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إّن احلمد هلل حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن      
سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

 ه، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.إله إال اهلل وحده ال شريك ل
 

هاا ه السلساال  ماان ا حاديااة الضااعيف  وا نكاارا والااا يك اار انت ااارها ف أمااا بعااد 
، ومل يُتيقن ثبوهتا عناه بني العوام، والا تدور على ألسن  الناس، وينسبوهنا إىل النيب 

ماا لرساال  عليه الصالا والسالم ، وقد أوردنا ما صح ويغين عن الضعيف منها، فه ه ا
، وكااان ماان قبلهاا ا حاديااة الااا صاصح ومااا مل تصااح   صاح ومااا مل يصااح   احلا 

رمضااان، لنضااعها بااني ياادي القااارك الكاارع ليكااون علااى علاا  هللااا، وسنواصاال باا ذن اهلل 
تعاااىل   كاال مناسااب  نباانّي مااا صااح ومااا مل يصااح فيهااا نصااصاً لعاماا  ا ساالمني، وعمااال 

، وماان بااات التعاااون علااى الاا  والتقااو ، وفقااين اهلل "الاادين النصاايص " بوصااي  الناايب 
فنقاو   .مسيا  قريابوإياك   ا حيب ويرضى، وجعل أعمالنا خالص  لوجهاه الكارع إناه 

  وباهلل التوفيق
 

 ما روي في اإلسراع  في  الحج

"حجوا قبل أن ال تحجووا   فأوي ي أ  ور  لوى حب وي   روي عن أيب هريرا  -1
 موضوع دمها حجرا حجرا".أصمع أفدع بيده معول يه
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 .(  حصني واه، وحيىي احلمامي ليس بعمدا1/444)قا  ال هيب   ا ستدرك للصاك   
 (.2/2332( و )2/49وهو   ك ف اخلفاء )

( و 943كماااااا   السلسااااال  الضاااااعيف  بااااارق  )وحكااااا  علياااااه ال اااااي  ا لباااااا  بالوضااااا   
 (.2942( و )2949(، وك لك   ضعيف اجلام  برق  )944)

يعني  -تعجلوا  لى الحج »  صلى اهلل عليه وسل   قا  النيب ويغين عنه حدية     
أخرجه اإلمام أمحد رمحه  صصيح «.فإن أحدكم ال يدري ما يعرض له -الفريضة 

 (1.)اهلل
   

 ما روي في االستغناء في الحج

 "حجوووا تغووتغنوا  وسووافروا توووحوا  وتنوواكحوا فووإ ي مبوواه بأووم ا مووم".روي  -2
  .ضعيف

  أخرجااه صاااحب مسااند الفااردوس ماان (3/199قااا  اباان ح اار   تلبااي  احلباا  )
طريق حممد بن احلارث، عن حمماد بان عباد الارمحن البيلماا ، عان أبياه عان بان عمار . 

 قا   واحملمدان ضعيفان .
(، والسلساال  الضااعيف  باارق  2944باارق  ) وضااعفه ال ااي  ا لبااا    ضااعيف اجلااام 

(3443.) 
   قاااا   قاااا  رساااو  اهلل  عااان عباااد اهلل بااان مساااعود  ةويغاااين عناااه حااادي

"تابعوا بين الحوج والعمور   فإ هموا ينفيوان الفقور والوم وي كموا ينفوي الأيور  بو  
                                                           

، صااااصيح (1431باااارق  ) (2/11)، وا صاااابها    ال ويااااب وال هيااااب 1/313( مسااااند اإلمااااام أمحااااد 1)
 .(554(، وخمتصر اإلرواء برق  )1111(، وصصيح ال ويب رق  )2592اجلام  رق  )
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 .الحديوووووود  والوووووومول  والفضووووووة  ولووووووي  للحجووووووة المبوووووورور   ووووووواي  ال الجنووووووة" 
 (.1139(، وال ويب)1233(،والصصيص )2924،2929.ا  كاا)صصيح

   

 حرمة ذو الحجةأع م ال هور 

"سيد ال هور  قا   ، عن رسو  اهلل روي عن أيب سعيد اخلدري  -3      
 ضعيف  شهر رمضان  وأع مها حرمة ذو الحجة".

فيه يزيد بن عبد ا لك النوفلي ضعفوه".  ( 3/343قا  اهلي مي   جمم  الزوائد )     
  اها.

عيف اجلام  برق    ض وضعفه ا لبا  (.2/444وك لك   ك ف اخلفاء )
 (.3222(، والسلسل  الضعيف  برق  )3321)

"موا أناه قاا     عن ابن عبااس رضاي اهلل عنهماا عان النايب  ويغين عنه حدية
العمل في أيام أفضل منهوا فوي وومه قوالوا  وال الجهواس فوي سوبيل ا " قوال  "وال 

 .   صحيح .الجهاس  ال رجل  رج يخاطر بنفغه وماله فلم يرجع ب يٍء"
 (.494رواه البباري   كتات العيدين برق  )

"مووووا موووون أيووووام العموووول الوووووالح فوووويهن أحوووول  لووووى ا  تعووووالى موووون ا يووووام و  ال ماااا ي  
 .  صحيح الع ر ".

   
 

 ما روي في فضل الحج
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  "موون أضووحى يومووا محرمووا ملبيووا حتووى  ربوو  ال ووم   روي عاان جااابر  -4 
"، انظار ضوعي   "قاا  ال اي  ا لباا  .ضوعي   رب  بم وبه فعاس كما ولدته أمه".

 (   ضعيف اجلام .9432) حدية رق 
"الحووج جهوواس   : وروي  عاان اباان عباااس عاان الناايب صاالى اهلل عليااه وساال  قااا  -9

 موضوع والعمر  تطوع".

(  رواه الطا ا    الكبا  ، وفياه حمماد بان 9292برق  )قا  اهلي مي   جمم  الزوائد 
 .الفضل بن عطي ، وهو ك ات

وساائل عاان حاادية إسااصا  باان  ( 1224)( رقاا  2/21) وقااا  الاادارقطين   العلاال
عباااد اهلل بااان أيب طلصااا  عااان عماااه عااان معاويااا  عااان النااايب صااالى اهلل علياااه وسااال  قاااا   
"احل  جهاد والعمرا تطاو"". فقاا  يروياه احلاارث بان منصاور عان عمارو بان قايس عان 

طلصاا  عاان عمااه عيسااى باان إسااصا  ووقاا  فيااه وهاا  ولعلااه أراد إسااصا  باان حيااىي باان 
طلصااا   ن هااا ا احلااادية لااايس مااان حااادية إساااصا  بااان عباااد اهلل بااان أيب طلصااا  وال 
ي بح عن معاوي  وإمنا يعرف من رواي  معاوي  بن إسصا  بن طلص  عان عمتاه عائ ا  
بنح طلص  عن عائ   ومن حدية حبيب بن أيب عمرا عان عائ ا  بناح طلصا  عان 

 عائ  .

 ويه معاوي  بن إسصا  واختلف عنه فرواه شعب  عنهفقا  ير  ( 11/222وقا    )
واختلف عن شعب  فرواه اجلدي عن شاعب  عان معاويا  بان إساصا  عان أيب صاا  عان 
أيب هرياارا وخالفااه أصااصات شااعب  ماانه  وناادر وحممااد باان ك اا  وعفااان رووه عاان شااعب  
 عن معاوي  بان إساصا  عان أيب صاا  مرساال عان النايب صالى اهلل علياه وسال  وكا لك

 رواه شريك عن معاوي  بن إسصا  عن أيب صا  مرسال وهو الصوات.اها.
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(، والسلسااااال  الضاااااعيف  بااااارق  949بااااارق  )وضاااااعفه ا لباااااا    ضاااااعيف ابااااان ماجااااا   
(233 .) 

قل  يا رسول ا   رى الجهواس عن عائ   رضي اهلل عنها قالح   ويغين عنه حدية
 صااصيح. .حووج مبوورور"أفضوول العموول أفوود  جاووود" فقووال  "لأوون أفضوول الجهوواس 

 فتح( . 3/341أخرجه البباري )

   

 ما روي في الزواج قبل الحج

 موضوع "الحج قبل التزوج".يرو  حدية   -9
 موضوع  .من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعوية" و  رواي    "

  و  إسناده أمحد بن مجهاور القرقساا ، (1/133قا  ال وكا    الفوائد اجملموع  )
 مد بن أيوت وا و  يروي ا وضوعات وال ا  مته  بالك ت.وحم

 .فيه من رو  ا وضوعات(  1/912و  ت كرا ا وضوعات )
( 221كمااااااا   السلساااااال  الضااااااعيف  باااااارق  )وحكاااااا  عليااااااه ال ااااااي  ا لبااااااا  بالوضاااااا   

 (.222و)

   

http://khutabaa.com/index.cfm


 
 

 http://khutabaa.com/index.cfm  2 ملتقى الخطباء

 ما صح وما لم يصح
 يف احلج

 
 ما روي في الن ر  لى  الأعبة وزمزم

"الن ر  لى الموح   والن ر  لى دا  مخس من العبا  روي عن أيب هريرا  – 2
الأعبوة  والن وور  لووى الوالودين  والن وور فووي زموزم ووووي تحووظ الخطايوا  والن وور فووي 

 . ضعي  وجه العالم".
( وقااااا  ا ناااااوي   الفااااي  3499باااارق  ) أورده اإلمااااام الساااايوطي   اجلااااام  الصااااغ 

ركاه الادارقطين ( ت2/232( وفيه سليمان بان الربيا  النهادي . قاا  الا هيب )3/394)
 فهو ضعيف.

(   ضاااعيف اجلاااام ، 2494  "ضاااعيف" انظااار حااادية رقااا  )قاااا  ال اااي  ا لباااا  
 (.122(، وإزال  الدهش برق  )1213والسلسل  الضعيف  برق  )

 ضعي  ."ا"الن ر  لى الأعبة عباس  عن أيب هريرا  وروي -4
 نهدي . ( وفيه سليمان بن الربي  ال 394/  3) قا  ا ناوي   الفي  

 (.1/441الدرر ا نت را)  تركه الدارقطين فهو ضعيف . وأنظر قا  ال هيب
(   ضااااعيف اجلاااااام  2494  "ضااااعيف" انظااااار حاااادية رقااااا  )قااااا  ال ااااي  ا لباااااا 

 (.4231(، والسلسل  الضعيف  برق  )9443( و )2499و)
  ويغين عنه حدية

 (1) .صحيح .ء سقم""زمزم طعام طعم وشفا   قا   قا  رسو  اهلل  عن أيب ذر 
   (2) .صحيح .…""ماء زمزم لما شري لهقا     وعن جابر، أن رسو  اهلل 

                                                           

 (.1112( رواه البزار ب سناد صصيح، وصصصه ا لبا    ال ويب )1)
 (.1119( رواه أمحد وابن ماج  وإسناده حسن، وحسنه ا لبا    ال ويب )2)
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   ومل ي بااح عاان الناايب مناسااك احلاا  والعماارا   قااا  ال ااي  ا لبااا  رمحااه اهلل 
هنااا دعاااء خاااع، فياادعو لااا تيساار لااه، وإن دعااا باادعاء عماار   "اللهاا  أنااح السااالم 

 م". فصسن ل بوته عنه رضي اهلل عنه. ومنك السالم فصينا ربنا بالسال

   

 ما روي في الحج ماشيا  

" ن للحوووواج الراكوووول بأوووول  طووووو  تخطووووووا راحلتووووه سووووبعين حغوووونة   روي  -4
 ضعي  والماشي بأل  طو  يخطووا سبع مئة حغنة".

" ن موون المةلووة أن ينوومر الرجوول أن يحووج ماشوويا فموون  وومر أن يحووج وروي   -13
  أيضا   ضعي  ".ماشيا فليهد وديا ويركل

وروي بلفاااخ  خااار عااان زاذان قاااا   مااارا ابااان عبااااس رضاااي اهلل عنهماااا مرضاااا  -11
"مون  شديدا فدعا ولده ف معه  فقا  مسعح رساو  اهلل صالى اهلل علياه وسال  يقاو  

حج من مأة ماشيا حتى يرجع  لى مأة كتل ا  لوه بأول  طوو  سوبعماسة حغونة  
غنات الحرم قال بأل حغونة ماسوة كل حغنة مةل حغنات الحرم  قيل له وما ح

  .ضعي  أيضا  أل  حغنة". 

(  فهاااو ضاااعيف ال تقاااوم باااه ح تاااه 1/92) قاااا  ال اااي  ا لباااا    ح ااا  النااايب 
وروي بلفاااخ  "للماشاااي أجااار سااابعني ح ااا  وللراكاااب أجااار ثالثاااني ح ااا " وهاااو أشاااد 
ضااااعفا ماااان ا و  وماااان شاااااء االطااااال" عليهااااا فل اجاااا  كتابنااااا " سلساااال  ا حاديااااة 

( وقااد صاارخ شااي  اإلسااالم اباان تيمياا  رمحااه اهلل   " 442 – 449عيف  " رقاا  )الضاا
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مناساااك احلااا  " أن احلكمااا    هااا ه ا سااا ل  اتلاااف بااااختالف النااااس " فمااانه  مااان  
 " يكون ح ه راكبا أفضل ومنه  من يكون ح ه ماشيا أفضل

 قلح   ولعل ه ا هو ا قرت إىل الصوات.

 (.449(، والسلسل  الضعيف  رق  )1494وأنظر ضعيف اجلام  حدية رق  )

وكيااف يكااون صااصيصا وقااد صااح أنااه عليااه الصااالا والسااالم حاا  راكبااا فلااو كااان احلاا  
ماشيا أفضل ؛ الختااره اهلل لنبياه صالى اهلل علياه وسال ، ولا لك ذهاب مجهاور العلمااء 

 إىل أن احل  راكبا أفضل.

علياه وسال  مجاعا   قا   قدم على رسو  اهلل صالى اهلل وروي عن أيب هريرا  -12
مان مزيناا  ومجاعاا  ماان هاا يل ومجاعاا  ماان جهيناا . فقااالوا   يااا رسااو  اهلل إنااا خرجنااا إىل 

"للماشووي أجوور : مكاا  م اااا وقااوم ررجااون ركبانااايب فقااا  الناايب صاالى اهلل عليااه وساال 
 موضوع سبعين حجة وللراكل أجر  د ين حجة".

   ا وساااي وفياااه حمماااد بااان (  رواه الطااا ا 3/443) قاااا  اهلي ماااي   جممااا  الزوائاااد
 حمصن العكاشي وهو م وك.

(  ""ثالثني ح   " وهو أشد ضاعفا مان ا و  1/92)  وقا  ا لبا  ح   النيب 
 449ومن شاء االطال" عليها فل اج  كتابنا " سلسل  ا حادياة الضاعيف  " ) رقا  

  " أن ( وقاااد صااارخ شااااي  اإلساااالم اباااان تيميااا  رمحااااه اهلل   " مناساااك احلاااا 442 -
احلكم    ه ه ا س ل  اتلف باختالف الناس " فمنه  من يكون ح ه راكبا أفضل 

 " ومنه  من يكون ح ه ماشيا أفضل
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 ( 442قلح   ولعل ه ا هو ا قرت إىل الصوات. وقا    السلسل  الضاعيف  بارق  ) 
 .  موضوع

الحوواج   "مووا ترفووعل  بوولل يقااو    عاان اباان عماار قااا   مسعااح الناايب  ويغاين عنااه حاادية
تاوولا ا  لوه بهوا حغونة  أو محووا عنوه سويئة   أو رفعوه بهووا  رِْجود   وال تضوعل ياودا    ال كا

 (1).حغن .سرجة "

   

 ما روي في الطواف

"من طاف أسبوعا حافيوا حاسورا كوان لوه كعتوة رقبوة ومون طواف أسوبوعا فوي  -13
اباان ماجااه ماان مل أجاده هكاا ا وعنااد ال ماا ي و ."المطوور  فوور لووه مووا سوول  موون ذ وبووه

لفااخ  "موون طواف بهووما البيوو  أسوبوعا فيحووواه كووان كعتوة رقبووة".حادية ابان عماار 
 موضوع "التضلع من ماء زمزم براء  من النفاق".ال م ي وحسنه 

 (   ضعيف اجلام 2913( انظر حدية رق  )موضوعقا  ال ي  ا لبا    )
ع رجووول قووودما وال   "موووا رفوووقاااا   يعاااين ابااان عمااار مسعتاااه صااالى اهلل علياااه وسااال  يقاااو 

وضوووعها  ال كتووول لوووه ع ووور حغووونات وحوووظ عنوووه ع ووور سووويئات ورفوووع لوووه ع ووور 
 سرجات".

وروي عان اباان ه ااام يسا   عطاااء باان أيب ربااخ عاان الااركن اليماا  وهااو يطااوف  -14
"وكول بوه سوبعون ملأووا قاا    أن النايب  بالبياح، فقاا  عطااء حادثين أباو هريارا 

                                                           

 (.1141حسنه ا لبا  ال ويب )و  ،(، وابن حبان3/325( أخرجه البيهقي   "ال عب" )1)
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يوة فوي الود يا واة ور  ربنوا فتنوا فوي الود يا فمن قال اللهم   ي أسيلك العفو والعاف 
 حغنة وفي اة ر  حغنة وقنا عماي النار قالوا فمين".

فلمااا بلاار الااركن ا سااود قااا  يااا أبااا حممااد مااا بلغااك   هاا ا الااركن ا سااود فقااا  عطاااء 
مان فاوضاه ف مناا يفااوا ياد الارمحن". "يقاو   حدثين أباو هريارا أناه مسا  رساو  اهلل 

 م يا أبا حممد فالطواف قاا  عطااء حادثين أباو هريارا أناه مسا  النايب قا  له ابن ه ا
قااا   "ماان طاااف بالبيااح ساابعا وال يااتكل  إال بساابصان اهلل واحلمااد هلل وال إلااه إال اهلل 
واهلل أك  وال حو  وال قوا إال باهلل حميح عنه ع ر سيئات وكتبح له ع ار حسانات 

  تلاااك احلااا  خااااا   الرمحااا   ورفاا  لاااه هللااا ع ااار درجااات ومااان طاااف فاااتكل  وهااو
(، ضااعيف ال ويااب 2/449ضااعيف ساانن اباان ماجاا  )برجليااه كبااائ  ا اااء برجليه".

 (.221رق )

موا عان عباد اهلل بان عبياد بان عما  أناه مسا  أبااه يقاو  البان عمار  ويغين عناه حادية 
 ال وومين الوركنين  الحجور ا سووس والوركن اليموا ي" فقوال ابون  لي ال أراك تغوتاِلمل 

يقوووووول  " ن اسوووووتدمهما يحوووووظ  مووووور   ن أفعووووول فقووووود سووووومع  رسوووووول ا   ع
 الخطايا".

قال  وسمعته يقول  "ومن طاف أسبوعا  يلحويه وصلى ركعتين  كان كاعادِل 
 رقبة".

قووال  وسوومعته يقوووول  "مووا رفوووع رجوول قووودما  وال وضووعها  ال كتووول لووه ع ووور 
ح صاااصي.صوووحيح .حغووونات  وحوووظ عنوووه ع ووور سووويئات ورفع لوووه ع ووور سرجوووات"

 (.1134ال ويب برق  )
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يقوووول  " ن مغوووحهما كفوووار     وووي سووومع  رسوووول ا   ورواه ال مااا ي ولفظاااه   
 للخطايا".

وسمعته يقول  "ال يضع قدما  وال يرفع أ رى  ال حظ ا  عنه بها  طيئة   وكتولا 
 (1).له بها حغنة "

    ن أفعول فوإ ي سومع  رسوول ا ورواه ابن خزميا    "صاصيصه" ولفظاه وقاا   
يقووول  "مغووحلهما يحووظا الخطايووا". وسوومعته يقووول  "موون طوواف بالبيوو  لووم يرفووع 
قدما  ولم يضع قدما   ال كتلا ا  له حغونة  وحوظ عنوه  طيئوة   وكتولا لوه سرجوة ". 

 (2).صحيح وسمعته يقول  "من أحوى أسبوعا  كان كعتِة رقبٍة".

  في عله سبعاً ال زيادا وال نق . قوله "أسبوعاً حيصيه أو أحصى أسبوعاً" أي  حيصر عدده
قا  ا لبا  رمحه اهلل  وفيه إشاارا إىل أن فضاائل العباادات ا قيادا بعادد مسامى ال باد 

 فيها من التمسك بالعدد ال يزيد وال ينق  فتنبه.

  كتابه مناسك احل  والعمرا بع  بد" الطاواف  وذكر ال ي  ا لبا  رمحه اهلل تعاىل
إفراغ احلاج سؤره من ماء زمزم   البئر وقوله   الله   الناس فقا  والا تق  من بع  

 .اوتسا  البع  من زمزم. إ  أس لك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء
  اهتمامه  بزمزم  حلاه  وزمزم  ما معه  من النقود وال يات لتصل هللا ال ك 

                                                           

 ( املصدر السابق نفسه.1)
 ( املصدر السابق نفسه.2)
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ويرفاا  بصااره   كاال ماارا  مااا ذكاار   بعاا  كتااب أنااه يتاانفس   شاارت ماااء زماازم ماارات 
 وينظر إىل البيح

 بدع الغعي بين الوفا والمرو  

الوضااوء  جاال ا  ااي بااني الصاافا وا ااروا باازع  أن ماان فعاال ذلااك كتااب لااه بكاال قاادم 
 سبعون ألف درج .

ربااااي اخلاااار  با قااااام وا ناااا  لقضاااااء  كسااااوا مقااااام إبااااراهي .،  االحتفااااا  بكسااااوا الكعباااا 
 احلاجات

 على عمد وحيطان الكعب  وتوصيته  بعضه  ب لككتاب  احل اج أمساءه  

اسااااتباحته  ا اااارور بااااني ياااادي ا صاااالي   ا ساااا د احلاااارام ومقاااااومته  للمصاااالي الاااا ي 
 يدفعه 

اخلااروج ماان مكاا  لعماارا تطااو". اخلااروج ماان ا ساا د احلاارام بعااد الطااواف الااودا" علااى 
 القهقر 

حلااج وتااري  ح اه تبيي  بيح احل اج بالبيااا )اجلا ( ونق اه بالصاور وكتاب اسا  ا
 عليه.

   

 ما روي في الحجر ا سوس
 منأرروي  "الحجر ا سوس يمين ا  في ا رض يوافح بها عباسه".  -19
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 (   ضعيف اجلام .2949"موضو"" انظر حدية رق  ) قا  ال ي  ا لبا    
"اللهوم  يما وا بوك وتووديقا بأتابوك واتباعوا سونة كان إذا اساتل  احل ار قاا    -19
 موقوف  ضعيفيك". ب

"اسوتقبل رسوول ا  وروي عن حمماد بان عاون، عان نااف ، عان ابان عمار قاا    -12
صوولى ا  عليووه وسوولم الحجوور    ووم وضووع شووفتيه عليووه يبأووي طووويد    ووم التفوو  

ضعيف  فإذا وو بعمر بن الخطاي يبأي  فقال  يا عمر واونا تغأل العبرات".
 جداً .

حممد بن عاون ها ا وهاو "ضعيف جدا" ف ن   (4/334)   إرواء الغليل قا  ا لبا 
اخلراساااا  متفاااق علاااى تضاااعيفه بااال هاااو ضاااعيف جااادا ، وقاااد أورده الااا هيب نفساااه   
"الضااعفاء"، وقااا   "قااا  النسااائي ماا وك"، وزاد   "ا ياازان"  "وقااا  البباااري  منكاار 

 احلدية". وقا  ابن معني  "ليس ب ئ". 

(، وضااااعيف اجلااااام  رقااااا  1111اء رقاااا  )(، واالرو 934ضااااعيف اباااان ماجاااا  بااااارق  )
 (.1322(، والسلسل  الضعيف  رق  )233(، وضعيف ال ويب برق  )9343)

 موضوع و "الحجر ا سوس  زل به ملك من الغماء". -14

(  ضاعيف اجلام ،والسلسال  2294"انظر حادية رقا )موضاو""قا  ال ي  ا لباا  
 (.2944الضعيف )
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وجل فمن مغح يده على الحجر فقود بوايع ا   "الحجر في ا رض يمين ا  عز 
". السلساال  الضااعيف  موضااو"" قااا  ال ااي  ا لبااا  . ضااعيف عووز وجوول أال يعووويه".

 (.2949برق  )
ورواه "يعين حدية ابن عباس رضي اهلل عنهما ال ي   الصاصيح" الطا ا     -14

قياموة ولهموا عينوان "يبع  ا  الحجر ا سوس والركن اليما ي يووم الالكب  ولفظاه  
 ضعيف ولغا ان وشفتان ي هدان لمن استلمهما بالوفاء".

"رواه الطا ا    الكبا  مان طرياق بكار بان (  3/943قا  اهلي مي   جمما  الزوائاد )
 حممد القرشي عن احلارث بن وسان وكالمها مل أعرفه".

 (.229)   ضعيف ال ويب "ضعيف". رق  وضعفه ا لبا  

  كتابه مناسك احل  والعمرا بع  بد" الاا مان  ا لبا  رمحه اهلل تعاىلوذكر ال ي  
بعااا  النااااس عناااد احل ااار ا ساااود فقاااا   رفااا  اليااادين عناااد اساااتالم احل ااار كماااا يرفااا  

  للصالا.
. ا زامحاا  علااى تقبيلااه ومسااابق  اإلمااام بالتساالي     التصااويح بتقبياال احل اار ا سااود

 الصالا لتقبيله.
  عند استالم احل ر أو الركن اليما .ت م  حنو ذيله 

  قوهل  عند استالم احل ر   الله  إميانا بك وتصديقا بكتابك.
القااو  عنااد اسااتالم احل اار   اللهاا  إ  أعااوذ بااك ماان الكاا  والفاقاا  مراتااب اخلاازي   

 الدنيا واآلخرا

http://khutabaa.com/index.cfm


 
 

 http://khutabaa.com/index.cfm  11 ملتقى الخطباء

 ما صح وما لم يصح
 يف احلج

 ارا تلقني من يعرفون ت " ا زورين " مجاعات احل اج بع  ا ذكار وا وراد عند احل 
 أو بعيدا عنها با صوات ا رتفع  وإعادا هؤالء ما لقنوا ب صوات أشد منها

ور   قوال رسوول ا   عان ابان عبااس رضاي اهلل عنهماا قاا    ويغين عنه حدية فوي الحاجا
" وا  ليابعاةوانَّوووهل ا  يووووما القياموووة لوووه عينوووان يبوووور بهموووا ولغوووان  ينطوووة بوووه ي وووهد علوووى مووون 

 (.1144صيح ال ويب برق )صحسن. .استلمهل بحة"

)حبااق( قااا  ا لبااا  رمحااه اهلل تعاااىل  الباااء للمالبساا  أي  متلبساااً هللااا حبااق وهااو دياان 
ال تعظاااااي  احل ااااار نفساااااه،   اإلسااااالم واساااااتالمه حباااااق هاااااو طاعااااا  اهلل واتباااااا" سااااان  نبياااااه 

 وال ااهادا عليااه هااي ال ااهادا علااى أدائااه حااق اهلل ا تعلااق بااه وليسااح )علااى( للضاارر. أ.هااا.

 .(2/24صصيح ال ويب )

وعن عبد اهلل بن عبيد بن عم  رضي اهلل عنه أنه مس  أباه يقاو  البان عمار رضاي اهلل 
عنهما ما يل ال أراك تساتل  إال ها ين الاركنني احل ار ا ساود والاركن اليماا  فقاا  ابان 

"  ن استدمهما يحظ عمر إن أفعل فقد مسعح رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسل  يقو 
 (.2/12صصيح ال ويب ) حسن. ايا".الخط

 "موون طوواف أسووبوعا يحووويه وصوولى ركعتووين كووان كعوودل رقبووة".قااا  ومسعتااه يقااو   
 صصيح لغ ه.

   

 ما روي في صيام الع ر
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"مووا موون أيووام أحوول  لووى ا  أن قااا    ياارو  عاان أيب هرياارا عاان الناايب  -23       
منها بويام سنة وقيام كل يتعبد له فيها من ع ر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم 

 ضعي  .ليلة منها بقيام ليلة القدر"

قااا  أبااو عيسااى  هاا ا حاادية وريااب ال نعرفااه إال ماان حاادية مسااعود باان واصاال عاان 
النهاس قاا  وسا لح حممادا عان ها ا احلادية فلا  يعرفاه مان وا  ها ا الوجاه م ال ها ا 

سايب عان النايب وقا  )حممد بن امساعيل البباري( قد روي عن قتادا عن سعيد بن ا 
 .مرسال شيء من ه ا وقد تكل  حيىي بن سعيد   هناس بن قه  من قبل حفظه 

( ما  بعا  322( بارق  )1224  ضاعيف سانن ابان ماجا  ) ضاعفه ال اي  ا لباا 
(، 9191(، ضاعيف اجلاام  الصاغ  )1421اإلختالف   ا لفاظ وانظر ا  اكاا )

 (.123وضعيف ال ويب رق )

"من صام الع ر فله بأل  قا    قا  رسو  اهلل  عن ابن عباس و  رواي   -21
  موضوعيوم صوم شهر   وله بووم يوم التروية سنة   وله بووم يوم عرفة سنتان ". 

وه ا حدية ال يصح قا  سليمان التيمي  الطيب ك ات وقا  ابن حبان وضوخ الك ت 
، والفوائد اجملموع  كتات (2/112أنظر ا وضوعات)فيه أظهر من أن حيتاج إىل وصف .

 .(33الصيام حدية رق )
صيام أول يوم من الع ر يعدل ماسة سنة واليوم الةا ي يعدل و  رواي    " -22

ال  ".ماستي سنة فإذا كان يوم التروية يعدل أل  عام وصيام يوم عرفة يعدل ألفي عام
 . يوح
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وا وضوع   (، موسوع  ا حادية واآلثار الضعيف 114ت كرا ا وضوعات ) 
(13434.) 

   "صوم يوم التروية كفار  سنة  وصوم يوم عرفة كفار  سنتين".وعن ابن عباس  -23
 موضوع 

أخرجه ابن حبان   كتات ال وات على ا عما ، وابن الن ار   تارره عن ابن 
 (.3931اجلام  رق ) ضعي عباس.

اء  بن أيب رباخ، عن وعن منصور بن مهاجر قا  حدثنا حممد بن احملرم، عن عط -24
عائ   رضي اهلل عنها   "أن شاباً كان صاحب مسا" فكان إذا هل اهلال  ذي احل   

فقا  ما حيملك على صيام ه ه ا يام يب قا   أصبح صائما ف رسل إليه رسو  اهلل 
ب يب وأمي يا رسو  اهلل إهنا أيام ا  اعر وأيام احل  عسى اهلل عز وجل أن ي ركين   

فقا  لك بكل يوم عد  مائ  رقب  تعتقها ومائ  رقب  هتديها إىل بيح اهلل ومائ  دعائه  
فرس حتمل عليها   سبيل اهلل ف ذا كان يوم ال وي  ف لك عد  ألف رقب  وألف بدن  
وألف فرس حتمل عليها   سبيل اهلل إذا كان يوم عرف  ف لك عد  ألفي رقب ، وألفي 

  موضوع ل اهلل، وصيام سنتني قبلها، وسنتني بعدها " .بدن ، وألفي حتمل عليها   سبي

 ه ا حدية ال يصح وحممد بن احملرم كان أك ت الناس قا  حيىي ليس ب يء 
( 2/144( و"تنازيه ال ريع  )2/132( "آلىلء" )2/111كما   "ا وضوعات" )

تات (،"الفوائد اجملموع "ك9/142(وابن عدي   "الكامل" )49و"الفوائد اجملموع ")
 (.24الصيام حدية رق )
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  "كان يووم تغع ذي الحجة  ويوم عاشوراء رضي اهلل عنها عن حفص وروي  -29 
 و د ة أيام من كل شهر ؛أول ا نين من ال هر  والخمي   واال نين من الجمعة 

 ضعي ا  رى". 

  أخرجاااه أمحاااد، وأباااو داود، والنساااائي، عااان حفصااا  أم قاااا  ا نااااوي   فاااي  القااادير
نني رمااز ا صاانف حلساانه لكاان قااا  الزيلعي هااو حاادية ضااعيف، وقااا  ا ناا ري  ا ااؤم

اختلف فيه على هنيدا راويه فمرا قا  خفص  وأخر  عن أمه عن أم سلم  وتاارا عان 
 (.4923وأنظر ضعيف اجلام  رق  )اها. .بع  أزواخ النيب 

   ويغني عنه حدي 
"مووا العموول  فووي أيووام  أنااه قااا   عاان سااعيد باان جباا  ، عاان باان عباااس، عاان الناايب 

الع ر أفضول مون العمول فوي وومه  قوالوا وال الجهواس" قوال  وال الجهواس  ال رجول 
. أخرجااااه البباااااري   صووووحيح  وووورج يخوووواطر بنفغووووه ومالووووه فلووووم يرجووووع ب وووويء".

 والصيام داخل من ضمن ا عما  الصاحل  .( .429صصيصه برق  )

 أن يأفور الغونة التوي "... صويام يووم عرفوة أحتغول علوى ا   وعان أيب قتاادا 
قبله والغنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتغل على ا  أن يأفر الغنة التي 

 (.1192أخرجه مسل  برق ).صصيح .قبله"
   

 ما روي في ت ري  البي 
 كاااان إذا نظااار إىل البياااح قاااا  يااارو  عااان ح يفااا  بااان أسااايد ، أن النااايب  - 29

 موضوع يما  وتأريما  وبرا  ومهابة"."اللهم زس بيتك وما ت ريفا  وتع :
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رواه الطاااا ا    الكباااا  وا وسااااي وفيااااه  ( 3/939قااااا  اهلي مااااي   جمماااا  الزوائااااد ) 
ال ي باح  وقا  ال ي  بكار أباو زياد رمحاه اهلل عاص  بن سليمان الكوزي وهو م وك. 

-912شااايء   الااادعاء إذا رأ  البياااح احلااارام . تصاااصيح الااادعاء )ع عااان النااايب 
914.) 

(،والسلسااااااااااال  الضاااااااااااعيف  4499وضو"،ضاااااااااااعيف اجلاااااااااااام  بااااااااااارق  )موقاااااااااااا  ا لبا  
 (.4219)برق 

بعااا  باااد" احلااا  والعمااارا،  مناساااك احلااا  والعمااارا   وذكااار ال اااي  ا لباااا  رمحاااه اهلل
القاو  قبالاا  باات الكعبا    اللهاا  إن البياح بيتاك واحلاارم حرماك وا مان أمنااك ومنهاا  

 .ا إىل مقام إبراهي  عليه السالموه ا مقام العائد بك من النار م   

ومنهااا  الاادعاء عنااد الااركن العراقااي  اللهاا  إ  أعااوذ بااك ماان ال ااك وال اارك وال ااقا  
 .والنفا  وسوء ا خال  وسوء ا نقلب   ا ا  وا هل والولد

"مرحبووا بووك موون بيوو  مووا أع مووك وأع ووم حرمتووك وللموو من   ويغااين عنااه حاادية
 حرم منك واحود  وحورم مون المو من  د وا  سموه أع م حرمة عند ا  منك  ن ا 
ونظار (. 3423السلسال  الصاصيص  رقا  ) .صحيح وماله وأن ي ن به ظن الغوء".

رضي اهلل عنهما يوما إىل الكعب  فقاا   "ماا أعظماك وأعظا  حرمتاك  عبداهلل بن عمر
وا اااااؤمن أعظااااا  حرمااااا  منك".حسااااان.أخرجه ال مااااا ي، وابااااان حبان.وايااااا  ا ااااارام رقااااا  

(439). 
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  كتابه مناسك احل  والعمرا بع  بد" الطاواف  وذكر ال ي  ا لبا  رمحه اهلل تعاىل 
لابس الطاائف اجلاورت أو حناوه لائال  الغسل للطواف، والا تق  من بع  الناس فقا  

 .يط  على ذر  احلمام، وتغطي  يديه لئال ميس امرأا
 اليسر  حا  الطواف. وض  اليمىن على قوله  نويح بطوا  ه ا ا سبو" ك ا ك ا.

 الدعاء حتح ا يزات   الله  أظلين   ظلك يوم ال ظل إال ظلك . . . إخل

الدعاء   الرمل  الله  اجعله ح ا م ورا وذنبا مغفورا وسعيا م كورا وجتارا لان تباور 
 . يا عزيز يا وفور

عاااز و  ا شاااواأل ا ربعااا  الباقيااا   رت اوفااار وارحااا  وجتااااوز عماااا تعلااا  إناااك أناااح ا 
التمسااح  تقبياال الااركنني ال اااميني وا قااام واسااتالمهما.. تقبياال الااركن اليمااا  .ا كاارم

  حبيطان الكعب  وا قام

الت ك ت )العروا الوثقى  وهو موض  عا  من جدار البيح ا قابل لباات البياح تازع  
مساامار   وساي البيااح مسااوه  العاما  أن ماان نالاه بيااده فقااد استمساك بااالعروا الاوثقى

را الدنيا يك ف أحده  عن سرته ويتبطح هللا على ذلك ا وض  حىت يكون واضعا س
  سرته على سرا الدنيا.

 .قصد الطواف حتح ا طر بزع  أن من فعل ذلك وفر له ما سلف من ذنبه
 ترك الطواف بال وت الق ر. الت ك با طر الناز  من ميزات الرمح  من الكعب 

   

 لى على أول المغجدما وري في  زول ا  تعا
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" ن ا  تعوالى ينووزل علوى أوول ووما المغوجد مغوجد  روي عن ابن عبااس  - 22 
مأووة فووي كوول يوووم وليلووة ع وورين وماسووة رحمووة سووتين للطوواسفين وأربعووين للمووولين 

  ضعي  وع رين للناظرين".
" ن ا  تعوووالى ينووووزل فوووي كووول يووووم ماسوووة رحموووة سوووتين منهوووا علوووى و  رواياا    -24

  ضعي  البي  وع رين على أول مأة وع رين على ساسر الناس".الطاسفين ب
(   ضااااعيف اجلاااااام ، 1293ضااااعيف، انظااااار حاااادية رقااااا  ) قااااا  ال ااااي  ا لباااااا  

 (.144( و )142(، والسلسل  الضعيف  رق  )222وضعيف ال ويب برق  )

   

 ما روي عن  أحياء الليالي ا ربع 

ا الليالي ا ربع وجبو  لوه الجنوة  ليلوة الترويوة  "من أحي  روي عن معاذ  -24
 – موضوع وليلة عرفة  وليلة النحر   وليلة الفطر".

قاا   ،   أخرجه ابن عساكر   تارراه عان معااذ بان جبال قا  ا ناوي   في  القدير
  حدية ورياب وعباد الارحي  ابان زياد العماي أحاد رواتاه  ابن ح ر   اري  ا ذكار

 م وك اها. 
  ك ات والنساائي  بقه ابن اجلوزي فقا   حدية ال يصح وعبد الرحي  قا  حيىي وس

  . م وك 
 ( .9394أنظر ضعيف اجلام  حدية رق  )

 ضعي  حدي  من أحيا ليلة العيد لم يم  قلبه"." و  رواي   -33
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(  رواه اباااان ماجااااه قااااا    ا بتصاااار فيااااه 1/92) قااااا  ال ااااوكا    الفوائااااد اجملموعاااا  
 ضعف.

   "ركعتووان موون الضووحى تعوودالن عنوود ا  بحجووة وعموور  متقبلتووين".وي حااديةور 
 موضوع

"من الغنة ا نتا ع ر  ركعة بعد عيد الفطور   وسو  ركعوات وروي حدية   -31
 ال أصل له بعد عيد ا ضحى".

 (  قا    ا بتصر ال أصل له.1/92) قا  ال وكا    الفوائد اجملموع 

    ويغني عنه حدي 
" مووا العموول  فووي أيووام أنااه قااا     باان جباا  عاان باان عباااس عاان الناايب  عاان سااعيد 

الع وور أفضوول موون   العموول  فووي ووومه  قووالوا وال الجهوواس " قووال  وال الجهوواس  ال 
أخرجاه البباااري    .صوحيح رجول  ورج يخوواطر بنفغوه ومالوه فلووم يرجوع ب وويء".

 احل .والصالا وقيام الليل داخل من ضمن ا عما  الص(.429صصيصه برق  )

   

 ما روي عن صوم  يوم عرفة 

ماان صاالى يااوم عرفاا  بااني الظهاار والعصاار أرباا  ركعااات يقاارأ   كاال ركعاا  "روي    -32
فاحتا  الكتاات مارا وقال هاو اهلل أحاد مخسااني مارا كتاب اهلل لاه ألاف ألاف حساان ". إخل 

 هو موضو" وفيه جماهيل وضعفاء
مث يقارأ  .... الكتاات ثاالث مارات "من صلى يوم عرف  ركعتني يقرأ   كل ركع  بفاحتا 

 موضوعهو  ".با قل يا أيها الكافرون ثالث مرات وقل هو اهلل أحد مائ  مرا إخل
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من صالى ليلا  النصار ركعتاني يقارأ   كال ركعا  بفاحتا  الكتاات "ويرو  حدية   -33 
مخس ع را مرا وقل هو اهلل أحد مخس ع را مارا وقال أعاوذ بارت الفلاق مخاس ع ارا 

وذ باارت الناااس مخااس ع اارا ماارا فاا ن ساال  قاارأ  ياا  الكرسااي ثااالث ماارات ماارا وقاال أعاا
.   موضاااو" ".واساااتغفر اهلل مخاااس ع ااارا مااارا جعااال اهلل امساااه   أصاااصات اجلنااا  إخل

 إسناده أمحد بن حممد بن والب هو والم خليل وضا".

مااا ماان عبااد يصاالي ليلاا  العيااد سااح ركعااات إال شااف    أهاال "وروي حاادية   -34
 قا    ال يل فيه ك ات ".وجبح هل  الناربيته كله  قد 

 موضوع  صوم يوم التروية كفار  سنة وصوم يوم عرفة كفار  سنتين"."وروي  -39

أخرجه أبو ال ي  ابن حبان   كتات ال وات على ا عما  ، وابن الن ار   تارره عن 
  ابن عباس .

يف  وا وضوع " ( ، موسوع  ا حادية واآلثار الضع3931"ضعيف اجلام " رق  )
(13411.) 

 ضعيف". صيام عرف  كصوم ستني سن " وروي  -39

(، موسوع  ا حادية واآلثار الضعيف  وا وضوع  114ت كرا ا وضوعات )
(13434.) 

 ضعيف". صوم يوم عرف  أجر سن  ماضي  ،ونافل  للسن  ا قبل   "وروي -32
 (.  13414يف  وا وضوع  )(، موسوع  ا حادية واآلثار الضع3414ذخ ا احلفاظ )
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  ضعي   "صيام يوم عرفة كويام أل  يوم" . وروي عن عائ   -34 
وفيه سليمان بن أمحد    أخرجه ابن حبان عن عائ  قا  ا ناوي   في  القدير

ثق    الواسطي، قا  ال هيب  ضعفوه والوليد بن مسل  أورده ال هيب   الضعفاء وقا  
وسليمان بن موسى قا  البباري  عنده مناك  وقا    ي،مدلس سيما   شيوخ ا وزاع

اها. وأنظر ضعيف اجلام  حدية  النسائي  ليس بقوي ودهل  بن صا  ضعفه ابن معني.
 ( .3923رق  )

 ضعي " هى عن صوم يوم عرفة بعرفة" .    وروي وعن أيب هريرا -34
من حدية مهدي بن أخرجه أمحد وأبو داود واحلاك   قا  ا ناوي   في  القدير  

قا  احلاك   على شرأل البباري وردوه ب نه وه   حرت اهل ري عن عكرم  عن أيب هريرا
ال يتاب  عليه  وقا  العقيلي  إذ مهدي ليس من رجاله بل قا  ابن معني  جمهو ،

عل  ه ا احلدية مهدي جمهو  وروي ب سانيد جياد أنه مل  وقا  ابن القي   لضعفه،
  قلح صصصه ابن خزمي  ووثق  ومل يصح عنه قا  ابن ح ريص  يوم عرف  هللا 

 (.9394ضعيف اجلام  حدية رق ).وأنظر اها .مهدياً 

    ويغني عنه حدي 
صيام يوم عرفة أحتغل  على ا  أن يأفر   عن أيب قتادا   عن أيب قتادا قا 

أفر الغنة التي قبله والغنة التي بعده  وصيام يوم عاشوراء أحتغل على ا  أن ي
  "صيام شهر (. وعن ثوبان1192أخرجه مسل  برق  ) .صحيح الغنة التي قبله".

 رمضان بع ر  أشهر وصيام ستة أيام بعده ب هرين فملك صيام الغنة".
 ( .3491صصيح اجلام  حدية رق  ) .صصيح
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 ما روي في صيام ف ر يوم من ذي الحجة وأول من المحرم

من صام ف ر يوم من ذي   "رسو  اهلل روي عن ابن عباس قا   قا   -43
الحجة   وأول من المحرم   فقد  تم الغنة الماضية وافتتح الغنة المتقبلة بووم 

   موضوع. "جعل ا  له كفار   مغين سنة

وفيه هروي هو اجلوباري ووهب كالمها ك ات  ( 3/939قا  اهلي مي   جمم  الزوائد )
 وضا" .

( و"الفوائد 2/144( ،"تنازيه ال ريع ")2/134ء" )(، "آلىل2/112"ا وضوعات" )
(،"الفوائد اجملموع " كتات الصيام 114(، "وت كرا ا وضوعات" )ع49اجملموع " )

 (.31حدية رق  )

  ال أصل له و  لفخ يوم رأس سنتك ". -وروي "يوم صومك  يوم حنرك   -41

وأوفلاااه الساااباوي    ال أصااال لاااه كماااا قالاااه اإلماااام أمحاااد ووااا ه كالزرك اااي والسااايوطي 
 ك ف اخلفاء

 .كمي ال أصل له   " يوم صومأم يوم  حركم ".وروي -42

يقبول الوركن   كوان رسوول ا  روي وعن ابن عباس رضي اهلل عنهماا قاا   " -43
 ضعي  اليما ي  ويضع  ده عليه".
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"رواه أباو يعلاى وفياه عباد اهلل بان مسال  بان  ( 3/943قا  اهلي مي   جمما  الزوائاد ) 
 هرمز وهو ضعيف".

   

 ما روي في اإلحرام من مغجد ا  صى

عان أم حكااي  بنااح أيب أميا  باان ا خاانس، عان أم ساالم  رضااي اهلل عنهااا،  روي -44
"موون أووول بعموور  موون بيوو  المقوودس  فوور أن رسااو  اهلل صاالى اهلل عليااه وساال  قااا   

 .ضعي  له".

(، وضااعيف 211) (، والسلساال  الضااعيف  باارق 949أنظاار ضااعيف اباان ماجاا  باارق  )
 (.9(، وضعيف ال ويب برق  )9444اجلام  برق  )

"مون أوول بعمور  مون و  رواي  له قالح  قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسال    -49
بي  المقدس كا   كفار  لموا قبلهوا مون الوم وي  قالو  فخرجو  أموي مون بيو  

 .ضعيف المقدس بعمر ".

(، وضاااعيف 9449جلاااام  باارق  )(، وضااعيف ا949أنظاار ضااعيف ابااان ماجاا  بااارق  )
 (.9ال ويب برق  )

قالاااح  مسعاااح رساااو  اهلل صااالى اهلل علياااه  ولفظاااه ورواه ابااان حباااان   صاااصيصه -49
 "من أول من المغجد ا قوى بعمر   فر له ما تقدم من ذ به".وسل  يقو   
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أنظار ضاعيف .ضوعي  قا  فركبح أم حكي  إىل بيح ا قادس حاىت أهلاح مناه بعمارا. 
 (.9رق )ال ويب ب

"موون أووول بحجووة أو عموور  موون المغووجد   ورواه أبااو داود والبيهقااي ولفظهمااا -42
ا قوووى  لووى المغووجد الحوورام  فوور لووه مووا تقوودم موون ذ بووه ومووا تووي ر أو وجبوو  لووه 

 .ضعي  الجنة".

(، وضااااعيف 211(، والسلساااال  الضاااعيف  باااارق  )342أنظااار ضااااعيف أيب داود بااارق  )
 (.2932ح برق  )(، وم كاا ا صابي9ال ويب برق  )

قا  البباري   تارره  ال ي بح ذكره   ترمج  حممد بن عبد الرمحن بن حيانس، وقاا  
حدي اااه   اإلحااارام مااان بياااح ا قااادس ال ي باااح، والااا ي وقااا    روايااا  أيب داود ووااا ه 
 عبداهلل بن عبد الرمحن ال حممد بن عبد الرمحن، وك ن ال ي   رواي  البباري أصح.

(  وأما حدية "من متاام 23  حدية رق  ) ا لبا    ح   النيب وقا  ال ي   
احلاا  حتااارم ماان دويااارا أهلااك". فهاااو حااادية منكاار كماااا بينتااه   "سلساااله ا حادياااة 

( علااى أنااه قااد روي مااا يعارضااه مرفوعااا وموقوفااا عاان مجاعاا  ماان 213الضااعيف " )رقاا 
ن ما رو  اهلاروي الصصاب  كعمر وع مان رضي اهلل عنهما كما ذكرت هناك وما أحس

مسعاح مالاك بان أناس وأتااه رجال فقاا   ياا أباا عباد اهلل : وو ه عن ابن عيين  أنه قاا 
من أين أحرميب قا   من ذي احلليفا  مان حياة أحارم رساو  اهلل صالى اهلل علياه وسال  
فقا   إ  أريد أن أحرم من ا س د من عند الق  يب قا  ال تفعل فا   أخ اى علياك 

ي فتناا    هاا هيب إمنااا هااي أميااا  أرياادها قااا   وأي فتناا  أعظاا  ماان أن الفتناا  فقااا   وأ
تاار  أنااك ساابقح إىل فضاايل  قصاار عنهااا رسااو  اهلل صاالى اهلل عليااه وساال يب إ  مسعااح 

http://khutabaa.com/index.cfm


 
 

 http://khutabaa.com/index.cfm  25 ملتقى الخطباء

 ما صح وما لم يصح
 يف احلج

اهلل يقو   )فليص ر ال ين رالفون عن أمره أن تصيبه  فتن  أو يصيبه  ع ات ألي (،  
حارام قبال ا يقاات ا ا كور   شارخ ومن ذلك تعل  قيم  االتفا  ا زعوم على جاواز اإل

(، وا ساانون 2/219( واهلل ا سااتعان، قااا  اباان عاباادين   احلاشااي )2/132اهلداياا  )
  (.اها.2/193االضطبا" قبيل الطواف إىل انتهائه ال و . وك ا   فتح القدير )

   

 من حج ولم  يزر ي

 موضوع و "من حج البي  ولم يزر ي فقد جفا ي". روي  -44

 (.49". السلسل  الضعيف  برق  )موضو"" قا  ال ي  ا لبا   

وه ا موضو" كماا قاا  ابان اجلاوزي، (  1/132وقا    الدفا" عن احلدية النبوي )
(، واآلفاا  مان حممااد بان حممااد أو 4والا هيب، والزرك اي وواا ه  كماا تااراه   الضاعيف  )

ادي ا و  فل اجعااه ماان ماان جااده النعمااان باان شاابل وكالمهااا مااته  ورجااح اباان عبااد اهلاا
 شاء.وليس فيه أيضا ذكر زيارا الق  ال ريف.

"مان حا  فازار قا ي   كاا  كاان كمان :قاا  وروي عن ابن عمار عان النايب  -44
 موضوع زار    حيا ".

رواه الطاااا ا    الصااااغ  وا وسااااي وفيااااه  ( 3/999قااااا  اهلي مااااي   جمماااا  الزوائااااد )
   وذكااااره ال ااااوكا    الفوائااااد اجملموعاااا ترمجهااااا. عائ اااا  بنااااح يااااونس ومل أجااااد ماااان 

 (.39ا حادية ا وضوع  برق  )
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وهاا ا منكاار جاادا  ( 1/132  الاادفا" عاان احلاادية النبااوي ) وقااا  ال ااي  ا لبااا   
حفاا  باان سااليمان وهااو ا ساادي القاااريء الغاضااري ماا وك مااته  بالكاا ت والوضاا  

  ضاااعيف خماااتلي، وهاااو خمااارج    وقاااد تفااارد باااه، كماااا قاااا  البيهقاااي ولياااة بااان أيب سااالي
  (.42الضعيف  برق  )

موضاو" ال  "من زار ي وزار أبي  براويم في عام واحد س ول الجنوة". وروي  -93
 . أصل له

. وقا  شاي  اإلساالم موضو" ال أصل لهقا  النووي   شرخ ا ه ت    خر احل    
 ابن تيمي   موضو" ومل يروه أحد من أهل العل  باحلدية.

   

 ما روي في الويد حال اإلحرام

صاايد الاا  لكاا  حااال  و أناات  حاارم مااا مل تصاايدوه أو "   روي عاان جااابر  -91
 ضعي . يصد لك ".

 (   ضعيف اجلام .3924قا  ال ي  ا لبا   "ضعيف" انظر حدية رق  )
 ضعي . "حل  صيد ال  لك  حال  ما مل تصيدوه أو يصاد لك ". و  رواي  عنه 
 (   ضعيف اجلام .4999ا لبا    "ضعيف" انظر حدية رق  )قا  ال ي  

يعقااوت يعااين اإلسااكندرا  القاااري عاان عماارو عاان ا طلااب عاان جااابر باان عبااد اهلل قااا  
مسعح رساو  اهلل صالى اهلل علياه وسال  يقاو  صايد الا  لكا  حاال  ماا مل تصايدوه أو 

( التصقيق 2233، ا  كاا رق )3924 يصد لك  )ضعيف( ضعيف اجلام  الصغ 
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( ، 3924(، وضااااااعيف اجلااااااام  الصااااااغ  )494/142ال ااااااا ، ضااااااعيف ال ماااااا ي ) 
(، قااا  أبااو داود إذا تناااز" اخلاا ان عاان الناايب 431/  1491ضااعيف ساانن أيب داود )

 * صلى اهلل عليه وسل  ينظر لا أخ  به أصصابه

د" احلاا    كتابااه مناسااك احلاا  والعماارا بعاا  باا وذكاار ال ااي  ا لبااا  رمحااه اهلل تعاااىل
والعمرا والا تق  من بع  الناس، ذكرنا بعضها   مواضعها مان ها ا البصاة ونا كر 

 البقي ، فقا  

 بد" اإلحرام والتلبي  وو ها. 

 اااذ نعل خاص  ب روأل معين  معروف    بع  الكتب
  احل  صامتا ال يتكل . التلفخ بالني .  االضطبا" عند اإلحرام. اإلحرام قبل ا يقات

  التكب  والتهليل بد  التلبي .  لبي  مجاع    صوت واحدالت

القو  بعد التلبي   الله  إ  أريد احل  فيسره يل وأعاين، وقاد صاح عان عمار رضاي اهلل 
عنه أنه رأ  الناس   ح ته يبتدرون إىل مكان فقا   ما ه ا يب فقيل  مسا د صالى 

صصات الكتاات ااا وا  ثاار فيه رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسل  فقا    هك ا هلك أ
أنبيائه  بيعا من عرضح له منك  فيها الصالا فليصل وإال فاال يصال علاى أداء فرضاه 

 . وتقبله مين الله  إ  نويح أداء فريضتك   احل  فاجعلين من ال ين است ابوا لك
. . . .  
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ا قصااد ا ساااجد الااا لكاا  ومااا حوهلااا واا  ا ساا د احلاارام كا ساا د الاا ي حتااح الصااف 
ومااا   ساافح أيب قباايس ومساا د ا ولااد وحنااو ذلااك ماان ا ساااجد الااا بنيااح علااى  ثااار 

  النيب صلى اهلل عليه وسل .

قصااد اجلباااا  والبقاااا" الاااا حااو  مكااا  م ااال جبااال حاااراء واجلباال الااا ي عناااد ماااىن الااا ي 
  يقا   إنه كان فيه الفداء وحنو ذلك.

  قصد الصالا   مس د عائ   بالتنعي 

فا حااااىت يلصااااق باجلاااادار. الاااادعاء   هبوطااااه ماااان الصاااافا   اللهاااا  الصااااعود علااااى الصاااا
اسااتعملين بساان  نبيااك وتااوفين علااى ملتااه وأعاا   ماان مضااالت الفاا  برمحتااك يااا أرحاا  

 الرامحني

القااو    السااعي   رت اوفاار وارحاا  وجتاااوز عمااا تعلاا  إنااك أنااح ا واار ا كاارم اللهاا  
  أك  ثالثا . . . إخل اجعله ح ا م ورا أو عمرا م ورا وذنبا مغفورا اهلل

  تكرار السعي   احل  أو العمرا. السعي أربع  ع را شوطا حبية رت  على الصفا

 صالا ركعتني بعد الفراغ من السعي 

 استمراره    السعي بني الصفا وا روا وقد أقيمح الصالا حىت تفوهت  صالا اجلماع 

ء( )اللهاا  هاا ه مااىن فااامنن علااي لااا التاازام دعاااء معااني إذا أتااى مااىن كالاا ي   ) اإلحيااا
مننااح بااه علااى أوليائااك وأهاال طاعتااك(. وإذا خاارج منهااا  )اللهاا  اجعلهااا خاا  واادوا 

 ودوهتا قي .إخل
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 بدع عرفة 

الوقااوف علاااى جباال عرفااا    اليااوم ال اااامن ساااع  مااان الاازمن احتياطاااا خ ااي  الغلاااي   
 اهلال 

 إيقاد ال م  الك   ليل  عرف  لىن
 بع ر كلمات ألف مرا   سبصان ال ي الدعاء ليل  عرف 

نع  قاد صاح مناه موقوفاا علاى ابان مساعود وابان عمار   رت اوفار وارحا  وأناح ا عاز 
 ا كرم .

  السماء عرشه سبصان ال ي   ا را موطئه سبصان ال ي   البصر سبيله . . . 
 إخل

  رحيله    اليوم ال امن من مك  إىل عرف  رحل  واحدا
 . إيقاد الن ان وال مو" على جبل عرفات ليل  عرف  ىل عرف  ليالالرحيل من مىن إ

 االوتسا  ليوم عرف 
قوله إذا قرت من عرفات ووق  بصره على جبل الرمح    سبصان اهلل واحلمد هلل وال إله 

 إال اهلل واهلل أك 
  قصد الرواخ إىل عرفات قبل دخو  وقح الوقوف بانتصاف يوم عرف 

مئاا  ماارا مث قااراءا سااورا اإلخااالع مئاا  ماارا مث الصااالا عليااه صاالى التهلياال علااى عرفااات 
  اهلل عليه وسل  يزيد    خرها   وعلينا معه  مئ  مرا

 الصعود إىل جبل الرمح    عرفات. السكوت على عرفات وترك الدعاء
دخااو  القبااا  الااا علاااى جباال الرمحااا  ويسااموهنا   قبااا   دم والصااالا فيهاااا والطااواف هللاااا  

  بيحكطوافه  بال
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 اعتقاد أن اهلل تعاىل يناز  ع ي  عرف  على مجل أور  يصافح الركبان ويعانق ا  اا 
 خطب  اإلمام   عرف  خطبتني يفصل بينهما جبلس  كما   اجلمع 

 صالا الظهر والعصر قبل اخلطب 
 ا ذان للظهر والعصر   عرف  قبل أن ينتهي اخلطيب من خطبته

 ه من الصالا   عرف    أمتوا صالتك  ف نا قوم سفرقو  اإلمام  هل مك  بعد فراو
 التطو" بني صالا الظهر والعصر   عرف 

تعيني ذكر أو دعاء خاع بعرف  كدعاء اخلضر عليه الساالم الا ي أورده   )اإلحيااء( 
وأوله   )يا من ال ي غله ش ن عان شا ن وال مسا  عان مسا  . . . ( ووا ه مان ا دعيا  

إفاضاااا  الاااابع  قباااال وااااروت . ت ماااان قياااااس كتابنااااا هاااا اوبعضااااها يبلاااار مخااااس صاااافصا
 ال مس

 ما استفاا على ألسن  العوام أن وقف  عرف  يوم اجلمع  تعد  اثنتني وسبعني ح  
التعريااف الاا ي يفعلااه بعاا  الناااس ماان قصااد االجتمااا" ع ااي  يااوم عرفاا    اجلواماا  أو 

وا شااعار    مكااان خااارج البلااد فياادعون وياا كرون ماا  رفاا  الصااوت ال ااديد واخلطااب
  ويت بهون ب هل عرف 

  اإليضا" ) اإلسرا" ( وقح الداف  من عرف  إىل مزدلف   بد" ا زدلف 
 استصبات نزو  الراكب ليدخل مزدلف  ماشيا توق ا للصرم. االوتسا  للمبيح لزدلف 

التاازام الاادعاء بقولااه إذا بلاار مزدلفاا    اللهاا  إن هاا ه مزدلفاا  مجعااح فيهااا ألساان  خمتلفاا  
 ك حوائ  مؤتنف  . . إخل ما   اإلحياءنس ل

 ترك ا بادرا إىل صالا ا غرت فور النازو    ا زدلف  واالن غا  عن ذلك بلقي احلصى
 صالا سن  ا غرت بني الصالتني أو مجعها إىل سن  الع اء والوتر بعد الفريضتني 

 الوقوف با زدلف  بدون بيات. إحياء ه ه الليل 
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انتهى إىل ا  عر احلرام بقوله   الله  حبق ا  اعر احلارام والبياح احلارام التزام الدعاء إذا  
والااركن وا قااام أبلاار روخ حممااد منااا التصياا  والسااالم وأدخلنااا دار السااالم يااا ذا اجلااال  

 واإلكرام 
 وسل احلصيات قبل الرمي. الغسل لرمي اجلمار بد" الرمي 

 التسبيح أو و ه من ال كر مكان التكب 
ا علااى التكباا  قاوهل    رومااا لل اايطان وحزباه اللهاا  اجعاال ح اي ماا ورا وسااعيي الزيااد

 م كورا وذنيب مغفورا الله  إميانا بكتابك واتباعا لسن  نبيك
قو  بع  ا ت خرين   ويسن أن يقو  م  كل حصاا عند الرمي   بس  اهلل واهلل أكا  

 صد  اهلل وعده . . . إىل قوله ولو كره الكافرون
كيفياااات معينااا  للرماااي كقاااو  بعضاااه    يضااا  طااارف إهللاماااه اليماااىن علاااى وساااي التااازام  

 السباب  ويض  احلصاا على ظهر اإلهللام ك نه عاقد سبعني ف ميها
 وقا   خر   حيلق سبابته ويضعها على مفصل إهللامه ك نه عاقد ع را
ت رماي اجلمارا. حتديد موقف الرامي   أن يكون بيناه وباني ا رماى مخسا  أذر" فصااعدا

 بالنعا  وو ها

الروباا  عاان ذبااح الواجااب ماان اهلاادي إىل التصااد  ب منااه باازع  أن بااد" الاا بح واحللااق  
وه ا من أخباة الباد"  اا ، حلمه ي هب   ال ات لك رته وال يستفيد منها إال القليل 

فيه من تعطيال ال ار" ا نصاوع علياه   الكتاات والسان  ل ارد الارأي ما  أن ا ساؤو  
فادا التاماا  منهااا إمنااا هاا  احل اااج أنفسااه   هناا  ال يلتزمااون   الاا بح عاان عاادم االساات

 (42ع ( )ا صل) توجيهات ال ار" احلكي  كما هو مبني  
 ذبح بعضه  هدي التمت  لك  قبل يوم النصر
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 االقتصار على حلق رب  الرأس. البدء باحللق بيسار رأس احمللو  
ا هاادانا وأنعاا  علينااا اللهاا  هاا ه ناصاايا الاادعاء عنااد احللااق بقولااه   احلمااد هلل علااى ماا

 بيدك فتقبل مين...( إخل
 الطواف با ساجد الا عند اجلمرات
 استصبات صالا العيد لىن يوم النصر
 ترك ا تمت  السعي بعد طواف اإلفاض 

 مناداهت   ن ح  ت  احلاجبد" متنوع    
 بدع الزيار  في المدينة المنور 
الرحال إىل زياارا ا سا د النباوي الكارع وا سا د ا قصاى ه ا و ا كان مان السان  شاد 

أعااااده اهلل إىل ا سااالمني قريباااا  اااا ورد   ذلاااك مااان الفضااال وا جااار وكاااان النااااس عاااادا 
يزوروهنمااا قباال احلاا  أو بعااده وكااان الك اا  ماانه  يرتكبااون   ساابيل ذلااك العديااد ماان 

لفائدا أن أسرد ما وقفاح علياه احملدثات والبد" ا عروف  عند أهل العل  رأيح من متام ا
 قصد ق ه صلى اهلل عليه وسل  بالسفر : منها تبليغا وحت يرا ف قو 

ال ت ااااد الرحااااا  إال إىل ثالثاااا    )والساااان  قصااااد ا ساااا د لقولااااه صاااالى اهلل عليااااه وساااال 
 ( احلدية ف ذا وصل إليه وصلي التصي  زار ق ه صلى اهلل عليه وسل . . . مساجد

الرحاال لزيااارا قاا ه عليااه الصااالا والسااالم وواا ه شاايء والزيااارا  وجيااب أن يعلاا  أن شااد
بادون شاد الرحال شايء  خار خالفاا  اا شاا" عناد ا تا خرين وفايه  بعا  الادكاترا ماان 
اخللي بينهما ونسبته  إىل شي  اإلسالم ابن تيمي  رمحه اهلل تعاىل خصوصا والسلفيني 

 اهلل عليه وسل  فهو إفك مبني . عموما أهن  ينكرون م روعي  زيارا ق  الرسو  صلى 
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إرسا  العرائ  م  احل اج والازوار إىل النايب صالى اهلل علياه وسال  وحتمايله  ساالمه   
 إليه

 اال تغال قبل س ول المدينة المنور 
القااو  إذا وقاا  بصااره علااى حيطااان ا ديناا    اللهاا  هاا ا حاارم رسااولك فاجعلااه يل وقاياا  

 ساتمن النار وأمانا من الع ات وسوء احل
القو  عند دخو  ا دين    بس  اهلل وعلى مل  رسو  اهلل   رت أدخلين مدخل صد  

  وأخرجين خمرج صد  وأجعل يل من لدنك سلطانا نص ا
زيااااارا قاااا ه صاااالى اهلل عليااااه وساااال  قباااال الصااااالا   . إبقاااااء القاااا  النبااااوي   مساااا ده

 مس ده
اره كما يفعل   الصالا فريبا استقبا  بعضه  الق  بغاي  اخل و" واضعا ميينه على يس

. قصااد اسااتقبا  القاا  أثناااء الاادعاء. منااه أو بعياادا عنااد دخااو  ا ساا د أو اخلااروج منااه
 قصد الق  للدعاء عنده رجاء اإلجاب 

 طلب ال فاع  وو ها منه التوسل به صلى اهلل عليه وسل  إىل اهلل   الدعاء
أن ال يا كر حوائ اه ومغفارا : ( أن مان ا دت1/194قو  ابان احلااج   )ا ادخل( )

 ذنوبه بلسانه عند زيارا ق ه صلى اهلل عليه وسل   نه أعل  منه حبوائ ه ومصاحله
(   ) ال فااار  باااني موتاااه علياااه الساااالم وحياتاااه   م ااااهدته  294/  1قولاااه أيضاااا ) 

   مته ومعرفته ب حواهل  ونياهت  وحتسراهت  وخواطره 
ق ه صالى اهلل علياه وسال  وحلاف بعضاه  با لك  وضعه  اليد ت كا على شباك ح ر

 بقوله   وحق ال ي وضعح يدك شباكه وقلح   ال فاع  يا رسو  اهلل
 وتقبيل الق  أو استالمه أو ما جياور الق  من عود وحنوه 
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التزام صورا خاص    زيارته صلى اهلل عليه وسل  وزيارا صاحبيه والتقيد بسالم ودعاء  
  ) يقااف عنااد وجهااه صاالى اهلل عليااه وساال  ويسااتدبر القبلاا   خاااع م اال قااو  الغاازايل

ويساااتقبل جااادار القااا  . . . . ويقاااو    الساااالم علياااك ياااا رساااو  اهلل . . . ( فاااا كر 
 سالما طويال مث صالا ودعاء حنو ذلك   الطو  قريبا من ثالث صفصات.

  قود الود  تجاه قبره
ن الغازايل رمحاه اهلل تعااىل حاني أنكار وقاد أحسا اجللوس عند الق  وحوله للتالوا وال كر

 إنه عادا النصار  واليهود(. فهل من معت  يب(  )1/244) التقبيل ا  كور وقا 
وا  رو" هو   السالم عليك يا رسو  اهلل ورمح  اهلل وبركاته الساالم علياك ياا أباا بكار 

ه وال يلتزمه السالم عليك يا عمر كما كان ابن عمر يفعل ف ن زاد شيئا يس ا كا يلهم
 فال ب س عليه إن شاء اهلل تعاىل

 قود القبر النبوي للغدم عليه سبر كل صد  
 قصد أهل ا دين  زيارا الق  النبوي كلما دخلوا ا س د أو خرجوا منه

 رف  الصوت عقب الصالا بقوهل    السالم عليك يا رسو  اهلل
 قب  الق  النبويت كه  لا يسقي م  ا طر من قط  الدهان ا خضر من 

 تقرهلل  ب كل التمر الصيصا    الروض  ال ريف  بني ا ن  والق 
 قطعه  من شعوره  ورميها   القنديل الكب  القريب من ال بي  النبوي 

  مسح البع  ب يديه  النبلتني النصاسيتني ا وضوعتني   ا س د وريب ا ن  
دع وإعراضه  عن الصافوف ا وىل الاا   زياادا التزام الك  ين الصالا   ا س د الق

 : عمر وو ه وه ا م  كونه بدع  وولوا   الدين وخمالفا لقوله عليه الصالا والسالم
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ال تتبااا وا قااا ي عيااادا وصااالوا علاااي حي ماااا كنااات  فااا ن صاااالتك  تبلغاااين ( ف ناااه سااابب  
م فا هن  ي كوهناا لتضيي  سنن ك  ا وفضائل وزيارا أال وهاي ا ذكاار وا وراد بعاد الساال

 ويبادرون إىل ه ه البدع  . فرح  اهلل من قا    ما أحدثح بدع  إال وأميتح سن 
وال فائادا مطلقااا ماان هاااتني النبلتااني وإمنااا وضااعتا للزيناا  ولفتناا  الناااس وقااد أزيلتااا أخاا ا 

 واحلمد هلل
النباااوي  التااازام زوار ا دينااا  اإلقامااا  فيهاااا أسااابو" حاااىت يتمكناااوا مااان الصاااالا   ا سااا د

 أربعني صالا لتكتب هل  براءا من النفا  وبراءا من النار 
 قصد شيء من ا ساجد وا زارات الا با دين  وما حوهلا
 بعد مس د النيب صلى اهلل عليه وسل  إال مس د قباء

 زيارا البقي  كل يوم والصالا   مس د فاطم  رضي اهلل عنها
 اصي  يوم اخلميس لزيارا شهداء أحد

 ي اخلر  بالناف ا ا طل  على أرا ال هداءرب
 الت ك باالوتسا    ال ك  الا كانح جبانب قبوره 

اخلااااروج ماااان ا ساااا د النبااااوي علااااى القهقاااار  عنااااد الااااودا"، واحلاااادية الااااوارد   ذلااااك 
( فااال جيااوز  394ضااعيف ال تقااوم بااه ح اا  وقااد بينااح علتااه   ) السلساال  الضااعيف  

ا وقاد يتصارج مان ذلاك بعا  احل ااج كماا علماح ذلاك العمل به  نه ت ري  ال سايم
بنفسي ظنا منه  أن الوارد فياه ثاباح صاصيح وقاد تفوتاه بعا  الصالوات فياه فيقا    

 احلرج وقد أراحه اهلل منه. اها.
     

وأن  حووافع علووى وووما الوودين  وأ يوورا   قووول  جعلنووا ا  مموون يوومي عوون النبووي 
 الع يم. وا  الموفة.
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ت، وهلل احلمد وا نَّ ، فنس ُ  اهلل العظيَ  أْن ينفَ  بِاه ا سالمنَي، وهلل ا مت الكتا 
 الله   مني وأن يكوَن سبباً لصالحه ، وزاداً يَتزّودون بِه   يوِم الدين ...

ْموودل   راي  العووالمينا  والووود ل والغوودمل علووى  وواتِم ا  بيوواِء  وف وورل ساْعوا ووا أِن الحا
 وصاحِبه أاْجماعينا. والملرسلين محمٍد وعلى فلهِ 

 سبصانك الله  وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنح أستغفرك وأتوت إليك .      

 كتبه
 العبد الفق  الراجي عفو ربه
 ماجد بن  نجر البنأا ي

 أبو أ   العراقي
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