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  مقَدمةٌ

        هللا املتفرِد باجلالِل والبقاء، والعظمِة والكربياء، والعز احلمد
الَِّذي ال يرام، العلي عن مداناِة األوهام، اجلليل العظيم الَِّذي          
ال تدركُه العقولُ واألفْهام، الغين بذاِته عن مجيِع خملوقاِتـه،          

      ،وامإليه على الد سواه مفتقر نبه      فكلُّ م نشاء فأم نم فَّقو 
 مث وجد لذة مناجاِة مواله فَهجـر لذيـذَ املنـام،         ،واستقام

وصِحب رفقةً تتجاىف جنوبهم عن املضاجع رغبةً يف املقام،         
فَلَو رأيتهم وقَد سارت قوافلُهم يف حندِس الظَّالم،  فسبحانَ          

 غَفَر وعفَـا، وسـتر    من أيقَظَهم والناس نيام، وتبارك الَِّذي     
وكَفَى، وأسبل على الكافِة مجيع اِإلنعام، أمحده على نعِمـِه          
اِجلسام، وأشكره وأسألُه حفظَ نعمِة اِإلسالِم، وأشهد أن ال         
ِإله ِإالَّ اهللا وحده الَ شريك لَه عز من اعتز به فال يضام، وذلَّ       

، وأشهد أنَّ حممـداً عبـده       من تكبر عن طاعِتِه ولَِقي االثام     
ورسولُه الَِّذي بين احلاللَ واحلرام، صلَّى اهللا عليـه وعلـى           

 وعلى عمر بِن اخلطَّاب الَِّذي      اهلُمامصاِحبه أيب بكٍر الصديق     
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 من  ِء الْبال الصابِر على ، وعلى عثمان    إذا تكلَّم أَنصت األنام     

 وعلـى ، اّألسِد الـضرغَام   ، وعلى ابِن عمه علي     الِلئام العدا
  . الصحابِة والتابعني هلم بإحساٍن وسلَّم تسليماً

 علَيـهِ  اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ: قَالَ عباٍس ابِن عِن
لَّمسا«: وم اٍم ِمنلُ أَيمالْع اِلحالص ِفيِهن باللَِّه ِإلَى أَح  ِمـن 
 سِبيِل ِفي الِْجهاد ولَا اللَِّه رسولَ يا: قَالُوا »لْعشرِةا الْأَياِم هِذِه
 ِبنفِْسِه خرج رجلٌ ِإلَّا اللَِّه سِبيِل ِفي الِْجهاد ولَا«: قَالَ اللَِّه؟
  البخاِري رواه . »ِبشيٍء ذَِلك ِمن يرِجع فَلَم وماِلِه

 مواسم اخلـريات  لذا فالذكي الفطن هو الذي يستغل    
  ومن ثَم كان هذا الكتيب، لتحصيل ماليني احلسنات

*****  
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  ؟األيام العشرعمرة يف ٦٠،  حجة ٧٠كيف تكسب أجر

  فضائل احلَج والعمرِة: أوالً
  احلَج ركن من أركان اإلسالم فانتبهوا أيها الكرام) ١ (

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : عن ابن عمر قال     
شـهادة أن ال إلـه إال اهللا        :بين اإلسالم على مخس      " :وسلم  

وأن حممدا عبده ورسوله وإقام الصالة وإيتاء الزكـاة واحلـج           
  )١("وصوم رمضان 

  من خرج حاجا إىل بيت اهللا فهو يف ضماِن اهللا)  ٢ (
 عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه

ـ لٌجر :)٢( وجلَّ اهللا عزاِنمثَالَثَةٌ يف ض : " لوسلم قا خ رج 

                              
  متفق عليه )١(
يف ِحفِْظ اهللا تعاىل ورعايتـه ، فـإن   : أي " يف ضمِان اهللا تعاىل "  )٢(

  عجإىل أهله ر ادعث على احلالة الـيت  عر والثواب ، وإن مات بباألج 
  ٠مات عليها وأورثه اهللا اجلنة ، فاحلَاج خبري على كل حال 
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إىل مٍدِجسمن م ِداِجسوجلَّ اهللا عز ور ،لٌج خريف يـاً اِز غَج 

   )١( "ااج حجر خلٌج، ور سبيل اهللا تعاىل
 عند الكبري - بعد اجلهاد-احلَج من أفضل األعمال ) ٣(

  املُتعال
جل رسول سأل ر :قالرضي اهللا عنه  هريرة عن أيب 

إميان    : "قال  ؟   األعمال أفضل    أي  :صلى اهللا عليه وسلم      اهللا
 مث: قال "  يف سبيل اهللا اده اِجل : " قال ؟مث ماذا: قال " باهللا 
   )٢( "ورربم جح: "  قال ؟ماذا

                              
   )٣٠٥١( صحيح اجلامع رقم  )١(
احلجـة  : قال العلمـاء   و ) ٢٩٣٣(  صحيح سنن النسائي رقم  )٢(

، ومـن   اعةاملربورة هي اليت ال خيالطها إمث ، مأخوذ من الِبر وهو الطَّ
كَانَ وال يعاود املعاصي ، وقيـل   عالمات القبول أن يرِجع خيراً ِمما

: احلجة املربورة هي اليت ال ِرياَء فيها وقال بعضهم احلج املربور هـو              
علـى   احلج الذي وِفيت أحكامه ، فوقع موافقا ملا طُِلب من املُكَلَِّف

إمنا تكـون احلجـة     : وقال العلماء   : وقال بعضهم ، الوجه األكمل   
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  احلُجاج واملعتمرون وفد اهللا موالهم) ٦-٤(

   هلم وتولَّاهموإذا استغفروه غفر..وإذا سألوه أعطاهم 
 اهللا قال رسول: قال    رضي اهللا عنه هريرةعن أيب

 ، الْغـاِزي : ثَالثَةٌ وجلَّعز اهللا دفْو : " عليه وسلم  اهللا صلى 
اجالْحو،ِمرتعالْم١("  و(  

عن النيب صـلى اهللا  :  رضي اهللا عنه عمر ابن وعن 
 والْمعتِمر والْحاج اللَِّه الْغاِزي ِفي سِبيِل   : "قال   :عليه وسلم 

فْداللَِّه و ماهعد وهابفَأج مطَاهفَأع ألُوهس١(" و(   

                                                   
مربورة إذا راعى احلَاج ما عليه من الشروط واآلداب، والـيت منـها             
ِاسِتطَابةُ الزاِد ، واالعِتماد علَى رب الِعبـاِد ، والرفْـق بـالرفيق ،              

إقَامةُ وتحِسني األخالَِق ، وتتبع األركَاِن على ما تقتضيه األحكَام ، و          
  ٠الشعاِئر على معلُوم السنِة ال على معهوِد العادِة 

أن يرجع زاهـداً يف الـدنيا ،        : احلج املربور   : قال احلسن البصري     و
  ٠راغباً يف اآلخرة 

  )٢٩٢٤(  صحيح سنن النسائي  )١(
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  احلَج املربور يفضلُ سائر األعمال بإذن الكبري املتعال) ٧(
عن النيب صـلى اهللا عليـه     رضي اهللا عنه    عن ماعز   

  األعمال أفـضل ؟ قـال        :   ئلوسلم أنه س ـ : " أي ضلُ أفْ
 ةٌورربم ةٌجِح ، ثُم ، ثُم اجلهاد باهللا وحده  اإلميان :األعماِل

فْتلُضاِئ سراألع اِلملَِعطْ كما بني مالش إىلِسم  مِبِرغ٢( "اه(   

                                                   
   )٢٣٣٩(  صحيح سنن ابن ماجه رقم  )١(
   )١٠٩٢ (  رواه أمحد وهو ىف صحيح اجلامع )٢(
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  العمرة إىل العمرة من املُكفِّرات) ٩-٨(

  واحلَج املربور سبيلٌ لدخول اجلنـــــات
ول اهللا ـقال رس:  قال   رضي اهللا عنهةأيب هرير عن 

العمرةُ إىل العمرِة كَفَّـارةٌ ملـا      : "عليه وسلـم  صلى اهللا 
  ) ١("ليس له جزاٌء إال اجلَـنة املَبرور واحلَـج بينهما ،

أن  : عبد اهللا بن حبشي اخلثعمي رضي اهللا عنه   وعن 
 : "  األعمال أفضل ؟ قال سئل أي  عليه وسلم  صلى اهللا النيب 
 ،"مبرورةٌ  وحَِجةٌ فيه ،  )٢(غُلول ال وجهاد فيه، شك ال إميان

قيل فأي   ،  " القُنوِت     طُولُ: " قيل فأي الصالة أفضل ؟ قال       
قيل فـأي اهلجـرة      ،" املُِقلِّ  جهِد: "  الصدقة أفضل ؟ قال 

 ، قيل فأي "م اهللا عز وجلّ من هجر ما حر: " أفضل ؟ قال 
، "ونفِْسِه  جاهد املشركني ِبماِلِه من: " أفضل ؟ قال  اجلهاد

                              
  متفق عليه)١(
  ٠السرقة  واخليانة يف الغنائم :  الغلول  )٢(
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جواده    وعِقر دمه  أُهِريق    من: " قيل فأي القَتِل أشرف ؟ قال      

")١(   
  احلَج والعمرة  ينفيان الفقر والذنوب) ١١-١٠(

  وبوهذه بشارةُ النىب احملب
قـال  : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال          

تاِبعوا بين الْحج والْعمرِة     : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
اِن الْفَقْرِفينا يمهِفي فَِإننا يكَم وبالذُّنو    ـثَ    )٢(الِْكـريبخ

 حجِة الْمبرورِة ثَواب ِإالَّ ولَيس ِللْ،والِْفضِة والذَّهِب الْحِديِد 
  )٣(" الْجنةُ

                              
   )٢٣٦٦(  صحيح سنن النسائي  )١(
خـرج الـشوائب   النار ليبالكري هو اآللة اليت ينفخ فيها احلداد   )٢(

  ٠واألوساخ اليت تعلق باحلديد
،  ) ٦٥٠(  رواه الترمذي وصححه األلباىن ىف صحيح الترمـذي   )٣(

   )١١٠٥(  الترغيب وصحيح
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وعن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليـه           

ـ ِفني امه، فإن ةَرم والعجوا احلَميأِد : " وسلم قال ـ  الفَاِني  رقْ
   )١("د  احلديثَب خريي الِكِفنا يم، كَ وبـنوالذُ

  قال رسول اهللا:  قال  عنه رضي اهللا أيب هريرة وعن  
ـ   ثْفُري  ملَفَ  تيالب   اذَ هى أتنم  :"  عليه وسلم صلى اهللا   مولَ
فْيسقر جكَع ملَا ودته٢( "ه أم(   

  احلَج ىف سبيل اهللا) ١٢(
  يهِدم ما كَانَ قَبلَه بإذن اهللاُ 

 لَعملا ج : قال    رضي اهللا عنه   عمرو بن العاص  عن  
، اهللا اإلسالم يف قليب أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

فَقَبـضت   ،  فَبسطَ يِمينـه  ،باِيعك ابسطْ يِمينك فَأل   :فقلت
أردت أنْ أشتِرطَ، :   قلت "عمرو؟ ما لَك يا " : قال ،  يِدي
أما    ":ِلي، قال أنْ يغفَر :  قلت  " ؟ تشتِرطُ ِبماذَا"   :قال

                              
   )٢٥٣(  صحيح اجلامع رواه الطرباين وصححه األلباىن ىف  )١(
  متفق عليه )٢(
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الِْهجرةَ تهِدم ما   وأنَّ،م يهِدم ما كَانَ قَبلَهسالعِلمت أَنَّ اإل

   )٢( " )١(قَبلَه  وأنَّ الْحج يهِدم ما كَانَ،كَانَ قَبِلها
  حج مبرور: أحسن اِجلهاِد ) ١٣(

  وذاك من فضل العزيز الغفور
قلت : ملؤمنني رضي اهللا عنها قالت      عن عائشة أم ا   

لَِكـن   " :  معكم ؟ فقال     داِهجو ون زغأال ن : يا رسول اهللا    
لَهمأجاِد والِْجه نسأَح: جح جالْح    ورربفقالت عائشة " م  :

 رسول اهللا صـلى اهللا      نا مِ ذَ ه تعِم س  إذْ دع ب ج احلَ ع أد الَفَ
    )٣(عليه وسلم

                              
)١( "لَها كَانَ قَبم ِدمهو أثر الـذنوب واملعاصـي   ": يحمِقط ويسأي ي

  ٠كأنها مل تكن
  رواه مسلم )٢(
  رواه البخاري )٣(
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  احلَج أحد اِجلهاديِن) ١٤(

  ويا هلما من حسنيني
     كـان  : هـا قالـت     عن عائشة رضي اهللا عنها أن

الص    حابة رضي اهللا عنهم يتبني أنواع اجلِ   ونَلُقَن تعـين   ( اده
   ٠) احلج والقتال 

إذا وضـعتم الـسروج     : قال عمر رضي اهللا عنه      و
حال يف احلجدوا الرف ،فش إنه أحاِجلد هاد٠ ِني   

  احلَج ِجهاد كُلِّ ضِعيف) ١٥(
  وذاك من لُطف اللطيف

ول ـقال رس:   قالت   رضي اهللا عنهاأم سلمة عن 
   )١( " يٍفِع ضلِّ كُاده ِججاحلَ  : " وسلم  صلى اهللا عليه اهللا 

  
  

                              
 من ضعف عن :قال العلماء  ) ٢٣٤٦(  صحيح سنن ابن ماجه  )١(

   ٠اجلهاد بنفسه لعذر ، فاحلج له ِجهاد
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)١٦ (ادةُ ِجهرموالع غاِر، الِكِباِر، احلَجالصو اف وعالض

  والنساء
  فافهموا أيها النبالء

صـلى   عن رسول اهللا    :  رضي اهللا عنه   أيب هريرة   عن
 ،والـضِعيفِ  ،والـصِغريِ  ،الكَِبِري  ِجهاد : "قال  اهللا عليه وسلم 

  )١(" الْحج والعمرةُ ِ: والْمرأة
 يا رسـول  تلْقُ:   قالت    رضي اهللا عنهاعائشة وعن 

ـ  ال ِقاده ِجنِهيلَع،  معن   ":قال؟  داه ِجاِءس النىلَعاهللا  الَت 
   )١( "ةُرم والعج احلَ ؛يِهِف

                              
جعل اهللا تعاىل : وقال العلماء  ) ٢٤٦٣(  صحيح سنن النسائي  )١(

: ِبمِنِه وكَرِمِه ِجهاد أصحاب األعذار عن جهاِد أعداء اإلسالَِم هـو            
ام اجلهاد للمذكورين   احلَج والعمرةُ ، أي أنَّ احلَج والعمرةَ يقُوماِن مقَ        

يف احلديث الشريف ، ويؤجرون عليهما كأجِر اجلهاد ملا فيـه مـن             
 ىفِْس واهلَوةَ النداهجم طَلَبتقٍَة تش٠م  
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  عمرةٌ يف رمضان) ١٧ (

  تعدلُ ِحجةً مع النىب العدنان
ول ـقال رس  : قال   رضي اهللا عنهما   ابن عباس  عن  

ـ ح لُِدعت انَضمر يف ةٌرمع : "  وسلم  صلى اهللا عليه  اهللا  ةج 
")٢(   

                                                   
احلَـج  : وقال العلمـاء   ) ٢٣٤٥( صحيح سنن ابن ماجه رقم  )١(

        فر واخلروج من البالد وماِن اجلهاد يف السِبهشةُ يرمقُةُ األهـل  والعفَار
 بعقَِةُ والت٠واألوطان واملش 

( رواه ابن ماجه وصححه األلباىن ىف صحيح سنن ابـن ماجـه    )٢(
تعِدلُ احلَجـة يف األجـِر    رمضان يف العمرة: قال العلماء  ) ٢٤٢٥

 والثَّواب ، ال يف اإلجزاء عن حجِة اإلسالم ، لإلمجـاع علـى أن  
  جاِر ال يِتموجـلَّ             اِالع لٌ من اهللا عزِض ، وهذا  فَضالفَر جِزئ عن ح

إليهـا ،   رمـضانَ  بانضمام العمرةُ منِزلَةُ احلَج وِنعمةٌ ، فقد أدركت
وذلك ترغيباً للمسلم ألداء العمرة يف شهر رمضان ، لشرفه ومرتلتـه            

  ٠الرفيعة بني شهور السنة 
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يزيد بزيادة شرف الوقت كما  عملفيه أن ثواب ال: قال ابن اجلوزي 

  ٠]  أي النية[يزيد حبضور القلب وِبخلُوِص القَصِد 



 

 

 

  

  

١٦  
 

  

  

 

 
  احلُجاج تكتب هلم احلسنات) ٢٠-١٨(

  وترفع هلم الدرجات
  وتحطُ عنهم السيئات باخلطوات
مسعت رسول  : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        

،  الًجِر احلاج إبل ما ترفع: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
إال كَداًوال تضع ي ، تله ِب اهللا بها حسأو ةًن ، محةًئَِيا عنه س 

فَ، أو رعِبه ها در١( "ةًـج(   
  تِغيب الشمس ِبذُنوِب املُحرمني)  ٢١(

  وذاك من فضل رب العاملني
عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن رسـول          

ـ     : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        مالْعو جالْح نيوا باِبعِة تر
وبالذُّنو اِن الْفَقْرِفينا يمهِفي فَِإننا يكَم    ِديِد   الِْكريثَ الْحبخ

  ،  الْجنةُ ولَيس ِللْحجِة الْمبرورِة ثَواب ِإالَّ     ،   والذَّهِب والِْفضةِ  

                              
   )١١٠٦(  صحيح الترغيب  )١(



 

 

 

  

  

١٧  
 

  

  

 

 
"  هِبِونذُ ِبسم الشِتابا إال غَمِرح مهمو يلُّظَ يٍنِمؤ منوما ِم

)١(     

 )٢٢ (فْعِت باإلهالل طاعةٌ لسيد الرجال صلى رواهللا  الص
  عليه وسلم

اهللا  صـلى  أن النيب  : أبيه   عن ائب د بن السخالَّ عن 
 أنْ أصحاِبي آمر أَنْ فَأمرِني    ِجبِريلُ  أَتاِني: " قال  عليه وسلم 

   )٣(" )٢(ِلهالَِباِإل أصواتهم  يرفَعوا

                              
  )١١٣٣(  صحيح الترغيب  )١(
 ،لبية عند الدخول يف اإلحـرام  رفْع الصوت بالت: هو " اإلهالل"  )٢(

أي : ولـود  ومنه قولنا استهل امل،رفع الصوت وأصل اإلهالل يف اللغة
احوص خر٠ ص  

  ٠ لبيةبالت الصوت رفع واحلديث يدل على استحباب
فإن املرأة ال ، خرج النساء  " أصحايب " صلى اهللا عليه وسلم بقولهو

 ٠ تقتصر على إمساع نفسها  بلالتلبيةجتهر ب
   )٢٣٦٤(  صحيح سنن ابن ماجه  )٣(



 

 

 

  

  

١٨  
 

  

  

 

 
  

  العـج والثّـج من أفضل األعمال) ٢٣(
  عند الكبري املُتعال

أن رسـول اهللا  :  رضي اهللا عنهأيب بكر الصديق    عن
 : "  قـال  ؟لُض أفْاِلم األع أي:ئلس  وسلم  صلى اهللا عليه  

 والثَّج ج١(" الع(   
 )٢٤ (احلَج ارةُ ِشعلِْبيالت  

  ون من كُل فجوهم يأت
قـال  :   قال   رضي اهللا عنهزيد بن خالد اجلهين عن 

  يا :فقال جربيل  جاءين : " اهللا عليه وسلم  صلى   رسول اهللا
دمحم   رم كابحوا أصفَعرفَلْي مهاتوِة أصلِْبيا ِبالتهفَِإن اِر ِمنِشع 
ج٢(" الْح(   

                              
رفـع الـصوت   " : العج  ) " ٢٣٦٦(  صحيح سنن ابن ماجه  )١(

  ٠سيالن دماء اهلدي " : الثَّج " بالتلبية ، و
   )٢٣٦٥(  صحيح سنن ابن ماجه  )٢(



 

 

 

  

  

١٩  
 

  

  

 

 
  

وال كبر مكبر قَطّ  لٌّ إال بشر باجلنة ،أهلَّ مِه ما) ٢٦، ٢٥(
  إال بشر باجلنة

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه           
 طّر قَكبر موال كب ، رش إال بطّقَ لٌِّهم أهلَّ ما: " وسلم قال 

إال بقيل "ر ش  :م " :ة ؟ قال يا رسول اهللا باجلنع١( "ن(   
)٢٧ (نا عني كُلُّ ماملُلَب علَِبي مِمِني ياِل واليمالش  

عـن  :  رضي اهللا عنه     سهل بن سعد الساعدي    عن   
 يلَبي ملَب ما ِمن    : " قال  عليه وسلم  صلى اهللا  رسول اهللا 

                              
رفع صوته بالتلبيـة ،  : أي " أهلَّ ) " ١١٣٧(  صحيح الترغيب  )١(

واملعىن ما رفع ملب صوته يف التلبية أو مكبر صوته بالتكبري إال بشرته             
  ٠املالئكة باجلنة 



 

 

 

  

  

٢٠  
 

  

  

 

 
 )١(مـدر  أو شجٍر أَو حجٍر ِمن وِشماِلِه يِميِنِه ما عن لَبى ِإألَّ

  )٢(٠"رض ِمن هاهنا وهاهنا تنقَِطع األ حتى
قال رسول :  قال   رضي اهللا عنهسهل بن سعد وعن 

من  لَبى ِإالَّ يلَبي ما ِمن مسِلٍم    : " عليه وسلم  صلى اهللا  اهللا 
نِميِنِه عي نع اِلِه أوِشم ٍر ِمنجح ٍر أوجش ٍر  أودـ  م تىح 

   )٤( ")٣(رض ِمن هاهنا وهاهناتنقَِطع األ
)٢٨ ( ت  الطَّوافيصالةُ   ِبالْبو قعِدلَُ ِعتِن ييتكْعٍة من  رقَبر

  الرقاب
  فأكثروا من الطواف أيها األحباب

                              
  ٠ ِرجحتسهو الطني املُ :  "املدر"  )١(
  )٢٣٦٣( صحيح سنن ابن ماجه  )٢(
 إشارة إىل املشرق واملغرب والغاية حمذوفة  " :من هاهنا وهاهنا"  )٣(
  ٠ منتهى األرض  أي إىل،
  )٦٦٢(  صحيح سنن الترمذي  )٤(



 

 

 

  

  

٢١  
 

  

  

 

 
مسعت  : قال  رضي اهللا عنهما   عبد اهللا بن عمر        عن

 ِبالْبيت   طَاف  من : "يقول  م اهللا عليه وسل صلى   رسول اهللا
   )١(" رقَبٍة كَِعتِق ركْعتيِن كَانَ وصلَّى  

                              
   )٢٣٩٣(   صحيح سنن ابن ماجه  )١(



 

 

 

  

  

٢٢  
 

  

  

 

 
)٣١-٢٩ ( ِيئَات  الطَّوافو السحمت سبعاً معدودات ييِبالْب  

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

 بالبيت افطَ نم: " يقول  اهللا عليه وسلم  صلى   رسول اهللا
اًـبوعأس ؛ ال يضقَ عماًد وال ي ،فَرـ ع اهللا طَّ أخرى ؛ إال ح 

ـ رد اه ِبه لَعفَر، و ةًنسا حه ِبه لَبت، وكَ ةًيئَِطا خهعنه بِ  ةًج 
")١(  

مسعت رسول  : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        
ـ لٌج رعفَما ر: " هللا عليه وسلم يقول اهللا صلى ا   والماًد قَ

وضِت إال كُ- يعين يف الطَّواف- هاعلَب ه عشـ  ر حساٍتن  ،
عنهطَّوح  عشر اٍتـيئَس ِف، ورلَع ه عشر در٢( "اٍتـج(   

  
  

                              
   )١١٤٣(   صحيح الترغيب والترهيب  )١(
   )١١٣٩(  الترغيب  صحيح )٢(



 

 

 

  

  

٢٣  
 

  

  

 

 
  الصالِة ِمثْلُ الْبيت   الطَّواف حولَ) ٣٢(

   ىف عالهوذاك من فضل اهللا جلَّ
اهللا  صـلى  أن النيب:  رضي اهللا عنهماابن عباس عن  

  أَنكُمِإالَّ ِةالصال ِمثْلُ الْبيت   حولَ الطَّواف: " قال عليه وسلم 
   )١( " ِبخيٍرِإالَّ يتكَلَّمن ِفيِه فَالَ تكَلَّم  فَمن ،ِفيِه تتكَلَّمونَ

   ِمن سنة خامت األنبياء)٢( األسوِداالحِتفَاُء ِباحلَجِر) ٣٣(
                              

  )٧٦٧(  صحيح سنن الترمذي  )١(
)٢( رد واحلَجواألس  نأن الـنيب  : ابن عباس رضي اهللا عنهما  فعن ، م
صحيح سنن  "   اجلنة ِمن األسود احلَجر : "قال   صلى اهللا عليه وسلم  

قــال  :  قـال  ابن عباس رضي اهللا عنهما  وعن ) ٢٧٤٧( النسائي 
نزلَ احلَجر األسوِد ِمن اجلنة وهو    : "وسلم  صلى اهللا عليه  رسول اهللا

صحيح الترمذي رقم  "  (آدم     أشد بياضا ِمن اَلْلَبِن فَسودته خطَايا بين        
:  قال   وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما            ، ") ٦٩٥" 

 الِْقيامـةِ  يـوم  الركْن  يأِتي  : "صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا 
ظَمأع ٍس أِبي   ِمنيقُب   اِن لَهفَتشانٌ وصحيح ابن خزميـة رقـم   " ( ِلس "

٢٧٣٦("   



 

 

 

  

  

٢٤  
 

  

  

 

 
ـ احلَ لقب   عمر رأيت:  قال  سويد بن غفلة  عن  جر 

لِْاوتزموقال ه : رأيِب    وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول تك 
ِفح١( "اي(    

  احلَجر األسود يشهد ِلمن استلَمه ِبحٍق يوم الِقيامِة) ٣٤(
   هلا من عالمة يومئٍذ وشامةويا

قال رسـول  : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        
 ِةاميالِق موي نكْالر هذا اهللا ثنعبيلَ: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ـ دهش، يِه ِبقِطن ياناًس، وِل امِه ِبرِصبي انني عه، لَ على م ن 
   )٢( "ٍقح ِبهملَتسِا

                              
معتنيـا  : معتنيا ، واملعىن : حِفيا أي: و قال العلماء ، رواه مسلم  )١(

ضـرين ليعلمـوا أن     املقصود إمساع احلا  ، و بشأنك بالتقِْبيِل واملَسِح    
 اإلتباَع ، ال تعظيم احلجر : من االحتفاء باحلجر األسـود هو       الغرض

  ،   الرب روجلّ  فاملطلوب تعظيم أم ة   وإتباع    عزـننبيه صـلى اهللا    س
  ٠  وسلم تعاىل عليه

   )٢٧٣٥(  صحيح سنن ابن خزمية  )٢(



 

 

 

  

  

٢٥  
 

  

  

 

 
  

  استالم الركنني  يحطُّ خطَايا الثقلني) ٣٥ (
 مسع أباه يقـول   أنه   عبد اهللا بن عبيد بن عمري   عن

 رجاحلَ  :ِنينكْالر  هذينإالَّ   مِلتست   اك أر الَيا ِلم البن عمر  
األسود كْوالرن اليـ أفْ إنْ   :ابن عمر   فقال  ،ياِنم ـ ل فَع  دقَ

ِمسعإنَّ : "   يقـول    صلى اهللا عليه وسـلم         رسول اهللا    ت 
  )١( " اايطَاخلَ    طُّحي  امهمتالَساِ 

ابـن     عـن  أبيه  عن  عبد اهللا بن عبيد بن عمري  عن   و
 ِنكْالر مسح إنَّ : "  قال    صلى اهللا عليه وسلم أن النيب   عمر

   )٣(")٢(اطًح اايطَاخلَ    طُّحي  األسود ِنكُوالر اليماين
   سـنةُ سيد األحباب)٤(والباب التزام ما بني احلَجِر) ٣٦(

                              
   )٢٧٢٩(  صحيح ابن خزمية  )١(
   ٠يمحوها :  أي "يحطَّ اخلطايا  "  )٢(
  )٢١٩٤(  صحيح اجلامع رقم  )٣(
  يعرف باملُلْتزِموهو ما  )٤(



 

 

 

  

  

٢٦  
 

  

  

 

 
 تفْطُ: قال  جده  عن   أبيه   عن  عمرو بن شعيب عن 

 ربد  يف  انعكَر )١(ِعبالس نِم انغْرفَ املَفَ   بن عمرو اهللا عبد   مع
 من باهللا أعوذ :قال ؟ارالن من اهللاب ذُوعتن أال    :فقلت    الكعبة

ى :قال ،ارالنضم فاستلم   ثُم  كْالرـ  مث قام بني احلَ،)٢(ن ِرج 
٣(ابوالب(فألصق ص درهوي دِهيوخ دقال  مث، إليهه: ـ ه ا ذَكَ

رأيتر عليه وسلم  اهللا صلى  اهللا ولَس   فْي٤(لُع(   
)٣٧ (كْنقَ   الرالْماقُوِتوي اِن ِمنتاقُوتي ِة امنالْج  

  !فهل تِعى ذلك األمة؟

                              
  ٠أشواط الطواف السبعة :  السبِع أي  )١(
  ٠ وتناوله  ملسهأي : رجحىت استلم احلَ )٢(
 ومسي بـذلك ألن النـاس    ،ِمزتلْ أي عند املُ:اِب والبحلَجربني ا  )٣(
لْيِزتمون٠ ه  
  )٢٣٩٧(  صحيح سنن ابن ماجه  )٤(



 

 

 

  

  

٢٧  
 

  

  

 

 
مسعت : قال    رضي اهللا عنهما   عبد اهللا بن عمرو   عن   

 )١(الـركْن  ِإنَّ    : "يقـول    عليه وسلم صلى اهللا رسول اهللا 
  قَامالْماِن وتاقُوتي اقُوِت ِمنِة ينالْج سطَم ـ  اللَّه مهوراـن،  

لَم لَوو طِْمسي  مهورِرِق     أل اـنـشالْم نـيـا با مـاَءتض
   )٢(" والْمغِرِب

  مس احلَجِر األسوِد واملَقَاِم) ٣٨(
  شفاٌء بإذن القدوس السالم

رسول  مسعت: ل اق رضي اهللا عنهماعبد اهللا بن عمرو عن 
وت اقُمن ي امقَواملَ نكْالر إنَّ: "  لاهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو

ةاجلن    ولوال ما م ،ه مِ سن طَ خاي   ما بني املَ   اَءا بين آدم ألض ِقِرش 
   )٣( " يِف إال شيٍمِق وال سٍةاهي عذِِ من هما، ومامس ِبِرغواملَ

                              
مقام إبـراهيم عليـه   : أي  احلجر األسود ،  واملقام : الركْن أي  )١(

   ٠السالم
  )١١٤٧(  صحيح الترغيب والترهيب  )٢(
   )١١٤٧(  صحيح الترغيب  )٣(



 

 

 

  

  

٢٨  
 

  

  

 

 
  شفاٌء بإذن إله األرض والسماء زمزم   ماُء) ٣٩(

سـِمعت    :قال   رضي اهللا عنه جابر بن عبد اهللا     عن
 مـا ِل    مزمز   اُءم"     :يقول اهللا عليه وسلم  صلى رسول اهللا 

ِرشلَ ب١( " ه(   
خير ماٍء على وجه األرض وهو طعام  زمزم   ماُء)  ٤١، ٤٠(

  للجائعني
  وِشفَاٌء للمرضى بإذن رب العاملني

                              
وكان ابن عباس رضـي اهللا  ، ) ٢٤٨٤( صحيح سنن ابن ماجه  )١(

اللَّهم إين أسألُك ِعلْماً ناِفعاً ، وِرزقاً        : عنهما إذا شِرب ماَء زمزم قال     
: وعن عائشة رضي اهللا عنـها قالـت   ، واِسعاً ، وِشفَاًء ِمن كُلِّ داٍء    

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يماء زمـزم لُِمح  ١(ياِويف األد( 
يـب  صحيح الترغ (٠ميِهِقسيى وضر على املَبصي  وكان ،رِبوالِق

   ))١١٦١( والترهيب 



 

 

 

  

  

٢٩  
 

  

  

 

 
قال رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

ـ ى و لَ ع اٌء م ريخ: " اهللا عليه وسلم    صلى   ِهج ـ  ِض األر ُءا م 
زمفيه طَ مز ،عالطُّام اُءفَِش، و ِمع ١( "ِمقْالس(   

                              
  )١١٦١( صحيح الترغيب والترهيب  )١(



 

 

 

  

  

٣٠  
 

  

  

 

 
  بني الصفا واملروة امتثالٌ ألمر اهللا السعي) ٤٣،٤٢( 

  وهو من هدى رسول اهللا
 أيب دار  دخلنـا   : قالـت   حبيبة بنت أيب جتراة عن  
وسـلم   عليـه  اهللا صلى والنيب   قريش  ة من يف نسو حسني 

 طُيبني وف    واملَ   افَالصروهو :قالت  ،  ِةو  يسىع يدـ ور  ِه ِب
إزارِمه ِشن ةد اِ : "  وهو يقول ألصحابه ،  عيالسسفإنَّ واع 
  )١("ي عالس مكُيلَع بتكَ اهللا
   ٠ بني الصفا واملروة: أي " اسعوا " 
الطَواف ِباَلْصفَا واَلْمروِة؛ كَِعتِق سبِعني رقَبٍة من ولد ) ٤٤ (

  وذاك من فضل اجلليل ، إمساعيل
قال رسـولُ اهللا    :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

وأما طَوافَك ِباَلْصفَا واَلْمروِة؛ كَِعتِق  :"صلى اهللا عليه وسلم 
   )٢("سبِعني رقَبٍة

                              
  )٩٦٨( صحيح اجلامع  )١(
   )١١١٢(  صحيح الترغيب  )٢(



 

 

 

  

  

٣١  
 

  

  

 

 
  الْحلْق أفضلُ من التقصري) ٤٦، ٤٥ (

  وكالمها مرحوم بفضل اخلبري البصـــري
أن رسـول  :  رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن عمر    عن  

 ،"  الْمحلِِّقني ارحم اللَّهم   : "قال  وسلم  صلى اهللا عليه اهللا 
 مـارح هماللَّ  : "قال ؟ والْمقَصِرين يا رسولَ اللَِّه: قالوا 

لِِّقنيحقالوا ،"  الْم  :سا ري ِرينقَصالْمقـال  ؟ولَ اللَِّهـو    : 
"ِرينقَصالْم١( " و(   

                              
 يف :وقال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مـسلم   ، متفق عليه  )١(

دعائه صلى اهللا عليه وسلم للمحلقني ثالث مرات وللمقصرين مـرة           
ـ  وقد أمجع العلماء على أن احلَ، ِقلْتصريح بتفضيل احلَ، ذلك  بعد  قلْ

ووجه فضيلة احللق على التقصري أنـه أبلـغ يف    ،التقصري  أفضل من
 ٍقب مرِصقَ وألن املُ،التذلل هللا تعاىل  ية يف على صدق النلُّ وأد،العبادة 

عر الذي هو زينة على نفسه الش،بل هو ،بترك الزينة   مأمور واحلَاج 
أشأغْثٌع ب٠ ر   



 

 

 

  

  

٣٢  
 

  

  

 

 
  أنَّ رسولَ اللَّـهِ    :  رضي اهللا عنهما     ابن عمر  عن  و

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهالَـقَ  ص:     "لِِّقنيحالْم اللَّه ِحمالُوا قَ "ر:  
 "  رِحم اللَّه الْمحلِِّقـني  : " قَالَ ؟اللَِّه والْمقَصِرين يا رسولَ

 رِحـم اللَّـه    : " قَـالَ  ؟رسولَ اللَِّه  والْمقَصِرين يا :قَالُوا
لِِّقنيحقَالُوا "الْم  :ِرينقَصالْمولَ اللَّـهِ  وسا رقَـالَ  ؟ي " : 
   )١(" ينوالْمقَصِر

)٤٧ (واملُقَِصِرين لِِّقنيحاملغفرةُ ِللْم  
  وذاك من فضل رب العاملني
ـ   : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         سولُ ـقَالَ ر

  :قَالُوا  "ِللْمحلِِّقني اغِْفر اللَّهم : " صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم   اللَِّه
 ِللْمحلِِّقني رـِاغْف اللَّهم  : "قَالَ  ؟صِرينيا رسولَ اللَِّه والْمقَ

  : "الَـقَ؟ والْمقَصِرين  ولَ اللَِّهـ يا رس :واـقَالُ، ثًا ثَالَ" 
ِرينقَصالْم٢(٠" و(  

                              
   )٢٤٦٩( صحيح سنن ابن ماجه  )١(
   )٢٤٦٨(صحيح سنن ابن  ماجه  )٢(



 

 

 

  

  

٣٣  
 

  

  

 

 
  
  

  لَك ِبكُلِّ شعرٍه تحِلقها من الشعرات) ٤٨(
  حسنةٌ من احلسنات

قال رسولُ اهللا   : لعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قا      
وأما حِِالقُك رأسك؛ فَلَك ِبكُـلِّ      : " صلى اهللا عليه وسلم   
  )١("شعرٍه حلَقْتها حسنةً

 قال رسول اهللا:  قال ماوعن ابن عمر رضي اهللا عنه
 البيت مؤت بيتك نِم كوجرخ اأم: " م ـصلى اهللا عليه وسل

 اهللا لـك  بتكْتطؤها راحلتك يأة  بكل وطْ ك لَ ؛ فإنَّ  احلرام
 ؛ فإنّ وأما وقوفك بعرفة ،  ويمحو عنك سيئة ،ةًنسح هاِب

،  هم املالئكةـفيباهي ب اهللا عز وجل يرتل إىل السماء الدنيا
  عميق ج من كُلِّ فَ   راًب غُ ثاًعهؤالء عبادي جاءوين ش    :فيقول  

 لو رأوين، فكيف  رمحيت وخيافون عذايب ومل يروين ، يرجون
                              

   )١١١٢(  صحيح الترغيب  )١(



 

 

 

  

  

٣٤  
 

  

  

 

 
أيام الدنيا أو مثل   أو مثل)١(؟ فلو كان عليك مثل رملُ عاِلٍج

     كنا اهللا علَها غَسوباء ذُنمفإنه      ، قَطِْر الس اراِجلم كيموأما ر 
ورخدم لَك، ا حقُلْ وأمقُطُ كسرة تعِبكُلِّ ش رأسك فإنَّ لَك 

ت من ذنوبك كيوم ولدتك خرج  بالبيتتفْحسنةٌ، فإذا طُ
   )٢( "أمك

  بارى الربيات) ٤٩ (
  يباِهي مالَِئكَته ِبأهِل عرفَات

:  رضي اهللا عنهما بن عمرو بن العاص اهللا عبد عن 
   وجلَّ عز اللَّه إنَّ  : "كان يقول  عليه وسلم  اهللا صلى  أن النيب 

                              
رملُ عـاِلٍج  "رملٌ كثري متراكم ، واملقصود بـ : أي" رملُ عاِلٍج" )١(

ذنوب ال ميكـن  : أي " أيام الدنيا أو مثل قَطِْر السماء ذنوبا  أو مثل
  ٠إحصائها لكثرِتها 

، ) ١٣٦٠( وصححه األلباىن ىف صحيح اجلـامع   رواه الطرباين  )٢(
يغفَر به الكبائر ، بـل إنَّ   احلج هذا احلديث من أدلة أن: قال العلماء 

 رأخوِب وما تالذُن ِمن مقَدملا ت ةُ احلَجفُرغم ِفيد٠هذا احلديث ي  



 

 

 

  

  

٣٥  
 

  

  

 

 
انظُروا ِإلَـى   :  فَيقُولُ   عرفَةَ هِلِبأ عرفَةَ عِشيةَ ِئكَتهمال يباِهي

  )١( " غُبرا شعثًا    ِعباِدي أتوِني
 نةُ وعاِئشولَ رضي اهللا عنها  عسلَّى اللَِّه ِإنَّ رص اللَّه 

 لَّمسِه ولَيقَالَ  ع" :  ا ِمنٍم موأنْ ي ِمن أكْثَر ِتقعي ا ِفيِه اللَّهدبع 
اِر ِمنالن ِم ِمنوفَةَ يرع ، هِإنو    و ثُمندالِئكَـةَ     لَيالْم اِهي ِبِهمبي

     ٠ )٢(!"؟هؤالِء  ما أراد:فَيقُولُ
  أفْضلُ الدعاِء دعاُء عرفات)  ٥١، ٥٠(

  وخري الدعاِء دعاُء عرفات

                              
فيه إشارة  : راًبغُ  ثاًعش: قال العلماء ،  ) ١٨٦٨( صحيح اجلامع  )١(

إىل اإلعراض عن الترِف والزينِة ومباهج الدنيا ، وكون احلَاج أشعث           
أغرب يشِبه خروجه من القرب إىل أرض احملشر حريان هلفان ينفض عنـه       
غباره ، ووقوف احلجيج يف عرفات كوقوفهم يف عرصـات القيامـة        

  ٠آملني راغبني راجني رمحة رب العاملني 
  رواه مسلم )٢(

  



 

 

 

  

  

٣٦  
 

  

  

 

 
أَنَّ  رضي اهللا عنـه      كَِريٍزعن طلحة بن عبيد اهللا بن       

أفْضلُ الدعاِء دعاُء    : "قَالَ  علَيِه وسلَّم  صلَّى اللَّه رسولَ اللَِّه 
  ِإلَه ِإالَّوأفْضلُ ما قُلْت أنا والنِبيونَ ِمن قَبِلي الَ   ،عرفَةَ  يوِم 

  )١("   شِريك لَهاللَّه وحده الَ
 النِبي أَنَّ جدِه  عن    أَِبيِه   عن    عمِرو بِن شعيٍب عن  و

 لَّى اللَّهص  لَّمسِه ولَيقَالَ  ع" :    رياِء خعاُء )٢(الدعِم دوفَةَ   يرع،    
ريخا وم ا قُلْتونَ أَنِبيالنو ِلي ِمنالَ قَبالَ ِإالَ  ِإلَه هـدحو اللَّه  

لَه ِريكش، دمالْح لَهو لْكالْم لَه ، وهو  ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع 
")٣(   

                              
  )١١٠٢(  صحيح اجلامع رقم  )١(
 ٠ألنه أجزلُ إثَابةً وأعجلُ إجابةً  " : الدعاِء خير" قال العلماء  )٢(
   )٢٨٣٧( صحيح سنن الترمذي  )٣(



 

 

 

  

  

٣٧  
 

  

  

 

 
  املغفرةُ ألهل عرفات) ٥٣، ٥٢(

  وضمانُ اِهللا عنهم التِبعات
وقَف النيب  : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال         

          ؤوبأنَّ ت سمت الشكَاد قَدفَاٍت ورصلى اهللا عليه وسلم ِبع
وا تِصأن: فقال  فقام بالل  "اس الني ِلتِصيا بالل أن : " فقال

ِي اِن أت : اِس الن راِشعم " : ، فقال  اس الن تصأن، فَ  لرسول اهللا 
جبفأقْ  افً آنِ يلُاِئر ،مِ ِيأِنر ن رب ي الَ السنَّإ: ، وقال    م  اهللا عز  

ـ  رعشملْ اَلَوأه اٍتفَرع ِلأله رفَغَ وجلَّ ِم، وضـ ن ع نهم 
قَفَ  ")١(عاتِبالتيا :  فقال  رضي اهللا عنهاخلطاب  عمر بنام

 نى مِ ن أت مِلو مكُا لَ ذَه" :  ؟ قال    ةًاصا خ نرسول اهللا هذا لَ   
بكُِدعإىلم  يالِقِمو يرضي اهللا عنه فقال عمر بن اخلطاب "ِةام  

   )٢(اب اهللا وطَري خرثُـكَ: 

                              
  حقوق العباد: التِبعات هي  )١(
 إىل سـفيان  تئْقال ابن املبارك ِجو ) ١١٥١( صحيح الترغيب  )٢(

 تفالتفَتذِْرفَاِن ،    اهني، وع ِهيتبكْاٍث على ر  ة، وهو ج  فَرية ع شي ع الثور



 

 

 

  

  

٣٨  
 

  

  

 

 
) ٥٤ (موعرفة هوَ الْي يوم ودهشالْم  

  وهذه شهادة نبينا الودود
ـ   : قال     رضي اهللا عنهأيب هريرة  عن   سولُ ـقَالَ ر

  ،الِْقيامـةِ  يوم الْموعود الْيوم: "    صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم اللَِّه 
موالْيو ودهشالْم موفَةَ   يرع  ،  اِهدالشو موي عمـا  ،  ِةـالْجمو

ةٌ ـِفيِه ساع، أفْضلَ ِمنه  يوٍم  غَربت علَىطَلَعت الشمس والَ
  ، استجاب اللَّه لَهإالَّمؤِمن يدعو اللَّه ِبخيٍر   يواِفقُها عبدالَ

   )١("   أَعاذَه اللَّه ِمنهيستِعيذُ ِمن شيٍء ِإالَّ والَ

                                                   
 اهللا ال    أنَّ نظَالذي ي : االً ؟ قال   ح ِعِمجأ هذا الْ  و أس نم:  فقلت له  إيلَّ

يفُغلَر ه.  
يـوم  : هو  " الْموعود الْيوم" ، ) ٢٦٥٩(صحيح سنن الترمذي  )١(

  ٠ن اهللا تعاىل وعد الناس بهالقيامة ، أل
 "موالْي ودهشـ   يوم عرفـة ،  : هو "  الْم ألن النـاس يشهدونأي ،  ه

  ٠ حيضرونه وجيتمعون فيه



 

 

 

  

  

٣٩  
 

  

  

 

 
  يوم عرفة هو يوم إكْماِل اَلْديِن)  ٥٥( 

  وإكْماِل اَلْنعمِة على املسلمني
  الْيهـوِد   قال رجلٌ من  : قال   طَاِرِق بِن ِشهاٍب  عن   

  رمأَنَّ   ِلع لَو ِمِننيؤالْم ا يا أِمرينلَيع زةُنِذِه اآليه لَت ﴿  موالْي
ورِضيت لَكُـم    أكْملْت لَكُم ِدينكُم وأتممت علَيكُم ِنعمِتي     

ِإنـي     عمر   فَقَالَ  ،ِعيدا الْيوم التخذْنا ذَِلك  ﴾ اِإلسالم ِدينا
أي لَمٍم ألعوِذِه يه لَتزةُ ناآلي:لَتزن  موفَةَ     يرمِ  ِفي عـوي 

  ) رواه البخاري  ( ٠جمعٍة
   
  
  
  

                                                   
 "  اِهدمي بذلك ألنه يشهد بـاخلري ملـن   : هو "  الشيوم اجلمعة ، س

حضر فيه صالة اجلمعة ، ال سيما من بكَّر للحضور فيشهد له باخلري             
  ٠الكثري 



 

 

 

  

  

٤٠  
 

  

  

 

 
  

  اِجلمارُ نور يوم الِقيامِة) ٥٦(
  فهل على صاحبه بعدها مالمة؟
قال رسـول  : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        

 وراً ذلك نانَ كَارمت اِجليِمإذا ر: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يوالِقم ي١( "ِةام(    

  ِبكُلِّ حصاٍة من احلصوات) ٥٧ (
  تكِْفري كَِبريٍة ِمن اَلْموِبقَاِت

قال رسولُ اهللا صلى اهللا     : فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
وأما رمـيك اَلِْجمار؛ فَلَك ِبكُلِّ حصاٍة رميتها  : "عليه وسلم 

   )٢("تكِْفري كَِبريٍة ِمن اَلْموِبقَاِت
  الشيطَانَ ترجمونَ وِملَّةَ أِبيكُم إبراِهيم تتِبعونَ) ٥٩، ٥٨(

                              
   )١١٥٧( صحيح الترغيب والترهيب )١(
   )١١١٢(  صحيح الترغيب  )٢(



 

 

 

  

  

٤١  
 

  

  

 

 
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما رفَعه إىل النيب صلى          

ـ ناملَ اهللا يلُِل خيماِهر إبىا أتملَ: " اهللا عليه وسلم قال  كاِس
عرلَ ض ه الش عِ انُطَي ند ج مِةر قَ العاه بِ فرم ، ِةبسِعب ح اٍتيص 
حت ى س١(اخ(  ثُ  ِض يف األر ،م ع رلَ ض عِ ه ناجلَ د ماِن الثَّ ِةرِةي  ،
ـ ضر عم، ثُ ِض يف األراخى ستححصياِت  ِعبس ِباهمرفَ  ه لَ
ـ  اٍتيص حِعبس ِباهمر، فَ ِةِثاِل الثَِّةرم اجلَدنِع حـىت س يف  اخ

رضي اهللا عنـهما    قال ابن عباس  ،   " ِضاألر  :  الـشانَطَي 
ترجونَم يكُ أِبِةلَِّم، ومإب اِهريمت ِبت٢( ونَع(   

  إهراق اَلْدِم ابتغاء وجه اهللا من أعظم النفقاِت عند اهللا) ٦٠(

                              
  ٠غَاص : ساخ أي  )١(
   )١١٥٦(  صحيح الترغيب  )٢(



 

 

 

  

  

٤٢  
 

  

  

 

 
قال رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

ـ أع ِمحرلْ اَِةلَ ِصدع بٍةقَفَ ننا ِمم: "صلى اهللا عليه وسلم   مظَ
   ٠ )٢( ")١(ِمدلْاَ اِقرإه ن اهللا ِمدنِع

)٦١ (كرب دِعن لَك ورخدم كرحن  
قال رسولُ اهللا   :فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

وأما نحرك؛ فَمدخور لَك ِعند ربك  :"صلى اهللا عليه وسلم 
")٣(   

                              
 إهراق الدم يقصد به دم اهلدي للحاج أو األضحية للمضحي أو  )١(

  ٠أي دم يتقرب املُسلم بإراقته هللا تعاىل
( رب يف كتاب التمهيـد  افظ ابن عبد ال حديث حسن ، رواه احل )٢(

٢٣/ ١٩٢ (   
   )١١١٢(  صحيح الترغيب  )٣(



 

 

 

  

  

٤٣  
 

  

  

 

 
)٦٢(راألج )صب)١فَقَِة واَلْنِر النقَد لَىع   

  وما ىف اجلنة وصب والنصب
عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صـلى اهللا        

إنَّ لَِك ِمن األجٍر علًى قدِر      : " عليه وسلم قال هلا يف عمرِتها     
    )٣(" ونفقتِك )٢(نصبِك

اهللا وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى          
إنما أجرِك يف عمرتِك    : " عليه وسلم قال هلا يف عمرتـها       

   )٤("علَى قَدِر نفَقَتِك 
  

                              
 من بعض وهو أكثـر  قد يكون بعض العبادة أخف: قال العلماء   )١(

 لإلتباع ، إتباع السنة ، فكلمـا ازددت إتباعـاً           فضال وثوابا بالنسبة  
  ٠ازددت أجراً وثواباً 

  التعب واملشقة: النصب أي  )٢(
  )١١١٦(  صحيح الترغيب  )٣(
   ) ١١١٦(  صحيح الترغيب  )٤(



 

 

 

  

  

٤٤  
 

  

  

 

 
  

  من جهز حاجا أو خلَفَه يف أهله كان له ِمثْلُ أجره) ٦٣ (
عن الـنيب  : عن زيد بن خالد اجلُهين رضي اهللا عنه     

 ااجح زهأو ج ، اياِز غَزه جنم: " صلى اهللا عليه وسلم قال 
 ،مهوِر أج لَثْكان له مِ   ا؛ماِئ ص رطَّفَ أو ، )١(ه يف أهله  فَلَخ أو
   )٢( " شيءمِهوِر أجن ِمصقُن ي أنِْريغَ نِم

)٦٤ (ِليِبي للوة الصجح ابثَو  
العلى وذاك من فضل الرب  

   نِد  عبِن عاِبِر بقَالَ   هللا عنه رضي االلَِّه ج : ـتفَعر 
 حجِتـهِ  ِفي وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي ِإلَى لَها صِبيا امرأةٌ

                              
إصـالح    إذا قام مقامـه يف :يعين " ه يف أهلهفَلَخ: "قال العلماء   )١(

   وتلبية متطلباِتهمأمرهمعلى افظة احملحاهلم و
   )١٠٧٨(  صحيح الترغيب  )٢(



 

 

 

  

  

٤٥  
 

  

  

 

 
 ولَِك أَجر نعم   : "قَالَ   ؟جـح أِلهذَا  :اللَِّه رسولَ فَقَالَت يا

")١(  
صلَّى اللَّه  النِبي  عن رضي اهللا عنهما ابِن عباٍس عن  و

   لَّمسِه ولَيع   ا لَِقيكْباِء    رحوفَقَالَ ِبالر" :       مالْقَـو ن؟  م " ،
  "رسولُ اللَِّه"   :قَالَ؟ من أنت :  فَقَالُوا،  الْمسِلمونَ  :قَالُوا

: " قَالَ  ؟ج ـ أِلهذَا ح :فَقَالَت )٢(فَرفَعت ِإلَيِه امرأَةٌ صِبيا، 
معن، رلَِك أَج٣("  و(  
من خرج حاجا فمات كتب له أجر احلاج إىل ) ٦٦،٦٥(

ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر املعتمر ، يوم القيامة
  إىل يوم القيامة

                              
   )٢٣٥٢( صحيح سنن ابن ماجه  )١(
مث بلـغ  ،  إذا حج يف حال صغره أمجع أهل العلم على أن الصيبو )٢(

  ٠  اإلسالم إذا وجدا إليها سبيالِةجحأن عليه الصيب 
  رواه مسلم )٣(



 

 

 

  

  

٤٦  
 

  

  

 

 
قال رسـول اهللا  : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال     

 اهللا بت ؛ كَاتمفَ احاج جر خنم: "صلى اهللا عليه وسلم 
ـ عتمرا فَ مجرخ ن، وم ِةامي الِقِمو إىل ياج احلَر أجهلَ مات  ،

غَاِزيـاً   جر خن، وم ِةامي الِقِمو إىل ي  تِمِرع املُ ر أج ه اهللا لَ  بتكَ
   )١( "ِةامي الِقِموي إىل ياِز الغر اهللا له أجبتكَ ، اتمفَ

  اً بعث ملبيامن مات ملبي) ٦٧(
   ناٍس     عبِن عا    ابمهنع اللَّه ِضير    ِبيالن نع    لَّى اللَّهص
   : " فَقَالَ  ،فَمات   فَوِقص رجلٌ ِمن بِعِريِه   خر  م ـعلَيِه وسلَّ
اء اغِْسلُوهِس   ِبمٍرـود وهكَفِّنِه ِفي ويبالَ ثَوو   خواترم  هأسر 
ا فَِإنَّ اللَّهيلَبِة مامالِْقي موي ثُهعب٢( "ي(    

                              
  )١٢٦٧(  صحيح الترغيب  )١(
  رواه مسلم  )٢(

  



 

 

 

  

  

٤٧  
 

  

  

 

 
األيام  عمرة يف ١٨٠،  حجة ٧٠كيف تكسب أجر: ثانياً

   ؟العشر
  ؟ األيام العشر يف  حجة٢١٠ كيف تكسب أجر-أ

هل تعلم أنك لو صلَّيت مخساً مكتوبات مع اجلماعة لَِنلت       * 
 هللا؟ حجج بإذن ا٥أجر!!  

فعن أَِبي أُمامة  رِضي اُهللا عنه  ، أَنَّ رسـولَ اللَّـِه              
من خرج ِمن بيِتِه متطَهرا ِإلَـى       «: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ    

صلَاٍة مكْتوبٍة فَأَجره كَأَجِر الْحاج الْمحِرِم، ومن خرج ِإلَى         
 ِبيِح الضسِمـِر،          تتعِر الْمكَـأَج هرفَأَج اهِإلَّا ِإي هِصبنى لَا يح

نيِفي ِعلِّي ابا ِكتمهنيب ولَاٍة لَا لَغلَى أَثَِر صلَاةٌ عص(١)»و  
 لَِنلت  من األيام العشر   إذاً لو فعلت ذلك ىف كل يوم وليلة          -

 ة بإذن اهللا٥٠أجرحج .  

                              
  ) ٣٢٠:صحيح الترغيب: حسن  () ١(



 

 

 

  

  

٤٨  
 

  

  

 

 
يف مجاعة مث قعدت تذكر اهللا حىت تطلع        ولو صلَّيت الغداة    * 

الشمس مث صلَّيت ركعتني كانت لك كأجر حجة وعمـرة          
  .بإذن اهللا

قَالَ رسولُ : فعن أَنِس بِن ماِلٍك  رِضي اُهللا عنه  قَالَ    
      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عاِهللا ص " :      ٍة، ثُماعماةَ ِفي جدلَّى الْغص نم

 ي دِن قَعيتكْعلَّى رص ثُم ،سمالش طْلُعى تتاَهللا ح ذْكُر ، تكَان
  (١)"تامٍة ، تامٍة تامٍة ، لَه كَأَجِر حجٍة وعمرٍة 

 لَِنلت  من األيام العشر   إذاً لو فعلت ذلك ىف كل يوم وليلة          -
 بإذن اهللاج حج١٠أجر .  

                              
  ) ٣٤٠٣: الصحيحة: صحيح () ١(



 

 

 

  

  

٤٩  
 

  

  

 

 
لُِّم خٍري أو تعليمه أو اسـتماع    ولو غدوت إىل بيت اهللا ِلتع     * 

  .خطبٍة أو درٍس أو موعظٍة لَِنلت أجر حجٍة بإذن اهللا
: فعن أَِبي أُمامةَ، عِن النِبي صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم قَالَ         

»            ،ـهلَمعي ا أَوريخ لَّمعتِإلَّا أَنْ ي ِريدِجِد لَا يسا ِإلَى الْمغَد نم
  (١) »انَ لَه كَأَجِر حاج تاما ِحجتهكَ
 لَِنلت  من األيام العشر   إذاً لو فعلت ذلك ىف كل يوم وليلة          -

 بإذن اهللاج  حج١٠أجر.  
 !!!!واملفاجأةُ اآلن

 الت الثالثة لعلمت أنه يعدلُ أجـر      لو مجعت األجر ىف احلا    
 . حجٍة بإذن اهللا ٧٠

*****  

                              
  )٨٦: صحيح الترغيب: حسن صحيح () ١(



 

 

 

  

  

٥٠  
 

  

  

 

 
  ؟األيام العشر عمرة يف٦٠كيف تكسب أجر - ب

هل تعلم أنك لو صلَّيت السنن الرواتب للخمس صلوات * 
  !! عمرات كل يوم وليلة؟٥ىف املسجد لنلت أجر 

فعن أَِبي أُمامةَ  رِضي اُهللا عنه ، عِن النِبي صلَّى اُهللا            
جماعـِة  من مشى ِإلَى صلَاٍة مكْتوبٍة ِفي الْ«: علَيِه وسلَّم قَالَ 

فَِهي كَحجٍة، ومن مشى ِإلَى صلَاِة تطَوٍع فَِهـي كَعمـرٍة           
  (١)»تامٍة

 لَِنلت  من األيام العشر  ىف كل يوم وليلة       إذاً لو فعلت ذلك    -
 عمرة بإذن اهللا٥٠أجر .  

ولو صلَّيت الغداة يف مجاعة مث قعدت تذكر اهللا حىت تطلع           * 
كانت لك كأجر حجة وعمـرة      الشمس مث صلَّيت ركعتني     

  .بإذن اهللا
قَالَ رسولُ : فعن أَنِس بِن ماِلٍك  رِضي اُهللا عنه  قَالَ    

      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عاِهللا ص " :      ٍة، ثُماعماةَ ِفي جدلَّى الْغص نم
                              

  ")٦٥٥٦"امعصحيح اجل:  حسن(   ) ١(



 

 

 

  

  

٥١  
 

  

  

 

 
 كْعلَّى رص ثُم ،سمالش طْلُعى تتاَهللا ح ذْكُري دِن قَعيت ، تكَان

  (١)"تامٍة ، تامٍة تامٍة ، لَه كَأَجِر حجٍة وعمرٍة 
 لَِنلت  من األيام العشر  ىف كل يوم وليلة       إذاً لو فعلت ذلك    -

 بإذن اهللات عمر١٠أجر .  
 !!!!واملفاجأةُ اآلن

لو مجعت األجر ىف احلالتني السابقتني لعلمت أنه يعدلُ أجر          
  . ذن اهللا عمرة بإ٦٠

*****  

                              
  )٣٤٠٣: الصحيحة: صحيح () ١(
  



 

 

 

  

  

٥٢  
 

  

  

 

 
  إخواىن

نــصل إىل ديــارهم فلنــصل انكــسارنا  إن مل"
فات،  بانكسارهم، إن مل تقدر على عرفات فلنستدرج ما قد

إن مل نصل إىل احلجر فليلن كل قلب حجر، إن مل نقـدر              
  مبأمت األسف هاهنا على ليلة مجع ومىن فلنقم

 الصادق أين املنيب املُجد السابق؟ هذا يوم يرحم فيه   
من مل ينب يف هذا اليوم فمىت ينيب ومن مل يجب يف هـذا              

  ."يتعرف بالتوبة فهو غريب الوقت ومن مل
* غفر له اليوم ما جىن، كلما همخبري  أسفاً لعبد مل ي

نقض الطود وما بىن، حضر موسم األفراح فما حصل خرياً          
الفالح فما مد كفاً وما جىن، ليت  وال اقتىن، ودخل بساتني

  ن منا خاب ومن منا نال املُىن؟؟شعري م
فيا إخويت إن فاتنا نزول مىن، فلـنرتل دمـوع    *

! ماذا يراد بنـا؟  احلسرة هاهنا، وكيف ال نبكي وال ندرى
 وكيف بالسكون وما نعلم ما عنده لنا؟



 

 

 

  

  

٥٣  
 

  

  

 

 
  وأَِخريا

 ِإنْ أَردت أَنْ تحظَى ِبمـضاعفَِة هـِذِه اُألجـوِر          
من دلَّ علَى خيٍر فَلَه     «: ر قَولَ سيِد البرياتِ   واحلَسناِت فَتذَكَّ 

  (١)»ِمثْلُ أَجِر فَاِعِلِه
          ،لَـاهوقَى مِر واتذَا اخلَيلَى هلَّ عد ني ِلكُلِّ مفَطُوب

 (٢)سواًء ِبكَِلمٍة أَو موِعظٍَة ِابتغى ِبها وجه اِهللا، كَذَا ِمن طَبعها   
 ثواا ووزعها علَى ِعباِد اِهللا، ومن بثَّها عبر القَنـواِت           رجاَء

الفَضاِئيِة، أَو شبكَِة اِإلنِترِنت العالَِميِة، وِمن ترجمهـا ِإلَـى          
        ـدعو كِْفيهيةُ، ولَاِميةُ اِإلسا اُألمِبه ِفعتنِة، ِلتِبيناِت اَألجاللُّغ 

نضر اللَّه امرأً سِمع ِمنا حِديثًا، فَحِفظَه حتـى   «: :سيِد البريةِ 
يبلِّغه، فَرب حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من هو أَفْقَه ِمنه، ورب حاِمِل ِفقٍْه     

  (٣) »لَيس ِبفَِقيٍه

                              
  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
   ٦٧٦٤: رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٣(



 

 

 

  

  

٥٤  
 

  

  

 

 
تالَيه    فيتبا كَتقَى كُلُّ مبيو وتاأَما لَيعأَ دقَر نم   

 ه أَنْ يعفُو عنى      ويغِفر ِيل سوَء فَعاِليا عسى اِإللَ
هبكَت  

  أَبو عبِد الرحمِن أَحمد مصطَفَى
 )غفر اُهللا له ولوالديه وللمسلمني واملسلمات(

com.yahoo@CP_tafaahmedmos_dr  
حقُوق الطَّبِع ِلكُلِّ مسِلٍم عدا من غَير ِفيِه أَو استخدمه ِفي  (

 )أَغْراٍض ِتجاِريٍة

*****



 

 

 

  

  

٥٥  
 

  

  

 

 
ِرسالِفه  
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  ٥٠........................عمرة يف األيام العشر؟٦٠ كيف تكسب أجر-ب

هل تعلم أنك لو صلَّيت السنن الرواتب للخمس صلوات ىف املسجد لنلت * 
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