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 العبد الفقير إلى مواله الغني القدير 

 أبي عمار محمد بن عبد اهللا (باموسى)
 القائم على دار الحديث ومركز السالم العلمي للعلوم الشرعية

 الحديدة - اليمن 

  والديه ومشايخه وجميع المسلمينعفا اهللا عنه وعن 
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 رةزمإحتاف ال

ا  بذكر أربعني حديثًا صحيحً

يف فضائل احلج والعمرة



   
 مقدمة  ٣ 

 
 

 

 مقدمة
والصالة   العالمين،  رب  هللا  رسولالحمد  على  األمينوالسالم  وصحبه   ، ه  آله  وعلى 

 أجمعين، أما بعد: 

ا  مختارةمباركة    طائفةفهذه   من    ستليتهامن األحاديث الصحاح يف فضل الحج والعمرة 

ويستفيد ، اوتدريسه اوحفظه اليسهل تناوله ؛ )١())المنخلة الفقهية شرح الدرر البهية((كتابي 

ممكن  امنه عدد  المسلمين  أكرب  إخواننا  سميتهمن  ال((:  ا،  حديثًا    رةزمإتحاف  أربعين  بذكر 

 .))صحيًحا يف فضائل الحج والعمرة

 . مأمولأكرم إنه خير مسؤول و؛ ن يجعل هذا الكتاب بين خلقه سارياأ البارَي أسأل اهللا 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 كتاب الحج، المجلد السابع.  )١(
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 رة بذكر أربعين حديثًا صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةزمإتحاف ال ٤ 

 
 

 

 

 اإلسالم. الحج أحد أركان 

يقول: بُنَِي اِإلْسالُم على خمٍس:    ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا  « قال:    ، ابن عمر  عن   ١

كاِة،   الزَّ وإيتاِء  الِة،  الصَّ وإقاِم  ورسوُله،  عبُده  ًدا  محمَّ وأنَّ  اُهللا  إالَّ  إلَه  ال  أْن  شهاَدِة 

 .)١( واللفظ له ، رواه البخاري، ومسلم .»، وَصْوِم َرَمضانَ وَحجِّ البَيِْت 

 

 

 

 

 

 

 

 ).١٦)، «مسلم» ( ٨«البخاري» (  )١(
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 المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. ٥ 

 .ينفيان الفقر والذنوب المتابعة بين الحج والعمرة

، َتابُِعوا بَيَْن الَحجِّ َوالُعْمَرةِ «: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهللا ،  مسعودعبد اهللا بن عن        ٢

ُنوَب  ُهَما َينِْفيَاِن الَفْقَر َوالذُّ ِة،    َفإِنَّ َهِب، َوالِفضَّ ِة َكَما َينِْفي الكِيُر َخبََث الَحِديِد، َوالذَّ َولَيَْس لِْلَحجَّ

 .)١(والنسائي ، الرتمذيأحمد، ورواه . صحيح.  »الَْمبُْروَرةِ َثَواٌب إِالَّ الَجنَّةُ 

َفإِنَّ اْلُمتَابََعَة بَيْنَُهَما،   ؛َتابُِعوا بَيَْن الَْحجِّ َوالُْعْمَرةِ قال: «  ، ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبي  عن عمر           ٣

نُوَب، َكَما َينِْفي اْلكِيُر َخبََث اْلَحِديِد» َتنِْفي   .)٢( بن ماجهاأحمد، ورواه . صحيح .اْلَفْقَر َوالذُّ

َفإِنَُّهَما: َينِْفيَاِن  ؛َتابُِعوا بَيَْن الَْحجِّ َوالُْعْمَرةِ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا    ،  عباس عن ابن     ٤

نُوَب، َكَما َينِْفي اْلكِيُر َخبََث اْلَحِديدِ   .)٣(رواه النسائي .صحيح ».اْلَفْقَر، َوالذُّ

َينِْفيَاِن ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا    ، عن جابر        ٥ َفإِنَُّهَما  َواْلُعْمَرَة،  اْلَحجَّ  : «َأِديُموا 

نُوَب َكَما َينِْفي اْلكِيُر َخبََث اْلَحِديِد»  .)٤(. رواه الطرباينصحيح .اْلَفْقَر َوالذَّ

  

 
األلباين وصححه    )،١١٦-١/١١٥» ( صغرى«ال  )،٣٥٩٧الكربى» ( سنن  )، «ال٨١٠)، «الرتمذي» ( ٣٦٦٩«أحمد» (   )١(

تحقيق «مسند شعيب يف   وصححه )، ٨٧٥شيخنا الوادعي يف «الصحيح المسند» (  وحسنه)، ١٢٠٠يف «الصحيحة» ( 

 . ، رحمة اهللا على الجميع) ٣٦٦٩(  أحمد»

( ماجه بن  اسنن  )، « ١٦٧أحمد» ( مسند  «   )٢( ( سنن ابن ماجه« تحقيق  الشيخ األلباين يف  وصححه  )،  ٢٨٨٧»   «٢٨٨٧  ،(

 ). ١٦٧(  تحقيق «مسند أحمد»شعيب يف  وصححه

  » الصحيح المسند « ، وشيخنا الوادعي يف ) ٢٦٣٠الشيخ األلباين يف «سنن النسائي» ( وصححه ، ) ١١٥/ ٥( «النسائي»  )٣(

 . )، رحمة اهللا على الجميع٦٩١( 

 ). ١١٨٥األلباين يف «الصحيحة» (  وصححه )، ٣٨١٤) ( ٥/١٧٠«المعجم األوسط» (  )٤(



   

 
 صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةرة بذكر أربعين حديثًا زمإتحاف ال ٦ 

 
 .تكفير الذنوب

َولَْم  َمْن َحجَّ  يقول: «  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعت النبي  عن أبي هريرة         ٦ َيْرُفْث،  َفَلْم  ِه  لِلَّ

هُ   .)١(رواه البخاري واللفظ له، ومسلم .»َيْفُسْق، َرَجَع َكيَْوِم َولََدْتُه ُأمُّ

العاص         ٧ بن  عمرو  قعن  قالال ،  اهللا    :  «...  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  َكاَن  :  َما  َيْهِدُم  الَْحج 

 . )٢(رواه مسلم ...».َقبَْلُه؟

بـ (عرفات) وقد كادت الشمس أن  ملسو هيلع هللا ىلصوقف النبي  قال: ، عن أنس بن مالك        ٨

  ،ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: أنصتوا لرسول اهللا  فقام بالل  .»يا بالل! أنصت لي الناس«  ، فقال: )٣( تؤوب

   فأنصت الناس، فقال: 

إنَّ اهللاَ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َغَفَر   معاشر الناس! أتاين جربائيل آنفا، فأقرأين من ربي السالم، وقال: «

فقال: يا   ، فقام عمر بن الخطاب  .»)٤(التَّبَِعاِت  َعنُْهمْ  َوَضِمنَ  الَْمْشَعرِ  َوَأْهلِ ِل َعَرَفاٍت ِألَهْ 

 رسول اهللا! هذا لنا خاصة؟ 

   .»َهَذا َلُكْم َولَِمْن َأَتى مِْن بَْعِدُكْم إَلى َيْوِم اْلِقيَاَمةِ «  قال: 

 
 ). ١٣٥٠)، «مسلم» ( ١٤٤٩«البخاري» ( )١(

 ).١٢١«مسلم» (  )٢(

تغرب، َغَربت من األْوب: الرجوع؛ ألهنا ترجع بالغروب إلى الموضع الذي َطَلْعت منه. [النهاية يف غريب   :أي  تؤوب:  )٣(

 . »أوب« ، مادة » الحديث

  .»تبع«، مادة  »النهاية« التبعات: مفرده: تبعة، والتبعة: ما يتبع المال من نوائب الحقوق، وهو من َتبِْعُت الرُجل بَِحّقي.    )٤(

 يها: ومن معان

ل الموظفون َتبِعة تأخرهم يف إنجاز عملهم. ، وما ينشأ عنه من أثر، واستعماله يف الشّر أكثر:عاقبة األمر - ١  يتحمَّ

التَّبعة عليه:  ،أّدى بأمانة كل ما ُعهد إليه من تبعات  مسئوليّة:  -  ٢ .  »معجم اللغة العربية المعاصر« حّمله المسئوليّة.    ألقى 

 ). ٨٠٩/ ٣«نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم» (  .المظالم التي بينهم»«أي حمل عنهم  :المرادو



   
 المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. ٧ 

.)١(، وغيرهالُعقيليُّ ه . رواصحيح : كثر خير اهللا وطاب.فقال عمر بن الخطاب

 
 )، وعزاه جازم� به إلى ابن المبارك، ٢/٣٣ذكره المنذري يف «الرتغيب والرتهيب» ( والحديث  ،  ) ٢/٣٠٣(   »الضعفاء «   )١(

  وصححه ، ورواته ثقات أثباتجيد  بإسناد: رواه ابن المبارك ) ٢٣٦(ص:  » المتجر الرابح«  يف  قال الحافظ الدمياطي

 .  ) ١٦٢٤( » الصحيحة« )، ١١٥١لغيره األلباين يف «صحيح الرتغيب» ( 



   

 
 صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةرة بذكر أربعين حديثًا زمإتحاف ال ٨ 

 
 . الحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة

اَرٌة لَِما بَيْنَُهَما،   قال:،  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا    ،   عن أبي هريرة            ٩ «الُعْمَرُة إَِلى الُعْمَرِة َكفَّ

 .)١(متفق عليه  .» لَيَْس لَُه َجَزاٌء إِالَّ الَجنَّةُ  َوالَحجُّ الَمبُْرورُ 

الَْحجُّ الَْمبُْروُر لَيَْس لَُه َجَزاٌء إِالَّ قال: «  ، ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي،  جابر بن عبد اهللاعن        ١٠

ُه؟ َقاَل: «الَْجنَّةَ   .)٢( . رواه الطرباينصحيحاْلَكَالِم».   َوطِيُب  الطََّعاِم،  إِْطَعامُ » َقاَل: َوَما بِرُّ

 

 

 

 

 

 

 

 
 ). ١٣٤٩)، «مسلم» ( ١٦٨٣«البخاري» (  )١(

 .) ٤٠/ ٨( للنووي  »المجموع «  .»ر، وهو الطاعةمأخوذ من البِ وهو  الذي ال يخالطه إثم،الحج هو « : الَحجُّ الَمبُْرورُ و

 ). ١١٠٤لغيره األلباين يف «صحيح الرتغيب» (  وصححه)، ٨٤٠٥األوسط» (  المعجم«  )٢(



   
 الحج من أفضل األعمال عند اهللا. ٩ 

 عند اهللا.األعمال  الحج من أفضل

َأيُّ األَْعَماِل َأْفَضُل؟ َقاَل: «إِيَماٌن   ، ملسو هيلع هللا ىلص  ئل رسول اهللاقال: ُس  ، عن أبي هريرة      ١١

َوَرُسولِِه»  فِي َسبِيِل اهللاِ»  ، بِاهللاِ  َماَذا؟ َقاَل: «ِجَهاٌد  ُثمَّ  َماَذا؟ َقاَل: «  . قِيَل:    . »َحجٌّ َمبُْرورٌ قِيَل: ُثمَّ 

 .)١(رواه البخاري، ومسلم

ماعز         ١٢ النبي  عن  بِاهللاِ «أنه سئل أي األعمال أفضل؟ قال:    ملسو هيلع هللا ىلص، عن  إِيَماٌن 

ٌة مبرورةَوْحَدُه، ُثمَّ اْلِجَهاُد،   َمْغِربَِها  ُثمَّ َحجَّ ْمِس إَِلى  َمْطَلِع الشَّ   .»َتْفُضُل َسائَِر اْلَعَمِل َكَما بَيَْن 

 .)٢(رواه أحمد، والطرباين .صحيح

  

 
 ). ٨٣)، «مسلم» ( ٢٦«البخاري» ( )١(

( مسند  «   )٢( « ١٩٠١٠أحمد»  (   المعجم)،  ( وصححه  )،  ٨٠٩الكبير»  الجامع»  «صحيح  يف  األلباين  )، ١٠٩١الشيخ 

 الجميع. ، رحمة اهللا على ) ١٩٠١٠(  تحقيق «مسند أحمد» )، وشعيب يف١٠٩٢( 



   

 
 صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةرة بذكر أربعين حديثًا زمإتحاف ال ١٠ 

 
 .مبرورٌ  أفضل الجهاد: حجٌّ 

نََرى الِجَهاَد َأْفَضَل الَعَمِل،   ، أهنا قالت: يا رسول اهللا   ، عن عائشة أم المؤمنين       ١٣

 .)١(رواه البخاري .»َحجٌّ َمبُْرورٌ  :َأْفَضَل الِجَهادِ  نَّ لكُ َأَفالَ نَُجاِهُد؟ َقاَل: «َال، 

، : «ملسو هيلع هللا ىلص   َأَال نَْغُزو َونَُجاِهُد َمَعُكْم؟ َفَقاَل «  ويف رواية:        لَكِنَّ َأْحَسَن الِجَهادِ َوَأْجَمَلُه الَحجُّ

 . »ملسو هيلع هللا ىلص َفالَ َأَدُع الَحجَّ بَْعَد إِْذ َسِمْعُت َهَذا ِمْن َرُسوِل اهللاِ «  : »، َفَقاَلْت َعائَِشةُ َمبُْرورٌ َحجٌّ 

 . )٢( رواه البخاري

 

 

 

 

 

 

 

 
 ). ١٤٤٨«البخاري» (  )١(

 ). ١٧٦٢«البخاري» (  )٢(



   
 والعمرة جهاد كل ضعيف.  الحج  ١١ 

 جهاد كل ضعيف. الحج، والعمرة 

. حسن  .»الَْحجُّ ِجَهاُد ُكلِّ َضِعيٍف «:  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسول اهللا    عن أم سلمة    ١٤

 .)١( رواه ابن ماجه

ِعيِف،  «قال:    ، ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا    ، عن أبي هريرة      ١٥ ِغيِر، َوالضَّ ِجَهاُد اْلَكبِيِر، َوالصَّ

 .)٢( . رواه النسائيحسن». َوالُْعْمَرةُ  الَْحجُّ  َواْلَمْرَأِة: 

 
 ). ٢٣٤٦«سنن ابن ماجه» ( تحقيق الشيخ األلباين يف وحسنه )، ٢٩٠٢ابن ماجه» ( سنن «  )١(

شيخنا الوادعي يف    وصححه)،  ٢٦٢٦«سنن النسائي» ( تحقيق  الشيخ األلباين يف  وحسنه  )،  ١١٣/  ٥«سنن النسائي» (   )٢(

  )، رحمة اهللا على الجميع.١٣٢٤«الصحيح المسند» ( 



   

 
 صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةرة بذكر أربعين حديثًا زمإتحاف ال ١٢ 

 
 . فيه ال شوكةَ  جهادٌ  الحجُّ 

ي�       ١٦
، َفَقاَل: إِنِّي َجبَاٌن، َوإِنِّي ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِيِّ    ، َعِن اْلُحَسيِْن بِْن َعلِ

 .)٢( رواه الطرباين .صحيح. »الَْحجُّ  :)١(َهُلمَّ إِلَى ِجَهادٍ َال َشْوَكَة ِفيهِ َضِعيٌف. َقاَل: «

بنت عبد اهللا      ١٧ الشفاء  النَّبِيِّ  ،  عن  إَِلى  َرُجٌل  َجاَء  ُأِريُد    ، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت:  إِنِّي  َفَقاَل: 

.  ؟» ُقْلُت: بََلى، َقاَل: «َحجٌّ اْلبَيِْت»َأَال َأُدلَُّك َعَلى ِجَهادٍ َال َشْوَكَة ِفيهِ اْلِجَهاَد فِي َسبِيِل اهللاِ، َفَقاَل: «

 .)٣(رواه الطرباين .صحيح

 

 

 

 

 

 

 
   ).٢٤/ ١١(  »التنوير شرح الجامع الصغير «  ال سالح فيه وال قتال. )١(

 ). ٩٨١األلباين يف «اإلرواء» ( وصححه )،  ٢٩١٠)، «الكبير» ( ٤٢٨٧األوسط» (  المعجم«  )٢(

 ). ٢٦١١األلباين يف «صحيح الجامع» ( وصححه )، ٧٩٢الكبير» (  المعجم«  )٣(



   
ار وفُد اهللا.  ١٣   الحجاج والُعمَّ

 . اهللا ار وفدُ مَّ الحجاج والعُ 

،  َوالَْحاجُّ َثَالَثٌة: اْلَغاِزي،    )١(َوْفُد اهللاِ «:  ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهللا  قال،  هريرةعن أبي          ١٨

 .)٢( ، وابن حبان، والحاكمرواه النسائي .صحيح ».َواْلُمْعتَِمرُ 

قال: «اْلَغاِزي فِي َسبِيِل اهللاِ، َواْلَحاجُّ َواْلُمْعتَِمُر،   ، ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي    ،عن ابن عمر        ١٩

 .)٣(رواه ابن ماجه .حسن. ، َدَعاُهْم، َفَأَجابُوُه، َوَسَأُلوُه َفَأْعَطاُهْم»َوْفُد اهللاِ 

جابر     ٢٠ اهللا  ،  عن  قال رسول  والعُ «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال:  َدَعاُهْم،  ،  اهللا  وفدُ ار  مَّ الحجاج 

 .)٤( رواه البزار .حسن. َفَأَجابُوُه، َسَأُلوُه َفَأْعَطاُهْم»

 
بالجماعة  الوفد:    )١( والغازي  الحاج  من  كال  فشبه  لالسرتفاد  الكرباء  ويقصدون  البالد  ويزورون  يجتمعون  الجماعة 

 ).٣٩٦/ ٥(  »التنوير شرح الجامع الصغير« . »ألن كل واحد وافد إليه تعالى قاصدا عطاءه  ؛الوافدين على األمراء 

( «سنن    )٢( حبان«   ،) ١١٣/  ٥النسائي»  مسلم،  وصححه    )،١٦١١(   »المستدرك« )،  ٩/٦(   »ابن  شرط  على  الحاكم 

 . )، رحمة اهللا على الجميع٩/٦(  »ابن حبان« تحقيق ، وشعيب يف ) ٢٦٢٥«سنن النسائي» ( تحقيق األلباين يف و

 . ) ٢٣٣٩«سنن ابن ماجه» ( تحقيق الشيخ األلباين يف وحسنه )، ٢٨٩٣ابن ماجه» ( سنن «  )٣(

 ).١٨٢٠» ( الصحيحةالشيخ األلباين يف « وحسنه ، ) ١١٥٣(  »البزار«  )٤(



   

 
 صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةرة بذكر أربعين حديثًا زمإتحاف ال ١٤ 

 
 .يف ضمان اهللا عز وجل الحاج والمعتمر

فِي َضَماِن اهللاِ  :  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهللا  ،  عن أبي هريرة         ١٢  : )١(«َثَالَثٌة 

،  ، َوَرُجٌل َخَرَج َغاِزًيا فِي َسبِيِل اهللاِ  َرُجٌل َخَرَج مِْن بَيْتِِه إَِلى َمْسِجٍد مِْن َمَساِجِد اهللاِ 

ا  .)٢(حميديرواه ال .صحيح. »َوَرُجٌل َخَرَج َحاج�

 

 

 

 

 

 

 
التنوير شرح الجامع «   ، أو يف ضمان الوفاء بأجورهم أو قبول أعمالهم أو تسببهم للخير.ه ورعايتهءتيف حفظه وكال  :أي  )١(

 ). ٢٠٤/ ٥(  »الصغير

تحقيق    ، وشعيب يف) ٣٠٥١» ( صحيح الجامع«   ،«الصحيحة»الشيخ األلباين يف  ه  صحح و)،  ١١٢١» ( الحميدي  مسند«   )٢(

 . ) ٧٤١٦تحت حديث رقم (  «مسند أحمد»



   
 .إلى يوم القيامة والمعتمر كتب اهللا له أجر الحاج ؛فمات اأو معتمرً  امن خرج حاج�  ١٥ 

 
 .إلى يوم القيامة والمعتمر كتب اهللا له أجر الحاج ؛فمات اأو معتمرً  امن خرج حاج� 

ا َفَماَت : «ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا    ، عن أبي هريرة       ٢٢ َكتََب اهللاُ   ؛َمْن َخَرَج َحاج�

َفَماَت  ُمْعتَِمًرا  َخَرَج  َوَمْن  الِْقيَاَمِة،  َيْوِم  إِلَى  الَْحاجِّ  َأْجَر  َيْوِم   ؛لَُه  إِلَى  الُْمْعتَِمرِ  َأْجَر  لَُه  اهللاُ  َكتََب 

َفَماَت الِْقيَاَمةِ  اهللاِ  َسبِيِل  فِي  َغاِزًيا  َخَرَج  َوَمْن  اْلَغاِزي  ؛ ،  َأْجَر  َلُه  اُهللا  اْلِقيَاَمِة»  َكتََب  َيْوِم  .  إَِلى 

 .)١( رواه أبو يعلى، والطرباين .صحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 
د ) ٥٣٢١األوسط» (  المعجم)، « ٦٣٥٧«أبو يعلى» (  )١(  . ) ٢٥٥٣إسناده األلباين يف «الصحيحة» (  وجوَّ

 .) ٢٥٥٣(  »الصحيحة« يف   حسنهثم  ،) ٧٤٥(  »الضعيفة« هذا الحديث يف   ضعفقد  ، األلباينكان  تنبيه:



   

 
 صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةرة بذكر أربعين حديثًا زمإتحاف ال ١٦ 

 
 .محرومٌ خمسة أعوام   كلَّ  أو عمرة إلى اهللا بحجٍّ  الذي ال يفدُ  المستطيعُ  

إِنَّ اَهللا َيُقوُل: َوإِنَّ َعبًْدا َأْصَحْحُت ، قال: «ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    ، أنعن أبي سعيد الخدري        ٢٣

َأْعَواٍم   َخْمَسُة  َعَليِْه  َتْمِضي  اْلَمِعيَشِة  فِي  َعَليِْه  َوَأْوَسْعُت  ِجْسَمُه،  ». َمْحُرومٌ   إِالَّ   إَِليَّ   َيِفدُ   َال َلُه 

 .)١( . رواه أبو يعلى، وابن حبان، وغيرهماصحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رناؤوط يف  ، وعبد القادر األ) ١٦٦٢األلباين يف «الصحيحة» (   وصححه )،  ٣٧٠٣)، «ابن حبان» ( ١٠٣١«أبو يعلى» (   )١(

 . ) ٤٣(ص:  »يف األحاديث القدسية اإلتحافات السنية« تحقيق 



   
 فضائل يف الحج تدهش العقول.  ١٧ 

 فضائل يف الحج تدهش العقول.

 :  ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل قال: ...  ، عن ابن عمر     ٢٤

ا ُخُروُجَك ِمْن بَيْتَِك َتُؤمُّ  «...   َفإِنَّ َلَك بُِكلِّ َوْطَأٍة َتَطُأَها َراِحَلتَُك َيْكتُُب اُهللا َلَك    ؛الْبَيَْت َأمَّ

 بَِها َحَسنًَة، َوَيْمُحو َعنَْك بَِها َسيِّئًَة،  

ا ُوُقوُفَك بَِعَرَفةَ  نْيَا َفيُبَاِهي بِِهُم اْلَمَال   ؛ َوَأمَّ َماِء الدُّ َفيَُقوُل:    ، ئَِكةَ َفإِنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ َينِْزُل إَِلى السَّ

َيْرُجوَن َرْحَمتِي، َوَيَخاُفوَن َعَذابِي، َوَلْم    ، «َهُؤَالِء ِعبَاِدي َجاُءونِي ُشْعثًا ُغبًْرا مِْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق 

نْيَا    ؟!َيَرْونِي، َفَكيَْف َلْو َرَأْونِي َماِء َفَلْو َكاَن َعَليَْك مِثُْل َرْمِل َعالٍِج، َأْو مِثُْل َأيَّاِم الدُّ َأْو مِثُْل َقْطِر السَّ

 ُذنُوبًا َغَسَلَها اُهللا َعنَْك،  

ا َرْميَُك الِْجَمارَ   َفإِنَُّه َمْذُخوٌر َلَك،   ؛ َوَأمَّ

ا َحْلُقَك َرْأَسَك     ، َفإِنَّ َلَك بُِكلِّ َشْعَرٍة َتْسُقُط َحَسنَةٌ  ؛ َوَأمَّ

 .)١(رواه الطرباين .حسن. ِم َوَلَدْتَك ُأمَُّك»َخَرْجَت مِْن ُذنُوبَِك َكيَوْ  ؛ َفإَِذا ُطْفَت بِالْبَيِْت 

 :  ملسو هيلع هللا ىلص  قال... :  ، قالعن عبادة بن الصامت      ٢٥

َأَال َتْرَفَع َقَدًما َأْو َتَضَعَها َأنَْت وَدابَّتَُك إِالَّ ُكتِبَْت   َفإِنَّ لََك ِمَن اْألَْجرِ إَِذا َأَمْمَت الْبَيَْت الَْعتِيَق «

 َلَك َحَسنٌَة، َوُرفَِعْت َلَك َدَرَجٌة،  

ا ُوُقوُفَك بَِعَرَفةَ  َفإِنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل لَِمَالئَِكتِِه: َيا َمَالئَِكتِي َما َجاَء بِِعبَاِدي؟ َقاُلوا:    ؛ َوَأمَّ

َقْد َجاُءو َأنِّي  َوَخْلِقي  نَْفِسي  ُأْشِهُد  َفإِنِّي   : َوَجلَّ َعزَّ  اُهللا  َفيَُقوُل  َواْلَجنََّة،  ِرْضَوانََك  َيْلتَِمُسوَن  ا 

ْهِر، َوَعَدَد اْلَقْطِر، َوَعَدَد َرْمِل َعالٍِج   ،  )٢( َغَفْرُت َلُهْم َعَدَد َأيَّاِم الدَّ

 
 . ) ١٣٦٠األلباين يف «صحيح الجامع» (  حسنهو)، ١٣٥٦٦الكبير» (  المعجم«  )١(

ْملِ  الَْعالُِج:  )٢( َماِل.    ،َوَدَخَل بَْعُضُه فِي بَْعضٍ   ، َما َتَراَكَم مَِن الرَّ حاشية السندي على سنن « َوُهَو َأْيًضا اْسٌم َلَمْوِضٍع َكثِيِر الرِّ

 ).٤٢٠/  ١(  »ابن ماجه



   

 
 صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةرة بذكر أربعين حديثًا زمإتحاف ال ١٨ 

 
ا َرْميَُك الِْجَمارَ   مئ� خئ� حئ جئ يي ىي ني مي� زيُّ  َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل: َفإِنَّ اهللاَ  ؛ َوَأمَّ

  .]١٧: السجدة[ َّخب حب� جب  هئ

ا  َيْومَ   نُوًرا  َلَك   َكانَْت   إِالَّ   اْألَْرضِ   فِي  َتَقعُ   َشَعَرةٌ   َشْعِركَ   مِنْ   َليَْس   َفإِنَّهُ   ؛ َرْأَسَك   َحْلُقَك   َوَأمَّ

 ِقيَاَمِة،  الْ 

إَِذا   الْبَيُْت  ا  ْعَت َوَأمَّ ُأمَُّك»َودَّ َوَلَدْتَك  َكيَْوِم  ُذنُوبَِك  مِْن  َتْخُرُج  َفإِنََّك  رواه حسن.  ،   .

 .)١(الطرباين

 

 

 

 

 

 
 ). ١١١٣لغيره األلباين يف «صحيح الرتغيب» (  وحسنه)، ٢٣٢٠األوسط» ( معجم «ال )١(



   
 ا يوم القيامةإذا رميت الجمار كان لك نورً  ١٩ 

 ا يوم القيامةإذا رميت الجمار كان لك نورً  .

إَِذا َرَميَْت اْلِجَماَر َكاَن َلَك نُوًرا  «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا    ، عن ابن عباس       ٢٦

ارُ  .حسن .»َيْوَم اْلِقيَاَمةِ   .)١( َرَواُه اْلبَزَّ

 

 

 

 

 

 

 
 ). ٢٥١٥» ( الصحيحةاأللباين يف «  وحسنه)، ١١٣(  »كشف األستار« كما يف » بزار«ال )١(



   

 
 صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةرة بذكر أربعين حديثًا زمإتحاف ال ٢٠ 

 
 .بالجنة رشِّ إال بُ  قطُّ  َوَال َكبََّر ُمَكبِّرٌ  مهلٌّ  ما أهلَّ 

َر، َوَال َكبََّر    )١( َما َأَهلَّ ُمِهلٌّ قال: «  ، ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    ، عن أبي هريرة       ٧٢ َقطُّ إِالَّ بُشِّ

َر»  .)٢(رواه الطرباين .حسن. »قِيَل: َيا َرُسوَل اهللاِ، بِالَْجنَِّة؟ َقاَل: «َنَعمْ  ،ُمَكبٌِّر َقطُّ إِالَّ بُشِّ

 

 

 

 

 

 
  أي: بشرته المالئكة أو الكاتبان بها.  »ر بالجنةشِّ إال بُ   طُّ ر مكبر قَ وال كبَّ «  ،أو عمرةٍ   صوته بالتلبية يف حجٍّ   لبٍّ مُ   أي: ما رفعَ   )١(

 . ) ٢٧/ ١(  » مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير لأللباين« 

 ). ١٦٢١» ( الصحيحة األلباين يف « وحسنه )، ٧٧٧٩» ( ألوسطا المعجم«  )٢(



   
 شماله حتى تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا. ما من حاج أو معتمر يلبي إال لبَّى كل شيء عن يمينه، أو عن  ٢١ 

 ن يمينه، أو عن شماله حتى تنقطع األرضكل شيء عى لبي إال لبَّ يُ  أو معتمرٍ  حاجٍّ ما من 

 .من هاهنا وهاهنا

«َما مِْن ُمْسلٍِم ُيَلبِّي َقاَل:    ، ملسو هيلع هللا ىلص ، عن رسول اهللا  عن سهل بن سعد الساعدي      ٢٨

ا َلبَّى َمْن َعْن َيِمينِِه، َأْو َعْن ِشَمالِِه مِْن َحَجٍر، َأْو َشَجٍر، َأْو َمَدٍر، َحتَّى َتنَْقطَِع األَْرُض مِْن َهاُهنَإِالَّ  

 .)١(رواه الرتمذي وهذا لفظه، وابن ماجه .صحيح. َوَهاُهنَا»

 

 

 

 

 

 

 
شيخنا و )،٢٣٦٣( «سنن ابن ماجه» تحقيق األلباين يف وصححه )، ٢٩٢١ابن ماجه» ( سنن )، « ٨٢٨الرتمذي» ( سنن «  )١(

 )، رحمة اهللا على الجميع. ٤٦٨) ( ٢٤٩الوادعي يف «الصحيح المسند مما ليس يف الصحيحين» (ص: 



   

 
 صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةرة بذكر أربعين حديثًا زمإتحاف ال ٢٢ 

 
 كبر من النار.يوم عرفة يوم العتق األ

َما ِمْن َيْوٍم َأْكثََر ِمْن َأْن ُيْعتَِق اهللاُ ِفيِه َعبًْدا «قال:  ، ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللا أ ،   عائشةعن      ٢٩

   ».، َوإِنَُّه َليَْدنُو، ُثمَّ ُيبَاِهي بِِهِم اْلَمَالئَِكَة، َفيَُقوُل: َما َأَراَد َهُؤَالِء؟ ِمْن َيْوِم َعَرَفةَ  النَّاِر،ِمَن 

 .)١(رواه مسلم

 

 

 

 

 

 

 
 ). ١٣٤٨«مسلم» (  )١(



   
 اهللا يباهي بأهل عرفات مالئكته. ٢٣ 

 ته. اهللا يباهي بأهل عرفات مالئك

إِنَّ اهللاَ ُيبَاِهي بِأَْهِل َعَرَفاٍت َمَالئَِكَة « قال:، ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا  ، عن أبي هريرة     ٣٠

َماءِ    ، رواه أحمد  .صحيح».  )١(اَفيَُقوُل: انُْظُروا إلى عبادي هؤالء جاءوين ُشعث� ُغربً  ، َأْهِل السَّ

 .)٢(البن حبان لفظ الو وغيرهما، ، وابن حبان

إِنَّ اهللاَ َعزَّ َوَجلَّ «كان يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص      ٣١

 . صحيح  ».، َفيَُقوُل: انُْظُروا إَِلى ِعبَاِدي َأَتْونِي ُشْعثًا ُغبًْراُيبَاِهي َمَالئَِكتَُه َعِشيََّة َعَرَفَة بِأَْهِل َعَرَفةَ 

 .)٣(  رواه أحمد

 

 

 

 

 

 

 

 
 ).١٩/ ٢(  »فيض القدير« . أي: دنسة ثيابهم وسخة أبدانهم )١(

( أحمدمسند  «   )٢( «ا٨٠٤٧»  ( بن حبان)،  «اوصححه  )،  ٣٨٤١»  يف  ابن حبان  الحسانلتعليقات  األلباين  » على صحيح 

 )٣٨٤١.( 

 ). ١٨٦٨( «صحيح الجامع» األلباين يف وصححه )، ٧٠٨٩أحمد» ( مسند «  )٣(



   

 
 صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةرة بذكر أربعين حديثًا زمإتحاف ال ٢٤ 

 
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  حجة مع تعدليف رمضان  عمرةٌ 

تِهِ   ملسو هيلع هللا ىلص، قال: لما رجع النبي    عن ابن عباس       ٣٢ َقاَل ِألُمِّ ِسنَاٍن األَنَْصاِريَِّة:    ، مِْن َحجَّ

؟»، َقاَلْت: َأبُو ُفالٍَن، َتْعنِي َحجَّ َعَلى َأَحِدِهَما،   )١( َزْوَجَها، َكاَن َلُه نَاِضَحانِ   : «َما َمنََعِك مَِن الَحجِّ

ًة أَ َواآلَخُر َيْسِقي َأْرًضا َلنَا، َقاَل: «  ًة َمِعيَفإِنَّ ُعْمَرًة فِي َرَمَضاَن َتْقِضي َحجَّ رواه البخاري   .»ْو َحجَّ

 .)٢(واللفظ له، ومسلم

فقالت: حجَّ َأبُو   ، ملسو هيلع هللا ىلصإَِلى النَّبِيِّ    ، جاءت ُأمُّ ُسَليْمٍ   ، قال: عن ابن عباس      ٣٣

ةً « َفَقاَل:  ؛ َطْلَحَة َوابْنُُه َوَتَرَكانِي  .  صحيح ».َيا ُأمَّ ُسَليٍْم! ُعْمَرٌة فِي َرَمَضاَن َتْعِدُل َحجَّ

 .)٣( حبان رواه ابن

َوَأنََّها َأَراَدِت اْلُعْمَرَة،    ،فِي َسبِيِل اهللاِ   )٤(َأنَّ َزْوَجَها َجَعَل بَْكًرا،  عن أم معقل        ٤٣

َفَأَتْت َرُسوَل اهللاِ    ، َفَسَأَلْت َزْوَجَها اْلبَْكرَ  َفَأَمَرُه النَّبِيُّ    ملسو هيلع هللا ىلصَفَأبَى َعَليَْها،  َأْن   ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَكَرْت َذلَِك َلُه، 

ةً  َتْعِدُل  َرَمَضانَ  فِي ُعْمَرةً  َوإِنَّ إِنَّ الَْحجَّ َوالُْعْمَرَة ِمْن َسبِيِل اهللاِ، ُيْعطِيََها، َوَقاَل: «  ُتْجِزئُ « َأوْ   »َحجَّ

ةٍ   .)٥(حاكمرواه ال .صحيح .»بَِحجَّ

َجَمال َتُحجُّ َعَليِْه، َفُقْلُت: َقْد   ، ، َقاَل: َطَلبَْت مِنِّي ُأمُّ ُطَليٍْق ُطَليٍْق َعْن َأبِي      ٣٥

اهللاِ  َرُسوَل  َفَسَأْلُت  َعَليِْه،  َأُحجَّ  َأْن  اهللاِ  َسبِيِل  فِي  إِنَُّه  َقاَلْت:  اهللاِ،  َسبِيِل  فِي  َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  َجَعْلتُُه   ،

 
 . ) ٣٤٤/ ٣(  »شرح السيوطي على مسلم«  بهما الماء. يأي: بعيران نستق ناضحان: )١(

 ). ١٢٥٦)، «مسلم» ( ١٧٦٤«البخاري» (  )٢(

 ). ٣٦٩١األلباين يف «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (  وصححه لغيره )، ٣٦٩٩«ابن حبان» (  )٣(

 .معاين كلمة (بَْكر)   »المعجم الصغير« . انظر: الفتّي من اِإلبل :البَكر )٤(

 ).١٥٩٩األلباين يف «صحيح الجامع» ( وصححه )، ١٧٧٤» ( حاكم«ال )٥(

٠ 



   
 .ملسو هيلع هللا ىلص   عمرة يف رمضان تعدل حجة مع رسول اهللا ٢٥ 

كَ  َأْعَطيْتََها  َلْو  اهللاِ،  «َصَدَقْت،  َسبِيِل  فِي  ةً اَن  َحجَّ َتْعِدُل  َرَمَضاَن  فِي  ُعْمَرًة  رواه    .صحيح.  »َوإِنَّ 

 .)١(البزار

نِي    ، اْلَحجَّ   ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َأَراَد َرُسوُل اهللاِ  عن ابن عباس        ٣٦ َفَقاَلْت: اْمَرَأٌة لَِزْوِجَها َأِحجَّ

نِي َعَلى َجَملَِك   ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َرُسوِل اهللاِ   ِك َعَليِْه، َقاَلْت: َأِحجَّ َعَلى َجَملَِك، َفَقاَل: َما ِعنِْدي َما ُأِحجُّ

، َفَأَتى َرُسوَل اهللاِ   َفَقاَل: إِنَّ اْمَرَأتِي َتْقَرُأ َعَليَْك    ،   ملسو هيلع هللا ىلصُفَالٍن، َقاَل: َذاَك َحبِيٌس فِي َسبِيِل اهللاِ َعزَّ َوَجلَّ

اهللاِ   َرُسوِل  َمَع  نِي  َأِحجَّ َقاَلْت:  َمَعَك،  اْلَحجَّ  َسَأَلتْنِي  َوإِنََّها  اهللاِ،  َوَرْحَمَة  َالَم  َما  ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ َفُقْلُت:   ،

َفُقلْ  ُفَالٍن،  َجَملَِك  نِي َعَلى  َفَقاَلْت َأِحجَّ ِك َعَليِْه،  َما ُأِحجُّ فِي َسبِيِل اهللاِ،  ِعنِْدي  َحبِيٌس  ُت: َذاَك 

َما َيْعِدُل    َفَقاَل: «َأَما إِنََّك َلْو َأْحَجْجتََها َعَليِْه َكاَن فِي َسبِيِل اهللاِ؟» َقاَل: َوإِنََّها َأَمَرْتنِي َأْن َأْسَأَلَك 

ًة َمَعَك، َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ   َالَم َوَرْحَمةَ ملسو هيلع هللا ىلص َحجَّ ًة اهللاِ َوبََرَكاتِِه،    : «َأْقِرْئَها السَّ َها َتْعِدُل َحجَّ َوَأْخبِْرَها َأنَّ

 .)٢(. رواه أبو داودحسن ».- ُعْمَرًة فِي َرَمَضانَ  :َيْعنِي -َمِعي» 

 

 

 

 

 

 

 
 

د  ،) ٣٨/  ٢) ( ١١٥١كما يف «كشف األستار عن زوائد البزار» ( »  بزار«ال  )١(   ، ) ٣٠٦٩الصحيحة» ( « األلباين يف    إسناده   وجوَّ

 .، رحمة اهللا على الجميع) ٢٤٩/  ٣«الجامع الصحيح مما ليس يف الصحيحين» (  شيخنا الوادعي يفوصححه 

شيخنا الوادعي يف:    وحسنه»،  حسن صحيح): « ١٧٣٧«سنن أبي داود» ( تحقيق  )، وقال األلباين يف  ١٩٩٠«أبو داود» (   )٢(

 ، رحمة اهللا على الجميع.، وقد أخرج البخاري ومسلم بعضه ) ٦٨٧(  «الصحيح المسند»



   

 
 رة بذكر أربعين حديثًا صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةزمإتحاف ال ٢٦ 

 
 مرتين. مدِ هُ  قد فإنه البيت؛ هذا من استمتعوا

  َفإِنَّهُ  ؛ الْبَيِْت   َهَذا  ِمنْ   اْستَْمتُِعوا: «ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا  ،  عن عبد اهللا بن عمر      ٣٧

َتيِْن،  ُهِدمَ  َقدْ   .)١(والطرباين ، . رواه الحاكمصحيح. الثَّالِثََة» َوُيْرَفعُ  َمرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
»  الصحيحة األلباين يف «  صححهو)، ١٤٠٣٣» ( لكبيرا المعجم« ، ) ٦٠٨/ ١) ( ١٦١٠«المستدرك على الصحيحين» (  )١(

 )١٤٥١.( 



   
 .رحمة على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة ۵ينزل اهللا  ٢٧ 

 على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة.  ۵ينزل اهللا 

َعَلى َهَذا اْلبَيِْت ُكلَّ   ۵: «ُينِْزُل اُهللا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا    ، ڤن ابن عباس  ع     ٣٨

لِلطَّائِِفينَ  مِنَْها  ِستُّوَن  َرْحَمٍة،  َومِاَئَة  ِعْشِريَن  َوَليَْلٍة  َوِعْشُرو   ، َيْوٍم  لِْلُمَصلِّيَن،  َن َوَأْربَُعوَن 

 .)١(«أخبار مكة» وغيره يفرواه األزرقي  .حسن .لِلنَّاظِِريَن»

 
  ڤ حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، وسليم بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس    :$َقاَل األَْزَرقِي  )١(

اهللا   قال رسول  اُهللا  « :  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  لِلطَّائِِفيَن،   ۵ُينِْزُل  مِنَْها  ِستُّوَن  َرْحَمٍة،  َومِاَئَة  ِعْشِريَن  َوَليَْلٍة  َيْوٍم  ُكلَّ  اْلبَيِْت  َهَذا  َعَلى 

 ). ٥٦٠رقم  ١/٥٠٠رواه األزرقي يف «أخبار مكة» (  »لِْلُمَصلِّيَن، َوِعْشُروَن لِلنَّاظِِرينَ َوَأْربَُعوَن 

ث وصي اهللا بن محمد عباس حفظه اهللا:  »، فجد األزرقي ثقة، وهو أحمد بن محمد  حسنوإسناده « «   قال شيخنا الُمَحدِّ

يضر وجود سليم بن مسلم الخشاب وهو   بن الوليد، وسعيد بن سالم وهو القداح أبو عثمان المكي صدوق، والا

 مرتوك فقد جاء قرينًا لسعيد فالعمدة على سعيد، وابن جريج ثقة مدلس ولكن روايته عن عطاء تحمل على السماع. 

: ابن جريج أثبت الناس يف عطاء، وصح عن ابن جريج قوله: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته، $  قال اإلمام أحمد 

 سمعت. وإن لم أقل 

 نحوه عند الفاكهي. ڤويقويه الطريق الموقوف على ابن عباس  

 وأورده المنذري يف «الرتغيب والرتهيب» وقال: رواه البيهقي «يعني يف شعب اإليمان» بإسناد «حسن».  

 وبه قال مجاهد وعطاء فيما روى عنهما عبد الرزاق والفاكهي. 

. اهـ. »ا، وال تضر هذه الطرق يف صحة الحديث أو حسنه يف شيء ا أيًض ورد هذا الحديث من طرق ضعيفة جد�   ،نعم 

 ). ٣٦٧حفظه اهللا (ص: ،«تاريخ المسجد الحرام» لشيخنا وصي اهللا عباس :انظر

حدثني جدي   :) ٢٥٦): قال األزرقي يف «أخبار مكة» ( ١٨٧يف «السلسلة الضعيفة» (  $قال العالمة األلباين  قلت: 

فإن جد األزرقي ثقة،    ؛ عن ابن جريج به، وهذا إسناد ال بأس به إلى ابن جريج  عن سعيد بن سالم وسليم بن مسلم 

 واسمه أحمد بن محمد بن الوليد، وسعيد بن سالم هو القداح، قال الحافظ يف «التقريب»: صدوق يهم.

والعمدة على القداح، فلوال عنعنة ابن جريج فإنه   ،فال يعتد به  ؛وهو مرتوك ،وأما قرينه سليم بن مسلم فهو الخشاب 

 . حسنمدلس، لحكمت على هذا السند بأنه 

» إن شاء اهللا، فقد تقدم أن رواية ابن جريج عن عطاء تحمل على السماع، فقد صح عن ابن جريج حسنقلت: وهو «  

)، «هتذيب  ٣٥١/ ١٨يب الكمال» ( وإن لم أقل سمعت. كما يف «هتذ  ،فأنا سمعته  ؛نفسه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء 

 ).٤٠٦/ ٦التهذيب» ( 



   

 
 رة بذكر أربعين حديثًا صحيًحا يف فضائل الحج والعمرةزمإتحاف ال ٢٨ 

 

 
 ) يف حديث رواه ابن جريح، عن عطاء.١٧٥٧/ ٣٥٢/ ٤يف «الصحيحة» (  $ وقال العالمة األلباين 

قال: «وابن جريج وإن كان مدلًسا، فروايته عن عطاء محمولة على السماع، لقوله هو نفسه: إذا قلت: قال عطاء، فأنا  

 ل سمعت». وإن لم أق ،سمعته منه

 ). ٩٧/ ٣)، ويف «اإلرواء» ( ١/٥٢يف «الصحيحة» (  $وكذا قال  

 لكن قد يقول قائل: ابن جريج هنا لم يقل قال عطاء بل قال عن عطاء! 

 . الجمهورَأنَّ «قال» مثل «عن» عند   والجواب: 

 : و«قال» تساوي «عن» عند غالب أهل العلم. $ قال العالمة األلباين 

 جمع من أهل العلم منهم:  حسنه» إن شاء اهللا، وقد  حسنديث « أن هذا الح  والخالصة:  

 ). ١٧٦١) رقم الحديث ( ٢/١٢٣المنذري كما يف «الرتغيب والرتهيب» ( ) ١ 

 ). ٨٥٠الدمياطي يف «المتجر الرابح» ( ) ٢ 

 ). ٢/٦٢٩والعراقي يف «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» ( ) ٣ 

 ٤ (   ) النبوية»  األحاديث  من  عنه  السخاوي  سئل  فيما  المرضية  «األجوبة  يف  كذلك  ٣١/ ١والسخاوي  وانظر   ،(

 ).١٣٥١) رقم الحديث ( ٧٤٣ :ص( «المقاصد الحسنة» 

 ).١/٣٣٧ابن حجر الهيتمي المكي يف «الزواجر» ( ) ٥ 

 العالمة وصي اهللا عباس المدرس بالمسجد الحرام.) ٦ 

من  ) حسنه٧  العالية« الباحثين حققوا    كذلك مجموعة  ابن حجر    »المطالب  رقم  ١٠٩- ١٠٨/ ٧(   $للحافظ   (

 ). ١٧٨-١٧٥(ص:  »الحياة فرص« شرح الحديث يف كتابي ر: ظوان ،) ١٢٩٥الحديث ( 



   
 أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه صالة يف المسجد الحرام ٢٩ 

 . فيما سواه مائة ألف صالةأفضل من صالة يف المسجد الحرام 

َهَذا  ملسو هيلع هللا ىلص   ال رسول اهللاققال:    ، ڤ عن جابر بن عبد اهللا         ٣٩ َمْسِجِدي  فِي  : «َصَالٌة 

َوَصَالٌة ِفي الَْمْسِجِد الَْحَراِم َأْفَضُل ِمْن  َأْفَضُل مِْن َأْلِف َصَالٍة فِيَما ِسَواُه، إِالَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم،  

 .)١( رواه أحمد وابن ماجه  .صحيح .»ِماَئِة َألِْف َصَالةٍ ِفيَما ِسَواهُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
)،  ١٤٢٧«سنن ابن ماجه» ( تحقيق الشيخ األلباين يف  وصححه )، ١٤٠٦)، «سنن ابن ماجه» ( ١٤٦٩٤«مسند أحمد» (  )١(

)، وشيخنا مقبل يف «الصحيح المسند»  ١١٧٣)، «صحيح الرتغيب» ( ١١٢٩)، «اإلرواء» ( ٣٨٣٨الجامع» ( «صحيح  

   ).٨٠٨)، «الجامع الصحيح» ( ٢٢٨( 

 ). ١٧٤-١٧٣(ص:  »الحياة فرص« وانظر: شرح الحديث مع ذكر األمثلة الكثيرة يف كتابي  
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 .لَِمِن اْستََلَمُه بَِحقٍّ  يوم القيامة َيْشَهدُ الحجر األسود  

َليُبَْعثَنَّ اْلَحَجُر َيْوَم اْلِقيَاَمِة َلُه َعيْنَاِن  « :  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ  ڤ  َعِن ابِْن َعبَّاسٍ        ٤٠

 .)٢(رواه أحمد .صحيح. »)١( َوَيْشَهُد َعَلى َمِن اْستََلَمُه بَِحقٍّ ُيبِْصُر بِِهَما، َولَِساٌن َينْطُِق بِِه، 

 

 

 

* **

 
 . ملسو هيلع هللا ىلص أي: مخلًصا هللا، وعلى سنة رسول اهللا )١(

 الوادعي  وشيخنا مقبل  )،٧٠٩٨» ( صحيح الجامعالشيخ األلباين يف «   وصححه)،  ٢٢١٥(   )،٢٧٩٦(   «مسند أحمد»   )٢(

 . ، رحمة اهللا على الجميع) ٢٧٩٦وشعيب يف تحقيق «مسند أحمد» (  ،) ٥٩٥يف «الصحيح المسند» ( 

ا تشمل الحاج  تنبيه:   ورقم  ،  )٣٨كحديث رقم (  والمعتمر وغيرهمابعض األحاديث المذكورة يف هذا الكتاب وهي قليلة جد�

 . )٤٠)، ورقم (٣٩(



   
 فهرسال ٣١ 

éàÂÕÿ^ 
 ٤ .......................................................... الحج أحد أركان اإلسالم. 

 ٥ ................................... المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب.

 ٦ ...................................................................... تكفير الذنوب.

 ٨ ............................................... الحج المربور ليس له جزاء إال الجنة. 

 ٩ ................................................... الحج من أفضل األعمال عند اهللا.

 ١٠ ........................................................ أفضل الجهاد: حجٌّ مربوٌر. 

 ١١ .................................................الحج، والعمرة جهاد كل ضعيف. 

 ١٢ .......................................................... الحجُّ جهاٌد ال شوكَة فيه. 

ار وفُد اهللا.   ١٣ ......................................................... الحجاج والُعمَّ

 ١٤ ........................................... الحاج والمعتمر يف ضمان اهللا عز وجل.

ا أو معتمًرا فمات؛ كتب اهللا له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة.  ١٥ . من خرج حاج�

 ١٦ ............. محروٌم. المستطيُع الذي ال يفُد إلى اهللا بحجٍّ أو عمرة كلَّ خمسة أعوام 

 ١٧ ................................................... فضائل يف الحج تدهش العقول. 

 ١٩ ......................................... إذا رميت الجمار كان لك نوًرا يوم القيامة

ر بالجنة.   ٢٠ ...................................... ما أهلَّ مهلٌّ َوَال َكبََّر ُمَكبٌِّر قطُّ إال بُشِّ

ما من حاجٍّ أو معتمٍر ُيلبي إال لبَّى كل شيء عن يمينه، أو عن شماله حتى تنقطع األرض 
 ٢١ ................................................................. من هاهنا وهاهنا. 

 ٢٢ ............................................... يوم عرفة يوم العتق األكرب من النار. 

 ٢٣ ................................................... اهللا يباهي بأهل عرفات مالئكته.

 ٢٤ .................................... .ملسو هيلع هللا ىلصعمرٌة يف رمضان تعدل حجة مع رسول اهللا 

 ٢٦ ....................................... البيت؛ فإنه قد ُهِدم مرتين. هذا من استمتعوا 

 ٢٧ .................... على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة.  ۵ينزل اهللا 

 ٢٩ ..................... صالة يف المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه. 
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  .  ٣٠ ................................ الحجر األسود َيْشَهُد يوم القيامة لَِمِن اْستََلَمُه بَِحقٍّ

 ٣١ .......................................................................... الفهرس 
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