( صحيح )
[ إن اهلل يقول  :إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة
تمضي عليه خمسة أعوام ال يفد إلي لمحروم ]  ( .صحيح )
( حسن )
[ الحجاج والعمار وفد اهلل دعاهم فأجابوه سألوه فأعطاهم ]  ( .حسن)
( الصحيحة )
نزل الحجر األسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني
آدم
[  ( ] 33حسن )
وعنه قال  :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  " :وفد اهلل
ثالثة الغازي والحاج والمعتمر "  .رواه النسائي والبيهقي في شعب
اإليمان
( صحيح )
رواه وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم الحجاج والعمار وفد اهلل إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم
رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ولفظهما
قال وفد اهلل ثالثة الحاج والمعتمر والغازي

عن أبي بكر الصديق أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم سئل أي
األعمال أفضل قال العج والثج * ( العج  :رفع الصوت بالتلبية الثج :
سيالن دم الهدي واألضاحي ) صحيح ابن ماجه االلباني
( حسن لغيره )
وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
الغازي في سبيل اهلل والحاج إلى بيت اهلل والمعتمر وفد اهلل دعاهم
فأجابوه
رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له
( صحيح )
وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة
رواه البزار والطبراني في الكبير وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما
والحاكم وقال صحيح اإلسناد
قال ابن خزيمة قوله ويرفع في الثالثة يريد بعد الثالثة
( حسن صحيح )
عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير

خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إال الجنة (
حسن لغيره ) وما من مؤمن يظل يومه محرما إال غابت الشمس بذنوبه
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وليس في بعض نسخ الترمذي
وما من مؤمن إلى آخره وكذا هو في النسائي وصحيح ابن خزيمة بدون
الزيادة
وزاد رزين فيه ( حسن لغيره ) وما من مؤمن يلبي هلل بالحج إال شهد له ما
على يمينه وشماله إلى منقطع األرض ولم أر هذه الزيادة في شيء من
نسخ الترمذي وال النسائي
 ( ] 33 [ - 727صحيح )
وعن أبي أمامة الباهلي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  " :ثالثة
كلهم ضامن على اهلل عز وجل رجل خرج غازيا في سبيل اهلل فهو ضامن
على اهلل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجرأوغنيمة ورجل
راح إلى المسجد فهو ضامن على اهلل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده
بما نال من أجر وغنيمة ورجل دخل بيته بسالم فهو ضامن على اهلل " .
رواه أبو داود
( صحيح )
وعنه رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

ثالثة كلهم ضامن على اهلل إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله اهلل الجنة
من دخل بيته فسلم فهو ضامن على اهلل ومن خرج إلى المسجد فهو
ضامن على اهلل ومن خرج في سبيل اهلل فهو ضامن على اهلل
رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه
-------------------------------------

( حسن لغيره )
وروى ابن عمر رضي اهلل عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى اهلل عليه
وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من األنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم
قاال يا رسول اهلل جئنا نسألك فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسأالني
عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك وتسأالني فعلت فقاال أخبرنا يا رسول اهلل
فقال الثقفي لألنصاري سل فقال أخبرني يا رسول اهلل فقال جئتني تسألني
عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه وعن ركعتيك بعد
الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن
وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن
نحرك وما لك فيه مع اإلفاضة فقال والذي بعثك بالحق ل عن هذا جئت
أسألك

قال فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام ال تضع ناقتك خفا وال
ترفعه إال كتب اهلل لك به حسنة ومحا عنك خطيئة وأما ركعتاك بعد
الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السالم وأما طوافك بالصفا
والمروة كعتق سبعين رقبة وأما وقوفك عشية عرفة فإن اهلل يهبط إلى سماء
الدنيا فيباهي بكم المالئكة يقول عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق
يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر
لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له وأما رميك الجمار
فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات وأما نحرك فمذخور
لك عند ربك وأما حالقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى
عنك بها خطيئة وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف وال ذنب لك
يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر
لك ما مضى
رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له وقال وقد روي هذا الحديث
من وجوه وال نعلم له أحسن من هذا الطريق ورواه ابن حبان في صحيحه
( حسن لغيره )
ورواه الطبراني في األوسط من حديث عبادة بن الصامت وقال فيه فإن
لك من األجر إذا أممت البيت العتيق أال ترفع قدما أو تضعها أنت
ودابتك إال كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة وأما وقوفك بعرفة فإن اهلل
عز وجل يقول لمالئكته يا مالئكتي ما جاء بعبادي قالوا جاؤوا يلتمسون

رضوانك والجنة فيقول اهلل عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد
غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج) َوَرْمل
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وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في األرض إال كانت
لك نورا يوم القيامة وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من
ذنوبك كيوم ولدتك أمك
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