
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

٣  

 

  

  من فضائل احلَج والعمرة ــيلة٦٧فضـــ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم  
هدمحِهللا ، ن دمورِ إِنَّ الْحرش نوذُ بِاِهللا معنو ، هرفغتسنو ، هنيعتسنا ،   ، وفُِسـنأَن

ــا  ــيئَات أَعمالنــــــ ــن ســــــ  . ومــــــ

ــه ــده اُهللا فَــالَ مضــلَّ لَ هي ــنم ــاد لْ فَــالَ هــل ضي ــنمو ،ــه  . ي لَ

 . وحده الَ شرِيك لَه ، وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسـولُه  وأَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اُهللا

 ". تمـوتن إِالَّ وأَنـتم مسـلمونَ    يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا حق تقَاتـه والَ "

زوجها وبـثَّ   اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها الناسيا أَيها "
تساءلونَ بِه واَألرحام إِنَّ اَهللا كَانَ علَيكُم  منهما رِجاالً كَثريا ونِساًء واتقُوا اَهللا الَّذي

  "رقيبا
"ا الَّذها أَيالًيقُولُوا قَوقُوا اَهللا ووا اتنآم ين  لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا . ييددس

نمو كُموبا ذُنيمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسراَهللا و عطي" 

فضائل ا فيهصحيح السنة النبوية,من كتاب اهللا و رسالة ندية,بني أيدينا ف: بعد أَما
ا النفع لألمة اإلسـالمية ,   أرجوابتغاء وجه بارى الربية, ملن حج أو اعتمر زكية, 

  , وأطمع ا ىف املغفرة واجلنة الرضية.لذريةأن تكون ذخراً ىل ولو
  

  

 

  
  
 
 
  
 

 أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى
 الطريق إىل اجلنة شبكةاملشرف العام على 

ganna.com٢www.way  
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com  

 

 (حقوق الطبع لكل مسلم عدا من غير فيه أو استخدمه ىف أغراض جتارية) 

  

رأ دعا لياأموت ويبقى كل ما كتبته       فياليت من ق  

 عسى اإلله أن يعفو عـىن     ويغفر ىل سوء فعالـيا
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  من فضائل احلَج والعمرة ــيلة٦٧فضـــ

    
  من فضائل احلَج والعمرة ــيلة٦٧فضـــ

  اين)(نسخة جديدة حمققة ومزيدة بتعليقات األلب
  

  ) احلَج ركن من أركان اإلسالم فانتبهوا أيها الكرام١( 
 علـى  اإلسالم ينب: "  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال عمر ابن عن

 وإيتـاء  الصـالة  وإقام ورسوله عبده حممدا وأن اهللا إال إله ال أن شهادة: مخس
  ١" رمضان وصوم واحلج الزكاة

  

  اهللا انميف ضإىل بيت اهللا فهو  ااجح جرخ)  من ٢(
ـ الَثَ : " لوسلم قا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه يف  ةٌثَ

ضمان ٢وجلَّ اهللا عز: رلٌج خرج إىل مجِسد من ماجِسد وجلَّ اهللا عزور ،لٌج 
خريف سبيل اهللا تعاىل ياًازِغَ ج ور ،لٌج خرج اح٣" اج  

  
  عند الكبري املُتعال -بعد اجلهاد-) احلَج من أفضل األعمال ٣(
 :صلى اهللا عليه وسلم   سأل رجل رسول اهللا :قالرضي اهللا عنه  هريرة عن أيب 

 قال ؟ مث ماذا: قال " إميان باهللا    : "قال ؟ األعمال أفضل  أي " : ـ اجل هيف  اد
   ١" ورربم جح: " قال ؟ ماذا مث: قال " سبيل اهللا 

                                           
  متفق عليه ١

٢  "يف ضماهللا تعاىل ورعايته ، " تعاىل ن اهللاا فْظف أي : يف حإن عاد إىل أهله رجع باألجعث ر والثواب ، وإن مات ب
  ٠وأورثه اهللا اجلنة ، فاحلَاج خبري على كل حال  على احلالة اليت مات عليها

  

  ) ٣٠٥١صحيح اجلامع رقم (  ٣
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  من فضائل احلَج والعمرة ــيلة٦٧فضـــ

  ) احلُجاج واملعتمرون وفد اهللا موالهم٦-٤(   
  وإذا سألوه أعطاهم

  وإذا استغفروه غفر هلم وتولَّاهم
:  عليـه وسـلم    اهللا صلى  اهللا قال رسولقال :   رضي اهللا عنه هريرة عن أيب

" فْواهللا د ازِي :ثَالثَةٌ وجلَّ عزالْغ، اجالْحو، عالْمورم٢" ت  
الْغازِي   : " قال   رضي اهللا عنه : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : عمر ابن عن و

  ٣" وسألُوه فَأعطَاهم فَأجابوه دعاهم اللَّه وفْد والْمعتمر والْحاج اللَّه في سبِيلِ
  

  ملتعال) احلَج املربور يفضلُ سائر األعمال بإذن الكبري ا٧(
: أي األعمال   ئلعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سرضي اهللا عنه عن ماعز 

 ةٌجحَ م، ثُ اجلهاد م، ثُ هدحباهللا و اإلميان : الِماألع لُضأفْأفضل ؟ قال : " 
مبرةٌور فْتلُض سائر األعالِم لَعِطْكما بني م الشإىل سِم مبِرِغ٤" اه  
  

                                                                                                                     
وهو البِر مأخوذ من ، هي اليت ال خيالطها إمث قال العلماء : احلجة املربورة  ) و ٢٩٣٣النسائي رقم (  صحيح سنن  ١
فيها  اَءياحلجة املربورة هي اليت ال رِ وقيل، املعاصي  داوعوال ي انَكَ امم راًيخ عجِرومن عالمات القبول أن ي،  اعةالطَّ

, وقال  على الوجه األكمل فلَّكَمن املُ بلفوقع موافقا ملا طُ، أحكامه  تيفالذي و احلج ر هو :وقال بعضهم احلج املربو
ةُ الزطَابتسما عليه من الشروط واآلداب، واليت منها ا احلَاج ىاعة مربورة إذا ربعضهم: وقال العلماء : إمنا تكون احلج اد

 بر لَىع ادمتةُ ، واالعكَام ، وإقَامعلى ما تقتضيه األح كَاناألر عبتالَقِ ، وتاألخ ِسنيحبالرفيق ، وت فْقوالر ، ادبالع
 ةادالع ودهعال على م نةالس لُومععلى م رائع٠الش  

  ٠خرة راغباً يف اآل، أن يرجع زاهداً يف الدنيا : املربور  : احلج قال احلسن البصري و
  

  )٢٩٢٤صحيح سنن النسائي (   ٢
  ) ٢٣٣٩صحيح سنن ابن ماجه رقم (   ٣
  ) ١٠٩٢رواه أمحد وهو ىف صحيح اجلامع (   ٤



   

 

٦  

 

  

  من فضائل احلَج والعمرة ــيلة٦٧فضـــ

  ) العمرة إىل العمرة من املُكفِّرات٩-٨(  
  واحلَج املربور سبيلٌ لدخول اجلنـــــات

:  مـعليه وسل صلى اهللا ول اهللا ـقال رس:  قال  رضي اهللا عنه أيب هريرة عن 
"   العمةُر إىل العمرـواحلَ ، ملا بينهما ارةٌفَّكَ ةاملَ جبرـ   ور ليس لـه جإال  اٌءز

   ١"ةنـاجلَ
عليـه   صـلى اهللا  أن النيب  رضي اهللا عنه :  عبد اهللا بن حبشي اخلثعمي  عن  و

 ٢لولغُ ال وجهاد ،فيه شك ال إميان : "  قال  ؟ األعمال أفضل ئل أيس وسلم 
قيل   "،  وتنالقُ   لُوطُ: " قال ؟ الة أفضل الص قيل فأي "، ةٌورربم ةٌجوحَ ، فيه 

قال  ؟ صدقة أفضلال فأي  " :جهاملُ دلِّق ، "   قال ؟ اهلجرة أفضل قيل فأي " : 
من هجر ما حروجلّ م اهللا عز ،" قال ؟ أفضل  اجلهاد  قيل فأي " :من جاهد 

ـ د  يـق رِهأُ   من: " قال  ؟ فرأش لِتالقَ قيل فأي"،  هِسفْون هالماملشركني بِ مه 
 وعقر   جواد" ٣ه  

  
)١١-١٠والعمرة  ينفيان الفقر والذنوب ) احلَج  

  وهذه بشارةُ النىب احملبوب
عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

  وب كَما ينفـي والذُّن تابِعوا بين الْحج والْعمرة فَإِنهما ينفيان الْفَقْر وسلم : " 

                                           
 متفق عليه ١
  ٠الغلول : السرقة  واخليانة يف الغنائم   ٢
  ) ٢٣٦٦صحيح سنن النسائي (   ٣
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  من فضائل احلَج والعمرة ــيلة٦٧فضـــ

   ري١الْك   يددثَ الْحببِ خالذَّهو ةضالْفإِالَّ ،و ابثَو ةورربالْم ةجلْحل سلَيةُ ونالْج 

"٢  
ـ ميأد : " عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو  جوا احلَ

والعمةَر فإن ،هام ينفيقْفَال انوالذُ رـنكَ وب ،ما ينفي الكري خ٣د "احلدي ثَب   
 :"  عليه وسـلم  صلى اهللا   قال رسول اهللا:  قال  رضي اهللا عنه أيب هريرة عن و 
 من أتى اذَه   البيلَفَ  تم  يولَ  ثْفُرم فْيسق رجكَ عملَا ودته ٤" هأم  

  
  ) احلَج ىف سبيل اهللا١٢(

  يهدم ما كَانَ قَبلَه بإذن اهللاُ 
اهللا اإلسالم يف قليب أتيـت   لَع: ملا جقال  رضي اهللا عنه عمرو بن العاصعن 

فَبسـطَ   ، بايِعـك ابسطْ يمينك فَأل :فقلت، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هينمي،  يدي تضا " قال : ،  فَقَبي ا لَكو مرمرِطَ:  قلت " ؟عتأنْ أش تدأر ،
م سالأما علمت أَنَّ اإل  " ، قال :أنْ يغفَر ليقلت :  " ؟  تشترِطُ بِماذَا"  : قال

لَها كَانَ قَبم مدهأنَّ ،يا وهلا كَانَ قَبم مدهةَ ترا كَانَ ،الْهِجم مدهي جأنَّ الْحو 

لَه٦"  ٥قَب  

                                           
  ٠واألوساخ اليت تعلق باحلديدخرج الشوائب النار ليبالكري هو اآللة اليت ينفخ فيها احلداد   ١
  ) ١١٠٥) ،  وصحيح الترغيب ( ٦٥٠وصححه األلباىن ىف صحيح الترمذي (  رواه الترمذي  ٢
  ) ٢٥٣صحيح اجلامع (  وصححه األلباىن ىفرواه الطرباين   ٣
  متفق عليه ٤
٥ "لَها كَانَ قَبم مدهها يو أثر الذنوب واملعاصي كأنحمط ويقس٠مل تكن": أي ي  

  

  رواه مسلم ٦
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  من فضائل احلَج والعمرة ــيلة٦٧فضـــ

    
)١٣ورربم جح : ادهاجل نسأح (  

  وذاك من فضل العزيز الغفور
يا رسول اهللا : أال ن ـ عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت : قلت غو ز

ونجاهمعكم ؟ فقال :  د " لَهمأجو ادالْجِه نسأَح نلَك:  جح جالْح   ورربم " 
رسول اهللا صلى اهللا عليه  نا مذَه تعمس إذْ دعب جاحلَ عأد الَفقالت عائشة : فَ

   ١وسلم
  

  ) احلَج أحد اجلهادين١٤ِ(
  ويا هلما من حسنيني

عن عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت : كان الصحابة رضي اهللا عنهم يتونَلُقَن 
بني أنواع اجلاده ( والقتال تعين احلج ) ٠   

ه فإن ، حال يف احلجدوا الرروج فشقال عمر رضي اهللا عنه : إذا وضعتم السو
أحد اجلهاد٠ نِي  
  

                                           
  رواه البخاري ١
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  من فضائل احلَج والعمرة ــيلة٦٧فضـــ

    
  احلَج جِهاد كُلِّ ضعيف) ١٥(

  وذاك من لُطف اللطيف
 : " وسلم  صلى اهللا عليه ول اهللا ـقال رس:   قالت  رضي اهللا عنها أم سلمة عن 

  ١"  يفعض لِّكُ ادهجِ جاحلَ 
  

  عاف والنساءوالض ،غارِوالص ،رِابَِالك جِهاد) احلَج والعمرةُ ١٦(
  فافهموا أيها النبالء

 جِهاد  : "قال  صلى اهللا عليه وسلم  عن رسول اهللا رضي اهللا عنه:  أيب هريرة  عن

  ٢" والعمرةُ الْحج :ِ والْمرأة ،والضعيف ،والصغريِ ،الكَبِريِ
 :قال؟  داهجِ اِءسالن ىلَيا رسول اهللا ع تلْقُ:   قالت   رضي اهللا عنها عائشة وعن 

"  نعم  ،لَعهِيجِ نهاد ال قالَت فاحلَ ؛ يهج والعم٣" ةُر  
  

                                           
   ٠) قال العلماء : من ضعف عن اجلهاد بنفسه لعذر ، فاحلج له جِهاد ٢٣٤٦صحيح سنن ابن ماجه (   ١
) وقال العلماء : جعل اهللا تعاىل بِمنِه وكَرمه جِهاد أصحاب األعذار عن جهاد أعداء  ٢٤٦٣صحيح سنن النسائي (   ٢

اجلهاد للمذكورين يف احلديث الشريف ، ويؤجروناإلس قَامم انقُومةَ يرموالع أنَّ احلَج ةُ ، أيرموالع الَمِ هو : احلَج 
 ىفْسِ واهلَوةَ النداهجم طَلَبتت قَةشرِ اجلهاد ملا فيه من م٠عليهما كأج  

 فر واخلروج من البالداجلهاد يف الس انهبِشي ء : احلَج والعمرةُ) وقال العلما ٢٣٤٥صحيح سنن ابن ماجه رقم (  ٣
  ٠ب عالتاملشقَةُ وو ومفَارقُةُ األهل واألوطان
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  من فضائل احلَج والعمرة ــيلة٦٧فضـــ

    
  يف رمضان عمرةٌ) ١٧( 

  النىب العدنان مع ةًجح تعدلُ
:   وسلم  صلى اهللا عليه  ول اهللا ـقال رس:  قال  اهللا عنهما رضي ابن عباس عن 

" عميف ةٌر رمانَض تعلُد ح١" ةج  
  

  ) احلُجاج تكتب هلم احلسنات٢٠-١٨( 
  وترفع هلم الدرجات

  وتحطُ عنهم السيئات باخلطوات
 عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم 

ـ اهللا لـه بِ  بتإال كَ ، داً، وال تضع ي الًجرِ احلاج إبل ما ترفعيقول : "  ا ه
حسأو ةًن ، محةًئَيِا عنه س فَ، أو رعبِ هها در٢" ةًـج  
  

   

                                           
ة يف جاحلَ لُدعت رمضان يف العمرة) قال العلماء :  ٢٤٢٥رواه ابن ماجه وصححه األلباىن ىف صحيح سنن ابن ماجه (  ١

 لٌضفَ  ذاوه،  ضِرالفَ جعن ح ئزِجال ي ارِمتعاال لإلمجاع على أن ، اإلسالم ةججزاء عن حاإلال يف  ، وابالثَّاألجرِ و
، وذلك ترغيباً للمسلم ألداء العمرة يف إليها  انَضمر بانضمام جاحلَ ةُلَزِنمةُ رمالع فقد أدركت ، ةٌمعونِ عز وجلَّ من اهللا

  ٠لشرفه ومرتلته الرفيعة بني شهور السنة  شهر رمضان ،
  ٠] أي النية [ دصالقَ وصِلُخيزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد حبضور القلب وبِ قال ابن اجلوزي : فيه أن ثواب العمل

  ) ١١٠٦صحيح الترغيب (   ٢
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  من فضائل احلَج والعمرة ــيلة٦٧فضـــ

    

  )  تغيب الشمس بِذُنوبِ املُحرمني٢١(
  وذاك من فضل رب العاملني

رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن
الْكري    كَما ينفي تابِعوا بين الْحج والْعمرة فَإِنهما ينفيان الْفَقْر والذُّنوب قال : " 

   يددثَ الْحبخ ةضالْفبِ والذَّهإِالَّ،  و ابثَو ةورربالْم ةجلْحل سلَيو ةُالْجوما  ، ن
من مؤنٍم لُّظَي يومه مرِحا إال غَمابت الشمذُبِ س١"  هبِوِن    

  

 )٢٢فْعباإلهالل طاعةٌ لسيد الرجال ) ر تواهللا عليه وسلم صلى الص  
 أَتـانِي  : " قال  اهللا عليه وسلم  صلى أن النيب :  أبيه   عن ائب د بن السخالَّ عن 

  ٣" ٢لِهالَبِاِإل أصواتهم  يرفَعوا أنْ أصحابِي آمر أَنْ فَأمرنِي    جِبرِيلُ
  

  ) العـج والثّـج من أفضل األعمال٢٣(
  عند الكبري املُتعال

 :ئلس  وسلم  صلى اهللا عليه  أن رسول اهللا رضي اهللا عنه:  أيب بكر الصديق   عن
أي األعأفْ الِما قال ؟ لُض " : " والثَّج ج١لع  

                                           
  )١١٣٣صحيح الترغيب (   ١
قولنا ومنه  ،رفع الصوت وأصل اإلهالل يف اللغة ،ول يف اإلحرام لبية عند الدخالصوت بالت عفْر" اإلهالل" هو :  ٢

  ٠ احصصرخ واستهل املولود: أي 
  ٠ لبيةبالت الصوت رفع واحلديث يدل على استحباب

  ٠ تقتصر على إمساع نفسها بل التلبيةفإن املرأة ال جتهر ب، خرج النساء "  أصحايب صلى اهللا عليه وسلم " بقولهو
 

  ) ٢٣٦٤سنن ابن ماجه (  صحيح  ٣
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 )٢٤احلَج ارعةُ شلْبِيالت (  
وهم يأتون من كُل فج  

اهللا عليـه   صلى   قال رسول اهللا:   قال  رضي اهللا عنه زيد بن خالد اجلهين عن 
 أصـواتهم  فَلْيرفَعـوا  أصحابك مر   محمد يا : فقال جربيل  جاءين : " وسلم 
لْبِيبِالتا ةهفَإِن نارِ معش ج٢" الْح  

  
    

  ةجلنبا رشإال ب طّر قَكبر موال كب ة ،جلنبا رشإال ب لٌّهِم أهلَّ ما) ٢٦, ٢٥(
 أهـلَّ  ماعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : " 

طّقَ لٌّهِم إال برش ، وال كبر مإال طّر قَكبب ر ش" ة ؟ قيل : يا رسول اهللا باجلن
  ٣" معن"  قال :

  
  يمنيِوال مالِشال عن ما) يلَبِي مع املُلَبني كُلُّ ٢٧(

عليـه   صلى اهللا  عن رسول اهللا رضي اهللا عنه :  سهل بن سعد الساعدي عن  
 أَو حجـرٍ  من وشماله يمينِه عنما  لَبى إِألَّ يلَبي ملَب ما من    : " قال  وسلم 

  ٠٥" رض من هاهنا وهاهناتنقَطع األ حتى ٤ٍمدر أو شجرٍ
                                                                                                                     

  ٠) " العج " : رفع الصوت بالتلبية ، و" الثَّج " : سيالن دماء اهلدي  ٢٣٦٦صحيح سنن ابن ماجه (   ١
  ) ٢٣٦٥صحيح سنن ابن ماجه (   ٢
ر صوته ) " أهلَّ " أي : رفع صوته بالتلبية ، واملعىن ما رفع ملب صوته يف التلبية أو مكب١١٣٧صحيح الترغيب (   ٣

  ٠بالتكبري إال بشرته املالئكة باجلنة 
  ٠ رِجحتسهو الطني املُ:  " املدر"  ٤

  

 ) ٢٣٦٣صحيح سنن ابن ماجه (  ٥
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:  عليه وسلم  صلى اهللا  قال رسول اهللا :  قال  رضي اهللا عنه سهل بن سعد عن   
  أو شجرٍ أو حجرٍ من شماله أو عن يمينِه من عن لَبى إِالَّ يلَبي ما من مسلمٍ    "

  ٢" ١رض من هاهنا وهاهناتنقَطع األ حتى مدرٍ
  

  

)٢٨ ت  ) الطَّوافيبِالْب   نِ صالةُويتكْعلَُ  رعديِقتع ةقَبقاب رمن الر  
  فأكثروا من الطواف أيها األحباب

اهللا عليـه   صلى   مسعت رسول اهللا:  قال  رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن عمر    عن
  ٣" رقَبة كَعتقِ كَانَ ركْعتينِ وصلَّى   بِالْبيت   طَاف من  : "يقول  وسلم 

  

  
)٣١-٢٩ ت  ) الطَّوافييِئَات بِالْبو السحمسبعاً معدودات ي  

  ويزيد احلَسنات ويرفَع الدرجات
اهللا عليـه   صلى   مسعت رسول اهللا:  قال  رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن عمر    عن

ـ  عض؛ ال ي اًـبوعأس بالبيت افطَ نميقول : "  وسلم  ـ روال ي،  ماًدقَ  عفَ
اهللا عنه بِ طَّأخرى ؛ إال حها خوكَ ةًيئَط ،تلَ ببِ هها حسةًن و ،فَرـ  ع ـ بِ هلَ اه 

در٤" ةًج  

                                           
  ٠ منتهى األرض أي إىل ،إشارة إىل املشرق واملغرب والغاية حمذوفة  " : من هاهنا وهاهنا"  ١

  

 ) ٦٦٢صحيح سنن الترمذي (   ٢
  ) ٢٣٩٣صحيح سنن ابن ماجه (    ٣
  ) ١١٤٣صحيح الترغيب والترهيب (    ٤
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عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  و  
ـ  بتإال كُ -يعين يف الطَّواف - هاعضو وال ماًدقَ لٌجر عفَما ريقول : "   هلَ

عشر حسنات عنه طَّ، وح عشر ـيئَسات ور ،فلَ عه عشر درـج١" ات  
  

)٣٢ (افلَ الطَّووت   حيثْلُ الْبال مالصة  
  وذاك من فضل اهللا جلَّ ىف عاله

 الطَّواف: " قال اهللا عليه وسلم  صلى أن النيبرضي اهللا عنهما:  ابن عباس عن  
 الَّإِ يتكَلَّمن فيه فَالَ تكَلَّم فَمن ، فيه تتكَلَّمونَ أَنكُم إِالَّ ةالصال مثْلُ الْبيت   حولَ
  ٢" بِخيرٍ

  
)٣٣دورِ األسفَاُء بِاحلَجتة خامت األنبياء ٣) االحنس نم  

 رسول ترأي:  وقال همزتلْاو رجاحلَ لقب   عمر رأيت:  قال  سويد بن غفلة  عن 

   ٤" ايفح كبِ    وسلم عليه اهللا صلى  اهللا
                                           

  ) ١١٣٩صحيح الترغيب (   ١
  )٧٦٧صحيح سنن الترمذي (   ٢
   ةناجل نم دواألس جراحلَ : " قال  صلى اهللا عليه وسلم  أن النيب رضي اهللا عنهما :  ابن عباس عن من , ف دواألس جراحلَو ٣

 لَزن   : "وسلم  صلى اهللا عليه ال رسول اهللا ـق:  قال  رضي اهللا عنهما ابن عباس عن ) و٢٧٤٧" صحيح سنن النسائي ( 
وعن  ") , ٦٩٥"  (صحيح الترمذي رقم "  آدم   ا بين ايطَخ هتدوسفَ نِبلَلْاَ نا ماضيب دة وهو أشاجلن نم دواألس رجاحلَ

 الْقيامة يوم الركْن يأتي  : "صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا :  قال   ارضي اهللا عنهم عبد اهللا بن عمرو بن العاص

ظَمأع نسٍ أبِي   ميقُب   انٌ لَهسل انفَتش٢٧٣٦" (صحيح ابن خزمية رقم "  و ("  
املقصود إمساع احلاضرين ، و حِسواملَ يلِبِقْلتتنيا بشأنك باعم رواه مسلم , و قال العلماء : حفيا أي: معتنيا ، واملعىن : ٤

 عز وجلّ الرب رفاملطلوب تعظيم أم، ال تعظيم احلجر  اإلتباَع ، من االحتفاء باحلجر األسـود هو : ليعلموا أن الغرض
  ٠  وسلم نبيه صلى اهللا تعاىل عليهسـنة  وإتباع
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)٣٤نمل دهشي دواألس رقٍ ) احلَجبِح هلَمتاس يوم القيامة  

  ويا هلا من عالمة يومئذ وشامة
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : قال رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

، هبِ قطني اناًس، ول امهِبِِ رصبي اننيع ه، لَ ةاميالق موي نكْالر هذا اهللا ثنعبيلَ" 
يشهد على من اسلَتمبِ ه١" قٍح  

  
  ) استالم الركنني  يحطُّ خطَايا الثقلني٣٥( 

ـ  البن عمر   مسع أباه يقول  أنه   عبد اهللا بن عبيد بن عمري   عن ـ م ا لالَ ي أراك  
 تستلهذين إالَّ   م كْالرناحلَ : نِيجر األسود كْوالرن اليابن عمـر    قالف ، يانِم : 
  امهمتالَسا  إنَّ : "   يقول   صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا  تعمس دقَل فَعأفْ إنْ 
يطَاخلَ    طُّح٢"  ااي  
صلى اهللا عليـه   أن النيب   ابن عمر   عن أبيه  عن  عبد اهللا بن عبيد بن عمري  عن  و

  ٤"٣اطًح اايطَاخلَ    طُّحي  األسود نِكُوالر اليماين نِكْالر حسم إنَّ : "  قال    وسلم
  

  سـنةُ سيد األحباب ١ابوالب رِجاحلَ) التزام ما بني ٣٦(
                                                                                                                     

  
  ) ٢٧٣٥صحيح سنن ابن خزمية (   ١
  ) ٢٧٢٩خزمية (  صحيح ابن  ٢
   ٠" يحطَّ اخلطايا " أي : يمحوها   ٣

  

  )٢١٩٤صحيح اجلامع رقم (   ٤
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 املَفَ   بن عمرو اهللا عبد   مع تفْطُ: قال  جده  عن   أبيه   عن  عمرو بن شعيب عن   
 :قال ؟ارالن من باهللا ذُوعتن أال    : فقلت   ةالكعب ربد  يف  انعكَر ٢عِبالس نم انغْرفَ

 ٤ابوالب رِجمث قام بني احلَ ،٣نكْالر  فاستلم   ىضم مثُ :قال ،ارالن من باهللا أعوذ
فألصق صدره ويديه وخدقال مث ،إليه ه: ذَكَها رأيت رعليه  اهللا صلى  اهللا ولَس

  ٥لُعفْي   وسلم 
  

  

)٣٧ (كْنالر   قَامالْمو  نم انتاقُوتياقُوتي ةنالْج  
  فهل تعى ذلك األمة؟!

عليه  صلى اهللا مسعت رسول اهللا قال :   رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن عمروعن  
 اللَّـه  مـس طَ الْجنة ياقُوت من ياقُوتتان والْمقَام   ٦الركْن إِنَّ   : " يقول   وسلم
مهوراـن ، لَم لَوو سطْمي  مهوررِبِأل اـنغالْمرِقِ وشالْم نيا با ماَءت٧" ض  

  
  
  

                                                                                                                     
  مِزتلْملُيعرف باوهو ما  ١
  ٠السبعِ أي : أشواط الطواف السبعة   ٢
  ٠ وتناوله  ملسه: أي رجحىت استلم احلَ ٣

  

  ٠ هونمزِتلْن الناس يومسي بذلك أل ، مِزتلْأي عند املُ :ابِوالب حلَجربني ا  ٤
  

  )٢٣٩٧صحيح سنن ابن ماجه (   ٥
   ٠عليه السالم مقام إبراهيم: أي  الركْن أي : احلجر األسود ،  واملقام  ٦

  

  )١١٤٧صحيح الترغيب والترهيب (   ٧



   

 

١٧  

 

  

  من فضائل احلَج والعمرة ــيلة٦٧فضـــ

  ) مس احلَجرِ األسود واملَقَام٣٨ِ(  
  شفاٌء بإذن القدوس السالم

رسول اهللا صلى اهللا عليـه   ل : مسعتاق رضي اهللا عنهماعبد اهللا بن عمرو عن 
ا ايطَخ نه مس، ولوال ما م ةاجلن وتاقُمن ي امقَواملَ نكْالر إنَّ: "  ليقو وسلم

ما بني املَ اَءبين آدم ألضواملَ قِرِشبِرِغ من هما، ومامس ِذي عاهة وال سإال  يمٍق
شف١"  ي

  
  
  

)٣٩ (اُءم   زمشفاٌء بإذن إله األرض والسماء مز  
اهللا عليـه   صلى رسول اهللا  تعمس  قال : رضي اهللا عنه اهللا جابر بن عبد  عن

  ٢"  هلَ برِش مال    مزمز   اُءم"    : يقول وسلم 
  

)٤١, ٤٠  (اُءم   زمللجائعني مز اٍء على وجه األرض وهو طعامم ريخ  
  وشفَاٌء للمرضى بإذن رب العاملني

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
خير اٌءم لَعى وجه ضِاألر ُءام زمفيه طَ مز ،عالطُّ امو مِع ،اُءفَش ٣" مِقْالس  

  
 )٤٣,٤٢( فا واملروة امتثالٌ ألمر اهللا  عيالسبني الص  

                                           
  ) ١١٤٧صحيح الترغيب (   ١
ب ماَء زمزم قال : اللَّهم إين أسألُك علْماً وكان ابن عباس رضي اهللا عنهما إذا شرِ) , ٢٤٨٤صحيح سنن ابن ماجه (  ٢

رضي اهللا عنها قالت : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عائشةعن ونافعاً ، ورِزقاً واسعاً ، وشفَاًء من كُلِّ داٍء , 
يحيف ماء زمزم لُم ٢ياوِاألد والقوكان ، بِر يصعلى املَ برضى ويس١١٦١صحيح الترغيب والترهيب ( ( ٠ميهِق((  

  
  

٣
  )١١٦١( صحيح الترغيب والترهيب  
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  وهو من هدى رسول اهللا  
قـريش   يف نسوة مـن   حسني  أيب ر دا دخلنا :  قالت  حبيبة بنت أيب جتراة عن  
 ىعسي وهو : قالت  ،  ةورواملَ   افَالص   بني  وفطُي وسلم  عليه اهللا صلى والنيب   
يدبِ وره إزاره من شةد وهو يقول ألصحابه ،  عيالس  " : اسكَ اهللا فإنَّ واعتب 
لَعكُيم السع" ١ي  

  ٠بني الصفا واملروة " اسعوا " أي : 
  

  

  من ولد إمساعيل ةبقَر نيعبس قِتع؛ كَةورملْاَا وفَصلْاَبِ افوطَ) ال٤٤(
  وذاك من فضل اجلليل

ا وأم فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال:قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم :"
  ٢"ةبقَر نيعبس قِتع؛ كَةورملْاَا وفَصلْاَبِ كافَوطَ
  

  

  ) الْحلْق أفضلُ من التقصري٤٦, ٤٥(
  وكالمها مرحوم بفضل اخلبري البصـــري

قال  وسلم  صلى اهللا عليه أن رسول اهللا رضي اهللا عنهما :  عبد اهللا بن عمر عن 
" :   ماللَّه محار نيلِّقحقالوا  " ، الْم :ولَ اللَّهسا ري رِينقَصالْمقـال ؟  و " : 

                                           
  )٩٦٨صحيح اجلامع (  ١
  ) ١١١٢صحيح الترغيب (   ٢
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  ماللَّه حـارم نيلِّقحقالوا " ، الْم  :سا ري رِينقَصالْمـوقال ؟ ولَ اللَّه "   : 
رِينقَصالْم١" و   

  : الَـقَ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   أنَّ رسولَ اللَّه رضي اهللا عنهما :  ابن عمر ن عو
  "حالْم اللَّه محرنيولَ : قَالُوا " لِّقسا ري رِينقَصالْمو قَالَ ؟ اللَّه " :  اللَّه محر

نيلِّقحا : قَالُوا"  الْمي رِينقَصالْمو ولَ اللَّهسقَالَ ؟ ر " : نيلِّقحالْم اللَّه محر " 
  ٢" الْمقَصرِينو : "قَالَ ؟ يا رسولَ اللَّه والْمقَصرِين: قَالُوا

  
  
  

)٤٧رِينواملُقَص نيلِّقحلْماملغفرةُ ل (  
  وذاك من فضل رب العاملني

: "  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   ولُ اللَّهـقَالَ رس عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : 
ماللَّه راغْف نيلِّقحلْمولَ اللَّ : قَالُوا " لسا ريرِينقَصالْمو قَـالَ  ؟ ه " :  ـماللَّه 
 : " الَـقَ؟ والْمقَصرِين  ولَ اللَّهـيا رس : واـقَالُ، ثًا ثَالَ"  للْمحلِّقني رـِاغْف

رِينقَصالْم٠٣" و  

                                           
يف دعائه صلى اهللا عليه وسلم للمحلقني ثالث مرات  وقال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم : متفق عليه ,  ١

ووجه فضيلة  ،التقصري  أفضل من قلْوقد أمجع العلماء على أن احلَ ، قِلْضيل احلَتصريح بتف، ذلك  وللمقصرين مرة بعد
عر على نفسه الش قٍبم رصقَوألن املُ ،التذلل هللا تعاىل  ية يفعلى صدق الن لُّوأد ،احللق على التقصري أنه أبلغ يف العبادة 

   ٠ ربأغْ ثٌعبل هو أش ،بترك الزينة  مأمور اجواحلَ ،الذي هو زينة 
  
  

  ) ٢٤٦٩صحيح سنن ابن ماجه (  ٢
  ) ٢٤٦٨صحيح سنن ابن  ماجه ( ٣
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  من الشعراتا تحلقه هرعش لِّكُبِ كلَ) ٤٨(
حسمن احلسنات ةٌن  

 اهللا عنهما قال: قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسـلم: " فعن ابن عمر رضي 
الا وأمِقُحك رأسلَ؛ فَكلِّكُبِ ك شعره قْلَحتها حس١"ةًن  
: م ـصلى اهللا عليه وسل قال : قال رسول اهللا ماعن ابن عمر رضي اهللا عنهو
 "اأم خروجك مبيتك ن تؤلَ ؛ فإنَّ احلرام البيت مـ  ك أة تطؤهـا  بكل وطْ

كْراحلتك يتهااهللا لك بِ ب حسةًن ، ويم؛  وأما وقوفك بعرفة،  و عنك سيئةح
 ، فيقـول :  هم املالئكـة ـفيباهي ب اهللا عز وجل يرتل إىل السماء الدنيا فإنّ

رمحيت وخيـافون   ، يرجون عميق جفَ لِّمن كُ راًبغُ ثاًعش جاءوينهؤالء عبادي 
 أو مثل ٢جٍالع لُم؟ فلو كان عليك مثل ر ، فكيف لو رأوين وينعذايب ومل ير

فإنه  ارماجل كيموأما ر ، كنا اهللا عهلَسا غَوبناء ذُمالس رِطْأيام الدنيا أو مثل قَ
مدخلَ ورك ، وأمقُلْا حلَ رأسك فإنَّ كلِّكُبِ ك شعرة تطُقُس ـ ح سفـإذا  ةٌن ،
  ٣" خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك البيتب تفْطُ

  

                                           
  ) ١١١٢صحيح الترغيب (   ١
٢ "رلُم عواملقصود بـ "جٍال ، متراكم لٌ كثريمأي: ر "رلُم عأي :  السماء ذنوبا رِطْأيام الدنيا أو مثل قَ أو مثل جٍال "

٠ها ذنوب ال ميكن إحصائها لكثرت  
  

ر به فَغي احلج هذا احلديث من أدلة أن) , قال العلماء : ١٣٦٠وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع (  رواه الطرباين  ٣
  ٠ رأخوما ت وبِنالذُ نم مدقَا تاحلَج مل ةُرفُغم يدفهذا احلديث ي إنَّ بل ،الكبائر 
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  ) بارى الربيات٤٩(  
  يباهي مالَئكَته بِأهلِِ عرفَات

عليـه   اهللا صلى  أن النيب رضي اهللا عنهما :  بن عمرو بن العاص اهللا عبد عن 
  عرفَةَ بِأهلِ فَةَعر عشيةَ ئكَتهمال يباهي   وجلَّ عز اللَّه إنَّ : " كان يقول  وسلم 

  ١"  غُبرا شعثًا    انظُروا إِلَى عبادي أتونِي :  فَيقُولُ 
 نةُ وعشائولَ رضي اهللا عنها  عسإِنَّ ر لَّى اللَّهص اللَّه  لَّمسو هلَيقَالَ  ع" :  نا مم 

  لَيـدنو ثُـم      وإِنه ، عرفَةَ يومِ من النارِ من اعبد فيه اللَّه يعتق أكْثَر من أنْ يومٍ
    ٠ ٢؟!"هؤالِء ما أراد :يباهي بِهِم الْمالئكَةَ فَيقُولُ 

  
  )  أفْضلُ الدعاِء دعاُء عرفات٥١, ٥٠(

  وخري الدعاِء دعاُء عرفات
علَيـه   صلَّى اللَّه نَّ رسولَ اللَّه أَرضي اهللا عنه  كَرِيزٍعن طلحة بن عبيد اهللا بن 

 لَّمسمِ    : "قَالَ  وواُء يعاِء دعلُ الدفَةَ  أفْضرع،    نونَ مبِيالنا وأن ا قُلْتلُ مأفْضو
  ٣"  شرِيك لَه اللَّه وحده الَ إِلَه إِالَّ قَبلي الَ

                                           
: فيه إشارة إىل اإلعراض عن الترف والزينة ومباهج الدنيا ،  راًبغُ  ثاًعش ) , قال العلماء : ١٨٦٨صحيح اجلامع (  ١

وكون احلَاج أشعث أغرب يشبِه خروجه من القرب إىل أرض احملشر حريان هلفان ينفض عنه غباره ، ووقوف احلجيج يف 
  ٠ملني عرفات كوقوفهم يف عرصات القيامة آملني راغبني راجني رمحة رب العا

  

  رواه مسلم ٢
  
  )١١٠٢صحيح اجلامع رقم (   ٣
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:  قَالَ  علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه  النبِي أَنَّ جده  عن    أَبِيه   عن    عمرِو بنِ شعيبٍ عن  و  
"   رياِء خعاُء ١الدعمِ دوفَةَ   يرع ،   ريخا وم ا قُلْتونَ أَنبِيالنو ني ملالَ قَب إِالَ إِلَه 

  ٢" علَى كُلِّ شيٍء قَدير وهو ، لَه الْملْك ولَه الْحمد ، شرِيك لَه اللَّه وحده الَ
  

  ) املغفرةُ ألهل عرفات٥٣, ٥٢(
  وضمانُ اِهللا عنهم التبِعات

روى ابن املبارك عن سفيان الثوري عن الزبري بن عدي عن أنس بن مالـك  
يب صلى اهللا عليه وسلم بِعالن قَفت   رضي اهللا عنه قال : وكَـاد قَـدو فَاتر

فقـال :   فقام بـالل  " اسالن يلِ تصيا بالل أنالشمس أنَّ تؤوب فقال : " 
أنصفَ وا لرسول اهللات ،أنصت النفقال اس ، :  "معاشر اسِالن : يِ انِأتجبريـلُ ائ 
ـ رع لِأله رفَغَ وجلَّ اهللا عز نَّإ، وقال :  مالَالس يرب نم يِأنِر، فأقْ افًآنِ  اتفَ

لْاَ لَوأهمشعر وض ،من عنهم قَفَ  "٣عاتبِالترضي اهللا عنه اخلطاب عمر بن ام 
 مكُدعب نى من أتملو مكُا لَذَه" ؟ قال :  ةًاصا خنفقال : يا رسول اهللا هذا لَ

ـ  رضي اهللا عنـه  اخلطاب فقال عمر بن " ةاميالق مِوي إىل ـ خ رثُـ: كَ ياهللا  ر
   ٤ابوطَ

   

                                           
  ٠" : ألنه أجزلُ إثَابةً وأعجلُ إجابةً  الدعاِء خيرقال العلماء "  ١

 

  ) ٢٨٣٧صحيح سنن الترمذي (  ٢
  التبِعات هي : حقوق العباد ٣
 اهني، وعهيتبكْاث على رة، وهو جفَرية عشإىل سفيان الثوري ع تئْقال ابن املبارك جِ) و ١١٥١صحيح الترغيب (  ٤

 ، ذْرِفَانفالتفَتإيلَّ ت فقلت له: من أسأ هذا الْوجعِم حظَاالً ؟ قال: الذي يأنَّ ن اهللا ال يفُغلَ ره.  
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  الْمشهود الْيوم) يوم عرفة هوَ ٥٤(
  وهذه شهادة نبينا الودود

: "    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولُ اللَّه ـقَالَ رس  : قال    رضي اهللا عنه أيب هريرة  عن  
موالْي ودعوالْم موي ةاميالْق ، موالْيو ودهشالْم موفَـةَ    يرع  ،   دـاهالشو  مـوي 

عمـالْجالَ،  ةو سمالش تا طَلَعملَى وع تبمٍ غَروي  هنلَ مأفْض ،اعس يهةٌ ـف
يستعيذُ مـن   والَ ، اللَّه لَه استجاب إالَّمؤمن يدعو اللَّه بِخيرٍ  يوافقُها عبد الَ

  ١"  أَعاذَه اللَّه منه شيٍء إِالَّ
  

  )  يوم عرفة هو يوم إكْمالِ اَلْدين٥٥ِ( 
  وإكْمالِ اَلْنعمة على املسلمني

 يا أمري الْمؤمنِني لَو أَنَّ   لعمر    الْيهود  قال رجلٌ من  : قال   طَارِقِ بنِ شهابٍ عن  

 الْيوم أكْملْت لَكُم دينكُم وأتممت علَيكُم نِعمتـي ﴿  نزلَت هذه اآليةُ علَينا
إِني ألعلَم    عمر  فَقَالَ  ، اعيد الْيوم التخذْنا ذَلك  ﴾ ورضيت لَكُم اِإلسالم دينا

مٍ أيوي هذه لَتزةُ ناآلي: لَتزن موفَةَ     يري عمِ فوي ةعم( رواه البخاري ) ٠ج  
  

                                           
  ٠تعاىل وعد الناس به" هو : يوم القيامة ، ألن اهللا  الْموعود الْيوم) , " ٢٦٥٩صحيح سنن الترمذي ( ١
 "موالْي ودهشهو : يوم عرفة ،  الْم " ألن الناس يشهدون٠ أي حيضرونه وجيتمعون فيه،  ه  
 "  داهللحضور  الش كَّرمي بذلك ألنه يشهد باخلري ملن حضر فيه صالة اجلمعة ، ال سيما من بهو : يوم اجلمعة ، س "

  ٠فيشهد له باخلري الكثري 
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  )٥٦ةاميالق ومي ارُ نورماجل (  
  فهل على صاحبه بعدها مالمة؟
 صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : قال رسـول اهللا

 "إذا رميَت اجلمانَكَ ار وراًذلك ن يوم القيام١" ة   
  

  من احلصوات اةصح لِّكُبِ) ٥٧( 
كْتفبِكَ ريرية ملْاَ نقَوبِمات  

ا وأمفعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "
رـميجِلْاَ كاملَ؛ فَرلِّكُبِ ك حصاة رميتهكْا تفبِكَ ريرية ملْاَ نقَوبِم٢"ات  

  
  ) الشيطَانَ ترجمونَ وملَّةَ أبِيكُم إبراهيم تتبِعون٥٩َ, ٥٨(

ا ملَوسلم قال: "  هصلى اهللا علي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما رفَعه إىل النيب
أتى إبراهيم خاملَ اهللا يلُلناسك عرلَ ضه الشانُطَي عند جمرة قَالعبفرمـاه   ، ة
 اهمر، فَ ةيانِالثَّ ةرماجلَ دنع هلَ ضرع م، ثُ ضِيف األر ٣اخى ستح اتيصح عِبسبِ
 اهمر، فَ ةثالالثَّ ةرماجلَ دنع هلَ ضرع م، ثُ ضِيف األر اخى ستححصيات  عِبسبِ
:  رضي اهللا عنـهما  قال ابن عباس،  " ضِيف األر اخحىت س اتيصح عِبسبِ

الشانَطَي ترجونَم و ،لَّميكُأبِ ةم إبراهيم تبِت٤ ونَع  
                                           

  ) ١١٥٧صحيح الترغيب والترهيب(  ١
  ) ١١١٢صحيح الترغيب (   ٢
٣  أي : غَاص اخ٠س  
  ) ١١٥٦صحيح الترغيب (   ٤
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)٦٠ (إهلْاَ اقُِرعند اهللا مِد ابتغاء وجه اهللا من أعظم النفقات  
ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم :   عن

"ما من قَفَنة بعد لَصلْاَ ةرمِح ظَأعم عند اهللا من إهلْاَ اقِر٠ ٢" ١مِد  
  

)٦١( نحرك َمدخلَ ورك عند ربك  
ا وأم اهللا عليه وسلم :"فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال:قال رسولُ اهللا صلى 

نحر؛ فَكمدخلَ ورك عند رب٣" ك  
  
  

)٦٢رصب ٤) األجواَلْن فَقَةرِ النقَد لَىع  
  وما ىف اجلنة وصب والنصب

عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال هلـا يف   
لًى قدرٍ عاألج نم ها: " إنَّ لَكمرتعكبص٥رِ ن " كفقت٦ون    

عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال هلـا يف   و
" كفَقَترِ نلَى قَدع كترميف ع كرا أجممرتـها : " إن٧ع  

                                           
  ٠إهراق الدم يقصد به دم اهلدي للحاج أو األضحية للمضحي أو أي دم يتقرب املُسلم بإراقته هللا تعاىل  ١
  ٠)  ٢٣/ ١٩٢ كتاب التمهيد ( حديث حسن ، رواه احلافظ ابن عبد الرب يف  ٢
  ) ١١١٢صحيح الترغيب (   ٣
لإلتباع ، إتباع السنة ، فكلما  من بعض وهو أكثر فضال وثوابا بالنسبة قد يكون بعض العبادة أخفقال العلماء :   ٤

  ٠ازددت إتباعاً ازددت أجراً وثواباً 
  

  النصب أي : التعب واملشقة ٥
  )١١١٦صحيح الترغيب (   ٦
  ) ١١١٦صحيح الترغيب (   ٧
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 )٦٣ (من جهز حأو ااج ه يف أهلهفَلَخ لُثْكان له م رهأج  
ضي اهللا عنه : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : عن زيد بن خالد اجلُهين ر

 "من جهازِغَ زاي ، أو جهز حأو ااج طَّفَ أو ، ١ه يف أهلهفَلَخر صائكان له  ا؛م
لَثْم ورِِأجهم، مغَ نأنْ رِي يقُنص من ورِأجه٢" شيء م  

  
)٦٤يلبِي للوة الصجح ابثَو (  

  ن فضل الرب العلىوذاك م
   نع  دبنِ عابِرِ بج قَالَ   رضي اهللا عنه اللَّه :تفَعأةٌ ررا امبِيا صإِلَى لَه بِيلَّى النص 

اللَّه هلَيع لَّمسي وف هتجا حي ولَ فَقَالَتسر ذَا : اللَّههأل ـحقَالَ  ؟ ج" :   معن 

أَج لَكو٣" ر  
 ركْبـا  لَقـي   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  النبِي  عنرضي اهللا عنهما  ابنِ عباسٍ عن  و
 قَالَ؟ من أنت :  فَقَالُوا، الْمسلمونَ  : قَالُوا؟ " ، من الْقَوم   : " فَقَالَ بِالروحاِء  

:  "ولُ اللَّهسر "  ، تفَعافَربِيأَةٌ صرام ه٤إِلَي فَقَالَت : ذَا حهـأل قَـالَ  ؟ ج " :
معن ، رأَج لَك٥" و  

  د
  

                                           
  وتلبية متطلباتهم أمرهمعلى افظة احملإصالح حاهلم و إذا قام مقامه يف " يعين :ه يف أهلهفَلَخقال العلماء : "  ١

  

  ) ١٠٧٨صحيح الترغيب (   ٢
  ) ٢٣٥٢صحيح سنن ابن ماجه (  ٣
  ٠ اإلسالم إذا وجدا إليها سبيال ةجحأن عليه لصيب مث بلغ ا، يف حال صغره  جأمجع أهل العلم على أن الصيب إذا حو ٤

  

  رواه مسلم ٥
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)٦٦,٦٥ (ن خرج حاجا فمات كتب له أجر احلاج إىل يوم القيامةم  

ن خرج معتمرا فمات كتب له أجر املعتمر إىل يوم القيامةوم  
 نماهللا صلى اهللا عليه وسلم : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال رسول 

خرج فَ احاجم؛ كَ اتتاهللا لَ به أجاحلَ راج إىل يمِو القيامة وم ،ـ  ن خرج 
عتمرا فَممكَ ات ،تاهللا لَ به أجاملُ ررِعمت إىل يمِو القيامة وم ،ن خرغَازِيـاً   ج
  ١" ةاميالق مِوإىل ي يازِالغ راهللا له أج بتكَ ، اتمفَ

  
  ) من مات ملبياً بعث ملبيا٦٧(

  ناسٍ   عبنِ عا  ابمهنع اللَّه يضر  بِيالن نلَّ  عسو هلَيع لَّى اللَّهـص م  رخ   نلٌ مجر
 ريِهعب صقفَو   اتفَقَالَ  ، فَم" :   اء اغِْسلُوهبِم   سرٍـود وهكَفِّني وف  ـهيبالَ ثَوو   

   ٢" يبعثُه يوم الْقيامة ملَبيا فَإِنَّ اللَّه رأسه  تخمروا
  

                                           
  )١٢٦٧صحيح الترغيب (   ١
  رواه مسلم  ٢
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  حان يثدجعانام فَلضل احلَائج  
عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: 

قَع قدما أو فإنَّ لَكريقِ أنْ الَ تتالع تيالب تمرِ إذَا أماألج نتضـعها أنـت    م
ودابتك ، إالَّ كُتبت لَك حسنةٌ ، ورفعت لَك درجةٌ . وأما وقُوفُك بعرفَـة ،  

 ما جاَء بعبادي ؟ قالوا : جـاؤا  فإنَّ اهللا عز وجلَّ يقول ملالئكته : يا مالئكيت
فيقول اهللا عز وجلَّ : فإين أشهِد نفِْسي وخلْقـي   ، يلْتمسونَ رِضوانك واجلَنةَ

تغَفَر جٍ  لَ أين قَدـاللِ عمر ددرِ ، وعهامِ الدأي ددع مهوبولو كانت ذُن مه، 
فْس ما أخفي لَهم مـن  فَالَ تعلَم ن﴿ اهللا عز وجل :  وأما رِميك اجلمار ، قال

وأما حلْقُك رأسك ، فَإنه ليس من شعرِك  ﴾ قُرة أعين جزاٍء بِما كَانوا يعملُونَ
وأما طَواُفَك بالبيت إذَا  ، القيامة يوم شعرةٌ تقَع يف األرضِ إالَّ كانت لَك نورا

 جرخت كفَإن ، تعدوموكَي وبِكذُن نم  "كأم كت١ولَد  
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: كُنت جالسا مع النيب صـلى اهللا عليـه   
  ا ثُـملَّمفَس ،يفثَق نلٌ مجرارِ ونِ األنصلٌ مجر اهأتى، فنم جِدسوسلم يف م

ـ كُتربا أخمتئْش إنْ: "قَاالَ: يا رسول اهللا جِئْنا نسألُك، فقال ـ ا بِم ئْجِ امـ ت ا م
تنِأالَسي عنفَ هلْعوإنْت ، ئْشتا أنْم ِسأمك وتي فَنِأالَسلْعاالَقَفَ "، تبِ: أخرا يا ن

" : الَقَفَ ، فَقَالَ أخبِرنِي يا رسول اهللا،لْ: سيارِصلألن يفقَثَّلْاَ الَقَفَ ،اهللا رسول
ـ هيِف كا لَوم امراحلَ تيالب ؤمت كتيب نم كجِرخم ني عنِألَسي تنِتئْجِ وع ،ن 
ـ و ةورملْا واَفَصلْاَ نيب كافوطَ نعو ا،ميهِف كا لَمو افوطَّلْاَ دعب كيتعكْرِ ا م
ـ مو ارمجِلْاَ كيِمر نه، وعيِف كلَا مة وفَرع ةيشع كوفقًو ن، وعيهف كلَ  كا لَ

                                           
  ) ١١١٣صحيح الترغيب (  ١
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  فيهوع ،ن نرِحك ا لَومك فيهم ،اإلفَ عاضة  ،"فقال: والذي بثَعلْاَبِ كلَ قِحعن 
ئْا جِذَهت ألُأسفَ" : الَقَ ،كإنإذَ كا خرجت من بيتك تؤلْاَ مبيـ لْاَ ت حر؛ ال ام
تضع اقَنتك فًخا وال تفَرع؛ إال كَهتلَ اهللا ببِ كه حسةًنوم ،حا عنك خطـ ي  ،ةئً

وأمكْا رعتاك بعطَّلْاَ دو؛ كَافعقِت قَربة من نِبي إسميلَاع، ا طَوأمافَولْاَبِ كا فَص
لْاَومرو؛ كَةعقِت سبعني قَربة، وأموفُقُا وك عشةَي عاهللا ؛ فإنَّةَفَر يطُبِه إىل ساِءم 

الدنا فييبي بِاه املَكُمةَكَالئ ولُقُيع :باداؤنِي جي شثًعا مـ  لِّكُ ن  يـقٍ مع جفَ

يرونَج رحملَى، فَتكَ وت ذُانكُوبِنكَ معدد الرـ املَ رِطْقَأو كَ لِم ـ زأو كَ رِطَ بد 
الب؛ لَرِحفَغرتاه، أفيضوا عبادي مكُلَ وراًفُغمول ،من فَشعتلَ مه ،وأمـ ا ر ـميك 
ـ ا نوأم ،اتقَوبِملْاَ نم ةريبِكَ ريفكْا تهتيمر اةصح لِّكُبِ كلَ؛ فَرامجِلْاَ حر؛ ك
، ةًنسا حهتقْلَح هرعش لِّكُبِ كلَ؛ فَكأسر كقُالحِا وأم ،كرب دنع كلَ ورخدمفَ

وتمحى عنبِ كها خةًيئَط، وافُا طَوأملْاَبِ كبيت بعذَ دلإ؛ فَكنك ـ ت  الَو وفطُ
ل؛ بِقْتسا تيمف لْمع: اولُقُيفَ كيفَتكَ نيب هيدي عضى يتح كلَى مأتي، كلَ بنذَ
  ١"ىضا مم كلَ رفغُ دقَفَ

*****  

                                           
  ) ١١١٢صحيح الترغيب (   ١
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æì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ëæì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ëæì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ëæì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ë@@@@@@@@
هل اشتقتم؟، وزجـرمت عـن   لقد شوقتم إىل الفضائل ف 

الرذائل وكنتم يف سكر اهلوى فهل أفقتم؟، فلو حاسـبتم  
أنفسكم وحققتم، لعلمتم أنكم بغري وثيق توثقتم، فاطلبوا 

  اخلالص من أسر اهلوى فقد جد الطالبون. 
æì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ëæì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ëæì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ëæì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ë@@@@@@@@

إخواين، توانيم وسري الصاحلني حيث وصفت أعمـاهلم   
ر خبيث، وكم نصحناكم ولربا ضاع وبعض أعمالكم كد

  احلديث، فهل أراكم تتفكرون.  
æì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ëæì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ëæì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ëæì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ë@@@@@@@@

أيقظنا اهللا وإياكم ملصاحلنا، وعصمنا من ذنوبنا وقبائحنا،  
واستعمل يف طاعته مجيع جوارحنا، وال جعلنا ممن يرضـى  

  بالدون.  
æì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ëæì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ëæì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ëæì�Ïbän½a@�ÏbänîÜÏ@ÙÛ‡@¿@ë@@@@@@@@
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