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 فضائل الحج والعمرة -6

 :فضل عشر ذي الحجة   

ِ َي هللاُ َعنهُ َعِن النَّ َرِض  َعِن اْبِن َعبَّاس   -1 هُ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَيَّام   فِـيعََمُل الَما »قَاَل:  نَـّ

ِجَهادُ، إِالَّ َرُجٌل الَوالَ »ِجَهادُ؟ قَاَل: القَالُوا: َوالَ «. َهِذهِ  فِـيا ْنـهَ مِ  أَْفَضلَ 

 .(1)أخرجه البخاري .«ِجْع بَِشْيء  يَـرْ  لَـمْ ، فَ ِلـهِ اِطُر بِنَْفِسِه َوَمايُـخَ َخَرَج 

َما ِمْن أَيَّام  العََمُل »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :َي هللاُ َعنهُ قَالَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِض وَ  -2

ا  ٬ايَا َرُسوَل  :وافَقَالُ  «ِمْن َهِذِه األَيَّاِم العَْشرِ  ٬ا لَـىِهنَّ أََحبُّ إِ فِـي ِلـحُ الصَّ

، ٬َسبيِل ا فِـيَوالَ الِجَهادُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا فَقَالَ ؟ ٬َسبيِل ا فِـيَوالَ الِجَهادُ 

أخرجه أبو داود  .«ِجْع ِمْن ذِلَك بَشْيء  يَـرْ  لَـمْ فَ  ،ِلـهِ إِالَّ َرُجٌل َخَرَج بنَْفِسِه َوَما

 .(2)والترمذي

 :فضل الحج المبرور 

، ٬َمْن َحجَّ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ قالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض  ةَ ْيـرَ ُهرَ  يأبَعْن  -1

هُ  تْـهُ يَْفُسْق، َرَجَع َكيَْوِم َولَدَ  لَـمْ فُْث وَ يَـرْ  لَـمْ فَ   .(3)متفق عليه  .«أُمُّ

 أيُّ األْعَمالِ ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيُّ : ُسئَِل النَّ قالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ ةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

ِل بِـيسَ  فِـيِجَهادٌ »قِيَل: ثُمَّ َماذَا؟ قال: «. ِلـهِ َوَرُسو ٬إِيَماٌن بِا»أْفَضُل؟ قال: 

 .(4)متفق عليه .«َحجٌّ َمْبُرورٌ »قِيَل: ثُمَّ َماذَا؟ قال: «. ٬ا

 

                                                 

 (.969برقم ) أخرجه البخاري( 1)

 .، واللفظ له(757برقم )وأخرجه الترمذي (, 2438برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)

 (.1350ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1521أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.83ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1519أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 :فضل العمرة 

 لَـىعُْمَرةُ إِ ال»قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا بِـي ُهَرْيـَرةَ َرِضَي هللاُ َعنهُ َعْن أ

 .«َجنَّةُ الَجَزاٌء إِال  لَـهُ َس لَـيْ َمْبُروُر الَحجُّ الا، وَ نَـُهـمَ بَـيْ ا ِلـمَ عُْمَرةِ َكفَّاَرةٌ ال

 .(1)متفق عليه

 :فضل الطواف بالبيت 

هُ أَ  ْيـر  ِد ْبِن ُعمَ بَـيْ عُ عن  الَ  ِلـي: َما َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما اِلْبِن ُعَمرَ  قَالَ  نَـّ

كْ  ِلـمُ أََراَك تَْستَ  ْكَن الِن، نَـيْ إِالَّ َهذَْيِن الرُّ ؟ فَقال نِـيَ االيَـمَ َحَجَر األَْسَودَ، َوالرُّ

ا ُهـمَ إِنَّ اْستِالَمَ »، يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬اْبُن ُعَمَر: إِْن أَْفعَْل، فَقَْد َسِمْعُت َرُسوَل ا

ِصيِه، حْ يُـ ا  َمْن َطاَف أُْسبُوع»يَقُوُل:  تُـهُ ، قَاَل: َوَسِمعْ «َخَطايَاالطُّ يَـحُ 

ىَوصَ  َما َرفََع »يَقُوُل:  تُـهُ ، قَاَل: َوَسِمعْ «َكِعْدِل َرقَبَة   لَـهُ ِن َكاَن تَـيْ َرْكعَ  لَـّ

، َوُحطَّ عَ  لَـهُ َوالَ َوَضعََها، إِالَّ ُكتِبَْت  ا  َرُجٌل قَدَم َعْشُر  ْنـهُ َعْشُر َحَسنَات 

، َوُرفَِع   .(2)د والترمذيأخرجه أحم .«َعْشُردََرَجات   لَـهُ َسي ِئَات 

 :فضل التلبية 

 ِلـم  َما ِمْن ُمسْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد  َرِض 

ىيُلَبي إِالَّ لَ  ِمْن َحَجر  أَْو َشَجر  أَْو َمدَر   ِلـهِ أَْو َعْن ِشَما نِـهِ ييَـمِ َمْن َعْن  بَـّ

ىحَ   .(3)أخرجه الترمذي وابن ماجه .«اُهنَا َوَهاُهنَاتَْنقَِطَع األَْرُض ِمْن هَ  تَـّ

 :فضل الحلق في النسك 

ُهـمَّ الملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ َي هللاُ َعنهُ قالَ ةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ ! اْغِفْر لَـّ

                                                 

 (.1349) ومسلم برقمواللفظ له، (, 1773أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.959برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 4462برقم ) أحمدأخرجه  صحيح/( 2)

 (.2921برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 828ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 3)
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ِقينَ ْلـُمـحَ لِ  ِريَن؟ قال: ْلـمُ ! َولِ ٬قَالُوا: يَا َرُسوَل ا«. ل ِ ُهـمَّ ال»قَص ِ ! اْغِفْر لَـّ

ِريَن؟ قال: ٬قَالُوا: يَا َرُسوَل ا«. ـُمـَحل ِِقينَ ِللْ  ُهـمَّ! اْغِفْر »! َوِللْـُمقَص ِ اللَـّ

ِريَن؟ قال: ٬قَالُوا: يَا َرُسوَل ا«. ِللْـُمـَحل ِِقينَ  ِرينَ »! َوِللْـُمقَص ِ متفق  .«َوِللْـُمقَص ِ

 .(1)عليه

 ل يوم عرفة:ضف 

َما ِمْن يَْوم  أْكثََر ِمْن »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬نَّ َرُسوَل اأَ  اَي هللاُ َعنهَ َعائَِشة َرِض َعْن 

هُ ِمَن النَّاِر ِمْن يَْوِم َعَرفَةَ، َوإِ  ا  ِه َعْبدفِـيأْن يُْعتَِق هللاُ   بِـِهـمُ ْدنُو ثُمَّ يُبَاِهي لَـيَ  نَـّ

 .(2)أخرجه مسلم .«قُوُل: َما أَرادَ َهُؤالِء؟فَـيَ الَمالئَِكةَ، 

 :فضل يوم النحر 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )تعالى: قال هللا 

 .[3]التوبة:(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 :فضل نحر الهدي 

ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )  قال هللا تعالى:

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[37-36]الحج:(   ىئ

 ضل أيام التشريق:ف 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )قال هللا تعالى:  -1

 .[203]البقرة:(   ڦڤ ڤ ڤ ڤ

                                                 

 واللفظ له. ،(1302(, ومسلم برقم )1728أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1348برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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ِ َشةَ الُهذَ بَـيْ َعْن نُ وَ  -2 أيَّاُم التَّْشِريِق ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ َي هللاُ َعنهُ قالَ َرِض  ِلـي 

 .(1)سلممأخرجه  .«٬َوِذْكر  ، أيَّاُم أْكل  َوُشْرب  

 :فضل العمرة في رمضان 

، تِـهِ ِمْن َحجَّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ ا َرَجَع النَّ لَـمَّ ا قال: ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضي هللاُ عَ 

ِ الَما َمنَعَِك ِمَن »قال ألُم ِ ِسنَان  األْنصاريَِّة:  ، تَعْ «. َحج   نِـيقالْت: أبُو فاُلن 

لَنَا.  ا  ا، َواآلَخُر يَْسِقي أْرضِهـمَ أَحدِ  لَـىعَ نَاِضَحاِن َحجَّ  لَـهُ َزْوَجَها، َكاَن 

ة  َمِعي فِـيفَإِنَّ ُعْمَرة  »قال:  ة  أْو َحجَّ  .(2)متفق عليه  .«َرَمَضاَن تَْقِضي َحجَّ

 :فضل المتابعة بين الحج والعمرة 

وا تَابعُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ ْبِن َمْسعُود  َرِض  ٬اَعْن َعْبدِ 

ِ َوالعُْمَرةِ فَإِ بَـيْ  ُهـمَ َن الَحج  الِكيُر َخبَث  ِفـياِن الفَْقَر َوالذنُوَب َكَما يَنْ ِفـيَ ا يَنْ نَـّ

ةِ  ِة الَمْبُروَرةِ ثَواٌب إِالَّ الَجنَّةُ ْلـحَ َس لِ لَـيْ وَ  ،الَحِديِد َوالذَهب َوالِفضَّ . «جَّ

 .(3)أخرجه أحمد والترمذي

 :فضل حج النساء 

هَ ا أْنـهَ هللاُ عَ  َن َرِضيَ نِـيُمْؤمِ الأُم ِ  َعْن َعائَِشةَ  ، نََرى ٬ا قالْت: يَا َرُسوَل انَـّ

ِجَهاِد َحجٌّ الال، لَِكنَّ أْفَضَل »؟ قال: ِهـدُ عََمِل، أفاَل نَُجاالِجَهادَ أْفَضَل ال

 .(4)أخرجه البخاري .«َمْبُرورٌ 

                                                 

 (.1141برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.1256ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1863أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 لفظه. اهذو ،(810برقم )وأخرجه الترمذي (, 3669برقم ) أحمدأخرجه  /حسن( 3)

 (.1520برقم )أخرجه البخاري ( 4)

This file was downloaded from QuranicThought.com


