
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  فضائل الحج والعمرة
  

  : وسلم ه الرسول صلى اهللا عليقال
 متفق علية  ) والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة العمرة إلى العمرة آفارة لما بينهما(  •
 سنن أبي داود  )من أراد الحج فليتعجل (  •
 رواه الترمذي )أفضل الحج العج والثج (  •
 هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد ال قتال رسول اهللا الت ياعن عائشة أنها ق(  •

  رواه ابن ماجه  )فيه الحج والعمرة 
 رواه الخمسة) ل طلوع الفجر فقد أدرك بالحج عرفة من جاء ليلة جمع ق(  •
 متفق عليه )من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه آيوم ولدته أمة (  •
 وأن الهجرة تهدم ما آان قبلها وأن هالم يهدم ما آان قبلأما علمت يا عمرو أن اإلس(  •

 خزيمةرواه مسلم وابن  )الحج يهدم ما آان قبله 
 رواه النسائي )جهاد الكبير و الضعيف والمرأة الحج والعمرة (  •
   ر خبث الحديد ي بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب آما ينفي الكاتابعو(  •

رواه الترمذي وابن خزيمة )  الجنة إالليس للحجة المبرورة ثواب والذهب والفضة و
    وابن حبان في صحيحيهما 

     أن الحج يهدم ما و وأن الهجرة تهدم ما آان قبلها هأ ما علمت أن اإلسالم يهدم ما آان قبل( •
  رواه مسلم  ) هآان قبل

    إطعام الطعام : ( ل  قاوما بره ؟: الحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة ، قيل (  •
  رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة و البيهقي والحاآم )الكالم  وطيب

 متفق علية ) إن عمرة في رمضان تعدل حجة (  •
 رواه ابن حبان ) يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي (  •
سائي وابن رواه الترمذي والن )وما من مؤمن يظل يومه محرمًا إال غابت الشمس بذنوبه (  •

 خزيمة 
رواه  )أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب آما ينفي الكير خبث الحديد (  •

 الدارقطني 
أفضل األعمال اإليمان باهللا وحده ثم حجة مبرورة تفضل سائر األعمال آما بين مطلع   (  •

 رواه أحمد والطبراني  )الشمس إلى مغربها 
البيت الحرام فأن لك بكل وطأة تطؤها راحلتك يكتب اهللا لك م أما خروجك من بيتك تؤ(  •

 رواه الطبراني في الكبير  )بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة 
يدا إال آتب اهللا له بها حسنة أو محا عنه سيئة أو  ما ترفع إبل الحاج رجال وال تضع(  •

 رواه البيهقي وابن حبان  )رفع بها درجة 
في معيشته تمضي عليه  هدًا أصححت له جسمه ووسعت عليإن اهللا تعالى يقول إن عب(  •

 رواه ابن حبان والبيهقي  )خمسة أعوام ال يفد إلي لمحروم 
 رواه الطبراني في الكبير )أال أدلك على جهاد ال شوآة فيه ؟ حج البيت (  •
بير رواه البزار والطبراني في الك) استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة (  •

 وابن حبان والحاآم 
ما من ملب يلبي إال لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع (  •

الترمذي وابن ماجه والبيهقي رواه ) األرض من هاهنا و هاهنا عن يمينه وشماله 
 والحاآم 



واه ر) أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم باإلهالل والتلبية (  •
وزاد ابن ماجه فإنها شعار وابن خزيمة مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي 

   الحج
 رواه الطبراني ) لما حج بنسائه قال إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصر (  •
 رواه أبو القاسم  األصبهاني  ) تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة(  •
  رواه الترمذي والنسائي  )ة وليس للحجة المبرورة ثواب إال الجن(  •
ثالثة في ضمان اهللا عز وجل رجل خرج إلى مسجد من مساجد اهللا عز وجل ورجل (  •

 أبو نعيم في الحليةرواه  )خرج غازيًا في سبيل اهللا تعالى ورجل خرج حاجًا 
 نرواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبا)  الحاج والمعتمر والغازي –وفد اهللا ثالثة (  •
ثم مات في طريقه آتب اهللا له أجر الغازي والحاج من خرج حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا (  •

 رواه البيهقي ) والمعتمر 
 رواه ابن ماجه  ) الحج جهاد آل ضعيف  ( •
 رواه البزار ) الحجاج والعمار وفد اهللا دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم (  •
 ه البخاري في التاريخ روا )لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور (  •
رواه ) الغازي في سبيل اهللا والحاج والمعتمر وفد اهللا دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم (  •

  ابن ماجه واللفظ له وبن حبان في صحيحة
 رواه الطبراني )ما أهل مهل قط وال آبر مكبر قط إال بشر بالجنة (  •

  
  فضل الطواف

 
 وحط عنه عشر سيئات ورفع ب له عشر حسناتإال آتما رفع رجل قدمًا وال وضعها (  •

 رواه أحمد والترمذي     الطوافيعني في   **)له عشر درجات 
 رواه أحمد والترمذي  )من طاف بالبيت سبعًا وصلى رآعتين آان آعتق رقبة (  •
رواه ) الطواف حول البيت صالة إال أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فال يتكلم إال بخير (  •

 وابن حبان الترمذي 
  

  فضل مسح الحجر األسود والرآن اليماني
 
 رواه  ابن حبان  )مسح الحجر والرآن اليماني يحط الخطايا حطًا  ( •
 رواه ابن حبان والحاآم  )إن لهذا الحجر لسانًا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق (  •
رواه البزار وابن )  وشفتان نيأتي الرآن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسانا(  •

 حبان والطبراني 
رواه البزار وابن حبان ) و إذا رمى الجمار ال يدري أحد ماله حتى يوفاه  يوم القيامة (  •

 والطبراني 
 رواه البزار ) إذا رميت الجمار آان لك نورا يوم القيامة (  •

  
  فضل السعي

 
 ه الطبراني والبزار روا )وأما طوافك بالصفا والمروة آعتق سبعين رقبة (  •

  
  
 
  



  فضل الوقوف بعرفة 
 
 يلتمسون واجاؤ: يا مالئكتي ما جاء بعبادي ؟ قالوا : فأن اهللا عز وجل يقول لمالئكته (  •

ني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ، اف: فيقول اهللا عز وجل : رضوانك والجنة 
 آقطر المطر أو اية أو وفي رو–ولو آانت ذنوبهم عدد أيام الدهر ، وعدد رمل عالج 

 رواه الطبراني والبزار  )آزبد البحر أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن شفعتم له 
أي " ** )شفعتم لهأفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن ( يقول اهللا عز وجل يوم عرفة (  •

   رواه الطبراني   " لهمدعوت من
     

  
  فضل الشرب من ماء زمزم

 
 رواه البزار  )م زمزم طعام طعم وشفاء سق(  •
 رواه أحمد وابن ماجه  )ماء زمزم لما شرب له (  •

  
  فضل الصالة في المسجد الحرام 

 
رواه البخاري   ) خير من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام هذاي مسجد صالة في ( •

 ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
  

  فضل رمي الجمار 
 
رواه ابن حبان  )ة رميتها تكفير آبيرة من الموبقات الجمار فلك بكل حصاوأما رميك (  •

 والبزار 
  

  فضل الحلق أو التقصير 
 
وأما حلقك رأسك فإنه  ليس من شعرك شعرة تقع في األرض إال آانت لك نورًا      (  •

 أحمد والطبراني رواه  )يوم القيامة 
) اللهم اغفر للمحلقين : ( يا رسول اهللا وللمقصرين قال : قالوا ) اللهم اغفر للمحلقين  ( •

يا رسول اهللا : قالوا  ) اللهم اغفر للمحلقين( : يا رسول اهللا وللمقصرين قال : قالوا 
 رواه البخاري ومسلم ) وللمقصرين : ( وللمقصرين قال 

رواه أحمد  )وأما حالقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحي عنك بها خطيئة (  •
 والطبراني

  
  ب في الحج والعمرةفضل النفقة والتع

 
 رواه الحاآم  )إن لك من األجر على قدر نصبك  ونفقتك (  •
 .أي المغبر الرأس الذي ترك استعمال الطيب فتغيرت رائحته )  الشعث التفل الحاج(  •

 رواه الترمذي 
  
 



  
  فضل عشر ذي الحجة 

 
واه ر )ما من عمل أزآى عند اهللا وال أعظم أجرًا من خير يعمله في عشر األضحى (  •

 البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطبراني 
ال يدخلون  ولذلك فكثير من العلماءهذا ليس في الحج وللعلم فأن الحاج ليس عليه أضحية **

   . وإنما هي للمقيم–األضحية من أعمال الحج 
  رواه الطبراني ) ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر(  •

  
  

  اية الحج فضائل في نه
 
أما طوافك بالبيت بعد ذلك فأنك تطوف وال ذنب لك يأتي ملك حتى يضع يديه بين (  •

 رواه الطبراني والبزار ) فقد غفر لك ما مضى :يستقبل اعمل فيما :فيقولآتفيك 
 رواه الطبراني   )إذا ودعت فأنك تخرج من ذنوبك آيوم ولدتك أمك أما طوافك بالبيت ( •

  
  :هون في وأخيرا آل ذلك مر**
  رواه الترمذي وابن ماجه واألصبهاني ) اللهم هذه حجة ال رياء فيها وال سمعة ( 
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