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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسوله األمني،  

 وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

فضل   يف  الصحاح  األحاديث  من  خمتارة  مباركة  طائفة  فهذه 

استل   والعمرة  ))احلج  كتايب  من  الدرر  يتها  رشح  الفقهية  املنخلة 

؛ ليسهل تناوهلا وحفظها وتدريسها، ويستفيد منها أكرب (1)  ((البهية

(( سميتها:  املسلمني،  إخواننا  من  ممكن  بذكر عدد  الزمرة  إحتاف 

 ((.أربعني حديثًا صحيًحا يف فضائل احلج والعمرة

؛ إنه خري  أسأل اهلل البارَي أن جيعل هذا الكتاب بني خلقه سارياً 

 مسؤول وأكرم مأمول.

 
 كتاب احلج، املجلد السابع.  (1)
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 اإلسالماحلج أحد أركان 

عمر   - 1 ابن  اهلل  عن  رسول  »سمعت  قال:   ،  

    ُيقول: ُبنَِي اإِلْسالُم عىل مخٍس: شهاَدِة أْن ال إلَه إالا اهلل

كاِة،   الزا  
ِ
وإيتاء الِة،  الصا وإقاِم  ورسوُله،  عبُده  ًدا  حمما وَحجِّ  وأنا 

 .(1)  ، وَصْوِم َرَمضاَن«. رواه البخاري، ومسلم، واللفظ لهالبَيْت  

 

 

 
 (.16(، »مسلم« ) 8»البخاري« )  (1)
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 والذنوباملتابعة بني احلج والعمرة ينفيان الفقر 
مسعودع  -2 بن  اهلل  عبد  اهلل   ن  رسول  قال  قال:   ،  

  الَفْقَر َينِْفيَاِن  ََُم  َفإَِّنا َوالُعْمَرِة،  احلَجِّ  َبنْيَ  »َتابُِعوا   :

ِة، َوَليَْس   َهِب، َوالِفضا رُي َخبََث احلَِديِد، َوالذا
ُنوَب َكََم َينِْفي الكِ َوالذُّ

وَرِة َثَواٌب إِ  ِة املَْرْبُ . رواه أمحد، والرتمذي،  صحيح الا اجلَناُة«.  لِْلَحجا

 . ( 1)  والنسائي

َتاب ُعوا َبْْيَ ، قال: »  ، عن النبي  عن عمر   - 3

َواْلُعْمَرة   جِّ  َيْنِفي اْْلَ َكََم  ُنوَب،  َوالذُّ اْلَفْقَر  َتنِْفي  َبْيَنُهََم،  امْلَُتاَبَعَة  َفِإنا  ؛ 

 .( 2)  أمحد، وابن ماجه. رواه  صحيح اْلِكرُي َخَبَث احْلَِديِد«.

 
(1)   ( ) 3669»أمحد«  »الرتمذي«   ،)810 ( الكربى«  »السنن  »الصغرى« 3597(،   ،)

) وصححه  (،  116- 1/115)  »الصحيحة«  يف  شيخنا   وحسنه(،  1200األلباين 

 ( املسند«  »الصحيح  يف  أمحد«    وصححه(،  875الوادعي  »مسند  حتقيق  يف  شعيب 

 (، رمحة اهلل عىل اجلميع.3669) 

(2)   ( أمحد«  ) 167»مسند  ماجه«  ابن  »سنن  يف  وصححه  (،  2887(،  األلباين  الشيخ 

 (.167شعيب يف حتقيق »مسند أمحد« )   وصححه (،  2887حتقيق »سنن ابن ماجه« ) 
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عبا  -4 ابن  اهللس  عن  رسول  قال   ،    :

جِّ َوالُْعْمَرة ؛» ُنوَب، َكََم َينِْفي   َتاب ُعوا َبْْيَ اْْلَ ََُم: َينِْفيَاِن اْلَفْقَر، َوالذُّ َفإَِّنا

رُي َخبََث احْلَِديِد«.  
 .(1) . رواه النسائيصحيحاْلكِ

جابرع  -5 اهلل  ن  رسول  قال  قال:   ،    :

ُنوَب َكََم َينِْفي اْلكِرُي  ََُم َينِْفيَاِن اْلَفْقَر َوالذا »َأِديُموا احْلَجا َواْلُعْمَرَة، َفإَِّنا

 .(2)  . رواه الطرباينصحيح  َخبََث احْلَِديِد«.

 

 
(1)   ( النسائي«وصححه  (،  115/  5»النسائي«  »سنن  يف  األلباين  (،  2630)   الشيخ 

 (، رمحة اهلل عىل اجلميع. 691وشيخنا الوادعي يف »الصحيح املسند« ) 

(2)   ( األوسط«  ) 5/170»املعجم  »الصحيحة«    وصححه(،  3814(  يف  األلباين 

 (1185.) 
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 تكفري الذنوب
  ، قال: سمعت النبي  عن أيب هريرة    -6

هُ َمْن َحجَّ ّلِل َّ  َفَلْم  يقول: » «.  َيْرُفْث، َوََلْ َيْفُسْق، َرَجَع َكيَْوم  َولََدْتُه ُأمُّ

 .(1)  ومسلمرواه البخاري واللفظ له، 

العاص    -7 بن  عمرو  اهلل  عن  رسول  قال  قال:   ،

 ...« : ُم َما َكاَن ج ََيْد   .(2)  مسلم«. رواه َقبَْلُه؟اْْلَ

   ، قال: وقف النبي   عن أنس بن مالك   - 8

أن   الشمس  كادت  وقد  بالل! ( 3)  تؤوب بـ)عرفات(  »يا  فقال:   ،

بالل فقام  الناس«.  يل  اهلل   أنصت  لرسول  أنصتوا  فقال:   ،

 :معارش الناس! أتاين جربائيل   ، فأنصت الناس، فقال«

َْهل  آنفا، فأقرأين من ريب السالم، وقال:   إنَّ اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َغَفَر ِل 

 
 (. 1350(، »مسلم« ) 1449»البخاري« )  (1)

 (.121»مسلم« )  (2)

أي: تغرب، َغَربت من األْوب: الرجوع؛ ألَّنا ترجع بالغروب إىل املوضع  تؤوب: (3)

 «. أوبالذي َطَلْعت منه. ]النهاية يف غريب احلديث«، مادة » 
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َعْنُهْم  َوَأْهل   َعَرَفاٍت   َن  َوَضم  بن ( 1)  التَّب َعات  اْلَْْشَعر   عمر  فقام   .»

 ، فقال: يا رسول اهلل! هذا لنا خاصة؟ اخلطاب 

َْن َأَتى ِمْن َبْعِدُكْم إىَل َيْوِم اْلِقيَاَمِة«. قال: »َهَذا  
 َلُكْم َوملِ

: كثر خري اهلل وطاب. صحيح.  فقال عمر بن اخلطاب 

 ،  . ( 2) وغريهرواه الُعقييلُّ

 
 

َتب ْعُت  (  1) من  وهو  اْلقوق،  نوائب  من  اْلال  يتبع  ما  والتبعة:  تبعة،  مفرده:  التبعات: 

 ومن معانيها:  ، مادة »تبع«.«النهاية» الرُجل ب َحّقي. 

ل املوظفون  عاقبة اِلمر  -  1 ، وما ينشأ عنه من أثر، واستعَمله يف الرش  أكثر: يتحما

 َتبِعة تأخرهم يف إنجاز عملهم. 

تبعات،    مسئوليّة:  -  2 من  إليه  ُعهد  ما  كل  بأمانة  عليه:أد ى  التَّبعة  مح له    ألقى 

»أي محل عنهم املظامل التي بينهم«.    واْلراد:املسئولي ة. »معجم اللغة العربية املعارص«.  

 (. 809/ 3»نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم« ) 

(2)   ( والرتهيب«  2/303»الضعفاء«  »الرتغيب  يف  املنذري  ذكره  واحلديث   ،)

قال احلافظ الدمياطي يف »املتجر الرابح«   (، وعزاه جازمًا به إىل ابن املبارك،2/33) 

بإسناد(: رواه ابن امل236)ص:   أثبات،    ،جيد   بارك  لغريه    وصححهورواته ثقات 

 (. 1624(، »الصحيحة« ) 1151األلباين يف »صحيح الرتغيب« ) 
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 احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة
، قال:  ، أن رسول اهلل عن أيب هريرة    -9

َا َبيْنَُهََم،  
اَرٌة ملِ ورُ »الُعْمَرُة إىَِل الُعْمَرِة َكفا َواَْلجُّ اْلَْْبُ

لَيَْس لَُه َجَزاٌء إ َّلَّ    

 .(1)  عليه«. متفق اجَلنَّةُ 

،  ، عن النبي عن جابر بن عبد اهلل  -10

« إ َّلَّ  قال:  َجَزاٌء  لَُه  لَيَْس  وُر  اْلَْْْبُ جُّ  نَّةَ اْْلَ َقاَل:  اجْلَ ُه؟  بِرُّ َوَما  َقاَل:   »

 .(2) الطرباين. رواه صحيحاْلَكاَلِم«.  َوطِيُب الطاَعاِم، إِْطَعاُم »

 

 
 (. 1349(، »مسلم« ) 1683»البخاري« ) ( 1)

ورُ  ، وهو الطاعة: » واَْلجُّ اْلَْْبُ «.  هو اْلج الذي َّل خيالطه إثم، وهو مأخوذ من الْب 

 (.40/ 8»املجموع« للنووي ) 

) »امل  (2) األوسط«  الرتغيب«   وصححه(،  8405عجم  »صحيح  يف  األلباين  لغريه 

 (1104.) 



  13 

 احلج من أفضل األعمال عند اهلل
هريرة    - 11 أيب  اهلل عن  رسول  ُسئل  قال:   ،  

 ،    :َأيُّ األَْعََمِل َأْفَضُل؟ َقاَل: »إِيََمٌن بِاهللاِ َوَرُسولِِه«، ِقيَل

« َقاَل:  َماَذا؟  ُثما  ِقيَل:  اهللاِ«.  َسبِيِل  يِف  »ِجَهاٌد  َقاَل:  َماَذا؟  َحجٌّ  ُثما 

ورٌ   .(1)  ومسلم«. رواه البخاري، َمْْبُ

أنه سئل أي    ، عن النبي    عن ماعز  -12

َهاُد،   ٌة مْبورةاألعَمل أفضل؟ قال: »إِيََمٌن بِاهللِ َوْحَدُه، ُثما اجْلِ  ُثمَّ َحجَّ

َمْغِرِِبَا«. إىَِل  ْمِس  الشا َمْطَلِع  َبنْيَ  َكََم  اْلَعَمِل  َر 
َسائِ .  صحيح  َتْفُضُل 

 .(2)  والطرباينرواه أمحد، 

 

 
 (. 83(، »مسلم« ) 26»البخاري« )  (1)

(2)   ( أمحد«  ) 19010»مسند  الكبري«  »املعجم  األلباين يف  وصححه  (،  809(،  الشيخ 

(،  19010حتقيق »مسند أمحد« )   (، وشعيب يف1092(، ) 1091»صحيح اجلامع« ) 

 اجلميع. رمحة اهلل عىل 
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 أفضل اجلهاد: حجٌّ مربوٌر
املؤمنني  عن    -13 أم  يا رسول  عائشة  قالت:  أَّنا   ،

لُكنَّ َأْفَضَل  اهلل، َنَرى اجِلَهاَد َأْفَضَل الَعَمِل، َأَفالَ ُنَجاِهُد؟ َقاَل: »الَ، 

ورٌ  : َحجٌّ َمْْبُ
َهاد   . (1) البخاري«. رواه اجل 

رواية:و  َفَقاَل   يف  َمَعُكْم؟  َوُنَجاِهُد  َنْغُزو  :    »َأالَ 

ورٌ » َمْْبُ َحجٌّ   ، اَْلجُّ َلُه  َوَأْْجَ  
َهاد  اجل  َأْحَسَن  نَّ 

َعائَِشةُ لَك  َفَقاَلْت   ،»  

« اّلِلَّ  :  َرُسول   ْن  م  َهَذا  ْعُت  َسم  إ ْذ  َبْعَد  اَْلجَّ  َأَدُع   َفالَ 

.»  (2) البخاريرواه. 

 

 
 (. 1448»البخاري« )  (1)

 (. 1762»البخاري« )  (2)
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 والعمرة جهاد كل ضعيفاحلج، 
سلمة    - 14 أم  اهلل عن  رسول  قال  قالت:   ،  

« َضع يٍف :  ُكلِّ  َهاُد  ج  جُّ  ابن  حسن«.  اْْلَ رواه   ماجه. 

(1). 

أيب هريرة  - 15 اهلل    عن  ، ، عن رسول 

ِعيِف، َواملَْْرَأِة:  ِغرِي، َوالضا جُّ َوالُْعْمَرةُ   قال: »ِجَهاُد اْلَكبِرِي، َوالصا «.  اْْلَ

 .(2) النسائي. رواه حسن

 

 
(1)   ( ماجه«  ابن  ماجه«  وحسنه  (،  2902»سنن  ابن  »سنن  حتقيق  يف  األلباين  الشيخ 

 (2346.) 

(2)   ( النسائي«  النسائي« وحسنه  (،  113/  5»سنن  »سنن  حتقيق  يف  األلباين  الشيخ 

(، رمحة اهلل عىل  1324شيخنا الوادعي يف »الصحيح املسند« )   وصححه(،  2626) 

  اجلميع.
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 احلجُّ جهاٌد ال شوكَة فيه
 ْبِن َعيِلًّ    -16

، َقاَل: َجاَء َرُجٌل إىَِل النابِيِّ َعِن احْلَُسنْيِ

« :َهادٍ  ، َفَقاَل: إِينِّ َجبَاٌن، َوإِينِّ َضِعيٌف. َقاَل َهُلمَّ إ ََل ج 

جُّ (1)  ف يه  ََّل َشْوَكَة   .(2)  الطرباين. رواه صحيح«. : اْْلَ

، َقاَلْت: َجاَء َرُجٌل إىَِل  عن الشفاء بنت عبد اهلل   -17

َهاَد يِف َسبِيِل اهللِ، َفَقاَل: »النابِيِّ   َأََّل  ، َفَقاَل: إِينِّ ُأِريُد اجْلِ

ََّل   َهادٍ  ج  َعََل  ف يه  َأُدلَُّك  اْلبَيِْت«.  َشْوَكَة  »َحجٌّ  َقاَل:  َبىَل،  ُقْلُت:  ؟« 

 . (3) الطرباين. رواه صحيح

 

 
   (.24/  11»التنوير رشح اجلامع الصغري« )  َّل سالح فيه وَّل قتال. (1)

األلباين يف »اإلرواء«  وصححه  (،  2910(، »الكبري« ) 4287»املعجم األوسط« )   (2)

 (981 .) 

 (. 2611األلباين يف »صحيح اجلامع« ) وصححه (، 792»املعجم الكبري« )  (3)
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 احلجاج والُعمَّار وفُد اهلل
:  ، قال: قال رسول اهلل    عن أيب هريرة   - 18

اْلَغاِزي،    (1)   اهللاِ»َوْفُد   اجُّ َثاَلَثٌة:  َواملُْْعتَِمُر«.َواْْلَ رواه صحيح،   .

 .(2) واحلاكمالنسائي، وابن حبان، 

ابن عمر  -19 النبي    عن  قال:  ، عن   ،

َدَعاُهْم، َفَأَجاُبوُه، ،  َوْفُد اّلِلَّ »اْلَغاِزي يِف َسبِيِل اهللاِ، َواحْلَاجُّ َواملُْْعتَِمُر،  

 .(3) ماجه . رواه ابن حسنَوَسَأُلوُه َفَأْعَطاُهْم«. 

:  ، قال: قال رسول اهلل    عن جابر  -20

 
اجلَمعة جيتمعون ويزورون البالد ويقصدون الكرباء لالسرتفاد فشبه كال الوفد:    (1)

الوافدين   باجلَمعة  إليه تعاىل من احلاج والغازي  عىل األمراء؛ ألن كل واحد وافد 

 (. 396/ 5ا عطاءه«. »التنوير رشح اجلامع الصغري« ) قاصدً 

(2)   ( النسائي«  ) 113/  5»سنن  حبان«  »ابن   ،)9 /6 ( »املستدرك«   ،)1611  ،)

(،  2625احلاكم عىل رشط مسلم، واأللباين يف حتقيق »سنن النسائي« ) وصححه  

 (، رمحة اهلل عىل اجلميع.6/ 9وشعيب يف حتقيق »ابن حبان« ) 

(3)   ( ماجه«  ابن  ماجه«  وحسنه  (،  2893»سنن  ابن  »سنن  حتقيق  يف  األلباين  الشيخ 

 (2339.) 
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اّلِل» وفُد  ر  والُعَّمَّ َفَأْعَطاُهْم«.  اْلجاج  َسَأُلوُه  َفَأَجاُبوُه،  َدَعاُهْم،   ،

 .(1) البزار. رواه حسن

 

 
 (.1820الشيخ األلباين يف »الصحيحة« ) وحسنه (، 1153»البزار« )  (1)
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 وجلاحلاج واملعتمر يف ضمان اهلل عز 
هريرة    - 21 أيب  اهلل عن  رسول  قال  قال:   ،

  :  َِثاَلَثٌة يِف َضََمِن اهللا«(1) َرُجٌل َخَرَج ِمْن َبيْتِِه إىَِل :

َمَساِجِد اهللاِ   ِمْن  َخَرَج  َمْسِجٍد  َوَرُجٌل  يِف َسبِيِل اهللاِ   غازيات، 

 ،ا  .(2) احلميدي. رواه صحيح«. َوَرُجٌل َخَرَج َحاجًّ

 

 
يف حفظه وكالءته ورعايته، أو يف ضَّمن الوفاء بأجورهم أو قبول أعَّمهلم أو  أي:    (1)

 (.204/ 5»التنوير رشح اجلامع الصغري« )  تسببهم للخري.

)   »مسند  (2) الشيخ األلباين يف »الصحيحة«، »صحيح  وصححه  (،  1121احلميدي« 

 (. 7416حتقيق »مسند أمحد« حتت حديث رقم )  (، وشعيب يف3051اجلامع« ) 
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من خرج حاجًّا أو معتمًرا فمات؛ كتب اهلل له أجر احلاج واملعتمر إىل 
 يوم القيامة

:    ، قال: قال رسول اهلل   عن أيب هريرة   - 22

، َوَمْن » يَاَمة 
اجِّ إ ََل َيْوم  الْق  ا َفََّمَت؛ َكتََب اّلِلَُّ لَُه َأْجَر اْْلَ َمْن َخَرَج َحاجًّ

ًرا َفََّمَت؛ َكتََب   يَاَمة  َخَرَج ُمْعتَم 
إ ََل َيْوم  الْق  ر   لَُه َأْجَر اْلُْْعتَم  ، َوَمْن اّلِلَُّ 

يِف َسبِيِل اهللاِ َفََمَت؛ َكتََب اهللاُ َلُه َأْجَر اْلَغاِزي إىَِل َيْوِم   غازياتَخَرَج  

 .(1)  والطرباين. رواه أبو يعىل، صحيحاْلِقيَاَمِة«. 

 

 
(1)   ( يعىل«  ) 6357»أبو  األوسط«  »املعجم  د  ( 5321(،  يف    وجوا األلباين  إسناده 

 (. 2553»الصحيحة« ) 

  حسنه(، ثم  745هذا احلديث يف »الضعيفة« )   ضعف، قد  كان األلباين    تنبيه:

 (. 2553يف »الصحيحة« ) 
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 حمروٌماملستطيُع الذي ال يفُد إىل اهلل حبجٍّ أو عمرة كلَّ مخسة أعوام 
، ، أن النبي عن أيب سعيد اخلدري   -23

قال: »إِنا اهللاَ َيُقوُل: َوإِنا َعبًْدا َأْصَحْحُت َلُه ِجْسَمُه، َوَأْوَسْعُت َعَليِْه  

.  صحيححَمُْروٌم«.  إاِلا  إيَِلا  َيِفُد    اَل يِف املَِْعيَشِة ََتِِْض َعَليِْه مَخَْسُة َأْعَواٍم  

 .(1)  وغريمهارواه أبو يعىل، وابن حبان، 

 

 
(1)   ( يعىل«  ) 1031»أبو  حبان«  »ابن  »الصحيحة«    وصححه (،  3703(،  يف  األلباين 

األحاديث  1662)  يف  السنية  »اإلحتافات  حتقيق  يف  األرناؤوط  القادر  وعبد   ،)

 (. 43القدسية« )ص: 
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 فضائل يف احلج تدهش العقول
عمر  -24 ابن  َقاَل   عن   ... قال:   ،  :  

َك َتُؤمُّ الْبَيَْت  »...
ْن َبيْت 

ا ُخُروُجَك م    حتطأها ؛ َفإِنا َلَك بُِكلِّ َوْطَأٍة  َأمَّ

 َراِحَلتَُك َيْكتُُب اهللُ َلَك ِِبَا َحَسنًَة، َوَيْمُحو َعنَْك ِِبَا َسيِّئًَة،

ب َعَرَفةَ  ُوُقوُفَك  ا  ْنيَا  َوَأمَّ الدُّ  
ِ
ََمء إىَِل السا َينِْزُل  َوَجلا  َعزا  َفإِنا اهللَ  ؛ 

ا ِمْن  َفيُبَاِهي ِِبُِم املاََْلئَِكَة، َفيَقُ   ِعبَاِدي َجاُءويِن ُشْعثًا ُغرْبً
ِ
وُل: »َهُؤاَلء

َيَرْويِن، َفَكيَْف   ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق، َيْرُجوَن َرمْحَتِي، َوََيَاُفوَن َعَذايِب، َومَلْ 

َأْو  ْنيَا  الدُّ اِم  َأيا ِمثُْل  َأْو  َعالٍِج،  َرْمِل  ِمثُْل  َعَليَْك  َكاَن  َفَلْو  َرَأْويِن؟!  َلْو 

 ُذُنوًبا َغَسَلَها اهللُ َعنَْك،ِمثُْل قَ 
ِ
ََمء  ْطِر السا

ََّمرَ  ا َرْميَُك اجْل   َلَك، مدخور؛ َفإِناُه َوَأمَّ

ا َحْلُقَك َرْأَسَك   ؛ َفإِنا َلَك بُِكلِّ َشْعَرٍة َتْسُقُط َحَسنٌَة،َوَأمَّ

َك«.  ؛ َخَرْجَت ِمْن ُذُنوبَِك َكيَْوِم َوَلَدْتَك ُأمُّ َفإ َذا ُطْفَت ب الْبَيْت  

 .(1) الطرباين. رواه حسن

 
 (. 1360األلباين يف »صحيح اجلامع« ) وحسنه (، 13566»املعجم الكبري« )  (1)
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الصامت   - 25 بن  عبادة  قال   عن   ... قال:   ،  

 :  « َأََمَْت الْبَيَْت الَْعت يَق إ َذا  َن اِْلَْجر   َأاَل َتْرَفَع   َفإ نَّ لََك م 

َلَك   َوُرفَِعْت  َحَسنٌَة،  َلَك  بَْت 
ُكتِ إِالا  تَُك  وَدابا َأْنَت  َتَضَعَها  َأْو  َقَدًما 

 َدَرَجٌة، 

ب َعَرَفةَ  ُوُقوُفَك  ا  َيا  َوَأمَّ ملاََِلئَِكتِِه:  َيُقوُل  َوَجلا  َعزا  اهللاَ  َفإِنا  ؛ 

َيْلتَِمُسوَن   بِِعبَاِدي؟ َقاُلوا: َجاُءوا  ي َما َجاَء 
َواجْلَناَة،   رضواكَماَلئَِكتِ

هَلُْم   َغَفْرُت  َقْد  َأينِّ  َوَخْلِقي  َنْفِِس  ُأْشِهُد  َفإِينِّ   : َوَجلا َعزا  اهللاُ  َفيَُقوُل 

ْهِر، َوَعَدَد اْلَقْطِر، َوَعَدَد َرْمِل  َعَدَد َأيا   ، (1) َعالٍِج اِم الدا

ََّمرَ  اجْل  َرْمُيَك  ا  اهللاَ  َوَأمَّ َفِإنا   ىي  ني  مي  زي ﴿   : َيُقوُل   ؛ 

]السجدة:    ﴾ مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي 

17 .] 

َرْأَسَك  َحْلُقَك  ا  َشْعِرَك  َوَأمَّ ِمْن  َليَْس  َفإِناُه  يِف  َشَعَرٌة  ؛  َتَقُع 

 
َبْعُضُه يِف َبْعٍض، وَ   الَْعال ُج:   (1) ْمِل، َوَدَخَل  َتَراَكَم ِمَن الرا َأْيًضا اْسٌم ملََْوِضٍع َكثرِِي َما  ُهَو 

َماِل. »حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه« )   (.420/ 1الرِّ
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 اأْلَْرِض إِالا َكاَنْت َلَك ُنوًرا َيْوَم اْلِقيَاَمِة،

ْعَت  ا الْبَيُْت إ َذا َودَّ ، َفإِناَك ََتُْرُج ِمْن ُذُنوبَِك َكيَْوِم َوَلَدْتَك  َوَأمَّ

َك«.   .(1) الطرباين. رواه حسنُأمُّ

 

 
(1)   ( األوسط«  الرتغيب«   وحسنه(،  2320»املعجم  »صحيح  يف  األلباين  لغريه 

 (1113.) 
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 اجلمار كان لك نوًرا يوم القيامةإذا رميت 
عباس   - 26 ابن  اهلل    عن  رسول  قال  قال:   ،

  :  .»اْلِقيَاَمِة َيْوَم  ُنوًرا  َلَك  َكاَن  ََمَر  اجْلِ َرَميَْت  »إَِذا 

ارُ . َرَواُه  حسن  اْلبَزا
   (1 ) . 

 

 
(1)   ( األستار«  »كشف  يف  كَم  »الصحيحة«    وحسنه(،  113»البزار«  يف  األلباين 

 (2515.) 
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 ما أهلَّ مهلٌّ َوَلا َكبََّر ُمَكبٌِّر قطُّ إال ُبشِّر باجلنة
النبي    هريرةعن أيب    -27 ، قال:  ، عن 

لٌّ َما َأَهلَّ  » «، ق يَل: َيا   (1)   ُمه  َ ٌ َقطُّ إ َّلَّ ُبِّشِّ َ ُمَكْبِّ ، َوََّل َكْبَّ َ َقطُّ إ َّلَّ ُبِّشِّ

؟ َقاَل: »َنَعمْ  نَّة   .(2) الطرباين. رواه حسن«. َرُسوَل اّلِلَّ ، ب اجْلَ

 

 
، »وَّل كْبَّ مكْب َقطُّ إَّل ُبِّشِّ باجلنة« أي: ما    (1)

رفَع ُملبٍّ صوته بالتلبية يف حجٍّ أو عمرةٍ

هبا. الكاتبان  أو  اْلالئكة  بِّشته  الصغري  »   أي:  اجلامع  التنوير عىل صحيح  مصابيح 

 (. 27/ 1لأللباين« ) 

 (. 1621األلباين يف »الصحيحة« ) وحسنه (، 7779»املعجم األوسط« )  (2)
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كل شيء عن ميينه، أو عن مشاله  ىما من حاجٍّ أو معتمٍر ُيليب إال لبَّ
 حتى تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا

، عن رسول اهلل    عن سهل بن سعد الساعدي  -28

  َقاَل: »َما ِمْن ُمْسلٍِم ُيَلبِّي إاِلا َلباى َمْن َعْن َيِمينِِه، َأْو َعْن ،

ْرُض ِمْن َهاُهنَا  ِشََملِِه ِمْن َحَجٍر، َأْو َشَجٍر، َأْو َمَدٍر، َحتاى َتنَْقطَِع األَ 

 .(1) ماجه. رواه الرتمذي وهذا لفظه، وابن صحيحَوَهاُهنَا«. 

 

 
األلباين يف حتقيق  وصححه  (،  2921(، »سنن ابن ماجه« ) 828مذي« ) »سنن الرت  (1)

 ( ماجه«  ابن  يف    (،2363»سنن  ليس  مما  املسند  »الصحيح  يف  الوادعي  وشيخنا 

 (، رمحة اهلل عىل اجلميع.468( ) 249الصحيحني« )ص: 
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 يوم عرفة يوم العتق األكرب من النار
، قال:  ، أن رسول اهلل  عن عائشة    -29

«، َن النَّار  ف يه  َعبًْدا م  ْن َأْن ُيْعت َق اّلِلُ  ْن َيْوٍم َأْكثََر م  ْن َيْوم     َما م  ، َعَرَفةَ م 

؟«. 
ِ
رواه    َوإِناُه َليَْدُنو، ُثما ُيبَاِهي ِِبِِم املاََْلئَِكَة، َفيَُقوُل: َما َأَراَد َهُؤاَلء

 .(1) مسلم

 

 
 (. 1348»مسلم« )  (1)
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 اهلل يباهي بأهل عرفات مالئكته
أيب هريرة  - 30 اهلل    عن  ، ، عن رسول 

« َعَرَفاٍت  قال:  ب أَْهل   ي  ُيبَاه  اّلِلََّ  ََّمء  إ نَّ  السَّ َأْهل   َكَة 
َفيَُقوُل:  َماَلئ   ،

ُشعثًا   جاءوين  هؤالء  عبادي  إىل  رواه  صحيح«.  (1)  ُغرًبااْنُظُروا   .

 .(2)  حبانأمحد، وابن حبان، وغريمها، واللفظ البن  

العاص  -31 بن  بن عمرو  اهلل  عبد  النبي   عن  أن   ،

  « يقول:  ي  كان  ُيبَاه  َوَجلَّ  َعزَّ  اّلِلَ  يََّة إ نَّ 
َعش  َماَلئ َكتَُه 

َعَرَفةَ  ب أَْهل   ا«. َعَرَفَة  ُغرْبً ُشْعثًا  َأَتْويِن  ِعبَاِدي  إىَِل  اْنُظُروا  َفيَُقوُل:   ،

 .(3)  . رواه أمحدصحيح

 

 
 (. 19/ 2. »فيض القدير« ) أي: دنسة ثياهبم وسخة أبداهنم (1)

األلباين يف »التعليقات  وصححه  (،  3841(، »ابن حبان« ) 8047»مسند أمحد« )   (2)

 (. 3841احلسان عىل صحيح ابن حبان« ) 

 (. 1868األلباين يف »صحيح اجلامع« ) وصححه (، 7089»مسند أمحد« )  (3)
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 (صلى اهلل عليه وسلم) عمرٌة يف رمضان تعدل حجة مع رسول اهلل
عباس    -32 ابن  النبي  ،  عن  رجع  ملا  قال: 

   َمنََعِك ِمَن ِة: »َما  تِِه، َقاَل أِلُمِّ ِسنَاٍن األَْنَصاِريا ِمْن َحجا

؟«، َقاَلْت: َأُبو ُفالٍَن، َتْعنِي: َزْوَجَها، َكاَن َلُه  َحجا   (1)  َناِضَحانِ احلَجِّ

ا، َواآلَخُر َيْسِقي َأْرًضا َلنَا، َقاَل: » َفإ نَّ ُعْمَرًة يف  َرَمَضاَن  َعىَل َأَحِدمِهَ

ًة َمع ي ًة َأْو َحجَّ  َحجَّ
 .(2)   ومسلم«. رواه البخاري واللفظ له،  َتْقِض 

،    ، قال: جاءت ُأمُّ ُسَليْمٍ   عن ابن عباس  -33

َأُبو َطْلَحَة َواْبنُُه َوَتَرَكايِن؛ َفَقاَل: ، فقالت: حجا  إىَِل النابِيِّ  

ةً » ُل َحجَّ
  حبان رواه ابن    .صحيح  «. َيا ُأمَّ ُسَليٍْم! ُعْمَرٌة يف  َرَمَضاَن َتْعد 

(3). 

 
 (. 344/  3رشح السيوطي عىل مسلم« ) »  أي: بعريان نستقي هبَّم اْلاء. ناضحان: (1)

 (. 1256(، »مسلم« ) 1764»البخاري« )  (2)

األلباين يف »التعليقات احلسان عىل صحيح   وصححه لغريه (، 3699»ابن حبان« )  (3)

 (. 3691ابن حبان« ) 
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معقل  -34 أم  َجَعَل    عن  َزْوَجَها  َأنا  يِف   (1)   َبْكًرا، 

َا َأَراَدِت اْلُعْمَرَة، َفَسَأَلْت َزْوَجَها اْلبَْكَر، َفَأَبى َعَليَْها،   َسبِيِل اهللاِ، َوَأَّنا

اهللاِ   َرُسوَل  النابِيُّ    َفَأَتْت  َفَأَمَرُه  َلُه،  َذلَِك  َفَذَكَرْت 

  « َوَقاَل:  يََها، 
ُيْعطِ اّلِلَّ َأْن  َسب يل   ْن  م  َوالُْعْمَرَة  جَّ  اْْلَ ،  إ نَّ 

ةً ُعْمَرًة  َوإ نَّ   ُل َحجَّ
ةٍ « َأْو » يف  َرَمَضاَن َتْعد  ُئ ب َحجَّ ز  . رواه  صحيح«.  ُُتْ

 .(2) احلاكم

ُطَليٍْق   - 35 َأيِب  ُطَليٍْق   َعْن  ُأمُّ  ِمنِّي  َطَلبَْت  َقاَل:   ،  

  ُه ، مَجَال حَتُجُّ َعَليِْه، َفُقْلُت: َقْد َجَعْلتُُه يِف َسبِيِل اهللاِ، َقاَلْت: إِنا

، َفَقاَل:  يِف َسبِيِل اهللاِ َأْن َأُحجا َعَليِْه، َفَسَأْلُت َرُسوَل اهللاِ  

ُل َوإ نَّ ُعْمَرًة يف  َرَمَض »َصَدَقْت، َلْو َأْعَطيْتََها َكاَن يِف َسبِيِل اهللاِ،  اَن َتْعد 

ةً   .(3)  البزار. رواه صحيح«. َحجَّ

 
 معاين كلمة )َبْكر(. . انظر: »املعجم الصغري« الفتّي من اإل بل البَكر: (1)

 (. 1599األلباين يف »صحيح اجلامع« ) وصححه (، 1774»احلاكم« )  (2)

(3)   ( البزار«  زوائد  عن  األستار  »كشف  يف  كَم  ) 1151»البزار«  د   (، 38/  2(    وجوا

 ( »الصحيحة«  يف  األلباين  يفوصححه    (، 3069إسناده  الوادعي  »اجلامع   شيخنا 

 (، رمحة اهلل عىل اجلميع.249/  3الصحيح مما ليس يف الصحيحني« ) 
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عباس  -36 ابن  اهللاِ    عن  َرُسوُل  َأَراَد  َقاَل:   ،

    ِاهللا َرُسوِل  َمَع  نِي  َأِحجا لَِزْوِجَها  اْمَرَأٌة  َفَقاَلْت:   ، احْلَجا

    :ِك َعَليِْه، َقاَلْت َما ُأِحجُّ َفَقاَل: َما ِعنِْدي  َعىَل مَجَلَِك، 

  ، نِي َعىَل مَجَلَِك ُفاَلٍن، َقاَل: َذاَك َحبِيٌس يِف َسبِيِل اهللاِ َعزا َوَجلا َأِحجا

اَلَم    َفَأَتى َرُسوَل اهللاِ   ، َفَقاَل: إِنا اْمَرَأِِت َتْقَرُأ َعَليَْك السا

نِي َمَع َرُسوِل اهللاِ  َوَرمْحََة  َا َسَأَلتْنِي احْلَجا َمَعَك، َقاَلْت: َأِحجا اهللاِ، َوإَِّنا

 نِي َأِحجا َفَقاَلْت  َعَليِْه،  ِك  ُأِحجُّ َما  ِعنِْدي  َما  َفُقْلُت:   ،

َعىَل مَجَلَِك ُفاَلٍن، َفُقْلُت: َذاَك َحبِيٌس يِف َسبِيِل اهللاِ، َفَقاَل: »َأَما إِناَك  

َا َأَمَرْتنِي َأْن َأْسَأَلَك  َلوْ   َأْحَجْجتََها َعَليِْه َكاَن يِف َسبِيِل اهللاِ؟« َقاَل: َوإَِّنا

ًة َمَعَك، َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ   اَلَم  َما َيْعِدُل َحجا : »َأْقِرْئَها السا

ًة َمع  َوَرمْحََة اهللاِ َوَبَرَكاتِِه،   ُل َحجَّ
َا َتْعد  َها َأهنَّ ْ َيْعن ي: ُعْمَرًة    -ي«  َوَأْخْب 

 .(1) داود. رواه أبو حسن .- يف  َرَمَضانَ 

 
 

(1)   ( ) (، وقال األلباين يف حتقيق »سنن أيب داو1990»أبو داود«  حسن  (: » 1737د« 

)   وحسنه«،  صحيح املسند«  »الصحيح  يف:  الوادعي  أخرج 687شيخنا  وقد   ،)

 البخاري ومسلم بعضه، رمحة اهلل عىل اجلميع.
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 البيت؛ فإنه قد ُهِدم مرتنيهذا من استمتعوا 
عمر  -37 بن  اهلل  عبد  اهلل    عن  رسول  قال  قال:   ،

« :  ْن  اْستَْمت ُعوا ، َوُيْرَفُع  الْبَيْت  َهَذا  م  َتنْيِ ؛ َفإِناُه َقْد ُهِدَم َمرا

 .(1)  والطرباين. رواه احلاكم، صحيحالثاالِثََة«. 

 

 
(،  14033(، »املعجم الكبري« ) 608/  1( ) 1610»املستدرك عىل الصحيحني« )   (1)

 (. 1451األلباين يف »الصحيحة« )  وصححه
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 على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رمحة عزوجلينزل اهلل 
عباس    - 38 ابن  اهلل  عن  رسول  قال  قال:   ،

  :ُُينِْزُل اهلل«    يَن َعىَل َهَذا اْلبَيِْت ُكلا َيْوٍم َوَليَْلٍة ِعرْشِ

وَن  َوِعرْشُ لِْلُمَصلِّنَي،  َوَأْرَبُعوَن  لِلطاائِِفنَي،  ِمنَْها  ِستُّوَن  َرمْحٍَة،  َوِماَئَة 

 .(1)وغريه. رواه األزرقي يف »أخبار مكة« حسنلِلنااظِِريَن«. 

 
حدثني جدي، عن سعيد بن سامل، وسليم بن مسلم، عن ابن    :  اِلَْزَرق يَقاَل    (1)

ابن عباس   اهلل    جريج، عن عطاء، عن  قال رسول  :  قال: 

اهللُ   ِمنَْها  »ُينِْزُل  ِستُّوَن  َرمْحٍَة،  َوِماَئَة  يَن  ِعرْشِ َوَليَْلٍة  َيْوٍم  ُكلا  اْلبَيِْت  َهَذا  َعىَل 

وَن لِلنااظِِريَن« رواه األزرقي يف »أخبار مكة«   لِلطاائِِفنَي، َوَأْرَبُعوَن لِْلُمَصلِّنَي، َوِعرْشُ

 (. 560رقم    1/500) 

ث ويص اّلِل بن حممد عباس حفظه اّلِل: «، فجد  حسن»وإسناده »   قال شيخنا اْلَُحدِّ

داح أبو عثَمن  األزرقي ثقة، وهو أمحد بن حممد ابن الوليد، وسعيد بن سامل وهو الق

املكي صدوق، وال يرض وجود سليم بن مسلم اخلشاب وهو مرتوك فقد جاء قرينًا  

لسعيد فالعمدة عىل سعيد، وابن جريج ثقة مدلس ولكن روايته عن عطاء حتمل عىل  

 السَمع. 

: ابن جريج أثبت الناس يف عطاء، وصح عن ابن جريج قوله:    قال اإلمام أمحد

 = سمعته، وإن مل أقل سمعت.  إذا قلت: قال عطاء فأنا
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 نحوه عند الفاكهي. ويقويه الطريق املوقوف عىل ابن عباس 

شعب   يف  »يعني  البيهقي  رواه  وقال:  والرتهيب«  »الرتغيب  يف  املنذري  وأورده 

 اإليَمن« بإسناد »حسن«. 

 وبه قال جماهد وعطاء فيَم روى عنهَم عبد الرزاق والفاكهي.

ا أيًضا، وال ترض هذه الطرق يف صحة  نعم، ورد هذا احلديث من طرق ض عيفة جدًّ

اهلل   لشيخنا ويص  املسجد احلرام«  »تاريخ  انظر:  اهـ.  أو حسنه يف يشء«.  احلديث 

 (. 367عباس، حفظه اهلل )ص:

(: قال األزرقي يف  187يف »السلسلة الضعيفة« )   قال العالمة األلباين    قلت:

 ( وسليم بن مسلم عن ابن    (: حدثني جدي عن سعيد بن سامل256»أخبار مكة« 

جريج به، وهذا إسناد ال بأس به إىل ابن جريج؛ فإن جد األزرقي ثقة، واسمه أمحد  

بن حممد بن الوليد، وسعيد بن سامل هو القداح، قال احلافظ يف »التقريب«: صدوق 

 هيم.

به، والعمدة عىل   يعتد  فهو اخلشاب، وهو مرتوك؛ فال  قرينه سليم بن مسلم  وأما 

 . حسن القداح، فلوال عنعنة ابن جريج فإنه مدلس، حلكمت عىل هذا السند بأنه 

« إن شاء اهلل، فقد تقدم أن رواية ابن جريج عن عطاء حتمل عىل  حسنقلت: وهو » 

ذا قلت: قال عطاء؛ فأنا سمعته، وإن السَمع، فقد صح عن ابن جريج نفسه أنه قال: إ 

 ( الكَمل«  »هتذيب  يف  كَم  سمعت.  أقل  التهذيب«  351/ 18مل  »هتذيب   ،)

 (6/406 .) = 
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( يف حديث رواه ابن 1757/ 4/352يف »الصحيحة« )     وقال العالمة اِللباين

 جريح، عن عطاء.

السَمع، لقوله هو  قال: »وابن جريج وإن كان مدلًسا، فروايته عن عطاء حممولة عىل 

 نفسه: إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه، وإن مل أقل سمعت«. 

 (. 3/97(، ويف »اإلرواء« ) 1/52يف »الصحيحة« )  وكذا قال 

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

 . اجلمهورَأنا »قال« مثل »عن« عند   واجلواب:

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

»   واخلالصة: احلديث  هذا  وقد  حسنأن  اهلل،  شاء  إن  العلم    حسنه«  أهل  من  مجع 

 منهم:

 (. 1761( رقم احلديث ) 2/123املنذري كَم يف »الرتغيب والرتهيب« ) ( 1

 (. 850الدمياطي يف »املتجر الرابح« ) ( 2

 (. 2/629إحياء علوم الدين« ) والعراقي يف »َتريج أحاديث ( 3

والسخاوي يف »األجوبة املرضية فيَم سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية«   ( 4

 (. 1351( رقم احلديث ) 743(، وانظر كذلك »املقاصد احلسنة« )ص: 1/31) 

 (. 1/337ابن حجر اهليتمي املكي يف »الزواجر« ) ( 5

 ام.العالمة ويص اهلل عباس املدرس باملسجد احلر( 6

 =كذلك جمموعة من الباحثني حققوا »املطالب العالية« للحافظ ابن حجر    ( حسنه7
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   (7 /108 -109 ( رقم احلديث  (، وانظر: رشح احلديث يف كتايب 1295( 

 (. 178- 175« )ص: اْلياة فرص» 
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 ألف صالة فيما سواه مئةصالة يف املسجد احلرام أفضل من 
اهلل    -39 عبد  بن  جابر  اهلل  عن  رسول  قال  قال:   ،

  فِيََم َأْلِف َصاَلٍة  ِمْن  َأْفَضُل  َهَذا  َمْسِجِدي  : »َصاَلٌة يِف 

نْ ِسَواُه، إِالا املَْْسِجَد احْلََراَم،   َرام  َأْفَضُل م  د  اْْلَ اَئة   َوَصاَلٌة يف  اْلَْْسج   م 

َواهُ   .(1) . رواه أمحد وابن ماجه صحيح«. َألْف  َصاَلةٍ ف يََّم س 

 

 
الشيخ األلباين يف   وصححه (، 1406(، »سنن ابن ماجه« ) 14694»مسند أمحد« )  (1)

 ( ماجه«  ابن  »سنن  ) 1427حتقيق  اجلامع«  »صحيح  »اإلرواء«  3838(،   ،)

 (1129 ( الرتغيب«  »صحيح  املسند«  1173(،  »الصحيح  يف  مقبل  وشيخنا   ،)

   (.808(، »اجلامع الصحيح« ) 228) 

-173« )ص: اْلياة فرصوانظر: رشح احلديث مع ذكر األمثلة الكثرية يف كتايب » 

174 .) 
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 احلجر األسود َيْشَهُد يوم القيامة ِلَمِن اْسَتَلَمُه ِبَحقٍّ
َعبااسٍ   -40 اْبِن  اهللِ    َعِن  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   ،

  َليُبَْعثَنا احْلََجُر َيْوَم اْلِقيَاَمِة َلُه َعيْنَاِن ُيبِِْصُ ِِبََِم، َولَِساٌن« :

 .(2)   . رواه أمحدصحيح«.  (1)   ب َحقٍّ َوَيْشَهُد َعََل َمن  اْستََلَمُه  َينْطُِق بِِه،  

 

  

 
 .  : خملًصا ّلِل، وعَل سنة رسول اّلِلأي (1)

الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع«    وصححه(،  2215(، ) 2796»مسند أمحد« )   (2)

(، وشعيب يف حتقيق  595وشيخنا مقبل الوادعي يف »الصحيح املسند« )  (،7098) 

 (، رمحة اهلل عىل اجلميع. 2796»مسند أمحد« ) 

الكتنبيه:   هذا  يف  اْلذكورة  اِلحاديث  اْلاج  بعض  تشمل  ا  جدًّ قليلة  وهي  تاب 

 (. 40(، ورقم )39(، ورقم )38واْلعتمر وغريمها كحديث رقم )
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