر حت����ى تنقطع األرض من 
هاهنا وهاهنا عن ميينه وشماله«، 
وهذا من بركة التلبية واستجابة 
النداء هلل بان جعل يردد معك ما 
عن ميينك وش����مالك من األشجار 
واألحجار والطني على مد البصر 
ولك في ذلك األجر الوفير الكثير 
من عالم الغيوب، وزيادة في األجر، 
فان من الس����نة رفع األصوات في 
التلبية وهذا حلديث عند ابي داود 
والنسائي قال ژ »أتاني جبرائيل 
فأمرني ان آمر أصحابي ان يرفعوا 
أصواتهم باالهالل او التلبية فإنها 

من شعار احلج«.
ومنها ما جاء في احلديث عند 
الطبراني قال رسول اهلل ژ »ما 
أه����ل مهل قط إال ُبّش����ر، وال كبر 
مكبر قط اال بشر، قيل: يا رسول 
اهلل باجلنة؟ قال: نعم« فمن الذي 
يبشره؟ قطعا هم مالئكة الرحمن 
يبش����رون احلاج باجلنان، ومن 
األجور التي تكتب للحاج في حجه 
عند طوافه بالبي����ت مما ال يعلم 
مداها اال اهلل العلي القدير، ما جاء 

وغيرهما ومنها أخروية وهي األهم 
في األم����ر وآكدها، وهي أن احلاج 
يرجع إل����ى أهله بعد احلج كيوم 
ولدته أمه، ففي احلديث الصحيح 
عند البخاري قال رسول اهلل ژ 
»من حج هلل فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه«، أي ليس 
عليه من الذنوب شيء، وكما روى 
االمام مسلم في صحيحه قال رسول 
اهلل ژ »احلج يهدم ما قبله«، وهذا 
من اكبر النعم علينا من ربنا عز 
وجل ان جعل جزاء احلج هو غفران 
جميع الذنوب، وكذلك روى االمام 
احمد بن حنبل في مس����نده قول 
النبي ژ »احلج املبرور ليس له 
جزاء اال اجلنة«، فيا له من جزاء 
عظيم وهنيئا ملن نال هذا الشرف 
من عند ربه، وليس هذا فحسب، 
وإمنا للحاج أج����ور كثيرة وذلك 
من حني ان يخرج من بيته قاصدا 
احلج وذلك ف����ي كل خطوة، فقد 
جاء احلديث الصحيح املخرج في 
صحيح الترغيب والترهيب قول 
النبي ژ »ما ترفع ابل احلاج رجال 
وال تض����ع يدا اال كتب اهلل تعالى 
له بها حس����نة او محا عنه سيئة 

او ترفعه بها درجة«.

األجور العظيمة في المناسك

هل تذكر لنا شيئا من هذه األجور 
التي قد يغفل عنها كثير من حجاج 

في صحي����ح الترغيب والترهيب 
أن رسول اهلل ژ قال »من طاف 
بالبيت، لم يرفع قدما ولم يضع 
قدما اال كتب اهلل له حسنة وحط 

عنه خطيئة وكتب له درجة«.
وم����ن األج����ور عند الس����عي 
والطواف بني الصف����ا واملروة ما 
قال����ه ژ »واما طواف����ك بالصفا 
واملروة فهو كعتق سبعني رقبة«، 
واما الوقوف بعرفة فيا له من اجر 
عظيم، يكفيك منه ان اهلل تعالى 
يطلع عل����ى اهل عرفة ويش����هد 
املالئكة بانه قد غفر لهم، كما جاء 
في احلديث »واما وقوفك عش����ية 
عرفة فان اهلل يهبط الى سماء الدنيا 
فيباهي بكم املالئكة، يقول: عبادي 
جاءوني ش����عثا من كل فج عميق 
يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم 
كعدد الرمل او كقطر املطر او كزبد 
البحر لغفرته����ا، أفيضوا عبادي 

مغفورا لكم وملن شفعتم له«.
وعند رمي اجلمار قال ژ »واما 
رميك اجلمار فلك بكل حصاة رميتها 
تكفير كبيرة من املوبقات«، وعند 
النحر قال ژ »واما نحرك فمذخور 
لك عند ربك«، وللحاج اجر كذلك 
عند احلالقة، ففي احلديث النبوي 
»وعند حالقك شعرك، لك في كل 
شعرة حلقتها حسنة ومتحى عنك 
خطيئة«، وليس هذا فحسب بل ان 
اهلل تعالى يستجيب دعاءك، قال 

ژ كما في سنن ابن ماجة »واحلاج 
واملعتمر وفد اهلل، دعاهم فأجابوه 

وسألوه فاعطاهم«.
وبعد م����ا رأينا م����ن األجور 
العظيم����ة واملناف����ع الكثيرة فال 
حترم نفس����ك هذا الش����رف وهذا 
الكرم فتكون من احملرومني الذين 
قال عنهم اهلل عز وجل في احلديث 
القدسي عند ابي يعلى وابن حبان 
بتصحيح االلبان����ي »ان اهلل عز 
وج����ل يقول: ان عبدا صححت له 
جسمه وأوسعت عليه في املعيشة 
ميضي عليه خمسة اعوام ال يفد 
الي، حمل����روم« لذا نقول إلخواننا 
كما هي وصية نبينا ژ »من اراد 
احلج فليتعج����ل فانه قد ميرض 
املريض وتضل الضالة وتعرض 

احلاجة«.

سبب تشريع الرمل واالضطباع

م��ا ه��ي احلكم��ة م��ن الرمل 
واالضطب��اع ف��ي الط��واف أول ما 

يقدم احلاج إلى بيت اهلل؟
الرمل في الطواف هو الهرولة، 
وهي بني املشي واجلري، وتكون في 
األشواط الثالثة األولى في طواف 
الق����دوم، وكذلك االضطباع، وهو 
امرار الرداء من حتت اإلبط اليمنى 
وإظهار الكت����ف اليمنى، وهو في 
الطواف فقط ولذلك مناسبة وسبب، 
وهو ان الصحاب����ة عندما جاءوا 

راجعون(، فتقول ام املؤمنني حبيبة 
نبينا ژ عائش����ة ابنة الصديق 
»الذين يزنون ويسرقون ويشربون 
اخلمر يا رسول اهلل؟ قال ال يا ابنة 
الصديق ولك����ن الذين يصومون 
ويحجون ويتصدقون ويخافون 
ان ال يتقبل منهم«، فهاجس القبول 
يشغل بال املسلمني، واهلل تعالى 
بني مم����ن يتقبل منه����م فقد قال 
سبحانه وتعالى )إمنا يتقبل اهلل 
من املتقني( فالتقوى شرط أساسي 
في قبول األعمال، ألن اهلل غني عن 
العبادة قال اهلل تعالى )لن ينال 
اهلل حلومها وال دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم(، وذلك ألن العبادة 
شرعت ألجل التقوى واهلل يقول 
في كثير من اآليات التي فيها ذكر 
العبادات )لعلكم تتقون( أي ألجل 
انكم تتقون ويحصل لكم التقوى، 
واجلنة ال يدخلها اال املتقون، قال 
اهلل تعالى )تلك اجلنة التي نورث 
من عبادنا من كان تقيا(، فهذا هو 
الش����رط لقبول العمل ويتضمن 
االخ����الص هلل تعالى اخلالي من 
الشرك والرياء، كما احلديث القدسي 
»انا أغنى الشركاء عن الشرك فمن 
أش����رك بعمله معي غيري تركته 
وشركه«، وكذلك ان يكون موافقا 
له����دي النبي ژ لقوله »من عمل 
عمال ليس عليه امرنا فهو رد«، فمن 
حقق الشروط السابقة نسأل اهلل 

لعمرة القضاء كما تسمى في الفقه 
وهي بعد صلح احلديبية فقد سمح 
املشركون للمسلمني بالعمرة وقد 
اخلى املشركون احلرم وجلسوا في 
اجلهة الشمالية من ناحية احِلْجر 
ينظرون الى املسلمني وهم يؤدون 
العمرة وقالوا عنهم »جاءوكم من 
اكلته����م حمى يثرب« وهو مرض 
في املدينة يصيب الشخص بحمى 
شديدة تضعفه، وقد تقتله، وقد دعا 
النبي ژ ان يطهر اهلل املدينة من 
هذا املرض، والشاهد من هذه القصة 
ان املشركني قالوا هذه املقولة، لكن 
اراد رسول اهلل ژ ان يبني لهم قوة 
املسلمني وانهم لم يصابوا باحلمى، 
فأمرهم ان يضطبعوا في الطواف 
وان يرملوا في األش����واط الثالثة 
األولى منه، ليعرف املشركون ان 
املسلمني أقوياء أش����داء، ثم بعد 
ذلك عندما حج النبي عليه السالم 
أمرهم بالرمل في األشواط الثالثة 
األولى من احلجر األسود الى احلجر 

األسود.

عالمات قبول الحج

كيف يتحقق املس��لم من قبول 
حجه عند اهلل عز وجل؟

هذا السؤال يشغل بال املسلمني 
جميعا من السابقني والالحقني وهذا 
كما قال اهلل تعالى )والذين يؤتون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 

له ان يتقبل منه ويجزيه أحسن 
اجلزاء.

مخالفات في الحج

ف��ي اخلتام نود م��ن فضيلتكم 
ذكر أبرز املخالف��ات التي يكثر من 
احلجاج الوقوع فيه��ا رجاء اتقائها 

واحلذر منها.
من هذه املخالفات التي يرتكبها 
احلجاج االضطباع في كل األوقات، 
فهذا خطأ، حيث االضطباع فقط 
عن����د الطواف في البي����ت أول ما 
يقدم إلى مكة، ومن األخطاء أيضا 
املزاحمة على احلجر األسود لتقبيله 
والتدافع واحتكاك الرجال بالنساء، 
وكذلك حرص البعض هداهم اهلل 
على الذهاب الى جبل الرحمة في 
عرفات، واعتقادهم باألفضلية او 
انها سنة، وهذا خطأ بال شك، فالنبي 
ژ عندما وق����ف عند اجلبل قال 
»وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف«، 
ولم يك����ن وقوفه ألجل األفضلية 
وإمنا ألجل أن يكون خلف الناس 
وهذا من عادته ان يتأخر عن الناس 
حتى يعني من يحتاج، وأخيرا من 
التي تصدر  القبيح����ة  املخالفات 
الى املعازف  من احلاج االستماع 
وهو في عرفات او منى وحتى في 
العزيزية، فهذا األمر محرم وتشتد 
احلرمة في مثل هذه األماكن التي 

شرفها اهلل تعالى. 

عقيدتنا في القرآن الكريم )2(
من األدلة الصريحة 
في أن القرآن كالم اهلل 
تعالى، وأن نبينا ژ 
إمنا هو مبلغ عن اهلل 
وأن����ه لم ي����أت بهذا 
القرآن من عند نفسه 
قوله تعالى في سورة 
احلاق����ة )ولو تقول 
علينا بعض األقاويل 
ألخذنا منه باليمني ثم 
لقطعنا منه الوتني(.

فهذه اآلية تضمنت 
أمرين مهمني، األول 

الرد على الزعم الباطل والقول املنحرف 
أن هذا القرآن إمنا جاء به محمد من عند 
نفس����ه، وال شك أن هذه املقالة تلقاها 
الزنادقة خلفا عن س����لف ممن زعموا 

هذا الزعم وافتروا هذه الفرية.
الثاني التصريح بأن هذا القرآن كالم 
اهلل وأن محمدا ژ إمنا هو مبلغ فقط، 
وأنه ال يسعه أن يزيد في الوحي وال 
أن ينقص منه وفي هذا تقول أمنا أم 
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها وعن 
أبيها ملسروق: »من حدثك أن النبي ژ 
قد كتم شيئا من الوحي فال تصدقه«، 
فاهلل يقول )يا أيها الرس����ول بلغ ما 
أنزل إليك م����ن ربك وإن لم تفعل فما 

بلغت رسالته(.
ونعتقد نحن املسلمني أن من ادعى 
في القرآن أنه مح����رف أو أنه ناقص 

أو أن����ه زيد فيه ولو 
حرفا واحدا أنه كافر 
باهلل العظيم وبكتابه 
الك����رمي، وأن مقالته 
هذه من جنس مقالة 
املشركني إن لم يكن 
أخبث حاال منهم، ال 
س����يما ان كان ممن 
ينتسب إلى اإلسالم، 
وإال ما الف����رق بينه 
وبني الوليد بن املغيرة 
القرآن  الذي قال عن 
)إن ه����ذا إال س����حر 
يؤثر(، وما الفرق بينه وبني أبو جهل 
القائل »إن هذا إال قول البشر«، وبينه 
وبني من قال )لو نشاء لقلنا مثل هذا 

إن هذا إال أساطير األولني(.
يعجب املسلم أشد العجب حينما 
يرى حجم التناقض واجلهل الذي يعيشه 
كثير من املسلمني، حينما يأتون إلى 
ثوابت الدين وأصوله فتصبح عندهم 
قضية قابل����ة للنقاش بل حتى لألخذ 
والرد كمس����ألة القرآن مثال، أسئلة ال 
تصدر ممن له أدنى مش����كلة من علم، 
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على 
مدى التأثير السلبي والسيئ الذي ثبته 
ويبثه اإلعالم ال سيما عندما استضافتهم 
ألهل األقوال املنحرفة والعقائد الفاسدة، 
الذين أصبحوا يش����ككون الناس في 

أمر دينهم. 

القول الثج في جواز النيابة واالستئجار في الحج )1 ـ 2(
فتعريف اإلجارة »متليك املنافع 
بعوض أو عقد على املنافع بعوض، 
وهي عقد حتصل به مصلحة ومنفعة 
للمس����تأجر من املستأجر منه مقابل 
عوض معل����وم«، وأنواعها كالتالي، 
نوع ال تصح فيه اإلجارة أو النيابة 
كالصالة والصيام عن احلي، ونوع 
تصح فيه كتوزيع الزكاة والكفارات 
وذبح األضاحي والهدي، ونوع اختلف 

فيه الفقهاء كاحلج عن اآلخرين.
وقد اختلف الفقهاء في حكم اإلجارة 
أو االستئجار على احلج والعمرة على 
ثالثة أقوال، القول األول وهو اجلواز، 
وسنبينه في هذا اجلزء، والقول الثاني 
هو اجلواز مع الكراهة، والقول الثالث 
هو عدم اجل����واز، والقوالن اآلخران 
سنبينهما بإسهاب في األسبوع القادم 
بإذن اهلل. فأما القول األول باجلواز 
فقد ذهب إليه الشافعية ورواية في 
مذهب احلنابلة وقول الظاهرية، قال 
اإلمامان الشافعي واحمد »تصح اإلجارة 
على احلج، ويستحق األجرة، ويقع 
احلج عن املس����تأجر، اعتبارا لسائر 

العقود«.
كما ف����ي األم واملجموع للنووي، 
وهداية الس����الك، والكاف����ي، وبداية 
املجتهد، الغاية القصوى، وقال الشافعي 
»للرجل أن يستأجر الرجل يحج عنه 
إذا كان ال يقدر على الركوب لضعفه 

وكان ذا ق����درة مباله، ولوارثه بعده، 
واإلجارة على احلج جائزة، جوازها 
في األعمال سواء، بل اإلجارة إن شاء 
اهلل تعالى على البر خير منها على ما 
ال بر فيه»، وقال في العمدة: »النيابة 
في احلج إن كانت بغير أجرة فحسنة، 
ألنه فعل معروف وإن كانت بأجرة، 
فاختلف املذهب فيها واملنصوص عن 
مالك الكراه����ة، رأى أنه من باب أكل 

الدنيا بعمل اآلخرة«. 
قلت: وهو مذه����ب احلنابلة في 
رواية عنه����م كما ذكر ذلك ابن قدامة 
في املغنى وامل����رداوي في اإلنصاف، 
وهو ق����ول الظاهرية كما في احمللى 
البن حزم، وفي كتاب ش����رح العمدة 
في بيان مناسك احلج والعمرة لشيخ 
اإلس����الم ابن تيمية رحمه اهلل »وال 
يجوز االستئجار على احلج وغيره 
من األعمال التي ال يجوز أن تفعل إال 
على وجه التقرب، مثل األذان واإلمامة 
وتعلم الق����ران واحلديث والفقه في 
إحدى الروايتني«، فأما أن يأخذ نفقة 
يحج بها فيجوز هذه طريقة القاضي 

وأصحابه ومن بعدهم.
وقال ابن أبي موسى: في اإلجارة 
على احلج روايتان كره أحمد ÿ في 
إحداهما أن يأخذ دراهم فيحج بها، وعن 
غيره قال: »إال أن يكون متبرعا باحلج 
عن أبيه أو عن أخيه أو أعن أمه، وأجاز 

ذلك في موضع آخر، وعلى هذا: يكره 
أخذ نفقة وأجرة مع اجلواز، وجتب 
على الكفاي����ة وإمنا تكون الروايتان 
في الكراهة فقط، وأجاز أبو إسحاق 
االس����تئجار على احلج، وما يختص 
نفعه مما ليس بواجب على الكافية 
دون ما يعم فال يجوز أن يؤخذ على 
اخلير أجر ويجوز أن يؤخذ على احلج 
عن الغير أجر ألن أفعال اخلير على 
ضربني، ما كان فرض����ا على العامة 
وغيره����م مث����ل األذان والصالة وما 
أش����به ذلك ال يجوز أن يؤخذ عليه 
أجر، وما انفرد به من حج عنه فهو 
جائز مثل البناء لبناء مسجد يأخذ 
عليه األجرة، ألنه ليس بواجب على 

الذي يبني بناء، فاملنصوص عن أحمد 
كما جاء في رواية أبي طالب: والذي 
يحج عن الناس باألجر ليس عندنا 
فيه شيء، وما سمعنا أن أحدا استأجر 
من حج عن ميت، وقال في رواية ابن 
منصور وذكر له قول س����فيان: أكره 
أن يستأجر الرجل عن والديه يحج 
عنهما فقال أحمد: نحن نكره هذا إال 
أن يعينه، فقد نص على كراهة األجرة 

ولم يكره النفقة.
قلت: قال ابن قدامة رحمه اهلل في 
املغني »وما فضل معه من املال رده 
إال أن يؤذن له في أخذه وينفق على 
نفسه بقدر احلاجة من غير إسراف 

وال تقتير».
وأما الرواية الت����ي أخذ القاضي 
منها جواز االستئجار، فقال في رواية 
عبداهلل، وقد سأله فمن يكري نفسه 
ويحج قال: »ال بأس« وقال في رواية 
الكوسج: »يكري نفسه ويحج إال أن 
هذا إمنا أراد به أن يكري نفسه للخدمة 
والعمل« ولهذا قال: يكري نفسه ويحج، 

وفي مثل هذا جاءت السنة.
قلت: واحلديث عن أبي أمامة )يقال 
أبو أميمة( التميمي قال: »كنت رجال 
أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون: 
ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت يا 
أبا عبدالرحمن: إني رجل أكري في هذا 
الوجه وإن أناسا يقولون: إنه ليس لك 

حج، فقال ابن عمر: أليس حترم وتلبي 
وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات 
وترمي اجلمار؟ قال: قلت، بلى، قال: 
فإن لك حجا جاء رجل إلى النبي ژ 
فسأله عن مثل ما سألته عنه فسكت 
عنه رسول اهلل ژ فلم يجبه حتى 
نزلت هذه اآلية: )ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضال من ربكم( فأرسل له 
رسول اهلل ژ وقرأ عليه هذه اآلية 
وقال: »لك حج». أخرجه أحمد وأبو 
داود باب الكري، وأخرجه احلاكم في 
املستدرك كتاب املناسك، والبيهقي في 
السنن الكبرى كتاب احلج باب الرجل 

يؤجر نفسه من يخدمه.
قلت: وه����و حديث صحيح، وقد 
أورده حافظ الوقت شيخنا األلباني 
رحمه اهلل تعالى في صحيح س����نن 
أبي داود، وقال عنه العالمة احملدث 
الشيخ أحمد شاكر رحمه اهلل إسناده 

صحيح.
وعن أبي الس����ليل قال: قلت البن 
عب����اس: إني رجل أكري وإن أناس����ا 
يزعمون يقولون: إمنا أنت أجير قال: 
بلى لك حج حس����ن جميل إذا اتقيت 
اهلل وأديت األمانة وأحسنت الصحابة، 
رواه حرب، وأبو السليل هو ضرير بن 
نقير القيسي البصري، وثقه يحيى بن 
معني في التاريخ، وإلى اجلزء الثاني 

في األسبوع القادم بإذن اهلل.

كثرت في اآلونة األخيرة رؤيتنا صفحات إسالمية متخصصة في اجلرائد احمللية والعاملية لتلبي رغبة شريحة كبيرة من القراء،

 ومتيـز بعضهـا بأسـلوب العرض فأبـدع، بينمـا سـلك البعض اآلخـر وهم األكثـر اسـلوبا جامـدا وطرحـا تقليديا، 

يقـوم فـي أكثـره على القـص واللـزق أو التكـرار،  فبهتت الصـورة اجلميلـة وثقلـت الفائـدة املرجوة علـى القارئ.

»األنبـاء« كما عودتكم تسـعى دائما الى اجلديـد واملفيد، وتتلمس ما يرغـب فيه قراؤها على اختالف شـرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسـالمية غيـر تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسـميناها 

»خواطر إسـالمية«،  ال نزعم الكمـال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سـنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشـوق مع رشـفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسـالمية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

)حسن الحسيني(رائد احلزميي يتحدث إلى الزميل ضاري املطيري 

رائد الحزيمي 

بقلم محمد العصيمي

بقلم الشيخ حاي الحاي


