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  :المقدمة 
  

 .الحجُّ المرآُة الصادقُة للدین كّلھ، والمظھُر الكامل لجمیع أبعاد الثقافة اإلسالمّیة
 

 .الحّج َمجلى الرسالة المحمدیة، والتجسید العملي لإلسالم والمظھر العیني للحقائق اإللھّیة
 

ة اإلسالمّیة حیث یجتمع أبناُءھا من جمیع نقاط العالم في معبد الحّب، ومیقات العرفان من أجل الحجُّ ُملتقى اُالمَّ
 .أن یحصلوا على الھوّیة اإلنسانیة واإللھّیة الواقعّیة

 
الحجُّ تحّرٌر من الذات، واّتصاٌل بالحق، ودوٌس على األھواء، للصعود إلى قّمة المعرفة وتخلیص للّروح من 

 .تلفة، وَتَحّل بكل ما ھو جمالاألدران المخ
 

الحجُّ مسرٌح لظھور قّوة األّمة المسلمة، ومعرٌض إلجتماع أصحاب الھدِف الواحِد، الصحاب الذین تالَفوا التباین 
في الصورة بالتوافق في الّسیرة، لیتحّقق شعاُر الوحدِة فیما وراء الصَور واأللوان، والمقاییس الجغرافیة 

 .على تعالیم الدین اإلسالمي الَوحدوّیة، لباَس التحّقق وثوَب الواقعوالِعرقّیة، ویضفوا 
 

 - الحّج ذلك اإلجتماع الكبیر، وحسب تعبیر قائد الركب العظیم، والمنادي الفّذ بظالمة األمة اإلمام الخمیني
 ،)ص (یم ومحّمدذلك المؤتمر ذو الصبغة السیاسّیة الكاملة الذي یقام بدعوة إبراھ (:- رضوان اهللا تعالى علیھ

 Œ··ط···ویجتمع فیھ الناس من جمیع أقطار األرض، من كّل فّج عمیق من أجل منافع الناس، وللقیام بالقسط
واستمرارًا لمكافحة األوثان واألصنام، وتكسیرھا على یدي إبراھیم ومحّمد، وتحطیم الطواغیت والفراعنة على 

 ."1" ))ع (یدي موسى
 

من المدن والُقرى، والبالد المختلفة، البعیدة منھا والقریبة، لیفرغوا ) ت اهللا الحرامبی (یذھُب الحجیُج فیھ إلى
آیة الحّب للحّق، ولیبایعوا اهللا  - أي الطواف - الذي ھو) الحرم اإللھي (قلوبھم من اإلشتغال بالغیر بالطواف حول

ویضیفوا إلى طمأنینة قلوبھم  ،)الصفا والمروة (ویسعوا بصدق في طلب المحبوب في) الحجر األسود (بلمس
  ویتوّسلوا إلى أمانّیھم الحّقة في،)عرفات (و) المشعر الحرام (وثقتھا بوعود الحق حالة الشعور والعرفان في

 ).منى(
 

یمّر المؤمنون في ھذه الرحلة العظیمة على أرض كلُّ جبالھا وسھولھا، وكلُّ فیافیھا وصحاریھا، وكلُّ أزّقتھا 
 خواطر ثبات واستقامة، وشھامة وشجاعة، وذكریات عّزة وإباء، وتطّلع وصالبة ؛كریاتودروبھا خواطر وذ

: سطََّرھا رجل عظیم من ساللة آدم، ومن سلسلة األحرار من فوق قّمة النبّوة، ومن أعالي طود الرسالة
إلنساني  وشخصیات ُأخرى من الطراز األّول مّمن عكسوا بوجودھم الجمال اإللھي وا،)ص (المصطفى محّمد

 .وغیرھم، وغیرھم) ع (الرفیع نظیر خدیجة، وعلّي، وفاطمة
 

ورجاٌل عظاٌم في الذروة من اإلیثار مّمن َحَذْوا حذوھم، نظیر حمزة سّید الشھداء، وأبي ذر، والمقداد، وسلمان، 
 ...وبالل، وعّمار و 

 
ض الوحي، وأرض سطوع أنوار ھناك یمكن رؤیة كال وجھي الُعملة من صورة ھذا اإلنسان في تلك األرض، أر

على خیرة ) ع (جبرئیل: الحق، وتحت تلك الّسماء التي كان یھبط منھا ذات یوم األمیُن على الرسالة اإللھّیة
 ).ص (النبي األكرم: البشریة، وعصارة اإلنسانیة في جمیع العصور واألجیال

 
ات في طریق الحّق، ووجوھًا ُاخرى وضیعة ھناك نرى وجوھًا طاھرة ال تعرف اّال الشرف والمروءة، وإّال الثب

 .ال تعرف سوى الظلم ومجابھة الحق، واّال اللجاج والعناد في مقابل إشراق اإلیمان
 

 ألیس في ھذا الَعَجُب الُعجاُب؟ وألیس في ھذا ذكرى لكّل متذّكر؟
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امت ھذه الفریضة ُتَبلِوُر إّن الحدیث عن الحّج ال یمكن أن تستوعبھ ھذه الصفحات أو تلّخصھ ھذه األسطر، ما د

 .كّل اإلسالم
 

 ھذا ولقد كُثَرت األحادیث التي تتناول الحّج ومسائلھ، وھذه األحادیث متناثرة في كتب عدیدة من مصادر الفریقین
 .التي تحتاج الحصول علیھا إلى فرصة كبیرة، وال یتیّسر ذلك للجمیع - الشیعة والسّنة -
 

:  إعدادھا وإخراجھا بھذه الصورة، ھي حصیلة خّیرة لما قام بھ صاحبا الفضیلةالتي تّم) الحاضرة (والمجموعة
معاونّیة  (حججا اإلسالم والمسلمین الشیخ محمد رضا نعمتي، والشیخ عباد اهللا سرشار الطھراني المیانجي، في

لغني، على أمل أن تسھیال للحصول على ھذا النبع الغزیر، والكنز ا) شؤون التعلیم والبحوث اإلسالمیة في الحج
 .تحظى باھتمام العلماء والمفّكرین في العالم اإلسالمي

 
 .وفي الخاتمة نشكر الفاضلین المذكورین ونسأل اهللا لھما دوام التوفیق والسداد إّنھ سمیع مجیب

 
 معاونیة شؤون التعلیم

 
 والبحوث اإلسالمیة في الحج
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 آداب السفر:الفصل األّول
 لحجالّسور واألدعیة لطلب ا

 
حّدثني محّمد بن أحمد، عن : حّدثني محّمد بن یحیى قال: قال )رض( حّدثني محّمد بن موسى بن المتوّكل -)1(/1

 حّدثني الحسن بن علّي، عن سورة، عن أبیھ، عن أبي عبد اهللا: محّمد بن حّسان، عن إسماعیل بن مھران قال
 :قال) ع(
 

رج سنتھ حّتى یخرج إلى بیت اهللا الحرام، وإن مات في سفره دخل في كّل ثالثة أّیام لم تخ) سورة الحج (من قرأ
 ) الحدیث (.الجّنة

 
حّدثني أحمد بن إدریس، عن محّمد بن أحمد، عن محّمد بن حّسان، عن إسماعیل بن : قال) رحمھ اهللا (أبي -)2(/2

 :قال) ع (مھران، عن الحسن بن علّي، عن الحسین بن عمرو الّرماني، عن أبیھ، عن أبي عبد اهللا
 

 .بیت اهللا الحرام، إن شاء اهللا لم تخرج سنتھ إذا كان یدمنھا كّل یوم حّتى یزور) عّم یتساءلون (من قرأ سورة
 
حّدثنا بكر بن عبد اهللا بن : حّدثنا أحمد بن یحیى بن زكریا القّطان قال: حّدثنا أحمد بن الحسن القّطان قال -)3(/3

 :عن أبیھ، عن عبد اهللا بن الفضل الھاشمّي قالحّدثنا تمیم بن بھلول، : حبیب قال
 

قل في ُدبر : فقال.  إّن عليَّ دینًا كثیرًا ولي عیال وال أقدر على الحّج فعّلمني دعاًء أدعو بھ):ع (قلت ألبي عبد اهللا
أّما دین :  فقلت لھ).ا َوَدْیَن اْالِخَرِةَأللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد، َواْقِض َعنِّي َدْیَن الدُّْنَی (:كّل صالة مكتوبة

 .دین اآلخرة الحّج: الدُّنیا فقد عرفتھ، فما دین اآلخرة؟ فقال
 
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: وفي روایة، قال -)4(/4
 

 .ألف مّرة في دفعة واحدة رزق الحّج من عامھ، فإن لم یرزق أّخره اهللا حّتى یرزقھ) َما َشاَء اُهللا (من قال
 
 :قال) ع (عن أبي عبد اهللا -)5(/5
 

رزقھ اهللا تعالى الحجَّ، فان كان قد قرب أجلھ أّخر اهللا في أجلھ حّتى ) َال َحْوَل َوَال ُقوََّة ِاالَّ ِباِهللا (:من قال ألف مّرة
 .رزقھ الحج

 

                                                        
 .161/14527 : 11 الوسائل ، 135/1 : األعمال ثواب - 1. 18 : 20 نور صحيفه -1
 .161/14529 : 11 الوسائل ، 149/1 : األعمال ثواب -2
 .27/1 : 99 و 301/2 : 95 البحار ، 73/14276 : 11 الوسائل ، 175/1 : األخبار معاني -3
 .27/2 : 99 و 190/26 : 93 البحار ، 161/14529 : 11 و 92/8822 : 7 الوسائل ، 113/112 : 1 المحاسن -4
 .372/6119 : 5 الوسائل مستدرك ، 27/3 : 99 و 33 ذ 191 : 93 البحار ، 55 : األخبار جامع -5
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 إعالم اإلخوان عند إرادة الّسفر
 
حّق  ):ص (قال النبّي: قال) ع (، عن أبي عبد اهللاعلّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن النوفلي، عن السكوني -)1(/6

 .على المسلم إذا أراد سفرًا أن یعلم إخوانھ، وحّق على إخوانھ إذا قدم أن یأتوه
 

                                                        
 .448/15227 : 11 الوسائل ، 174/16 : 2 الكافي -1
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 إستحباب توفیر الشعر
 
 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن عبد اهللا بن سنان، عن أبي عبد اهللا -)1(/7
 

 . إذا رأیت ھالل ذي القعدة وللعمرة شھرًاأعف شعرك للحّج
 
عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسن بن علّي، عن بعض أصحابنا، عن سعید األعرج، عن  -)2(/8

 :قال) ع (أبي عبد اهللا
 

 .ال یأخذ الّرجل إذا رأى ھالل ذي القعدة وأراد الخروج، من رأسھ وال من لحیتھ
 
 :قال) ع (ا، عن أحمد، عن محّمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعّدة من أصحابن -)3(/9
 

 .ال تأخذ من شعرك وأنت ترید الحّج في ذي القعدة وال في الشھر الذي ترید فیھ الخروج إلى العمرة
 

                                                        
 .316/16394 : 12 الوسائل ، 318/5 : 4 الكافي -1
 .317/16395 : 12 الوسائل ، 160/521  :2 اإلستبصار ، 47/144 : 5 التهذيب ، 318/4 : 4 الكافي -2
 .317/16396 : 12 الوسائل ، 318/3 : 4 الكافي -3
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 الدعاء عند تودیع المسافر
 

النعمان، عن إبن مسكان وغیره، عن  ، عن علّي بنأحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أبي عبد اهللا البرقي -)1(/10
 : قال،)ع (أبي عبد اهللا

 
رحمكم اهللا، وزّودكم التقوى، ووّجھكم إلى كّل خیر، وقضى لكم كّل : إذا وّدع المؤمن قال) ص (كان رسول اهللا

 .حاجة، وسّلم لكم دینكم ودنیاكم، ورّدكم سالمین إلى سالمین
 

 البرقي، عن أبیھ، عن خلف بن حّماد، عن عبد اهللا بن مسكان وغیره، عن عبد أحمد بن أبي عبد اهللا -)2(/11
 :قال) ع (الرحیم، عن أبي جعفر

 
َأْحَسَن اُهللا َلَك الصََّحاَبَة، َوَأْكَمَل َلَك اْلَمُعوَنَة، َوَسھََّل َلَك  (:إذا وّدع مسافرًا أخذ بیده، ثّم قال) ص (كان رسول اهللا

َلَك اْلَبِعیَد، َوَكَفاَك اْلُمِھمَّ، َوَحَفَظ َلَك ِدیَنَك، َوَأَماَنَتَك، َوَخَواِتیَم َعَمِلَك، َوَوجََّھَك ِلُكلِّ َخْیر، َعَلْیَك اْلُحزوَنة، َوَقرََّب 
 ).ِبَتْقَوى اهللا، َأْسَتْوِدُعَك اُهللا، ِسْر َعلى َبَرَكِة اِهللا

 

                                                        
 .280/4 : 76 البحار ، 406/15116 : 11 الوسائل ، 180/805 : 2 الفقيه ، 95/1248 : 2 المحاسن -1
 .281/5 : 76 البحار ، 406/15117 : 11 الوسائل ، 180/806 : 2 الفقيه ، 95/1249 : 2 المحاسن -2



 8

 ما یستحب من الصلوات عند إرادة السفر
 

قال رسول : قال) ع (إبراھیم، عن أبیھ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اهللا، عن آبائھعلّي بن  -)1(/12
 ):ص (اهللا
 

َأللَُّھمَّ ِانِّي  (:ما استخلف رجل على أھلھ بخالفة أفضل من ركعتین یركعھما، إذا أراد الخروج إلى سفر یقول
 ). َوُدْنَیاَي َوآِخَرِتي َوَأَماَنِتي َوَخاِتَمَة َعَمِلي ِاالَّ َأْعَطاُه اُهللا َما َسَأَلَأْسَتْوِدُعَك َنْفِسي َوَأْھِلي َوَماِلي َوُذرِّیَِّتي

 
عن ) التراحم (ھذه الروایة في كتاب قد ذكرنا: قال) أمان األخطار (علي بن موسى بن طاووس في كتاب -)2(/13

 :قال) ص (النبّي
 

اب سفره خیر من أربع ركعات یصّلیھن في بیتھ، یقرأ في كّل ما استخلف العبد في أھلھ من خلیفة إذا ھو شّد ثی
 ).َأللَُّھمَّ ِانِّي َأَتَقرَُّب ِاَلْیَك ِبِھنَّ َفاْجَعْلُھنَّ َخِلیَفِتي ِفي َأْھِلي َوَماِلي (:ویقول) ُقْل ُھَو اُهللا َأَحٌد (و) فاتحة الكتاب (ركعة

 

                                                        
 .379/15064 : 11 الوسائل ، 49/152 : 5 التهذيب ، مرسال روى 177/789 : 2 الفقيه ، 87/1231 : 2 المحاسن ، 283/1 : 4 الكافي -1
 .381/15066 : 11 الوسائل ، 44 : األخطار أمان -2
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 الدعاء عند الخروج من المنزل
 

 :قال) ع (اھیم، عن أبیھ، عن ابن محبوب، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللاعلي بن إبر -)1(/14
 

ِبْسِم اِهللا، َتَوكَّْلُت َعَلى اِهللا، َال َحْوَل َوَال ُقوََّة ِاالَّ ِباِهللا، َأللَُّھمَّ ِانِّي َأْسَأُلَك َخْیَر َما َخَرْجُت  (:إذا خرجت من منزلك فقل
رِّ َما َخَرْجُت َلُھ، َأللَُّھمَّ َأْوِسْع َعَليَّ ِمْن َفْضِلَك، َوَأْتِمْم َعَليَّ ِنْعَمَتَك، َواْسَتْعِمْلِني ِفي َطاَعِتَك، َلُھ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َش

 ).َواْجَعْل َرْغَبِتي ِفیَما ِعْنَدَك، َوَتَوفَِّني َعَلى ِملَِّتَك َوِملَِّة َرُسوِلَك، َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسلََّم
 

عن علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن محّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن  -)2(/15
 :قال) ع (ابن أبي عمیر، وصفوان بن یحیى جمیعًا، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا

 
َال ِالَھ ِاالَّ اُهللا اْلَحِلیُم اْلَكِریُم، َال ِالَھ  (:فادع دعاء الفرج وھو - إن شاء اهللا - إذا خرجت من بیتك ترید الحّج والعمرة

ِاالَّ اُهللا اْلَعِليُّ اْلَعِظیُم، ُسْبَحاَن اِهللا َربِّ السََّماَواِت السَّْبِع، َوَربِّ االََْرِضیِن السَّْبِع، َوَربِّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم، َواْلَحْمُد ِهللا 
ِبْسِم اِهللا َدَخْلُت، ) (:ثّم قل (ُھمَّ ُكْن ِلي َجارًا ِمْن ُكلِّ َجبَّار َعِنید، َوِمْن ُكلِّ َشْیَطان َرِجیمَأللَّ) :ثّم قل (َربِّ اْلَعاَلِمیَن

َسَفِري ھَذا  يَوِبْسِم اِهللا َخَرْجُت، َوِفي َسِبیِل اِهللا، َأللَُّھمَّ ِانِّي أَُْقدُِّم َبْیَن َیَدْي ِنْسَیاِني َوَعَجَلِتي ِبْسِم اِهللا َما َشاَء اُهللا ِف
َذَكْرُتُھ َأْو َنَسْیُتُھ، َأللَُّھمَّ َأْنَت اْلُمْسَتَعاُن َعَلى االُُْموِر ُكلَِّھا، َوَأْنَت الصَّاِحُب ِفي السََّفِر، َواْلَخِلیَفُة ِفي االَْْھِل، َأللَُّھمَّ َھوِّْن 

ِبَطاَعِتَك َوَطاَعِة َرُسوِلَك، َأللَُّھمَّ َأْصِلْح َلَنا َظْھَرَنا، َوَباِرْك َلَنا ِفیَما َعَلْیَنا َسَفَرَنا، َواْطِو َلَنا االَْْرَض، َوَسیِّْرَنا ِفیَھا 
اِل َرَزْقَتَنا، َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر، َأللَُّھمَّ ِانِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعَثاِء السََّفِر، َوَكآَبِة اْلُمَنَقَلِب، َوُسوِء اْلَمْنَظِر ِفي االَْْھِل َواْلَم

َواْلَوَلِد، َأللَُّھمَّ َأْنَت َعُضِدي َوَناِصِري، ِبَك َأِحلُّ َوِبَك َأِسیُر، َأللَُّھمَّ ِانِّي َأْسَأُلَك ِفي َسَفِري ھَذا السُُّروَر َواْلَعَمَل ِلَما 
ْفِني ِفي َأْھِلي ِبَخْیر، َوَال َحْوَل َوَال ُقوََّة ِاالَّ ِباِهللا ُیْرِضیَك َعنِّي، َأللَُّھمَّ اْقَطْع َعنِّي ُبْعَدُه َوَمَشقََّتُھ، َواْصِحْبِني ِفیِھ َواْخُل

اْلَعِليِّ اْلَعِظیِم، َأللَُّھمَّ ِانِّي َعْبُدَك َوھَذا حْمَالُنَك، َواْلَوْجُھ َوْجُھَك، َوالسََّفُر ِاَلْیَك، َوَقِد اطََّلْعَت َعَلى َما َلْم َیطِِّلْع َعَلْیِھ 
َفِري ھَذا َكفَّاَرًة ِلَما َقْبَلُھ ِمْن ُذُنوِبي، َوُكْن َعْونًا ِلي َعَلْیِھ، َواْكِفِني َوْعَثُھ َوَمَشقََّتُھ، َوَلقِِّني ِمَن اْلَقْوِل َأَحٌد، َفاْجَعْل َس

 ).َواْلَعَمِل ِرَضاَك، َفِانََّما َأَنا َعْبُدَك َوِبَك َوَلَك
 

فإذا استویت على راحلتك ) ْحمِن الرَِّحیِم، ِبْسِم اِهللا َواُهللا َأْكَبُرِبْسِم اِهللا الرَّ (:فإذا جعلت رجلك في الّركاب فقل
 ُسْبَحاَن اِهللا ،)ص (َاْلَحْمُد ِهللا الَِّذي َھَداَنا ِلالِْْسَالِم َوَعلََّمَنا اْلُقْرآَن َوَمنَّ َعَلْیَنا ِبُمَحمَّد (:واستوى بك محملك فقل

َوِانَّا ِاَلى َربَِّنا َلُمْنَقِلُبوَن َواْلَحْمُد ِهللا َربِّ اْلَعاَلِمیَن، َأللَُّھمَّ َأْنَت  )3( ا َوَما ُكنَّا َلُھ ُمْقِرِنیَنُسْبَحاَن اِهللا الَِّذي َسخََّر َلَنا ھَذ
 َیْبُلُغ ِاَلى َمْغِفَرِتَك َوِرْضَواِنَك، اْلَحاِمُل َعَلى الظَّْھِر َواْلُمْسَتَعاُن َعَلى االَْْمِر، َأللَُّھمَّ َبلِّْغَنا َبَالغًا َیْبُلُغ ِاَلى َخْیر، َبَالغًا

 ).َأللَُّھمَّ َال َطْیَر ِاالَّ َطْیُرَك َوَال َخْیَر ِاالَّ َخْیُرَك َوَال َحاِفَظ َغْیُرَك
 

عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن الحكم، عن عاصم بن حمید، عن أبي بصیر، عن  -)4(/16
 :قال) ع (أبي جعفر

 
َأُعوُذ ِبَما َعاَذْت ِبِھ َمَالِئَكُة اِهللا ِمْن َشرِّ ھَذا اْلَیْوِم اْلَجِدیِد الَِّذي ِاَذا َغاَبْت َشْمُسُھ  (:ل حین یخرج من باب دارهمن قا

اِء اِهللا، َوِمْن َشرِّ اْلِجنِّ َوِمْن َشرِّ َمْن َنَصَب الَِْوِلَی َلْم َتُعْد، َوِمْن َشرِّ َنْفِسي، َوِمْن َشرِّ َغْیِري َوِمْن َشرِّ الشََّیاِطیِن،
غفر اهللا لھ وتاب ) َواالِْْنِس، َوِمْن َشرِّ السَِّباِع َواْلَھَوامِّ، َوِمْن َشرِّ ُرُكوِب اْلَمَحاِرِم ُكلَِّھا، ُأِجیُر َنْفِسي ِباِهللا ِمْن ُكلِّ َشرٍّ

 .علیھ وكفاه الھّم وحجزه عن السوء وعصمھ من الشّر
 

 وسھل بن زیاد جمیعًا، عن موسى بن القاسم، عن صباح الحذاء، ؛حابنا، عن أحمد بن محّمدعّدة من أص -)1(/17
 :قال) ع (عن أبي الحسن

                                                        
 .170/16 : 76 رالبحا ، 381 : 1 الطوسي أمالي ، يسير بتفاوت 90/1240 : 2 المحاسن ، 542/5 : 2 الكافي -1
 .387/15080 و 383/15071 : 11 الوسائل ، 50/154 : 5 التهذيب ، 285/2 - 284 : 4 الكافي -2
 .عليها قادرين لها مطيقين أي -3
 .385/15073 : 11 الوسائل ، بتفاوت 178/793 : 2 الفقيه ، 541/4 : 2 الكافي -4
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أمامھ وعن یمینھ ) الحمد (لو كان الرجل منكم إذا أراد سفرًا قام على باب داره تلقاء وجھھ الذي یتوّجھ لھ فقرأ

 أمامھ وعن یمینھ وعن شمالھ، و) قل ھو اهللا أحد (مالھ، وأمامھ وعن یمینھ وعن ش) المعّوذتین (وعن شمالھ، و
َأللَُّھمَّ اْحَفْظِني َواْحَفْظ َما َمِعي، َوَسلِّْمِني َوَسلِّْم َما َمِعي،  (:أمامھ وعن یمینھ وعن شمالھ، ثّم قال) آیة الكرسى(

اهللا وحفظ ما معھ وبّلغھ وبّلغ ما معھ، وسّلمھ وسّلم ما معھ، لحفظھ ) َوَبلِّْغِني َوَبلِّْغ َما َمِعَي ِبَبَالِغَك اْلَحَسِن اْلَجِمیِل
 .بلى جعلت فداك: أما رأیت الرجل یحفظ وال یحفظ ما معھ، ویسلم وال یسلم ما معھ، ویبلغ وال یبلغ ما معھ، قلت

 
ول، عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محّمد، عن أبي جعفر األح -)2(/18

 :عن برید بن معاویة العجلي قال
 

َأللَُّھمَّ ِانِّي َأْسَتْوِدُعَك الَغَداَة َنْفِسي َوَماِلي َوَأْھِلَي  (:إذا أراد سفرًا، جمع عیالھ في بیت، ثّم قال) ع (كان أبو جعفر
 َأللَُّھمَّ اْجَعْلَنا ِفي ِجَواِرَك، َأللَُّھمَّ َال َتْسُلْبَنا ِنْعَمَتَك، َوَال ،)3( َوُوْلِدي َوالشَّاِھَد ِمنَّا َواْلَغاِئَب، َأللَُّھمَّ اْحَفْظَنا َواْحَفْظ َعَلْیَنا

 ).ُتَغیِّْر َما ِبَنا ِمْن َعاِفَیِتَك َوَفْضِلَك
 

عن علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن إبن أبي أّیوب الخزاز، عن أبي حمزة، عن أبي  -)4(/19
 :قال - یثفي حد -)ع (عبد اهللا

 
ِباِهللا َأْخُرُج، َوِباِهللا َأْدُخُل،  ( ثالثًا،)اُهللا َأْكَبُر اُهللا َأْكَبُر (:إّن اإلنسان إذا خرج من منزلھ قال حین یرید أن یخرج

َوِقِني َشرَّ ُكلِّ َدابَّة َأْنَت َأللَُّھمَّ اْفَتْح ِلي ِفي َوْجِھي ھَذا ِبَخْیر، َواْخِتْم ِلي ِبَخْیر،  (- ثالث مّرات -)َوَعَلى اِهللا َأَتَوكَُّل
 .لم یزل في ضمان اهللا عّزوجّل حّتى یرّده إلى المكان الذي كان فیھ) آِخٌذ ِبَناِصَیِتَھا ِانَّ َربِّي َعَلى ِصَراط ُمْسَتِقیم

 
محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطّیة، عن أبي حمزة،  -)5(/20

 :قال - في حدیث -)ع (عن علّي بن الحسین
 

آَمْنُت  (:كفیت، فإذا قال: قال لھ الملكان) ِبْسِم اِهللا (:إّن العبد إذا خرج من منزلھ عرض لھ الّشیطان، فإذا قال
 لنا بمن كیف: وقیت، فتتنحى الشیاطین فیقول بعضھم لبعض:  قاال،)َتَوكَّْلُت َعَلى اِهللا (:ھدیت فإذا قال:  قاال،)ِباِهللا

 ) الحدیث (.ھدي وكفي ووقي
 

 :حّدثني زھیر بن حرب، حّدثنا إسماعیل بن علّیة، عن عاصم األحول، عن عبد اهللا بن سرجس قال -)6(/21
 

  ودعوة المظلوم،)7( إذا سافر یتعّوذ من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكون )ص( كان رسول اهللا
 . والمال وسوء المنظر في األھل،)1(

                                                                                                                                                                                        
 شماله وعن يمينه وعن أمامه) أحد اهللا هو وقل : (فيه ليس 177/290 : 2 الفقيه ، 88/1233 : 2 المحاسن ، 283/1 : 4 و 543/11 : 2 الكافي -1
 .الفقيه في كما 49/153 : 5 التهذيب ،
 .244/28 : 76 البحار ، 380/15065 : 11 الوسائل ، 87/1232 : 2 المحاسن ، 283/2 : 4 الكافي -2
 .أمورنا من يهمنا ما لنا احفظ أي -3
 .382/15068 : 11 الوسائل ، 540/1 : 2 الكافي -4
 .383/15069 : 11 الوسائل ، 541/2 : 2 الكافي -5
 يقول) ص (اهللا رسول كان (وفيه 1279/3888 : 2 ماجة ابن سنن ، 153/426 : 3 مسلم صحيح طرق، بأربعة رواه 83 - 82 : 5 أحمد مسند -6
 : 2 السنّة مصابيح ، 5499 و 272/5498 : 8 النسائي سنن ، 46/3439 : 5 يالترمذ سنن ، الخ) وعثاء من بك أعوذ انّي اللّهم: سافر إذا

198/1739. 
 من بك أعوذ معناها وقيل العمامة تكوير من مأخوذ االستقامة من الرجوع أو الشر من شيء إلى شيء من الرجوع هو : الكون بعد والحور -7

 .فيه كنّا أن بعد الجماعة عن الرجوع
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 ومن الظلم من التحذير ففيه حجاب اهللا وبين بينه ليس المظلوم ودعوة المظلوم دعاء عليه يترتب فإنه الظلم من االستعاذة يريد : المظلوم ودعوة -1

 .ألسبابه التعرض
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 الدعاء في الطریق
 

 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)1(/22
 

 .في سفره إذا ھبط سّبح وإذا صعد كّبر) ص (كان رسول اهللا
 

 قال رسول اهللا: قال) ع (أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن یعقوب بن یزید، رفعھ إلى أبي عبد اهللا -)2(/23
 ):ص(
 

والذي نفس أبي القاسم بیده، ما أھّل مھّلل وال كّبر مكّبر عند ُشُرف من األشراف، اّال أھّل ما بین یدیھ، وكّبر ما 
 .بین یدیھ بتھلیلھ وتكبیره، حّتى یقطع مقطع التراب

 
 :قال) ع (روى العال، عن أبي عبیدة، عن أحدھما -)3(/24

 
 ).َأللَُّھمَّ اْجَعْل َمِسیِري عْبرًا َوَصْمِتي َتَفكُّرًا َوَكَالِمي ِذْكرًا (:فر فقلإذا كنت في س

 

                                                        
 .391/15088 : 11 الوسائل ، 179/796 : 2 الفقيه ، 287/2 : 4 الكافي -1
 .392/15090 : 11 الوسائل ، ريسي باختالف 179/798 : 2 الفقيه ، 94/1246 : 2 المحاسن -2
 .392/15089 : 11 الوسائل ، 179/797 : 2 الفقيه -3
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 إفتتاح السفر بالصدقة
 

 :علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن حّماد بن عثمان، قال -)1(/25
 

إفتتح سفرك بالصدقة، :  وغیره؟ فقالأیكره السفر في شيء من األیام المكروھة األربعاء) ع (ألبي عبد اهللا: قلت
 .إذا بدا لك) آیة الكرسّي (واقرأ

 
قال : الرحمن بن الحّجاج قال عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد -)2(/26

 ):ع (أبو عبد اهللا
 

 .تصّدق واخرج أّي یوم شئت
 

                                                        
 : 11 الوسائل ، حماد بعد الحلبي عن : وفيه 49/150 : 5 التهذيب ، 175/782 : 2 الفقيه ، 85/1223 : 2 المحاسن ، 283/3 : 4 الكافي -1

 .231/6 : 76 البحار ، 375/15052
 .231/7 : 76 البحار ، 375/15051 : 11 الوسائل ، 49/151 : 5 التهذيب ، 175/781 : 2 الفقيه ، 85/1224 : 2 لمحاسنا ، 283/4 : 4 الكافي -2
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 إستحباب مصاحبة المثل
 

هللا البرقي، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، وعلّي بن الحكم، عن ھشام بن الحكم، عن أحمد بن أبي عبد ا -)1(/27
 ):ع (أبي عبد اهللا

 
 .إصحب مثلك: أّنھ كان یكره للرجل أن یصحب من یتفّضل علیھ، وقال

 
قال : قال) ع (عن علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محّمد، عن آبائھ -)2(/28

 ):ص (رسول اهللا
 

 ال تصحبّن في سفر من ال یرى لك من الفضل علیھ كما ترى لھ ):ع (الرفیق ثّم الطریق، وقال أمیر المؤمنین
 .)3( علیك

 
عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن الحسن بن الحسین الّلؤلؤي، عن محّمد بن سنان، عن  -)4(/29

 :رّبھ قالحذیفة بن منصور، عن شھاب بن عبد 
 

لنفر منھم في طریق مّكة [ا] قد عرفت حالي وسعة یدي وتوّسعي على إخواني فأصحب ):ع (قلت ألبي عبد اهللا
 .ال تفعل یا شھاب، إن بسطت وبسطوا أجحفت بھم، وإن أمسكوا أذللتھم، فأصحب نظراءك: فأتوّسع علیھم، قال

 
في  -)ع (ن سنان، عن إسحاق بن جریر، عن أبي عبد اهللاأحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أبیھ، عن اب -)5(/30

 .إصحب من تتزّین بھ، وال تصحب من یتزّین بك: كان یقول -: حدیث قال
 

 :عّدة من أصحابنا، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصیر قال -)6(/31
 

أقّلھم شیئًا، فیخرج القوم النفقة وال یقدر ھو أن یخرج  یخرج الرجل مع قوم میاسیر وھو ):ع (قلت ألبي عبد اهللا
 .ما أحّب أن یذّل نفسھ لیخرج مع من ھو مثلھ: مثل ما أخرجوا؟ فقال

 
 :قال) ع (علي، عن أبیھ، عن حّماد، عن حریز، عّمن ذكره، عن أبي جعفر -)7(/32

 
 .إذا صحبت فاصحب نحوك، وال تصحب من یكفیك، فإّن ذلك مذّلة للمؤمن

 
 :أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن محّمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن حسین بن أبي العالء قال -)8(/33

 
 خرجنا إلى مّكة نّیف وعشرون رجال، فكنت أذبح لھم في كّل منزل شاة، فلّما أردت أن أدخل على أبي عبد اهللا

بلغني أّنك تذبح لھم في كّل منزل شاة؟ : ك فقالأعوذ باهللا من ذل: ھي یا حسین وتذّل المؤمنین؟ قلت: قال) ع(
                                                        

 .269/18 : 76 البحار ، 415/15141 : 11 الوسائل ، 105/1281 : 2 المحاسن -1
 .8 ذ 267 : 76 البحار ، 412/15135 : 11 الوسائل ، هذيل روى 184/814 : 2 الفقيه ، 1265 و 100/1264 : 2 المحاسن ، 286/5 : 4 الكافي -2
 : وأقول ، المؤمنين صفات من وهذا منك أفضل أنّه تعتقد كما منه أفضل أنّك يعتقد من إصحب أي : العالمة الوالد قال): اهللا رحمه (المجلسي قال -3

 .أظهر ذكره وما والتفضل اإلحسان بمعنى الفضل يكون أن يحتمل
 .268/11 : 76 البحار ، 413/15137 : 11 الوسائل ، 182/817 : 2 الفقيه ، 101/1268 : 2 المحاسن ، 287/7:  4 الكافي -4
 .412/15133 : 11 الوسائل ، 184/816 : 2 الفقيه ، 100/1266 : 2 المحاسن -5
 .269/19 : 76 البحار ، 414/15138 : 11 الوسائل ، 105/1282 : 2 المحاسن ، 287/8 : 4 الكافي -6
 .267/10 : 76 البحار ، 414/15139 : 11 الوسائل ، 182/818 : 2 الفقيه ، 101/1267 : 2 المحاسن ، 286/6 : 4 الكافي -7
 .269/20 : 76 البحار ، 415/15142 : 11 الوسائل ، 61/34 : السرائر مستطرفات ، 105/1283 : 2 المحاسن -8
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فتقاصر إلیھ  أما كنت ترى أّن فیھم من یحّب أن یفعل فعالك، فال تبلغ مقدرتھ ذلك،: ما أردت اّال اهللا فقال: قلت
 .أستغفر اهللا وال أعود: نفسھ؟ فقلت
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 حسن الصحابة في السفر
 

بن محّمد بن أبي نصر، عن صفوان الجّمال، عن أبي عدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن أحمد  -)1(/34
 :قال) ع (عبد اهللا

 
خلق یخالق بھ من صحبھ، أو حلم یملك بھ : ما یعبؤ من یؤّم ھذا البیت إذا لم یكن فیھ ثالث خصال: كان أبي یقول

 .من غضبھ، أو ورع یحجزه عن محارم اهللا
 

 .ان سّیئ الخلق والجوار فال یصحبنامن ك: في سفر خرج فیھ حاّجًا) ص (قال النبّي -)2(/35
 

عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن علّي بن الحكم، عن أبي أّیوب الخّزاز، عن محّمد  -)3(/36
 :قال) ع (بن مسلم، عن أبي جعفر

 
 غضبھ، ورع یحجزه عن معاصي اهللا، وحلم یملك بھ: ما یعبأ من یسلك ھذا الطریق إذا لم یكن فیھ ثالث خصال

 .وحسن الصحبة لمن صحبھ
 

حّدثنا علّي بن الحسین السعد آبادي، عن أحمد بن محّمد بن خالد، : حّدثنا محّمد بن موسى بن المتوكل قال -)4(/37
 حّدثنا عبد اهللا بن یحیى، عن أبان األحمر، عن الصادق جعفر بن محّمد: عن أبیھ، عن أبي قتادة القّمي قال

وأّما التي في  - :إلى أن قال - مروءة في الحضر ومروءة في السفر: لمروءة مروءتانا -: قال في حدیث -)ص(
مفارقتك إّیاھم، وكثرة المزاح في  السفر فكثرة الزاد وطیبھ وبذلھ لمن كان معك، وكتمانك على القوم سّرھم بعد

 .غیر ما یسخط اهللا عّزوجّل
 

: قال) ع (مان بن داود المنقري، عن حّماد، عن أبي عبد اهللاعلّي، عن أبیھ، عن القاسم بن محّمد، عن سلی -)5(/38
 :قال لقمان إلبنھ

 
إذا سافرت مع قوم، فأكثر إستشارتھم في أمرك وُأمورھم، وأكثر التبّسم في وجوھھم، وكن كریمًا على زادك، 

سخاء النفس بما طول الصمت، وكثرة الصالة، و: وإذا دعوك فأجبھم، وإذا استعانوا بك فأعنھم، وأغلبھم بثالث
 .معك من داّبة، أو مال، أو زاد

 
وإذا استشھدوك على الحّق، فاشھد لھم، وأجھد رأیك لھم إذا استشاروك، ثّم ال تعزم حّتى تثّبت وتنظر، وال تجب 
في مشورة حّتى تقوم فیھا وتقعد وتنام وتأكل تصّلي، وأنت مستعمل فكرك وحكمتك في مشورتھ، فإّن من لم 

 .ة لمن استشاره سلبھ اهللا رأیھ ونزع عنھ األمانةیمّحض النصیح
 

وإذا رأیت أصحابك یمشون فامش معھم، وإذا رأیتھم یعملون فاعمل معھم، وإذا تصّدقوا وأعطوا قرضًا فأعط 
إلى  - عّي ولؤم) ال (ال، فاّن: نعم، وال تقل: وإذا أمروك بأمر وسألوك، فقل. معھم، واسمع لمن ھو أكبر منك سّنًا

یا بنّي وإذا جاء وقت الصالة، فال تؤّخرھا لشيء وصّلھا واسترح منھا، فإّنھا دین، وصّل في جماعة  - :لأن قا

                                                        
 .11/15509 : 12 الوسائل ، 445/1549 : 5 التهذيب ، 179/800 : 2 الفقيه ، 285/1 : 4 الكافي -1
 .273 : 76 البحار ، 287 : األخالق مكارم -2
 .121/2 : 99 البحار ، 10/15508 : 12 الوسائل ، 148/180 : الخصال ، 286/2 : 4 الكافي -3
 .266/3 : 76 البحار ، 432/15184 : 11 الوسائل ، 307 : 1 الطوسي أمالي ، 192/877 : 2 الفقيه ، 443/3 : الصدوق أمالي -4
 و 440/15208 : 11 الوسائل ، 100 - 99 : األخطار أمان ، 194/884 : 12 الفقيه ، 125/1348 : 2 المحاسن ، 348/125/547 : 8 الكافي -5

 .270/28 : 76 البحار ، 15209
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وعلیك بقراءة كتاب اهللا عّزوجّل ما دمت راكبًا، وعلیك بالتسبیح ما دمت  - :إلى أن قال -)1( ولو على رأس زّج
 حّدث الرجل بما یلقى في سفرهكراھة أن ی) الحدیث (.عامال، وعلیك بالّدعاء ما دمت خالیًا

 
 :أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن القاسم بن محّمد، عن المنقري، عن حفص بن غیاث قال -)2(/39

 
 .لیس من المروءة أن یحّدث الرجل بما یلقى في سفره، من خیر أو شّر: یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا

 

                                                        
 .الرمح أسفل في التي الحديدة : بالضم الزج -1
 .267/7 : 76 البحار ، 437/15199 : 11 الوسائل ، 180/801 : 2 فقيهال ، 103/1273 : 2 المحاسن -2
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 أدب الحّج
 

الحّج فجّرد قلبك هللا عّزوجّل من قبل عزمك من كّل شاغل وحجاب كّل  إذا أردت ):ع (قال الصادق -)1(/40
حاجب، وفّوض أمورك كّلھا إلى خالقك، وتوّكل علیھ في جمیع ما یظھر من حركاتك وسكناتك، وسّلم لقضائھ 

دك وُحكمھ وقدره، ووّدع الّدنیا والراحة والخلق، واخرج من حقوق تلزمك من جھة المخلوقین، وال تعتمد على زا
وراحلتك وأصحابك وقّوتك وشبابك ومالك، مخافة أن یصیروا لك عدّوًا ووباال فإّن من اّدعى رضى اهللا واعتمد 
على شيء صّیره لھ عدّوًا ووباال، لیعلم أّنھ لیس لھ قّوة وال حیلة وال ألحد اّال بعصمة اهللا وتوفیقھ، واستعّد 

 .استعداد من ال یرجو الّرجوع
 

 وما یجب علیك من األدب واإلحتمال والصبر ،)ص ( أوقات فرائض اهللا وسنن نبّیھوأحسن الصحبة، وراع
والشكر والشفقة والسخاء وإیثار الّزاد على دوام األوقات، ثّم اغسل بماء التوبة الخالصة من ذنوبك، والبس كسوة 

 .تھالصدق والصفاء والخضوع والخشوف وأحرم عن كّل شيء یمنعك عن ذكر اهللا ویحجبك عن طاع
 

ولبِّ بمعنى إجابة صافیة خالصة زاكیة هللا عّزوجّل في دعوتك لھ، متمّسكًا بالعروة الوثقى، وطف بقلبك مع 
المالئكة حول العرش كطوافك مع المسلمین بنفسك حول البیت، وھرول ھرولًة من ھواك وتبرّیًا من جمیع حولك 

 .ّن ما ال یحّل لك وال تستحّقھوقّوتك، فاخرج من غفلتك وزّالتك بخروجك إلى منى، وال تتم
 

واعترف بالخطایا بالعرفات، وجّدد عھدك عند اهللا بوحدانّیتھ، وتقّرب إلى اهللا ذاثقة بمزدلفة، واصعد بروحك إلى 
المأل األعلى بصعودك إلى الجبل، واذبح حنجرتي الھواء والطمع عند الذبیحة، وارم الشھوات والخساسة 

 .لجمراتوالدناءة الّذمیمة عند رمي ا
 

واحلق العیوب الظاھرة والباطنة بحلق شعرك، وادخل في أمان اهللا وكنفھ وستره وكالءتھ من متابعة مرادك 
بدخولك الحرم، وزر البیت متحّققًا لتعظیم صاحبھ ومعرفتھ وجاللھ وسلطانھ، واستلم الحجر رضًا بقسمتھ 

ك للقاء اهللا یوم تلقاه بوقوفك على الّصفا، وخضوعًا لعّزتھ، ووّدع ما سواه بطواف الوداف وصّف روحك وسّر
وكن ذا مرّوة من اهللا نقّیًا أوصافك عند المروة، واستقم على شروط حّجك ووفاء عھدك الذي عاھدت بھ رّبك 

 ) الحدیث (.وأوجبتھ لھ إلى یوم القیامة
 

                                                        
 .285/724 : القرآن في الحج في الحديث وتمام ، 172/11771 : 10 الوسائل مستدرك ، 124/1 : 99 البحار ، 50 - 47 : الشريعة مصباح -1



 19

 الحاّج إذا خرج من منزلھ:الفصل الثاني
 من خرج لزیارة البیت

 
  عن النبّي،)ع ( وابن أبي عمیر، عن معاویة بن عمار، عن أبي عبد اهللا؛لقاسم، عن صفوانموسى بن ا -)1(/41

إّن الحاّج إذا أخذ في جھازه لم یرفع شیئًا ولم یضعھ إّال كتب اهللا لھ عشر حسنات، ومحا  -: في حدیث قال -)ص(
عھ إّال كتب اهللا لھ مثل ذلك، فإذا عنھ عشر سّیئات، ورفع لھ عشر درجات، فإذا ركب بعیره لم یرفع خّفًا ولم یض

طاف بالبیت خرج من ذنوبھ، فإذا سعى بین الصفا والمروة خرج من ذنوبھ، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبھ، 
 .فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبھ، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبھ

 
أّنى لك أن تبلغ ما یبلغ الحاّج، : خرج من ذنوبھ، ثّم قالكذا وكذا موقفًا إذا وقفھا الحاّج ) ص (فعّد رسول اهللا: قال

 .أربعة أشھر وتكتب لھ الحسنات إّال أن یأتي بكبیرة  وال تكتب علیھ الذنوب):ع (قال أبو عبد اهللا
 

حّدثني سعد بن عبد اهللا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أبیھ، عن محّمد بن : قال) رحمھ اهللا (أبي -)2(/42
 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (ي عمیر، عن جمیل، عن أبي عبد اهللا الصادق، عن آبائھأب
 

لم یرفع شیئًا ولم یضعھ إّال كتب اهللا لھ عشر حسنات، ومحا عنھ عشر سّیئات،  )3( إّن الحاّج إذا أخذ في جھازه
 مثل ذلك وإذا طاف بالبیت خرج ورفع لھ عشر درجات، فإذا ركب بعیره لم یرفع خّفًا ولم یضعھ إّال كتب اهللا لھ

من ذنوبھ، وإذا سعى بین الصفا والمروة خرج من ذنوبھ، وإذا وقف بالعرفات خرج من ذنوبھ، وإذا وقف 
كذا وكذا موطنًا كّلھا تخرجھ ) ص (بالمشعر خرج من ذنوبھ، وإذا رمى الجمار خرج من ذنوبھ، فعدَّ رسول اهللا

 . ما بلغ الحاّجفأّنى لك أن تبلغ: من ذنوبھ، ثّم قال
 

: قال) ع (أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن یحیى بن إبراھیم، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)4(/43
 ):ع (قال أبو جعفر

 
إّن العبد المؤمن إذا أخذ في جھازه لم یرفع قدمًا ولم یضع قدمًا إّال كتب اهللا لھ بھا حسنة، حّتى إذا استقّل لم یرفع 

 خّفًا ولم یضع خّفًا إّال كتب اهللا لھ بھا حسنة، حّتى إذا قضى حّجھ مكث ذاالحجة ومحّرمًا وصفرًا یكتب لھ بعیره
 .الحسنات، وال یكتب علیھ السّیئات إّال أن یأتي بكبیرة

 
: عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن الحكم، عن أبي أّیوب، عن سعد اإلسكاف قال -)5(/44

إّن الحاّج إذا أخذ في جھازه لم یخُط خطوة في شيء من جھازه إّال كتب اهللا عّز وجّل  :یقول) ع (أبا جعفرسمعت 
لھ عشر حسنات، ومحا عنھ عشر سّیئات، ورفع لھ عشر درجات حّتى یفرغ من جھازه متى ما فرغ، فإذا 

ثل ذلك حّتى یقضي نسكھ، فإذا قضى نسكھ استقبلت بھ راحلتھ لم تضع خّفًا ولم ترفعھ إّال كتب اهللا عّز وجّل لھ م
غفر اهللا لھ ذنوبھ، وكان ذاالحّجة والمحّرم وصفر وشھر ربیع األّول أربعة أشھر تكتب لھ الحسنات وال تكتب 

 .علیھ السّیئات إّال أن یأتي بموجبة، فإذا مضت األربعة األشھر خلط بالناس
 

 عن أبي Œ··ط···ن علّي الوّشاء، عن المثّنى بن راشد الحّناطأحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن الحسن ب -)6(/45
 :قال) ع (بصیر، عن أبي عبد اهللا

 
                                                        

 .113/14385 : 11 الوسائل صدره، روى 386 المقنعة ، 19/56 : 5 التهذيب -1
 .25/108 : 99 البحار ، 233/14671 : 11 الوسائل ، 70/5 : األعمال ثواب -2
 .المسافر إليه يحتاج ما: والكسر بالفتح الجهاز -3
 .8/19 : 99 البحار ، 105/14364 : 11 الوسائل ، 387 : المقنعة ، 137/177 : 1 المحاسن -4
 .96/14334  :11 الوسائل ، 19/55 : 5 التهذيب ، 254/9 : 4 الكافي -5
 .8/21 : 99 البحار ، 105/14365 : 11 الوسائل ، 138/179 : 1 المحاسن -6
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إّن المسلم إذا خرج إلى ھذا الوجھ یحفظ اهللا علیھ نفسھ وأھلھ، حّتى إذا انتھى إلى المكان الذي ُیحرم فیھ وكّل 
 ).مضى فقد غفر لك فاستأنف العملأّما ما  (:ملكان یكتبان لھ أثره، ویضربان على منكبھ ویقوالن لھ

 
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن الحكم، عن عبد األعلى قال -)1(/46

 :كان أبي یقول
 

 ) الحدیث (.من أّم ھذا البیت حاّجًا أو معتمرًا ُمبّرًأ من الكبر رجع من ذنوبھ كھیئة یوم ولدتھ أّمھ
 

 :ن أبي بصیر، عن أبي عبد اهللا قالع -)2(/47
 

إّن العبد المؤمن حین یخرج من بیتھ حاّجًا ال یخطو خطوة وال یخطو بھ راحلتھ إّال كتب اهللا لھ بھا حسنة، ومحا 
 ) الحدیث (.عنھ سّیئة، ورفع لھ بھا درجة

 
 :علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن زیاد القندي قال -)3(/48

 
ي أكون في المسجد الحرام وأنظر إلى الناس یطوفون بالبیت وأنا قاعد، فأغتّم لذلك  إّن):ع (قلت ألبي الحسن

 .یا زیاد ال علیك، فإّن المؤمن إذا خرج من بیتھ یؤمُّ الحّج ال یزال في طواف وسعي حّتى یرجع: فقال
 

 .یروى أّن الحاّج من حیث یخرج من منزلھ حّتى یرجع بمنزلة الطائف في الكعبة -)4(/49
 

ال ترفع خّفًا إّال ُكتبت لھم حسنة، وال :  أّنھ نظر إلى قطار جمال للحجیج فقال):ع (عن جعفر بن محّمد -)5(/50
بنیتم بناًء فال تھدموه، وكفیتم ما مضى فأحسنوا : تضع خّفًا إّال ُمحیت عنھم سّیئة، وإذا قضوا مناسكھم قیل لھم

 .فیما تستقبلون
 

 أنا أبو جعفر أحمد بن عبید، نا إبراھیم بن الحسین، نا إسماعیل بن أبي 1حافأخبرنا أبو عبد اهللا ال -)6(/51
أویس، نا إسحاق بن صالح، عن عبد الرحیم بن زید العمي، عن أبیھ، عن تسعة أو ثمانیة نفر، أخبروه عن أبي 

 ):ص( عن رسول اهللا: ذّر أّنھ قال
 

 .خرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ ُاّمھ وكان سائر أّیامھ درجاتإذا خرج الحاّج من أھلھ فسار ثالثة أّیام أو ثالث لیال 
 ) الحدیث(
 

أخبرنا علّي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبید، نا األسفاطي، نا عقبة بن مكرم، نا یونس، أخبرني  -)7(/52
 :یقول )ص( سمعت النبّي: ابن عمر قال أبو سلیمان، عن عطاء، عن عبید بن عمیر، عن

 
 .الحاّج رجال، وال تضُع یدًا إّال كتب اهللا لھا بھا حسنة، أو محا عنھ سّیئة، أو رفع بھا درجًةما ترفع إبل 

 
 :یقول )ص( سمعت أبا القاسم: روى عن أبي ھریرة قال -)1(/53

                                                        
 .202/743 : 1 الثقلين نور ، 204/7 : 1 البرهان تفسير ، 64/14331 : 8 الوسائل ، 23/69 : 5 التهذيب ، 252/2 : 4الكافي -1
 .203/746 : 1 الثقلين نور ، 315/6 : 99 البحار ، 205/18 : 1 البرهان تفسير ، 284 و 100/283 : 1 العياشي تفسير -2
 .100/14344 : 11 الوسائل ، 428/8 : 4 الكافي -3
 .231/19066 : 14 و 43/9028 : 8 الوسائل مستدرك ، 15/48 : 99 البحار يسير، بتفاوت 140 : الشهيد خطّ ، 139/602 : 2 الفقيه -4
 .37/9011 : 8 الوسائل مستدرك ، 50/47 : 99 البحار ، 294 : 1 االسالم دعائم -5
 .11/11825 : 5 العمال كنز ، 347 : 1 المنثور الدر ، 478/4114 : 3 اإليمان شعب -6
 .510 : 1 المنثور الدر ، 166/16 : 2 والترهيب الترغيب ، 479/4116 : 3 اإليمان شعب -7



 21

 
 عنھ من جاء یؤمُّ البیت الحرام فركب بعیره، فما یرفع البعیر خّفًا وال یضع خّفًا إّال كتب اهللا لھ بھا حسنًة، وحطَّ

بھا خطیئة ورفع لھ بھا درجة حّتى إذا انتھى إلى البیت فطاف وطاف بین الّصفا والمروة ثّم حلق أو قّصر إّال 
 .خرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ أّمھ، فھلمَّ نستأنف العمل

 
نا عبد أخبر أبو الخیر محّمد بن أحمد بن ھارون، أنبأ أبو بكر بن مردویھ، ثنا أحمد بن كامل بن خلف، ث -)2(/54

 :اهللا بن روح المدائني، ثنا سالم بن سلیمان المدائني، ثنا سالم بن مسلم الطویل، عن زیاد، عن أنس بن مالك قال
 

 یا أخا ثقیف إّن أخا ):ص( وجاء رجل من ثقیف، فقال رسول اهللا )ص( جاء رجل من األنصار یسأل النبّي
یا :  قبل حاجتك، فتغّیر وجھ الثقفي، فقام األنصاري فقالاألنصار قد سبقك بالمسألة فاجلس نبدأ بحاجة األنصاري

رسول اهللا إبدأ بحاجة الثقفي قبل حاجتي، فإّني رأیتھ آنفًا أخاف أن یكون وجد علیك وأّن لي كذا وكذا، فدعا 
، یا أخا ثقیف سلني عّما بدا لك وإن شئت أنبأتك بالذي جئت تسأل عنھ: لألنصاري بخیر، ثّم قال )ص( رسول اهللا

 .یا رسول اهللا فأخبرني فھو أعجب إلّي: فقال
 

جئت تسأل أّي الشھر تصوم وأّي اللیل تقوم؟ جئت تسألني كیف تصنع في ركوعك؟ وكیف تصنع في : قال
 .أسألك عنھ والذي بعثك بالحّق للذي أردت أن: سجودك؟ قال

 
للیل وقم آخر اللیل، فإن قمت من فُصم ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقم أّول اللیل وقم أوسط ا: قال

وسطھ إلى آخره فأنت أنت إذًا، فإذا ركعت فضع یدیك على ركبتیك وفّرق بین أصابعك، فإذا سجدت فلتمّكن 
 .جبھتك من األرض، وال تنقر نقرًا

 
 حّدثني یا رسول اهللا: یا أخا األنصار سلني عّما بدا لك، وإن شئت أنبأتك بالذي جئت تسألني عنھ، فقال: ثّم قال

جئت تسألني عن خروجك من بیتك تؤّم البیت الحرام ما لك فیھ؟ وجئت : كما حّدثت صاحبي فھو أعجب إلّي، قال
تسألني عن حلقك رأسك ما لك فیھ؟ وجئت تسألني عن طوافك بالبیت ما لك فیھ؟ أجئت تسألني عن شيء غیره؟ 

 .والذي بعثك بالحّق إّنھ للذي أردت أن أسألك عنھ: قال
 
فإّن خروجك من بیتك تؤّم البیت الحرام یكتب اهللا لك بكّل خطوة تخطوھا حسنة ویحّط عنك بھا خطیئة، : لقا

 ) الحدیث (.ویرفع لك بھا درجة
 

أخبرنا علّي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبید، نا محّمد بن غالب، حّدثني محّمد بن مخلد  -)3(/55
 :سمعت أبي یقول:  الباھلي قالالحضرمي، نا إبراھیم بن صالح بن درھم

 
نحن من أھل : قلت لھ: من أنتم؟ قال: سافرنا إلى مّكة فلّما انتھینا إلى البطحاء إذا رجل یستقبل الحاّج، فقال لنا

: قلنا جئنا نؤّم البیت العتیق قال: ما جاء بكم؟ قال: من أھل البصرة، قال: من أّي العراق أنتم؟ قلنا: العراق، قال
من جاء یؤمُّ  :یقول )ص( فابشروا فإّني سمعت أبا القاسم: قال. ال: قلنا: كم حاجة غیرھا أو تجارة؟ قالفما جاء ب

البیت الحرام وركب بعیره فما یرفع البعیر ُخّفًا وال یضع ُخّفًا إّال كتب اهللا لھ بھا حسنة، وحّط عنھ بھا خطیئة، 
 وطاف بین الصفا والمروة، ثّم حلق أو قّصر إّال خرج من ورفع لھ بھا درجة، حّتى إذا انتھى إلى البیت فطاف بھ

 .ذنوبھ كیوم ولدتھ أّمھ، فھلّم نستأنف العمل
 

                                                                                                                                                                                        
 .13/11837 : 5 لعمالا كنز ، 507 : 1 المنثور الدر ، 166/17 : 2 والترهيب الترغيب -1
 .5/1036 : 2 والترهيب الترغيب كتاب -2
 .507 : 1 المنثور الدر ، 166/17 : 2 والترهيب الترغيب ، 478/4115 : 3 اإليمان شعب -3
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 فضل الحّج ماشیًا:الفصل الثالث
 ثواب من حّج ماشیًا

 
 :قال) ع ( وفضالة، عن عبد اهللا بن سنان، عن أبي عبد اهللا؛الحسین بن سعید، عن صفوان -)1(/56

 
 .شّد من المشي وال أفضلما ُعبد اهللا بشيء أ

 
) ع (موسى بن القاسم، عن فضل بن عمرو، عن محّمد بن إسماعیل بن رجاء الزبیدي، عن أبي عبد اهللا -)2(/57
 :قال

 
 .ما ُعبد اهللا بشيء أفضل من المشي

 
وب بن الحسن الصّفار، عن أّی حّدثنا محّمد بن: قال )رض( حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید -)3(/58

 :قال) ع (نوح، عن الّربیع بن محّمد المسلّي، عن أبي الّربیع الشامّي، عن أبي عبد اهللا
 

 .ما ُعبد اهللا بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بیتھ
 

روي أّنھ ما تقّرب عبد إلى اهللا عّز وجّل بشيء أحّب إلیھ من المشي إلى بیتھ الحرام على القدمین، وإّن  -)4(/59
احدة تعدل سبعین حّجة، ومن مشى عن جملھ كتب اهللا لھ ثواب ما بین مشیھ وركوبھ، والحاّج إذا اتقّطع الحّجة الو

 .شسع نعلھ كتب اهللا لھ ثواب ما بین مشیھ حافیًا إلى متنعل
 

 حّدثني محّمد بن عیسى بن عبید الیقطیني، عن القاسم: حّدثنا سعد بن عبد اهللا قال: قال )رض( حّدثنا أبي -)5(/60
حّدثني أبي، : قال) ع ( ومحّمد بن مسلم، عن أبي عبد اهللا؛بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر

 :قال - في حدیث أربعمائة -)ع (عن جّدي، عن آبائھ، عن أمیر المؤمنین
 

 .ما ُعبد اهللا بشيء أشّد من المشي إلى بیتھ
 

بو عبد اهللا، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد الجّالب بھمدان، ثنا أخبرنا أبو عمرو عبد الوھاب، أنبأ والدي أ -)6(/61
أحمد بن إسماعیل البیاسي، ثنا عبد اهللا بن محّمد بن ربیعة، ثنا محّمد بن مسلم الطائفي، عن إبراھیم بن میسرة، 

 :أّنھ قال )رض( عن سعید بن جبیر، عن عبد اهللا بن عباس
 

إّن الحاّج الراكب لھ بكّل خّف : یقول )ص( ألني سمعت رسول اهللاما آسى على شيء إّال أّني لم أحّج ماشیًا، 
 .سبعون حسنة من حسنات الحرم یضعھ بعیره حسنة، والماشي لھ بكّل خطوة یخطوھا

 

                                                        
 .78/14284 : 11 الوسائل ، 141/460 : 2 االستبصار ، 11/28 : 5 التهذيب -1
 .8987 ذ 29 : 8 الوسائل مستدرك ، 79/14287 : 11 الوسائل ،187 : الغايات كتاب ، 142/462 : 2 االستبصار ، 12/30 : 5 التهذيب -2
 : 12 و 14290 و 79/14289 : 11 و 200/6327 : 5 الوسائل ، 187 : الغايات كتاب ، يسير باختالف 212/1 : األعمال ثواب ، 35/8 : الخصال -3

 .29/8987 : 8 الوسائل مستدرك ، 105/12 و 103/4 : 99 و 278/5 : 71 البحار ، 185/16034
 .79/14288 : 11 الوسائل ، 140/609 : 2 الفقيه -4
 .29/8986 : 8 الوسائل مستدرك ، 104/5 : 99 و 108 : 10 البحار ، 630 : 2 الخصال -5
 .7/1038 : 2 والترهيب الترغيب كتاب -6
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 من حّج من مّكة ماشیًا حّتى یرجع إلیھا
 

 :، عن زاذان قالثنا علّي بن سعید بن مسروق الكندي، ثنا عیسى بن سوادة، عن إسماعیل بن أبي خالد -)1(/62
 

من حّج من مّكة ماشیًا : یقول )ص( سمعت رسول اهللا: مرض ابن عباس مرضًا شدیدًا، فدعا ولده، فجمعھم فقال
وما حسنات : قیل لھ. حّتى یرجع إلى مّكة كتب اهللا لھ بكّل خطوة سبعمائة حسنة، كّل حسنة مثل حسنات الحرم

 .بكّل حسنة مائة ألف حسنة: الحرم؟ قال
 

حّدث عبد العزیز بن محّمد الخفاّف، ثنا یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم الحّمال، ثنا سھل بن عثمان، ثنا  -)2(/63
 :یحیى بن ُسلیم، عن محّمد بن مسلم الطائفي، عن إبراھیم، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس أّنھ قال لبنیھ

 
 :یقول )ص( عت رسول اهللاُاخرجوا من مّكة مشاًة حّتى ترجعوا إلى مّكة ُمشاًة فإّني سم

 
یا رسول : إّن للحاّج الراكب بكّل خطوة تخطوھا راحلتھ سبعین حسنة، والماشي بكّل خطوة سبعمائة حسنة، قیل

 قراءة سورة القدر لمن حّج ماشیًا .الحسنة بمائة ألف حسنة: اهللا وما حسنات الحرم؟ قال
 

 :قال) ع (عن زین العابدین -)3(/64
 

 .ما وجد ألم المشي) ِإنَّا َأْنَزْلَناُه (رألو حّج ماشیًا فق
 

                                                        
 ، 461-460 : 1 الصحيحين على المستدرك ، 78 : 10 و يسير اختالفب 331 : 4 للبيهقي الكبرى السنن ، 244/2791 : 4 خزيمة ابن صحيح -1

 شعب ، 166/18 : 2 والترهيب الترغيب ، 25/11894 : 5 العمال كنز ،188 : 4 المتّقين السادة اتحاف ، 82/12606 : 12 للطبراني الكبير المعجم
 .431/3981 : 3 االيمان

 1 العالية المطالب ، 279/826 : 1 الحديث علل ،)حسنة سبعمائة: (قوله إلى 12522 : 12 للطبراني الكبير المعجم ، 354 : 2 أصبهان أخبار ذكر -2
 :317/1061 ، 5/11793 : 5 العمال كنز ، 36 : 6 المنثور الدر. 
 .396/15099 : 11 الوسائل ، 242 : األخالق مكارم -3
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 اختیار الركوب على المشي
 

قلت ألبي : أبو علّي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن یحیى، عن سیف التّمار قال -)1(/65
 :عبد اهللا

 
لیس عن ذلك أسألك، : كبون، قلتإّن الناس لیحّجون مشاة ویر: إّنا كّنا نحّج مشاًة فبلغنا عنك شيء فما ترى؟ قال

تركبون أحّب إلّي، فإّن ذلك أقوى لكم على : أّیھما أحبُّ الیك أْن نصنع؟ قال: فعن أّي شيء سألت؟ قلت: قال
 .الدُّعاء والعبادة

 
 :أحمد بن محّمد بن عیسى، عن الحسن بن علي، عن ھشام بن سالم قال -)2(/66

 
جعلنا اهللا فداك أّیھما : ة بن مصعب وبضعة عشر رجال من أصحابنا، فقلناأنا وعنبس) ع (دخلنا على أبي عبد اهللا

أّیما أفضل تركب إلى مّكة فنعّجل : ما ُعبد اهللا بشيء أفضل من المشي، فقلنا:  المشي أو الركوب؟ فقال؛أفضل
 .الّركوب أفضل: فنقیم بھا إلى أْن یقدم الماشي أو نمشي؟ فقال

 
 :أبي حمزة، عن أبي بصیر قال سھل بن زیاد، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بنعّدة من أصحابنا، عن  -)3(/67

 
إذا كان الّرجل موسرًا فمشى لیكون أقّل لنفقتھ : عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال) ع (سألت أبا عبد اهللا
 .فالّركوب أفضل

 

                                                        
 .104/9 : 99 البحار ،83/14299 : 11 الوسائل ، 478/1690 و 12/32 : 5 التهذيب ، 447/4 : الشرائع علل ، 456/2 : 4 الكافي -1
 .78/14285 : 11 الوسائل ، 143/466 : 2 االستبصار ، 13/34 : 5 التهذيب -2
 .104/10 : 99 البحار ، 85/14304 : 11 الوسائل ، 447/5 : الشرائع علل ، 141/610 : 2 الفقيه ، 456/3 : 4 الكافي -3
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 الّنفقة في الحّج :الفصل الرابع
 إستحباب حفظ النفقة في السفر

 
 :د بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن صفوان الجّمال، قالأحم -)1(/68

 
من : نعم، إّن أبي كان یقول:  قال؟)2(  إّن معي أھلي وأنا ُارید الحّج، أشّد نفقتي في حقوي):ع (قلت ألبي عبد اهللا

 .قّوة المسافر حفظ نفقتھ
 

                                                        
 .122/3 : 99 و 270/25 : 76 البحار ، 419/15152 : 11 الوسائل ، 183/824 : 2 الفقيه ، 343/1 : 4 الكافي ، 104/1277 : 2 المحاسن -1
 ).الصحاح (حزامه عليه يشد الذي اإلنسان وسط وهو الخصر،: الحقو -2
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 ثواب ما ینفق الحاج في سفره
 

 .حّج  كّل نعیم مسؤول عنھ صاحبھ إّال ما كان في غزو أو):ص (ول اهللاقال رس -)1(/69
 

محّمد بن یحیى، عن محّمد بن أحمد، عن محّمد بن عیسى، عن عبد المؤمن، عن علّي بن أبي حمزة،  -)2(/70
 :قال) ع (عن أبي عبد اهللا

 
 .درھم تنفقھ في الحّج أفضل من عشرین ألف درھم تنفقھا في حّق

 
 مد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن عمرو بن عثمان، عن الحسین بن عمرو، عن أبیھ، عن أبي عبد اهللاأح -)3(/71

 :قال) ع(
 

لو كان ألحدكم مثل أبي قبیس ذھب ینفقھ في سبیل اهللا ما عدل الحّج، ولدرھم ینفقھ الحاّج یعدل ألفي درھم في 
 .سبیل اهللا

 
حّدثني محّمد بن عیسى بن عبید الیقطیني، عن القاسم : عبد اهللا قالحّدثنا سعد بن : قال )رض( حّدثنا أبي -)4(/72

حّدثني أبي، : قال) ع ( ومحّمد بن مسلم، عن أبي عبد اهللا؛بن یحیى، عن جدِّه الحسین بن راشد، عن أبي بصیر
 :قال - في حدیث أربعمائة -)ع (عن جّدي، عن آبائھ، عن أمیر المؤمنین

 
 . درھمنفقة درھم في الحّج تعدل ألف

 
روي أّن درھمًا في الحّج خیر من ألف ألف درھم في غیره، ودرھم یصل إلى اإلمام مثل ألف ألف درھم  -)5(/73

 .في الحّج
 

سمعت أبا :  وابن أبي عمیر، عن نصیر بن كثیر، عن أبي بصیر قال؛موسى بن القاسم، عن صفوان -)6(/74
 .لفي ألف فیما سوى ذلك من سبیل اهللادرھم في الحّج أفضل من أ :وھو یقول) ع (عبد اهللا

 
 ):ع (قال الصادق -)7(/75

 
 .من أنفق درھمًا في الحّج كان خیرًا لھ من مائة ألف درھم ینفقھا في حّق

 
 نا أبو العباس المحبوبي بمرو، نا محّمد بن الّلیث، نا عبد اهللا بن عثمان، عن 1أخبرنا أبو عبد اهللا الحاف -)8(/76

 ):ص( قال رسول اهللا: ء بن السائب، عن أبي زھیر، عن عبد اهللا بن بریدة، عن أبیھ قالأبي جمرة، عن عطا
 

 .النفقة في الحّج كالنفقة في سبیل اهللا مائة ضعف
 

                                                        
 .43/9029 : 8 الوسائل مستدرك ، 15/49:  99 البحار ، 102/14352 : 11 الوسائل ، 140): سره قدس (الشهيد خط ، 142/621 : 2 الفقيه -1
 .115/14389 : 11 الوسائل ، 255/15 : 4 الكافي -2
 .8/20 : 99 البحار ، 118/14400 : 11 الوسائل ، 138/178 : 1 المحاسن -3
 .8/16 : 99 البحار ، 628 : 2 الخصال -4
 .117/14395 : 11 الوسائل ، 145/638 : 2 الفقيه -5
 .الفقيه في كما 15/47 : 99 البحار ، 117/14397 : و ، 114/14387 : 11 الوسائل ،145/639 : 2 الفقيه ، 22/62 : 5 التهذيب -6
 .15/46 : 99 البحار ، 117/14394 : 11 الوسائل ، 140 : الشهيد خطّ ، 145/637 : 2 الفقيه -7
 .481/4124 : 3 اإليمان شعب -8
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أخبرنا علّي بن أحمد بن عبدان، نا أحمد بن عبید، نا الدینوري محّمد بن عبید اهللا بن مھران، نا سعید بن  -)1(/77
 : عطاء بن السائب، عن أبي زھیر الضبي فذكره غیر أّنھ قالسلیمان، نا منصور، عن

 
 .مثل النفقة في سبیل اهللا الدرھم سبعمائة

 
 ):ص( قال رسول اهللا: روي عن أنس بن مالك قال -)2(/78

 
 .النفقة في الحّج كالنفقة في سبیل اهللا، الدرھم بسبعمائة

 
ى، ثنا أبو عوانة، ثنا عطاء بن الّسائب، عن أبي زھیر، عن حّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي، ثنا بكر بن عیس -)3(/79

 .النفقة في الحّج كالنفقة في سبیل اهللا بسبعمائة ضعف ):ص( قال رسول اهللا: عبد اهللا بن بریدة، عن أبیھ قال
 

                                                        
 .4126 و 481/4125 : 3 المصدر -1
 .آخر بطريق رواه 122/12660 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف ، 39 : 2 المنثور الدر ، 180/3 : 2 والترهيب بالترغي -2
 البيهقي، في كما 9/1049 : 2 والترهيب الترغيب كتاب ،)ضعفاً سبعين: (وفيه 332 : 4 للبيهقي الكبرى السنن ،355-354 : 5 أحمد مسند -3

 .434 : 4 المتّقين السادة اتحاف ، 10/11424 : 5 العمال كنز ، 39 : 2 المنثور الدر ، 219 : 3 الزوائد مجمع ، 180/2 : 2 والترهيب الترغيب
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 طیب الزاد في السفر
 

:  قال،)ع ( عن أبیھ، عن آبائھأحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اهللا، -)1(/80
 ):ص ( قال رسول اهللا):ع (قال أمیر المؤمنین

 
 .من شرف الرجل أن یطیب زاده إذا خرج في سفر

 

                                                        
 .269/21 : 76 البحار ، 423/15160 : 11 الوسائل ، 184/830 : 2 الفقيه ، 106/1284 : 2 المحاسن ، 303/467 : 8 الكافي -1
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 اإلسراف في الحّج والعمرة
 

 ):ص (قال رسول اهللا: أّنھ قال) ع (عن ابن أبي یعفور، عن أبي عبد اهللا -)1(/81
 

فقة قصد، ویبغض اإلسراف إّال في الحّج والعمرة، فرحم اهللا مؤمنًا ما من نفقة أحّب إلى اهللا عّز وجّل من ن
 .إكتسب طّیبًا، وأنفق من قصد، أو قّدم فضال

 

                                                        
 البحار ، 417/15146 و 149/14494 : 11 الوسائل صدره، روى 104/1280 : 2 المحاسن صدره، روى 183/812 : 2 و ، 102/408 : 3 الفقيه -1

76 : 269/16. 
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 تقلیل اإلنفاق
 

قال : قال) ع (عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن البرقي، عن شیخ رفع الحدیث إلى أبي عبد اهللا -)1(/82
 :لھ
 

 .فتمّل الحّج )3( للحّج وال تكثر النفقة في الحّج )2( ّج تنشطیا فالن أقلل الّنفقة في الح
 

محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّضال، عن یونس بن یعقوب، عن خالھ عبد اهللا بن عبد  -)4(/83
: تما یمنع أحدكم من أن یحّج ویتصّدق؟ قل -: ـ في حدیث قال) ع (الرحمن، عن سعید الّسمان، عن أبي عبد اهللا

إذا أراد أن ینفق عشرة دراھم في شيء من الحّج أنفق خمسة، وصّدق بخمسة، أو قّصر : ما یبلغ مالھ ذلك، قال
 .في شيء من نفقة الحّج فیجعل ما یحبس في الصدقة

 

                                                        
 .148/14489 : 11 الوسائل ، 442/1538 : 5 التهذيب ، 280/2 : 4 الكافي -1
 ).البحرين مجمع(وأسرع خف: تعب باب من عمله في نشط -2
 .الخبر ظاهر هو اكم مقال كان إذا ما على حمله يمكن -3
 .148/14490 : 11 الوسائل ، 257/23 : 4 الكافي -4
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 إستحباب عزل التاجر شیئًا من الربح
 

سمعت : إسحاق بن عّمار قالأبي علي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن یحیى، عن  -)1(/84
 :یقول) ع (أبا عبد اهللا

 
ھذا للحّج جاء إّبان : ھذا للحّج، وإذا ربح أخذ منھ وقال: لو أّن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منھ الشيء فعزلھ فقال

 یخرج الحّج وقد اجتمعت لھ نفقة عزم اهللا لھ فخرج، ولكن أحدكم یربح الربح فینفقھ فإذا جاء إّبان الحّج أراد أن
 .ذلك من رأس مالھ فیشّق علیھ

 

                                                        
 .143/14477 : 11 الوسائل ، 280/1 : 4 الكافي -1
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 ھدّیة الحاج من نفقة الحّج
 

 :قال) ع (عّدٌة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد رفعھ، عن أبي عبد اهللا -)1(/85
 

 .الھدّیة من نفقة الحّج
 

 أبي علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن یحیى بن المبارك، عن عبد اهللا بن جبلة، عن إسحاق بن عّمار، عن -)2(/86
 :أّنھ قال) ع (عبد اهللا

 
 .ھدّیة الحّج من الحّج

 
 .روي أّن ھدّیة الحاّج من نفقة الحاّج -)3(/87

 

                                                        
 .148/14492 : 11 الوسائل ، 280/4 : 4 الكافي -1
 .148/14491 : 11 الوسائل ، 280/5 : 4 الكافي -2
 .149/1493 : 11 الوسائل ، 145/639 : 2 الفقيه -3



 33

 من حّج بنفقة حرام
 

 :أّنھم قالوا) ع (روي عن األئمة -)1(/88
 

 .من حّج بمال حرام نودي عند الّتلبیة ال لّبیك عبدي وال سعدیك
 

د بن وھبان، عن محّمد بن أحمد بن زكرّیا، عن الحسن بن فّضال، عن عن الحسین بن إبراھیم، عن محّم -)2(/89
 ):ع ( عن أبیھ، عن أبي جعفرŒ··ط···علّي بن عقبة، عن الحسین بن موسى الحّناط

 
إّن الّرجل إذا أصاب ماال من حرام لم یقبل منھ حّج وال عمرة وال صلة رحم حّتى أّنھ : أّنھ ذكر عنده رجل فقال

 .یفسد فیھ الفرج
 

 ):ع (أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اهللا، عن أبیھ -)3(/90
 

من تجّھز وفي جھازه : ھذه حّجة ال ریاء فیھا وال سمعة، ثّم قال: حمل جھازه على راحلتھ وقال) ص (أّن النبّي
 .علم حرام لم یقبل اهللا منھ الحّج

 
حّدثنا أبي، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن الحسن بن محبوب، عن :  ماجیلویھ قالحّدثنا محّمد بن علّي -)4(/91

 :قال) ع ( ومنھال القّصاب جمیعًا، عن أبي جعفر الباقر؛أبي أّیوب الخّزاز، عن محّمد بن مسلم
 

بل منھ في من أصاب ماال من أربع لم یقبل منھ في أربف من أصاب ماال من غلول أو ربًا أو خیانة أو سرقة لم یق
 .زكاة وال في صدقة وال في حّج وال في عمرة

 
 . ال یقبل اهللا عّز وجّل حّجًا وال عمرًة من مال حرام):ع (وقال أبو جعفر

 
علّي بن إبراھیم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشیر، عن عیسى الفراء، عن أبان بن عثمان،  -)5(/92

 :قال) ع (عن أبي عبد اهللا
 

 .ن في أربعة، الخیانة والغلول والسرقة والربا، ال یجزن في حج وال عمرة وال جھاد وال صدقةأربعة ال یجز
 

 ):ص( قال رسول اهللا: ُروي عن أبي ھریرة قال -)6(/93
 

لّبیك ألّلھّم لبیك، ناداه مناد من الّسماء لبیك : فنادى )7( إذا خرج الحاّج حاّجًا بنفقة طّیبة، ووضع رجلھ في الغرز
، زاُدك حالل، وراحلتك حالل، وحّجك مبرور غیر مأزور، وإذا خرج بالنفقة الخبیثة فوضع رجلھ في وسعدیك

ال لّبیك وال سعدیك زاُدك حرام، ونفقتك حرام، وحّجك مأزور غیر : لّبیك، ناداه مناد من السماء: الغرز، فنادى
 .مبرور

                                                        
 .144/14478 : 11 الوسائل ، 206/938 : 2 يهالفق -1
 .353/32 و 11/48 : 103 و 2 : 125 : 99 البحار ، 91/22056 : 17 الوسائل ، 293 : 2 الشيخ مجالس -2
 .120/6 : 99 البحار ، 146/14485 : 11 الوسائل ، 170/259 : 1 المحاسن -3
 .120/4 : 99 و 163/1 : 96 بحارال ، 145/14482 : 11 الوسائل ، 358/4 : الصدوق أمالي -4
 : 25و 90/22054 : 17 و 145/14481 : 11 الوسائل ، 368/1063 : 6 التهذيب ، 216/38 : الخصال ، 98/377 : 3 الفقيه ، 124/2 : 5 الكافي -5

 .21/7 : 100 و 120/5 : 99 و 166/5 : 96 البحار ، 389/32197
 .63 : 2 المنثور الدر ، 292 : 10 ائدالزو مجمع ، 180/7 : 2 والترهيب الترغيب -6
 .جلد من ركاب هو: زا بعدها الراء وسكون المعجمة، الغين بفتح: الغرز -7
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أحمد بن یزید بن سنان  مردویھ، ثنا محّمد بنأنبأ محّمد بن عبد الواحد المصري، ثنا أبو بكر بن  -)1(/94

البصري، ثنا محّمد بن عمر بن حفص عباد المصري بمصر، ثنا مسلم بن إبراھیم، ثنا الدجین بن ثابت 
 ):ص( الیربوعي، ثنا أسلم مولى عمر بن الخطاب، قال رسول اهللا

 
 . لّبیك وال سعدیك، حّجك مردود علیكال: لّبیك ألّلھّم لّبیك، قال اهللا تعالى لھ: من حّج بمال حرام، فقال

 

                                                        
 .24/1076 : 2 والترهيب الترغيب كتاب -1
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 فضل من خدم الحاج :الفصل الخامس
 ثواب من جّھز حاّجًا أو خّلف في أھلھ

 
أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن عمرو بن عثمان، عن علّي بن عبد اهللا، عن خالد القالنسي، عن أبي  -)1(/95

 ):ع (قال علّي بن الحسین:  قال،)ع (عبد اهللا
 

 .ف حاّجًا في أھلھ ومالھ كان لھ كأجره حّتى كأّنھ یستلم األحجارمن خّل
 

ومن خّلف حاّجًا في أھلھ بخیر كان لھ كأجره حّتى كأّنھ یستلم  -: في حدیث -)ع (قال الباقر أبو جعفر -)2(/96
 .األحجار

 
ثمان، ومحّمد بن أبي أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أبي یوسف، عن ابن أبي عمیر، عن حسین بن ع -)3(/97

من اّتخذ محمال للحّج، كان كمن ارتبط فرسًا  ):ع (قال أبو عبد اهللا:  وغیرھما، عن إسحاق بن عمار قال؛حمزة
 .في سبیل اهللا

 
أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن مطر، نا محّمد بن أیوب الرازي، نا محّمد بن كثیر العبدي،  -)4(/98

 ):ص( قال رسول اهللا:  عن ابن أبي لیلى، عن عطاء، عن زید بن خالد الجھني، قالنا سفیان الثوري،
 

 .حاّجًا أو جّھز غازیًا أو خلفھ في أھلھ أو فّطر صائمًا فلھ مثل أجره من غیر أن ینقص من أجره شیئًا )5( من جّھز
 

 نا مسدد، نا أبو عوانة، عن محّمد أخبرنا علّي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبید، نا عثمان بن عمر، -)6(/99
 ):ص( قال رسول اهللا: بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن زید بن خالد الجھني قال

 
 .من فّطر صائمًا أو أحّج رجال أو جّھز غازیًا أو خّلفھ في أھلھ فلھ مثل أجره

 

                                                        
 .387/1 : 99 البحار ، 430/15178 : 11 الوسائل ، 147/206 : 1 المحاسن -1
 .231/17621 : 13 الوسائل ، 146/646 : 2 الفقيه -2
 .9/26 : 99 البحار ، 150/14495 : 11 الوسائل ، 281/2 : 4 الكافي ، 148/211 : 1 المحاسن -3
 .480/4121 : 3 اإليمان شعب -4
 .لوازمه وتهيأ اتّخذ أي: حاجاً جهز -5
 .480/4122 : 3 اإليمان شعب -6
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 ثواب من خدم الحاج
 

 :ماعیل الخثعمي قالعلّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن إس -)1(/100
 

أنت أعظمھم :  إّنا إذا قدمنا مّكة ذھب أصحابي یطوفون ویتركوني أحفظ متاعھم، قال):ع (قلت ألبي عبد اهللا
 .أجرًا

 
 :علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن مرازم بن حكیم قال -)2(/101

 
ویدعني وحدي فشكوت ذلك إلى   یمضي إلى المسجدزاملت محّمد بن مصادف، فلّما دخلنا المدینة اعتللت، وكان

 .قعودك عنده أفضل من صالتك في المسجد:  فأرسل إلّي،)ع (مصادف فأخبر بھ أبا عبد اهللا
 

                                                        
 .313/17824 : 13 الوسائل ، 545/26 : 4 الكافي -1
 .313/17825 : 13 الوسائل ، 545/27 : 4 الكافي -2
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 ثواب إماطة األذى عن طریق مّكة
 

عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن یحیى بن المبارك، عن عبد اهللا بن جبلة، عن إسحاق بن  -)1(/102
 :قال) ع (ر، عن أبي عبد اهللاعّما

 
   .كتب اهللا لھ حسنة، ومن كتب لھ حسنة لم یعذِّبھ )2( من أماط أذى عن طریق مّكة

                                                        
 .292/17776 : 13 الوسائل ، 650 و 649 ذ 147 : 2 الفقيه ، 547/34 : 4 الكافي -1
 .الحاج منه يتأذّى ما مكّة طريق عن ينحي أن أي -2
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 فضل الحج والعمرة :الفصل السادس
 لم سّمي الحّج حّجًا؟

 
 بن حّدثنا محّمد بن الحسن الصفار، عن محّمد: قال )رض( حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید -)1(/103

قلت : قال) ع (الحسین بن أبي الخّطاب، عن حّماد بن عیسى، عن أبان بن عثمان، عّمن أخبره، عن أبي جعفر
 :لھ
 

 .حّج فالن أي أفلح فالن: لم سّمي الحّج حّجًا؟ قال
 

                                                        
 .2و2/1 : 99 البحار ، 103/14356 : 11 الوسائل ، 170/1 : األخبار معاني ، 411/1 : الشرائع علل -1
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 الحج في نھج البالغة
 

 ):ع (من خطبة ألمیر المؤمنین علّي بن أبي طالب -)1(/104
 

 ِبَأْحَجار َال ؛، ُسْبَحاَنُھ، إْخَتَبَر االَْوَِّلیَن ِمْن َلُدْن آَدَم َصَلواُت اِهللا َعَلْیِھ، إَلى اآلِخِریَن ِمْن ھَذا اْلَعاَلِمَأَال َتَرْوَن َأنَّ اَهللا
  ).امًاَجَعَلُھ ِللنَّاِس ِقَی الَِّذي (َتُضرُّ َوَال َتْنَفُع، َوَال ُتْبِصُر َوَال َتْسَمُع، َفَجَعَلَھا َبْیَتُھ اْلَحَراَم

 
َبْیَن ِجَبال .  َوَأْضَیِق ُبُطوِن االَْْوِدَیِة ُقْطرًا،)3( الدُّْنَیا َمَدرًا )2( ُثمَّ َوَضَعُھ ِبَأْوَعِر ِبَقاِع االَْْرِض َحَجرًا، َوَأَقلِّ َنَتاِئِق

  .)6( ا ُخفٌّ، َوَال َحاِفٌر َوَال ِظْلٌف َال َیْزُكو ِبَھ؛ َوُقًرى ُمْنَقِطَعة،)5(  َوُعُیون َوِشَلة،)4( َخِشَنة، َوِرَمال َدِمَثة
 

 )9(  َوَغاَیًة ِلُمْلَقى؛َأْسَفاِرِھْم )8( َنْحَوُه، َفَصاَر َمَثاَبًة ِلُمْنَتَجِع )7( ُثمَّ َأَمَر آَدَم َعَلْیِھ السََّالُم َوَوَلَدُه َأْن َیْثُنوا َأْعَطاَفُھْم
َعِمیَقة، َوَجَزاِئِر ِبَحار  )14( ِفَجاج )13( َوَمَھاِوي )12( ِقَفار َسِحیَقة )11( ِئَدِة ِمْن َمَفاِوِزإَلْیِھ ِثَماُر االَْْف )10( َتْھِوي. ِرَحاِلِھْم

 .َلُھ )18( ُغْبرًا )17( َعَلى َأْقَداِمِھْم ُشْعثًا )16( ُذُلال ُیَھلُِّلوَن ِهللا َحْوَلُھ، َوَیْرُمُلوَن )15( ُمْنَقِطَعة، َحتَّى َیُھزُّوا َمَناِكَبُھْم
 
َمَحاِسَن َخْلِقِھُم، اْبِتَالًء َعِظیمًا، َواْمِتَحانًا  )20( َوَراَء ُظُھوِرِھْم، َوَشوَُّھوا ِبِإْعَفاِء الشُُّعوِر )19( ْد َنَبُذوا السََّراِبیَلَق

َوَلْو َأَراَد ُسْبَحاَنُھ َأْن َیَضَع َبْیَتُھ . ى َجنَِّتِھَشِدیدًا، َواْخِتَبارًا ُمِبینًا، َوَتْمِحیصًا َبِلیغًا، َجَعَلُھ اُهللا َسَببًا ِلَرْحَمِتِھ، َوُوْصَلًة ِإَل
 ،)23( االَْْشَجاِر َداِنَي الثَِّماِر، ُمْلَتفَّ اْلُبَنى )22(  َجمَّ،)21( َوَقَرار اْلَحَراَم، َوَمَشاِعَرُه اْلِعَظاَم، َبْیَن َجنَّات َوَأْنَھار، َوَسْھل

 َوِرَیاض ،)3( ُمْغِدَقة )2( ُمْحِدَقة، َوِعَراص )1( َراَء، َوَرْوَضة َخْضَراَء، َوَأْرَیافَسْم )24( ُمتَِّصَل اْلُقَرى، َبْیَن ُبرَّة

                                                        
 .45/35 : 99 البحار ، 234 خطبة : غةالبال نهج -1
 .البلدان من عنها انحطّ لما بالنسبة مرتفعة ومكّة المرتفعة، البقاع: نتيقة جمع: النتائق -2
 .قليال إالّ ينبت ال مدراً األرض وأقل اليابس، الطين قطع: المدر -3
 .منها واالستنبات فيها السير يصعب لينة: دمثة -4
 .الماء قليلة  :- كفرحة - وشلة -5
 ركّبت بما الحيوان عن تعبير والغنم، البقر عن عبارة والظلْف. شاكلها وما الخيل عن عبارة والحافر. الجمال عن عبارة والحفّ. ينمو ال: يزكو ال -6

 .قوائمه عليه
 .إليه وتوجه مال: إليه عطفه ثنى -7
 .منها الفائدة محل: األسفار منتجع -8
 .إبلهم ظهور عن حالهم حصر نهاية أي ألقى من ميمي مصدر: ملقى -9

 .األرواح هنا بالثمار والمراد. إليه سيراً تسرع: تهوي -10
 .بها ماء ال الفالة : - مفازة جمع - المفاوز -11
 .البعيدة: السحيقة -12
 .األراضي منْخفضات : - كالهوات - المهاوي -13
 .الجبال بين الواسعة الطرق: الفجاج -14
 .أكتافهم رؤوس: ممناكبه -15
 .الجري ودون المشي فوق السير من ضرب: الرمل -16
 .فيه تلبد مع الشعر المنتشر: األشعث -17
 .الغبار بدنه عال من: األغبر -18
 .الثياب: السرابيل -19
 .قص وال حلق بال تركها: الشعور إعفاء -20
 .األرض من المطمئن: القرار -21
22- كثيرها: األشجار جم. 
 .العمران كثير: البنى وملتفّ. ابتنيته ما : - وكسرها الباء بضم بنية جمع - البنى -23
 .أجودها: والسمراء الحنطة،: البرة -24
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اْلَمْحُموُل  )4( َوَلْو َكاَن االَِْساس. َناِضَرة، َوُطُرق َعاِمَرة، َلَكاَن َقْد َصُغَر َقْدُر اْلَجَزاِء َعَلى َحَسِب َضْعِف اْلَبَالِء
اْلَمْرُفوُع ِبَھا، َبْیَن ُزُمرَُّدة َخْضَراَء، َوَیاُقوَتة َحْمَراَء، َوُنور َوِضَیاء، َلَخفََّف ذِلَك ُمَصاَرَعَة الشَّكِّ َعَلْیَھا، َواالَْْحَجاُر 

 َیْخَتِبُر ِعَباَدُه ِبَأْنَواِع الرَّْیِب ِمَن النَّاِس، َولِكنَّ اَهللا )5( ِفي الصُُّدوِر، َوَلَوَضَع ُمَجاَھَدَة ِإْبِلیَس َعِن اْلُقُلوِب، َوَلَنَفى ُمْعَتَلَج
الشََّداِئِد، َوَیَتَعبَُّدُھْم ِبَأْنَواِع اْلَمَجاِھِد، َوَیْبَتِلیِھْم ِبُضُروِب اْلَمَكاِرِه، ِإْخَراجًا ِللتََّكبُِّر ِمْن ُقُلوِبِھْم، َوِإْسَكانًا ِللتََّذلُِّل ِفي 

 .ِإَلى َفْضِلِھ، َوَأْسَبابًا ُذُلال ِلَعْفِوِه )6( ُنُفوِسِھْم، َوِلَیْجَعْل ذِلَك َأْبَوابًا ُفُتحًا
 

َوَفَرَض َعَلْیُكْم َحجَّ َبْیِتِھ اْلَحَراِم، الَِّذي َجَعَلُھ ِقْبَلًة ِلالََْناِم َیْرُدوَنُھ  -: في خطبة لھ - أّنھ قال) ع (عن علّي -)7(/105
ِم، َجَعَلُھ ُسْبَحاَنُھ َعَالَمًة ِلُتواُضِعِھْم ِلَعَظَمِتِھ، َوِإْذَعاِنِھْم ِلِعزَِّتِھ، َواْخَتاَر ِمْن ُوُروَد االَْْنَعاِم، َوَیْأَلُھوَن ِإَلْیِھ َولوه اْلَحَما

یَن ِبَعْرِشِھ، َخْلِقِھ ُسّماعًا َأَجاُبوا ِإَلْیِھ َدْعَوَتُھ، وَصدَُّقوا َكِلَمَتُھ، َوَوَقُفوا َمَواِقَف َأْنِبَیاِئِھ، َوَتَشبَُّھوا ِبَمَالِئَكِتِھ اْلُمِطیِف
ُیْحِرُزوَن االَْْرَباَح ِفي َمْتَجِر ِعَباَدِتِھ، َوَیَتَباَدُروَن ِعْنَد َمْوِعِد َمْغَفِرِتِھ، َجَعَلُھ ُسْبَحاَنُھ َوَتَعالى ِلالِْْسَالِم َعَلمًا، َوِلْلَعاِئِذیَن 

 .َتُھِوَفاَد َحَرمًا، َفَرَض َحجَُّھ، َوَأْوَجَب َحقَُّھ َوَكَتَب َعَلْیُكْم
 

 :یوم الفطر فقال) ع (خطب أمیر المؤمنین -)8(/106
 

َوَأِطیُعوا اَهللا ِفیما َفَرَض َعَلْیُكْم َوَأَمَرُكْم ِبِھ، ِمْن ِإَقاِم  - :إلى أن قال - َاْلَحْمُد ِهللا الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواالَْْرَض
 .َصْوِم َشْھِر َرَمَضاِن، َواالَْْمِر ِباْلَمْعُروِف، َوالنَّْھِي َعِن اْلُمْنَكِرالصََّالِة َوِإیَتاِء الزََّكاِة َوَحجِّ اْلَبْیِت، َو

 

                                                                                                                                                                                        
 .الخصبة األراضي: األرياف -1
 .بناء بها ليس الساحة : - عرصة جمع - العراص -2
 .ماؤه كثر) المطر أغدقَ (من: المغدقة -3
 .أساس أو مثلثها، ُأس جمع : - الهمزة بكسر - اإلساس -4
 .الناس صدور من والشك الريب تالطم زال أي التطمت،: األمواج اعتلجت. االلتطام: االعتالج من ميمي مصدر: معتلج -5
 .واسعة مفتوحة أي : - بضمتين - فتحاً -6
 .15/53 : 99 البحار ، 15/14127 : 11 الوسائل ، 1 خطبة آخر 45 : البالغة نهج -7
 .20/19 : 1 الوسائل ، 325/1486 : 1 الفقيه -8
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 ) ع (الحج في خطبة فاطمة الزھراء سیدة النساء
 

محّمد بن موسى بن المتوّكل، عن علّي بن الحسین السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن  -)1(/107
 :في خطبتھا) ع (قالت فاطمة: قالت) ع (د بن محّمد بن جابر، عن زینب بنت علّيإسماعیل بن مھران، عن أحم

 
فرض اهللا اإلیمان تطھیرًا من الشرك، والصالة تنزیھًا عن الكبر، والزكاة زیادًة في الرزق، والصیام تثبیتًا 

 ) الحدیث (.عاّمةللدین، والجھاد عّزًا لإلسالم، واألمر بالمعروف مصلحة لل )2( لإلخالص، والحّج تسنیة
 

                                                        
 .22/22 : 1 الوسائل يسير، باختالف 99 : اإلحتجاج ، 372/1754 : 3 الفقيه ، 248/2 : الشرائع علل -1
 ).العرب لسان (القدرة وارتفاع والشّرف المجد: السناء من التسنية -2
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 الحّج من شریعة الحنفّیة
 

 :قال) ع (عن الصادق -)1(/108
 

 الختان، وقّص الشارب، 1 )2( وزاده في الحنیفّیة - :إلى أن قال - التوحید واإلخالص) ع (كان شریعة إبراھیم
 .، فھذه كّلھا شریعتھوأمره ببناء البیت، والحّج، والمناسك  وتقلیم األظفار، وحلق العانة،Œ··ط···ونتف اإلبط

 

                                                        
 .68/6 : 76 البحار ، 115/1656 : 2 الوسائل ، 60 : األخالق مكارم -1
 .فيها عوج ال مستقيمة شريعة أي: الحنيفية الشريعة -2
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 في كثرة أحكام الحج
 

 :روي عن بكیر بن أعین، عن أخیھ زرارة قال -)1(/109
 

یا زرارة، بیت ُحجَّ إلیھ :  جعلني اهللا فداك، أسألك في الحّج منذ أربعین عامًا فتفتیني، فقال):ع (قلت ألبي عبد اهللا
 .ًاقبل آدم بألفي عام ترید أن تفنى مسائلھ في أربعین عام

 

                                                        
 .12/14118 : 11 الوسائل ، 306/1519 : 2 الفقيه -1
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 الحّج مّما ُبني علیھ اإلسالم
 

 وعبد اهللا بن الصلت جمیعًا، عن حّماد بن عیسى، عن حریز بن عبد ؛عن علّي بن إبراھیم، عن أبیھ -)1(/110
 :قال) ع (اهللا، عن زرارة، عن أبي جعفر

 
  )الحدیث (.على الصالة، والزكاة، والحّج، والصوم، والوالیة: ُبني اإلسالم على خمسة أشیاء

 
أبو علّي األشعري، عن الحسن بن علّي الكوفي، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن  -)2(/111

 :قال) ع (الفضیل بن یسار، عن أبي جعفر
 

على الصالة، والزكاة، والحّج، والصوم، والوالیة، ولم یناد بشيء مثل ما نودي : بني اإلسالم على خمس
 .- یعني الوالیة - وا ھذهبالوالیة، فأخذ الناس بأربع وترك

 
الجّبار جمیعًا، عن صفوان،  علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، وعن أبي علّي األشعري، عن محّمد بن عبد -)3(/112

 ):ع (عن عمرو بن حریث أّنھ قال ألبي عبد اهللا
 

لھ، وأّن محّمدًا عبده أدین اهللا بشھادة أن ال إلھ إّال اهللا وحده ال شریك : بلى، قلت: أال أقّص علیك دیني؟ فقال
 وإقام الصالة وإیتاء الزكاة وصوم شھر رمضان وحّج البیت والوالیة وذكر األئمة - :إلى أن قال -)ص (ورسولھ

 ).ع(
 

 ) الحدیث (.یا عمرو ھذا دین اهللا ودین آبائي الذي أدین اهللا بھ في السّر والعالنیة: فقال
 

 نا یحیى بن 1 نا أبو عبد اهللا محّمد بن یعقوب بن یوسف الحافإسحاق،[ أبي]أخبرنا أبو زكریا بن  -)4(/113
سمعت أبي یحّدث، عن ابن عمر، عن : محّمد بن یحیى، نا أحمد بن یونس، نا عاصم بن محّمد یعني ابن زید قال

 :قال )ص( النبّي
 

ة، وإیتاء الزكاة، وحّج شھادة أن ال إلھ إّال اهللا، وأّن محّمدًا رسول اهللا، وإقام الصال: بني اإلسالم على خمس
 .البیت، وصوم رمضان

 

                                                        
 : 68 البحار ، 303/11 : 1 البرهان تفسير ، 13/2 : 1 الوسائل ، 191/109 : 1 العياشي تفسير ، 446/1034 : 1 المحاسن ، 18/5 : 2 الكافي -1

 .234/59 : 82 و 332/10
 .329/2 : 68 البحار ، 13/1 : 1 الوسائل ، 18/3 : 2 الكافي -2
 .5/7 : 69 البحار ، 15/4 : 1 الوسائل ، 23/14 : 2 الكافي -3
 .128/2505 : 4 خزيمة ابن صحيح ، 427/3972 : 3 اإليمان شعب -4
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 الحّج إقامة لذكر اهللا وتسكین للقلوب
 

 ):ص (قال رسول اهللا -)1(/114
 

إّنما ُفرضت الصالة، وُأمر بالحّج والطواف، وُأشِعَرِت المناسك إلقامة ذكر اهللا، فإذا لم یكن في قلبك للمذكور 
 .ما قیمة ذكركالذي ھو المقصود والمبتغى عظمًة والھیًة ف

 
بمشھد موالنا أمیر  )رض( أخبرنا الشیخ األجّل اإلمام المفید أبو علّي الحسن بن محّمد الطوسي -)2(/115

حّدثنا الشیخ اإلمام السعید الوالد أبو جعفر محّمد بن : قال المؤمنین علّي بن أبي طالب صلوات اهللا علیھ وآلھ
ھد موالنا أمیر المؤمنین علّي بن أبي طالب صلوات اهللا علیھ وآلھ الحسن بن علّي الطوسي رضوان اهللا علیھ بمش

حّدثني : حّدثني عّمي قال: أخبرنا أبو محّمد الفحام قال: في جمادى اُالولى في سنة سّت وخمسین وأربعمائة قال
 :ي قالحّدثنا محّمد بن المثّنى، عن أبیھ، عن عثمان بن زید، عن جابر بن یزید الجعف: محّمد بن جعفر قال

 
: أفدني، فقال: ثمانیة عشرة سنة فلما أردت الخروج ودَّعتھ وقلت) ع (خدمت سید األنام أبا جعفر محّمد بن علّي

یا جابر بّلغ شیعتي عّني السالم : وال یبلغ قعره فقال )3( نعم إّنكم بحر ال ینزف: بعد ثمانیة عشر سنة یا جابر؟ قلت
 عّز وجّل، وال یتقرَّب إلیھ إّال بالطاعة لھ، یا جابر من أطاع اهللا وأحّبنا فھو وأعلمھم أّنھ ال قرابة بیننا وبین اهللا
 .ولّینا، ومن عصى اهللا لم ینفعھ حّبنا

 
 یا جابر من ھذا الذي یسأل اهللا فلم یعطھ؟ أو توّكل علیھ فلم یكفھ؟ أو وثق بھ فلم ینجھ؟

 
، وھل الّدنیا إّال داّبة ركبتھا في منامك فاستیقظت وأنت یا جابر أنزل الّدنیا منك كمنزل نزلتھ ترید التحّول عنھ

على فراشك غیر راكب، وال آخذ بعنانھا، أو كثوب لبستھ، أو كجاریة وطئتھا، یا جابر الّدنیا عند ذوي األلباب 
 :كفيء الظالل

 
 في الرزق، والصیام ال إلھ إّال اهللا إعزاز ألھل دعوتھ، الصالة تثبیت اإلخالص وتنزیھ عن الكبر، والزكاة تزید

والحج تسكین القلوب، القصاص والحدود حقن الّدماء، وحّبنا أھل البیت نظام الّدین، وجعلنا اهللا وإّیاكم من الذین 
 الحّج إستنقاذ من الظلمة .یخشون رّبھم بالغیب وھم من الساعة مشفقون

 
بأ أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري، ثنا أخبرنا أبو عمرو عبد الوھاب، أنبأ والدي أبو عبد اهللا، أن -)4(/116

 :أحمد بن معاذ السلمي، ثنا خالد بن عبد الرحمن، ثنا عمر بن زرارة، عن مجاھد، عن عبد الرحمن قال
 

رأیت اللیلة عجبًا، رأیت رجال من ُاّمتي یعّذب في القبر فأتاه الوضوء : على أصحابھ فقال )ص( خرج النبّي
ن ُاّمتي قد احتوشتھ مالئكة العذاب فاستنقذتھ صالتھ، ورأیت رجال من ُاّمتي یلھث فاستنقذه، ورأیت رجال م

 .عطشًا كّلما ورد حوضًا منع فاستنقذه صیامھ، ورأیت رجال بین یدیھ ظلمة فاستنقذه حّجھ وعمرتھ
 

                                                        
 .114 و 22 : 3 المتقين السادة إتّحاف ، 327 : 2 السعادات جامع ، 150 : 1 الدين علوم إحياء -1
 .182/8 : 75 البحار ، 302 : 1 الطوسي أمالي -2
 .يفنى ال أي: ينزف ال -3
 .241/2440 : 3 و 12/1049 : 2 والترهيب الترغيب كتاب -4
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 أدنى ما یرجع بھ الحاج
 

 فضالة بن أیوب، عن العالء، عن عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن -)1(/117
 :قال) ع (رجل، عن أبي عبد اهللا

 
ال : بأّي شيء یحفظ فیھم؟ قال: فقلت: إّن أدنى ما یرجع بھ الحاّج الذي ال یقبل منھ أن یحفظ في أھلھ ومالھ، قال

 .یحدث فیھم إّال ما كان یحدث فیھم وھو مقیم معھم
 

                                                        
 .97/14336 : 11 الوسائل ، 258/27 : 4 الكافي -1
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 ما یتمّنى الموتى في القبور
 

 :قال) ع (عن أحدھما الحسین بن سعید، عن صفوان، عن العالء، عن محّمد بن مسلم،عن  -)1(/118
 

 .وّد من في القبور لو أّن لھ حّجة واحدة بالدنیا وما فیھا
 

                                                        
 .117/14396 و 110/14378 : 11 الوسائل ،145/638 : 2 الفقيه ، 23/67 : 5 التهذيب -1
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 إّن اهللا یغفر للحاّج ولمن استغفر لھ الحاج
 

كّل أجیر أجرًا فأعطني أجر عملي یا رّب إّن ل: ببناء الكعبة فبناھا ثّم قال) ع (روي أّن اهللا لّما أمر آدم -)1(/119
كّل أحد یستغفر لھ الطائفون أغفر لھ : زدني قال - ):ع (إلى أن قال - یا آدم إذا طفت حولھ أغفر لك برحمتي: قال

 .)2( ببركة دعائھم
 

 حّدثنا علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اهللا: قال) رحمھ اهللا (أبي -)3(/120
 :قال) ع(
 

إّن اهللا عّز وجّل لیغفر للحاّج، وألھل بیت الحاج، ولعشیرة الحاج، ولمن یستغفر لھ الحاّج بقّیة ذي الحّجة 
 .والمحّرم وصفر وشھر ربیع األّول وعشر من ربیع اآلخر

 
م، عن حّدثنا إبراھیم بن سعید الجوھري، ثنا حسین بن محّمد، ثنا شریك، عن منصور، عن أبي حاز -)4(/121

 ):ص (قال رسول اهللا: أبي ھریرة قال
 

 .یغفر للحاّج ولمن استغفر لھ الحاج
 

                                                        
 .اللباب لب كتاب عن 375/11110 : 9 الوسائل مستدرك -1
 .14 : 24) ) ع (واألئمة األنبياء حج (كتابنا في الحديث تمام -2
 .21/81 : 99 البحار ، 103/14357 : 11 الوسائل ، 1 : 70 األعمال ثواب -3
 .507 : 1 المنثور الدر ، 167/23 : 2 والترهيب الترغيب ، 40/1155 : 2 البزار زوائد عن األستار كشف -4



 49

 للحاج) ص (دعاء النبّي
 

 :قال )ص( أّن النبّي: حّدثنا شریك، عن جابر، عن مجاھد: حّدثنا أبو بكر قال -)1(/122
 

 .الّلھّم اغفر للحاّج ولمن استغفر لھ الحاّج
 

                                                        
 132/2516 : 4 خزيمة ابن صحيح ،477 : 3 اإليمان شعب ، 114 : 2 للطبراني الصغير المعجم ، 122/12658 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف -1
 الدر ، 19/1065 : 2 والترهيب الترغيب كتاب ، 269 : 13 بغداد تاريخ ، 84 : 3 الهداية ألحاديث الراية نصب ، 241 : 1 الدين علوم إحياء ،

 .23 ذ 167 : 2 والترهيب الترغيب ، 139/12383 : 5 العمال كنز ، 507 : 1 المنثور
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 جفي أّن اهللا ال یرّد دعاء الحا
 

حّدثني موسى بن عمران : حّدثني محّمد بن جعفر قال: قال )رض( حّدثني محّمد بن موسى بن المتوّكل -)1(/123
حّدثني عّمي الحسین بن یزید، عن حّماد بن عمرو النصیبّي، عن أبي الحسن الخراسانّي، عن میسرة بن : قال

یز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي عبد اهللا، عن أبي عائشة السعدي، عن یزید بن عمر بن عبد العز
 : وعبد اهللا بن عباس قاال؛ھریرة

 
قبل وفاتھ وھي آخر خطبة خطبھا بالمدینة حّتى لحق باهللا عّز وجّل، فوعظ بمواعظ ) ص (خطبنا رسول اهللا

 فنادى الصالة ذرفت منھا العیون، ووجلت منھا القلوب، واقشعرَّت منھا الجلود، وتقلقلت منھا األحشاء، أمر بالال
 :حّتى ارتقى المنبر فقال) ص (جامعة، فاجتمع الناس، وخرج رسول اهللا

 
فدنا الناس وانضّم بعضھم إلى بعض فالتفتوا، فلم یروا  - قالھا ثالث مّرات - أّیھا الناس ادنوا ووّسعوا لمن خلفكم

ّتى یرجع ألف ألف حسنة، وُیمحا عنھ  ومن خرج حاّجًا أو معتمرًا فلھ بكّل خطوة ح:- إلى أن قال - خلفھم أحدًا
ألف ألف سّیئة، وترفع لھ ألف ألف درجة، وكان لھ عند رّبھ بكّل درھم یحملھا ألف ألف درھم، وبكّل دینار ألف 
ألف دینار، وبكّل حسنة عملھا في وجھھ ذلك ألف ألف حسنة حّتى یرجف وكان في ضمان اهللا تعالى، فإن توّفاه 

لھ، مستجابًا لھ، فاغتنموا دعوتھ، فإّن اهللا ال یرّد دعاءه إذا قدم فإّنھ یشفع في  رجع مغفورًاأدخلھ الجّنة وإن رجع 
مائة ألف رجل یوم القیامة، ومن خّلف حاّجًا أو معتمرًا في أھلھ بخیر بعده كان لھ أجر كامل مثل أجره من غیر 

 .أن ینقص من أجره شيء
 

ا أبو الحسین الحسن بن علّي بن محّمد بن جعفر الدیري العدلي الشاھد حّدثن: أخبرنا شیخنا أبو سعد قال -)2(/124
حّدثنا القاضي أبو بكر محّمد بن عمر بن محّمد بن سلم بن البراء بن سبرة : بقراءتي علیھ في خان القّرائین قال

 میسرة، عن حّدثنا حبیب أبو محّمد، عن إبراھیم بن: حّدثنا حفص بن عمر الواسطي قال: الجعابي الحافظ قال
 :قال) ع (الشھید أبي الحسین زید بن علي، عن أبیھ، عن جّده، عن علّي )3( اإلمام

 
مرحبًا مرحبًا بوفد اهللا، الذین إذا سألوا أعطوا ویستجاب : والناس مقبلون وھو یقول) ص (وقف رسول اهللا

 .دعاؤھم، ویضاعف للرجل الواحد من نفقة الدرھم ألف ألف درھم
 

 أبو بكر محّمد بن یوسف بن الفضل القاضي الجرجاني قدم علینا نیسابور، نا اإلمام أبو بكر أحمد أخبر -)4(/125
بن إبراھیم، نا أبو جعفر محّمد بن عبد اهللا بن سلیمان الحضرمي، نا محّمد بن سلمة الباھلي البصري، نا ثابت 

 ):ص( قال رسول اهللا: البناني، عن أنس بن مالك قال
 

ر وفد اهللا عّز وجّل یعطیھم ما سألوا، ویستجیب لھم ما دعوا، ویخلف علیھم ما أنفقوا، الدرھم ألف الحّجاج والعّما
 .ألف

 
حّدثنا إبراھیم بن المنذر الحزامي، ثنا صالح بن عبد اهللا بن صالح مولى بني عامر، حّدثني یعقوب بن  -)5(/126

 :أّنھ قال )ص( ان، عن أبي ھریرة، عن رسول اهللایحیى بن عّباد بن عبد اهللا بن الزبیر، عن أبي صالح الّسّم
 

 .الحّجاج والعّمار وفد اهللا، إّن دعوه أجابھم، وإن استغفروه غفر لھم
                                                        

 .372 : 76 البحار ، 104/14136 : 11 الوسائل ، 345 : األعمال عقاب -1
 .59-58 : 2 للشجري األمالي كتاب -2
3- أبيه بعد زيد بإمامة يعتقد زيدياً كان األمالي صاحب إن ع (الحسين بن علي.( 
 .8/11816 : 5 العمال كنز ، 509 : 1 المنثور الدر ، 180/5 : 2 والترهيب الترغيب ، 476/4105 : 3 اإليمان شعب -4
 الدر ، 167/22 : 2 والترهيب الترغيب ، 476/4106 : 3 اإليمان شعب ، 262 : 5 للبهيقي الكبرى السنن ، 966/2892 : 2 ماجة ابن سنن -5

 .507 : 1 المنثور
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 ضمان الحاج والمعتمر على اهللا
 

سمعت أبا : علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن علّي بن أبي حمزة، عن أبي بصیر قال -)1(/127
 :یقول) ع (عبد اهللا

 
 .ضمان الحاّج والمعتمر على اهللا، إن أبقاه بّلغھ أھلھ وإن أماتھ أدخلھ الجّنة

 
حّدثنا عبد اهللا بن جعفر الحمیرّي، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن الحكم، عن : قال) رحمھ اهللا (أبي -)2(/128

 :كلیب بن معاویة األسدي قال
 

وقد یخلف في أھلھ، وقد أراه یخرج  )3( أھلھ ومالھ في ضمان اهللالحاّج :  شیعتك تقول):ع (قلت ألبي عبد اهللا
 . إّنما یخلفھ فیھم بما كان یقوم بھ، فأّما ما كان حاضرًا لم یستطع دفعھ فال):ع (فیحدث على أھلھ األحداث، فقال

 
 ن أبي عبد اهللاأحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن یحیى بن إبراھیم، عن أبیھ، عن معاویة بن عّمار، ع -)4(/129

 :قال) ع(
 

یحفظان علیھ طوافھ وسعیھ، فإذا   وضمانھ على اهللا، فإذا دخل المسجد الحرام وّكل بھ ملكان1 )5( الحاّج حمالنھ
یا ھذا أّما ما مضى فقد كفیتھ، فانظر كیف تكون فیما : كانت عشّیة عرفة ضربا على منكبھ األیمن، ثّم یقوالن

 .تستقبل
 

حّدثني علّي بن الحسین السعد آبادي، عن أحمد بن : قال )رض( حّمد بن موسى بن المتوّكلحّدثني م -)6(/130
 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: محّمد، عن ابن أبي عمیر، عن حّماد بن عثمان، عن عمر بن یزید قال

 
ا وقف بعرفة ضربا الحاّج إذا دخل مّكة وّكل اهللا عّز وجّل بھ ملكین یحفظان علیھ طوافھ وصالتھ وسعیھ، فإذ

 .أّما ما مضى فقد كفیتھ فانظر كیف تكون فیما تستقبل: على منكبھ األیمن ثّم قاال
 

حّدثنا أبو الولید، حّدثني جّدي، عن الزنجي، عن أبي الزبیر المّكي، عن جابر بن عبد اهللا، أّن رسول  -)7(/131
 :قال )ص( اهللا
 

ذا البیت من حاّج أو معتمر كان مضمونًا على اهللا إن قبضھ أن اإلسالم، من خرج یؤّم ھ )8( ھذا البیت دعامة
 .یدخلھ الجّنة، وإن رّده أن یرّده بأجر أو غنیمة

 
 :قال )ص( أّن النبّي )رض( روي عن جابر -)9(/132

 

                                                        
 .95/14331 : 11 الوسائل ، 23/70 : 5 التهذيب ، 253/3 : 4 الكافي -1
 .17/62 : 99 البحار ، 105/14363 : 11 الوسائل ، 407/85 : األخبار معاني -2
 .اهللا كفالة في -3
 .8/18 : 99 البحار ،106/14368 :و 14358ذ 103 : 11 الوسائل ،388 : المقنعة ،21/58 :5 التهذيب ،137/176 :1 المحاسن -4
 .السفر وأسباب المتاع: الحمالن -5
 .254/21 : 99 البحار ، 103/14358 : 11 الوسائل ، 6 : 71 األعمال ثواب -6
 .267 : 2 المنثور الدر ، 325/1091 : 1 العالية المطالب -7
 ).البحرين جمعم (ذلك لغير واستعير عليه يقوم الذي البيت عماد: بالكسر الدعامة -8
 .209 : 3 الزوائد مجمع ، 178/36 : 2 والترهيب الترغيب -9
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وإن إّن ھذا البیت دعامة من دعائم اإلسالم، فمن حّج البیت أو اعتمر فھو ضامٌن على اهللا، فإن مات أدخلھ الجّنة، 
 .رّده إلى أھلھ رّده بأجر وغنیمة

 



 54

 عّلة الحج
 

إسماعیل، عن علّي  حّدثنا محّمد بن أبي عبد اهللا، عن محّمد بن: قال) رحمھ اهللا (حّدثنا علّي بن أحمد -)1(/133
) ع (حّدثنا القاسم بن ربیع الصحاف، عن محّمد بن سنان، أّن أبا الحسن علّي بن موسى الرضا: بن العباس قال

 :ب إلیھ فیما كتب من جواب مسائلھكت
 

إلى اهللا تعالى، وطلب الزیادة، والخروج من كّل ما اقترف، ولیكون تائبًا مّما مضى،  )2( إّن عّلة الحّج الوفادة
مستأنفًا لما یستقبل، وما فیھ من استخراج األموال، وتعب األبدان، وحظرھا عن الشھوات والّلذات، والتقّرب في 

 عّز وجّل، والخضوع واإلستكانة والذّل، شاخصًا في الحّر والبرد واألمن والخوف، دائبًا في ذلك العبادة إلى اهللا
 .دائمًا، وما في ذلك لجمیع الخلق من المنافع والّرغبة والّرھبة إلى اهللا سبحانھ وتعالى

 
 الحقوق، وحظر ومنھ ترك قساوة القلب وخساسة األنفس، ونسیان الذكر، وانقطاع الرجاء واألمل، وتجدید

األنفس عن الفساد، ومنفعة من في المشرق والمغرب ومن في البّر والبحر مّمن یحّج ومّمن ال یحّج من تاجر 
وجالب وبائع ومشتري وكاسب ومسكین، وقضاء حوائج أھل األطراف والمواضع الممكن لھم االجتماع فیھا، 

 .)3() ِلَیْشَھُدوا َمَناِفَع َلُھْم (كذلك
 

                                                        
 .489/80 : 3 الثقلين نور ، 32/8 : 99 و 96 : 6 البحار ، 13/14123 : 11 الوسائل ، 90 : 2) ع (الرضا أخبار عيون ، 404/5 : الشرائع علل -1
 ).البحرين مجمع(وثوابه لفضله طلباً اهللا بيت إلى دومق ألنّه للحج يستعار ولفظه لإلسترفاد، القدوم: الوفادة -2
 .28 : 22 الحج -3
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 لمعتمر وفد اهللا وضیفھالحاج وا
 

محّمد بن یحیى، عن محّمد بن أحمد، عن محّمد بن عیسى، عن زكریا المؤمن، عن إبراھیم بن صالح،  -)1(/134
وفد اهللا، إن سألوه أعطاھم، وإن دعوه  )2( الحاّج والمعتمر :قال) ع (عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد اهللا

 .ابتدأھم، ویعّوضون بالدرھم ألف درھمأجابھم، وإن شفعوا شّفعھم، وإن سكتوا 
 

حّدثني محّمد بن عیسى بن عبید الیقطیني، عن : حّدثنا سعد بن عبد اهللا قال: قال )رض( حّدثنا أبي -)3(/135
حّدثني : قال) ع ( ومحّمد بن مسلم، عن أبي عبد اهللا؛القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر

 :قال - في حدیث أربعمائة -)ع (ائھ، عن أمیر المؤمنینأبي، عن جّدي، عن آب
 

 . بالمغفرة)4( الحاّج والمعتمر وفد اهللا، وحّق على اهللا تعالى أن یكرم وفده ویحبوه
 

حّدثني عّمي محّمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد : قال )رض( حّدثنا محّمد بن علّي ماجیلویھ -)5(/136
 :یحّدث قال) ع (سمعت جعفر بن محّمد: ب، عن عباد بن صھیب قالاهللا، عن الحسن بن محبو

 
إّن ضیف اهللا عّز وجّل رجل حجَّ واعتمر فھو ضیف اهللا حّتى یرجع إلى منزلھ، ورجل كان في صالتھ فھو في 
 .كنف اهللا حّتى ینصرف، ورجل زار أخاه المؤمن في اهللا عّز وجّل فھو زائر اهللا في عاجل ثوابھ وخزائن رحمتھ

 
 :ثنا ابن مھدي، عن سفیان، عن أبیھ، عن أبي یعلى: حّدثنا أبو بكر قال -)6(/137

 
إّنكم من وفد اهللا، فإذا قدمتم مّكة فاجمعوا : إّنا نرید مّكة فقال: أّن الحسین بن علّي لقي قومًا حّجاجًا، فقالوا

 .حاجاتكم، فسلوھا اهللا
 

 عن أّیوب، عن أبي قالبة أّن النبّي أخبرنا حّماد بن سلمة،: ن قالثنا یزید بن ھارو: حّدثنا أبو بكر قال -)7(/138
 :قال )ص(
 

 .الحاّج وفد اهللا والحاّج وفد أھلھ
 

حّدثنا محّمد بن طریف، ثنا عمران بن ُعیینة، عن عطاء بن السائب، عن مجاھد، عن ابن عمر، عن  -)8(/139
 :قال )ص( النبّي

 
 . وفد اهللا، دعاھم فأجابوه وسألوه فأعطاھمالغازي في سبیل اهللا والحاج والمعتمر

 
أخبرنا عبد اهللا بن یحیى بن عبد الجّبار السكري، أنا إسماعیل بن محّمد الصّفار، نا سعدان بن نصر، نا  -)1(/140

 :قال ابن عباس: أبو معاویة، عن الحّجاج، عن الحكم قال
                                                        

 .16/55 : 99 البحار ، 99/14340 : 11 الوسائل ، 117 : الداعي عدة ، 24/71 : 5 التهذيب ، 255/14 : 4 الكافي -1
 ).البحرين مجمع (البيت زيارة ألنّها عمرة العمرة سميت هنا ومن الزائر،: المعتمر -2
 .8/17 : 99 و 113 : 10 البحار ، 116/4666 : 4 الوسائل ، 635 : 2 الخصال -3
 .العطاء: الحباء -4
 .7/12 : 99 و 352/23 : 77 البحار ، 586/19870 : 14 الوسائل ، 127/127 : الخصال -5
 .121/12653 : 2 واآلثار األحاديث في المصنّف -6
 .122/12659 : 3 نفسه المصدر -7
 : 10 حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان يسير، باختالف 323/13556 : 12 للطبراني الكبير المعجم ، 966/2893 : 2 ماجة ابن سنن -8

 .167/21 : 2 والترهيب الترغيب يسير، باختالف 477/4109 : و 476/4108 : 3 اإليمان شعب ، 474/4613
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قدمون حّتى یقّبلوا رواحلھم ألّنھم وفد اهللا من جمیع لو یعلم المقیمون ما للحّجاج علیھم من الحّق ألتوھم حین ی

 .الناس
 

نا أبو العباس محّمد بن یعقوب، نا یحیى بن أبي :  ومحّمد بن موسى قاال؛أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ -)2(/141
 :طالب، أنا عبد الوھاب بن عطاء، أنا طلحة بن عمرو، عن محّمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اهللا قال

 
 .الحاّج والمعتمر والغازي، ُاولئك الذین یسألون اهللا فیعطیھم سؤالھم: وفد اهللا ثالثة

 
 محّمد بن المنكدر، عن جابر حّدثنا الولید بن عمرو، ثنا أبو عاصم، ثنا محّمد بن أبي حمید، عن -)3(/142

 ):ص( قال رسول اهللا: قال )رض(
 

 .لوه فأعطاھمالحّجاج والعّمار وفد اهللا دعاھم فأجابوه، وسأ
 

سمعت سھیل، : حّدثنا ابن وھب، عن مخرمة، عن أبیھ قال: أخبرنا عیسى بن إبراھیم بن مثرود قال -)4(/143
 ):ص( قال رسول اهللا: سمعت أبا ھریرة یقول: عن أبي صالح یقول

 
 .الغازي والحاّج والمعتمر: وفد اهللا ثالثة

 

                                                                                                                                                                                        
 .507 : 1 المنثور الدر ، 4111 و 477/4110 : 3 اإليمان شعب -1
 .476/4107 : 3 األيمان شعب -2
 .507 : 1 المنثور الدر ، 253 : 3 الزوائد مجمع ، 167/20 : 2 والترهيب الترغيب ، 39/1153 : 2 البزار زوائد عن األستار كشف -3
 خزيمة ابن صحيح ، 2620 : 5 للبيهقي الكبرى السنن ، 5/1034 : 2 والترهيب الترغيب كتاب ، 16/3121 : 6 و 113/2625 : 5 النسائي سنن -4
 كنز ، 507 : 1 المنثور الدر ، 324/1088 : 1 العالية المطالب ، 327 : 8 األولياء حلية ، 441 : 1 الصحيحين على المستدرك ، 130/2511 : 4

 .475/4103 : 3 اإليمان شعب ، 5/3692 : 9 حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ، 282/10497 : 4 العمال
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 أفضل األعمال
 

سمعت : حمد بن ھالل، عن أحمد بن عبد اهللا الكرخي، عن یونس بن یعقوب قالسعد بن عبد اهللا، عن أ -)1(/144
 :یقول) ع (أبا عبد اهللا

 
 .حجة أفضل من الدنیا وما فیھا، وصالة فریضة أفضل من ألف حّجة

 
 حّدثنا أبو بكر بن: حّدثنا أبو الحسن محّمد بن علّي بن الشاه الفقیھ المروزي بمرْوروْد في داره قال -)2(/145

: حّدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن أحمد بن عامر بن سلیمان الطائي بالبصرة قال: محّمد بن عبد اهللا النیسابوري قال
  . سنة أربع وتسعین ومائة) ع (حّدثني علّي بن موسى الرضا: حّدثنا أبي في سنة ستین ومائتین قال

  
حّدثنا أبو إسحاق إبراھیم بن ھارون بن : قالوحّدثنا أبو منصور أحمد بن إبراھیم بن بكر الخوري بنیسابور 

حّدثنا أحمد بن عبد اهللا الھروي : الخوري بنیسابور قال حّدثنا جعفر بن محّمد بن زیاد الفقیھ: محّمد الخوري قال
   ).ع (الشیباني، عن الرضا علّي بن موسى

  
حّدثنا علّي بن محّمد بن مھرویھ : وحّدثني أبو عبد اهللا الحسین بن محّمد األشناني الرازي العدل ببلخ قال

 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع ( عن آبائھ،)ع (القزویني، عن داود بن سلیمان الفّرا، عن علّي بن موسى الرضا
 

 .أفضل األعمال عند اهللا عّز وجّل إیمان ال شّك فیھ، وغزو ال غلول فیھ، وحّج مبرور
 

 :أّنھ كان یقول) ع (یماني، رفع الحدیث إلى علّيحّماد بن عیسى، عن إبراھیم بن عمر ال -)3(/146
 

اإلیمان باهللا ورسولھ، والجھاد في سبیل اهللا، وكلمة اإلخالص فإّنھا : إّن أفضل ما یتوّسل بھ المتوّسلون إلى اهللا
 عذابھ، الفطرة، وإقام الصالة فإّنھا المّلة، وإیتاء الزكاة فإّنھا من فرائض اهللا، وصوم شھر رمضان فإّنھ ُجّنة من

 ) الحدیث (.للّذنب )4( وحّج البیت فإّنھ منفاة للفقر ومدحضة
 

 :أّنھ قال) ع (عن أبي عبد اهللا جعفر بن محّمد -)5(/147
 

 .ما سبیل من ُسُبل اهللا أفضل من الحّج إّال رجٌل یخرج بسیفھ فیجاھد في سبیل اهللا حّتى یستشھد
 

جبار، عن صفوان بن یحیى، عن عبد اهللا بن یحیى الكاھلي أبي علي األشعري، عن محّمد بن عبد ال -)6(/148
 ) الحدیث. ()7( أما إّنھ لیس شيء أفضل من الحّج إّال الصالة :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: قال

 
حّدثنا یحیى بن عثمان بن صالح، ثنا یحیى بن بكیر، ثنا یحیى بن صالح األیلي، عن ابن جریج، عن  -)1(/149

 ):ص( قال رسول اهللا: قال )رض( باسعطاء، عن ابن ع
                                                        

 .40/4460 : 4 الوسائل ، 240/953 : 2 هذيبالت -1
 .11/21 : 100 و 16/56 : 99 و 126/8 : 72 البحار ، 28 : 2) ع (الرضا أخبار عيون -2
 ، 25/30 : 1 الوسائل ، 220 : 1 الشيخ ابن أمالي ، 247/1 : الشرائع علل ،131/613 : 1 الفقيه ، 289/346 : 2 المحاسن ، 13/27 : الزهد -3

 .16/57 : 99 و 400/21 : 77 البحار
 ).العرب لسان (الدفع: الدحض -4
 .10/8926 : 8 الوسائل مستدرك ، 49/39 : 99 البحار ، 293 : 1 اإلسالم دعائم -5
  :2 البرهان تفسير ، 110/14379 : 11 و 39/4455 : 4 الوسائل ، 254/2 : 2 العياشي تفسير ، 457/2 : الشرائع علل ، 253/7 : 4 الكافي -6

 .461/1132 : القرآن في الحج في الحديث تمام ، 19/68 : و 12/36 : 99 البحار ، 2و361/1
 .الفريضة صالة أي -7
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 .الحّج المبرور لیس لھ جزاء إّال الجّنة

 
أخبرنا أبو سھل الرشتي بنیسابور، أنبأ أبو سعید الصیرفي، أنبأ أبو عبد اهللا الصفار، عن أحمد بن  -)2(/150

 قال رسول اهللا: حنبل، ثنا حسین، عن فضیل بن عیاض، عن ھشام، عن أبي العوام، عن سعید بن المسّیب قال
 ):ص(
 

ما من عمل بین السماء واألرض بعد الجھاد في سبیل اهللا أفضل من حّجة مبرورة ال رفث فیھا وال فسوق وال 
 .جدال

 
ثنا المسعودي، عن عبد الملك بن عمیر، عن رجل : حّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي، ثنا ھاشم بن القاسم قال -)3(/151

 :قالت - وكانت امرأة من المھاجرات - نت عبد اهللامن آل أبي حثمة، عن الشفاء ب
 

 .اإلیمان باهللا وجھاد في سبیل اهللا عّز وجّل وحّج مبرور: سئل عن أفضل األعمال فقال )ص( اّن رسول اهللا
 

أخبرني عثمان بن أبي سلیمان، عن : أخبرنا عبد الوھاب بن عبد الحكم، عن حجاج، عن ابن جریج قال -)4(/152
 :عبید بن عمیر، عن عبد اهللا بن حبشي الخثعمياألزدي، عن 

 
فأّي : فیھ وحّجة مبرورة، قیل إیمان ال شّك فیھ وجھاٌد ال غلول: سئل أّي األعمال أفضل؟ قال )ص( أّن النبّي

من : فأّي الھجرة أفضل؟ قال: جھُد المقلِّ، قیل: فأّي الصدقة أفضل؟ قال: طول القنوت، قیل: الصالة أفضل؟ قال
فأّي القتل : من جاھد المشركین بمالھ ونفسھ، قیل: فأّي الجھاد أفضل؟ قال: حّرم اهللا عّز وجّل، قیلھجر ما 

 .من ُأھریق دمھ وُعقر جواده: أشرف؟ قال
 

ثنا معمر، عن أّیوب، عن أبي قالبة، عن عمرو بن : حّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي، ثنا عبد الرزاق قال -)5(/153
أن یسلم قلبك هللا عّز وجّل وأن یسلم المسلمون من لسانك : ا رسول اهللا، ما اإلسالم؟ قالی: قال رجل: عبسة قال
مؤمن باهللا ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والبعث : وما اإلیمان؟ قال: اإلیمان، قال: فأّي اإلسالم أفضل؟ قال: ویدك، قال

فأّي الھجرة أفضل؟ : تھجر السوء، قال: لفما الھجرة؟ قا: الھجرة، قال: فأّي اإلیمان أفضل؟ قال: بعد الموت، قال
من عقر جواده : فأّي الجھاد أفضل؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقیتھم، قال: وما الجھاد؟ قال: الجھاد، قال: قال

 . ثّم عمالن ھما أفضل األعمال إّال من عمل بمثلھما حّجة مبرورة أو عمرة):ص( وُأھریق دمھ، قال رسول اهللا
 

                                                                                                                                                                                        
 .207 : 3 الزوائد مجمع ، 146/11429 : 11 للطبراني الكبير المعجم -1
 .530 : 1 المنثور الدر ، 14/1051 : 2 والترهيب الترغيب كتاب -2
 .372 : 6 أحمد مسند -3
 .412-411 : 3 أحمد مسند صدره، روى 94/4986 : 8 و 58/2526 : 5 النسائي سنن -4
 .506 : 1 المنثور الدر ، 164/10 : 2 والترهيب الترغيب ، 114 : 4 أحمد مسند -5
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  الصالة المندوبفضل الحج على
 

حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن الحسین بن سعید، عن : قال) رحمھ اهللا (أبي -)1(/154
 :قال) ع (صفوان، عن سیف التمار، عن أبي عبد اهللا

 
 یشتغل عن الحّج أفضل من الصالة والصیام، إّنما المصّلي یشتغل عن أھلھ ساعة، وإّن الصائم: كان أبي یقول

نفسھ وینفق مالھ ویطیل الغیبة عن أھلھ، ال في مال یرجوه وال  أھلھ بیاض یوم، وإّن الحاّج یتعب بدنھ ویضجر
وما أفضل من رجل یجيء یقود بأھلھ والّناس وقوف بعرفات یمینًا وشماال، یأتي بھم : إلى تجارة، وكان أبي یقول
 .الحّج فیسأل بھم اهللا تعالى

 

                                                        
 .18/67 : 99 البحار ، 14384 و 112/14382 : 11 الوسائل صدره، روى 143/626 : 2 الفقيه ، 456/1 : الشرائع علل -1
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 الجھاد مع غیر اإلمامفضل الحج على 
 

 وأحمد بن محّمد جمیعًا، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن ؛عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد -)1(/155
 :محّمد بن عبد اهللا قال

 
: إّن في بالدنا موضع رباط یقال لھ: أّنھ قیل لبعضھم) ع ( جعلت فداك إّن أبي حّدثني عن آبائك):ع (قلت للّرضا
فأعاد علیھ : علیكم بھذا البیت فحّجوه، ثّم قال: الّدیلم فھل من جھاد أو ھل من رباط؟ فقال: ّوًا یقال لھقزوین وعد

أما یرضى أحدكم أن یكون في : علیكم بھذا البیت فحّجوه ثّم قال في الثالثة: الحدیث ثالث مّرات كّل ذلك یقول
بدرًا وإن لم یدركھ كان كمن كان ) ص (مع رسول اهللابیتھ ینفق على عیالھ ینتظر أمرنا فإن أدركھ كان كمن شھد 

 . صدق ھو على ما ذكر):ع (فقال أبو الحسن - وجمع بین سّبابتیھ - مع قائمنا في فسطاطھ ھكذا وھكذا
 

                                                        
 .47/19958 : 15 و 122/14411 : 11 الوسائل يسير، باختالف 22/2 : 5 و 260/34 : 4 الكافي -1
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 فضل الحج على الجھاد لمن ال یجد أعوانًا
 

 قال رسول اهللا: قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن جندب، عن أبي عبد اهللا -)1(/156
 ):ص(
 

 .نحن الضعفاء ونحن الضعفاء: یده في صدر نفسھ وقال) ع (الحّج جھاد الضعیف ثّم وضع أبو عبد اهللا
 

أبي علي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن یحیى، عن عبد اهللا بن سنان، عن عبد  -)2(/157
 :اهللا بن یحیى الكاھلي قال

 
 ھو أحد الجھادین، ھو جھاد الضعفاء ):ص (قال رسول اهللا: ویذكر الحّج فقال: یقول) ع ( عبد اهللاسمعت أبا

ونحن الضعفاء، أما إّنھ لیس شيء أفضل من الحّج إّال الصالة، وفي الحّج ھاھنا صالة، ولیس في الصالة قبلكم 
فیھ جلدك، وتمتنع فیھ من النظر  )3( فحّج، ال تدع الحّج وأنت تقدر علیھ، أما ترى أّنھ یشعث فیھ رأسك ویشق

إلى النساء، وإّنا نحن ھاھنا ونحن قریب ولنا میاه مّتصلة ما نبلغ الحّج حّتى یشق علینا، فكیف أنتم في بعد البالد؟ 
وما من ملك وال سوقة یصل إلى الحج إّال بمشقة في تغییر مطعم أو مشرب، أو ریح أو شمس ال یستطیع رّدھا، 

 .)4() َوَتْحِمُل َأْثَقاَلُكْم ِإَلى َبَلد َلْم َتُكوُنوا ِباِلِغیِھ ِإالَّ ِبِشقِّ االَْْنُفِس ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُءوٌف َرِحیٌم (: وجّلوذلك قولھ عّز
 

 : وفضالة بن أّیوب، جمیعًا عن الكناني قال؛الحسین بن سعید، عن صفوان بن بحیى، والقاسم بن محّمد -)5(/158
 

 ھو أحد الجھادین، وھو جھاد الضعفاء، ونحن ):ص (قال رسول اهللا: یذكر الحّج فقال) ع (هللاسمعت أبا عبد ا
 .الضعفاء

 
 . الحّج جھاد الضعفاء، ونحن الضعفاء):ع (قال الصادق -)6(/159

 
عمران، عن الحسین بن یزید، عن  حّدثني موسى بن: قال )رض( حّدثني محّمد بن موسى بن المتوكل -)7(/160

 :قال) ع ( أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعلّي بن
 

 .الحّج جھاد الضعفاء، وھم شیعتنا
 

                                                        
 .100/14343 : 11 الوسائل ، 259/28 : 4 الكافي -1
 .19/68 : 99 البحار ، 110/14379 : 11 الوسائل ، 457/2 : الشرائع علل ، 253/7 : 4 الكافي -2
 ).المحيط القاموس (الحال وسوء الهيئة ورناثة الجلد قذر: القشف -3
 .7 : 16 النحل -4
 : 11 الوسائل ، 361/2 : 2 البرهان تفسير ، 12/36 : 99 البحار ، الكناني بدل الكاهلي: وفيه 254/5 : 2 العياشي تفسير ، 22/64 : 5 التهذيب -5

107/14370. 
 .102/14354 : 11 الوسائل ، 146/643 : 2 الفقيه -6
 .25/105 : 99 البحار ، 104/14359 : 11 الوسائل ، 73/14 : األعمال ثواب -7
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 فضل الحج على اإلنفاق
 

علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة  -)1(/161
 :قال) ع (بن عّمار، عن أبي عبد اهللا

 
یا رسول اهللا إّني خرجت ُارید الحّج فعاقني عائق وأنا : تلّقاه أعرابيٌّ في األبطح فقال) ص (لّما أفاض رسول اهللا

) ص (فالتفت رسول اهللا: فمرني أصنع في مالي ما أبلغ بھ ما یبلغ الحاج قال - یعني كثیر المال -)2( رجٌل مّیل
 .ي سبیل اهللا ما بلغت ما بلغ الحاجُّلو أّن أبا قبیس لك زنتھ ذھبة حمراء أنفقتھ ف: إلى أبي قبیس فقال

 
 عن أبیھ، ،)ع ( وابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا؛موسى بن القاسم، عن صفوان -)3(/162

 ):ع (عن آبائھ
 

 یا رسول اهللا، إّني خرجت ُارید الحّج ففاتني وأنا رجل ممّیل، فمرني: لقیھ أعرابّي فقال لھ) ص (أّن رسول اهللا
انظر إلّي أبي قبیس فلو أّن أبا : فقال) ص (أن أصنع في مالي ما أبلغ بھ مثل أجر الحاّج، فالتفت إلیھ رسول اهللا

 ) الحدیث (.قبیس لك ذھبة حمراء أنفقتھ في سبیل اهللا ما بلغت ما یبلغ الحاّج
 

 بن جابر، عن أبي إسماعیل موسى بن القاسم، عن صفوان بن یحیى، عن عبد اهللا بن مسكان، عن -)4(/163
 بصیر، وعن إسحاق بن عّمار، عن أبي بصیر، وعثمان بن عیسى، عن یونس بن ظبیان كّلھم عن أبي عبد اهللا

 :قال) ع(
 

 .صالة فریضة أفضل من عشرین حّجة، وحّجة خیر من بیت من ذھب یتصّدق بھ حّتى ال یبقى منھ شيء
 

ن فّضال، عن یونس بن یعقوب، عن خالھ عبد اهللا بن عبد محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن اب -)5(/164
ما : أّیھما أفضل، الحّج أو الصدقة؟ فقال -: في حدیث -)ع (الرحمن، عن سعید السّمان، أّنھ قال ألبي عبد اهللا

: قلت: ما یمنع أحدكم من أن یحّج ویتصّدق؟ قال: أجل، فأّیھما أفضل؟ قال: قلت: أحسن الصدقة ثالث مّرات قال
إذا أراد أن ینفق عشرة دراھم في شيء من سبب الحّج أنفق خمسة وتصّدق : ا یبلغ مالھ ذلك وال یّتسع قالم

 .بخمسة، أو قّصر في شيء من نفقتھ في الحّج فیجعل ما یحبس في الصدقة فإّن لھ في ذلك أجرًا
 

ثالث مّرات، إّن العبد لیخرج من بیتھ وأّنى لھ مثل الحّج؟ فقالھا : ثّم قال: ھذا لو فعلناه الستقام قال: قلت: قال
فصّلى ) ع (حّتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفریضة، ثّم عدل إلى مقام إبراھیم )6( فیعطى قسمًا

یا ھذا أّما ما مضى فقد غفر : ركعتین، فیأتیھ ملك فیقف عن یساره، فإذا انصرف ضرب بیده على كتفھ فیقول
 .)7( لك، وأّما ما تستقبل فجّد

 
مسكان، عن إسماعیل بن عّمار، عن  أبو داود، عن الحسین بن سعید، عن صفوان بن یحیى، عن ابن -)8(/165

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: أبي بصیر قال
                                                        

 .26/110 : 99 البحار ، 116/14391 : 11 الوسائل ،145/636 : 2 الفقيه ، 72/8 : األعمال ثواب ، 258/25 : 4 الكافي -1
 .المال كثير : - بالتشديد - والميل المول -2
 .113/14385 : 11 ائلالوس صدره، روى 386 : المقنعة ، 19/56 : 5 التهذيب -3
 .114/14386 : 11 و 40/4461 : 4 الوسائل ، 21/61 : 5 التهذيب -4
 .148/14490 : و 115/14390 : 11 الوسائل ، 257/23 : 4 الكافي -5
 .العطاء: وبالفتح النصيب،: بالكسر القسم -6
7- االُمور في االجتهاد: الجد. 
 و 39/4456 : 4 الوسائل ، 143/627 : 3 و 134/630 : 1 الفقيه ، 236/935 : 2 التهذيب منه، قطعة روى 260/32 : 4 و 265/7 : 3 الكافي -8

 .227/55 : 82 البحار ، 117/14393 و 112/14383 : 11
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 .صالة فریضة خیر من عشرین حّجة، وحّجة خیر من بیت مملوٍّ ذھبًا ُیتصّدق منھ حّتى ُیفنى

 
مد بن الولید، عن محّمد بن الحسن الصّفار، عن العّباس بن معروف، حّدثني محّمد بن الحسن بن أح -)1(/166

 :عن عبد اهللا بن عبد الرحمن األصم، عن جّده قال
 

كم المال : ھذه مسألة فیھا مسألتان قال:  جعلت فداك أّیما أفضل الحّج أو الصدقة؟ قال):ع (قلت ألبي عبد اهللا
إذا كان ماال یحمل إلى الحّج فالّصدقة ال تعدل الحّج، الحجُّ : ، قالال: قلت: یكون ما یحِمل صاحَبھ إلى الحّج؟ قال

الجھاد أفضل األشیاء بعد الفرائض في وقت : فالجھاد؟ قال: أفضل وإن كانت ال تكون إّال القلیل، فالصدقة، قلت
 ) الحدیث (.الجھاد، وال جھاد إّال مع اإلمام

 
بن عیسى، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محّمد، عن علّي عّدٌة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد  -)2(/167

 :بن أبي حمزة، عن إبراھیم بن میمون قال
 

ال أتفّرغ لذلك : ما یمنعك من الحّج یا إبراھیم؟ قلت:  إّني أحجُّ سنة وشریكي سنة، قال):ع (قلت ألبي عبد اهللا
فألف : الحجُّ أفضل، قلت: ألف؟ قال: الحّج أفضل، قلت: جعلت فداك أتصّدق بخمسمائة مكان ذلك؟ قال

أفي ألفیك سعي بین : ال، قال: أفي ألفیك طواف البیت؟ قلت: ألفین؟ قال: الحجُّ أفضل، قلت: وخمسمائة؟ قال
أفي : ال، قال: أفي ألفیك رمي الجمار؟ قلت: ال، قال: أفي ألفیك وقوف بعرفة؟ قلت: ال، قال: الصفا والمروة؟ قلت

 .الحجُّ أفضل: ال، قال: تألفیك المناسك؟ قل
 

الحسین بن سعید، عن  حّدثنا أحمد بن محّمد، عن: حّدثنا سعد بن عبد اهللا قال: قال) رحمھ اهللا (أبي -)3(/168
 :حّماد، عن ربعي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اهللا قال

 
ّم تصّدق ووصل كان خیرًا لھم إذا حّج رجل حّجة ث:  إّن ناسًا من ھؤالء القّصاص یقولون):ع (قلت ألبي عبد اهللا

 .كذبوا، لو فعل ھذا الناس لعّطل ھذا البیت، إّن اهللا تعالى جعل ھذا البیت قیامًا للناس: فقال
 

 ):ع (عن جعفر بن محّمد -)4(/169
 

یا ابن رسول اهللا أنا رجل موسر وقد حججت حّجة اإلسالم وقد سمعت ما في التطّوع بالحّج : أّن رجال سألھ فقال
إلى أبي قبیس ) ع (الرغائب، فھل لي إن تصّدقت بمثل نفقة الحّج أو أكثر منھا ثواب الحّج؟ فنظر أبو عبد اهللامن 
 .لو تصدَّقت بمثل ھذا ذھبًا وفّضًة ما أدركت ثواب الحّج: وقال

 

                                                        
 .10/28 : 99 البحار ، 118/14401 : 11 الوسائل ، 335/12 : الزيارات كامل -1
 .116/14392 : 11 الوسائل ، 259/29 : 4 الكافي -2
 .18/66 : 99 البحار ، 117/14398 : و 22/14145 : 11 الوسائل ، 452/1 : الشرائع علل -3
 .46/9037 : 8 الوسائل مستدرك ، 49/40 : 99 البحار ، 293 : 1 اإلسالم دعائم -4
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 فضل الحج على العتق
 

 -: في حدیث قال -)ع (د اهللاموسى بن القاسم، عن صفوان بن یحیى، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عب -)1(/170
فلم أزل أزید : فحّجة أفضل، قال معاویة: فثنتین؟ قال: حّجة أفضل، قلت: حّجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال: قلت لھ
 .حّجة أفضل: حّجة أفضل حّتى بلغت ثالثین رقبة، فقال: ویقول

 
سمعت أبا : ن عمر بن یزید قالعلّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن بعض أصحابنا، ع -)2(/171

 :یقول) ع (عبد اهللا
 

والدرھم في الحّج أفضل من ألفي  ما یعدلھ شيء،: ما یعدل الحّج شيء؟ قال: حّجة أفضل من سبعین رقبة، قلت
 ) الحدیث (.ألف فیما سواه في سبیل اهللا

 
ن خلف بن حّماد، عن إسماعیل عّدٌة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد بن أبي عبد اهللا، عن أبیھ، ع -)3(/172

 :قال) ع (الجوھرّي، عن أبي بصیر، عن أبي جعفر
 

ألّن أحّج حّجة أحّب إلّي من أن أعتق رقبةورقبة حّتى انتھى إلى عشرة ومثلھا ومثلھا حّتى انتھى إلى سبعین، 
إلّي من أن وألن أعول أھل بیت من المسلمین أشبع جوعتھم وأكسو عورتھم وأكّف وجوھھم عن الناس أحّب 

 .أحّج حّجة وحّجة وحّجة حّتى انتھى إلى عشر وعشر وعشر ومثلھا ومثلھا حّتى انتھى إلى سبعین
 

 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: موسى بن القاسم، عن معاویة بن وھب، عن عمر بن یزید قال -)4(/173
 

 .حّجة أفضل عن عتق سبعین رقبة
 

ي عبد اهللا بن جعفر الحمیرّي، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن الحسن، عن حّدثن: قال) رحمھ اهللا (أبي -)5(/174
 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: عبد اهللا بن عمرو بن األشعث، عن عمر بن یزید قال

 
 .الحّج أفضل من عتق عشر رقبات حّتى عّد سبعین رقبة، والطواف وركعتان أفضل من عتق رقبة

 

                                                        
 .122/14410 : و 121/14408 : 11 الوسائل يسير، باختالف 388 : المقنعة ، 21/60 : 5 التهذيب -1
 .صدره روى 120/14404 : و 111/14380 : 11 الوسائل ، 260/31  :4 الكافي -2
 .120/14403 : 11 و 373/12273 : 9 الوسائل ، 170/13 : األعمال ثواب ، 2/3 : 4 الكافي -3
 .121/14409 : و 120/14405 : 11 الوسائل ، يسير باختالف 145/635 : 2 الفقيه ، 22/63 : 5 التهذيب -4
 .3/2 : 99 البحار ،)األشعث بن عمرو بن اهللا عبد بن الحسن: (وفيه 120/14406 : 11 الوسائل ، 72/10 : األعمال ثواب -5
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 ةالحج والعمرة من أسواق اآلخر
 

 :قال) ع (ذكره، عن أبي عبد اهللا عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحّجال، عن غالب، عّمن -)1(/175
 

الحّج والعمرة سوقان من أسواق اآلخرة، العامل بھما في جوار اهللا، إن أدرك ما یأمل غفر اهللا لھ، وإن قصر بھ 
 .أجلھ وقع أجره على اهللا عّز وجّل

 
 ):ع (بو جعفر الباقرقال أ -)2(/176

 
الحّج والعمرة سوقان من أسواق اآلخرة، الّالزم لھما من أضیاف اهللا عّز وجّل، إن أبقاه أبقاه وال ذنب لھ، وإن 

 .أماتھ أدخلھ الجّنة
 

                                                        
 .100/14347 : 11 الوسائل ، 260/35 : 4 الكافي -1
 ).وجّل عز اهللا أضياف من لهما العامل: (وفيه 14347 ذ 101 : 11 الوسائل ، 142/622 : 2 الفقيه -2
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 الحج والعمرة تّتسعان األرزاق
 

هللا البجلّي، عن خالد عليُّ بن إبراھیم، عن أبیھ، عن عمرو بن عثمان الخّزاز، عن علّي بن عبد ا -)1(/177
  ):ع (قال عليُّ بن الحسین: قال) ع (القالنسّي، عن أبي عبد اهللا

 
الحاجُّ مغفوٌر لھ، وموجوٌب لھ :  وقال؛حّجوا واعتمروا تصحُّ أبدانكم وتّتسع أرزاقكم وتكفون مؤونات عیالكم

 .الجّنة، ومستأنف لھ العمل، ومحفوظ في أھلھ ومالھ
 

حّدثني محّمد بن الحسین بن : حّدثني محّمد بن الحسن الصّفار قال: قال )رض(  بن الحسنحّدثني محّمد -)2(/178
 :قال) ع (أبي الخّطاب، عن علّي بن أسباط رفعھ إلى أبي عبد اهللا

 
حّجوا واعتمروا تصحُّ أجسامكم وتّتسع أرزاقكم، ویصلح إیمانكم وتكفوا مؤونة : یقول) ع (كان عليُّ بن الحسین

 .ة عیاالتكمالناس ومؤون
 

قال رسول : قال) ع (موسى بن القاسم، عن صفوان بن یحیى، عن معاویة بن عمار، عن أبي عبد اهللا -)3(/179
 ):ص (اهللا
 

 .خبث الحدید )4( الحّج والعمرة ینفیان الفقر والذنوب كما ینفي الِكْیر
 

 :قال) ع (موسى بن القاسم، عن ابن بنت إلیاس، عن الرضا -)5(/180
 

 .لحّج والعمرة ینفیان الفقر والذنوب كما ینفي الكیر الخبث من الحدیدإّن ا
 

الحجُّ ینفي الفقر والصدقة تدفع البلّیة، والبّر یزید في :  ثالثة مع ثوابھّن في اآلخرة):ع (قال أبو جعفر -)6(/181
 .العمر

 
 :قال) ع (إسحاق بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)7(/182

 
َوَال َتْقُتُلوا َأْوَالَدُكْم َخْشَیَة ِإْمَالق َنْحُن َنْرُزُقُھْم  (:اإلفالس، ثّم قال: وما اإلمالق؟ قال: قلت: ، قالالحاّج ال یملق أبدًا

 .)8() َوِإیَّاُكْم
 

 :قال) ع (عن إسحاق بن عّمار، عن أبي إبراھیم -)9(/183
 

 ).ُلوا َأْوَالَدُكْم َخْشَیَة ِإْمَالقَوَال َتْقُت (:قول اهللا: وما اإلمالق؟ قال: ال یملق حاّج أبدًا، قلت
 

                                                        
 .9/14113 : 11 سائلالو ، 252/1 : 4 الكافي -1
 .25/106 : 99 البحار ، 15/14126 : 11 الوسائل ، 70/3 : األعمال ثواب -2
 .13/41 : 99 البحار ، 106/14369 : 11 الوسائل ، 143/628 : 2 الفقيه ، 139/359 : عيسى ابن نوادر ، 21/60 : 5 التهذيب -3
 .الحداد فيه ينفخ الذي الزق هو: الكير -4
 .107/14371 : 11 الوسائل ، 22/65 : 5 التهذيب -5
 .43/9031 : 8 الوسائل مستدرك ، 15/51 : 99 و 96 ذ 85 : 74 البحار ، 127/314 : الراوندي دعوات -6
 .12/37 : 99 البحار ، 417/2 : 2 البرهان تفسير ، 108/14374 : 11 الوسائل ، 190 : 3 الصافي تفسير ، 289/63 : 2 العياشي تفسير -7
 .31 : 17 اإلسراء -8
 .417/1 : 2 البرهان تفسير ، 107/14373 : 11 الوسائل ، 289/62 : 2 العياشي تفسير -9
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قال : قال) ع ( عن آبائھ،)ع (اهللا أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد -)1(/184
 ):ص (رسول اهللا

 
 .سافروا تصّحوا، وجاھدوا تغنموا، وحّجوا تستغنوا

 
 ):ص( قال رسول اهللا: لیم قالعبد الرزاق، عن األسلمي، عن صفوان بن س -)2(/185

 
 .ُحّجوا تستغنوا، واغزوا تِصحُّوا

 
أخبرنا أبو الحسین بن بشران، نا عثمان بن أحمد السماك، نا حنبل بن إسحاق بن حنبل، نا سعید بن  -)3(/186

 :سلیمان، نا شریك، عن محّمد بن أبي حمید، عن محّمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اهللا یرفعھ قال
 
 .ما افتقر: ما اإلمعار؟ قال:  أمعر الحاّج قّط، فقیل لجابرما
 

                                                        
 .10/30 : 99 البحار ، 345/14976 : و 12/14119 : 11 الوسائل ، 173/764 : 2 الفقيه ، 79/1202 : 2 المحاسن -1
 .11/8819 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -2
 يسير، باختالف 7/1080 : 2 البزار زوائد عن األستار كشف ، 436/15749 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف ، 483/4134  :3 اإليمان شعب -3

 .509 : 1 المنثور الدر ، 6/11800 : 5 العمال كنز ، 168 : 5 الكبير دمشق تاريخ تهذيب ، 208 : 3 الزوائد مجمع ، 180/6 : 2 والترهيب الترغيب
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 الحاج في عون اهللا سبحانھ
 

أخبرنا أبو عمرو، أنبأنا والدي، أنبأ أحمد بن سلمة بن الضحاك المصري، ثنا محّمد بن میمون بن  -)1(/187
 :واثلة بن األسقع یقوالن و؛كامل، أنبأ محّمد بن إسحاق األسدي، عن األوزاعي، عن مكحول، سمع أبا أمامة

 
   .الغازي والمتزوِّج والمكاتب والحاّج:  أربعة حّق على اهللا تعالى عوُنھم):ص( قال رسول اهللا

  

                                                        
 .5/1035 : 2 والترهيب غيبالتر كتاب -1
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 فرض الحج :الفصل السابع
 وجوب الحج مّرة واحدة

 
بن أحمد بن الحسن القّطان، عن أحمد بن یحیى بن زكرّیا، عن بكر بن عبد اهللا بن حبیب، عن تمیم  -)1(/188

 :قال) ع (بھلول، عن أبى معاویة، عن إسماعیل بن مھران، عن أبي عبد اهللا
 

واهللا ما كّلف العباد إّال دون ما یطیقون، إّنما كّلفھم في الیوم والّلیلة خمس صلوات، وكّلفھم في كّل ألف درھم 
 .م یطیقون أكثر من ذلكخمسة وعشرین درھمًا، وكّلفھم في السنة صیام ثالثین یومًا، وكّلفھم حّجة واحدة وھ

 
 :قال) ع (أحمد بن محّمد بن خالد البرقي، عن علّي بن الحكم، عن ھشام بن سالم، عن أبي عبد اهللا -)2(/189

 
وكّلفھم من كّل مائتي درھم خمسة  ما كّلف اهللا العباد إّال ما یطیقون، إّنما كّلفھم في الیوم والّلیلة خمس صلوات،

 ) الحدیث (.في السنة، وكّلفھم حّجة واحدة وھم یطیقون أكثر من ذلكدراھم، وكّلفھم صیام شھر 
 

أنبأنا موسى بن سلمة : حّدثنا سعید بن أبي مریم قال: أخبرنا محّمد بن یحیى بن عبد اهللا النیسابوري قال -)3(/190
 :حّدثني عبد الجلیل بن ُحمید، عن ابن شھاب، عن أبي سنان الدؤلي، عن ابن عباس: قال

 
كّل عام یا رسول : إّن اهللا تعالى كتب علیكم الحّج، فقال األقرع بن حابس التمیمي: قام فقال )ص( سول اهللاأّن ر

 .لو قلُت نعم لوجبت ثّم اذًا ال تسمعون وال تطیعون، ولكّنھ حّجة واحدة: اهللا؟ فسكت فقال
 

سمعت ابن شھاب :  داود الواسطي قالحّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي، ثنا عفان، ثنا سلیمان بن كثیر أبو -)4(/191
 :یحّدث عن أبي سنان، عن ابن عباس قال

 
في كّل عام : فقام األقرع بن حابس فقال: یا أّیھا الناس كتب علیكم الحّج، قال: فقال )ص( خطبنا یعني رسول اهللا

 .بھا، فمن زاد فھو تطّوعلو قلتھا لوجب ولو وجبت لم تعملوا بھا أو لم تستطیعوا أن تعملوا : یا رسول اهللا؟ قال
 

                                                        
 .297/6 و 38/4 : 96 البحار ،24/27 : 1 الوسائل ،531/9 : الخصال -1
 .41/66 : 5 البحار ، 19/14135 : 11 و 28/37 : 1 الوسائل ،461/1069 : 1 المحاسن -2
 .111/2620 : 5 النسائي سنن -3
 مشكاة ،2 : 3 الهداية ألحاديث الراية نصب ،326 : 4 للبيهقي الكبرى السنن ،293 : 2 الصحيحين على المستدرك ، 255 : 1 أحمد مسند -4

 .268 : 4 المتّقين السادة إتحاف ، 273 : 2 المنثور الدر ، 10/252 : 3 المصابيح
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 عّلة فرض الحّج مّرة واحدة
 

حّدثنا محّمد بن أبي عبد اهللا، عن محّمد بن إسماعیل، عن علّي : قال) رحمھ اهللا (حّدثنا علّي بن أحمد -)1(/192
) ع (حّدثنا القاسم بن ربیع الصّحاف، عن محّمد بن سنان، أّن أبا الحسن علّي بن موسى الرضا: بن العباس قال

 :قال كتب إلیھ فیما كتب من جواب مسائلھ
 

عّلة فرض الحّج مّرة واحدة ألّن اهللا تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قّوة، فمن تلك الفرائض الحّج 
 .المفروض واحدة، ثّم رّغب أھل القّوة على قدر طاقتھم

 

                                                        
 .8ذ 33 : 99 البحار ، 20/14137 : 11 الوسائل ،90 : 2) ع (الرضا أخبار عيون ، 5ذ 405 : الشرائع علل -1
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 أنواع الحّج
 

، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن أحمد بن محّمد بن حّدثنا سعد بن عبد اهللا: قال )رض( حّدثنا أبي -)1(/193
 :قال) ع ( وزرارة بن أعین، عن أبي جعفر؛أبي نصر البزنطي، عن علّي بن أبي حمزة، عن أبي بصیر

 
رجل أفرد الحّج بسیاق الَھدي، ورجل أفرد الحّج ولم یسق الھدي، ورجل تمّتع بالعمرة : الحاّج على ثالثة وجوه

 .إلى الحّج
 

أبي علّي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن یحیى، عن إسحاق بن عّمار، عن  -)2(/194
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: منصور الصیقل قال

 
 .حاّج متمّتف وحاّج مفرد سائق للھدي، وحاّج مفرد للحّج: الحّج عندنا على ثالثة أوجھ

 
 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا:  عمیر، عن معاویة بن عمار قالعلّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي -)3(/195

 
والفضل فیھا، وال ) ص (حّج مفرد، وقران، وتمّتع بالعمرة إلى الحّج، وبھا أمر رسول اهللا: الحّج ثالثة أصناف
 .نأمر الناس إّال بھا

 

                                                        
 .212/14643 : 11 الوسائل ، 147/176 : الخصال -1
 .211/14642 : 11 الوسائل ،203/926 : 2 الفقيه ، 153/505 : 2 اإلستبصار يسير، بتفاوت 24/73 : 5 التهذيب ، 24/73 : 4 الكافي -2
 .211/14641 : 11 الوسائل ، 153/504 : 2 اإلستبصار ، 24/72 : 5 التهذيب ، 291/1 : 4 الكافي -3



 72

 فضل التمّتع
 

 وابن أبي نجران جمیعًا، عن صفوان ؛معّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن الحك -)1(/196
 :الجمال قال

 
: أقرن وُسق، وبعض الناس یقول: جّرد الحّج، وبعض الناس یقول:  إّن بعض الناس یقول):ع (قلت ألبي عبد اهللا

 .)2( لو حججت ألف عام لم أقربھا إّال متمّتعًا: تمّتع بالعمرة إلى الحّج، وقال
 

لفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر، عن حفص بن البخترّي، عن أبي عبد محّمد بن إسماعیل، عن ا -)3(/197
 :قال) ع (اهللا
 

 .المتعة واهللا أفضل، وبھا نزل القرآن وجرت السّنة
 

 :علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن أبي أیوب الخّزاز قال -)4(/198
 

: یقول) ص (التمّتع وكیف یكون شيء أفضل منھ ورسول اهللا: أيُّ أنواع الحّج أفضل؟ فقال) ع (سألت أبا عبد اهللا
 .لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس

 
، عن صفوان  - ابن محّمد بن أبي نصر: یعني - سعد بن عبد اهللا، عن محّمد بن الحسین، عن أحمد -)5(/199
تمّتع بالعمرة إلى : أقرن وسق، وبعض یقول: لناس یقول بأبي أنت وُأّمي إّن بعض ا):ع (قلت ألبي عبد اهللا :قال

 .لو حججت ألفي عام ما قدمتھا إّال متمّتعًا: الحّج، فقال
 

: ، عن القاسم بن محّمد، عن عبد الصمد بن بشیر قال - ابن سعید: یعني - أحمد بن محّمد، عن الحسین -)6(/200
 :قال لي عطّیة

 
 .لو حججت ألفًا وألفًا لتمّتعت فال تفرد:  فداك سنة؟ فقال لي أفرد الحّج جعلت):ع (قلت ألبي جعفر

 

                                                        
 .246/14702 : 11 الوسائل ، 292/7 : 4 الكافي -1
 .معين حج المكلّف على يجب لم إذا ما على وأمثاله الحديث هذا يحمل -2
 اإلستبصار جميعاً، زرارة عن الملك، عبد بن والحسن البختري ابن عن باسناده 29/88 : 5 التهذيب ،204/933 : 2 الفقيه ،292/10 : 4 الكافي -3
 .250/14715 و 248/14708 : 11 الوسائل ،التهذيب في كما 506 154 : 2
 .250/14716 : 11 الوسائل ،155/509 و 154/507 : 2 اإلستبصار ،91و29/89 : 5 التهذيب ، 204/935 : 2 الفقيه ، 291/3 : 4 الكافي -4
 .250/14714 : 11 الوسائل ، 29/87 : 5 التهذيب -5
 .252/14721 : 11 الوسائل ، 29/86 : 5 التهذيب -6
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 لو أجمع الناس على ترك الحّج
 

 :أّنھ قال) ص (عن رسول اهللا -)1(/201
 

 .إذا تركْت ُأّمتي ھذا البیت أْن تؤّمھ لم تناظر
 

ّمد البیھقي الشعراني حّدثنا الفضل بن محّمد بن المسّیب أبو مح: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل قال -)2(/202
حّدثنا محّمد بن جعفر : حّدثنا ھارون بن عمرو بن عبد العزیز بن محّمد أبو موسى المجاشعي قال: بجرجان قال

 عن أبیھ، عن أبي ،)ع (وحّدثنا الرضا علّي بن موسى:  قال المجاشعي،)ع (حّدثنا أبو عبد اهللا: قال) ع (بن محّمد
 :یقول) ع (سمعت علّیًا: قال) ع ( آبائھ عن،)ع (عبد اهللا جعفر بن محّمد

 
ال تتركوا حّج بیت رّبكم، ال یخلو منكم ما بقیتم، فإّنكم إن تركتموه لم تنظروا، وإّن أدنى ما یرجع بھ من أتاه أن 

 .ُیغفر لھ ما سلف
 

 :قال) ع (محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن الحّجال، عن حّماد، عن أبي عبد اهللا -)3(/203
 

 .ُأنظروا بیت رّبكم، فال یخلوّن منكم فال ُتناظروا! یا بنّي: كان علّي صلوات اهللا علیھ یقول لولده
 

 :في وصّیتھ عند وفاتھ) ع (قال علي -)4(/204
 

 .اهللا اهللا في بیت رّبكم، ال تخلوه ما بقیتم، فإّنھ إن ترك لم تناظروا
 

 :د بن إسماعیل، عن حنان بن سدیر، عن أبیھ قالمحّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن محّم -)5(/205
 

 .لو عّطلوه سنة واحدة لم یناظروا: البیت فقال) ع (ذكرت ألبي جعفر
 

علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن علّي بن معبد، عن عبد اهللا بن القاسم، عن یونس بن ظبیان، عن أبي  -)6(/206
ن یحّج من شیعتنا عّمن ال یحّج منھم، ولو أجمعوا على ترك الحّج إّن اهللا لیدفع بم -: قال في حدیث -)ع (عبد اهللا
 .لھلكوا

 
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: حّدثني أبي، عن ابن أبي عمیر، عن جمیل قال -)7(/207

 
إّن اهللا یدفع بمن یصّلي من شیعتنا عّمن ال یصّلي من شیعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصالة لھلكوا، وإّن اهللا یدفع 

یزّكي من شیعتنا عّمن ال یزّكي من شیعتنا، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لھلكوا، وإّن اهللا لیدفع بمن یحّج من بمن 

                                                        
 .16/8944 : 8 الوسائل مستدرك ، 22/88 : 99 البحار ،289 : 1 اإلسالم دعائم -1
 .17/59 : 99 البحار ،136 : 2 الطوسي أمالي -2
 .21/14139 : 11 الوسائل ، 270/3 : 4 الكافي -3
 .16/54 : 99 البحار ، 47 رسالة 422 : البالغة نهج -4
 .21/14140 : 11 الوسائل ، 259/1257 : 2 الفقيه ، 271/2 : 4 الكافي -5
 مستدرك ، 383/6 : 73 البحار ، 3و238/2 : 1 البرهان تفسير ، 279 : 1 الصافي تفسير ، 135/446 : 1 العياشي تفسير ، 451/1 : 2 الكافي -6

 .15/8943 : 8 الوسائل
 .28/36 : 1 الوسائل ، 83 : 1 القمي تفسير -7
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َوَلْو َال َدْفُع اِهللا النَّاَس َبْعَضُھْم  (:من شیعتنا، ولو أجمعوا على ترك الحّج لھلكوا، وھو قولھ شیعتنا عّمن ال یحّج
 .)1() ِبَبْعض َلَفَسَدِت االَْْرُض

 
حّدثنا محّمد بن علّي ماجیلویھ، عن عّمھ محّمد بن أبي القاسم، عن محّمد بن علّي الھمداني، عن علّي  -)2(/208

 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: بن أبي حمزة، عن أبي بصیر قال
 

 .أما إّن الناس لو تركوا حّج ھذا البیت لنزل بھم العذاب وما نوظروا
 

 :قال) ع ( عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن الحسین األحمسي، عن أبي عبد اهللاعلّي بن إبراھیم، -)3(/209
 

 .لنزل علیھم العذاب: لو ترك الناس الحّج لما نوظروا العذاب، أو قال
 

                                                        
 .251 : 2 البقرة -1
 .19/69 : 99 البحار ، 22/14144 : 11 الوسائل ، 522/4 : الشرائع علل -2
 .21/14141 و 20/14138 : 11 الوسائل ، 259/1258 : 2 الفقيه ، 271/1 : 4 الكافي -3
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 وجوب إجبار اإلمام الّناس على الحّج
 

عن عبد اهللا بن عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید،  -)1(/210
 :قال) ع (سنان، عن أبي عبد اهللا

 
لو عّطل الناس الحّج لوجب على االمام أن یجبرھم على الحّج إن شاؤوا وإْن أبوا، فإّن ھذا البیت إّنما وضع 

 .للحّج
 

عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عبد اهللا بن  -)2(/211
 :میمون قال لي إبراھیم بن: قال) ع (، عن أبي عبد اهللاسنان

 
ما ترى في رجل قد حّج حّجة اإلسالم، الحّج أفضل أم یعتق : كنت جالسًا عند أبي حنیفة فجاءه رجل فسألھ فقال

ًا، لحّجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حّتى عّد عشر.. .:)ع (ال، بل یعتق رقبة، فقال أبو عبد اهللا: رقبة؟ قال
ویحھ في أّي رقبة طواف بالبیت، وسعي بین الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، وحلق الرأس، ورمي : ثّم قال

الجمار؟ ولو كان كما قال لعّطل الناس الحّج، ولو فعلوا كان ینبغي لإلمام أن یجبرھم على الحّج إن شاؤوا وإن 
 . أبوا، فإّن ھذا البیت إّنما وضع للحّج

 

                                                        
 .18/65 : 99 البحار ،23/14148 : 11 الوسائل ، 22/66 : 5 التهذيب ، 396/1 الشرائع علل ، 272/2 : 4 الكافي -1
 .119/14402 : 11 الوسائل ، 22/66 : 5 هذيبالت ، 259/30 : 4 الكافي -2



 76

 عجیل إلى الحّجما ورد في الت
 

ھو أبو اسرائیل : قال أبي - حّدثني عبد اهللا، حّدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن إسماعیل -)1(/212
 ):ص( قال رسول اهللا: ، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال - یعني ابن عمرو - ، عن فضیل - المالئي

 
 . ال یدري ما یعرض لھتعّجلوا إلى الحّج، یعني الفریضة، فإّن أحدكم

 
حّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي، ثنا أبو أحمد الزبیري محّمد بن عبد اهللا، ثنا أبو اسرائیل، عن فضیل بن  -)2(/213

 قال النبي: عمرو، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس أو عن الفضل بن عباس أو أحدھما، عن صاحبھ قال
 ):ص(
 

 .قد تضّل الضاّلة ویمرض المریض وتكون الحاجةمن أراد أن یحّج فلیتعّجل، فإّنھ 
 

حّدثنا مسّدد، حّدثنا أبو معاویة محّمد بن خازم، عن األعمش، عن الحسن بن عمرو، عن مھران أبي  -)3(/214
 :صفوان، عن ابن عباس قال

 
 . من أراد الحّج فلیتعّجل):ص( قال رسول اهللا

 

                                                        
 : 5 العمال كنز ، 524 : 1 العظيم القرآن تفسير ، 509 : 1 المنثور الدر ، 10/1046 : 2 والترهيب الترغيب كتاب ، 314و313 : 1 أحمد مسند -1

24/11888. 
 .509-508 : 1 المنثور الدر ، 962/2883 : 2 ماجة ابن سنن ، 355و323و214 : 1 أحمد مسند -2
 2 الدارقطني سنن ،340 : 4 للبيهقي الكبرى السنن ، 448 : 1 الصحيحين على المستدرك ،225 : 1 أحمد مسند ، 350/1732 : 2 داود أبي سنن -3
 : 1 العظيم آنالقر تفسير ،10/1044 : 2 والترهيب الترغيب كتاب ، 227/13961 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف ،28 : 2 الدارمي سنن ،51: 

 .24/11886 : 5 العمال كنز ،775/2523 : 2 المصابيح مشكاة ،394
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 من سّوف الحّج حّتى یموت
 

نزلت فیمن : قال )2() َوَمْن َكاَن ِفي ھِذِه َأْعَمى َفُھَو ِفي اْالِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبیال ():ع (د اهللاقال أبو عب -)1(/215
 .یسوِّف الحّج حّتى مات ولم یحّج فھو أعمى، فعمي عن فریضة من فرائض اهللا

 
 محّمد، عن علّي بن أبي محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن -)3(/216

 :حمزة، عن أبي بصیر قال
 

: قال) َوَمْن َكاَن ِفي ھِذِه َأْعَمى َفُھَو ِفي اْالِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبیال (:عن قول اهللا عّز وجّل) ع (سألت أبا عبد اهللا
 .حّتى یأتیھ الموت - یعني حّجة االسالم - ذاك الذي یسوِّف الحّج

 
 :قال) ع (، عن أبي عبد اهللاعن كلیب -)4(/217

 
أحّج، فأدركھ الموت ولم یحّج حّج  العام أحّج، العام: رجل لھ مائة ألف، فقال: سألھ أبو بصیر وأنا أسمع فقال لھ

) یالَوَمْن َكاَن ِفي ھِذِه َأْعَمى َفُھَو ِفي اْالِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِب (یا أبا بصیر أوما سمعت قول اهللا: االسالم؟ فقال
 .عمي عن فریضة من فرایض اهللا

 
 :علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي جمیلة، عن زید الشّحام قال -)5(/218

 
لیس لھ عذر، وإن مات فقد ترك شریعة من شرائع :  التاجر یسّوف نفسھ الحّج؟ قال):ع (قلت ألبي عبد اهللا

 .االسالم
 

ال : أنھ سئل عن الّرجل یسوِّف الحّج ال تمنعھ إّال تجارة تشغلھ أو دین لھ؟ قال) ع (ن محّمدعن جعفر ب -)6(/219
 .عذر لھ، لیس ینبغي لھ أن یسوِّف الحّج، وإن مات فقد ترك شریعة من شرائع االسالم

 
 الصباح محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن إسماعیل، عن محّمد بن الفضیل، عن أبي -)7(/220

 :قلت لھ: قال) ع (الكناني، عن أبي عبد اهللا
 

ال عذر لھ : أرأیت الرجل التاجر ذا المال حین یسّوف الحّج كّل عام ولیس یشغلھ عنھ إّال التجارة أو الَدین؟ فقال
 .یسّوف الحّج، إن مات وقد ترك الحّج فقد ترك شریعة من شرائع االسالم

 
 :أنھ قال) ع (بي عبد اهللاعلّي بن أبي حمزة، عن أ -)8(/221

 
من قدر على ما یحّج بھ وجعل یدفع ذلك، ولیس لھ عنھ شغل یعذره اهللا فیھ حّتى جاءه الموت، فقد ضّیع شریعة 

 .من شرائع االسالم
                                                        

 .17/8948 : 8 الوسائل مستدرك ،5/5 : 99 البحار ،24 : 2 القمي تفسير -1
 .72 : 17 اإلسراء -2
 ،26/14154 : 11 الوسائل ،)حتّى أحج، لعاما أحج، العام: يقول االسالم حجة يعني: (وفيه 305/127 : 2 العياشي تفسير ، 268/2 : 4 الكافي -3

 .12/38 : 99 البحار
 .12/40 : 99 البحار ، 29/14161 : 11 الوسائل ، 306/130 : 2 العياشي تفسير -4
 .27/14155 : 11 الوسائل ، 385 : المقنعة ، 17/50 : 5 التهذيب ، 269/3 : 4 الكافي -5
 .16/8945 : 8 الوسائل مستدرك ، 22/85 : 99 البحار ، 288 : 1 االسالم دعائم -6
 .26/14153 : 11 الوسائل ، 269/4 : 4 الكافي -7
 .28/14158 : 11 الوسائل ، 273/1334 : 2 الفقيه -8
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 من لم یحّج حّجة اإلسالم
 

حّدثنا : ن الحسین قالحّدثنا أبو حامد أحمد بن محّمد ب: حّدثنا أبو الحسین محّمد بن علي بن الشاه قال -)1(/222
حّدثنا أنس بن : حّدثنا أبي قال: حّدثنا محّمد بن أحمد بن صالح التمیمّي قال: أبو یزید أحمد بن خالد الخالدي قال

) ص ( عن النبّي،)ع (محّمد أبو مالك، عن أبیھ، عن جعفر بن محّمد، عن أبیھ، عن جّده، عن علّي بن أبي طالب
 :أّنھ قال في وصّیتھ لھ

 
 .ومن وجد سعة فمات ولم یحّج - :إلى أن قال - :عليُّ كفر باهللا العظیم من ھذه اُألّمة عشرةیا 
 

أبو علّي األشعرّي، عن محّمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیى، عن ذریح المحاربي، عن أبي  -)2(/223
 :قال) ع (عبد اهللا

 
 بھ أو مرض ال یطیق فیھ الحّج أو سلطان یمنعھ من مات ولم یحّج حّجة اإلسالم لم یمنعھ من ذلك حاجة تجحف

 .فلیمت یھودیًا أو نصرانیًا
 

أخبرنا أحمد بن یحیى بن زھیر، ثنا عبد الرحمان بن سعید، ثنا عبد الرحمان بن القطامي، ثنا أبو  -)3(/224
 ):ص( قال رسول اهللا: المھزم، عن أبي ھریرة قال

 
 حابس أو حّجة ظاھرة أو سلطان جائر فلیمت أّي المیتتین، إّما من مات ولم یحّج حّجة االسالم في غیر وجع

 .یھودیًا أو نصرانیًا
 

سھل بن عّمار، نا یزید بن  أخبرنا أبو طاھر الفقیھ، أنا أبو بكر محّمد بن عمر بن حفص التاجر، نا -)4(/225
 :قال )ص( ّي عن أبي أمامة، عن النبŒ··ط···ھارون، نا شریك، عن لیث، عن عبد الرحمن بن سابط

 
من لم تحبسھ حاجة ظاھریة، أو مرض حابس، أو سلطان جائر، ولم یحّج فلیمت إن شاء یھودیًا، وإن شاء 

 .نصرانیًا
 

 Œ··ط···حّدثنا أبو األحوص سالم بن سلیم، عن لیث، عن عبد الرحمن بن سابط: حّدثنا أبو بكر قال -)5(/226
 ):ص( قال رسول اهللا: عن أبي أمامة قال

 
ات ولم یحّج حّجة اإلسالم لم یمنعھ مرض حابس أو حاجة ظاھرة أو سلطان جائر، فلیمت على أّي حال من م

 .شاء یھودّیًا أو نصرانّیًا
 

                                                        
 99 و 13/20 : 96 و 78/2 : 79 و 121/18 : 72 البحار ،14164 صدر 31 : 11 الوسائل ،821 من قطعة 257 : 2 الفقيه ، 451/56 : الخصال -1
 .372/14 : 104 و 61/2 : 103 و 7/14: 
 1 المحاسن ، 281/2 األعمال وعقاب األعمال ثواب ، 273/1333 : 2 الفقيه ، 462/1610 و ، 17/49 : 5 التهذيب ، 269/5 و 268/1 : 4 الكافي -2
-29 : 11 الوسائل يسير، بتفاوت 150/2 : 3 العوإلي ، 22/86 و 20/72 : 99 البحار ، 188 : اإلسالم دعائم ، 386 : المقنعة ،170/257: 
 .746 : 2 المعتبر ، 31/14162

 .412 : 4 الهداية ألحاديث الراية نصب ، 1620 : 4 عدي البن الكامل -3
 الترغيب ، 222/975 : 2 الحبير تلخيص ،118 : 2 المصنوعة الآللي ، 334 : 4 للبيهقي الكبرى السنن ، 430/3979 : 3 اإليمان شعب -4

 .يسير بتفاوت 28 : 2 الدارمي سنن ، 267 : 4 المتّقين السادة إتحاف ، 211/2 : 2 والترهيب
 ألحاديث الراية نصب يسير، باختالف 334 : 4 البيهقي سنن ، 29-28 : 2 الدارمي سنن ، 305/14450 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف -5

 .275 : 2 المنثور الدر ، 411 : 4 الهداية
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أخبرنا أبو القاسم علّي بن الحسن بن علّي الطھماني، نا أحمد بن عبدوس الطرائفي، نا عثمان بن سعید  -)1(/227
 قال رسول اهللا: ل بن عبد اهللا، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علّي قالالدارمي، نا مسلم بن إبراھیم، نا ھال

 ):ص(
 

 .من ملك زادًا وراحلة یبلغ بھ إلى بیت اهللا فلم یحّج فال علیھ أن یموت یھودّیًا أو نصرانّیًا

                                                        
 .430/3978 : 3 اإليمان شعب -1
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 من ترك الحّج لحاجة دنیوّیة
 

ن عبد اهللا بن میمون، عن أبي عبد اهللا، عن حّدثني علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ع: قال) رحمھ اهللا (أبي -)1(/228
من ترك الحّج ماشیًا :  ال تتركوا حّج بیت رّبكم فتھلكوا وقال):ع (كان في وصّیة أمیر المؤمنین :قال) ع (أبیھ

 .لحاجة من حوائج الدُّنیا لم یقض حّتى ینظر إلى المحّلقین
 

 :عتھ یقولسم: قال) ع (روى أبو حمزة الثمالي، عن أبي جعفر -)2(/229
 

ما من عبد یؤثر على الحّج حاجة من حوائج الدنیا إّال نظر إلى المحّلقین قد انصرفوا قبل أن تقضى لھ تلك 
 .الحاجة

 
 أنبأ محّمد بن علّي، ثنا أحمد بن حازم، 1أخبرنا محّمد بن أحمد بن ھارون، أنبأ أحمد بن موسى الحاف -)3(/230

 الھمذاني، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محّمد بن علّي، عن أبیھ، عن أنبأ الحكم بن سلیمان، ثنا ابن یزید
 ):ص( قال رسول اهللا: قال )رض( جّده

 
بنفقة ینفقھا فیما یرضي اهللا، إّال أنفق أضعافھا فیما یسخط اهللا، وما من عبد یدع الحّج  )4( ما من عبد وال أمة یضّن

وما  - یعني حّجة االسالم - المحّلقین قبل أن یقضي اهللا لھ تلك الحاجةلحاجة عرضت لھ من حوائج الدنیا إّال رأى 
 .من عبد یدع المشي في حاجة أخیھ المسلم قضیت أو لم تقض إّال ابتلي بمعونة من یأثم علیھ وال یؤجر فیھ

 
نا الحسین أخبر: قال) رحمھ اهللا (حّدثنا الشیخ أبو جعفر محّمد بن الحسن بن علّي بن الحسن الطوسي -)5(/231

حّدثنا أبو : حّدثنا أبو القاسم علّي بن حبش قال: حّدثنا أبو عبد اهللا محّمد بن وھبان قال: بن إبراھیم القزویني قال
غندر، عن  حّدثنا صفوان بن یحیى، عن الحسین بن أبي: حّدثنا أبي قال: الفضل العّباس بن محّمد بن الحسین قال

 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: أبي بصیر قال
 

 .علیكم بحّج ھذا البیت فأدمنوه، فإّن في إدمانكم الحّج دفع مكاره الدُّنیا عنكم وأھوال یوم القیامة
 

                                                        
 .19/70 : 99 البحار ،23/14146 : 11 الوسائل ، 170/258 : 1 المحاسن ، 281/1 : األعمال وعقاب األعمال ثواب -1
 .136/14456 : 11 الوسائل ، 142/616 و 260/1261 : 2 الفقيه -2
 .509 : 1 المنثور الدر ،448/16484 : 11 العمال كنز ، 169/28 : 2 والترهيب الترغيب ، 26/1079 : 2 والترهيب الترغيب كتاب -3
4- نضيبخل أي: المعجمة بالضاد: ي ويشح. 
 .14/43 : 99 و 167/33 : 74 البحار ، 49/9045 : 8 الوسائل مستدرك ،280 : 2 الشيخ أمالي -5



 82

 في أّن تارك الحّج یحشر أعمى
 

حمید بن زیاد، عن الحسن بن محّمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن المیثمّي، عن أبان بن عثمان، عن  -)1(/232
 :أبي بصیر قال

 
 :یقول) ع (أبا عبد اهللاسمعت 

 
: قلت: قال )2() َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْعَمى (:من مات وھو صحیح موسر لم یحّج فھو مّمن قال اهللا عّز وجّل

 .نعم إّن اهللا عّز وجّل أعماه عن طریق الحّق: سبحان اهللا أعمى؟ قال
 

 :قال) ع (ویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا وفضالة، عن معا؛حّدثنا أبي، عن ابن أبي عمیر -)3(/233
 

سبحان اهللا :  قلت،)َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْعَمى (:ھو مّمن قال اهللا: سألتھ عن رجل لم یحّج قّط ولھ مال؟ قال
 .أعماه اهللا عن طریق الجّنة: أعمى؟ قال

 

                                                        
 .27/14156 : 11 الوسائل ، يسير بتفاوت 151/4 : 3 اللئالي عوإلي ، 18/51 : 5 التهذيب ، 269/6 : 4 الكافي -1
 .124 : 20 طه -2
 البحار ، 25/14151 : 11 الوسائل يسير، باختالف 288 : 1 اإلسالم دعائم ، 273/1332 : 2 الفقيه ، 18/53 : 5 التهذيب ، 66 : 2 القمي تفسير -3

 .16/8946 : 8 الوسائل مستدرك ، 22/78 و 6/6 : 99
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 لماذا یحرم بعض الناس عن الحّج؟
 

 .ما تخّلف رجل عن الحّج إّال بذنب وما یعفو اهللا أكثر :قال) ع (بي عبد اهللاروى أبو بصیر، عن أ -)1(/234
 

محّمد بن یحیى، عن محّمد بن الحسین، عن النضر بن شعیب، عن یونس بن عمران بن میثم، عن  -)2(/235
 :قال لي: قال) ع (سماعة، عن أبي عبد اهللا

 
ال واهللا، : ن قوم واشتغال، وعسى أن یكون ذلك خیرة فقالمعاملة كانت بیني وبی: ما لك ال تحّج في العام؟ فقلت

 .ما حبس عبد عن ھذا البیت إّال بذنب وما یعفو أكثر: ما فعل اهللا لك في ذلك من خیرة، ثّم قال
 

 :قال) ع (أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن الحّجال، عّمن ذكره، عن أبي عبد اهللا -)3(/236
 

 .رمھ، فبذنب حرمھمن أراد الحّج فتھّیأ لھ فح
 

                                                        
 .136/14457 : 11 الوسائل ، 142/617 و 259/1260 : 2 الفقيه -1
 .136/14458 : 11 الوسائل ، 270/1 : 4 الكافي -2
 .9/25 : 99 البحار ، 137/14460 : 11 الوسائل ، 148/210 : 1 المحاسن -3
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 عقوبة من عّوق أخاه عن الحّج
 

 ):ع (قال الصادق -)1(/237
 

 .لیحذر أحدكم أن یعّوق أخاه عن الحّج فتصیبھ فتنة في دنیاه مع ما ُیّدخر لھ في اآلخرة
 

 :علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن رجل، عن إسحاق بن عّمار قال -)2(/238
 

ما :  إّن رجال إستشارني في الحّج وكان ضعیف الحال فأشرت علیھ أن ال یحّج، فقال):ع (هللاقلت ألبي عبد ا
 .فمرضت سنة: أخلقك أن تمرض سنة، قال

 

                                                        
 .15/45 : 99 البحار ، 138/14462 : 11 الوسائل ، 140): سره قدس (الشهيد خط ، 143/625 : 2 الفقيه -1
 .137/14461 : 11 الوسائل ، 450/1569 : 5 التهذيب ، 143/624:  2 الفقيه ، 271/1 : 4 الكافي -2
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 اإلستخفاف بالحّج
 

بنیسابور في شعبان سنة اثنین  )رض( حّدثنا عبد الواحد بن محّمد بن عبدوس النیسابوري العّطار -)1(/239
 :حّدثنا علّي بن محّمد بن قتیبة النیسابوري، عن الفضل بن شاذان قال: وخمسین وثالثمائة قال

 
) ع (أن یكتب لھ محض اإلسالم على سبیل اإلیجاز واإلختصار، فكتب) ع (سئل المأمون علّي بن موسى الرضا

قتل النفس :  وھيواجتناب الكبائر - :إلى أن قال - إّن محض اإلسالم شھادة أن ال إلھ إّال اهللا وحده ال شریك لھ: لھ
التي حّرم اهللا، والّزنا، والسرقة وشرب الخمر، وعقوق الوالدین والفرار من الزحف، وأكل مال الیتیم ظلمًا، 
وأكل المیتة والدم ولحم الخنزیر وما ُأھّل لغیر اهللا بھ من غیر ضرورة، وأكل الربا بعد البّینة، والسحت والمیسر 

 وشھادة الزور والیأس من روح اهللا، Œ··ط···زان، وقذف المحصنات واللواطوالقمار، والبخس في المكیال والمی
وحبس الحقوق  )2( واألمن من مكر اهللا والقنوط من رحمة اهللا، ومعونة الظالمین والركون إلیھم، والیمین الَغموس

بة ألولیاء اهللا  والكذب والكبر، واإلسراف والتبذیر، والخیانة، واإلستخفاف بالحّج، والمحار؛من غیر العسرة
   .تعالى واإلشتغال بالمالھي، واإلصرار على الذنوب

                                                        
 و 9/11 : 76 و 1ذ 359 : 10 البحار ، 331/20663 : 15 الوسائل يسير، باختالف 610 : الخصال ، 1ذ 127 : 2) ع (الرضا أخبار عيون -1

12/12. 
 صاحبها تغمس ألنّها بذلك سميت بخالفه، األمر أن علمه مع لغيره، ما الحالف بها يقطع التي الفاجرة الكاذبة اليمين: الغين بفتح: الغَموس اليمين -2

 ).البحرين مجمع(للمبالغة فعول فهي النار، في اإلثم في
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 في الحّج المندوب :الفصل الثامن
 الترغیب في إدمان الحّج والعمرة

 
أحمد بن محّمد بن عیسى، عن محّمد بن الحسن بن عّالن، عن عبد اهللا بن المغیرة، عن حّماد بن  -)1(/240

 :طلحة، عن عیسى بن أبي منصور قال
 

 . یا عیسى، إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحّج في كّل سنة فافعل):ع (قال لي جعفر بن محّمد
 

محّمد بن یحیى، عن محّمد بن أحمد، عن محّمد بن عیسى، عن عبد المؤمن، عن داود بن أبي سلیمان  -)2(/241
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: الجّصاص، عن عذافر قال

 
إذا مّت فمن لعیالك؟ أطعم عیالك الخّل : فقال: جعلت فداك العیال قال: كّل سنة؟ قلتما یمنعك من الحّج في 
 .والزیت وحّج بھم كّل سنة

 
عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن الحسن بن عالن، عن عبد اهللا بن المغیرة، عن  -)3(/242

 :حّماد بن طلحة، عن عیسى بن أبي منصور قال
 

 . یا عیسى إّني أحّب أن یراك اهللا فیما بین الحّج إلى الحّج وأنت تتھّیأ للحّج):ع ( بن محّمدقال لي جعفر
 

                                                        
 .135/14452 : 11 الوسائل ، 442/1537 : 5 التهذيب -1
 .134/14449 : 11 الوسائل ، 256/16 : 4 الكافي -2
 .150/14496  :11 الوسائل ، 281/1 : 4 الكافي -3
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 المراد بإدمان الحّج
 

محّمد بن یحیى، عن محّمد بن أحمد، عن السندّي بن الربیف عن محّمد بن القاسم بن الفضیل، عن  -)1(/243
 :قال) ع (فضیل بن یسار، عن أحدھما

 
 وروي أّن مدمن الحّج الذي إذا وجد ؛الحّج )2( نین متوالیة ثّم حّج أو لم یحّج فھو بمنزلة مدمنمن حّج ثالث س

 .الحّج حّج كما أّن مدمن الخمر الذي إذا وجده شربھ
 

 ):ع (قال الصادق -)3(/244
 

 .من یحّج سنة، وسنة ال، فھو مّمن أدمن الحّج
 

                                                        
 .14422 و 126/14421-125 : 11 الوسائل ، 542/9 : 4 الكافي -1
 .أدامه: الشيء أدمن -2
 .128/14429 : 11 الوسائل ، 140/607 : 2 الفقيه -3
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 فوائد تكرار الحّج والعمرة
 

 إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن حّماد بن عیسى، عن ربعي بن عبد اهللا، عن الفضیل بن محّمد بن -)1(/245
 ):ص (قال رسول اهللا: یقول) ع (سمعت أبا جعفر: یسار قال

 
 . الفقر والُحّمى مدمن الحّج والعمرة)2( ال یحالف

 
 بن زكرّیا، عن الحسن بن الحسین بن إبراھیم القزویني، عن محّمد بن وھبان، عن محّمد بن أحمد -)3(/246

 :قلت لھ: قال) ع (فّضال، عن علّي بن عقبة، عن أبي كھمس، وبإسناده عن رزیق، عن أبي عبد اهللا
 

ما من شيء بعد المعرفة یعدل ھذه الصالة، وال بعد المعرفة شيء یعدل : أّي األعمال أفضل بعد المعرفة؟ فقال
 نا، وال شيء بعد ذلك كبرِّ اإلخوان، والمواساة ببذل الدینار والدرھمالحّج، وفاتحة ذلك كّلھ معرفتنا وخاتمھ معرفت

وما رأیت شیئًا أسرع غنًى وال أنفى للفقر من إدمان حّج ھذا البیت، وصالة فریضة تعدل عند اهللا  -: إلى أن قال -
ن ملء الدنیا ذھبًا ألف حّجة وألف عمرة مبرورات متقّبالت، ولحّجة عنده خیر من بیت مملّو ذھبًا، ال بل خیر م

بالحّق بشیرًا ونذیرًا لقضاء حاجة امرئ مسلم وتنفیس كربتھ ) ص (وفّضًة ینفقھ في سبیل اهللا، والذي بعث محّمدًا
 ) الحدیث (.أفضل من حّجة وطواف وحّجة وطواف حّتى عقد عشرة

 
بن معروف، عن علّي بن  عن محّمد بن الحسن الصّفار، عن العّباس ،)رض( حّدثني محّمد بن الحسن -)4(/247

 : عن إسحاق بن عّمار قال،)5( مھزیار، عن حّماد بن عیسى، عن یحیى بن عمرو
 

:  إّني قد وّطنت نفسي على لزوم الحّج كّل عام بنفسي أو برجل من أھل بیتي بمالي، فقال):ع (قلت ألبي عبد اهللا
 .مال وأبشر بكثرة المالفإن فعلت ذلك فأیقن بكثرة ال: نعم، قال: وقد عزمت على ذلك؟ قلت

 
 :قال علّي، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن ربعي بن عبد اهللا، عن الفضیل -)6(/248

 
 .ال یحالف مدمن الحّج ھذا البیت حمًى وال فقر أبدًا )7( ال ورّب ھذه البنّیة: یقول) ع (سمعت أبا جعفر

 
) ع (سمعت جعفر بن محّمد: أبي محّمد الفّراء قالعلّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن  -)8(/249
 ):ص (قال رسول اهللا: یقول

 
 .تابعوا بین الحّج والعمرة فإّنھما ینفیان الفقر والّذنوب كما ینفي الكیر خبث الحدید

 
 :قال) ص (عن علّي صلوات اهللا علیھ أّن رسول اهللا -)9(/250

                                                        
 .133/14448 : 11 الوسائل ، 254/8 : 4 الكافي -1
 .يأتيه ال أي المعجمة اءبالخ النسخ بعض وفي. والزمه عاهده: وحالفه فقر يالزمه ال أي: يحالف ال -2
 .14/44 : 99 و 318/79 : 74 و 405/113 : 69 و 202/71 : 27 البحار ، 27/34 : 1 الوسائل ، 305 : 2 الطوسي أمالي -3
 : 99 بحارال ، 133/14447 : 11 الوسائل ، 2/140/608 : الفقيه ،)والبنين المال بكثرة ابشر: (وفيه 253/5 : 4 الكافي ، 70/4 : األعمال ثواب -4

25/107. 
 .كليع بن عمر بن يحيى: الكافي في -5
 .134/14450 : 11 الوسائل ، 260/33 : 4 الكافي -6
 ).البحرين مجمع)(ع (إبراهيم بنية تدعى وكانت الكعبة: الباء بفتح فعيلة على البنية -7
 .123/14413 : 11 الوسائل ، 255/12 : 4 الكافي -8
 .37/9012 : 8 الوسائل مستدرك ، 50/49 : 99 البحار ، 294 : 1 اإلسالم دعائم -9
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 عبد فسأل اهللا دنیا إّال أعطاه منھا، أو سألھ آخرة إّال اّدخر لھ منھا، من أراد دنیا وآخرة فلیؤّم ھذا البیت، ما أتاه

أّیھا الناس علیكم بالحّج والعمرة، فتابعوا بینھما فإّنھما یغسالن الّذنوب كما یغسل الماء الّدرن، وینفیان الفقر كما 
 .ینفي النار خبث الحدید

 
د بن الحسن زعالن، عن عبد اهللا بن المغیرة، عن ابن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن محّم -)1(/251

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: الطّیار قال
 

 .تسعى یدفعن عیلة الفقر ومیتة السوء )2( حجج تترى وُعمر
 

 قال رسول اهللا: عبد الرزاق، عن األسلمي، عن أبي الحویرث، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبیر قال -)3(/252
 .تدفع میتة السوء وعیلة الفقر )5(  وُعمر َنَسقا،)4( حجج تترى ):ص(
 

قال ابن : حّدثنا عزرة بن ثابت، عن عمرو بن دینار قال: حّدثنا أبو عّتاب قال: أخبرنا أبو داود قال -)6(/253
 ):ص( قال رسول اهللا: عباس

 
 .دیدتابعوا بین الحّج والعمرة فإّنھما ینفیان الفقر والذنوب كما ینفي الِكْیُر خبث الح

 
حّدثنا سلیمان بن حّبان أبو خالد، عن عمروبن قیس، عن عاصم، : أخبرنا محّمد بن یحیى بن أیوب قال -)7(/254

 ):ص( قال رسول اهللا: عن شقیق، عن عبداهللا قال
 

للحّج تابعوا بین الحّج والعمرة فإّنھما ینفیان الفقر والذنوب كما ینفي الِكْیُر خبث الحدید والّذھب والفّضة، ولیس 
 .المبرور ثواب دون الجّنة

 
: عبد الرزاق، أنا ابن جریج، عن عاصم بن عبید اهللا بن عاصم، عن عبد اهللا بن عامر، عن أبیھ قال -)8(/255

 ):ص( قال رسول اهللا
 

 .تابعوا بین الحّج والعمرة فإّن متابعة بینھما تنفي الفقر والذنوب كما ینفي الكیر خبث الحدید
 

                                                        
 .124/14415 : 11 الوسائل ،261/36 : 4 الكافي -1
 .وغرفات غُرف مثل عمرة جمع: عمر -2
 .10/8815 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -3
 .متتابعات أي -4
 .ضبع إثر على بعضه عمرات يعني ورتبه، بعض على بعضه عطف إذا الكالم نسق من -5
 .146/11428 و 88/11196 : 11 للطبراني الكبير المعجم ، 317/1062 : 1 العالية المطالب ، 115/2630 : 5 النسائي سنن -6
 : 3 الترمذي سنن ،168/10406 : 10 للطبراني الكبير المعجم ، 110 : 4 األولياء حلية ،387 : 1 أحمد مسند ، 115/2631 : 5 النسائي سنن -7

 جامع ،406 : 4 المتّقين السادة اتحاف ،775/2524 : 2 المصابيح مشكاة ،241/967 : الظمآن موارد ،130/2512 : 4 خزيمة ابن صحيح ، 175/810
 في المصنّف ،509 : 1 المنثور الدر ، 188/1 و 165/13 : 2 والترهيب الترغيب ،6/3693 : 9 حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ،180 : 2 البيان

 .منه قطعة روى 120/12638 : 3 آلثاروا األحاديث
 2 البيان جامع ، 447 : 3 و 25 : 1 أحمد مسند ، 122/12661 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف ، 7897 و 3/7896 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -8
 ، 13ذ 166 : 2 والترهيب الترغيب ، 128 : 7 الكبير دمشق تاريخ تهذيب ، 472/4095 : 3 االيمان شعب ، 964/2887 : 2 ماجة ابن سنن ، 180: 

 .510-509 : 1 المنثور الدر ، 277 : 3 الزوائد مجمع
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  لمدمن الحّجدعاء المالئكة
 

أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن محّمد بن عبد الحمید، عن عبد اهللا بن جندب، عن بعض رجالھ، عن  -)1(/256
 :قال) ع (أبي عبد اهللا

 
إذا كان الرجل من شأنھ الحّج في كّل سنة، ثّم تخّلف سنة فلم یخرج، قالت المالئكة الذین ھم على األرض للذین 

ألّلھّم إن كان حبسھ دین : ُأطلبوه، فیطلبونھ فال یصیبونھ، فیقولون: قد فقدنا صوت فالن، فیقولونل: ھم على الجبال
فأّده عنھ، أو مرض فاشفھ، أو فقر فأغنھم، أو حبس ففّرج عنھم، أو ُفِعل بھم فافعل بھم، والناس یدعون ألنفسھم، 

 .وھم یدعون لمن تخّلف
 

                                                        
 .9/24 : 99 البحار ، 134/14451 : 11 الوسائل ، 264/47 : 4 الكافي ، 148/209 : 1 المحاسن -1
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 ثواب من حّج حّجتین
 

حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن محّمد بن الحسین بن أبي الخطاب، عن الحّجال، : قال )رض( أبيحّدثنا  -)1(/257
 :قال) ع (عن صفوان بن یحیى، عن صفوان بن مھران الجّمال، عن أبي عبد اهللا

 
 .من حّج حّجتین لم یزل في خیر حّتى یموت

 

                                                        
 .6/11 : 99 البحار ، 129/14433 و 14425 من قطعة 127 : 11 الوسائل ،603 من قطعة 139 : 2 الفقيه ، 60/81 : الخصال -1
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 ثواب من حّج ثالث سنین
 

حمد، عن سندي بن الربیف عن محّمد بن القاسم بن الفضیل، عن محّمد بن یحیى، عن محّمد بن أ -)1(/258
 .من حّج ثالث سنین متوالیة ثّم حّج أو لم یحّج فھو بمنزلة مدمن الحّج :قال) ع (فضیل بن یسار، عن أحدھما

 
، حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن محّمد بن الحسین بن أبي الخّطاب، عن الحّجال: قال )رض( حّدثنا أبي -)2(/259

 :قال) ع (عن صفوان بن یحیى، عن صفوان بن مھران الجّمال، عن أبي عبد اهللا
 

 .من حّج ثالث حجج لم یصبھ فقر أبدًا
 

                                                        
 البحار ،14425ذ 127 و 125/14421 : 11 الوسائل ،359 : الواعظين روضة ،117/100 : الخصال ،603ذ 139 : 2 الفقيه ، 542/9 : 4 الكافي -1

99 : 18/64. 
 : 99 البحار ،129/14434 و 14426صدر 127 : 11 الوسائل ،359 : الواعظين روضة ،604صدر 139 : 2 الفقيه ، 117/101 : الخصال -2

18/63. 
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 ثواب من حّج أربع حجج
 

حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن محّمد بن الحسین بن أبي الخطاب، عن صفوان بن : قال )رض( حّدثنا أبي -)1(/260
 :الیحیى، عن منصور بن حازم ق

 
یا منصور َمن حّج أربع حجج لم تصبھ : عّمن حّج أربع حجج ما لھ من الثواب؟ قال) ع (سألت أبا عبد اهللا

ضغطة القبر أبدًا، وإذا مات صّور اهللا الحّج الذي حّج في صورة حسنة من أحسن ما یكون من الصور بین 
لك الصالة لھ، واعلم أّن صالة من تلك عینیھ، تصّلي في جوب قبره حّتى یبعثھ اهللا من قبره ویكون ثواب ت

 .الصالة تعدل ألف ركعة من صالة اآلدمّیین
 

                                                        
 : 8 الوسائل مستدرك ،20/74 : 99 البحار ، 129/14437 : 11 الوسائل ،359 : الواعظين روضة ،230-229 : الغايات ، 215/37 : الخصال -1

48/9042. 
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 ثواب من حّج خمس حجج
 

حّدثنا محّمد بن أحمد بن یحیى بن عمران األشعري : حّدثنا أحمد بن إدریس قال: قال )رض( حّدثنا أبي -)1(/261
طیالسي، عن سیف بن عمیرة، عن أبي بكر الحضرمي بن خالد ال حّدثنا محّمد بن یحیى المعاذّي، عن محّمد: قال
 :قال

 
 .من حّج خمس حجج لم یعّذبھ اهللا أبدًا:  ما لمن حّج خمس حجج؟ قال):ع (قلت ألبي عبد اهللا

 

                                                        
 .20/76 : 99 البحار ،130/14438 : 11 الوسائل ،282/30 : الخصال -1
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 ثواب من حّج عشر حجج
 

 :حّدثنا محّمد بن یحیى بن عمران األشعري قال: حّدثنا أحمد بن إدریس قال: قال )رض( حّدثنا أبي -)1(/262
: حّدثنا محّمد بن یحیى المعاذّي، عن محّمد بن خالد الطیالسي، عن سیف بن عمیرة، عن أبي بكر الحضرمي قال

 ):ع (قال أبو عبد اهللا
 

 .من حّج عشر حجج لم یحاسبھ اهللا أبدًا
 

                                                        
 .20/77 : 99 البحار ،130/14439 : 11 الوسائل ، 359 : الواعظين ةروض ، 445/43 : الخصال -1
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 ثواب من حّج عشرین حّجة
 

ن أحمد بن یحیى بن عمران األشعرّي حّدثنا محّمد ب: حّدثنا أحمد بن إدریس قال: قال )رض( حّدثنا أبي -)1(/263
حّدثنا محّمد بن یحیى المعاذي، عن محّمد بن خالد الطیالسي، عن سیف بن عمیرة، عن أبي بكر الحضرمي : قال
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: قال

 
 .من حّج عشرین حّجة لم یر جھّنم ولم یسمع شھیقھا وال زفیرھا

 

                                                        
 .21/78 : 99 البحار ،130/14440 : 11 الوسائل ، 516/3 : الخصال -1
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 ثواب من حّج أربعین حّجة
 

أبي الخّطاب، عن أبي جعفر  حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن محّمد بن الحسین بن: قال )رض( ثنا أبيحّد -)1(/264
 :األحول، عن زكرّیا الموصلي كوكب الدم قال

 
اشفع فیمن أحببت، ویفتح لھ باب من أبواب الجّنة، : من حّج أربعین حّجة قیل لھ: یقول) ع (سمعت العبد الصالح

 .یدخل منھ ھو ومن یشفع لھ
 

                                                        
 .130/14441 : 11 الوسائل ، 548/29 : الخصال -1
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 ثواب من حّج خمسین حّجة
 

حّدثنا محّمد بن الحسین بن أبي الخّطاب، عن علّي : حّدثنا سعد بن عبد اهللا قال: قال )رض( حّدثنا أبي -)1(/265
 :قال) ع (بن سیف، عن عبد المؤمن، عن ھارون بن خارجة، عن أبي عبد اهللا

 
 عدن فیھا مائة ألف قصر، في كّل قصر حور من من حّج خمسین حّجة بنى اهللا لھ مدینة في جّنة: سمعتھ یقول

 .في الجّنة) ص (حور العین، وألف زوجة، ویجعل من رفقاء محّمد
 

                                                        
 .21/79 : 99 البحار ،130/14442 : 11 الوسائل ، 571/3 : الخصال -1
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 إستحباب تكرار الحّج للموسر
 

 أحمد بن محّمد، عن محّمد بن أحمد النھدي، عن محّمد بن الولید، عن أبان، عن ذریح، عن أبي عبد اهللا -)1(/266
 :قال) ع(
 

 . سنین فلم یفد إلى رّبھ وھو موسر إّنھ لمحروممن مضت لھ خمس
 

علّي بن محّمد بن بندار، عن إبراھیم بن إسحاق، عن عبد اهللا بن حّماد، عن عبد اهللا بن سنان، عن  -)2(/267
 :قال) ع (حمران، عن أبي جعفر

 
 كّل خمسة أعوام مّرة لیطلب في أّي عبد أحسن اهللا إلیھ وأوسع علیھ في رزقھ، فلم یفد إلیھ: إّن هللا منادیًا ینادي

 .نوافلھ إّن ذلك لمحروم
 

إّن عبدًا أحسنت إلیھ وأجملت إلیھ فلم یزرني في ھذا المكان في كّل : روي أّن الجّبار جّل جاللھ یقول -)3(/268
 .خمس سنین لمحروم

 
ي سعید الخدرّي، عن حّدثنا أبو بكر، حّدثنا خلف بن خلیفة، عن العالء بن المسّیب، عن أبیھ، عن أب -)4(/269
 :قال )ص( النبّي

 
وإّن عبدًا أصححت لھ جسمھ وأوسعت علیھ في المعیشة، تمضي علیھ خمسة أعوام ال یِفد إلّي إّال : إّن اهللا یقول

 .محروم
 

، ثنا ھشام بن عّمار، ثنا الولید بن مسلم، ثنا  - جار ھشام بن عّمار - ثنا محّمد بن صالح بن أبي عصمة -)5(/270
 :قال )ص( ة بن یزید، ثنا العالء بن عبد الرحمن، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، عن النبّيصدق

 
 .إّن من أصححتھ ووّسعت علیھ لم یزرني في كّل خمسة أعوام لمحروم: قال اهللا تعالى

 
 ):ص( قال رسول اهللا: خباب بن األرت رفعھ قال -)6(/271

 
ت علیھ في الرزق، یأتي علیھ خمس ِحَجج لم یأت إلّي فیھّن إّن عبدًا أصححت لھ جسمھ، وأوسع: إّن اهللا یقول

 .لمحروم
 

                                                        
 .138/14463 : 11 الوسائل ،462/1610 و 450/1570 : 5 لتهذيبا ، 278/1 : 4 الكافي -1
 .139/14464 : 11 الوسائل ، 278/2 : 4 الكافي -2
 .139/14465 : 11 الوسائل ،136/581 : 2 الفقيه -3
 صحيح تقريب في حساناإل يسير، باختالف 483/4133 : 3 اإليمان شعب يسير، باختالف 318 : 8 بغداد تاريخ ،304/1031 : 2 يعلى أبي مسند -4

 ،929 و 566/928-565 : 2 المتناهية العلل ، 239/960 : الظمآن موارد يسير، باختالف 262 : 5 للبيهقي الكبرى السنن ، 16/3703 : 9 حبان ابن
 كما 206 : 3 الزوائد مجمع ، 212/4 : 2 والترهيب الترغيب ،318/1066 : 1 العالية المطالب ،)أعوام أربعة: (وفيه 300/490 : 1 األوسط المعجم

 .451 : 6 الكبير دمشق تاريخ تهذيب ، 511 : 1 المنثور الدر ،268/788 : 1 حاتم أبي البن الحديث علل Œ••ط•••األوسط المعجم في
 شعب ،415 : 6 كبيرال دمشق تاريخ تهذيب ،206 : 3 الزوائد مجمع ،262 : 5 للبيهقي الكبرى السنن ،268/788 : 1 حاتم أبي البن الحديث علل -5

 .4133ذ 483 : 3 اإليمان
 .511 : 1 المنثور الدر ،318/1066 : 1 العالية المطالب -6
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سمعت علّي بن المنذر :  نا محّمد بن صالح بن ھاني، نا محّمد بن نعیم قال1أخبرنا أبو عبد اهللا الحاف -)1(/272
 ل رسول اهللاقا: نا محّمد بن فضیل، نا العالء بن السائب، عن یونس بن خباب، عن أبي سعید الخدري قال: یقول

 ):ص(
 

إّن عبدًا أصححت لھ جسمھ وأوسعت علیھ في رزقھ، یأتي علیھ خمس سنین ال یفد إلّي : یقول رّبي تبارك وتعالى
 .لمحروم

 

                                                        
 .416 : 6 الكبير دمشق تاريخ تهذيب ،511 : 1 المنثور الدر ،482/4132 : 3 اإليمان شعب -1
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 إستحباب إكثار الحّج
 

من حّج أربع حجج لم تصبھ ضغطة القبر أبدًا، وإذا مات صّور اهللا عّز  - :في حدیث -)ع (قال الرضا -)1(/273
حجج التي حّج في صورة حسنة أحسن ما یكون من الصور بین عینیھ، تصّلي في جوف قبره حّتى یبعثھ وجّل ال

اهللا عّز وجّل من قبره ویكون ثواب تلك الصالة لھ، واعلم أّن الركعة من تلك الصالة تعدل ألف ركعة من صالة 
یحاسبھ اهللا أبدًا، ومن حّج عشرین حّجة اآلدمیین، ومن حّج خمس حجج لم یعّذبھ اهللا أبدًا، ومن حّج عشر حجج لم 
اشفع فیمن أحببت وتفتح لھ باب من : لم یر جھّنم ولم یسمع شھیقھا وال زفیرھا، ومن حّج أربعین حّجة قیل لھ

أبواب الجّنة یدخل منھ ھو ومن یشفع لھ، ومن حّج خمسین حّجة بني لھ مدینة في جّنة عدن فیھا ألف قصر، في 
في الجّنة، ومن حّج أكثر من ) ص (حور العین وألف زوجة، ویجعل من رفقاء محّمدكّل قصر ألف حور من 

خمسین حّجة كان كمن حّج خمسین حّجة مع محّمد واألوصیاء صلوات اهللا علیھم، وكان مّمن یزوره اهللا عّز 
 .ّطلع علیھا مخلوقوجّل كّل جمعة، وھو مّمن یدخل جّنة عدن التي خلقھا اهللا عّز وجّل بیده، ولم ترھا عین ولم ی

 
وما من أحد یكثر الحّج إّال بنى اهللا لھ عّز وجّل بكّل حّجة مدینة في الجّنة فیھا غرف في كّل غرفة منھا حوراء 

 .من حور العین، مع كّل حوراء ثالثمائة جاریة، لم ینظر الناس إلى مثلھّن حسنًا وجماال
 

                                                        
 .112/1 : 99 البحار ،127/14428 : 11 الوسائل ،139/604 : 2 الفقيه -1
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 من لّب واحدًا أو أكثر
 

) ع (، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّضال، عن عبد اهللا بن سنان، عن أبي عبد اهللاعّدة من أصحابنا -)1(/274
 :قال

 
ببناء البیت وتّم بناؤه قعد إبراھیم على ركن ثّم نادى ھلّم الحّج ھلّم الحّج، فلو ) ع (لّما أمر إبراھیم وإسماعیل

ھلّم الحّج، فلّبى الناس في أصالب : ولكّنھ نادىھلّموا إلى الحّج لم یحّج إّال من كان یومئذ إنسّیًا مخلوقًا، : نادى
لّبیك داعي اهللا، لّبیك داعي اهللا عّز وجّل، فمن لّبى عشرًا یحجُّ عشرًا، ومن لّبى خمسًا یحّج خمسًا، ومن : الرجال

 .لّبى أكثر من ذلك فبعدد ذلك، ومن لّبى واحدًا حّج واحدًا، ومن لم یلّب لم یحّج
 

 حّدثني موسى، حّدثنا أبي، عن أبیھ، عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیھ، عن جّده علّي أخبرنا محّمد، -)2(/275
 :قال) ص (خّبرنا عن رسول اهللا: قال) ع (بن الحسین، عن أبیھ، عن علّي بن أبي طالب

 
 حّجتین، ومن بالحّج لّبى الخلق، فمن لّبى تلبیة واحدة حّج حّجة واحدة، ومن لّبى مّرتین حّج) ع (لّما نادى إبراھیم
   .زاد فبحساب ذلك

                                                        
 : 12 البحار ،213/17585 : 13 و 10/14115 : 11 الوسائل ، 419/1 : الشرائع علل ، 129/548 و 150/658 : 2 الفقيه ، 206/6 : 4 يالكاف -1

 .214/620 : 10 األحاديث جامع ،187/1 : 99 و 105/17
 .215/621 : 10 األحاديث جامع ،7/8918 : 8 الوسائل مستدرك ، 63 : الجعفريات -2
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 إستحباب الحّج بالمؤمنین
 

 من حّج بثالثة من المؤمنین فقد اشترى نفسھ من اهللا عّز وجّل بالثمن، ولم یسألھ من ):ع (قال الرضا -)1(/276
 .أین اكتسب مالھ من حالل أو حرام

 

                                                        
 .108/14375 : 11 الوسائل ، 257/12 : 1) ع (الرضا أخبار عيون ، 118/103 : الخصال ،606ذ 139:  2 الفقيه -1
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 ) ع (من حّج عارفًا بحّق أھل البیت
 

 البرقي، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن یوسف، عن زكرّیا، عن علّي بن أحمد بن أبي عبد اهللا -)1(/277
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: عبد العزیز قال

 
من أتى الكعبة فعرف من حّقنا وحرمتنا ما عرف من حّقھا وحرمتھا لم یخرج من مّكة إّال وقد غفر لھ ذنوبھ، 

   .وكفاه اهللا ما أھّمھ من أمر الدنیا وآخرتھ

                                                        
 ).يهمه ما: (وفيه 62/35 : 99 البحار ، 242/17652 : 13 الوسائل ،145/202 : 1 المحاسن -1
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 ثواب من حّج أو اعتمر عن غیره:تاسعالفصل ال
  )ص(الحّج عن النبّي واألئمة 

 
 :وجدت بخّط أبي عبد اهللا الشاذاني في كتابھ، سمعت الفضل بن ھشام الھروي یقول -)1(/278

 
رزقت خیرًا كثیرًا والحمد : ذكر لي كثرة ما یحّج المحمودي، فسألتھ عن مبلغ حّجاتھ، فلم یخبرني بمبلغھا وقال

) ص (عن غیري بعد حّجة اإلسالم، أحّج عن رسول اهللا: فتحّج عن نفسك أو عن غیرك؟ فقال: قلت لھهللا، ف
فما تقول في حّجك؟ : وأجعل ما أجازني اهللا علیھ ألولیائھ، وأھب ما أثاب على ذلك للمؤمنین والمؤمنات، قلت

َوَجَعْلُت َجَزاَي ِمْنَك َوِمْنُھ الَِْوِلَیاِئَك الطَّاِھِریَن، َوَوَھْبُت َثَواِبي ) ص (َأللَُّھمَّ ِإنِّي َأْھَلْلُت ِلَرُسوِلَك ُمَحمَّد (:أقول: فقال
 .إلى آخر الدعاء) َعْنُھْم ِلِعَباِدَك اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبِكَتاِبَك َوُسنَِّة َنِبیَِّك

 
 :ّي قالعّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن موسى بن القاسم البجل -)2(/279

 
: تصوم بھا إن شاء اهللا، قلت:  یا سّیدي إّني أرجو أن أصوم في المدینة شھر رمضان، فقال):ع (قلت ألبي جعفر

وأھل بیتھ وزیارتك، فرّبما ) ص (وأرجو أن یكون خروجنا في عشر من شّوال، وقد عّود اهللا زیارة رسول اهللا
لرجل من إخواني ورّبما حججت عن نفسي فكیف حججت عن أبیك ورّبما حججت عن أبي ورّبما حججت عن ا

 ) الحدیث (.تمّتع: أصنع؟ فقال
 

                                                        
 .71/9100 : 8 الوسائل مستدرك ، 117/12 : 99 البحار ،511/987 : الكشي رجال -1
 .196/14609 : 11 الوسائل ، 314/1 : 4 يالكاف -2
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 إستحباب الطواف عن المؤمنین
 

محّمد بن یحیى، عن محّمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن علّي بن محّمد األشعث، عن علّي بن  -)1(/280
 :إبراھیم الحضرمي، عن أبیھ قال

 
یا ابن رسول : في المسجد وھو قاعد فیما بین القبر والمنبر، فقلت) ع (ىرجعت من مّكة فلقیت أبا الحسن موس

طف عّني ُأسبوعًا وصّل ركعتین، فأشتغل عن ذلك، فإذا رجعت : اهللا إّنى إذا خرجت إلى مّكة ربما قال لي الّرجل
 .لم أدر ما أقول لھ

 
للَُّھمَّ ِإنَّ ھَذا الطََّواَف َوَھاَتْیِن الرَّْكَعَتْیِن َأ (:إذا أتیت مّكة فقضیت نسكك فطف ُأسبوعًا وصّل ركعتین ثّم قل: قال

َوَعْن َجِمیِع َأْھَل َبَلِدي ُحرِِّھْم َوَعْبِدِھْم َوَأْبَیِضِھْم  )2( َعْن َأِبي َوُأمِّي َوَعْن َزْوَجِتي َوَعْن ُوْلِدي َوَعْن َحامَِّتي
  وصّلیت عنك ركعتین إّال كنت صادقًا، فإذا أتیت قبر النبيإّني قد طفت عنك: فال تشاء أن قلت للّرجل) َوَأْسَوِدِھْم

السََّالُم َعَلْیَك َیا َنِبيَّ اِهللا ِمْن  (:ثّم قل) ص (فقضیت ما یجب علیك فصّل ركعتین، ثّم قف عند رأس النبّي) ص(
فال تشاء أن )  ُحرِِّھْم َوَعْبِدِھْم َوَأْبَیِضِھْم َوَأْسَوِدِھْمَأِبي َوُأمِّي َوَزْوَجِتي َوُوْلِدي َوَجِمیِع َحامَِّتي، َوِمْن َجِمیِع َأْھِل َبَلِدي

 .عنك السالم، إّال كنت صادقًا) ص (إّني أقرأت رسول اهللا: تقول للّرجل
 

                                                        
: بدل) للرجل تقول أن بأس فال: (وفيه 286/19217 : 14 و 205/14633 : 11 الوسائل يسير، بتفاوت109/193 : 6 التهذيب ،316/8 : 4 الكافي -1
 ).للرجل تقول أن تشاء فال(
 .وخاصته أقرباؤه: الرجل حامة -2
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 ثواب من وصل قریبًا بحّجة أو عمرة
 

 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)1(/281
 

نعم إّن اهللا عّز وجّل جاعٌل لك : أشرك إخوتي في حّجتي؟ قال: نعم، قلت: أشرك أبويَّ في حّجتي؟ قال: قلت لھ
نعم تقول حین تفتتح : فأطوف عن الّرجل والمرأة وھم بالكوفة؟ فقال: حّجًا ولھم حّجًا ولك أجر لصلتك إّیاھم، قلت

 .الذي تطوف عنھ) ُفَالنَأللَُّھمَّ َتَقبَّْل ِمْن  (:الطواف
 

) ع (محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّضال، عن أبي جمیلة، عن جابر، عن أبي جعفر -)2(/282
 ):ص (قال رسول اهللا: قال

 
من وصل قریبًا بحّجة أو عمرة كتب اهللا لھ حّجتین وعمرتین، وكذلك من حمل عن حمیم یضاعف اهللا لھ األجر 

 .ضعفین
 

دخلت على أبي  : عن صفوان الجّمال قال،)4( عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن ابن أبي نصر -)3(/283
 ،)5( بأبي أنت وُأّمي لي ابنة قّیمة لي على كّل شيء وھي عاتق: فدخل علیھ الحارث بن المغیرة فقال) ع (عبد اهللا

 .ك، وال ینقص من أجرھا شيءأّما إّنھ یكون لھا أجر ویكون لك مثل ذل: فأجعل لھا حّجتي؟ قال
 

 أبو علي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عّمار، عن أبي إبراھیم -)6(/284
 :قال) ع(
 

: فقلت: سألتھ عن الرجل یحّج فیجعل حّجتھ وعمرتھ أو بعض طوافھ لبعض أھلھ وھو عنھ غائب ببلد آخر، قال
وھو مّیت، ھل یدخل ذلك : ھي لھ ولصاحبھ، ولھ أجر سوى ذلك بما وصل، قلتال، : فینقص ذلك من أجره؟ قال

 علیھ؟
 

فیعلم ھو في مكانھ أن : نعم، حّتى یكون مسخوطًا علیھ فیغفر لھ، أو یكون مضّیقًا علیھ فیوّسع علیھ، فقلت: قال
 .نعم، یخّفف عنھ: وإن كان ناصبیًا ینفعھ ذلك؟ قال: نعم، قلت: عمل ذلك لحقھ؟ قال

 
علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، وعن محّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعًا، عن ابن أبي عمیر،  -)7(/285

 ):ع (عن ھشام بن الحكم، عن أبي عبد اهللا
 

 .إذًا یكتب لك حّجًا مثل حّجھم، وتزداد أجرًا بما وصلت: في الرجل یشرك أباه وأخاه وقرابتھ في حّجھ، فقال
 

 ):ع (قلت ألبي عبد اهللا: عاویة بن عّمار قالروى م -)8(/286
 

                                                        
 .202/14623 : و 190/14594 : 11 الوسائل ، 315/1 : 4 الكافي -1
 .198/14614 : 11 و 412/12356 : 9 الوسائل ، 10/1 : 4 الكافي -2
 .197/14611 : 11 الوسائل ، 315/3 : 4 الكافي -3
 .عمير أبي ابن: الوسائل في -4
 .أدركت ما أول الجارية: العاتق -5
 .197/14613 : 11 الوسائل ، 315/4 : 4 الكافي -6
 .202/14624 : 11 الوسائل ، 316/6 : 4 الكافي -7
 .203/14627 : 11 الوسائل ، 279/1369 : 2 الفقيه -8
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إّن أبي قد حّج ووالدتي قد حّجت، وإّن أخوّي قد حّجا، وقد أردت أن أدخلھم في حّجتي كأّني قد أحببت أن یكونوا 
 .جاعل لھم حّجًا، ولك حّجًا، ولك أجرًا بصلتك إّیاھم إجعلھم معك، فإّن اهللا: معي، فقال

 
نا، عن سھل بن زیاد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي عّدة من أصحاب -)1(/287

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: بصیر قال
 

من وصل أباه أو ذا قرابة لھ فطاف عنھ كان لھ أجره كامال، والّلذي طاف عنھ مثل أجره، ویفضل ھو بصلتھ إّیاه 
یصلھ بھا كانت حّجتھ كاملة، وكان للذي حّج عنھ مثل من حّج فجعل حّجتھ عن ذي قرابتھ : وقال. بطواف آخر

 .أجره، إّن اهللا عّز وجّل واسع لذلك
 

                                                        
 .397/18055 : 13 و 197/14612 و 190/14595 : 11 الوسائل ، 316/7 : 4 الكافي -1
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 من أشرك في حّجھ جماعة
 

 :موسى بن القاسم، عن علّي بن أبي حمزة قال -)1(/288
 

إن كانوا صرورة : عن الرجل یشرك في حّجتھ األربعة والخمسة من موإلیھ؟ فقال) ع (سألت أبا الحسن موسى
 .)2( میعًا فلھم أجر، وال یجزي عنھم الذي حّج عنھم من حّجة اإلسالم، والحّجة لّلذي حّجج
 

أحمد بن عبد اهللا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن أبي عمران األرمني، عن علّي بن الحسین، عن محّمد  -)3(/289
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: قال) ع (بن الحسن، عن أبي الحسن

 
 . في حّجتك لكان لكّل واحد حّجة من غیر أن تنقص حّجتك شیئًالو أشركت ألفًا

 

                                                        
 .203/14626 و 175/14559 : 11 الوسائل ،322/1139 : 2 اإلستبصار ، 413/1435 : 5 التهذيب -1
 .النيابة ال إليهم الثواب هداءإ المراد -2
 الوسائل ،)إياهم لصلته أجراً وله حجاً لهم جاعل اهللا أن وروي: (ذيله في وقال يسير باختالف 133و144/132 : 2 الفقيه ، 317/10 : 4 الكافي -3

 .204/14629 و 202/14625 : 11
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 ثواب من حّج بالنیابة
 

محّمد بن یحیى، عن محّمد بن الحسن، عن علّي بن یوسف، عن أبي عبد اهللا المؤمن، عن ابن مسكان،  -)1(/290
 :قال) ع (عن أبي عبد اهللا

 
 .لّلذي یحجُّ عن رجل أجر وثواب عشر حجج:  قالالرجل یحجُّ عن آخر ما لھ من األجر والثواب؟: قلت لھ

 
لّلذي یحّج عن الرجل : عن الرجل یحّج عن آخر ألھ من األجر والثواب شيء؟ فقال) ع (سئل الصادق -)2(/291

أجر وثواب عشر حجج، ویغفر لھ وألبیھ وُألّمھ وإلبنھ وإلبنتھ وُألختھ ولعّمھ ولعّمتھ ولخالھ ولخالتھ، إّن اهللا 
 .مواسع كری

 
 :قال) ع (روى أبان بن عثمان، عن یحیى األزرق، عن أبي عبد اهللا -)3(/292

 
من حّج عن إنسان اشتركا، حّتى إذا قضى طواف الفریضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك 

 .الحاّج
 

 عن رجل Œ··ط···اطعّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن منصور بن العباس، عن علّي بن أسب -)4(/293
 :قال )5( عبد الرحمن بن سنان: من أصحابنا یقال لھ

 
إذ دخل علیھ رجل فأعطاه ثالثین دینارًا یحّج بھا عن إسماعیل، ولم یترك شیئًا من ) ع (كنت عند أبي عبد اهللا

 إذا أنت فعلت ھذا یا ھذا: العمرة إلى الحّج إّال اشترط علیھ، حّتى اشترط علیھ أن یسعى في وادي محّسر، ثّم قال
 .كان إلسماعیل حّجة بما أنفق من مالھ وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك

 

                                                        
 .164/14532 : 11 الوسائل ، 312/2 : 4 الكافي -1
 .165/14535 : 11 الوسائل ، 144/629 : 2 الفقيه -2
 .193/14602 و 165/14536 : 11 الوسائل ، 630 : 144 و 262/1275 : 2 الفقيه -3
 .165/14537 و 163/14530 : 11 الوسائل مختصراً، روى 262/1274 : 2 الفقيه ،451/1573 : 5 التهذيب ، 312/1 : 4 الكافي -4
 .سنان بن اهللا عبد عن سنان، بن الرحمن عبد: الوسائل وفي سنان، بن اهللا عبد عن حمن،الر عبد: التهذيب وفي الكافي، في كذا -5
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 من دفع إلى غیر واحد حّجة واحدة
 

یحّج بھا بعضھم، : عن رجل دفع إلى خمسة نفر حّجة واحدة، فقال) ع (سأل علّي بن یقطین أبا الحسن -)1(/294
 .لمن صّلى بالحّر والبرد:  الحّج؟ فقاللمن: وكّلھم شركاء في األجر، فقال لھ

 
قلت : عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عّمن ذكره، عن ابن أبي عمیر، عن علّي بن یقطین قال -)2(/295

 ):ع (ألبي الحسن
 

كّلھم شركاء في : یحّج بھا بعضھم فسوغھا رجل واحد منھم، فقال لي: رجل دفع إلى خمس نفر حّجة واحدة فقال
 .لمن صّلي بالحّر والبرد: لمن الحّج؟ فقال:  فقلتاألجر،

 
 :روي عن علّي بن یقطین قال -)3(/296

 
نعم : عن رجل یعطي خمسة نفر حّجة واحدة فیخرج فیھا واحد منھم ألھم أجر؟ قال) ع (سألت أبا الحسن األّول

تیھ الحّر والبرد، وإن كانوا صرورة الذي علیھ یأ: فأّیھم أعظم أجرًا؟ فقال: فقلت: لكّل واحد منھم أجر حاّج، قال
 .لم یجز ذلك عنھم، والحّج لمن حّج

 

                                                        
 .203/14628 : 11 الوسائل ، 144/631 : 2 الفقيه -1
 .163/14531 : 11 الوسائل ، 312/1 : 4 الكافي -2
 .14628ذ 203 و 174/14558 : 11 الوسائل ، 310/1540 : 2 الفقيه -3
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 ثواب من حّج عّمن أوصى بحّجة
 

 ):ع (قلت ألبي عبد اهللا: روي عن الحارث بن المغیرة قال -)1(/297
 

فحّج عنھا : لإّن امرأتي ماتت ولم تحّج، قا: فحّج عنھا فإّنھا لك ولھا، قلت: إّن ابنتي أوصت بحّجة ولم تحّج، قال
 .فإّنھا لك ولھا

 
یسألھ عن رجل أوصى إلیھ رجل أن یحّج عنھ ثالثة ) ع (كتب عمرو بن سعید الساباطي إلى أبي جعفر -)2(/298

حّج عنھ إن شاء اهللا، فإّن لك مثل أجره، وال ینقص : رجال فیحّل لھ أن یأخذ لنفسھ حّجة منھا؟ فوّقع بخّطھ وقرأتھ
 . تعالىمن أجره شيء إن شاء اهللا

 
أخبرنا المفّضل بن محّمد الجندلي، ثنا سلمة بن شبیب، ثنا عبد الرزاق، عن أبي معشر، عن محّمد بن  -)3(/299

 ):ص( قال رسول اهللا: المنكدر، عن جابر قال
 

 .المّیت، والحاّج عنھ، والمنفِّذ ذلك یعني الوصّي: إّن اهللا عّز وجّل لیدخل بالحّجة الواحدة ثالثة نفر الجّنة
 

                                                        
 .164/14533 : 11 الوسائل ، 270/1317 : 2 الفقيه -1
 .210/14640 : و 164/14534 : 11 الوسائل ، 271/1323 : 2 الفقيه -2
 .5/11791 : 5 العمال كنز ، 511 : 1 المنثور الدر ، 480/4123 : 3 اإليمان شعب -3
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 الحّج عن المّیت یلحق بھ
 

أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أبیھ، عن أبان بن عثمان األحمر التمیمي، عن معاویة بن عّمار  -)1(/300
 :الدھني، قال

 
 .یلحقھ الحّج عنھ والصدقة عنھ والصوم عنھ:  أّي شيء یلحق الرجل بعد موتھ؟ قال):ع (قلت ألبي عبد اهللا

 

                                                        
 .304/1 : 88 و 63/6 : 82 و 294/5 : 6 البحار ، 445/2605 : 2 الوسائل ، 150/217 : 1 المحاسن -1
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 أصناف الحاّج
 

الحّجاج یصدرون  ):ع (قال أبو عبد اهللا: علّي، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار قال -)1(/301
صنف یعتق من الّنار، وصنف یخرج من ذنوبھ كھیئة یوم ولدتھ ُأّمھ، وصنف یحفظ في أھلھ : على ثالثة أصناف

 .ومالھ، فذاك أدنى ما یرجع بھ الحاّج
 

 ):ص (قال رسول اهللا: أّنھ قال) ع ( محّمد بن علّيعن أبي جعفر -)2(/302
 

رجٌل ُغفر لھ ما تقّدم من ذنبھ وما تأّخر، والذي یلیھ رجٌل ُغفر لھ ما تقّدم من ذنبھ : أفضُلھم نصیبًا: الحاّج ثالثة
 . رجٌل ُحفظ في أھلھ ومالھ:- وھو أقّلھم حّظًا - وما تأّخر ویستأنف العمل، والثالث

 
 :أّنھ قال) ع (فر بن محّمدعن جع -)3(/303

 
فثلث یعتقون من الّنار ال یرجع اهللا في عتقھم، وثلث یستأنفون العمل وقد غفرت لھم ذنوبھم : الحاّج ثالثة أثالث

 .الماضیة، وثلث تخلف علیھم نفقاتھم ویعافون في أنفسھم وأھالیھم
 

أبي نصر، عن المفّضل بن صالح، عن عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن أحمد بن محّمد بن  -)4(/304
 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (جابر، عن أبي جعفر

 
فأفضلھم نصیبًا رجٌل غفر لھ ذنبھ ما تقّدم منھ وما تأّخر ووقاه اهللا عذاب القبر، وأّما الذي یلیھ فرجٌل : الحاّج ثالثة

 . الذي یلیھ فرجل حفظ في أھلھ ومالھغفر لھ ذنبھ ما تقّدم منھ، ویستأنف العمل فیما بقي من عمره، وأّما
 

                                                        
 93/14328 : 11 الوسائل ، 21/59 : 5 التهذيب ، 72/9 : األعمال ثواب ،)ع (عنه الحكم، بن هشام عن بإسناده 262/40 و ، 253/6 : 4 الكافي -1
 .26/111 : 99 البحار ، 118/14399 و
 .36/9008 : 8 الوسائل مستدرك ،49/44 : 99 البحار ، 294 : 1 اإلسالم دعائم -2
 .37/9009 : 8 الوسائل مستدرك ، 50/45 : 99 البحار ، 294 : 1 الماإلس دعائم -3
 البحار ، 101/14348 : 11 الوسائل ،494 : 1 اإلسالم دعائم يسير، بتفاوت 147/177 : 1 الخصال ،142/641 : 2 الفقيه ، 262/39 : 4 الكافي -4

 .49/44 و 7/13 : 99
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 من حّج هللا ومن حّج لغیره
 

عمران، عن الحسین بن یزید، عن  حّدثني موسى بن: قال )رض( حّدثني محّمد بن موسى بن المتوّكل -)1(/305
 :قال) ع (مندل الخادم، عن ھارون بن خارجة، عن أبي عبد اهللا

 
حّج هللا كان ثوابھ على اهللا الجّنة، ومن حّج للناس كان ثوابھ على الناس یوم حجٌّ هللا وحجٌّ للناس، فمن : الحّج حّجان

 .القیامة
 

) ع (إبراھیم بن إسحاق النھاوندي، عن عبد اهللا بن حّماد األنصاري، عن محّمد بن جعفر، عن أبیھ -)2(/306
 ):ص (قال رسول اهللا: قال

 
   . األغنیاء تجارة، وحّج المساكین مسألةیأتي على الناس زمان یكون فیھ حّج الملوك نزھة، وحّج

                                                        
 .24/103 : 99 البحار ، 109/14376 : 11 الوسائل ، 74/16 : األعمال ثواب -1
 .60/14240 : 11 الوسائل ،462/1613 : 5 التهذيب -2
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 في العمرة :الفصل العاشر
 إستحباب العمرة بعد الحّج

 
 :روى معاویة بن عّمار قال -)1(/307

 
نعم، إذا أمكن الموسى من رأسھ : عن رجل أفرد الحّج، ھل لھ أن یعتمر بعد الحّج؟ قال) ع (سئل أبو عبد اهللا

 .فحسن لھ
 

ّمد، عن معّلى بن محّمد، عن الحسن بن علّي الوّشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الحسین بن مح -)2(/308
 :قال) ع (الرحمن بن أبي عبد اهللا، عن أبي عبد اهللا

 
 .إذا أمكن الموسى من الرأس: العمرة بعد الحّج؟ قال: قلت لھ

 
عن ) ع (سألت أبا عبد اهللا :قالموسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اهللا  -)3(/309

 .إذا أمكن الموسى من رأسھ فحسن: المعتمر بعد الحّج؟ قال
 

 :قال) ع (روى أبان، عن أبي الجارود، عن أحدھما -)4(/310
 

 .حسن: سألتھ عن العمرة بعد الحّج في ذي الحّجة؟ قال
 

                                                        
 .315/19298 : 14 الوسائل ،274/1338 : 2 الفقيه -1
 .315/19300 : 14 الوسائل ، 536/7 : 4 الكافي -2
 .315/19299 : 14 الوسائل ، 438/1521 : 5 التهذيب -3
 .313/19295 : 14 الوسائل ، 278/1364 : 2 الفقيه -4
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 لكّل شھر عمرة
 

) ع (سمعت أبا عبد اهللا: فّضال، عن یونس بن یعقوب قالمحّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن  -)1(/311
 :یقول

 
 .في كّل شھر عمرة: كان یقول) ع (إّن علیًا

 
 :قال) ع (موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)2(/312

 
 .لكّل شھر عمرة: یقول) ع (كان علّي

 
بد الجّبار، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان أبو علّي األشعري، عن محّمد بن ع -)3(/313

 :قال) ع (بن یحیى، عن عبد الرحمن بن الحّجاج، عن أبي عبد اهللا
 

 . في كّل شھر عمرة):ع (في كتاب علي
 

أیكون أقّل : فقلت لھ: لكّل شھر عمرة، قال :قال) ع (روى علّي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى -)4(/314
 .)5( لكّل عشرة أّیام عمرة: ذلك؟ قالمن 

 
 :قال) ع (أحمد بن محّمد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن الرضا -)6(/315

 
 .لكّل شھر عمرة

 
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: روى إسحاق بن عّمار قال -)7(/316

 
 .الّسنة إثنا عشر شھرًا یعتمر لكّل شھر عمرة

 
 ):ع ( أبو عبد اهللاقال: حسین بن عثمان قال -)8(/317

 
 .في السنة اثنا عشر عمرة، في كّل شھر عمرة

 
 :علّي بن جعفر في كتابھ، عن أخیھ قال -)9(/318

 
 .یعتمر فیما أحّب من الشھور: سألتھ عن العمرة متى ھي؟ قال

 
                                                        

 .307/19274 : 14 الوسائل ، 434/1507 : 5 التهذيب ، 534/1 : 4 الكافي -1
 .19277 و 308/19276 : 14 الوسائل ،1155 و 326/1154 : 2 اإلستبصار ،1510 و 435/1509 : 5 التهذيب -2
 .307/19273 : 14 الوسائل ، 534/2 : 4 الكافي -3
 .309/19281:  14 الوسائل ،278/1363 : 2 الفقيه -4
 ).369 : 1 الوسيلة تحرير (رجاء بها اإلتيان الشهر دون فيما واألحوط العمرتين، بين الفصل مقدار في اختلفوا -5
 .331/1 : 99 البحار ، 309/19283 : 14 الوسائل ، 369/1320 : اإلسناد قرب -6
 .309/19280 : 14 الوسائل ،278/1362 : 2 الفقيه -7
 .178/11788 : 10 الوسائل مستدرك ،111 : عشر الستّة اُألصول -8
 .309/19282 : 14 الوسائل ،169/286 : جعفر بن علي مسائل -9
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 :أخبرنا سفیاُن بن عیینة، عن ابن أبي نجیح، عن مجاھد -)1(/319
 

 . عمرةفي كّل شھر: قال )رض( أّن علیًا

                                                        
 .367 : الشافعي اإلمام مسند -1
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 فضل العمرة في رجب
 

الحّجة ثوابھا الجّنة، والعمرة كّفارة لكّل ذنب، وأفضل العمرة عمرة : أّنھ قال) ص (روي عن النبي -)1(/320
 .رجب

 
 :قال) ع (محّمد بن أبي عمیر، عن عمر بن ُأذینة، عن زرارة، عن أبي جعفر -)2(/321

 
 ) الحدیث (.عمرة في رجب، وحّجة مفردة في عامھا: ل ما أفضل من حّج الناس؟ فقا):ع (قلت ألبي جعفر

 
 :موسى بن القاسم، عن حّماد بن عیسى، عن عمر بن ُأذینة، عن زرارة بن أعین قال -)3(/322

 
وإّنما  - :إلى أن قال - العمرة المفردة ثّم یذھب حیث شاء:  الذي یلي الحّج في الفضل، قال):ع (قلت ألبي جعفر

 .)4( ة، فأفضل العمرة عمرة رجبنزلت العمرة بالمدین
 

 :أّنھ قال) ع (عن جعفر بن محّمد -)5(/323
 

 .إعتمر في أّي الشھور شئت، وأفضل العمرة عمرة رجب
 

 ):ع (روى معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)6(/324
 

 .رجب أفضلال بل عمرة في شھر : أّنھ سئل أّي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شھر رمضان؟ فقال
 

محّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد  -)7(/325
 :قال) ع (اهللا
 

 .المعتمر یعتمر في أّي شھور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب
 

 الحسن الصّفار، عن العباس بن حّدثنا محّمد بن: قال )رض( حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید -)8(/326
 وحماد وصفوان بن یحیى وفضالة بن ؛معروف، عن علّي بن مھزیار، عن الحسین بن سعید، عن ابن أبي عمیر

 .وأفضل العمرة عمرة رجب -: في حدیث قال -)ع (أّیوب، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا
 

 .حّج في الفضل أّن العمرة في رجب تلي ال):ع (روي عنھم -)9(/327
 

                                                        
 .302/19252 : 14 الوسائل ، 142/620 : 2 الفقيه -1
 .300/19246 : 14 و 253/14723 : 11 الوسائل ،156/511 : 2 اإلستبصار ، 31/93 : 5 التهذيب -2
 .182/649 : 1 الثقلين نور ، 193/5 : 1 البرهان تفسير ، 301/19247 و 298/19240 : 14 الوسائل ، 433/1502 : 5 التهذيب -3
 .109/169 القرآن في الحج في الحديث تمام -4
 .176/11782 : 10 الوسائل مستدرك ، 33/13 : 99 البحار ، 334 : 1 اإلسالم دعائم -5
 .301/19248 : 14 الوسائل ،276/1347  :2 الفقيه -6
 .303/19258 : 14 الوسائل ، 536/6 : 4 الكافي -7
 .331/2 : 99 البحار ، 302/19254 : 14 الوسائل ، 408/1 : الشرائع علل -8
 .303/19261 : 14 الوسائل ، 735 : المتهجد مصباح -9
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 من أحرم في رجب وأحّل في غیره
 

 :قال) ع (عبد اهللا بن الحسن العلوي، عن جّده علّي بن جعفر، عن أخیھ موسى بن جعفر -)1(/328
 

إذا أحرمت في رجب وإن كان في یوم واحد منھ فقد أدركت عمرة رجب، : سألتھ عن عمرة رجب ما ھي؟ قال
 .جب أن تحرم في رجبوإن قدمت في شعبان فإّنھا عمرة ر

 
 :قال) ع (في روایة عبد اهللا بن سنان، عن أبي عبد اهللا -)2(/329

 
 .إذا أحرمت وعلیك من رجب یوم ولیلة فعمرتك رجبّیة

 
محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّضال، عن ابن بكیر، عن عیسى الفّراء، عن أبي عبد  -)3(/330
 :قال) ع (اهللا
 

غیر رجب وطاف في رجب فعمرتھ  مرة في رجب وأحّل في غیره كانت عمرتھ لرجب، وإذا أھّل فيإذا أھّل بالع
 .لرجب

 
علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن حفص بن البخترّي، عن عبد الرحمن بن الحّجاج،  -)4(/331

 ):ع (عن أبي عبد اهللا
 

 .ي الذي قد نوى أو یكتب لھ في أفضلھمایكتب لھ ف: في رجل أحرم في شھر وأحّل في آخر فقال
 

                                                        
 .331/4 : 99 رالبحا ،303/19259 : 14 الوسائل ، 241/951 : اإلسناد قرب -1
 .301/19249 : 14 الوسائل ، 276/1349 : 2 الفقيه -2
 .302/19256 : 14 الوسائل ، 536/3 : 4 الكافي -3
 .303/19257 و 301/19250 : 14 الوسائل ، 276/1348 : 2 الفقيه ، 536/5 : 4 الكافي -4
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 فضل العمرة في شھر رمضان
 

حّدثنا أبي، عن أبیھ، عن جّده جعفر بن محّمد، عن : أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى قال -)1(/332
وقد  - ّم معقلُأل) ص (قال رسول اهللا: قال) ع (أبیھ، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیھ، عن علّي بن أبي طالب

 .إعتمري في شھر رمضان، فإّن عمرة فیھ تعدل حّجة -: كانت قد فاتھا الحّج
 

عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، وأحمد بن محّمد جمیعًا، عن علّي بن مھزیار، عن علّي بن حدید  -)2(/333
 :قال

 
أسألھ ) ع ( الفطر كتبت إلى أبي جعفركنت مقیمًا بالمدینة في شھر رمضان سنة ثالث عشرة ومائتین، فلّما قرب

عن الخروج في عمرة شھر رمضان أفضل أو ُأقیم حّتى ینقضي الشھر وُأتمُّ صومي؟ فكتب إلّي كتابًا قرأتھ 
 .سألت رحمك اهللا عن أّي العمرة أفضل؟ عمرة شھر رمضان أفضل یرحمك اهللا: بخّطھ

 
 :حسن بن علّي، عن حّماد بن عثمان قالالحسین بن محّمد، عن معّلى بن محّمد، عن ال -)3(/334

 
إذا أراد العمرة انتظر إلى صبیحة ثالث وعشرین من شھر رمضان، ثّم یخرج مھال في ذلك ) ع (كان أبو عبد اهللا

 .الیوم
 

عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن أحمد بن محّمد، عن حّماد بن عثمان، عن الولید بن صبیح  -)4(/335
 :قال

 
إّنما كان ذلك في امرأة وعدھا رسول :  بلغنا أّن عمرة في شھر رمضان تعدل حّجة، فقال):ع (بي عبد اهللاقلت أل

 .إعتمري في شھر رمضان فھي لك حّجة: فقال لھا) ص (اهللا
 

حّدثنا محّمد بن عوف الطائي، حّدثنا أحمد بن خالد الوھبي، حّدثنا محّمد بن إسحاق، عن عیسى بن  -)5(/336
 :ُأّم معقل األسدي أسد ُخزیمة، حّدثني یوسف بن عبد اهللا بن سالم، عن جّدتھ ُأّم معقل قالتمعقل بن 

 
حّجة الوداف وكان لنا جمل، فجعلھ أبو معقل في سبیل اهللا، وأصابنا مرض، وھلك أبو  )ص( لّما حّج رسول اهللا

لقد تھّیأنا : ا منعك أن تخرجي معنا؟ قالتیا ُأّم معقل، م:  فلّما فرغ من حّجھ جئتھ فقال،)ص( معقل، وخرج النبيُّ
 .فھلك أبو معقل، وكان لنا جمل ھو الذي نحّج علیھ، فأوصى بھ أبو معقل في سبیل اهللا

 
فھّال خرجِت علیھ؟ فإّن الحّج في سبیل اهللا، فأّما إذ فاتتك ھذه الحّجة معنا فاعتمري في رمضان فإّنھا كحّجة، : قال

 ما أدري ألي خاّصة؟ )ص( العمرة عمرة، وقد قال ھذا لي رسول اهللالحجُّ حّجة، و: فكانت تقول
 

حّدثنا یحیى بن حكیم، ثنا أبو قتیبة، ثنا حرب بن ُسریج، ثنا حرب بن علّي، عن محّمد بن علي، عن  -)6(/337
 ):ص( قال رسول اهللا: علّي قال

 
 .عمرة في رمضان تعدل حّجة

                                                        
 .177/11785 : 10 الوسائل مستدرك ، 67 : الجعفريات -1
 .304/19263 : 14 الوسائل ، 536/2 : 4 الكافي -2
 .304/19264 : 14 الوسائل ، 536/4 : 4 الكافي -3
 .304/19262 : 14 الوسائل ، 535/1 : 4 الكافي -4
 .182/4 : 2 والترهيب الترغيب ، 396 : 2 الهداية ألحاديث الراية نصب ، 504/1989 : 2 داود أبي سنن -5
 .280 : 3 الزوائد مجمع ، 38/1150 : 2 البزار زوائد عن األستار كشف -6
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نا أحمد بن عبد الملك بن واقد، ثنا عبید اهللا بن عمرو، عن عبد الكریم، حّدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، ث -)1(/338

 :عن عطاء، عن جابر
 

 .عمرة في رمضان تعدل حّجة: قال )ص( أّن النبّي
 

حّدثنا أبو كامل، حّدثنا أبو عوانة، عن إبراھیم بن مھاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أخبرني  -)2(/339
 :ُأّم معقل قالترسول مروان الذي أرسل إلى 

 
قد علمت أّن علّي حّجة، فانطلقا یمشیان حّتى :  فلّما قدم قالت ُأّم معقل،)ص( كان أبو معقل حاّجًا مع رسول اهللا

صدقت جعلتھ في سبیل اهللا، : یا رسول اهللا إّن عليَّ حّجة وإّن ألبي معقل بكرًا، قال أبو معقل: دخال علیھ، فقالت
یا رسول اهللا إّني امرأة قد :  فلتُحجَّ علیھ فإّنھ في سبیل اهللا، فأعطاھا الَبْكر، فقالت أعطھا):ص( فقال رسول اهللا

 .عمرة في رمضان تجزئ حّجة: كبرت وسقمت فھل من عمل یجزئ عّني من حّجتي؟ قال
 

الوارث بن  ثنا یحیى بن محّمد بن یحیى، ثنا مسّدد، ثنا عبد 1حّدثنا أبو عبد اهللا محّمد بن یعقوب الحاف -)3(/340
 :سعید العنبري، عن عامر األحول، عن بكر بن عبد اهللا المزني، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال

 
ما عندي ما أحّجك علیھ، : فقال ،)ص (حّج بي مع رسول اهللا: الحّج، فقالت امرأة لزوجھا) ص (أراد رسول اهللا

ذلك حبیس في : فحّج بي على جملك فالن، قال: تذاك نعتقبھ أنا وولدك، قال: فحّج بي على ناضحك، فقال: قالت
من مّكة أرسلت إلیھ زوجھا، ) ص (فلّما رجع النبي: ذاك قوتي وقوتك، قال: فبع تمر رقك قال: سبیل اهللا، قالت

یا رسول اهللا : فقال) ص (مّني السالم وسلھ ما یعدل حّجة معك، فأتى زوجھا النبّي) ص (اقرأ رسول اهللا: فقالت
فحّج بي على : لیس عندي، قالت: أن أحّج بھا معك، فقلت لھا:  تقرئك السالم ورحمة اهللا وأّنھا قالتإّن امرأتي

 .ذلك حبیس في سبیل اهللا: جملي فالن، قلت لھا
 

تعّجبًا من حرصھا ) ص (فضحك النبّي:  أما إّنك لو كنت حججت بھا كان في سبیل اهللا؟ فقال):ص (قال النبي
اقرأھا مّني السالم ورحمة اهللا وأخبرھا أّنھا :  أمرتني أن أسألك ما تعدل حّجة معك، قالوإّنھا: على الحّج، قال

 .تعدل حّجة معي عمرة في رمضان
 

ثنا األوزاعي، عن یحیى بن أبي كثیر، : حّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي، ثنا روح ومحّمد بن مصعب قاال -)4(/341
 :األسدّیة أّنھا قالتعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ُأّم معقل 

 
إعتمري في رمضان، فإّن عمرة في رمضان تعدل : یا رسول اهللا إّني أرید الحّج وجملي أعجف فما تأمرني؟ قال

 .حّجة
 

، حّدثنا حبیب المعلم، عن عطاء، عن ابن  - یعني ابن ُزریع - حّدثنا أحمد بن عبدة الضبّي، حّدثنا یزید -)5(/342
 :عباس

 

                                                        
 .114/12290 : 5 العمال كنز ، 397 و 361 و 352 : 3 أحمد مسند ،996/2995 : 2 ماجة ابن سنن -1
 .182/5 : 2 والترهيب الترغيب ، 503/1988 : 2 داود أبي سنن -2
 .120/12317 : 5 العمال كنز ، 508 : 1 المنثور الدر ، 484 : 1 الصحيحين على المستدرك -3
 .406و405 : 6 أحمد مسند -4
 .90/222 : 3 مسلم صحيح -5
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ناضحان :  ما منعك أن تكوني حججِت معنا؟ قالت:- یقال لھا ُأّم سنان - ل إلمرأة من األنصارقا )ص( أّن النبي
فُعمرة في رمضان تقضي : أحدھما، وكان اآلخر َیسقي غالمنا، قال حّج ھو وابنھ على - زوجھا - كانا ألبي فالن

 .حّجة أو حّجة معي
 

وسف بن عدي، ثنا عبد الرحمن بن سلیمان، عن المختار حّدثنا عمرو بن أبي الطاھر بن السرح، ثنا ی -)1(/343
 :بن فلفل، عن طلق بن حبیب، عن أبي طلیق

 
إّنھ في سبیل : ھو حبیس في سبیل اهللا، فقالت: أعطني جملك أحّج علیھ، فقال: أّن امرأتھ قالت لھ ولھ جمل وناقة

فأعطني من : ثر على نفسي أحدًا، قالتال أو: فأعطني الناقة وحّج على جملك، قال: اهللا أن أحّج علیھ، قالت
فإذا فعلت ما فعلت فاقرئ : ما عندي فضل عّما أخرج بھ وأدع لكم، ولو كان معي ألعطیتك، قالت: نفقتك، فقال
أقرأه منھا السالم وأخبره بالذي قالت  )ص( إذا لقیتھ وقل لھ الذي قلت لك، فلّما لقى رسول اهللا )ص( رسول اهللا

 صدقت ُأّم طلیق لو أعطیتھا جملك كان في سبیل اهللا، ولو أعطیتھا ناقتھا كانت في ):ص( لھ، قال رسول اهللا
 .عمرة في رمضان: یا رسول اهللا فما یعدل بحّج؟ قال: قلت: سبیل اهللا، ولو أعطیتھا من نفقتك أخلفھا اهللا لك، قال

 

                                                        
 الكنى كتاب ،280 : 3 الزوائد مجمع مختصراً، روى 38/1151 : 2 البزار زوائد عن األستار كشف ، 324/816 : 22 للطبراني الكبير المعجم -1

 .183/7 : 2 والترهيب الترغيب ،46 : 9 الكبير التاريخ ،41 : 1 للدوالبي واألسماء
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 العمرة إلى العمرة
 

 .عمرة إلى العمرة یكّفران ما بینھماال: أّنھ قال) ع (روینا عن جعفر بن محّمد -)1(/344
 

 . العمرة إلى العمرة كّفارة لما بینھما):ع (قال الرضا -)2(/345
 

ثنا فلیج، عن عاصم بن : ثنا یونس بن محّمد وسریج بن النعمان قاال: حّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي قال -)3(/346
 ):ص( قال رسول اهللا: بیعةعبید اهللا، عن عبد اهللا بن عامر، عن أبیھ، قال سریج بن ر

 
 .العمرة إلى العمرة كّفارة لما بینھما من الذنوب والخطایا، والحّج المبرور لیس لھ جزاء إّال الجّنة

 
أخبر أبو محّمد بن یوسف، أنا أبو مروان عبد الملك بن محّمد القاضي بمدینة الرسول، نا عبد اهللا بن  -)4(/347

 نا سلیمان بن حرب، نا حّماد بن زید، عن أّیوب السختیاني، عن عبید اهللا بن زیدان البجلي، نا الحسن بن علي،
 قال رسول اهللا: ثّم لقیت عبید اهللا بن عمر، فحّدثني عن ُسَمّي، عن أبي صالح، عن أبي ھریرة قال: عمر قال

 ):ص(
 

 .ةالُعمرتان تكّفران ما بینھما، والحجُّ المبرور لیس لھ ثواب أو قال جزاء إّال الجّن
 

 .وما سّبح الحاجُّ من تسبیحة وال ھّلل من تھلیلة وال كّبر من تكبیرة إّال یبّشر بھا تبشیرة: وزاد أّیوب في حدیثھ
 

قرأُت على مالك، عن ُسّمّي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح : حّدثنا یحیى بن یحیى قال -)5(/348
 :قال )ص( السّمان، عن أبي ھریرة، أّن رسول اهللا

 
 .العمرة إلى العمرة كّفارة لما بینھما، والحّج المبرور، لیس لھ جزاء إّال الجّنة

 

                                                        
 .333 : 1 اإلسالم دعائم -1
 .301/19251 : 14 الوسائل ، 142/619 : 2 الفقيه -2
 .195/5734 : 2 الصغير الجامع ، 447 : 3 أحمد مسند -3
 األحاديث جامع ، 114/12295 : 5 العمال كنز ، 394/5735 : 4 القدير فيض ، 195/5735 : 2 الصغير الجامع ، 472/4093 : 3 اإليمان شعب -4

 .15/1054 : 2 والترهيب الترغيب كتاب األول، القسم 588/1454 : 4 للسيوطي
 صحيح يسير، باختالف روى 462 في و 461 و 246 : 2 أحمد مسند ، 120/12639 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف ، 346/65 : 2 مالك موطّأ -5

 و 112/2622 : 5 النسائي سنن ،272/933 : 3 الترمذي سنن ،964/2888 : 2 ماجة ابن سنن ، 156/437 : 3 مسلم صحيح ، 15/350 : 3 البخاري
 : 3 اإليمان شعب ،261 : 5 و 343 : 4 للبيهقي الكبرى السنن ،3073 و 359/3072 و 121/2513 : 4 خزيمة ابن صحيح ، 155/2629 و 2623

 .195/5733 : 2 الصغير الجامع ، 163/3 : 2 والترهيب الترغيب ،62 : 9 بغداد تاريخ ،4092 و 471-472/4091
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 األغسال المستحّبة في الحّج :الفصل الحادي عشر
 األغسال المندوبة

 
أخبرني الشیخ أّیده اهللا تعالى، عن أحمد بن محّمد، عن أبیھ، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن  -)1(/349

 :قال) ع ( سعید، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحمید، عن محّمد بن مسلم، عن أبي جعفرالحسین بن
 

الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعیدین، ویوم عرفة، وثالث لیال في شھر رمضان، وحین تدخل الحرم، 
 . ومن غّسل المّیت،)ص (وإذا أردت دخول مسجد الرسول

 
، عن أحمد بن محّمد، عن أبیھ، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن أخبرني الشیخ أّیده اهللا -)2(/350

 :قال) ع (عن أحدھما سعید، عن حّماد، عن حریز، عن محّمد بن مسلم،
 

ویومي العیدین، وإذا دخلت الحرمین، ویوم تحرم، ویوم الزیارة،  - :إلى أن قال - الغسل في سبعة عشر موطنًا
الترویة، ویوم عرفة، وإذا غّسلت مّیتًا أو كّفنتھ أو مسستھ بعدما یبرد، ویوم الجمعة، ویوم تدخل البیت، ویوم 

 .وغسل الجنابة فریضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كّلھ فاغتسل
 

حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن أحمد بن محّمد بن : قال )رض( حّدثنا أبي -)3(/351
 :قال) ع (نطي، عن عبد اهللا بن سنان، عن أبي عبد اهللاأبي نصر البز

 
غسل المّیت، وغسل الجنب، وغسل من غّسل المّیت، وغسل الجمعة والعیدین، : إّن الُغسل في أربعة عشر موطنًا

 ) الحدیث (.ویوم عرفة، وغسل اإلحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدینة، ودخول الحرم، والزیارة
 

لشیخ أّیده اهللا تعالى، عن أحمد بن محّمد، عن أبیھ، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن أخبرني ا -)4(/352
 :قال) ع (الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن ابن سنان، عن أبي عبد اهللا

 
الغسل من الجنابة، ویوم الجمعة، ویوم الفطر، ویوم األضحى، ویوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غّسل مّیتًا، 

 .ن یحرم، وعند دخول مّكة والمدینة، ودخول الكعبة، وغسل الزیارة، والثالث اللیالي في شھر رمضانوحی
 

حّدثنا أحمد بن محّمد بن الھیثم العجلي، وأحمد بن الحسن القّطان، ومحّمد بن أحمد السناني، والحسین  -)5(/353
غ، وعلّي بن عبد اهللا الوّراق رضي اهللا عنھم بن محّمد الصائ بن إبراھیم بن أحمد بن ھشام المكّتب، وعبد اهللا

حّدثنا تمیم بن : حّدثنا بكر بن عبد اهللا بن حبیب قال: حّدثنا أبو العباس أحمد بن یحیى بن زكرّیا القّطان قال: قالوا
واألغسال  -: في حدیث شرائع الدین قال -)ع (حّدثنا أبو معاویة، عن األعمش، عن جعفر بن محّمد: بھلول قال

ھا غسل الجنابة، والحیض، وغسل المّیت، وغسل من مّس المّیت بعدما یبرد، وغسل من غّسل المّیت، وغسل من
یوم الجمعة، وغسل العیدین، وغسل دخول مّكة، وغسل دخول المدینة، وغسل الّزیارة وغسل اإلحرام، وغسل 

 ) الحدیث (.یوم عرفة
 

                                                        
 ).الحرام البيت دخول أردت إذا: (وفيه 307/3719 : 3 الوسائل ، 105/272 : 1 التهذيب -1
 و 305/3711-304 : 3 الوسائل يسير، بتفاوت) ع (جعفر أبي عن روى 508/10 : 3 الخصال ، 44/172 : 1 الفقيه ، 114/303 : 1 التهيب -2

 .منه قطعة روى 133/2 : 99 البحار يسير، فاوتبت) ع (جعفر أبي عن 3713
 .133/1 : 99 و 5/5 : 81 البحار ، 305/3714 : 3 الوسائل ، 498 : 2 الخصال -3
 .306/3717 : 3 الوسائل ، 110/290 : 1 التهذيب -4
 .134/3 : 99 و 223 : 10 البحار ، 306/3715 : 3 الوسائل ، 603 : 2 الخصال -5
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 ،)ع (بن محّمد بن قتیبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعبد الواحد بن محّمد بن عبدوس، عن علّي  -)1(/354
 :في كتاب كتبھ إلى المأمون

 
 ) الحدیث (.وغسل یوم الجمعة سّنة، وغسل العیدین، وغسل دخول مّكة والمدینة، وغسل الزیارة، وغسل اإلحرام

 

                                                        
 .9/10 : 81 البحار ، 305/3713 : 3 الوسائل ، 123 : 2) ع( الرضا أخبار عيون -1
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 تقدیم الغسل
 

 :شام بن سالم قالمحّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن أبي عمیر، عن ھ -)1(/355
 

أن اغتسلوا بالمدینة، : إّنا نرید أن نوّدعك، فأرسل إلینا: ونحن جماعة ونحن بالمدینة) ع (أرسلنا إلى أبي عبد اهللا
فإّني أخاف أن یعّز الماء علیكم بذي الحلیفة فاغتسلوا بالمدینة والبسوا ثیابكم التي تحرمون فیھا ثّم تعالوا فرادى 

 .أو مثاني
 

علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، عن علّي بن أبي حمزة، عن أبي بصیر  -)2(/356
 :قال

 
 ) الحدیث (.نعم: سألتھ عن الرجل یغتسل بالمدینة إلحرامھ، أیجزیھ ذلك عن غسل ذي الحلیفة؟ قال

 
 :موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمیر، عن حّماد، عن الحلبي قال -)3(/357

 
 .نعم: عن الرجل یغتسل بالمدینة لإلحرام، أیجزیھ عن غسل ذي الحلیفة؟ قال) ع (ت أبا عبد اهللاسأل

 
یجزیھ ذلك من : عن الرجل یغتسل بالمدینة إلحرامھ؟ فقال) ع (أّنھ سأل أبا عبد اهللا: عن محّمد الحلبي -)4(/358

 .الغسل بذي الحلیفة
 

                                                        
 .16419 و 326/16418 : 12 الوسائل ،303/1034و 63/202 : 5 التهذيب ،201/918 : 2 الفقيه ،328/7 : 4 الكافي -1
 .326/16420 : 12 الوسائل ، 328/2 : 4 الكافي -2
 .327/16422 : 12 الوسائل ، 63/201 : 5 التهذيب -3
 .327/16423 : 12 الوسائل ،919ذ 201 : 2 لفقيها -4
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 إعادة الغسل
 

 :فوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قالالحسین بن سعید، عن ص -)1(/359
 

یعید غسلھ ألّنھ إّنما دخل : عن الرجل یغتسل للزیارة ثّم ینام، أیتوّضأ قبل أن یزور؟ قال) ع (سألت أبا إبراھیم
 .بوضوء

 
 :أبو علي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عّمار قال -)2(/360

 
یجزئھ :  غسل الزیارة، یغتسل الرجل باللیل ویزور باللیل بغسل واحد، أیجزئھ ذلك؟ قالعن) ع (سألت أبا الحسن

 .فلیعد غسلھ باللیل ما لم یحدث ما یوجب وضوءًا، فإن أحدث
 

 :قال) ع (موسى بن القاسم، عن عبد اهللا، عن إسحاق بن عّمار، عن أبي الحسن -)3(/361
 

یجزیھ إن لم یحدث، فإن أحدث ما یوجب : ر باللیل بغسل واحد؟ قالسألتھ عن غسل الزیارة یغتسل بالنھار، ویزو
   .وضوءًا فلیعد غسلھ باللیل

                                                        
 .249/19116 : 14 الوسائل ، 251/851 : 5 التهذيب -1
 .248/19115 : 14 الوسائل ، 511/2 : 4 الكافي -2
 .248/19114 : 14 الوسائل ، 251/850 : 5 التهذيب -3
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 في اإلحرام والتلبیة :الفصل الثاني عشر
 عّلة اإلحرام

 
حّدثني أبو الحسن علّي بن محّمد بن : حّدثني عبد الواحد بن محّمد بن عبدوس النیسابوري العّطار قال -)1(/362

فإن  -: قال في حدیث طویل -)ع (وري، عن أبو محّمد الفضل بن شاذان النیسابوري، عن الرضاقتیبة النیساب
ألن یخشعوا قبل دخولھم حرم اهللا وأمنھ، ولئّال یلھوا ویشتغلوا بشيء من ُأمور : فلم ُأمروا باإلحرام؟ قیل: قیل

لین علیھم بكلیتھم، مع ما فیھ من التعظیم الدنیا وزینتھا ولّذاتھا، ویكونوا صابرین فیما ھم فیھ، قاصدین نحوه مقب
هللا عّز وجّل ولبیتھ، والتذّلل ألنفسھم عند قصدھم إلى اهللا تعالى ووفادتھم إلیھ، راجین ثوابھ، راھبین من عقابھ، 

 .ماضین نحوه مقبلین إلیھ بالذّل واإلستكانة والخضوف وصّلى اهللا على محّمد وآلھ أجمعین
 

حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن محّمد بن عیسى بن عبید، عن العباس بن معروف، : قال )رحمھ اهللا (أبي -)2(/363
 .ووجب اإلحرام لعّلة الحرم -: في حدیث قال -)ع (عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اهللا

 
) ع (محّمد بن یحیى، عن محّمد بن الحسین، عن عثمان بن عیسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبد اهللا -)3(/364
 :قال

 
 .كانت بنو إسرائیل إذا قّربت القربان تخرج ناٌر تأكل قربان َمْن ُقبل منھ، وإّن اهللا جعل اإلحرام مكان القربان

 

                                                        
 .24ذ 42 : 99 و 1ذ 84 : 6 البحار ، 314/16388 : 12 الوسائل ،120 : 2) ع (الرضا أخبار عيون ، 274 : الشرائع علل -1
 .134/5 و 43/28 : 99 البحار ،314/16389 : 12 الوسائل ، 55/1162 : 2 المحاسن ، 415/1 : الشرائع علل -2
 .134/6 : 99 البحار ، 313/16385 : 12 الوسائل ، 415/3 : الشرائع علل ، 132/552 : 2 الفقيه ، 335/16 : 4 الكافي -3
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 التھّیؤ لإلحرام
 

 وابن أبي عمیر ؛علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان -)1(/365
 :قال) ع (أبي عبد اهللاجمیعًا، عن معاویة بن عّمار، عن 

 
 إذا انتھیت إلى العقیق من قبل العراق أو إلى الوقت من ھذه المواقیت وأنت ترید اإلحرام إن شاء اهللا فانتف إبطك

 وقّلم أظفارك، وأطِل عانتك، وُخذ من شاربك، وال یضّرك بأّي ذلك بدأت، ثّم استك واغتسل والبس ثوبیك، ،)2(
 اهللا عند زوال الشمس، وإن لم یكن عند زوال الشمس فال یضّرك ذلك، غیر إّني ولیكن فراغك من ذلك، إن شاء

   .أحّب أن یكون ذلك عند زوال الشمس

                                                        
 .339/16460 و 323/16410 : 12 و 336/3897 : 3 الوسائل ، 200/914 : 2 الفقيه ، 326/1 : 4 افيالك -1
 .الكتف باطن: كحمل: اإلبط -2
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 عّلة التلبیة
 

حّدثنا أبو الحسین محّمد بن جعفر األسدّي، عن سھل بن : قال )رض( حّدثنا علّي بن أحمد بن محّمد -)1(/366
 :ي، عن سلیمان بن جعفر قالزیاد اآلدمي، عن جعفر بن عثمان الدارم

 
عبادي وإمائي : إّن الناس إذا أحرموا ناداھم اهللا تعالى ذكره فقال: عن التلبیة وعّلتھا؟ فقال) ع (سألت أبا الحسن

 .إجابًة هللا عّز وجّل على ندائھ إّیاھم) َلبَّْیَك اللَُّھمَّ َلبَّْیَك (:ُألحّرمّنكم على الّنار كما أحرمتم لي، فیقولون
 

روى محّمد بن القاسم االسترآبادي، عن یوسف بن محّمد بن زیاد، وعلّي بن محّمد بن سّیار، عن  -)2(/367
 ):ع (في حدیث موسى) ص (قال رسول اهللا: قال) ع (أبویھما، عن الحسن بن علّي العسكري، عن آبائھ

 
َلبَّْیَك اللَُّھمَّ َلبَّْیَك،  (:وفي أرحام ُأّمھاتھمیا ُأّمة محّمد، فأجابوه كّلھم وھم في أصالب آبائھم : فنادى رّبنا عّز وجّل

فجعل اهللا عّز وجّل تلك اإلجابة : قال) َلبَّْیَك َال َشِریَك َلَك َلبَّْیَك، ِإنَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، َال َشِریَك َلَك َلبَّْیَك
 .شعار الحّج

 

                                                        
 .184/10 : 99 البحار ، 375/16552 : 12 الوسائل ، 83/21 : 2) ع (الرضا أخبار عيون ، 127/546 : 2 الفقيه ، 416/2 : الشرائع علل -1
 : المصطفى بشارة ، 33-32): ع (العسكري اإلمام تفسير ، 282/30 : 1) ع (الرضا أخبار عيون ، 416/3 : الشرائع علل ، 212/967 : 2 الفقيه -2

 من قطعة 341 : 13 البحار ،18 من قطعة 50-49 : 1 البرهان تفسير ،384/16572 : 12 الوسائل ،12 من قطعة 419 : 1 اآليات تأويل ، 213-214
 .185/16 : 99 و 48 من قطعة 247 و 2 من قطعة 225 : 92 و 17 من طعةق 26/276 و 18
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 فضل التلبیة
 

عن الحسن بن سعید، عن  حّدثنا الحسین بن الحسن بن أبان،: قال) رحمھ اهللا (الحسنحّدثنا محّمد بن  -)1(/368
 :حّماد، عن عبد اهللا بن المغیرة قال

 
: فإن مرضت؟ قال: ال، قلت: فُأظّلل وُأكّفر؟ قال: ال، قلت: ُأظّلل وأنا محرم؟ قال) ع (قلت ألبي الحسن األّول

ما من حاّج یضحى ملبّیًا حّتى تغیب الشمس إّال غابت : قال) ص (اهللاأما علمت أّن رسول : ظّلل وكفِّر، ثّم قال
 .ذنوبھ معھا

 
 ما من مھّل یھّل بالتلبیة إّال أھّل َمن عن یمینھ ِمن شيء إلى مقطع التراب، ):ع (قال أمیر المؤمنین -)2(/369

 .ر اهللا عبدًا إّال بالجّنةأبشر یا عبد اهللا، وما یبّش: وَمن عن یساره إلى مقطع التراب، وقال لھ الملكان
 

قال : قال) ع (عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن عبد اهللا، عن ابن فّضال، عن رجال شّتى، عن أبي جعفر -)3(/370
 ):ص (رسول اهللا

 
 .من لّبى في إحرامھ سبعین مّرة إیمانًا واحتسابًا أشھد اهللا لھ ألف ألف ملك ببراة من الّنار وبراة من النفاق

 
 ) الحدیث (. ما من حاّج َیضحى ملبّیًا حّتى تزول الشمس إّال غابت ذنوبھ معھا):ص (قال رسول اهللا -)4(/371

 
 ):ص( قال رسول اهللا: روي عن سھل بن سعد قال -)5(/372

 
 .ما راح مسلم في سبیل اهللا مجاھدًا، أو حاّجًا مھال، أو ملبّیًا إّال غربت الشمس بذنوبھ، وخرج منھا

 
اإلسماعیلي، نا أبو بكر محّمد بن  أخبرنا أبو منصور أحمد بن علّي الدامغاني نزیل بیھق، أنا أبو بكر -)6(/373

ھارون بن حمید المجدر، نا محّمد بن أبان البلخي، نا عبد الرزاق، نا سفیان، عن محّمد بن المنكدر، عن محرر، 
 ):ص( قال رسول اهللا: عن أبي ھریرة قال

 
 .آبت الشمس بذنوبھما أھّل مھّل قط إّال 

 
حّدثنا أبو محّمد عبد اهللا بن یوسف األصبھاني، ثنا أبو سعید أحمد بن محّمد بن زیاد البصري بمّكة، ثنا  -)7(/374

الحسن بن محّمد الزعفراني، ثنا مطرف بن عبد اهللا المدني، حّدثني عبد اهللا بن عمر، عن عاصم بن عمر، عن 
 :قال )ص( ن عامر بن ربیعة، عن جابر بن عبد اهللا، أّن رسول اهللاعاصم بن عبید اهللا، عن عبد اهللا ب

 
 .من من محرم َیضحى للشمس حّتى تغرب إّال غربت بذنوبھ حّتى یعود كما ولدتھ ُأّمھ

 

                                                        
 : 99 البحار ، 516/16955 : 12 الوسائل ، 187/627 : 2 اإلستبصار ، 313/1075 : 5 التهذيب ، 225/1059 : 2 الفقيه ،452/1 : الشرائع علل -1

178/7. 
 .378/16559 : 12 الوسائل ، 132/553 : 2 الفقيه -2
 .الشهيد خطّ عن 189/24 و 188/20 : 99 البحار ، 386/16577 : 12 الوسائل يسير، بتفاوت 138/180 : 1 المحاسن ، 337/8 : 4 يالكاف -3
 .387/16578 : 12 الوسائل ، 143/628 : 2 الفقيه -4
 .509 : 1 المنثور الدر ، 209 : 3 الزوائد مجمع ، 269/4 و 170/31 : 2 والترهيب الترغيب -5
 .510 : 1 المنثور الدر ،5ذ 189 : 2 والترهيب الترغيب ، 449/4029 : 3 اإليمان شعب -6
 .18/11860 : 5 العمال كنز ، 70 : 5 للبيهقي الكبرى السنن -7
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أخبرنا علّي بن أبي علّي المعّدل، حّدثنا عبید اهللا بن أحمد بن یعقوب المقرئ، حّدثنا محّمد بن محّمد بن  -)1(/375
 حّدثنا إبراھیم بن عبد اهللا الھروي، حّدثنا عبد اهللا بن عمر بن القاسم العمري، حّدثنا عاصم بن عمر بن سلیمان،

 قال رسول اهللا: حفص، عن عاصم بن عبید اهللا، عن عبد اهللا بن عامر بن ربیعة، عن أبیھ عامر بن ربیعة قال
 ):ص(
 

 .تغرب بذنوبھ حّتى یعود كما بدأما أضحى مؤمٌن ُیلّبي حّتى تغرَب الشمُس إّال غربت حین 
 

ثنا : وھب ومحّمد بن ُفلیح قالوا حّدثنا إبراھیم بن المنذر الحزامي، ثنا عبد اهللا بن نافع وعبد اهللا بن -)2(/376
: عاصم بن عمر بن حفص، عن عاصم بن عبید اهللا، عن عبد اهللا بن عامر بن ربیعة، عن جابر بن عبد اهللا قال

 ):ص( قال رسول اهللا
 

 .ما ِمن ُمحرم یضحى هللا یومھ، یلّبي حّتى تغیب الشمس، إّال غابت بذنوبھ، فعاد كما ولدتھ ُأّمھ
 

حّدثنا ھشام بن عّمار، ثنا إسماعیل بن عّیاش، ثنا عمارة بن غزّیة األنصاري، عن أبي حازم، عن  -)3(/377
 :قال )ص( سھل بن سعد الساعدي، عن رسول اهللا

 
 . لّبى ما عن یمینھ وشمالھ من حجر أو شجر أو مدر حّتى تنقطع األرض من ھاھنا وھاھناما من ملبٍّ یلّبي إّال

 
 :قال )ص( روي عن أبي ھریرة، عن النبي -)4(/378

 
 .نعم: یا رسول اهللا بالجّنة؟ قال: ما أھّل مھّل قّط، وال كّبر مكّبر قّط إّال بّشر، قیل

 

                                                        
 .يسير باختالف 448/4028 : 3 اإليمان شعب ،159-158 : 1 والتفريق الجمع أوهام موضح -1
 الجمع أوهام موضح ، 11/11828 : 5 العمال كنز ، 527 : 1 المنثور الدر ، 189/7 : 2 الترهيبو الترغيب ، 976/2925 : 2 ماجة ابن سنن -2

 .يسير بتفاوت 157 : 1 والتفريق
 : 2 خزيمة ابن صحيح صدره، روى 329 : 8 و 251 : 3 األولياء حلية ، 189/828 : 3 الترمذي سنن ، 974/2921 : 2 ماجة ابن سنن -3

 : 1 المنثور الدر ، 43 : 5 للبيهقي الكبرى السنن صدره، روى 130/5741 : 6 الكبير المعجم ،)شماله وعن يمينه عن يعني: (آخره وفي 176/2634
 .خزيمة ابن في كما 188/2 : 2 والترهيب الترغيب ، 527

 .510 : 1 المنثور الدر ، 224 : 3 الزوائد مجمع ، 189/5 : 2 والترهيب الترغيب -4
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 الصالة والدعاء عند اإلحرام
 

 عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن علّي، -)1(/379
 :أّنھ قال) ع (أبي عمیر جمیعًا، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا

 
صّلیت ركعتین  )2( كانت نافلة ال یكون إحرام إّال في دبر صالة مكتوبة أحرمت في دبرھا بعد التسلیم، وإن

َأللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك  (:وقل) ص (ي دبرھما، فإذا انفتلت من صالتك فأحمد اهللا واثن علیھ وصّل على النبّيوأحرمت ف
 َوَال آخذ َأْن َتْجَعَلِني ِممَِّن اْسَتَجاَب َلَك َوآَمَن ِبَوْعِدَك َواتََّبَع َأْمَرَك، َفِإنِّي َعْبُدَك َوِفي َقْبَضِتَك، َال ُأوِقي ِإالَّ َما َوَقْیَت،

ِإالَّ َما َأْعَطْیَت، َوَقْد َذَكْرَت اْلَحجَّ، َفَأْسَأُلَك َأْن َتْعِزَم ِلي َعَلْیِھ َعَلى ِكَتاِبَك َوُسنَِّة َنِبیَِّك َوُتَقوَِّیِني َعَلى َما َضُعْفُت َعْنُھ، 
 .)4( ْن َوْفِدَك الَِّذیَن َرِضْیَت َواْرَتَضْیَت َوَسمَّْیَت َوَكَتْبَتِمنِّي َمَناِسِكي ِفي ُیْسر ِمْنَك َوَعاِفَیة، َواْجَعْلِني ِم )3( َوُتَسلَِّم

 
 َفِإْن َعَرَض ،)ص (َأللَُّھمَّ َفَتمِّْم ِلي َحجِّي َوُعْمَرِتي، َأللَُّھمَّ ِإنِّي ُأِریُد التََّمتَُّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َعَلى ِكَتاِبَك ُوُسنَِّة َنِبیَِّك

َفُعْمَرًة َأْحَرَم َلَك  )6(  َأللَُّھمَّ ِإْن َلْم َتُكْن ِحجًَّة،)5( ْحِبُسِني َفَخلِِّني َحْیُث َحَبْسَتِني ِلَقَدِرَك الَِّذي َقدَّْرَت َعَليَِّلي َشْيٌء َی
َأْبَتِغي ِبذِلَك َوْجَھَك َوالدَّاَر َشْعِري َوَبَشِري َوَلْحِمي َوَدِمي َوِعظاِمي َوُمخِّي َوَعَصِبي ِمَن النَِّساِء َوالثَِّیاِب َواّلِطْیِب، 

 ).اْالِخَرَة
 

ماشیًا كنت أو  )7( ویجزئك أن تقول ھذا مّرة واحدة حین تحرم، ثّم قم فامش ھنیئة، فاذا استوت بك األرض: قال
 .راكبًا فلبِّ

 
المغیرة، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عبد اهللا بن سنان، وحّماد، عن عبد اهللا بن  -)8(/380

 :قال) ع (ابن سنان، عن أبي عبد اهللا
 

َألّلُھمَّ ِإنِّي ُأِریُد َما َأَمْرَت ِبِھ ِمَن التََّمتُِّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَیسِّْر ذِلَك ِلي، َوَتَقبَّْلُھ  (:إذا أردت اإلحرام والتمّتع فقل
َتِني ِلَقَدِرَك الَِّذي َقدَّْرَت َعَليَّ، َأْحَرَم َلَك َشْعِري َوَبَشِري ِمَن النَِّساِء َواّلِطْیِب ِمنِّي َوَأِعنِّي َعَلْیِھ، َوحلِِّني َحْیُث َحَبْس

 ).َوالثَِّیاِب
 

 .وإن شئت قلت حین تنھض وإن شئت فأّخره حّتى تركب بعیرك وتستقبل القبلة فافعل
 

                                                        
 .340/16462 : 12 الوسائل ، 166/548 : 2 اإلستبصار ، 77/253 : 5 التهذيب ، 206/939 : 2 الفقيه ، 331/2 : 4 الكافي -1
 .ركعتين صلّيت نافلة لإلحرام صالتك وتكون مكتوبة صالة وقت يكن لم وإن يعني -2
 .تتقبل : - التائين إحدى وحذف بالتشديد - تسلم -3
 .القدر ليلة في الحج لتقدير وكتبتهم سميتهم الذين نم أي: وسميت. اخترتهم أي: وارتضيت -4
 ).يحبسني (بـ متعلّق لقدرك. الحج إتمام من يعني: يحبسني -5
 .عمرة فأتمها للعمرة اإلحرام هذا فيكون الحج إتمام لي يتيسر لم إن أي -6
 .فيها سلكت أي -7
 .341/16463 : 12 الوسائل ، 167/553 : 2 اإلستبصار ، 79/263 : 5 التهذيب -8
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 رفع الصوت بالتلبیة
 

العّج ضجیج : ما العّج والثّج؟ قال: العّج والثّج، قیل:  أفضل؟ قالأّي الحّج: فقیل) ص (سئل النبّي -)1(/381
 والنساء یخفضن أصواتھّن بالتلبیة تسمع المرأة مثلھا، وإن أسمعت ؛الّصیاح ورفع الصوت بالتلبیة، والثّج النحر

 .أنینھا أجزأھا
 

 : بن جعفر، عن ابن عمر قالنا وكیف عن إبراھیم بن زید، عن محّمد بن عباد: حّدثنا أبو بكر قال -)2(/382
 

یا رسول اهللا فما الحاّج؟ : زاد وراحلة، قال: یا رسول اهللا ما یوجب الحّج؟ قال: فقال )ص( قام رجل إلى النبّي
 :العّج والثّج؟ قال: یا رسول اهللا فما أفضل الحّج؟ قال: فقال:  قال،)3( الشعث التفل: قال

 
 .ر الُبدننح:  العجیج بالتلبیة، والثّج:)4( العّج

 
أخبرنا سلیمان بن إبراھیم، أنبأ غانم بن العالء، أنبأ علّي بن الفضل بن شھریار، ثنا محّمد بن أّیوب  -)5(/383

عن إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة، عن محّمد بن  الرازي، أخبرنا ابن الجماني، ثنا إسماعیل بن عّیاش،
 :قال )ص( أّن النبّي )رض( المنكدر، عن جابر

 
: فإن لم یكن، قال: العّج والثّج، قیل: یا رسول اهللا ما بّره؟ قال: لحّج المبرور لیس لھ ثواب عند اهللا إّال الجّنة، قیلا

 .فطیب الكالم وإطعام الطعام
 

                                                        
 .178/10610 و 10605ذ 177 : 9 الوسائل مستدرك ،)ع (الرضوي فقه نسخ بعض عن 365/54 و صدره روى 339/14 : 99 البحار -1
 الكبرى السنن ، 967/2896 : 2 ماجة ابن سنن يسير، باختالف 209/2998 : 5 الترمذي سنن ، 432/15703 : 4 واآلثار األحاديث في المصنّف -2
 والترهيب الترغيب ، 126 : 9 الموطّأ في لما التمهيد ،109 : الشافعي مسند يسير، باختالف 217 : 2 الدارقطني سنن ، 58 : 5 و 330 : 4 يهقيللب
2 : 186/11 ، 147 : 4 القرآن ألحكام الجامع ، 79 : 2 العظيم القرآن تفسير ،273 : 2 المنثور الدر. 
 .رائحته تغيرت حتّى والتنظيف الطيب ترك الذي هو: الفاء وكسر ،فوق المثناة التاء بفتح التفل -3
4- جبالتلبية الصوت رفع هو: الجيم وتشديد المهملة، العين بفتح والع. 
 .البيهقي في كما 162 : 2 والترهيب الترغيب باختصار، روى 262 : 5 للبيهقي الكبرى السنن ، 14/1052 : 2 والترهيب الترغيب كتاب -5
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 ما ورد في الحرم ومّكة المكّرمة :الفصل الثالث عشر
 حرمة الحرم

 
 سمعت أبا جعفر: ال، عن ابن بكیر، عن زرارة قالمحّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّض -)1(/384

 :یقول) ع(
 

 .أو یصاد طیره )3( أو یعضد شجره إّال اإلذخر )2( حّرم اهللا حرمھ أن ُیختلى خاله
 

سعد بن عبد اهللا، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن یحیى، عن عبد اهللا بن  -)4(/385
 :یقول) ع (جعفرسمعت أبا : بكیر، عن زرارة قال

 
 حّرم اهللا حرمھ بریدًا في برید أن یختال خاله أو یعضد شجره إّال شجرة اإلذخر أو یصاد طیره، وحّرم رسول اهللا

المدینة ما بین البتیھا صیدھا وحّرم ما حولھا بریدًا في برید أن یختلى خالھا، أو یعضد شجرھا إّال عودي ) ص(
 .محالة الناضح

 
براھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن حفص بن البخترّي، وھشام بن الحكم، عن أبي عبد علّي بن إ -)5(/386
 :أّنھ قیل لھ) ع (اهللا
 

 .ھكذا جعلھا اهللا عّز وجّل: وكیف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: الحرم، فقیل: أّیما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال
 

د اهللا، عن محّمد بن عیسى بن عبید، عن العباس بن معروف، حّدثنا سعد بن عب: قال) رحمھ اهللا (أبي -)6(/387
 .وحّرم الحرم لعّلة المسجد -: في حدیث قال -)ع (عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اهللا

 
 .أّنھ حّرم الحرم لعّلة المسجد) ع (روي عن النبّي واألئّمة -)7(/388

 

                                                        
 .223/17604 : 13 و 556/17073 : 12 الوسائل ، 225/2 : 4 كافيال -1
 .رقيق نبات وهو الخال قطع: اإلختالء -2
 .الرائحة طيب األوراق، عريض نبت: اإلذخر -3
 .555/17070 : 12 الوسائل ، 381/1332 : 5 التهذيب -4
 .288/17764 : 13 الوسائل ، 478/1694 : 5 التهذيب ، 462/5 : 4 الكافي -5
 .134/5 و 43/28 : 99 البحار ، 314/16389 : 12 الوسائل ،55/1162 : 2 المحاسن ، 415/1 : الشرائع علل -6
 .224/17605 : 13 الوسائل ، 126/545 : 2 الفقيه -7
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 حكم من لم یَر للحرم حرمة
 

 ثّم لجأ إلى الحرم لم یقم علیھ الحّد وال یطعم وال یشرب وال یسقى وال یؤذى روي أّن من جنى جنایة -)1(/389
حّتى یخرج من الحرم فیقام علیھ الحّد، فإن أتى ما یوجب الحّد في الحرم، ُأخذ بھ في الحرم ألّنھ لم یَر للحرم 

 .حرمة
 

یار، عن أخیھ علّي، عن ابن أبي حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن إبراھیم بن مھز: قال) رحمھ اهللا (أبي -)2(/390
 :عمیر، عن حفص بن الُبختري قال

 
ال وال : عن الرجل یجني الجنایة في غیر الحرم ثّم یلجأ إلى الحرم أیقام علیھ الحّد؟ قال) ع (سألت أبا عبد اهللا

 جنى في الحرم بھ یوشك أن یخرج فیقام علیھ الحد، وإذا یطعم وال یسقى وال یكّلم وال یبایف فإّنھ إذا فعل ذلك
 .جنایة ُأقیم علیھ الحد في الحرم، ألّنھ لم یَر للحرم حرمة

 
علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، وعن محّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعًا، عن ابن أبي عمیر،  -)3(/391

 :عن معاویة بن عّمار قال
 

ال یقتل وال یطعم وال یسقى وال یبایع : م؟ فقالعن رجل قتل رجال في الحّل ثّم دخل الحر) ع (سألت أبا عبد اهللا
 .وال یؤوى، حّتى یخرج من الحرم فیقام علیھ الحّد

 

                                                        
 .227/17610 : 13 الوسائل ، 133/561 : 2 الفقيه -1
 .227/17611 : 13 ائلالوس نحوه، روى 108 : 1 القمي تفسير ، 444/1 : الشرائع علل -2
 .225/17607 : 13 الوسائل ، يسير باختالف 463/1614 و 419/456 : 5 التهذيب ، 227/4 : 4 الكافي -3
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 فضل مّكة المكّرمة
 

 :قال) ع (روى سعید بن عبد اهللا األعرج، عن أبي عبد اهللا -)1(/392
 

حجر أحّب إلى اهللا عّز وجّل أحّب األرض إلى اهللا تعالى مّكة، وما تربة أحّب إلى اهللا عّز وجّل من تربتھا، وال 
من حجرھا، وال شجر أحّب إلى اهللا عّز وجّل من شجرھا، وال جبال أحّب إلى اهللا عّز وجّل من جبالھا، وال ماء 

 .أحّب إلى اهللا عّز وجّل من مائھا
 

ّدثني أبو ح: حّدثني محّمد بن أحمد قال: حّدثني أبي قال: قال )رض( حّدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس -)2(/393
قال : قال) ع (عبد اهللا الرازي، عن الحسن بن علّي بن أبي عثمان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن األّول

 ):ص (رسول اهللا
 

 :واختار من البلدان أربعة، فقال عّز وجّل - :إلى أن قال - :إّن اهللا تبارك وتعالى اختار من كّل شيء أربعة
فالّتین المدینة، والّزیتون بیت المقّدس، وطور سینین  )3() االَِْمیِن وِر ِسیِنیَن َوھَذا اْلَبَلِدَوالتِّیِن َوالزَّْیُتوِن َوُط(

 ) الحدیث (.الكوفة، وھذا البلد األمین مّكة
 

: حّدثنا أحمد بن محّمد بن خالد قال: حّدثنا محّمد بن یحیى العّطار قال: قال) رحمھ اهللا (حّدثنا أبي -)4(/394
عبد اهللا الرازي، عن الحسن بن علّي بن أبي عثمان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى بن حّدثني أبو 

 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (جعفر، عن أبیھ، عن آبائھ
 

)  االَِْمیِنَوالتِّیِن َوالزَّْیُتوِن َوُطوِر ِسیِنین َوھَذا اْلَبَلِد (:إّن اهللا تبارك وتعالى اختار من البلدان أربعة فقال عّز وجّل
 .مّكة: الكوفة، وھذا البلد األمین: بیت المقدس، وطور سینین: المدینة، والّزیتون: الّتین

 
ما أطیبك من بلد، وأحّبك إلّي، ولوال أّن قومي أخرجوني منك، ما : في مّكة) ص (قال رسول اهللا -)5(/395

 .سكنت غیرك
 

 :ي سلمة قالعبد الرّزاق، عن معمر، عن الزھري، عن أب -)6(/396
 

قد علمت أّنك خیر أرض اهللا وأحّب األرض إلى اهللا، ولوال أّن أھلك :  فقال1 )7( بالحزَوَرة )ص( وقف النبّي
 .أخرجوني ما خرجت

 
إّن أبا : حّدثنا عیسى بن حّماد المصري، أنبأنا اللیث بن سعد، أخبرني عقیل بن محّمد بن مسلم، أّنھ قال -)8(/397

وھو  )ص( رأیت رسول اهللا :ن بن عوف أخبره، أّن عبد اهللا بن عدي بن الحمراء قال لھسلمة بن عبد الرحم
واهللا إّنك لخیر أرض اهللا، وأحّب أرض اهللا إلّي واهللا لوال أّني ُأخرجُت منِك ما : على ناقتھ، واقف بالحزورة یقول

 .خرجت
 

                                                        
 .243/17653 : 13 الوسائل ، 157/677 : 2 الفقيه -1
 .77/2 : 99 البحار ، 225/58 : الخصال -2
 .3-1 : 95 التين -3
 .21-392/20 : 100 و ، 204/2 : 60 البحار ، 361/19389:  14 الوسائل ، 364/1 : األخبار معاني -4
 .334/11029 : 9 الوسائل مستدرك ، 186/260 : 1 اللئالي عوإلي -5
 .27/8868 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -6
 .الحنّاطين باب عند بمكّة موضع وهو الصغيرة، الرابية: قسورة بوزن الحزورة، -7
 .1037/3108 : 2 ماجة ابن سنن -8
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 حرمة مّكة المكّرمة
 

وجّل حّرم مّكة یوم خلق السماوات واألرض وال ُیختال خالھا، وال  إّن اهللا عّز ):ص (قال رسول اهللا -)1(/398
یا رسول اهللا : ُیعضد شجرھا، وال ُینفر صیدھا، وال یلتقط لقطتھا إّال المنشد، فقام إلیھ العباس بن عبد المّطلب فقال

 قال، ثّم قال رسول اهللاساعة، وندم العّباس على ما ) ص (إّال اإلذخر فإّنھ للقبر ولسقوف بیوتنا؟ فسكت رسول اهللا
 . إّال اإلذخر):ص(
 

 ):ع (روینا عن جعفر بن محّمد، عن آبائھ، عن علّي -)2(/399
 

نھى أن ینفر صید مّكة، وأن یقطع شجرھا، وأن یختلى خالھا، ورّخص في اإلذخر وعصى ) ص (أّن رسول اهللا
ید یعني في الحرم فقد حّل لكم سلبھ، من أصبتموه اختلى الخال، أو عضد الشجر، أو نفر الّص: الراعي، وقال

 .وأوجعوا ظھره بما استحّل في الحرم
 

 ):ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن حّماد بن عیسى، عن حریز، عن أبي عبد اهللا -)3(/400
 

، وال أال إّن اهللا قد حّرم مّكة یوم خلق السماوات واألرض، فھي حرام بحرام اهللا إلى یوم القیامة، ال ُینفر صیدھا
یا رسول اهللا إّال اإلذخر فإّنھ للقبر :  فقال العّباس،)4( ُیعضد شجرھا، وال ُیختلى خالھا، وال تحلُّ لقطتھا إّال لمنشد

 . إّال اإلذخر):ص (اهللا والبیوت، فقال رسول
 

 ):ع (روى كلیب األسدي، عن أبي عبد اهللا -)5(/401
 

ة ثالث مّرات من الّدھر، فأذن اهللا لھ فیھا ساعة من النھار، ثّم استأذن اهللا عّز وجّل في مّك) ص (إّن رسول اهللا
 .جعلھا حرامًا ما دامت السماوات واألرض

 
علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعًا، عن ابن أبي عمیر، عن  -)6(/402

 :یوم فتح مّكة) ص (قال رسول اهللا: معاویة بن عّمار قال
 

وال تحلُّ  )7( إّن اهللا حّرم مّكة یوم خلق السماوات واألرض، وھي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحّل ألحد قبلي
 .ألحد بعدي، ولم تحّل لي إّال ساعة من نھار

 
: حّدثنا جریر، عن منصور، عن مجاھد، عن طاوس، عن ابن عّباس قال: حّدثنا علّي بن عبد اهللا قال -)8(/403

 :یوم فتح مّكة - في حدیث -)ص( هللاقال رسول ا
 

                                                        
 .558/17079 : 12 الوسائل ، 159/689 : 2 الفقيه -1
 .165/95 : 99 البحار ، 310 : 1 اإلسالم دعائم -2
 .325/26 : 21 البحار ، 557/17076 : 12 الوسائل ، 225/3 : 4 الكافي -3
 ).البحرين مجمع(تعريفها: الضالة إنشاد -4
 .405/16631 : 12 الوسائل ، 159/688 : 2 الفقيه -5
 .135/27 : 21 البحار ، 404/16629 : 12 الوسائل ، 159/687 : 2 الفقيه ، 226/4 : 4 كافيال -6
 .إحرام بغير للقتال فيه الدخول أي -7
 روى 348 وفي 316-315 و 259 : 1 أحمد مسند ، 203/2874 : 5 النسائي سنن ، 160/445 : 3 مسلم صحيح ، 221/29 : 4 البخاري صحيح -8

 .مختصراً
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إّن ھذا البلد حّرمھ اهللا یوم خلق السماوات واألرض، فھو حرام بحرمة اهللا إلى یوم القیامة، وإّنھ لم یحّل القتال فیھ 
ألحد قبلي، ولم یحّل لي إّال ساعة من نھار، فھو حرام بحرمة اهللا إلى یوم القیامة، ال یعضد شوكھ، وال ینفر 

 . یلتقط لقطتھ إّال من عّرفھا، وال ُیختلى خالهصیده، وال
 

 .إّال اإلذخر:  قال،)2( ولبیوتھم )1( یا رسول اهللا إّال اإلذخر فإّنھ لقینِھم: فقال العّباس
 

حّدثنا محّمد بن عبد اهللا بن نمیر، ثنا یونس بن بكیر، ثنا محّمد بن إسحاق، ثنا أبان بن صالح، عن  -)3(/404
 :یخطب عام الفتح فقال )ص( سمعت النبي:  یّناق، عن صفّیة بنت شیبة قالتالحسن بن مسلم بن

 
یا أّیھا الناس إّن اهللا حّرم مّكة یوم خلق السماوات واألرض، فھي حراٌم إلى یوم القیامة، ال یعضد شجرھا وال 

 .ینفر صیدھا وال یأخذ لقطتھا إّال ُمنشد
 

 . إّال اإلذخر):ص( بور، فقال رسول اهللاإّال اإلذخر، فإّنھ للبیوت والق: فقال العباس
 

 :قال )ص( أبلغك أّن النبي: قلت للزھري: لمعمر قال: قلت: عبد الرزاق قال -)4(/405
 

إّن الناس : قال )ص( قد سمعت من ذلك، ولكن بلغني أّن رسول اهللا: إّن إبراھیم حّرم مّكة، وإّني ُأحّرم المدینة قال
الناس على اهللا یوم القیامة رجل  )5( مھا فھي حرام إلى یوم القیامة، وإّن من أعتىلم یحّرموا مّكة، ولكن اهللا حّر

 .أھل الجاھلّیة )6( َقتل في الحرم، ورجل قتل غیر قاتلھ، ورجل أخذ بذحول
 

                                                        
 .الفحم بدل الحداد ليحرقه أي: لقينهم الحداد،: القين -1
 .بيوتهم لتسقيف أي -2
 .1038/3109 : 2 ماجة ابن سنن -3
 .139/9188 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -4
 .يطع ولم عصى أي: عتى -5
 .بثأره أخذ أي -6
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 في أسماء مّكة وعّلة تسمیتھا
 

اسة، كانوا إذ ظلموا بھا بّستھم أي روي في أسماء مّكة أّنھا مّكة، وبّكة، وُأّم القرى، وُأّم رحم، والُبّس -)1(/406
 .أھلكتھم، وكانوا إذ ُظلموا رحموا

 
حّدثني أحمد بن محّمد بن عیسى، عن أحمد بن : حّدثنا سعد بن عبد اهللا قال: قال )رض( حّدثنا أبي -)2(/407

 :قال) ع (عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا حّدثنا أیمن بن محرز،: محّمد بن أبي نصر البزنطي قال
 

ُأّم القرى، ومّكة، وبّكة، والبّساسة كانوا إذ ظلموا بھم بّستھم أي أخرجتھم وأھلكتھم، وُأمُّ ُرحم : أسماء مّكة خمسة
 .كانوا إذا لزموھا ُرحموا

 
حّدثنا أبو عبد اهللا محّمد بن عبد اهللا : حّدثنا أبو الحسن محّمد بن عمر بن علّي بن عبد اهللا البصري قال -)3(/408

حّدثنا علّي بن موسى : حّدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن أحمد بن عامر الطائي قال: ن أحمد بن جبلة الواعظ قالب
: حّدثنا أبي محّمد بن علّي قال: حّدثنا أبي جعفر بن محّمد قال: حّدثنا أبي موسى بن جعفر قال: قال) ع (الرضا

 :قال) ع (ن عليحّدثنا أبي الحسین ب: حّدثنا أبي علّي بن الحسین قال
 

یا أمیر المؤمنین إّني أسألك : بالكوفة في الجامف إذ قام إلیھ رجل من أھل الشام فقال) ع (كان علّي بن أبي طالب
فلم سّمیت مّكة ُأّم  - :إلى أن قال الرجل - سل تفّقھًا وال تسأل تعّنتًا، فأحدق الناس بأبصارھم،: عن أشیاء، فقال

 .ض ُدحیت من تحتھا ألّن األر):ع (القرى؟ قال
 

روي أّن معد بن عدنان خاف أن یدرس الحرم فوضع أنصابھ، وكان أّول من وضعھا، ثّم غلبت جرھم  -)4(/409
على والیة البیت فكان یلي منھم كابر عن كابر حّتى بغت جرھم بمّكة واستحّلوا حرمتھا، وأكلوا مال الكعبة 

 في الجاھلیة ال یظلم وال یبغى فیھا، وال یستحّل حرمتھا ملك إّال وظلموا من دخل مّكة، وعتوا وبغوا، وكانت مّكة
 .ھلك مكانھ، وكانت تسّمى بّكة ألّنھا تبّك أعناق الباغین إذا بغوا فیھا

 
وتسّمى بّساسة، كانوا إذا َظلموا فیھا بّستھم وأھلكتھم، وتسّمى ُأّم رحم، كانوا إذا لزموھا رحموا، فلّما بغت جرھم 

والنمل وأفناھم، وغلبت خزاعة واجتمعت لیجلوا من بقي من جرھم عن  ا بعث اهللا علیھم الرعافواستحّلوا فیھ
فھزمت خزاعة جرھم وخرج من بقي من جرھم إلى أرض من أرض جھینة، فجاءھم  - :إلى أن قال - الحرم

 ) الحدیث (. فذھب بھم وولیت خزاعة البیت،)5( سیل أتّي
 

حّدثنا محّمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علّي بن :  قالحّدثنا محّمد بن الحسن -)6(/410
 :قال) ع (مھزیار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضیل، عن أبي جعفر

 
وعن  (إّنما سّمیت مّكة بّكة ألّنھ یبّك بھا الرجال والنساء، والمرأة تصّلي بین یدیك وعن یمینك وعن شمالك

 .ما یكره في سائر البلدانومعك وال بأس بذلك، إّن) یسارك
 

حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن محّمد بن الحسن، عن جعفر بن بشیر، عن العزرمي، : قال) رحمھ اهللا (أبي -)1(/411
 :قال) ع (عن أبي عبد اهللا

                                                        
 .243/17656 : 13 الوسائل ، 166/725 : 2 الفقيه -1
 .77/5 : 99 البحار ، 278/22 : الخصال -2
 .79/17 : 99 و 64/36 : 57 البحار ، 44 من قطعة 593 : الشرائع علل -3
 .79ذ 171-170 : 15 البحار ، 248/17669 و 244/17657 : 13 الوسائل ، 211/18 : 4 الكافي -4
 ).أتا-الصحاح (مطره يصبك ولم جاءك إذا: أتي سيل -5
 .78/13 : 99 و 334/2 : 83 البحار ، 397/4 : الشرائع علل -6
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 .إّنما سّمیت مّكة بّكة ألّن الناس یتباكون فیھا

 
 :یر، عن حّماد، عن الحلبي قالأحمد بن أبي عبد اهللا، عن أبیھ، عن ابن أبي عم -)2(/412

 
 .ألّن الناس یبّك بعضھم بعضًا فیھا باألیدي: لم سّمیت مّكة بّكة؟ قال) ع (سألت أبا عبد اهللا

 
 أقوم ):ع (قلت ألبي عبد اهللا :علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار قال -)3(/413

 .ال بأس، إّنما سّمیت بّكة ألّنھا تبّك فیھا الّرجال والنساء: لسة أو ماّرة؟ فقالُأصّلي بمّكة والمرأة بین یدّي جا
 

 -: في حدیث قال -)ع (عبد اهللا بن الحسن العلوي، عن جّده علّي بن جعفر، عن أخیھ موسى بن جعفر -)4(/414
 یكون إّال في المسجد حول وال )5( ألّن الناس یبّك بعضھم بعضًا باألیدي: وسألتھ عن مّكة لم سّمیت بّكة؟ قال

 .الكعبة
 

مّكة أكناف الحرم وبّكة : أین بّكة من مّكة؟ فقال - :في حدیث طویل - فیما سئل) ع (سئل أمیر المؤمنین -)6(/415
: فلم سّمیت بّكة؟ قال: ألّن اهللا مّك األرض من تحتھا أي دحاھا قال: ولم سّمیت مّكة؟ قال: مكان البیت، قال السائل

 .صدقت: ّكت عیون الجّبارین والمذنبین، قالألّنھا ب
 

                                                                                                                                                                                        
 .78/7 : 99 البحار ، 280/17747 : 13 الوسائل ، 397/1 : الشرائع علل -1
 .79/14 : 99 البحار ، 398/5 : الشرائع علل ، 187/95 : 1 العياشي تفسير ، 66/1184 : 2 المحاسن -2
 : 99 و 334/3 و 298/6 : 83 البحار ، 133/6133 : 5 الوسائل ، 451/1574 : 5 التهذيب ،66/1187 : 2 المحاسن ، 526/7 : 4 الكافي -3

83/40. 
 .4و77/3 : 99 البحار ، 301/25 : 1 البرهان تفسير ، 187/98 : 1 العياشي تفسير ، 237/929 : اإلسناد قرب -4
 .بعضاً بعضهم يدفع أي -5
 .85/45 : 99 و 64/37 : 57 و 6 من قطعة 127 : 10 البحار ، 377 : القلوب إرشاد -6
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 المراد ببّكة
 

 :قال) ع (عن جابر، عن أبي جعفر -)1(/416
 

 .إّن بّكة موضع البیت، وإّن مّكة جمیع ما اكتنفھ الحرم
 

حّدثنا أحمد بن محّمد بن عیسى، عن الحسین بن : حّدثنا أحمد بن إدریس قال: قال) رحمھ اهللا (أبي -)2(/417
 :قال) ع (عن علّي بن النعمان، عن سعید بن عبد اهللا األعرج، عن أبي عبد اهللاسعید، 

 
 .موضع البیت بّكة، والقریة مّكة

 
 :قال) ع (عن عبد اهللا بن سنان، عن أبي عبد اهللا -)3(/418

 
 .بعضھم بعضًا )4( مّكة جملة القریة، وبّكة موضع الحجر الذي تبّك الناس

 

                                                        
 .78/10 : 99 البحار ، 300/23 : 1 البرهان تفسير ، 187/96 : 1 العياشي رتفسي -1
 .78/9 : 99 البحار ، 397/3 : الشرائع علل -2
 .78/12 : 99 البحار ، 300/20 : 1 البرهان تفسير ، 187/93 : 1 العياشي تفسير -3
 .وتدافع تزاحم أي -4
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 من دخل مّكة بسكینة
 

أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن محّمد بن علي، عن المفّضل بن صالح، عن أبي حمزة، عن أبي  -)1(/419
 :قال) ع (جعفر

 
 .من دخل مّكة بسكینة غفر اهللا لھ ذنوبھ

 
الحسین بن محّمد، عن معّلى بن محّمد، عن الحسن بن علّي، عن أبان، عن إسحاق بن عّمار، عن أبي  -)2(/420

 :قال) ع (عبد اهللا
 

 .یتواضع: ما السكینة؟ قال: ال یدخل مّكة رجل بسكینة إّال ُغفر لھ، قلت
 

 :أّنھ قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)3(/421
 

 . متجّبریدخلھا غیر متكّبر وال: كیف یدخلھا بسكینة؟ قال: من دخلھا بسكینة غفر لھ ذنبھ، قلت
 

) ع (أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أبیھ، عن النضر بن سوید، عن ھشام بن سالم، عن أبي عبد اهللا -)4(/422
 :قال

 
ثیابكم، فإّنھ لم یھبط وادي مّكة أحد  )5( ُأنظروا إذا ھبط الرجل منكم وادي مّكة، فالبسوا خلقان ثیابكم، أو سمل

 .لھلیس في قلبھ من الكبر إّال غفر 
 

                                                        
 .192/2 : 99 البحار ، 203/17571 : 13 الوسائل ، 142/192 : 1 المحاسن -1
 .203/17569 : 13 الوسائل ،401/10 : 4 الكافي -2
 .202/17568 : 13 الوسائل ، 133/563 : 2 الفقيه ، 400/9 : 4 الكافي -3
 .192/4 : 99 البحار ، 203/17570 : 13 الوسائل ، 43/194 : 1 المحاسن -4
 .بلي: الثوب سمل -5
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 فضل الّصالة واإلنفاق بمّكة
 

 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، وغیره، عن أبیھ، عن خّالد القالنسي، عن أبي عبد اهللا -)1(/423
 

 الصالة فیھا بمائة ألف صالة، والّدرھم فیھا بمائة ألف ،)ع (مّكة حرم اهللا وحرم رسولھ وحرم أمیر المؤمنین
 وحرم أمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھما، الصالة فیھا بعشرة آالف درھم، والمدینة حرم اهللا وحرم رسولھ

 الصالة فیھا ،)ع (صالة، والّدرھم فیھا بعشرة آالف درھم، والكوفة حرم اهللا وحرم رسولھ وحرم أمیر المؤمنین
 .بألف صالة، والّدرھم فیھا بألف درھم

 

                                                        
 : 99 البحار ، 6479 و 256/6478 : 5 الوسائل ، 31/58 : 6 التهذيب ، 147/679 : 1 الفقيه ، 29/8 : تالزيارا كامل ، 586/1 : 4 الكافي -1

242/10. 
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 ثواب من صّلى بمّكة
 

ِإنَّا  ( و،)ُقْل ُھَو اُهللا َأَحد ( صّلى بمّكة سبعین ركعة فقرأ في كّل ركعة بـ من):ع (قال علّي بن الحسین -)1(/424
 ) الحدیث (. وآیة الكرسي، لم یمت إّال شھیدًا،)2(  وآیة السخرة،)َأْنَزْلَناُه

 

                                                        
 .289/17767 : 13 الوسائل ، 146/645 : 2 الفقيه -1
 .األعراف سورة من 54 آية أي -2
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 ثواب من صام یومًا بمّكة
 

بمّكة یعدل صیام سنة فیما   الطاعم بمّكة كالصائم فیما سواھا، وصیام یوم):ع (قال علّي بن الحسین -)1(/425
 .سواھا، والماشي بمّكة في عبادة اهللا عّز وجّل

 

                                                        
 .17767ذ 289 و 230/17620 : 13 الوسائل ، 146/645 : 2 الفقيه -1
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 ثواب من أدرك شھر رمضان بمّكة
 

أخبرنا أبو محّمد بن یوسف إمالًء، أنا أبو سعید األعرابي، نا محّمد بن إسماعیل الصائغ، نا یحیى بن  -)1(/426
سفرایني بھا، أنا عبد اهللا بن إبراھیم بن أّیوب بن ماس، نا عبد الحمید، أنا أبو الحسن محّمد بن أبي المعروف األ

أبو برزة المفّضل بن محّمد الحاسب، نا یحیى الحماني، نا عبد الرحیم بن زید العمي، عن أبیھ، عن سعید بن 
 ):ص( قال رسول اهللا: جبیر، عن ابن عباس قال

 
تب اهللا لھ مائة ألف شھر رمضان في غیرھا، من أدرك شھر رمضان بمّكة من أّولھ إلى آخره صیامھ وقیامھ ك

وكان لھ بكّل یوم مغفرة وشفاعة، وبكّل لیلة مغفرة وشفاعة، وبكّل یوم ُحمالن فرس في سبیل اهللا، ولھ بكّل یوم 
 .دعوة مستجابة

 
عن ابن حّدثنا محّمد بن أبي عمر العدني، ثنا عبد الرحیم بن زید العّمي، عن أبیھ، عن سعید بن جبیر،  -)2(/427

 ):ص( قال رسول اهللا: عباس قال
 

من أدرك رمضان بمّكة فصام وقام منھ ما تیّسر لھ كتب اهللا لھ مائة ألف شھر رمضان فیما سواھا وكتب اهللا لھ 
بكّل یوم عتق رقبة، وكّل لیلة عتق رقبة، وكّل یوم ُحمالن فرس في سبیل اهللا، وفي كّل یوم حسنة، وفي كّل لیلة 

 .حسنة
 

                                                        
 .211/34709 : 12 العمال كنز ، 91/5 : 2 والترهيب الترغيب بتفاوت، 268 : 2 المنثور الدر ، 487/4149 و 347/3729 : 3 اإليمان شعب -1
 .1041/3117 : 2 ماجة ابن سنن -2
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 ن ختم القرآن بمّكةثواب م
 

عن علّي بن خالد، عّمن  أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن عمرو بن عثمان، عن علّي بن عبد اهللا، -)1(/428
 :قال) ع (حّدثھ، عن أبي جعفر

 
 . ویرى منزلھ من الجّنة،)ص (من ختم القرآن بمّكة لم یمت حّتى یرى رسول اهللا

 
حّدثني محّمد بن الحسن الصّفار، عن محّمد بن الحسین بن أبي : قال )رض( حّدثني محّمد بن الحسن -)2(/429

 :قال) ع (الخّطاب، عن النضر بن شعیب، عن خالد بن ماد القالنسّي، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر
 

من ختم القرآن بمّكة من جمعة إلى جمعة وأقّل من ذلك وأكثر وختمھ في یوم الجمعة كتب اهللا لھ من األجر 
 .ت من أّول جمعة كانت في الدنیا إلى آخر جمعة تكون فیھا، وإن ختمھ في سائر األّیام فكذلكوالحسنا

 
 وانظر أین أنت فإّنما أنت في حرم اهللا، وساحة بالد اهللا، وھي دار العبادة، ):ع (بعض نسخ الرضوي -)3(/430

عفة، واإلثم والمعصیة أشّد عذابًا فوّطن نفسك على العبادة، فإّن الصالة والصیام والصدقة وأفعال البّر مضا
َوَمْن ُیِرْد ِفیِھ ِبِإْلَحاد ِبُظْلم ُنِذْقُھ ِمْن  (:مضاعفة في غیرھا، فمن ھّم لمعصیة ولم یعملھا كتب علیھ سّیئة لقولھ تعالى

م قبل فعلھم، ولیس ذلك في بلد غیره، وإّنما أراد أصحاب الفیلة ھدم الكعبة، فعاقبھم اهللا بإرادتھ )4() َعَذاب َأِلیم
فوّطن نفسك على الورف واحرز لسانك، فال تنطق إّال بما لك ال علیك، وأكثر من التسبیح والتھلیل والصالة على 

  وْأُمر بالمعروف َواْنَھ عن المنكر وافعل الخیر، وعلیك بصالة اللیل وطول القنوت، وكثرة الطواف،)ص (محّمد
   .مّكة حّتى تختم القرآن فافعلفإن قدرت أن ال تخرج من  - :إلى أن قال -

                                                        
 .82/26 : 99 و 205/5 : 92 البحار ، 290/17771 و 288/17766 : 13 الوسائل ، 1640ذ 468 : 5 التهذيب ، 144/197 : 1 المحاسن -1
 ، 289/17768 : 13 و 202/7732 : 6 الوسائل ، 270 : الداعي عدة ، 146/644 : 2 الفقيه ، 612/4 : 2 الكافي ، 125/1 : األعمال ثواب -2

 .371/4 و 86/48 و 83/37 : 99 البحار
 .363/11086 : 9 الوسائل مستدرك ، 19 و 346/18 : 99 البحار -3
4- 25 : 22 الحج. 
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 فضل التسبیح بمّكة
 

أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن عمرو بن عثمان، وأبي علي الكندي، عن علّي بن عبد اهللا بن جبلة،  -)1(/431
 :قال) ع (عن رجالھ، عن أبي عبد اهللا

 
 .تسبیح بمّكة یعدل خراج العراقین ینفق في سبیل اهللا

 
: قال) ع (عثمان، عن علّي بن عبد اهللا البجّلي، عن خالد بن ماد القالنسي، عن أبي عبد اهللاعمرو بن  -)2(/432

 ):ع (قال علّي بن الحسین
 

 .تسبیحة بمّكة أفضل من خراج العراقین ینفق في سبیل اهللا
 

                                                        
 .82/33 : 99 البحار ، 289/17769 : 13 الوسائل ، 143/195  :1 المحاسن -1
 .288/17765 : 13 الوسائل ، 1640صدر 468 : 5 التهذيب -2
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 أجر الساجد بمّكة
 

) ع (، عّمن حّدثھ، عن أبي جعفرأحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن عمرو بن عثمان، عن علّي بن خالد -)1(/433
 :قال

 
 .)2( الساجد بمّكة كالمتشّحط بدمھ في سبیل اهللا

 

                                                        
 .82/34 : 99 البحار ، 17621ذ 231 و 289/17770 : 13 الوسائل ، 146/646 : 2 الفقيه ، 144/196 : 1 المحاسن -1
 .هللا سبيل في بدمه المتمرغ المضطرب المقتول أي -2
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 أجر من مرض بمّكة أو صبر على حّرھا
 

 من مرض یومًا بمّكة كتب اهللا لھ من العمل الصالح الذي كان یعملھ عبادة سّتین سنة، ):ص (قال النبي -)1(/434
 .نھ النار مسیرة مائة عام، وتقّربت منھ الجّنة مسیرة مائة عامومن صبر على حّر مّكة ساعة تباعدت ع

 

                                                        
 .364/11088 : 9 الوسائل مستدرك ، 85/47 : 99 البحار ، 173/487 : الراوندي دعوات -1
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 ثواب النائم بمّكة
 

أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن عمرو بن عثمان، عن علّي بن عبد اهللا، عن خالد القالنسي، عن أبي  -)1(/435
 :قال) ع (عبد اهللا

 
 . البلدانالنائم بمّكة كالمتشّحط في: یقول) ع (كان علّي بن الحسین

 

                                                        
 .82/35 : 99 البحار ،)اإلسالمية ط (383/17772 : 9 الوسائل ، 144/197 : 1 المحاسن -1
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 فضل المقام بمّكة قبل الحّج
 

 :قال) ع (روى أبو بصیر، عن أبي عبد اهللا -)1(/436
 

 .مقام یوم قبل الحّج أفضل من مقام یومین بعد الحّج
 

                                                        
 .309/17815 : 13 الوسائل ، 311/1544 : 2 الفقيه -1
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 أّول من جعل لدور مّكة أبواب
 

بي العالء، عن الحسین بن محّمد، عن معّلى بن محّمد، عن الوّشاء، عن أبان بن عثمان، عن یحیى بن أ -)1(/437
 :قال) ع (أبي عبد اهللا، عن أبیھ

 
 .لم یكن لدور مّكة أبواب، وكان أھل البلدان یأتون بقطرانھم فیدخلون فیضربون بھا، وكان أّول من بّوبھا معاویة

 

                                                        
 .171/449 : 33 البحار ، 268/17717 : 13 الوسائل ، 244/2 : 4 الكافي -1
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 فضل الرجوع على المجاورة
 

 ):ع (قال الباقر أبو جعفر -)1(/438
 

ولجیرانھ ذنوب تسع سنین قد  تھ ولكّل من استغفر لھ ولعشیرتھمن جاور سنة بمّكة غفر اهللا لھ ذنبھ وألھل بی
 ) الحدیث (.مضت، وعصموا من كّل سوء أربعین ومائة سنة، واإلنصراف والرجوع أفضل من المجاورة

 
حّدثنا الحسین بن محّمد، عن أحمد بن محّمد : قال) رحمھ اهللا (حّدثنا جعفر بن محّمد بن مسرور -)2(/439

 :قال) ع (ّمد بن جمھور، رفعھ إلى أبي عبد اهللالسیاري، عن مح
 

 .إذا قضى أحدكم نسكھ فلیركب راحلتھ ولیلحق بأھلھ فإّن المقام بمّكة یقّسي القلب
 

 علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عّمن ذكره، عن ذریح، عن أبي بصیر، عن أبي عبد اهللا -)3(/440
 :قال) ع(
 

 .ع فإّنھ أشوق لك إلى الرجوعإذا فرغت من نسكك فارج
 

محّمد بن یحیى، عن محّمد بن الحسین، عن علّي بن الحكم وصفوان جمیعًا، عن العالء، عن محّمد بن  -)4(/441
 :قال) ع (مسلم، عن أبي جعفر

 
یتحّول عنھا، وال ینبغي ألحد أن یرفع بناء فوق : كیف یصنع؟ قال: ال ینبغي للرجل أن یقیم بمّكة سنة، قلت

 .لكعبةا
 

 .ذلك یقّسي القلب:  ال ُأحّب للرجل أن یقیم بمّكة سنة، وكره المجاورة بھا، وقال):ع (قال الصادق -)5(/442
 

حّدثنا أحمد : حّدثنا الحسین بن محّمد بن عامر قال: قال) رحمھ اهللا (حّدثنا جعفر بن محّمد بن مسرور -)6(/443
 ):ع (إلى أبي عبد اهللا ا، رفعوهروى جماعة من أصحابن: بن محّمد السّیاري قال

 
 .ُأخرج عنھا، والمقیم بھا یقسو قلبھ حّتى یأتي في غیرھا) ص (أّنھ كره المقام بمّكة، وذلك أّن رسول اهللا

 

                                                        
 .231/17621 : 13 الوسائل ، 146/646 : 2 الفقيه -1
 .81/26 : 99 البحار ، 235/17630 : 13 الوسائل ، 446/3 : الشرائع علل -2
 .234/17628 : 13 الوسائل ، 165/716 : 2 الفقيه ، 230/2 : 4 الكافي -3
 البحار ، 233/17626 : 13 الوسائل ،463/1616 و 448/1563 : 5 التهذيب ، 446/4 : الشرائع للع ، 165/714 : 2 الفقيه ، 230/1 : 4 الكافي -4

 .81/27 و 60/26 : 99
 .235/17632 : 13 الوسائل ، 444 : المقنعة -5
 .80/25 : 99 البحار ، 234/17629 : 13 الوسائل ، 126/545 : 2 الفقيه ، 446/2 : الشرائع علل -6
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 فضل األعمال الصالحة في أیام العشر :الفصل الرابع عشر
 فضل أّیام العشر

 
 ):ص (قال رسول اهللا: عن أبي صالح، عن كعب قال -)1(/444

 
إّن اهللا تبارك وتعالى اختار الساعات فاختار منھا ساعات الصلوات، واختار األّیام فاختار منھا یوم الجمعة، 
واختار الشھور فاختار شھر رمضان، واختار اللیالي فاختار لیلة القدر، فالصالة تكّفر ما بینھا وبین الصالة، 

ما بینھا وبین الجمعة، وأّیام الحّج مثل ذلك، وما من وشھر رمضان یكّفر ما بینھ وبین رمضان، والجمعة تكّفر 
أّیام الدنیا أحّب إلى اهللا من العمل في أّیام العشر من ذي الحّجة، وال لیالي أفضل منھّن، فیموت المؤمن وھو بین 

 .حسنتین حسنة ینتظرھا، وحسنة قد قضاھا
 

 .د اهللا من العمل في أّیام العشرما من عمل في أّیام الدھر أزكى عن :قال) ص (عن النبي -)2(/445
 

 . إّن اهللا تعالى لیس بتارك صبیحة أّول لیلة من ذي الحّجة أحدًا مّمن یصّلي إلى ھذه القبلة إّال غفر لھ):ص (وقال
 

 .مائتي مّرة في أّیام العشر) ُقْل ُھَو اُهللا َأَحٌد ( ثالثة ینزلون من الجّنة حیث یشاؤون، رجل قرأ):ص (وقال
 

 ):ص (قال رسول اهللا: عبد اهللا بن عمر قال -)3(/446
 

وال الجھاد إّال رجل : وال الجھاد؟ قال: ما من عمل أفضل من عمل في ھذه األّیام العشر من ذي الحّجة، قالوا
 .خرج بمالھ ونفسھ فلم یرجع منھما بشيء

 
قة بخّطھ تاریخھا سنة كتاب عمل ذي الحّجة للحسن بن محّمد بن إسماعیل بن أشناس من نسخة عتی -)4(/447

 :إّنھ قال) ص (بإسناده إلى رسول اهللا) رحمھم اهللا (سبع وثالثین وأربعمائة وھو من مصّنفي أصحابنا
 

یا رسول اهللا : ما من أّیام العمل الصالح فیھا أحّب إلى اهللا عّز وجّل من أّیام العشر، یعني عشر ذي الحّجة، قالوا
 . الجھاد في سبیل اهللا إّال رجل خرج بنفسھ ومالھ فلم یرجع من ذلك بشيءوال: وال الجھاد في سبیل اهللا؟ قال

 
إّن اهللا اختار من الشھور شھر رمضان، فشھر رمضان یكّفر ما بینھ وبین شھر رمضان، : عن كعب -)5(/448

ى اهللا من والحّج مثل ذلك، فیموت العبد وھو بین حسنتین حسنة ینتظرھا وحسنة قد قضاھا، وما من أّیام أحّب إل
 .عشر ذي الحّجة وال لیالي أفضل منھا

 
نا أبو العّباس األصّم، نا العّباس بن الولید بن مزید، : أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ و محّمد بن موسى قاال -)6(/449

 :أخبرني أبي، نا األوزاعي قال
 

 نھارھا و یحرس لیلھا إّال أن یختّص بلغني أّن العمل في الیوم من أّیام العشر كقدر غزوة في سبیل اهللا، ُیصام
 .امرؤ بشھادة

 
                                                        

 .156/11742 : 10 الوسائل مستدرك ، 19  :1 الآللي درر -1
 .156/11741 : 10 الوسائل مستدرك -2
 .156/11743 : 10 الوسائل مستدرك ، 20 : 2 الآللي درر -3
 .273/19177 : 14 الوسائل ، 317 : األعمال إقبال -4
 .43/9030 : 8 الوسائل مستدرك ، 15/50 : 99 و 17ذ 273 : 89 البحار ، 38/92 : الراوندي دعوات -5
 .200/8 : 2 والترهيب الترغيب ، 355/3753 : 3 اإليمان شعب -6
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 .)ص( حّدثني بھذا الحدیث رجل من بني مخزوم، عن النبي: قال األوزاعي
 

حّدثنا أبو معاویة، عن األعمش، عن مسلم البطین، عن سعید بن جبیر، عن : حّدثنا علّي بن محّمد قال -)1(/450
 ):ص( ول اهللاقال رس: قال - رضي اهللا عنھما - ابن عّباس

 
یا رسول اهللا وال : یعني أّیام العشر، قالوا: ما من أّیام العمل الصالح فیھا أحّب إلى اهللا عّز وجّل من ھذه األّیام

 .وال الجھاد في سبیل اهللا إّال رجل خرج بنفسھ ومالھ، فلم یرجع من ذلك بشيء: الجھاد في سبیل اهللا؟ قال
 

ان، أنا أبو جعفر محّمد بن عمر بن البختري، نا أحمد بن الولید الفحام، نا أخبرنا أبو الحسن بن بشر -)2(/451
یزید بن ھارون، أنا سفیان بن سعید، عن األعمش، عن مسلم البطین، عن سعید بن جبیر، عن ابن عّباس، عن 

 :قال )ص( رسول اهللا
 

یا رسول اهللا وال الجھاد في سبیل اهللا؟ : یلما من أّیام فیھّن العمل أحّب إلى اهللا عّز وجّل وأفضل من أّیام العشر، ق
 .سبیل اهللا بمالھ ونفسھ فلم یرجع من ذلك بشيء وال الجھاد في سبیل اهللا إّال رجل جاھد في: قال

 
قال رسول : حّدثنا محّمد بن فضیل، عن یزید، عن مجاھد، عن عبد اهللا بن عمر قال: حّدثنا أبو بكر قال -)3(/452
 ):ص( اهللا
 

 .ام أحّب إلى اهللا فیھّن العمل من ھذه األّیام أّیام العشر، فأكثروا فیھّن التكبیر والتھلیل والتحمیدما من أّی
 

حّدثنا محّمد بن المظّفر، ثنا عبد اهللا بن محّمد بن جعفر، ثنا أسد بن محّمد المصیصي، ثنا سعید بن  -)4(/453
قال : عن زّر بن حبیش، عن عبد اهللا بن مسعود قالالمغیرة، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن األوزاعي، عن عبدة، 

 ):ص( رسول اهللا
 

وال الجھاد : یا رسول اهللا وال الجھاد في سبیل اهللا؟ قال: ما من أّیام العمل فیھا أحّب إلى اهللا من أّیام العشر، قالوا
 .في سبیل اهللا إّال رجل خرج بنفسھ ومالھ ثّم لم یرجع حّتى تخرج مھجة نفسھ

 
أنا مسعود بن سعد، عن زید بن أبي زیاد، عن : ثنا أبو غّسان قال: حّدثنا محّمد بن سلیمان األزدي قال -)5(/454

 :قال) ص (مجاھد، عن ابن عمر، عن النبي
 

أّیام العشر، فأكثروا فیھّن من التحمید : ما من أّیام أفضل عند اهللا تعالى وال أحّب إلیھ فیھّن العمل من ھذه األّیام
 .التكبیروالتھلیل و

 
ثنا إبراھیم بن مھاجر، عن : ثنا زھیر بن معاویة قال: ثنا أبو غّسان قال: حّدثنا محّمد بن سلیمان قال -)6(/455

 :عبد اهللا بن باباه، عن عبد اهللا بن عمرو قال
                                                        

 مسند ، 345/1125 : 4 السنّة شرح ، 228/19540 : 4 واآلثار األحاديث في المصنّف ، 224 : 1 أحمد مسند ، 550/1727 : 1 ماجة ابن سنن -1
 : 2 داود أبي سنن ، 273/2865 : 4 خزيمة ابن صحيح ،156 : 2 لهدايةا ألحاديث الراية نصب يسير، باختالف 342/2631 : الطيالسي داود أبي

-316 : 12 العمال كنز ، 198/1 : 2 والترهيب الترغيب ،130/757 : 3 الترمذي سنن يسير، باختالف 61/18 : 2 البخاري صحيح ، 815/2438
 .290/498 : النواوية باألذكار المعروف خياراأل وشعار األبرار حلية ، 458/1460 : 1 المصابيح مشكاة ، 35188 و 317/35186

 .501 : 7 المنثور الدر ، 353/3749 : 3 اإليمان شعب -2
 .250/13919 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف -3
 .116 : 6 األولياء حلية -4
 .62 : 2 للشجري األمالي كتاب ، 353/3750 : 3 اإليمان شعب ، 114 : 4 اآلثار مشكل -5
 .180/38300 : 14 و 317/35189 : 12 العمال كنز ، 114 : 4 اآلثار مشكل -6
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ل اهللا یا رسو: ھذه العشر، قالوا ما من أّیام أفضل فیھنَّ العمل من:  فذكرت األعمال فقال،)ص (كنت عند النبي
 .وال الجھاد، إّال أن یخرج الرجل بنفسھ ومالھ في سبیل اهللا ثّم یكون مھجة نفسھ فیھ: وال الجھاد؟ قال

 
قال : حّدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسّدد، ثنا خالد، عن یزید بن أبي زیاد، عن مجاھد، عن ابن عباس قال -)1(/456

 ):ص( رسول اهللا
 

 . أحّب إلیھ العمل فیھّن من أّیام العشر، فأكثروا فیھّن من التسبیح والتكبیر والتھلیلما من أّیام أعظم عند اهللا، وال
 

 أخبرنا یزید بن ھارون، أنا أصبغ، عن القاسم بن أبي أّیوب، عن سعید، عن ابن عباس، عن النبي -)2(/457
 :قال )ص(
 

وال الجھاد في سبیل اهللا؟ : ، قیلما من عمل أزكى عند اهللا، وال أعظم أجرًا من خیر یعملھ في عشر األضحى
فكان سعید بن جبیر إذا : وال الجھاد في سبیل اهللا إّال رجل خرج بنفسھ ومالھ فلم یرجع من ذلك بشيء، فقال: قال

 .دخل أّیام العشر اجتھد اجتھادًا شدیدًا حّتى ما یكاد ُیقدر علیھ
 

  إسحاق بن عیسى الطّباف عن أبي إسحاق الفزاريحّدثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، حّدثني أبي ثنا -)3(/458
 ).ح(
 

وحّدثنا أحمد بن محّمد بن أبي موسى األنطاكي، ثنا محّمد بن عبد الرحمن بن سھم، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن 
ما من أّیام العمل فیھّن أفضل من أّیام العشر،  ):ص( قال رسول اهللا: األعمش، عن أبي وائل، عن عبد اهللا قال

 .وال الجھاد في سبیل اهللا: وال الجھاد في سبیل اهللا؟ قال: لقی
 

 :)رض( حّدثنا أبو كامل، ثنا أبو النضر یعني عاصم بن ھالل، عن أّیوب، عن أبي الزبیر، عن جابر -)4(/459
 

وال : قالوال مثلھّن في سبیل اهللا؟ : یعني عشر ذي الحّجة، قیل: أفضل أّیام الدنیا العشر: قال )ص( أّن رسول اهللا
 ) الحدیث (.مثلھّن في سبیل اهللا إّال رجل عّفر وجھھ في التراب

 
 نا أبو إسحاق إبراھیم بن إسماعیل القاري، نا محّمد بن إبراھیم العبدي، 1أخبرنا أبو عبد اهللا الحاف -)5(/460

نا محّمد بن : اني قاالوأخبرنا أبو سعد بن أبي عثمان الزاھد، أنا أبو عمرو بن مطر، نا إبراھیم بن یوسف السنج
عبد الرحمن العنبري، نا مسعود بن واصل، نا النھاس بن قھم، عن قتادة، عن سعید بن المسّیب، عن أبي ھریرة 

 ):ص (قال رسول اهللا: قال
 

 ) الحدیث (.ما من أّیام من أّیام الدنیا العمل فیھا أحّب إلى اهللا أن یتعّبد لھ فیھا من أّیام العشر
 

                                                        
 الزوائد مجمع ، 1ذ 198 : 2 والترهيب الترغيب ، 354/3751 : 3 اإليمان شعب ، 75 : 2 أحمد مسند ، 68/11116 : 11 للطبراني الكبير المعجم -1
4 : 17. 
 .316/35187 : 12 العمال كنز ، 198/2 : 2 والترهيب ترغيبال ، 354/3752 : 3 اإليمان شعب ، 26-25 : 2 الدارمي سنن -2
 الترغيب ،)دمه وُأهريق جواده عثر من إالّ: (آخره وفي يسير باختالف 259 : 8 األولياء حلية ، 199/10455 : 10 للطبراني الكبير المعجم -3

 .16 : 4 الزوائد مجمع ، 198/3 : 2 والترهيب
 للسيوطي األحاديث جامع مختصراً، روى 114 : 4 اآلثار مشكل ، 62 : 2 للشجري األمالي كتاب ، 28/1128 : 2 البزار زوائد عن األستار كشف -4
 .199/4 : 2 والترهيب الترغيب ، 17 : 4 الزوائد مجمع األول، القسم 319/29489 : 8
 .3757 و 355/3756 : 3 اإليمان شعب -5
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ثنا أبو بكر بن نافع البصري، حّدثنا مسعود بن واصل، عن نّھاس بن قھم، عن قتادة، عن سعید بن حّد -)1(/461
 .ما من أّیام أحّب إلى اهللا أن ُیتعّبد لھ فیھا من عشر ذي الحّجة :قال )ص( المسّیب، عن أبي ھریرة، عن النبي

 ) الحدیث(
 

 نا عبد اهللا بن محّمد بن 1لحسین بن علي بن یزید الحاف نا أبو علي ا1أخبرنا محّمد بن عبد اهللا الحاف -)2(/462
، نا یحیى بن عیسى الرملي، نا یحیى بن أّیوب البجلي، [الرملي]وھب الدینوري، نا العّباس بن الولید األزدي 

 ):ص( قال رسول اهللا: قال - رضي اهللا عنھما - عن عدّي بن ثابت، عن سعید بن جبیر، عن ابن عّباس
 

أفضل عند اهللا وال العمل فیھّن أحّب إلى اهللا عّز وجّل من ھذه األّیام العشر، فأكثروا فیھّن من التھلیل ما من أّیام 
 ) الحدیث (.والتكبیر وذكر اهللا، فإّنھا أّیام التھلیل والتكبیر وذكر اهللا

 
 الُعقیلي، حّدثنا ھشامأخبرنا الحسن بن سفیان، حّدثنا محّمد بن عمرو بن جبلة، حّدثنا محّمد بن مروان  -)3(/463

 ):ص( قال رسول اهللا: قال )رض( ، عن أبي الزبیر، عن جابر - ھو الّدستواني -
 

یا رسول اهللا ھنَّ أفضل أم من عّدتھّن جھادًا في : فقال رجل: ما من أّیام أفضل عند اهللا من عشر ذي الحّجة، قال
 ) الحدیث (.ھّن أفضل من عّدتھّن جھادًا في سبیل اهللا: سبیل اهللا؟ قال

 
أخبرنا أبو الحسین بن بشران، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقیھ إمالًء، نا محّمد بن مسلمة الواسطي،  -)4(/464

 نا یزید بن ھارون، نا أصبغ بن زید الوّراق، عن القاسم بن أّیوب، عن سعید بن جبیر، عن ابن عّباس، عن النبي
 ):ص(
 

: وال الجھاد في سبیل اهللا، قال: قیل ظم أجرًا من خیر یعملھ في العشر األضحى،ما من عمل أزكى عند اهللا وال أع
 .وال الجھاد في سبیل اهللا إّال رجل خرج بنفسھ ومالھ فلم یرجع من ذلك بشيء

 

                                                        
 : 4 االعتدال ميزان الترمذي، عن باسناده 562/925 : 2 المتناهية العلل ، 551/1728:  1 ماجة ابن سنن ، 131/758 : 3 الترمذي سنن -1

 : 1 المصابيح مشكاة ، 346/1126 : 4 السنّة شرح ، 199/5 : 2 والترهيب الترغيب ،157 : 2 الهداية ألحاديث الراية نصب ، 100/8478
 .246/368 : 1 والترهيب الترغيب كتاب ، 257 : 4 المتّقين السادة اتحاف ،462/1471

 .318/35194 : 12 العمال كنز ، 199/6 : 2 والترهيب الترغيب ، 356/3758 : 3 اإليمان شعب -2
 69/2090 : 9 يعلى أبي مسند ، 248/1006 : حبان ابن زوائد إلى الضمآن موارد ، 164/3853 : 9 حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان -3

 .318/35196 : 12العمال كنز ، 253 : 3 الزوائد مجمع ، 200/1 و 4ذ 199 : 2 رهيبوالت الترغيب يسير، باختالف
 .354/3752 : 3 اإليمان شعب -4
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 الطواف بالبیت :الفصل الخامس عشر
 عّلة الحّج والطواف

 
 بن أحمد السنانى، والحسین بن إبراھیم بن أحمد بن  ومحّمد،)رحمھ اهللا (حّدثنا علّي بن أحمد بن محّمد -)1(/465

حّدثنا علّي بن العباس، عن : حّدثنا محّمد بن أبي عبد اهللا الكوفي، عن محّمد بن إسماعیل قال: ھشام المؤّدب قالوا
 :حّدثنا ھشام بن الحكم قال: عمر بن عبد العزیز، عن رجل قال

 
إّن اهللا تعالى : لتي من أجلھا كّلف اهللا العباد الحّج والطواف بالبیت؟ فقالما العّلة ا: فقلت لھ) ع (سألت أبا عبد اهللا

خلق الخلق ال لعّلة إّال أّنھ شاء، ففعل فخلقھم إلى وقت مؤّجل، وأمرھم ونھاھم ما یكون من أمر الطاعة في الدین 
ح كّل قوم من التجارات ومصلحتھم من أمر دنیاھم، فجعل فیھ اإلجتماع من المشرق والمغرب لیتعارفوا، ولیترّب

 وتعرف أخباره، ویذكر وال ،)ص (رسول اهللا من بلد إلى بلد، ولینتفع بذلك المكاري والجمال، ولتعرف آثار
واألرباح،  )2( ینسى، ولو كان كّل قوم إّنما یّتكلون على بالدھم وما فیھا ھلكوا، وخربت البالد، وسقط الجلب

 .ذلك عّلة الحّجوعمیت األخبار ولم یقفوا على ذلك، ف
 

                                                        
 .33/9 : 99 البحار ، 14/14124 : 11 الوسائل ، 405/6 : الشرائع علل -1
 ).47 : 1 المحيط القاموس (وغيرها خيل من يجلب ما: الجلب -2
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 فضل الطواف
 

حّدثنا جعفر : حّدثنا أحمد بن محّمد بن سعید الھمداني قال: حّدثنا الحسین بن علّي بن أحمد الصائغ قال -)1(/466
 بن عبید اهللا، عن الحسن بن محبوب، عن علّي بن رئاب، عن محّمد بن قیس، عن أبي جعفر محّمد بن علّي الباقر

 :قال) ع(
 

ذات یوم بأصحابھ الفجر، ثّم جلس معھم یحّدثھم حّتى طلعت الشمس، فجعل الّرجل یقوم ) ص (اهللاصّلى رسول 
 .أنصارّي وثقفّي: بعد الّرجل حّتى لم یبق معھ إّال رجالن

 
 قد علمت أّن لكما حاجة تریدان أن تسأالني عنھا، فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل ):ص (فقال لھما رسول اهللا

 .، وإن شئتما فاسأالنيأن تسأالني
 

 .بل تخبرنا أنت یا رسول اهللا فإّن ذلك أجلى للعمى وأبعد من اإلرتیاب وأثبت لإلیمان: قاال
 

وأّما أنت یا أخا األنصار فإّنك جئت تسألني عن حّجك وعمرتك وما لك فیھما من  ... ):ص (فقال رسول اهللا
ركبت راحلتك ومضت بك راحلتك لم تضع راحلتك خّفًا ولم الثواب، فاعلم أّنك إذا توّجھت إلى سبیل الحّج ثّم 

ترفع خّفًا إّال كتب اهللا لك حسنة ومحى عنك سّیئة، فإذا أحرمت ولّبیك كتب اهللا لك بكّل تلبیة عشر حسنات ومحى 
 .عنك عشر سّیئات

 
 أن یعّذبك بعده، فإذا فإذا طفت بالبیت ُأسبوعًا كان لك بذلك عند اهللا عّز وجّل عھدًا وذكرًا یستحیي منك رّبك

 .صّلیت عند المقام ركعتین كتب اهللا لك بھما ألفي ركعة مقبولة
 

 كان لك بذلك عند اهللا عّز وجّل مثل أجر من حّج ماشیًا من Œ··ط···فإذا سعیت بین الصفا والمروة سبعة أشواط
 .بالده، ومثل أجر من أعتق سبعین رقبة مؤمنة

 
 .س فلو كان علیك من الذنوب قدر رمل عالج وزبد البحر لغفرھا اهللا لكفإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشم

 
 .فإذا رمیت الجمار كتب اهللا لك بكّل حصاة عشر حسنات تكتب لك لما تستقبل من عمرك

 
 .فإذا ذبحت ھدیك أو نحرت بدنتك كتب اهللا لك بكّل قطرة من دمھا حسنة فكتب لك لما تستقبل من عمرك

 
أّما ما مضى : بوعًا للزیارة وصّلیت عند المقام ركعتین ضرب ملك كریم على كتفیك، ثّم قالفإذا طفت بالبیت ُأس

 .فقد غفر لك فاستأنف العمل فیما بینك وبین عشرین ومائة یوم
 

 :قال) ع (عبد اهللا بن معاویة، عن أبي عبد اهللا -)2(/467
 

یا رسول اهللا : فقال األنصاري - : قالإلى أن - رجل من ثقیف، ورجل من األنصار: رجالن) ص (أتى النبّي
 .تبدأني) ص (یا رسول اهللا: إن شئت سألتني وإن شئت بدأتك؟ فقال: حاجتي قال

 
جئت تسأل عن الحّج، وعن الطواف وعن السعي بین الّصفا والمروة ورمي الجمار وحلق الرأس ویوم : قال

 .إي والذي بعثك بالحّق: عرفة؟ قال الرجل
 

                                                        
 .بتفاوت 3/3 : 99 البحار ، 130/551 : 2 لفقيها ، 441/22 : الصدوق أمالي -1
 .13/42 : 99 البحار ، 139/360 : عيسى ابن نوادر -2
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تك خّفًا إّال كتب اهللا لك بھ حسنة، وال تضع خّفًا إّال حّط بھ عنك سّیئة، وطواف البیت والّسعي بین ال ترفع ناق: قال
الصفا والمروة ینقیك كما ولدتك ُأّمك من الذنوب، ورمي الجمار ذخر یوم القیامة، وحلق الرأس بكّل شعرة نور 

ك الیوم برمل عالج، وقطر السماء، وأّیام العالم یوم القیامة، ویوم عرفة یباھي اهللا بك المالئكة، فلو أحضرت ذل
 .ذنوبًا أذابھ ذلك الیوم

 
إّنھ لیس من عبد یتوّضأ ثّم یستلم الحجر ثّم یصّلي ركعتین عند مقام إبراھیم ثّم یرجع فیضع یده على باب : وقال

 .الكعبة فیحمد اهللا ثّم ال یسأل اهللا شیئًا إّال أعطاه إن شاء اهللا
 

ا ابن سنجر، ثنا الحسن بن الربیف ثنا العّطاف بن خالد المخزومي، عن إسماعیل بن رافف عن حّدثن -)1(/468
 :أنس بن مالك قال

 
في مسجد منى، فأتاه رجل من األنصار ورجل من ثقیف، فسّلما علیھ ودعیا لھ  )ص( كنت قاعدًا مع رسول اهللا

ئتما أخبرتكما بما جئتما تسأالني عنھ فعلت، وإن إن ش: جئناك لنسألك، فقال! یا رسول اهللا: دعاء حسنًا، فقاال
 .شئتما أسكت وتسأالني فعلت

 
، فقال  - إیمانًا أو یقینًا: ال أدري أّیھما قال: الشّك من إسماعیل، قال - أخبرنا یا رسول اهللا نزَدْد إیمانًا أو یقینًا: قاال

أخبرني : لھ، فإّني أعرف لك حّقك، فسألھ، فقالبل أنت فس:  فقال الثقفي،)ص( َسْل رسول اهللا: األنصاري للثقفّي
 !یا رسول اهللا

 
جئتني تسألني عن مخرجك من بیتك تؤّم البیت الحرام وما لك فیھ، وعن طوافك بالبیت وما لك فیھ، وعن : قال

ركعتیك بعد الطواف وما لك فیھما، وعن طوافك بالصفا والمروة وما لك فیھ، وعن وقوفك عشّیة عرفة وما لك 
 .والذي بعثك بالحّق عن ھذا جئُت أسألك: بالبیت بعد ذلك، یعني طواف اإلفاضة، فقال ھ، وعن طوافكفی
 

فإّنك إذا خرجت من بیتك تؤّم البیت الحرام، ال تضع ناقتك خّفًا وال ترفعھ إّال كتب اهللا لك بھ حسنة، وحّط : قال
بة من بني إسماعیل، وأّما طوافك بین الصفا عنك بھ خطیئة، ورفعك درجة، وأّما ركعتاك بعد الطواف كعتق رق

 .والمروة بعد ذلك كعتق سبعین رقبة
 

ھؤالء عبادي : وأّما وقوفك عشّیة عرفة، فإّن اهللا تبارك وتعالى یھبط إلى السماء الدنیا، فیباھي بكم المالئكة یقول
 كعدد الرمل، وكعدد القطر جاؤوا ُشعثًا غبراء من كّل فّج عمیق، یرجون رحمتي ومغفرتي، فلو كانت ذنوبكم

 .وكزبد البحر لغفرتھا، أفیضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن شّفعتم لھ
 

وأّما رمیك الجمار، فلك بكّل حصاة ترمیھا تكفیر كبیرة من الكبائر الموبقات الموجبات، وأّما نحرك، فمذخور لك 
یا رسول اهللا فإن :  بھا خطیئة، قالعند رّبك، وأّما حالقك رأسك، فلك بكّل شعرة حلقتھا حسنة، وتمحى عنك

 .اذًا ُیذخر لك في حسناتك: كانت الذنوب أقّل من ذلك؟ قال
 

فإّنك تطوف وال ذنب لك، یأتي ملك حّتى یضع یده بین كتفیك ثّم  - یعني اإلفاضة - وأّما طوافك بالبیت بعد ذلك
 .إعمل فیما تستقبل فقد ُغفر لك ما مضى: یقول

 
 :أّنھ قال) ص ( عن رسول اهللا،)ع ( اهللا جعفر بن محّمدعن أبي عبد -)2(/469

 
 .من طاف بھذا البیت ُأسبوعًا وأحسن صالة ركعتیھ غفر لھ

 
                                                        

 .551-550 : 1 المنثور الدر ،312/1057 : 1 العالية المطالب ،33ذ 178 : 2 والترهيب الترغيب ، 9/1083 : 2 البزار زوائد عن األستار كشف -1
 .11114 ، 376 : 9 الوسائل مستدرك ، 49/41 : 99 ارالبح ، 293 : 1 اإلسالم دعائم -2
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محّمد بن عبد اهللا، عن محّمد بن جعفر الرّزاز، عن خالھ علّي بن محّمد، عن عمرو بن عثمان الخّزاز،  -)1(/470
 :قال) ع (بیھ، عن آبائھأ عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محّمد، عن

 
 . زین اإلیمان اإلسالم كما أّن زین الكعبة الطواف):ص (قال رسول اهللا

 
 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن حّماد بن عیسى، عّمن أخبره، عن العبد الصالح -)2(/471

 
ناولني یدك أو رجلك : قلت لھدخلت علیھ وأنا ُأرید أن أسألھ عن مسائل كثیرة، فلّما رأیتھ عظم علّي كالمھ ف

قال : فدمعت عیناي، فلّما رآني مطأطئًا رأسي قال) ص (ُأقّبلھا، فناولني یده فقّبلتھا، فذكرت قول رسول اهللا
 ):ص (رسول اهللا

 
ما من طائف یطوف بھذا البیت حین تزول الشمس، حاسرًا عن رأسھ حافیًا، یقارب بین خطاه، ویغّض بصره، 

ّل طواف من غیر أن یؤذي أحدًا، وال یقطع ذكر اهللا عّز وجّل عن لسانھ إّال كتب اهللا عّز ویستلم الحجر في ك
وجّل لھ بكّل خطوة سبعین ألف حسنة، ومحى عنھ سبعین ألف سّیئة، ورفع لھ سبعین ألف درجة، وأعتق عنھ 

 لھ سبعون ألف حاجة سبعین ألف رقبة، ثمن كّل رقبة عشرة آالف درھم، وشّفع في سبعین من أھل بیتھ، وقضیت
 .إن شاء فعاجلھ، وإن شاء فآجلھ

 
عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن الحسن بن یوسف، عن زكرّیا المؤمن، عن علّي بن  -)3(/472

 :میمون الصائغ قال
 

من قدم : ال، قال: أتدري ما للحاّج؟ قال: نعم، فقال: قدمت حاّجًا؟ فقال: فقال) ع (قدم رجل علي علّي بن الحسین
حاّجًا وطاف بالبیت وصّلى ركعتین كتب اهللا لھ سبعین ألف حسنة، ومحى عنھ سبعین ألف سّیئة، ورفع لھ سبعین 

 .ألف درجة، وشّفعھ في سبعین ألف حاجة، وكتب لھ عتق سبعین ألف رقبة، قیمة كّل رقبة عشرة آالف درھم
 

، عن الحسن بن یوسف، عن زكرّیا، عن علّي بن میمون الصائغ أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أبیھ -)4(/473
 :قال

 
: ال، قال: قلت: تدري ما للحاّج؟ قال: نعم، فقال:  قدمت حاّجًا؟ فقال):ع ( فقال لھ،)ع (قدم رجل على أبي الحسن

ة، وشّفع من قدم حاّجًا وطاف بالبیت وصّلى ركعین، كتب اهللا لھ سبعین ألف حسنة، ومحى عنھ سبعین ألف سّیئ
 .في سبعین ألف حاجة، وكتب لھ عتق سبعین رقبة، كّل رقبة عشرة آالف درھم

 
حّدثني سھل بن زیاد، : حّدثني محّمد بن جعفر قال: قال )رض( حّدثني محّمد بن موسى بن المتوّكل -)5(/474

 :عن محّمد بن إسماعیل، عن سعدان بن مسلم، عن إسحاق بن عّمار قال
 

 یا إسحاق من طاف بھذا البیت طوافًا واحدًا كتب اهللا لھ ألف حسنة، ومحى عنھ ألف سّیئة، ):ع( قال أبو عبد اهللا
 ورفع لھ ألف درجة، وغرس لھ ألف شجرة في الجّنة، وكتب لھ ثواب عتق ألف نسمة، حّتى إذا صار إلى الملتزم

: جعلت فداك ھذا كّلھ لمن طاف؟ قال:  فقلت:ُأدخل من أّیھا شئت، قال: فتح اهللا لھ ثمانیة أبواب الجّنة، فقال لھ )6(
                                                        

 .375/11111 : 9 الوسائل مستدرك ، 206/20 : 99 البحار ، 85 : األحاديث جامع -1
 .30/3 : 18 العقول مرآة ، 306/17809 : 13 الوسائل ، 134/564 : 2 الفقيه ، 412/3 : 4 الكافي -2
 .29/1 : 18 العقول مرآة ، 302/17801 : 13 لوسائلا ،133/564 : 2 الفقيه ،411/1 : 4 الكافي -3
 .9/22 : 99 البحار ،17801ذ 303 : 13 الوسائل ،139/181 : 1 المحاسن -4
 .203/11 : 99 و 303/46 : 74 البحار ، 304/17807 : 13 الوسائل ، 73/13 : األعمال ثواب -5
 : 99 البحار (المغفرة ويسأله اهللا إلى بذنوبه ويبوء عليه، قدر بما ويدعو السابع الطواف في الطائف يلتزمه الباب، حيال البيت ظهر: الملتزم -6

211/33.( 
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من قضى ألخیھ المؤمن حاجة كتب اهللا لھ طوافًا وطوافًا : بلى، قال: نعم أفال ُأخبرك بما ھو أفضل من ھذا؟ قلت
 .وطوافًا حّتى بلغ عشرًا

 
 -)ع ( اهللاموسى بن القاسم، عن محّمد بن سعید بن غزوان، عن أبیھ، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد -)1(/475

 :أّنھ قال - في حدیث
 

یكتب لھ سّتة آالف حسنة، : أدري، قال ال واهللا ما: یا أبان ھل تدري ما ثواب من طاف بھذا البیت ُأسبوعًا؟ فقلت
 .ویمحا عنھ ستة آالف سّیئة، ویرفع لھ ستة آالف درجة

 
مر الیماني، عن إسحاق بن عّمار، علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن حّماد بن عیسى، عن إبراھیم بن ع -)2(/476

 :قال) ع (عن أبي عبد اهللا
 

من طاف بھذا البیت ُأسبوعًا، وصّلى ركعتین في أّي جوانب المسجد شاء،كتب اهللا لھ سّتة آالف : كان أبي یقول
ة حسنة، ومحى عنھ سّتة آالف سّیئة، ورفع لھ سّتة آالف درجة،وقضي لھ سّتة آالف حاجة، فما عّجل منھا فبرحم

 .اهللا، وما أّخر منھا فشوقًا إلى دعائھ
 

 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن أبي عبد اهللا الخّزاز، عن أبي عبد اهللا -)3(/477
 

 .إلیھا، أو حبسھ عنھا عذر )4( إّن للكعبة للحظة في كّل یوم، یغفر لمن طاف بھا، أو حّن قلبھ
 

 :بن محّمد صلوات اهللا علیھما أّنھ قالروینا عن جعفر  -)5(/478
 

 .ما من عبد مؤمن طاف بھذا البیت ُأسبوعًا وصّلى ركعتین، وأحسن طوافھ وصالتھ إّال غفر اهللا لھ
 

حّدثني علّي بن الحسین السعدآبادي، عن أحمد بن أبي : قال )رض( حّدثني محّمد بن موسى بن المتوّكل -)6(/479
 :قال) ع ( عن منصور، عن إسحاق بن عّمار، عن محّمد بن مسلم، عن أبي الحسنعبد اهللا، عن ابن أبي بشیر،

ال أدري جعلت : تدري ما للحّجاج من الثواب؟ قلت: نعم، قال: أقدمت حاّجًا؟ قال لھ: دخل علیھ رجل فقال لھ
خافة اهللا عّز وجّل، من قدم حاّجًا حّتى إذا دخل مّكة متواضعًا، فإذا دخل المسجد الحرام قّصر خطاه م: فداك، قال

فطاف بالبیت طوافًا وصّلى ركعتین كتب اهللا لھ سبعین ألف حسنة، وحّط عنھ سبعین ألف سّیئة، ورفع لھ سبعین 
 .ألف درجة، وشّفعھ في سبعین ألف حاجة، وحسب لھ عتق سبعین رقبة، قیمة كّل رقبة عشرة آالف درھم

 
 .روي أّن من طاف بالبیت خرج من ذنوبھ -)7(/480

 
علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعًا، عن ابن أبي عمیر، عن  -)8(/481

 :قال) ع (معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا
                                                        

 .17799 و 302/17798 : 13 الوسائل ، 393 و 392ذ 120 : 5 التهذيب -1
 .29/2 : 18 العقول مرآة ،426/18120و 17803و 303/17799و302 : 13 الوسائل ، 120/393 : 5 التهذيب ، 411/2 : 4 الكافي -2
 .102/3 : 17 العقول مرآة ، 303/17802 و 263/17701 : 13 الوسائل ، 240/3 : 4 الكافي -3
 .إليها ومال اشتاق أي -4
 .209/14 : 99 البحار ، 312 : 1 االسالم دعائم -5
 .202/10 و 191/1 : 99 البحار ، 121/14407 : 11 الوسائل ، 72/12 : األعمال ثواب -6
 .304/17805 : 13 الوسائل ، 134/566:  2 الفقيه -7
 202/9 و 61/30 : 99 البحار ،302/17800 و 263/17700 : 13 الوسائل ، 72/11 : األعمال ثواب ، 134/565 : 2 الفقيه ، 240/2 : 4 الكافي -8
 .101/2 : 17 العقول مرآة ،
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إّن هللا تبارك وتعالى حول الكعبة عشرین ومائة رحمة، منھا سّتون للطائفین وأربعون للمصّلین، وعشرون 

 .للناظرین
 

حّدثنا محّمد بن عبد اهللا بن جعفر الحمیري، عن أبیھ : حّدثنا علّي بن الحسین بن شاذویھ المؤّدب قال -)1(/482
 :الحسن بن موسى الخّشاب، عن جعفر بن محّمد بن حكیم، عن زكرّیا المؤمن، عن المشمعّل األسدي قال

 
من أین بك یا مشمعّل؟ :  فقال،)ع (خرجت ذات سنة حاّجًا، فانصرفت إلى أبي عبد اهللا الصادق جعفر بن محّمد

إّن العبد : ما أدري حّتى تعلمني، فقال: أَوتدري ما للحاّج من الثواب؟ فقلت: جعلت فداك كنت حاّجًا، فقال: فقلت
إذا طاف بھذا البیت ُأسبوعًا وصّلى ركعتیھ وسعى بین الصفا والمروة، كتب اهللا لھ سّتة آالف حسنة، وحّط عنھ 

 .سّتة آالف حاجة، للّدنیا كذا، واّدخر لھ لآلخرة كذا ، ورفع لھ سّتة آالف درجة، وقضى لھسّتة آالف سّیئة
 ) الحدیث(
 

 ثنا أبو الحسین أحمد بن عبد اهللا بن دلیك، 1أخبرنا سھل بن عبد اهللا الغازي، ثنا أحمد بن موسى الحاف -)2(/483
 م بن یزید، عن ابن جریج، عن عطاء، عن ابن عباسثنا إبراھیم بن فرقد، ثنا بشر بن عبید الداري، ثنا إبراھی

 ):ص( قال رسول اهللا: قال )رض(
 

ُینزل اهللا كّل یوم على حّجاج بیتھ الحرام عشرین ومائة رحمة، سّتین للطائفین، أربعین للمصّلین، وعشرین 
 .للناظرین

 
قال رسول : عبید بن عمیر قالأخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عطاء بن السائب، عن عبد اهللا بن  -)3(/484
 ):ص( اهللا
 

 .طواف سبع یعدل رقبة
 

 أخبرنا أبو سعد المالیني، أنا أبو أحمد بن عدي، نا بھلول بن إسحاق بن بھلول، حّدثني محّمد بن معاویة -)4(/485
 ).ح(
 

وسى بن إسحاق  نا أبو بكر محّمد بن یحیى بن أبي زكریا الفقیھ بھمدان، نا م1وأخبرنا أبو عبد اهللا الحاف
 .األنصاري، نا محّمد بن معاویة

 
وأخبرنا أبو سعید بن أبي عمرو، أنا أبو عبد اهللا الصّفار، نا أبو إسحاق إبراھیم بن إسحاق السراج، نا محّمد بن 

 .معاویة النیسابوري
 

 نا محّمد بن ونا أبو الحسن العلوي، أنا محّمد بن محّمد بن سعد الھروي، نا محّمد بن عبد الرحمن الشامي،
یقول اهللا  ):ص( قال رسول اهللا: معاویة، نا محّمد بن صفوان، عن ابن جریج، عن عطاء، عن ابن عباس قال

سّتین منھا على الطائفین بالبیت، وعشرین على أھل مّكة، وعشرین على : كّل یوم مائة رحمة: تبارك وتعالى
 .سائر الناس

 
                                                        

 .3/1 : 99 و 286/4 : 74 البحار ، 305/17808 : 13 الوسائل ، 398/11 : الصدوق أمالي -1
 : 3 اإليمان شعب يسير، باختالف 272 : 4 المتّقين السادة اتحاف ، 192/6 : 2 والترهيب الترغيب ، 23/1073 : 2 والترهيب الترغيب كتاب -2

 .نحوه 454/4051
 .12/8824 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -3
 .454/4051 : 3 اإليمان شعب -4
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حیى بن یمان، عن شریك، عن أبي إسحاق، عن عبد اهللا بن سعید بن حّدثنا سفیان بن وكیف حّدثنا ی -)1(/486
 ):ص( قال رسول اهللا: جبیر، عن أبیھ، عن ابن عّباس قال

 
 .من طاف بالبیت خمسین مّرة، خرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ ُأّمھ

 
قال : نكدر، عن أبیھ قالحّدثنا علّي بن عبد العزیز، ثنا أبو نعیم، ثنا حریث بن السائب، ثنا محّمد بن الم -)2(/487

 ):ص( رسول اهللا
 

 .من طاف حول البیت ُأسبوعًا ال یلغو فیھ، كان كعدل رقبة یعتقھا
 

                                                        
 كنز ، 192/8 : 2 والترهيب الترغيب ، 7/1038 : 2 والترهيب الترغيب كتاب ، 574/942 : 2 المتناهية للالع ، 219/866 : 3 الترمذي سنن -1

 .49/11994 : 5 العمال
 3 واآلثار األحاديث في المصنّف ، 454/4049 : 3 اإليمان شعب ، 457 : 3 الصحيحين على المستدرك ، 360/845 : 20 للطبراني الكبير المعجم -2
 .191/4 : 2 والترهيب الترغيب ، 42 : 6 المنثور الدر ، 245 : 3 الزوائد مجمع ، 123/12664: 
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 الدعاء عند الطواف
 

علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن  -)1(/488
 :قال) ع ( عّمار، عن أبي عبد اهللاأبي عمیر، وصفوان بن یحیى، عن معاویة بن

 
   :طف بالبیت سبعة أشواط وتقول في الطواف

  
االَْْرِض، َوَأْسَأُلَك ِباْسِمَك  )3( َكَما ُیْمَشى ِبِھ َعَلى َجَدِد )2( َأللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي ُیْمشى ِبِھ َعَلى َطَلِل اْلَماِء(

ْرشَك، َوَأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي َتْھَتزُّ َلُھ َأْقَداُم َمَالِئَكِتَك، َوَأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي َدَعاَك ِبِھ ُموَسى ِمْن َلُھ َع الَِّذي َیْھَتزُّ
َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِھ ) ص (ِلُمَحمَّدَجاِنِب الطُّوِر َفاْسَتَجْبَت َلُھ َوَأْلَقْیَت َعَلْیِھ َمَحبَّةًَ ِمْنَك، َوَأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي َغَفْرَت ِبِھ 

 .ما أحببت من الدعاء) َوَما َتَأخََّر، َوَأْتَمْمَت َعَلْیِھ ِنْعَمَتَك َأْن َتْفَعَل ِبي َكَذا َوَكَذا
 

ِفي َربََّنا آِتَنا  (:وتقول فیما بین الركن الیماني والحجر األسود) ص (وكّلما انتھیت إلى باب الكعبة فصّل على النبي
َأللَُّھمَّ ِإنِّي ِإَلْیَك َفِقیٌر َوِإنِّي َخاِئٌف ُمْسَتِجیٌر َفَال  (:وقل في الطواف) الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفي اْالِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر

 ).ُتَغیِّْر ِجْسِمي َوَال ُتَبدِّْل ِإْسِمي
 

 :وافھ عشر مّراتمن قال في ط: أّنھ قال) ص (وروي عن النبي -)4(/489
 
كتب ) َأْشَھُد َأْن َال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا َأَحدًا َفْردًا َصَمدًا، َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد، َوَلْم َیُكْن َلُھ ُكُفوًا َأَحٌد، َلْم َیتَِّخْذ َصاِحَبًة َوَال َوَلدًا (

 .اهللا لھ خمسة وأربعین حسنة
 

 أبو عبد اهللا الصّفار، نا أبو بكر بن أبي الدنیا، نا المثنى بن معاذ، نا أخبرنا أبو سعید بن أبي عمرو، نا -)5(/490
 :أبي، عن المسعودي، حّدثني عبد األعلى التمیمي قال

 
َأللَُّھمَّ اْغِفْر ِلي ُذُنوِبي َوَخَطاَیاَي  (:قولي: یا رسول اهللا ما أقول وأنا أطوف بالبیت؟ قال: قالت خدیجة بنت خویلد

 ).َراِفي ِفي َأْمِري، ِإنََّك ِإْن َال َتْغِفْر ِلي ُتْھِلُكِنيَوَعْمِدى َوِإْس
 

 ):ع (روى ھذا الدعاء معاویة بن عّمار، عن أبي بصیر، عن أبي عبد اهللا )7( قال أبو إسحاق -)6(/491
 

یٌر َوِإنِّي َخاِئٌف ِإَلْیَك َفِق َأللَُّھمَّ ِإنِّي (:وتقول في الطواف) ص (وكّلما انتھیت إلى باب الكعبة فصّل على النبي
 ).ُمْسَتِجیٌر َفَال ُتَبدِّْل ِإْسِمي َوَال ُتَغیِّْر ِجْسِمي

 
فإذا انتھیت إلى مؤّخر الكعبة وھو المستجار دون الركن الیماني بقلیل في الشوط السابع فابسط یدیك على 

ثّم أقّر ) َعْبُد َعْبُدَك َوھَذا َمَكاُن اْلَعاِئُذ ِبَك ِمَن النَّاِرَأللَُّھمَّ اْلَبْیُت َبْیُتَك َواْل (:األرض وألصق خّدك وبطنك بالبیت ثّم قل
إلى  - لرّبك بما عملت من الذنوب، فإّنھ لیس من عبد مؤمن یقّر لرّبھ بذنوبھ في ھذا المكان إّال غفر لھ إن شاء اهللا

ركن الیماني والركن الذي فیھ وتستجیر باهللا من النار وتختار لنفسك من الدعاء، ثّم استقبل ال - ):ع (أن قال
 ).َأللَُّھمَّ َقنِّْعِني ِبَما َرَزْقَتِني َوَباِرْك ِلي ِفیَما آَتْیَتِني (:الحجر األسود فاختم بھ، وإن لم تستطع فال یضّرك وتقول

                                                        
 .21/1 : 18 العقول مرآة ، 333/17876 : 13 الوسائل صدره، روى 104/339 : 5 التهذيب ، 406/1 : 4 الكافي -1
 ).القاموس (ظهره على أي الماء طلل على ومشى الظهر: الطلل -2
 .المستوية غليظةال األرض: الجدد -3
 .11143ذ 388 : 9 الوسائل مستدرك عليه، اهللا صلوات الرضوي فقه نسخ بعض عن 343 : 99 البحار -4
 .453/4044 : 3 االيمان شعب -5
 .17876ذ 334 : 13 الوسائل ، 104/339 : 5 التهذيب -6
 ).التهذيب هامش (الرجال في الكنية بهذه مذكور غير كان وإن إسحاق، بوأ كنيته إبراهيم إن الغالب ألن سمال أبي بن البراهيم كنية انّه الظاهر -7
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وفي الركعة ) ٌدُقْل ُھَو اُهللا َأَح (:ثّم تأتي مقام إبراھیم فتصّلي ركعتین واجعلھ أمامًا واقرأ فیھما بسورة التوحید

واسألھ أن یتقّبل منك، فھاتان ) ص (ثّم تشھد واحمِد اهللا واْثِن علیھ وصّل على النبي) ُقْل َیا َأیَُّھا اْلَكاِفُروَن (الثانیة
الركعتان ھما الفریضة لیس یكره لك أن تصّلیھما في أّي الساعات شئت، عند طلوع الشمس وعند غروبھا، ثّم 

 .ّبلھ وتستلمھ أو تشیر إلیھ، فإّنھ البّد من ذلكتأتي الحجر األسود فتق
 

علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن  -)1(/492
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: أبي عمیر، وصفوان بن یحیى، عن معاویة بن عّمار قال

 
فابسط یدیك على  - وھو بحذاء المستجار دون الركن الیماني بقلیل - إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤّخر الكعبة

 ).َأللَُّھمَّ اْلَبْیُت َبْیُتَك، َواْلَعْبُد َعْبُدَك، َوَھَذا َمَكاُن اْلَعاِئِذ ِبَك ِمَن النَّاِر (:البیت، وألصق بطنك وخّدك بالبیت وقل
 

 :ھ بذنوبھ في ھذا المكان إّال غفر اهللا لھ إن شاء اهللا، وتقولثّم أقرَّ لرّبك بما عملت فإّنھ لیس من عبد مؤمن یقّر لرّب
َأللَُّھمَّ ِمْن ِقَبِلَك الرَّوُح َواْلَفَرُج َواْلَعاِفَیُة، َأللَُّھمَّ ِإنَّ َعَمِلي َضِعیٌف َفَضاِعْفُھ ِلي َواْغِفْر ِلي َما اطََّلْعَت َعَلْیِھ ِمنِّي َوَخِفَي (

 .باهللا من الّنار وتخّیر لنفسك من الّدعاء، ثّم استلم الّركن الیماني ثّم ائت الحجر األسودثّم تستجیر ) َعَلى َخْلِقَك
 

عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عبد اهللا بن  -)2(/493
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: سنان قال

 
َأللَُّھمَّ اْلَبْیُت َبْیُتَك َواْلَعْبُد  (:، وھو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقلإذا كنت في الطواف السابع فائت المتعّوذ

ثّم استلم الّركن الیماني ثّم ائت الحجر فاختم ) َعْبُدَك َوھَذا َمَقاُم اْلَعاِئِذ ِبَك ِمَن النَّاِر، َأللَُّھمَّ ِمْن ِقَبِلَك الرَّْوُح َواْلَفَرُج
 .بھ
 

                                                        
 .345/17912 : 13 الوسائل ، 107/349 : 5 التهذيب ، 411/5 : 4 الكافي -1
 .344/17909 : 13 الوسائل ، 107/347 : 5 التهذيب ، 410/3 : 4 الكافي -2
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 نبي وآلھالصالة على ال
 

عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن إبراھیم بن أبي البالد، عن عبد  -)1(/494
 :السالم بن عبد الرحمن بن نعیم قال

 
 دخلت طواف الفریضة فلم یفتح لي شيء من الّدعاء إّال الصالة على محّمد وآل محّمد، ):ع (قلت ألبي عبد اهللا
 .ما ُأعطي أحٌد مّمن سأل أفضل مّما أعطیت: ك، فقالوسعیت فكان كذل

 
علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر، عن حفص  -)2(/495

ملكًا ُأعطي  - یعني حین یجوز الّركن الیماني - إّن في ھذا الموضع :قال) ع (بن البختري، عن أبي عبد اهللا
 .حین یبلغھ أبلغھ إّیاه) ص (األرض، فمن صّلى على رسول اهللاسماع أھل 

 

                                                        
 .336/17883 : 13 الوسائل ، 407/3 : 4 الكافي -1
 .337/17885 : 13 الوسائل ، 409/16 : 4 يالكاف -2
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 الدعاء عند الركن الیماني
 

 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن العالء بن المقعد قال -)1(/496
 

یس لھ ھِجیر إّال التأمین على دعائكم، فلینظر إّن ملكًا موّكال بالّركن الیماني منذ خلق اهللا السماوات واألرضین ل
 .أي لیس لھ عمل: كالم من كالم العرب: ما الَھِجْیر؟ فقال: عبد بما یدعو، فقلت لھ

 
 .وفي روایة ُأخرى لیس لھ عمل غیر ذلك

 
عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عبد اهللا بن  -)2(/497

 :قال) ع (سنان، عن أبي عبد اهللا
 

إّن : وقال) َأللَُّھمَّ آِتَنا ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفي اْالِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر (:یستحّب أن تقول بین الّركن والحجر
 .آمین: ملكًا موّكال یقول

 
: لي، عن ربعي، عن العالء بن المقعد قالعّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن ع -)3(/498

 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا
 

 .إّن اهللا عّز وجّل وّكل بالّركن الیماني ملكًا ھجیرًا یؤّمن على دعائكم
 

حّدثنا عبد الباقي، أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور، حّدثنا سعید بن سلیمان، عن عبد : قال ابن مردویھ -)4(/499
 ):ص( قال رسول اهللا :ن مجاھد، عن ابن عباس قالاهللا ھرمز، ع

 
َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفي  (:ما مررت على الّركن إّال رأیت علیھ ملكًا یقول آمین، فإذا مررتم علیھ فقولوا

 ).اْالِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر
 

                                                        
 .17902 و 342/17901 : 13 الوسائل ، 408/12 : 4 الكافي -1
 .334/17877 : 13 الوسائل ، 408/7 : 4 الكافي -2
 .341/17900 : 13 الوسائل ، 408/11 : 4 الكافي -3
 .559 : 1 المنثور الدر ، 125/459 : المالئك أخبار في الحبائك ،252-251 : 1 العظيم القرآن تفسير -4
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 عّلة التعّلق بأستار الكعبة
 

ّمد بن عقیل، عن الحسن بن الحسین، عن علّي بن عیسى، عن علّي بن الحسن، عن محّمد بن یزید مح -)1(/500
 :الرفاعي رفعھ

 
مثل رجل لھ عند آخر جنایة : التعّلق بأستار الكعبة ألّي معنى ھو؟ قال - :في حدیث -)ع (أّنھ قیل ألمیر المؤمنین

 .فى عن ذنبھوذنب فھو یتعّلق بثوبھ یتضّرع إلیھ ویخضع لھ أن یتجا
 

حّدثنا الحسین بن الحّجال، عن سعد بن عبد : قال) رحمھ اهللا (حّدثنا الحسین بن علي بن أحمد الصائغ -)2(/501
قلت : قال - :في حدیث -)ع (حّدثني محّمد بن الحسن الھمداني، عن ذي النون المصري، عن الصادق: اهللا قال

 :لھ
 

مثل ذلك مثل الرجل یكون بینھ وبین الرجل جنایة فیتعّلق بثوبھ : ؟ قالالرجل یتعّلق بأستار الكعبة ما یعني بذلك
 .لھ رجاء أن یھب لھ جرمھ )3( یستخذي

 
 أنا محّمد بن عبد اهللا بن الجراح العدل بمرو، نا عیسى بن عبد اهللا القرشي، 1أخبرنا أبو عبد اهللا الحاف -)4(/502

سمعت أبا سلیمان الدارمي عبد الرحمن بن أحمد : ي، قالنا صدقة بن حرب الدینوري، نا أحمد بن أبي الحوار
یا أمیر المؤمنین فتعّلق الرجل بأستار الكعبة ألّي  - :في حدیث -)رض( قیل لعلّي بن أبي طالب :بن عطّیة قال
 .ھو مثل الرجل بینھ وبین صاحبھ جنایة فیتعّلق بثوبھ، ویبتھل إلیھ، ویتخّدع لھ لیھب لھ جنایتھ: معنى ھو؟ قال

 

                                                        
 .225/14661 : 11 الوسائل ، 448/1565 : 5 التهذيب ، 224/1 : 4 الكافي -1
 .12ذ 35 : 99 البحار يسير، باختالف 378 : 2 آشوب شهر ابن مناقب ، 81 : 2 الفوائد كنز ، 443/1 : الشرائع علل -2
 ).المنجد (وينقاد يتّضع أي: يستخذي -3
 .206/16 : 2 والترهيب الترغيب ، 468/4084 : 3 اإليمان شعب -4
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 موضع اإلستالم من الكعبة
 

عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن العالء بن رزین، عن  -)1(/503
 :قال) ع (محّمد بن مسلم، عن أبي جعفر

 
 .من دبرھا: من أین أستلم الكعبة إذا فرغت من طوافي؟ قال: قلت لھ

 

                                                        
 .345/17910 : 13 الوسائل ، 410/1 : 4 الكافي -1
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 اإلقرار بالذنوب عند الملتزم
 

حّدثني محّمد بن عیسى بن عبید الیقطیني، عن : حّدثنا سعد بن عبد اهللا قال: قال )رض( حّدثنا أبي -)1(/504
حّدثني : قال) ع (القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، ومحّمد بن مسلم، عن أبي عبد اهللا

 :الق - في حدیث أربعمائة -)ع ( عن علّي،)ع (أبي، عن جّدي، عن آبائھ
 

وما حفظتھ علینا حفظتك، ونسیناه فاغفره لنا، : أقّروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظوا، فقولوا
 .فإّنھ من أقّر بذنبھ في ذلك الموضع وعّده وذكره واستغفر اهللا منھ كان حّقًا على اهللا عّز وجّل أن یغفر لھ

 

                                                        
 .194/3 : 99و 66 : 10 البحار ،347/17916 : 13 الوسائل ،108-107:العقول تحف ،618-617:الخصال -1
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 فضل الحطیم
 

حّدثني إبراھیم بن  : حّدثني محّمد بن یحیى العّطار، عن محّمد بن أحمد قال:قال) رحمھ اهللا (أبي -)1(/505
في  -)ع (إسحاق، عن محّمد بن سلیمان الّدیلمي، عن أبیھ سلیمان، عن میسر بّیاع الزُّّطي، عن أبي عبد اهللا

یا میّسر، ما بین : لاهللا ورسولھ وابن رسولھ أعلم، قا: قلت: یا میّسر أيُّ البقاع أعظم حرمة؟ قال -: حدیث قال
 ) الحدیث (.الركن والمقام روضة من ریاض الجّنة، وما بین القبر والمنبر روضة من ریاض الجّنة

 
حّدثني محّمد بن الحسن الصّفار، عن أحمد بن محّمد، عن ابن : قال )رض( حّدثني محّمد بن الحسن -)2(/506

 :فّضال، عن علّي بن عقبة بن خالد، عن میسر قال
 

 :إلى أن قال - وعنده في الفسطاط نحو من خمسین رجال، فجلس بعد سكوت مّنا طویال) ع (عند أبي جعفركنت 
أتدرون أّي بقعة في المسجد الحرام أعظم عند اهللا حرمة؟ فلم یتكّلم أحٌد مّنا فكان ھو الراّد على نفسھ : ثّم قال -

 ذاك الذي كان یزّود فیھ غنیماتھ ،)ع ( حطیم إسماعیلذاك ما بین الّركن األسود والمقام وباب الكعبة، وذلك: قال
 .ویصّلي فیھ

 
عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أّیوب، عن أبان، عن  -)3(/507

 :زرارة قال
 

حیث شاء من ال بأس یصّلي : سألتھ عن الّرجل یصّلي بمّكة یجعل المقام خلف ظھره وھو مستقبل القبلة، فقال
 .)4( المسجد بین یدي المقام أو خلفھ، وأفضلھ الحطیم والحجر وعند المقام، والحطیم حذاء الباب

 
عند الحطیم فافعل، فإّنھ أفضل   إن تھّیأ لك أن تصّلي صلواتك كّلھا الفرائض وغیرھا):ع (قال الصادق -)5(/508

األسود، وھو الموضع الذي تاب اهللا فیھ على آدم بقعة على وجھ األرض، والحطیم ما بین باب البیت والحجر 
وباب البیت وھو الموضع الذي كان فیھ  )6( وبعده الصالة في الحجر أفضل وبعد الحجر ما بین الركن العراقي

 .المقام، وبعده خلف المقام حیث ھو الساعة، وما قرب من البیت فھو أفضل
 

 :ن ابن فّضال، عن الحسن بن الجھم قالعّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، ع -)7(/509
 

الحطیم ما بین الحجر وباب البیت، : عن أفضل موضع في المسجد یصّلي فیھ، قال) ع (سألت أبا الحسن الّرضا
في الِحجر، : ثّم الذي یلیھ في الفضل؟ قال: قلت) ع (والذي یلي ذلك في الفضل؟ فذكر أّنھ عند مقام إبراھیم: قلت
 .كّلما دنى من البیت:  ذلك؟ قالثّم الذي یلي: قلت

 

                                                        
 .123/312 : 1 الوسائل ، 250/16 : األعمال عقاب -1
 .122/310 : 1 وسائلال ، 244/3 : األعمال عقاب -2
 .223/9 : 18 العقول مرآة ، 273/6526 : 5 الوسائل ، 526/9 : 4 الكافي -3
 .المستجار به المراد فيكون السابقة المواضع على عطفه ويحتمل جنبه أي البيت حذاء -4
 : 3 الوسائل مستدرك ،231/7 : 99 لبحارا ، 275/6532 : 5 الوسائل يسير، بتفاوت 139): اهللا رحمه (الشهيد خطّ ،135/579 : 2 الفقيه -5

421/3912. 
 .الشامي الركن: الوسائل في -6
 .221/1 : 18 العقول مرآة ، 273/6527 : 5 الوسائل ، 525/1 : 4 الكافي -7



 176

 لم سّمي الحطیم؟
 

 :أبو علّي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن ابن فّضال، عن ثعلبة، عن معاویة قال -)1(/510
 

: ھو ما بین الحجر األسود وبین الباب، وسألتھ لم سّمي الحطیم؟ فقال: عن الحطیم، فقال) ع (سألت أبا عبد اهللا
 .یحطم بعضھم بعضًا ھناكألّن الناس 

 

                                                        
 : 18 العقول مرآة ، 229/2 : 99 البحار ، 274/6531 : 5 الوسائل ، 451/1575 : 5 التهذيب ، 400/1 : الشرائع علل ، 527/12 : 4 الكافي -1

224/12. 
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 عّلة استالم الحجر وتقبیلھ
 

أبي عمیر، عن حّماد  حّدثني علّي بن إبراھیم بن ھاشم، عن أبیھ، عن محّمد بن: قال) رحمھ اهللا (أبي -)1(/511
 :قال) ع (بن عثمان، عن عبید اهللا، عن الحلبي، عن أبي عبد اهللا

 
 .خالئق فیھألّن مواثیق ال: سألتھ لم یستلم الحجر؟ قال

 
عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن عبد اهللا بن بكیر، عن  -)2(/512

 :الحلبي قال
 

إّن اهللا عّز وجّل حیث أخذ میثاق بني آدم دعا الحجر من :  لم جعل استالم الحجر؟ فقال):ع (قلت ألبي عبد اهللا
 . یشھد لمن وافاه بالموافاةالجّنة، فأمره فالتقم المیثاق، فھو

 
 -: في حدیث قال -)ع (عبد اهللا بن الحسن العلوّي، عن جّده علّي بن جعفر، عن أخیھ موسى بن جعفر -)3(/513

ألّن اهللا تبارك وتعالى علّوًا كبیرًا أخذ مواثیق العباد، ثّم دعا الحجر من : وسألتھ عن استالم الحجر لم یستلم؟ قال
 .م المیثاق، فالواقفون شاھدون ببیعتھمالجّنة فأمره فالتق

 
حّدثنا محّمد بن أبي عبد اهللا الكوفي، عن محّمد بن إسماعیل : قال) قدس سره (حّدثنا علّي بن محّمد -)4(/514

 :البرمكي، عن علّي بن عباس، عن القاسم بن الربیع الصّحاف، عن محّمد بن سنان
 

إّن اهللا تبارك : لیھ فیما كتب من جواب مسائلھ عّلة استالم الحجركتب إ) ع (إّن أبا الحسن علّي بن موسى الرضا
 :ثّم كّلف الناس بمعاھدة ذلك المیثاق، ومن ثّم یقال عند الحجر وتعالى لّما أخذ مواثیق بني آدم التقمھ الحجر، فمن

 ).َأَماَنِتي َأدَّْیُتَھا َوِمْیَثاِقي َتَعاَھْدُتُھ ِلَتْشَھَد ِلي ِباْلُمَواَفاِة(
 

 لیجیئّن الحجر یوم القیامة مثل جبل أبي قبیس، لھ لسان وشفتان یشھد لمن وافاه :)رض( ومنھ قول سلمان
 .بالموافاة

 
حّدثنا أحمد بن إدریس، عن محّمد بن حّسان، : قال )رض( حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید -)5(/515

 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (مسلم، عن أبي عبد اهللاعن الولید بن أبان، عن علّي بن جعفر، عن محّمد بن 
 

طوفوا بالبیت واستلموا الركن فإّنھ یمین اهللا في أرضھ، یصافح بھا خلقھ مصافحة العبد أو الدخیل، ویشھد لمن 
 .استلمھ بالموافاة

 
 إّنھ بابنا ):ع (ل الصادقطریق اهللا الذي یأخذ بھ المؤمنون إلى الجّنة، ولھذا قا: قال مصّنف العلل معنى یمین اهللا
 إّن فیھ بابًا من أبواب الجّنة لم یغلق منذ فتح، وفیھ نھر من الجّنة تلقى فیھ ):ع (الذي ندخل منھ الجّنة ولھذا قال

 .أعمال العباد وھذا ھو الركن الیماني ال ركن الحجر
 

                                                        
 .219/4 : 99 البحار ، 319/17838 : 13 الوسائل ، 423/1 الشرائع علل -1
 الوسائل ،34/42 : السرائر مستطرفات ،1ذ 423 : الشرائع علل ،)جعل؟ لم سألته: (قال فيه و 39/106 : 2 العياشي تفسير ، 184/2 : 4 الكافي -2

 .227/28 : 99 البحار ، 50/24 : 2 البرهان رتفسي ،319/17839 و 317/17834 : 13
 .الوسائل في كما 39/17 : 99 البحار ،)شاهدون فالموافون: (وفيه 322/17848 : 13 الوسائل ،237/930 : اإلسناد قرب -3
 .219/6 : 99 و 2 من قطعة 97 : 6 البحار ، 318/17837 : 13 الوسائل ، 91/1 : 2) ع (الرضا أخبار عيون ، 424/2 : الشرائع علل -4
 .29/6 : 99 البحار ، 339/17894 : 13 الوسائل ، 424/3 : الشرائع علل -5
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 علّي بن جعفر، عن محّمد بن عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن أحمد بن موسى، عن -)1(/516
 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (مسلم، عن أبي عبد اهللا

 
 .إستلموا الركن، فإّنھ یمین اهللا في خلقھ، یصافح بھ خلقھ مصافحة العبد أو الرجل، ویشھد لمن استلمھ بالموافاة

 
شاذان جمیعًا، عن ابن أبي  نعلّي بن إبراھیم بن ھاشم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل ب -)2(/517

 :قال) ع (عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا
 

َأَماَنِتي َأدَّْیُتَھا َوِمیَثاِقي َتَعاَھْدُتُھ  (: ولذلك یقال،)3( إّن اهللا تبارك وتعالى لّما أخذ مواثیق العباد أمر الحجر فالتقمھا
 ).ِلَتْشَھَد ِلي ِباْلُمَواَفاِة

 
حّدثنا محّمد بن الحسن الصّفار، عن العباس : قال) رحمھ اهللا (ثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولیدحّد -)4(/518

 بن معروف، عن حماد بن عیسى، عن حریز، عن أبي بصیر، وزرارة، ومحّمد بن مسلم كّلھم، عن أبي عبد اهللا
 :قال) ع(
 

 .إلتقمھ، والمؤمنون یتعاھدون میثاقھم: باد، ثّم قال للحجرإّن اهللا تعالى خلق الحجر األسود ثّم أخذ المیثاق على الع
 

روي وإّنما صار الناس یستلمون الحجر والركن الیماني وال یستلمون الركنین اآلخرین، ألّن الحجر  -)5(/519
 .األسود والركن الیمانّي عن یمین العرش، وإّنما أمر اهللا أن یستلم ما عن یمین عرشھ

 
 ):ع (ي عبد اهللا البرقي، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، رفعھ، عن أحدھماأحمد بن أب -)6(/520

 
إّن الحجر كان دّرة بیضاء في الجّنة، وكان آدم یراھا، فلّما أنزلھا اهللا تعالى إلى : أّنھ سئل عن تقبیل الحجر؟ فقال

 . فبادر فقّبلھا، فأجرى اهللا تبارك وتعالى بذلك السّنة،)ع (األرض، نزل إلیھا آدم
 

حّدثنا أحمد بن الحسین النّخاس، عن : حّدثنا جمیل بن زیاد قال: أخبرني علّي بن حاتم فیما كتب إلّي قال -)7(/521
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: عن أبان بن تغلب قال زكرّیا أبي محّمد المؤمن، عن عامر بن معقل،

 
شكى إلى رّبھ عّز وجّل الوحشة في ) ع (دمإّن آ: ال، قال: الحجر؟ قلت )8( أتدري ألّي شيء صار الناس یلثمون

بیاقوتة من الجّنة كان آدم إذا مّر علیھا في الجّنة ضربھا برجلھ، فلّما رآھا عرفھا ) ع (األرض، فنزل جبرئیل
 .فبادر یلثمھا، فمن ثّم صار الناس یلثمون الحجر

 
 ):ع (واألئمة) ص (روي عن النبي -)9(/522

 

                                                        
 .225/22 : 99 البحار ، 324/17852 : 13 الوسائل ، 102/331 : 5 التهذيب ، 139/182 : 1 المحاسن ، 406/9 : 4 الكافي -1
 .226/25 : 99 البحار ،322/17847 و 314/17827 : 13 الوسائل ، 71/1200 : 2 المحاسن ، 184/1 : 4 الكافي -2
 .لها وحفظه ضبطه عن كناية -3
 .221/11 : 99 البحار ،319/17840 : 13 الوسائل ، 424/5 : الشرائع علل -4
 .338/17890 : 13 الوسائل ،541 من قطعة 125 : 2 الفقيه -5
 .225/24 : 99 البحار ، 322/17846 : 13 الوسائل ، 67/1188 : 2 المحاسن -6
 .221/13 : 99 البحار ، 321/17844 : 13 الوسائل ، 426/9 : الشرائع علل -7
 .يقبلون أي: يلثمون -8
 .318/17836 : 13 الوسائل ،541 من قطعة 125-124 : 2 الفقيه -9
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لم لیؤّدي إلى اهللا العھد الذي ُأخذ علیھم في المیثاق، وإّنما یستلم الحجر ألّن مواثیق أّنھ إّنما یقّبل الحجر ویست
الخالئق فیھ، وكان أشّد بیاضًا من الّلبن فاسوّد من خطایا بني آدم، ولوال ما مّسھ من أرجاس الجاھلّیة ما مّسھ ذو 

 .عاھة إّال برئ
 

  ، عن موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن أبي سعید القّماطمحّمد بن یحیى، وغیره، عن محّمد بن أحمد -)1(/523
 :عن بكیر بن أعین قال

 
ألّي عّلة وضع اهللا الحجر في الّركن الذي ھو فیھ ولم یوضع في غیره؟ وألّي عّلة تقّبل؟ ) ع (سألت أبا عبد اهللا

ي غیره؟ وكیف الّسبب في وألّي عّلة ُأخرج من الجّنة؟ وألّي عّلة وضع میثاق العباد والعھد فیھ ولم یوضع ف
 :فقال: ذلك؟ تخبرني جعلني اهللا فداك فإّن تفّكري فیھ لعجب، قال

 
سألت وأعضلت في المسألة واستقصیت فافھم الجواب وفّرغ قلبك واصغ سمعك، ُأخبرك إن شاء اهللا، إّن اهللا 

 في ذلك الّركن لعّلة  فوضعت،)ع (تبارك وتعالى وضع الحجر األسود وھي جوھرة ُأخرجت من الجّنة إلى آدم
وفي ذلك  المیثاق، وذلك أّنھ لّما ُأخذ من بني آدم من ظھورھم ذّریتھم حین أخذ اهللا علیھم المیثاق في ذلك المكان،

 فأّول من یبایعھ ذلك الطائر وھو واهللا ،)ع (لھم، ومن ذلك المكان یھبط الطیر على القائم )2( المكان ترائى
م یسند القائم ظھره وھو الحّجة والدلیل على القائم، وھو الشاھد لمن وافاه في ذلك  وإلى ذلك المقا،)ع (جبرئیل

 .المكان، والشاھد على من أّدى إلیھ المیثاق والعھد الذي أخذ اهللا عّز وجّل على العباد
 

 العھد الذي أخذ اهللا علیھم وأّما الُقبلة واإلستالم فلعّلة العھد تجدیدًا لذلك العھد والمیثاق وتجدیدًا للبیعة، لیؤّدوا إلیھ
َأَماَنِتي  (:في المیثاق، فیأتوه في كّل سنة ویؤّدوا إلیھ ذلك العھد واألمانة اللذین ُأخذا علیھم، أال ترى أّنك تقول

 ) الحدیث). (َأدَّْیُتَھا َوِمیَثاِقي َتَعاَھْدُتُھ ِلَتْشَھَد ِلي ِباْلُمَواَفاِة
 

سمعت : حّدثنا عبد اهللا بن المؤمَّل قال: حّدثنا سعید بن سلیمان الواسطي قال: لحّدثنا أحمد بن القاسم قا -)3(/524
 ):ص( قال رسول اهللا: عطاء بن أبي رباح یحّدث، عن عبد اهللا بن عمرو قال

 
یأتي الركن یوم القیامة أعظم من أبي قبیس لھ لسان وشفتان، یشھدان لمن استلمھ بالحّق، وھو یمین اهللا عّز وجّل 

 .صافح بھا خلقھالتي ی
 

 )ص( قال رسول اهللا: حّدثنا قتیبة، عن جریر، عن ابن خثیم، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال -)4(/525
 :في الحجر

 
 .واهللا لیبعثّنھ اهللا یوم القیامة لھ عینان یبصر بھما ولسان ینطق بھ، یشھد على من استلمھ بحّق

 
 ثنا بكر بن محّمد القرشي، ثنا الحارث بن غسان، عن ابن جریج، عن حّدثنا إبراھیم بن أحمد الوكیعي، -)1(/526

 ):ص( قال رسول اهللا: قال - رضي اهللا عنھما - عطاء، عن ابن عباس

                                                        
 و 269/6 : 26 في ذيله روى و 223/19 : 99 و 205/7 : 11 البحار ، 317/17835 : 13 الوسائل ، 429/1 : الشرائع علل ، 184/3 : 4 الكافي -1

 .299/63 : 52 في منه قطعة
 .رأوه حتّى لهم ظهر أي -2
 1 الصحيحين على المستدرك ، 576/945 : 2 المتناهية العلل يسير، باختالف 221/2737 : 4 خزيمة ابن صحيح ، 337/567 : 1 األوسط المعجم -3
 ، 194/14 : 2 والترهيب الترغيب ، 242 : 3 الزوائد مجمع ، 16/1058 : 2 لترهيبوا الترغيب كتاب صدره، روى 211 : 2 أحمد مسند ، 457: 

327 : 1 المنثور الدر. 
 الترغيب مختصراً، روى 17/1059 : 2 والترهيب الترغيب كتاب ،)الحجر اهللا ليبعثن: (فيه و 291 : 1 أحمد مسند ، 294/961 : 3 الترمذي سنن -4

 .1005ذ 48 : الظمآن موارد ، 26/3712 : 9 حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ،214/34723 : 12 عمالال كنز ، 193/12 : 2 والترهيب
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 .یبعث اهللا الحجر األسود والّركن الیماني یوم القیامة ولھما عینان ولسان وشفتان، یشھدان لمن استلمھما بالوفاء

 
 :ثنا حّماد بن زید، عن الزبیر بن عربيحّدثنا قتیبة، حّد -)2(/527

 
أرأیت إن ُغلبت : یستلمھ ویقّبلھ، فقال الرجل )ص( رأیت النبي: أّن رجال سأل ابن عمر عن استالم الحجر؟ فقال

 .یستلمھ ویقّبلھ )ص( اجعل بالیمن، رأیت النبّي: علیھ؟ أرأیت إن زوِحمُت؟ فقال ابن عمر
 

                                                                                                                                                                                        
 12 العمال كنز ، 242 : 3 الزوائد مجمع ، 194/13 : 2 والترهيب الترغيب ، 243 : 6 األولياء حلية ، 146/11432 : 11 للطبراني الكبير المعجم -1
 :219/34752. 
 .296/202 : 2 البخاري صحيح ،231/2946 : 5 النسائي سنن ،215/861:  3 الترمذي سنن -2
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 مسح الحجر والركن الیماني
 

حّدثنا علّي بن عبد العزیز، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا حّماد بن زید، عن عطاء بن السائب، عن عبد اهللا  -)1(/528
 :بن عبید بن عمیر قال

 
إّني : یا أبا عبد الرحمن ما لي أراك تستلم الركنین وال تتركھما؟ وكان ابن عمر یفعلھ، قال: قال رجل البن عمر
 . مسحھما یحّط الذنوبإّن: یقول )ص( سمعت رسول اهللا

 
بن عبید بن عمیر، عن أبیھ، عن  عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن عطاء بن السائب، عن عبد اهللا -)2(/529

 :أّنھ قال )ص( ابن عمر، عن النبي
 

 .إّن مسح الحجر األسود والركن الیماني یحّطان الخطایا حّطًا
 

                                                        
 و 48/11995 : 5 العمال كنز ذيله، روى 459 و 273 : 4 المتّقين السادة إتحاف ،13447 و 299/13446 : 12 للطبراني الكبير المعجم -1

 .ذيله أيضاً روى 52/12014
 الكبير المعجم ، 11/3698 : 9 حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان يسير، باختالف 89 : 2 دأحم مسند ، 29/8877 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -2

 نيل ، 191/3 : 2 والترهيب الترغيب ،215/34732 : 12 العمال كنز ، 263/831 : حميد بن عبد مسند من المنتخب ،297/1343 : 12 للطبراني
 .48/1 : 5 األوطار
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 عّلة إسوداد الحجر
 

 :قال) ع (ري، عن أبي جعفرعن المنذر الثو -)1(/530
 

الحجر األسود استودعھ إبراھیم، ومقام إبراھیم وحجر بني : نزلت ثالثة أحجار من الجّنة: سألتھ عن الحجر، فقال
إّن اهللا استودع إبراھیم الحجر األبیض وكان أشّد بیاضًا من القراطیس، فاسوّد من خطایا : إسرائیل، قال أبو جعفر

 .بني آدم
 

حّدثني سعد بن عبد اهللا، عن محّمد بن الحسین بن أبي الخّطاب، عن أحمد بن : قال )رض( ثنا أبيحّد -)2(/531
 :قال) ع (محّمد بن أبي نصر، عن عبد الكریم بن عمرو الخثعمي، عن عبد اهللا بن أبي یعفور، عن أبي عبد اهللا

 
 تناكر منھا في المیثاق ھو في ھذا الحجر إّن األرواح جنود مجّندة فما تعارف منھا في المیثاق ائتلف ھاھنا، وما

األسود، أما واهللا إّن لھ لعینین وُأذنین وفمًا ولسانًا ذلقًا، ولقد كان أشّد بیاضًا من الّلبن، ولكّن المجرمین یستلمونھ 
 .والمنافقین فبلغ كمثل ما ترون

 
 بن عبد اهللا، عن إسماعیل بن محّمد حّدثنا سعد: قال )رض( حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید -)3(/532

التغلبي، عن أبي طاھر الوّراق، عن الحسن بن أّیوب، عن عبد الكریم بن عمرو، عن عبد اهللا بن أبي یعفور، عن 
أما إّن لھ عینین وأنفًا ولسانًا، ولقد كان أشّد بیاضًا من اللبن، أما إّن المقام : أّنھ ذكر الحجر فقال ):ع (أبي عبد اهللا

 . بتلك المنزلةكان
 

حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن عبد الرحمن بن أبي : قال )رض( حّدثنا أبي -)4(/533
 :قال) ع (نجران، والحسین بن سعید جمیعًا، عن حّماد بن عیسى، عن حریز بن عبد اهللا، عن أبي عبد اهللا

 
 .ال ما مّسھ من أرجاس الجاھلّیة ما مّسھ ذو عاھة إّال برئكان الحجر األسود أشّد بیاضًا من الّلبن، فلو

 
حّدثنا محّمد بن عبد اهللا الحضرمي، ثنا محّمد بن عمران بن أبي لیلى، حّدثني أبي، عن ابن أبي لیلى،  -)5(/534

 :قال )ص( عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي
 

ولوال ما مّسھ من  )6( یره، وكان أبیض كالمھاالحجر األسود من حجارة الجّنة، وما في األرض من الجّنة غ
 .رجس الجاھلّیة ما مّسھ ذو عاھة إّال برئ

 
قال رسول : حّدثنا قتیبة، حّدثنا جریر، عن عطاء بن السائب، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال -)7(/535
 ):ص( اهللا
 

 .یا بني آدمنزل الحجراألسود من الجّنة وھوأشّد بیاضًا من الّلبن، فسّودتھ خطا
                                                        

 .431/11270 : 9 الوسائل مستدرك ، 227/27 : 99 لبحارا ، 59/93 : 1 العياشي تفسير -1
 .220/9 : 99 و 139/17 : 61 البحار ،320/17842 : 13 الوسائل ، 426/7 : الشرائع علل -2
 .221/15 : 99 البحار ، 428/2 : الشرائع علل -3
 .221/14 : 99 البحار ، 427/1 : الشرائع علل -4
 والترهيب الترغيب ،215/34727 : 12 العمال كنز ، 325 : 1 المنثور الدر ، 242 : 3 الزوائد مجمع ، 118/11314 : 11 للطبراني الكبير المعجم -5
 .276 : 4 المتّقين السادة اتحاف ،194/17 : 2
 .البلورة وهي مهاة، جمع: مقصوراً المها -6
 المنثور الدر ،450/4036 : 3 اإليمان شعب ،194/16 : 2 هيبوالتر الترغيب ، 220/2733 : 4 خزيمة ابن صحيح ، 226/877 : 3 الترمذي سنن -7
1 : 323. 
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ثنا محّمد بن البصري، ثنا أبو الجنید، ثنا حّماد بن سلمة، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثیم، عن سعید بن  -)1(/536

الحجر األسود یاقوتة بیضاء من یاقوت الجّنة، وإّنما سّودتھ خطایا  :قال) ص (جبیر، عن ابن عّباس، عن النبي
 .، یشھد لمن استلمھ، وقّبلھ من أھل الدنیاالمشركین، ُیبعث یوم القیامة مثل ُأحد

 

                                                        
 .215/34728 : 12 العمال كنز ، 194/18 : 2 والترهيب الترغيب ، 326 : 1 المنثور الدر ، 220/2734 : 4 خزيمة ابن صحيح -1
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 الصالة بین الباب والحجر
 

أبو علّي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن یحیى، عن أبي أّیوب الخّزاز، عن أبي  -)1(/537
 ):ع (قلت ألبي عبد اهللا: عبیدة قال

 
ة في المسجد الحرام كّلھ سواء، فكیف یكون في الحرم یا أبا عبیدة ما الصال: الصالة في الحرم كّلھ سواء؟ فقال

 .ما بین الباب إلى الحجر األسود: فأّي بقاعھ أفضل؟ قال: كّلھ سواء، قلت
 

                                                        
 .274/6530 : 5 الوسائل ، 525/2 : 4 الكافي -1
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 فضل الركن والمقام
 

 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)1(/538
 

 .من أبواب الجّنة لم یغلقھ اهللا منذ فتحھالّركن الیماني باب 
 

 .وفي روایة ُأخرى بابنا إلى الجّنة الذي منھ ندخل
 

محّمد بن الحسن، عن أبیھ، عن سعد بن عبد اهللا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن محّمد بن حسان  -)2(/539
 :قال) ع (السلمي، عن محّمد بن جعفر بن محّمد، عن أبیھ

 
خلقت السماوات السبع وما  :یقرأك السالم، ویقول )3( یا محّمد، الّسالم: فقال) ص (ى النبيعل) ع (نزل جبرئیل

 ) الحدیث (.فیھّن، واألرضین السبع وما علیھّن، وما خلقت موضعًا أعظم من الركن والمقام
 

ثنا محّمد بن عثمان حّدثنا أبو سعید أحمد بن یعقوب بن إبراھیم بن مھران الثقفي إمالًء من أصل كتابھ،  -)4(/540
ثنا أّیوب السختیاني، عن قتادة، : بن أبي شیبة، ثنا أحمد بن ھشام بن مھرام المدائني، ثنا داود بن الزبرقان قال

 ):ص( قال رسول اهللا: عن أنس قال
 

 .الّركن والمقام یاقوتتان من یواقیت الجّنة
 

                                                        
 .17904 و 342/17903 و 339/17891 : 13 الوسائل ذيله، روى 134/570  :2 الفقيه ، 409/13 : 4 الكافي -1
 .123/311 : 1 الوسائل ، 250/15 األعمال عقاب -2
 .سبحانه اهللا أسماء من إسم: السالم -3
 .276:  4 المتّقين السادة اتحاف ،217/34740 : 12 العمال كنز ، 291 : 1 المنثور الدر ، 456 : 1 الصحيحين على المستدرك -4
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 عدد طواف المندوب
 

 :قال) ع ( ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللاعلّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن -)1(/541
 

یستحّب أن تطوف ثالثمائة وسّتین ُأسبوعًا عدد أّیام السنة، فإن لم تستطع فثالثمائة وسّتین شوطًا، فإن لم تستطع 
 .فما قدرت علیھ من الطواف

 
 :قال) ع (عن أبي بصیر، عن أبي عبد اهللاأحمد بن محّمد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن علّي،  -)2(/542

 
 .یستحّب أن یطاف بالبیت عدد أّیام السنة، كّل ُأسبوع لسبعة أّیام، فذلك إثنان وخمسون ُأسبوعًا

 
سعید، عن الحسین بن علّي بن  حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن أحمد بن الحسین بن: قال )رض( حّدثنا أبي -)3(/543

یستحّب أن یطوف  -: في حدیث قال -)ع (ن عبد العزیز، عن أبیھ، عن أبي عبد اهللایقطین، عن بكر بن علّي ب
 .الّرجل في مقامھ بمّكة عدد أّیام الّسنة ثالثمائة وسّتین ُأسبوعًا، فإن لم یقدر على ذلك طاف ثالثمائة وسّتین شوطًا

 

                                                        
 : 99 البحار ،308/17812 : 13 الوسائل ،471/1656 و 135/445 : 5 التهذيب ، 602/8 : الخصال ،255/1236 : 2 الفقيه ، 429/14 : 4 الكافي -1

201/5. 
 .17813ذ 309 : 13 الوسائل ،471/1656 : 5 التهذيب -2
 .200/4 : 99 البحار ، 602/7 : الخصال -3
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 استحباب إحصاء األسابیع
 

 :أّنھ قال) ع (روى معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)1(/544
 

 .یستحّب أن تحصي ُأسبوعك في كّل یوم ولیلة
 

ال بأس إّنما : عن الرجل یحّول خاتمھ لیحفظ بھ طوافھ؟ قال) ع (سألت أبا عبد اهللا: زید النرسي قال -)2(/545
 .یرید بھ التحّفظ

 
حبیب، أنا أبو داود الطیالسي، أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد اهللا بن جعفر األصبھاني، أنا یونس بن  -)3(/546

سمعت رسول : نا ھمام، عن عطاء بن السائب، عن عبد اهللا بن عبید بن عمیر اللیثي، عن أبیھ، عن ابن عمر قال
 :یقول )ص( اهللا
 

من طاف بالبیت سبعًا یحصیھ، كتب اهللا لھ بكّل خطوة حسنة، ومحیت عنھ سّیئة، ورفعت لھ بھ درجة، وكان لھ 
 .عدل رقبة

 

                                                        
 .307/17811 : 13 الوسائل ،256/1242 : 2 الفقيه -1
 .377/11119 : 9 الوسائل مستدرك ،55 : النرسي زيد أصل -2
 .4041ذ 452 : 3 اإليمان شعب -3
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 ل الطواف قبل الحّجفض
 

 :قال) ع (عن أبي عبد اهللا عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن ابن فّضال، عن ابن القّداح، -)1(/547
 

 .طواف قبل الحّج أفضل من سبعین طوافًا بعد الحّج
 

                                                        
 .31/3 : 18 العقول مرآة ،312/17822 : 13 الوسائل ،134/567 : 2 الفقيه ، 412/3 : 4 الكافي -1
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 فضل الطواف على الصالة
 

 :موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حریز قال -)1(/548
 

الطواف للمجاورین : عن الطواف بغیر أھل مّكة مّمن جاور بھا أفضل أو الصالة؟ فقال) ع (ت أبا عبد اهللاسأل
 .أفضل، والصالة ألھل مّكة والقاطنین بھا أفضل من الطواف

 
 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن حّماد بن عیسى، عن حریز بن عبد اهللا، عن أبي عبد اهللا -)2(/549

 
 .ف لغیر أھل مّكة أفضل من الصالة، والصالة ألھل مّكة أفضلالطوا

 
علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر، عن ھشام  -)3(/550

 :قال) ع (بن الحكم، عن أبي عبد اهللا
 

ن ذا ومن ذا، ومن أقام ثالث سنین من أقام بمّكة سنة فالطواف أفضل لھ من الصالة، ومن أقام سنتین خلط م
 .كانت الصالة أفضل لھ من الطواف

 

                                                        
 ).مكّة أهل لغير: (وفيه 311/17819 : 13 الوسائل ،446/1555 : 5 التهذيب -1
 .31/2 : 18 العقول مرآة ،311/17818 : 13 الوسائل ، 134/568 : 2 الفقيه ، 412/2 : 4 الكافي -2
 .30/1 : 18 العقول مرآة ،310/17816 : 13 الوسائل ،447/1556 : 5 التهذيب ،256/1241 : 2 الفقيه ، 412/1 : 4 الكافي -3
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 بالبیت یوم الفتح) ص (طواف النبي
 

طاف بالبیت على بعیر،  )ص( أّن النبّي :ثنا ابن علیة، عن خالد الحّذاء، عن عكرمة: حّدثنا أبو بكر قال -)1(/551
 .فكان إذا أتى على الحجر األسود أشار إلیھ

 
ّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي، ثنا یحیى بن أبي بكیر، ثنا إبراھیم بن طھمان، حّدثني خالد الحّذاء، عن ح -)2(/552

 :عكرمة، عن ابن عباس قال
 

 .على بعیره، فكّلما أتى على الركن أشار إلیھ وكّبر )ص( طاف رسول اهللا
 

                                                        
 .170/13137 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف -1
 .264 : 1 أحمد مسند -2
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 خلف المقام) ص (صالة النبّي
 

ا سالم بن مسكین، حّدثنا ثابت الُبناني، عن عبد اهللا بن رباح األنصاري، حّدثنا مسلم بن إبراھیم، حّدثن -)1(/553
 :عن أبي ھریرة

 
 .لما دخل مّكة طاف بالبیت وصّلى ركعتین خلف المقام، یعني یوم الفتح )ص( أّن النبّي

 

                                                        
 .438/1871 : 2 داود أبي سنن -1
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 ) ع (الطواف في عصر القائم
 

حمد بن محّمد، عن رجل، عن أبي عبد ھالل، عن أ[ محّمد بن]محّمد بن یحیى، وغیره، عن أحمد بن  -)1(/554
 :قال) ع (اهللا
 

 أّول ما یظھر القائم من العدل أن ینادي منادیھ أن یسّلم صاحب النافلة لصاحب الفریضة الحجر األسود والطواف
 الطواف عن النبّي وأھل بیتھ صلوات اهللا علیھم أجمعین .)2(
 

 :في، عن علّي بن مھزیار، عن موسى بن القاسم قالأبو علّي األشعرّي، عن الحسن بن علّي الكو -)3(/555
 

: إّن األوصیاء ال یطاف عنھم، فقال لي:  قد أردت أن أطوف عنك وعن أبیك فقیل لي):ع (قلت ألبي جعفر الثاني
إّني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبیك، : بل طف ما أمكنك فإّنھ جائز، ثّم قلت لھ بعد ذلك بثالث سنین

طفت یومًا عن : وما ھو؟ قلت: في ذلك، فطفت عنكما ما شاء اهللا، ثّم وقع في قلبي شيء فعملت بھ، قالفأذنت لي 
صّلى اهللا على رسول اهللا، ثّم الیوم الثاني عن أمیر المؤمنین، ثّم طفت الیوم :  فقال ثالث مّرات،)ص (رسول اهللا

 والسادس عن أبي جعفر ،)ع (لّي بن الحسین والخامس عن ع،)ع ( والّرابع عن الحسین،)ع (الثالث عن الحسن
 والیوم التاسع ،)ع ( والیوم الثامن عن أبیك موسى،)ع ( والیوم السابع عن جعفر بن محّمد،)ع (محّمد بن علّي
 . والیوم العاشر عنك یا سّیدي، وھؤالء الذین أدین اهللا بوالیتھم،)ع (عن أبیك علّي

 
ورّبما لم ) ع (ورّبما طفت عن ُأّمك فاطمة: ذي ال یقبل من العباد غیره، قلتإذن واهللا تدین اهللا بالّدین ال: فقال

 .إستكثر من ھذا فإّنھ أفضل ما أنت عاملھ إن شاء اهللا: أطف، فقال
 

                                                        
 .51/1 : 18 العقول مرآة ،328/17865 : 13 الوسائل ، 374/169 : 52 البحار ، 310/1543 : 2 الفقيه ، 427/1 : 4 الكافي -1
) ع (زمانه في ألن الواجب، الطواف يؤدون الذين أمام للمجال إفساحاً المستحب الطواف وترك الواجب الطواف على باإلقتصار الحجاج يأمر أي -2

 .الحجاج عدد فيتضاعف مستطيع لكّل ميسوراً السفر يكون
 .200/14620 : 11 الوسائل ، 450/1572 : 5 التهذيب ، 314/2 : 4 الكافي -3
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 ) ص (الطواف عن أقارب النبّي
 

ام، محّمد بن یحیى، عن حمدان بن سلیمان، عن الحسن بن محّمد بن سالم، عن أحمد بن بكر بن عص -)1(/556
فشكوت إلیھ ذلك، فقال  )2( ولي على رجل مال قد خفت تواه) ع (دخلت على أبي عبد اهللا :عن داود الرقي قال

إذا صرت بمّكة فطف عن عبد المطلب طوافًا وصّل عنھ ركعتین، وطف عن أبي طالب طوافًا وصّل عنھ : لي
افًا وصّل عنھا ركعتین، وطف عن ركعتین، وطف عن عبد اهللا طوافًا وصّل عنھ ركعتین، وطف عن آمنة طو

 .فاطمة بنت أسد طوافًا وصّل عنھا ركعتین، ثّم ادع اهللا أن یرّد علیك مالك
 

 .یا داود حبستني، تعال فاقبض مالك: ففعلت ذلك، ثّم خرجت من باب الصفا فإذا غریمي واقف یقول: قال
 

                                                        
 .397/18056 : 13 الوسائل ،307/1527 : 2 الفقيه ، 544/21 : 4 الكافي -1
 .المال هالك: التوى -2
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 الطواف والصالة في الجاھلّیة
 

حّدثنا محّمد بن أحمد بن : حّدثنا أبو یزید قال: حّدثنا أبو حامد قال: بن الشاه قالحّدثنا محّمد بن علّي  -)1(/557
حّدثنا أنس بن محّمد أبو مالك، عن أبیھ، عن جعفر بن محّمد، عن أبیھ، عن جّده، : صالح التمیمي، عن أبیھ قال

 ):ص ( عن النبي،)ع (عن علّي بن أبي طالب
 

إلى أن  -  عبد المّطلب سنَّ في الجاھلیة خمس سنن أجراھا اهللا لھ في اإلسالمیا علّي إّن: أّنھ قال في وصّیتھ لھ
 فأجرى اهللا ذلك في Œ··ط···ولم یكن للطواف عدد عند قریش، فسّن فیھم عبد المّطلب سبعة أشواط - :قال

 على النصب، یا علي إّن عبد المّطلب كان ال یستقسم باألزالم، وال یعبد األصنام، وال یأكل ما ذبح. اإلسالم
 ).ع (أنا على دین أبي إبراھیم: ویقول

 
قریشًا  - إّن العرب كانت تطوف بالبیت عراة إّال الحمس :عبد الرّزاق، عن معمر، عن الزھري -)2(/558

 فإّنھ یحّل لھ أن یلبس ثیابھ، فإن لم یجد من ؛فمن جاء من غیرھم وضع ثیابھ وطاف في ثوبي أحمس - وأحالفھا
س، فإّنھ یلقي ثیابھ ویطوف عریانًا، وإن طاف في ثیاب نفسھ ألقاھا إذا قضى طوافھ، یحّرمھا یعیره من الحم

 .)3( فیجعلھا حرامًا علیھ
 

                                                        
 .4ذ 384 : 99 البحار ،331/17873 : 13 الوسائل ،264/824 : 4 الفقيه ،90ذ 313 : الخصال -1
 .120 : 8 البيان جامع ، 228 : 1 القرآن تفسير -2
 .375/997 القرآن في الحج في وتمامه -3
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 وغیرھم حول الكعبة) ع (من دفن من األنبیاء
 

: عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن محّمد بن الولید شباب الصیرفي، عن معاویة بن عّمار قال -)1(/559
 ):ع (ل أبو عبد اهللاقا
 

 .دفن في الِحْجر مّما یلي الركن الثالث عذارى بنات إسماعیل
 

بعض أصحابنا، عن ابن جمھور، عن أبیھ، عن محّمد بن سنان، عن المفّضل بن عمر، عن أبي عبد  -)2(/560
 :قال) ع (اهللا
 

 ).ع (بیت إسماعیل وفیھ قبر ھاجر وقبر إسماعیل: الحجر
 

 :قال) ع (مد بن محّمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد اهللانوادر أح -)3(/561
 

إّنكم تسّمونھ الحطیم، وإّنما كان لغنم إسماعیل، وإّنما دفن فیھ ُأّمھ وكره أن یوطأ قبرھا : سألتھ عن الحجر؟ فقال
 .فحجر علیھ، وفیھ قبور أنبیاء

 
 بن النعمان، عن سیف بن عمیرة، عن أبي بكر محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن علّي -)4(/562

إّن إسماعیل دفن ُأّمھ في الحجر وحجر علیھا لئّال یوطأ قبر ُأّم إسماعیل  :قال) ع (الحضرمي، عن أبي عبد اهللا
 .في الحجر

 
ن أخبرنا اُألستاذ أبو القاسم بن كمح، عن الشیخ جعفر الدوریستي، عن الشیخ المفید، عن أبي جعفر ب -)5(/563

بابویھ، عن محّمد بن علي ماجیلویھ، عن محّمد بن أبي القاسم، عن محّمد بن علّي البرقي، عن أحمد بن محّمد، 
 :قال) ع (عن أبي بصیر، عن أبي عبد اهللا

 
توّفي وھو ابن مائة وثالثین سنة، ودفن بالحجر مع ُأّمھ، فلم یزل بنو إسماعیل والة األمر ) ع (إّن إسماعیل

 .حّجھم وأمر دینھم یتوارثونھا كابر عن كابر حّتى كان زمن عدنان بن ُأددیقیمون للناس 
 

حّدثنا أحمد بن محّمد بن عیسى، عن أحمد بن محّمد : حّدثنا سعد بن عبد اهللا قال: قال) رحمھ اهللا (أبي -)6(/564
یث إبراھیم في حد -)ع (بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصیر، عن أبي جعفر أو أبي عبد اهللا

 .وتوّفي إسماعیل بعده وھو ابن ثالثین ومائة سنة، فدفن في الحجر مع ُأّمھ -: وإسماعیل قال
 

لّما قضى مناسكھ أمره اهللا باإلنصراف فانصرف، وماتت ُأّم إسماعیل، فدفنھا في ) ع (روي أّن إبراھیم -)7(/565
 .الحجر وحجر علیھا، لئّال یوطأ قبرھا

 
صحابنا، عن سھل بن زیاد، عن محّمد بن الولید شباب الصیرفي، عن معاویة بن عمار عّدة من أ -)1(/566

 :قال) ع (الّدھني، عن أبي عبد اهللا
                                                        

 .117/56 : 12 البحار ، 354/17930 : 13 الوسائل ، 210/16 : 4 الكافي -1
 .117/54 : 12 البحار ، 354/17930 : 13 الوسائل ، 210/16 : 4 الكافي -2
 .230/5 : 99 البحار ، 355/17937 : 13 الوسائل ، 52 : 36 السرائر مستطرفات -3
 .104/13 : 12 البحار ، 353/17929 : 13 الوسائل ، 111/108 : األنبياء قصص يسير، بتفاوت 1 : 37 الشرائع علل ، 210/13 : 4 الكافي -4
 .113/41 : 12 البحار ، 112 : 112 األنبياء قصص -5
 .79/8 : 12 البحار ، 355/17935 : 13 الوسائل ، 38/1 : الشرائع علل -6
 .355/17934 : 13 الوسائل ، 149/658 : 2 الفقيه -7
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 .دفن ما بین الركن الیماني والحجر سبعون نبّیًا أماتھم اهللا جوعًا وضّرًا

 
ق، حّدثني عّمي أبو عبد اهللا  نا أبو عمرو بن السماك، نا حنبل بن إسحا1أخبرنا أبو عبد اهللا الحاف -)2(/567

أحمد بن محّمد بن حنبل، نا یحیى بن سلیمان، عن عبد اهللا بن عثمان بن خیثم، عن عبد الرحمن بن 
 : عن عبد اهللا بن ضمرة السلولي قالŒ··ط···سابط

 
 .بروا ھنالكما بین المقام إلى الركن إلى بئر زمزم إلى الحجر قبر سبعة وسبعین نبّیًا، جاءوا حاّجین فماتوا فق

 

                                                                                                                                                                                        
 .464/34 : 14 البحار ،214/10 : 4 الكافي -1
 .441/4006 : 3 االيمان شعب -2
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 الِحجر لیس من البیت
 

محّمد بن الحسین، عن الحسن بن علي بن فّضال، وعبد اهللا الحجال، عن ثعلبة بن میمون، عن زرارة،  -)1(/568
 :قال) ع (عن أبي عبد اهللا

 
 .ال، وال قالمة ظفر: سألتھ عن الحجر ھل فیھ شيء من البیت؟ فقال

 
 ):ع (قلت ألبي عبد اهللا:  بن علي، عن یونس بن یعقوب قالمحّمد بن الحسین، عن الحسن -)2(/569

 
: ال تصّل المكتوبة في ھذا الموضف فإّن في الحجر من البیت، فقال: إّني كنت ُأصّلي في الحجر فقال لي رجل

 .كذب، صّل فیھ حیث شئت
 

 عن معاویة بن عّمار محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أّیوب، -)3(/570
 :قال

 
ال وال قالمة ظفر ولكن إسماعیل : عن الحجر أ من البیت ھو أو فیھ شيء من البیت؟ فقال) ع (سألت أبا عبد اهللا

 .وفیھ قبور أنبیاء دفن ُأّمھ فیھ فكره أن توطأ، فحجر علیھ حجرًا
 

 ) الحدیث (. وال قالمة ظفر وما في الحجر شيء من البیت،)ع (روي أّن فیھ قبور األنبیاء -)4(/571
 

                                                        
 .276/6535 : 5 وسائلال ، 469/1643 : 5 التهذيب -1
 .276/6534 : 5 الوسائل ، 474/1670 : 5 التهذيب -2
 .117/55 : 12 البحار ، 353/28179 : 13 الوسائل ، 210/16 : 4 الكافي -3
 .355/17933 : 13 الوسائل ، 126/542 : 2 الفقيه -4
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 ) ع (عّلة تسمیة مقام إبراھیم
 

حّدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جریج، عن كثیر بن : حّدثني جّدي قال: حّدثنا أبو الولید قال -)1(/572
 :حّدثنا عبد اهللا بن عباس قال: كثیر، عن سعید بن جبیر قال

 
قاعدًا تحت الّدوحة التي بناحیة البئر یبري نبال ) ع (الثالثة فوجد إسماعیللبث إبراھیم ما شاء اهللا أن یلبث ثّم جاء 

یا إسماعیل إّن اهللا تعالى قد أمرني بأمر، فقال لھ : أو نباال لھ، فسّلم علیھ ونزل إلیھ فقعد معھ، فقال إبراھیم
ویبني  - :إلى أن قال - بیتًایا إسماعیل أمرني رّبي أن أبني لھ : فأطع رّبك فیما أمرك، فقال إبراھیم: إسماعیل

 - یعني المقام - الشیخ إبراھیم، فلّما ارتفع البناء وشّق على الشیخ إبراھیم تناولھ قرب لھ إسماعیل ھذا الحجر
 .فكان یقوم علیھ ویبني ویحولھ في نواحي البیت حّتى انتھى إلى وجھ البیت

 
 .فلذلك سّمي مقام إبراھیم لقیامھ علیھ: یقول ابن عباس

 

                                                        
 .70/80 : القرآن في الحج كتاب في الخبر وتمام ، 59 : 1 مكّة أخبار -1
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 ) ع (فضل الصالة عند مقام إبراھیم
 

عن الصالة بمّكة في أّي ) ع (سألت أبا الحسن :من كتاب المسائل من مسائل داود الحضرمي قال -)1(/573
 ).ص ( فإّنھ مقام إبراھیم وإسماعیل ومحّمد،)2( عند مقام إبراھیم األّول: موضع أفضل؟ قال

 
 ):ع (قال أبو جعفر -)3(/574

 
 .لمقام ركعتین عدلتا عتق ست نسماتمن صّلى عند ا

 

                                                        
 .231/6 : 99 البحار ، 275/6533 : 5 الوسائل ، 66/5 : السرائر تطرقاتمس -1
 .بالبيت الزقاً كان الذي األول موضعه عند أي -2
 .304/17806 : 13 الوسائل ، 134/567 : 2 الفقيه -3
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 ) ع (فضل مقام جبرئیل
 

علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، وعن محّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعًا، عن صفوان بن  -)1(/575
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: یحیى، عن معاویة بن عمار قال

 
َأْي َجَواُد، َأْي  (:فقل) ص ( إذا استأذن على رسول اهللا وھو تحت المیزاب فإّنھ كان مقامھ،)ع (ائت مقام جبرئیل

 ) الحدیث). (َكِریُم، َأْي َقِریُب، َأْي َبِعیُد، َأْسَأُلَك َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّد َوَأْھِل َبْیِتِھ، َوَأْسَأُلَك َأْن َتُردَّ َعَليَّ ِنْعَمَتَك
 

                                                        
 .147/8 : 100 البحار ، 346/19361 : 14 الوسائل ، 8/17 : 6 التهذيب ، 557/1 : 4 الكافي -1
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 فضل ماء المیزاب
 

 :ن یحیى بن المبارك، عن عبد اهللا بن جبلة، عن صارم قالعن یعقوب بن یزید، ع -)1(/576
 

یا صارم ما فعل : في الطریق، فقال لي) ع (اشتكى رجل من إخواننا بمّكة، حّتى سقط للموت، فلقیت أبا عبد اهللا
حد فلم فطلبناه عند كّل أ: أما لو كنت مكانكم ألسقیتھ من ماء المیزاب، قال: تركتھ بحال الموت، فقال: فالن؟ فقلت
نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة، ثّم أرعدت وأبرقت وأمطرت، فجئت إلى بعض من في المسجد،  نجده، فبینا

فأعطیتھ درھمًا وأخذت قدحًا، ثّم أخذت من ماء المیزاب، فأتیتھ بھ فسقیتھ، فلم أبرح من عنده حّتى شرب سویقًا 
 .وبرئ بعد ذلك

 

                                                        
 .262/31866 : 25 الوسائل ، 387/6 : 6 الكافي ، 401/2401 : 2 نالمحاس -1
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 المروةفي السعي بین الصفا و :الفصل السادس عشر
 

 فضل السعي بین الصفا والمروة
 

 . الّساعي بین الصفا والمروة تشفع لھ المالئكة فتشفع فیھ باالیجاب):ع (قال علّي بن الحسین -)1(/577
 

 أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن ابن محبوب، عن علّي بن رئاب، عن محّمد بن قیس، عن أبي جعفر -)2(/578
 :رجل من األنصارل) ص (قال النبي: قال) ع(
 

إذا سعیت بین الصفا والمروة سبعة أشواط كان لك عند اهللا أجر من حّج ماشیًا من بالده، ومثل أجر من أعتق 
 .سبعین رقبة مؤمنة

 
 .روي أّن الحاّج إذا سعى بین الصفا والمروة خرج من ذنوبھ -)3(/579

 

                                                        
 .469/18230 : 13 الوسائل ، 135/577 : 2 الفقيه -1
 .235/10 : 99 البحار ، 471/18236 : 13 الوسائل ، 139/183 : 1 المحاسن -2
 .469/18229 : 13 الوسائل ، 135/576 : 2 الفقيه -3
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 عّلة السعي
 

 :قال) ع (بي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللاعلّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أ -)1(/580
 

لّما خّلف إسماعیل بمّكة عطش الصبّي، فكان فیما بین الصفا والمروة شجر، فخرجْت ُأّمھ حّتى ) ع (إّن إبراھیم
ھل : ھل بالوادي من أنیس؟ فلم تجبھا أحد، فمضت حّتى انتھت إلى المروة، فقالت: قامت على الّصفا، فقالت

الوادي من أنیس؟ فلم تجب، ثّم رجعت إلى الصفا وقالت ذلك، حّتى صنعت ذلك سبعًا، فأجرى اهللا ذلك سّنة، ب
أما لئن قلت ذاك لقد : إلى من ترككم؟ فقالت: أنا ُأّم ولد إبراھیم، قال لھا: من أنت؟ فقالت: وأتاھا جبرئیل فقال لھا

 لقد وّكلكم إلى ):ع (إلى اهللا عّز وجّل، فقال جبرئیل: ا؟ فقالیا إبراھیم إلى من تركتن: قلت لھ حیث أراد الّذھاب
 .وكان الناس یجتنبون الممّر إلى مّكة لمكان الماء، ففحص الصبّي برجلھ فنبعت زمزم: كاف، قال

 
فرجعت من المروة إلى الصبّي وقد نبع الماء، فأقبلت تجمع الّتراب حولھ مخافة أن یسیح الماء ولو تركتھ : قال

ما : فلّما رأت الطیر الماء حلقت علیھ فمّر ركب من الیمن یرید السفر، فلّما رأوا الطیر قالوا: سیحًا، قاللكان 
حلقت الطیر إّال على ماء، فأتوھم فسقوھم من الماء فأطعموھم الركب من الطعام، وأجرى اهللا عّز وجّل لھم بذلك 

 .یسقونھم من الماءرزقًا، وكان الناس یمّرون بمّكة فیطعمونھم من الطعام و
 

وسألتھ عن  :قال) ع (عبد اهللا بن الحسن العلوي، عن جّده علّي بن جعفر، عن أخیھ موسى بن جعفر -)2(/581
 ).ع (جعل لسعي إبراھیم: السعي بین الصفا والمروة؟ فقال

 
سمعت أبا : محّمد بن یحیى، عن محّمد بن الحسین، عن محّمد بن أسلم، عن یونس، عن أبي بصیر قال -)3(/582

 :یقول) ع (عبد اهللا
 

 .ما من بقعة أحبُّ إلى اهللا من المسعى، ألّنھ یذّل فیھا كّل جّبار
 

 .مذّلة للجّبارین: وروي أّنھ سئل لم جعل السعي؟ فقال
 

 :عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد رفعھ قال -)4(/583
 

 .ارینلیس هللا منسك أحّب إلیھ من السعي، وذلك أّنھ یذّل فیھ الجّب
 

) ع (أحمد بن محّمد، عن التیملي، عن الحسین بن أحمد الحلبي، عن أبیھ، عن رجل، عن أبي عبد اهللا -)5(/584
 :قال

 
 .جعل السعي بین الصفا والمروة مذّلة للجّبارین

 

                                                        
 : 10 األحاديث جامع ، 233/3 : 99 و 106/19 : 12 البحار ، 470/18231 : 13 الوسائل ، 432/1 : ائعالشر علل ، 202/2 : 4 الكافي -1

418/1241. 
 .471/18237 : 13 الوسائل ، 237/923 : اإلسناد قرب -2
 و 18224 و 468/18223-467 : 13 الوسائل ، 2/82 : الفوائد كنز ، 433/2 الشرائع علل ، 127/546 : 2 الفقيه ، 434/3 : 4 الكافي -3

 .234/7 و 45/34 : 99 البحار ، 72/3 : 18 العقول مرآة ، 471/18235
 .72/4 : 18 العقول مرآة ، 468/18226 : 13 الوسائل ، 434/4 : 4 الكافي -4
 .72/5 : 18 العقول مرآة ، 468/18225 : 13 الوسائل ، 434/5 : 4 الكافي -5
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س جمیعًا،  وأحمد بن ادری؛حّدثنا محّمد بن یحیى العّطار: حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید قال -)1(/585
حّدثنا محّمد بن الحسین بن أبي الخّطاب، عن محّمد بن : عن محّمد بن أحمد بن یحیى بن عمران األشعري قال

 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: أسلم، عن یونس، عن أبي بصیر قال
 

 .ما من بقعة أحّب إلى اهللا عّز وجّل من المسعى، ألّنھ یذّل فیھ كّل جّبار
 

                                                        
 .234/7 : 99 البحار ، 471/18235  :13 الوسائل ، 433/2 الشرائع علل -1
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 لى الصفا والمروةإطالة الوقوف ع
 

عن عبید بن الحارث، عن حّماد  ، - یعني أّیوب بن نوح - موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسین -)1(/586
 ):ع (قال لي أبو عبد اهللا: المنقري قال

 
 .إن أردت أن یكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا

 
 :قال) ع ( علّي بن الولید رفعھ، عن أبي عبد اهللامحّمد بن یحیى، عن حمدان بن سلیمان، عن الحسن بن -)2(/587

 
 .من أراد أن یكثر مالھ فلیطل الوقوف على الصفا والمروة

 

                                                        
 .479/18249 : 13 الوسائل ، 238/827 : 2 اإلستبصار ، 147/483 : 5 التهذيب -1
 .479/18250 : 13 الوسائل ، 135/578 : 2 الفقيه ، 433/6 : 4 الكافي -2
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 الدعاء عند الوقوف على الصفا والمروة
 

حّدثني : محّمد بن یحیى، عن محّمد بن الحسین، عن صفوان بن یحیى، عن یعقوب بن شعیب قال -)1(/588
 :جمیل قال

 
َال ِإلَھ  (:تقول إذا وقفت على الصفا:  ھل من دعاء موّقت أقولھ على الصفا والمروة؟ فقال):ع (هللاقلت ألبي عبد ا

 .ثالث مّرات) ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِریَك َلُھ، َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد، ُیْحِیي َوُیِمیُت َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيء َقِدیٌر
 

 : عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أّیوب، عن زرارة قالعّدة من أصحابنا، -)2(/589
 

َال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِریَك َلُھ، َلُھ  (:یقول: كیف یقول الّرجل على الصفا والمروة؟ قال) ع (سألت أبا جعفر
 .ثالث مّرات)  َشْيء َقِدیراْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد، ُیْحِیي َوُیِمیُت َوُھَو َعَلى ُكلِّ

 
الركن الذي فیھ الحجر األسود،  ثّم أخرج إلى الصفا وقم علیھ حّتى تنظر إلى البیت، وتستقبل: في الفقیھ -)3(/590

 :واحمد اهللا واثن علیھ، واذكر من آالئھ ومن حسن ما صنع إلیك ما قدرت علیھ، ثّم قل
 
ثالث مّرات، ) یَك َلُھ، َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد، ُیْحِیي َوُیِمیُت َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيء َقِدیرَال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِر (

 :ثالث مّرات وتقول) َأللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَیَة، َواْلَیِقیَن ِفي الدُّْنَیا َواْالِخَرِة (:وتقول
 
 مائة مّرة، و) اْلَحْمُد ِهللا (:، وقل - ثالث مّرات -)الدُّْنَیا َحَسَنًة، َوِفي اْالِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّاِرَأللَُّھمَّ آِتَنا ِفي  (
مائة مّرة، ) ْیِھَأْسَتْغِفُر اَهللا َوَأُتوُب ِإَل (مائة مّرة، و) َال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا (مائة مّرة، و) ُسْبَحاَن اهللا (مائة مّرة، و) اُهللا َأْكَبُر(
َیا َمْن َال َیِخیُب َساِئُلُھ، َوَال َیْنَفُد َناِئُلُھ، َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َوآِل  (:مائة مّرة، وتقول) َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد (و

 أّول مّرة أطول من  وادع لنفسك بما أحببت، ولیكن وقوفك على الصفا،)ُمَحمَّد، َوَأِعْذِني ِمَن النَّاِر ِبَرْحَمِتَك
َأللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوِفْتَنِتِھ َوُغْرَبِتِھ  (:غیرھا، ثّم انحدر وقف على المرقاة الرابعة حیال الكعبة وقْل

ثّم انحدر عن المرقاة وأنت )  َال ِظلَّ ِإالَّ َظّلَكَوَوْحَشِتِھ َوُظْلَمِتِھ َوِضیِقِھ َوَضْنِكِھ، َأللَُّھمَّ َأِظلِِّني ِفي ِظلِّ َعْرِشَك َیْوَم
َیا َربِّ اْلَعْفُو، َوَیا َمْن َیْأُمُر ِباْلَعْفُو، َوَیا َمْن ُھَو َأْوَلى ِباْلَعْفِو، َوَیا َمْن ُیِثیُب َعَلى اْلَعْفِو،  (:كاشف عن ظھرك وقل

 ).ِریُب َیا َبِعیُد، ُأْرُدْد َعَليَّ ِنْعَمَتَك، َواْسَتْعِمْلِني ِبَطاَعِتَك َوَمْرَضاِتَكاْلَعْفو اْلَعْفو اْلَعْفو، َیا َجَواُد َیا َكِریُم، َیا َق
 

                                                        
 .68/2 : 18 العقول مرآة ، 480/18252 : 13 الوسائل ، 432/2 : 4 الكافي -1
 .68/3 : 18 العقول مرآة ، 478/18246 : 13 الوسائل ، 432/3 : 4 الكافي -2
 .442/11291 : 9 الوسائل مستدرك ، 318 : 2 الفقيه -3
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 الدعاء عند السعي
 

إنحدر  :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)1(/591
ة والوقار، حّتى تأتي المنارة وھي على طرف المسعى، فاْسِع مأل من الصفا ماشیًا إلى المروة وعلیك السكین

ِبْسِم اِهللا َواُهللا َأْكَبُر َوَصلَّى اُهللا َعَلى ُمَحمَّد َوَعَلى َأْھِل َبْیِتِھ، َأللَُّھمَّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَتَجاَوْز َعمَّا َتْعَلْم  (:وقل )2( فروجك
َیا َذا اْلَمنِّ َواْلَفْضِل َواْلَكَرِم َوالنَّْعَماِء َواْلُجوِد،  (: تبلغ المنارة اُألخرى، فإذا جاوزتھا فقلحّتى) َوَأْنَت االََْعزُّ االَْْكَرُم

 ).ِاْغِفْر ِلي ُذُنوِبي ِإنَُّھ َال َیْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ َأْنَت
 

بیت، واصنع علیھا كما صنعت ثّم امش وعلیك السكینة والوقار حّتى تأتي المروة، فاصعد علیھا حّتى یبدو لك ال
 . تبدأ بالصفا وتختم بالمروةŒ··ط···على الصفا، وطف بینھما سبعة أشواط

 
 ثّم تنحدر إلى المروة وأنت تمشي، فإذا بلغت حّد السعي وھي بین المیلین األخضرین ):ع (فقھ الرضا -)3(/592

فإذا جزت حّد )  َعمَّا َتْعَلْم، َفِإنََّك َأْنَت االََْعزُّ االَْْكَرُمَربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَتَجاَوْز (:ھرول، واسع ملء فروجك وقل
السعي فاقطع الھرولة، وامش على السكون والتَُّؤَدة والوقار، وأكثر من التسبیح، والتكبیر والتھلیل، والتمجید، 

 .لصفا وأنت مستقبل البیتوالتحمید هللا، والصالة على رسولھ، حّتى تبلغ المروة فاصعد علیھ، وقل ما قلت على ا
 

ثّم انحدر منھا حّتى تأتي الصفا، تفعل ذلك سبع مّرات، یكون وقوفك على الصفا أربع مّرات، وعلى المروة أربع 
 .مّرات، والسعي ما بینھما سبع مّرات، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة

 
 :بعض نسخ الفقھ الرضوي صلوات اهللا علیھ قال -)4(/593

 
أربع مرار، تفتح بالصفا، وتختم  ًا إلى المروة، ویكون وقوفك على الصفا أربع مرار، وعلى المروةثّم ائت متوّجھ

ِإْسَتْعِمْلِني ِبُسنَِّة َنِبیَِّك َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوآِلِھ، َوَتَوفَِّني َعَلى ِملَِّتِھ، َوَأِعْذِني ِمْن َمَضالَِّت  (:بالمروة، ولیكن آخر دعائك
 ).اْلِفَتِن

 
َأْخِتْم ِلَي اللَُّھمَّ ِبَخْیر، َواْجَعْل َعاِقَبِتي ِإَلى َخْیر، َأللَُّھمَّ َفِقِني ِمَن الذُُّنوِب،  (:على المروة فلیكن آخر دعائكو

 ).َواْعِصْمِني ِفیَما َبِقَي ِمْن ُعْمِري، َحتَّى َال َأُعوَد َبْعَدَھا َأَبدًا، ِإنََّك َأْنَت اْلَعاِصُم اْلَماِنُع
 

َأللَُّھمَّ اْسَتْعِمْلَنا ِبَطاَعِتَك، َوَأْحِیَنا َعَلى ُسنَِّة َنِبیَِّك  (:ا نزلت من الصفا وأنت ترید المروة فامش على ھنیأتك وقلوإذ
 ).َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوآِلِھ، َوَتَوفََّنا َعَلى ِملَِّة َرُسوِلَك، َوَأِعْذَنا ِمْن َمَضالَِّت اْلِفَتِن

 
ِبْسِم اِهللا،  (:فاْسع ما بینھما، وقل في سعیك - وھناك میالن أخضران - ى وأنت في بطن الواديفإذا بلغت المسع

َواُهللا َأْكَبُر، َوَصلَّى اُهللا َعَلى ُمَحمَّد َوَعَلى آِلِھ، َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم، َوَتَجاَوْز َعمَّا َتْعَلْم، َواْھِدِني الطَِّریَق االَْْقَوم، ِإنََّك 
كان یمشي حّتى تضرب قدماه في بطن المسیل، ) ص (حّتى تقطع وتجاوز المیلین، فإّن النبّي) الََْعزُّ االَْْكَرُمَأْنَت ا

 .)5( وال یقطع األبطح إّال سّدًا: ثّم یسعى ویقول
 

) ِبَك ِمْن َشرِّ اْالِخَرِة َواالُْولىَأللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمْن َخْیِر اْالِخَرة َواالُْوَلى، َوَأُعوُذ  (:فتأتي المروة وقل في مشیك
فاصعد علیھا حّتى یبدو لك البیت، واستقبل وارفع یدیك، وقل ما قلت على الصفا، وتكّبر مثل ما كّبرت علیھ، ثّم 

 .انحدر من المروة، وامش حّتى تأتي بطن الوادي مثل ما سعیت من الصفا إلى المروة سبعة أشواط
                                                        

 .72/6 : 18 العقول مرآة ، 482/18256 : 13 الوسائل ، 434/6 : 4 الكافي -1
 .مسيرك في أسرع يعني -2
 .236/11 : 99 بحارال ، 444/11297 : 9 الوسائل مستدرك ، 220): ع (الرضا فقه -3
 .445/11298 : 9 الوسائل مستدرك ، 345 : 99 البحار -4
 ).عدواً أي: شداً إالّ الوادي يقطع ال: (السعي حديث ومنه العرب، لسان في كما) شداً إالّ: (الصواب لعل -5
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 اء موّقتالمواطن التي لیس فیھا دع
 

الصالة على الجنائز، والقنوت، : سبعة مواطن لیس فیھا دعاء موّقت : أّنھ قال،)ع (عن أبي جعفر -)1(/594
 .والمستجار، والصفا، والمروة، والوقوف بعرفات، وركعتا الطواف

 
 : اّنھ قال،)ع (عن جعفر بن محّمد -)2(/595

 
 .)3() كّلما سرت (رت علیھ، وتدعو بینھما كذلكوتدعو على الصفا والمروة كّلما رقیت علیھا بما قد

 
   .في ذلك دعاء كثیرًا لیس منھ شيء موّقت) ع (وروینا عن أھل البیت: قال صاحب المستدرك

                                                        
 .443/11294 : 9 الوسائل مستدرك ، 40 : الهداية -1
 .443/11293 : 9 وسائلال مستدرك ، 316 : 1 االسالم دعائم -2
 .الدعائم في موجود غير القوسين بين -3
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 ما ورد في عرفات :الفصل السابع عشر
 

 عّلة تسمیة عرفات
 

 :أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أبیھ، عن ثعلبة، عن معاویة قال -)1(/596
 
خرج بإبراھیم یوم عرفة، فلّما زالت ) ع (إّن جبرئیل: عن عرفات لم سّمیت عرفات؟ فقال) ع (لت أبا عبد اهللاسأ

یا إبراھیم اعترف بذنبك واعرف مناسكك، وقد عّرفھ ذلك، فسّمیت عرفات، لقول : الشمس قال لھ جبرئیل
 .)2( اعترف واعرف) ع (جبرئیل

 
 :كیع بن مسلم القرشي، عن أبي طھفة، عن أبي الطفیل، عن ابن عباس قالثنا و: حّدثنا أبو كریب قال -)3(/597

قد عرفت : ھذا موضع كذا، ھذا موضع كذا، فیقول: كان یقول إلبراھیم) ع (إّنما سّمیت عرفات ألّن جبرئیل
 .فلذلك سّمیت عرفات

 
: بن أبي سلیمان، عن عطاء قالأخبرنا ابن المبارك، عن عبد الملك : ثنا سوید قال: حّدثني المثني قال -)4(/598

 .عرفت عرفت، فسّمي عرفات: المناسك فیقول) ع (إّنما سّمیت عرفة ألّن جبرئیل كان یري إبراھیم
 

                                                        
 .26/11372 : 10 الوسائل مستدرك ،18و253/17 : 99 و 108/27 : 12 البحار يسير، باختالف 436/1 : الشرائع علل ، 64/1179 : 2 المحاسن -1
 .69ص) القرآن في الحج (وفي ، 37ص) ) ع (واألئمة األنبياء حج (كتاب في ذكرناها ُأخرى أحاديث الباب في -2
 .167 : 2 البيان جامع -3
 .167 : 2 المصدر نفس -4
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 حّد عرفة
 

 :قال) ع (روى معاویة بن عّمار وأبو بصیر، عن أبي عبد اهللا -)1(/599
 

 .إلى أقصى الموقف )3( وحّد عرفة من المأزمین )2( حّد منى من العقبة إلى وادي ُمحسِّر
 

عّدة عن أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن إسماعیل، عن علّي بن النعمان، عن ابن مسكان،  -)4(/600
 :قال) ع (عن أبي بصیر، عن أبي عبد اهللا

 
 .حّد عرفات من المأزمین إلى أقصى الموقف

 
 ):ص ( اهللاقال رسول: أّنھ قال) ع (عن أبي جعفر محّمد بن علّي -)5(/601

 
 .كّل عرفة موقف، وكّل مزدلفة موقف، وكّل منى منحر

 
المجاز، وخلف   إلى ذي3 )9(  ونمرة2 )8(  وثوّیة1 )7(  حّد عرفة من بطن عرنة):ع (قال الصادق -)6(/602

 .الجبل موقف إلى وراء الجبل، ولیست عرفات من الحرم، والحرم أفضل منھا
 

بیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر، وصفوان علّي بن إبراھیم، عن أ -)10(/603
وحّد عرفة من بطن ُعرنة وثوّیة ونمرة  -: في حدیث قال -)ع (بن یحیى، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا

 .إلى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف
 

 )ص( لمبارك، عن سفیان، عن زید بن أسلم، عن النبيأخبرنا ابن ا: ثنا سوید قال: حّدثني المثّنى قال -)11(/604
 :قال

 
 .عرفة كّلھا موقف إّال عرنة، وجمع كّلھا موقف إّال ُمحّسرًا

 
: حّدثنا ھشام بن عّمار، ثنا القاسم بن عبد اهللا الُعمري، ثنا محّمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اهللا قال -)12(/605

 ):ص( قال رسول اهللا
 

                                                        
 .533/18383 و 527/18366 : 13 الوسائل ، 280/1375 : 2 الفقيه -1
 .حدودها من وحد أقرب منى إلى وهو ومنى جمع بين الطريق معترض واد: وتشديدها السين بكسر: محسر وادي -2
 .والمشعر عرفة بين موضع: المأزمين -3
 .531/18377 : 13 الوسائل ، 179/601 : 5 التهذيب ، 462/6 : 4 الكافي -4
 .51/11428 : 10 الوسائل مستدرك ، 270/24 : 99 البحار ، 322 : 1 االسالم دعائم -5
 .533/18384 : 13 الوسائل ، 280/1376 : 2 الفقيه -6
 ).البحرين مجمع(الموقف من سولي بعرفات موضع: بضمتين لغة وفي كهمزة عرنة -7
 ).البحرين مجمع(منها ليست: الحديث وفي عرفة، حدود من حد: الثَّوِية -8
 حدود أحد وهي الموقف، تريد المأزمين خرجتَ إذا يمينك عن الحرم أنصاب عليه الذي الجبل هي: الراء وفتح الميم وكسر النون بفتح: نمرة -9

 ).البحرين مجمع(عرفة دون عرفة
 .531/18376 : 13 الوسائل ، 179/600 : 5 التهذيب ، 461/3 : 4 الكافي -10
 .168 : 2 البيان جامع -11
 .60/39 : 3 الهداية ألحاديث الراية نصب ، 1002/3012 : 2 ماجة ابن سنن -12
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 وارتفعوا عن بطن عرفة، وكّل المزدلفة موقف، وارتفعوا عن بطن محّسر، وكّل منى منحر إّال كّل عرفة موقف،
 .ما وراء العقبة
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 الدعاء عند التوّجھ إلى عرفات
 

عن ابن أبي عمیر، وصفوان  علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، -)1(/606
 :قال) ع (ر، عن أبي عبد اهللابن یحیى، عن معاویة بن عّما

 
َأللَُّھمَّ ِإَلْیَك َصَمْدُت َوِإیَّاَك اْعَتَمْدُت َوَوْجھَك َأَرْدُت، َفَأْسَأُلَك َأْن ُتَباِرَك  (:إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوّجھ إلیھا

ثّم تلّب وأنت غاد ) ْن ُتَباِھي ِبِھ َمْن ُھَو َأْفَضُل ِمنِّيِلي ِفي َرَحَلِتي، َوَأْن َتْقِضَي ِلي َحاَجِتي، َوَأْن َتْجَعَلِنَي اْلَیْوَم ِممَّ
 .إلى عرفات

 
فإذا زالت  - ونمرة ھي بطن ُعرنة، دون الموقف ودون عرفة - فإذا انتھیت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة

بینھما لتفرغ الشمس یوم عرفة فاغتسل، وصلِّ الظھر والعصر بأذان واحد وإقامتین، وإّنما تعّجل العصر وتجمع 
 ) الحدیث (.نفسك للّدعاء، فإّنھ یوم دعاء ومسألة

 

                                                        
 .18372 و 529/18371-528 : 13 الوسائل ، 179/600 : 5 التهذيب ، 461/3 : 4 الكافي -1
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 أفضل الموقف بعرفة
 

 :أّنھ قال) ع (عن جعفر بن محّمد -)1(/607
 

 .الجبال أفضل: عرفة كّلھا موقٌف، وأفضل ذلك سفُح الجبل، ونھي عن النزول والوقوف باألراك، وقال
 

 عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمف عن أبي عبد اهللاعّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد،  -)2(/608
 :قال) ع(
 

 .)3( عرفات كّلھا موقف، وأفضل الموقف سفح الجبل
 

 :موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عّمار قال -)4(/609
 

 .على األرض: األرض؟ فقال عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحّب إلیك أم على) ع (سألت أبا إبراھیم
 

                                                        
 .22/11361 : 10 الوسائل مستدرك ، 248/8 : 99 البحار ، 320 : 1 ماالسال دعائم -1
 .534/18388 : 13 الوسائل ، 463/1 : 4 الكافي -2
 .الماء فيه يسفح الذي أسفله: الجبل سفح -3
 .532/18380 : 13 الوسائل ، 180/603 : 5 التهذيب -4
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 ثواب الوقوف بعرفات
 

أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، حّدثنا أبي، عن أبیھ، عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیھ، عن جّده علّي  -)1(/610
 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (بن الحسین، عن أبیھ، عن علّي

 
 .من الّذنوب ذنوب ال ُتغفر إّال بعرفات

 
 : أّنھ قال في حدیث،)ص (ن رسول اهللاعبد اهللا بن ضمرة، عن كعب، ع -)2(/611

 
ُأذنھ ال تسمع إّال إلى حّق، وعیناه أن تنظر إّال إلى حالل، ولسانھ أن ینطق إّال : ومن وافى بعرفة فسلم من ثالث

 .بحّق، غفرت ذنوبھ وإن كانت مثل زبد البحر
 

ات فلو كانت لھ ذنوبًا عدد فإذا وقف بعرف -: قال في حدیث -)ع (عن أبي بصیر، عن أبي عبد اهللا -)3(/612
 .الثرى رجع كما ولدتھ ُأّمھ

 
حّدثنا محّمد بن : حّدثنا الشیخ الفقیھ أبو جعفر محّمد بن علي بن الحسین بن موسى بابویھ القّمي قال -)4(/613

حسین علي ماجیلویھ، عن عّمھ محّمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أبي الحسن علّي بن ال
البرقي، عن عبد اهللا بن جبّلة، عن معاویة بن عّمار، عن الحسن بن عبد اهللا، عن أبیھ، عن جّده الحسن بن علي 

والذي بعثني بالحّق بشیرًا ونذیرًا، إّن هللا بابًا في سماء  -: في حدیث -)ص (قال النبي: قال) ع (بن أبي طالب
 الحاجات، وباب التفّضل، وباب اإلحسان، وباب الجود، وباب الرحمة، وباب التوبة، وباب باب: الدنیا یقال لھ

 .الكرم، وباب العفو، وال یجتمع بعرفات أحد إّال استأھل من اهللا في ذلك الوقت ھذه الخصال
 

وإّن هللا مائة ألف ملك، مع كّل ملك مائة وعشرون ألف ملك، وهللا على أھل عرفات رحمة ینزلھا على أھل 
إنصرفوا : شھد اهللا مالئكتھ بعتق أھل عرفات من النار، وأوجب لھم الجّنة، ونادى منادعرفات، فإذا انصرفوا أ

 .مغفورین، فقد أرضیتموني ورضیت عنكم
 

حّدثنا : قال )رض( أخبرنا الشیخ األجّل المفید أبو علّي الحسن بن محّمد بن الحسن بن محّمد الطوسي -)5(/614
ّدثنا محّمد بن علّي بن خشیش بن نصر بن جعفر بن إبراھیم التمیمي في ح: قال) رحمھ اهللا (الشیخ السعید الوالد

حّدثنا أبو بكر محّمد بن أحمد بن علّي بن عبد الوّھاب اإلسفرائني إمالًء في المسجد الحرام في : بني فزارة قال
حّدثنا : بھراة قالحّدثنا أبو سعید المنذر بن محّمد بن المنذر : ذي الحّجة من سنة ثمان وسبعین وثالثمائة قال

: حّدثنا عبد الرّزاق قال: حّدثنا الحسن بن علّي المغالي أبو عبد اهللا العیني قال: یوسف بن موسى المروزي قال
 ):ص (قال رسول اهللا: أخبرنا مالك، عن أبي زیاد، عن األعرج، عن أبي ھریرة قال

 
لة المزدلفة غفر اهللا تعالى للتّجار الخّلص، وإذا كان إذا كان یوم عرفة غفر اهللا تعالى للحاّج الُخّلص، وإذا كان لی

یوم منى غفر اهللا تعالى للجّمالین، وإذا كان عند جمرة العقبة غفر اهللا تعالى للسّؤال، فال یشھد خلق ذلك الموقف 
 .إّال غفر اهللا لھ) َال إلَھ ِإالَّ اُهللا (:مّمن قال

 
 :یقول) ع (اهللا سمعت أبا عبد: ن مزید قالسمعت علّي ب: زید النرسي في أصلھ قال -)6(/615

                                                        
 .30/11382 : 10 الوسائل مستدرك ، 50/46 : 99 البحار ، 294 : 1 االسالم دعائم ، 65 : الجعفريات -1
 .44/11408 : 10 الوسائل مستدرك ، 19 : 1 الآللي درر -2
 .203/746 : 1 الثقلين نور ، 315/6 : 99 البحار ، 205/18 : 1 البرهان تفسير ، 283ذ 100 : 1 العياشي تفسير -3
 .249/1 : 99 و 300-299 : 9 البحار ، 550/18415 : 13 الوسائل ، 162/1 : الصدوق أمالي -4
 .16/58 : 99 البحار ، 316 : 1 الطوسي أمالي -5
 .30/11383 : 10 الوسائل مستدرك ،262/42 : 99 البحار ،49 : النرسي زيد أصل -6
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ما أحٌد ینقلب من الموقف من بّر الناس وفاجرھم، مؤمنھم وكافرھم إّال برحمة ومغفرة، ُیغفر للكافر ما عمل في 
سنتھ، وال یغفر لھ ما قبلھ وال ما یفعل بعد ذلك، وُیغفر للمؤمن من شیعتنا جمیع ما عمل في عمره وجمیع ما 

قد ُغفر لك، وطھرت من : ھ بعدما ینصرف إلى أھلھ، من یوم یدخل إلى أھلھ، ویقال لھ بعد ذلكیعملھ في سنت
 .الّدنس، فاستقبل واستأنف العمل

 
وحاّج غفر لھ ما عمل في عمره، وال یكتب علیھ سّیئة فیما یستأنف، وذلك أن تدركھ العصمة من اهللا، فال یأتي 

 .بكبیرة أبدًا، فما دون الكبائر مغفور لھ
 

 ما من رجل من أھل كورة وقف بعرفة من المؤمنین إّال غفر اهللا ألھل تلك الكورة ):ع (قال الصادق -)1(/616
 .من المؤمنین، وما من رجل وقف بعرفة من أھل بیت من المؤمنین إّال غفر اهللا ألھل ذلك البیت من المؤمنین

 
علّي، عن الحسن بن الجھم، عن أبي الحسن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن الحسن بن  -)2(/617

 ):ع (قال أبو جعفر: قال) ع (الّرضا
 

بّر وال فاجر إّال استجاب اهللا لھ، فأّما البّر فیستجاب لھ في آخرتھ ودنیاه، وأّما  )3( ما یقف أحٌد على تلك الجبال
 .الفاجر فیستجاب لھ في دنیاه

 
) ع (وكان أبو جعفر: قال) ع (محّمد بن أبي نصر، عن الّرضاأحمد بن محّمد بن عیسى، عن أحمد بن  -)4(/618
ما من بّر وال فاجر یقف بجبال عرفات فیدعو اهللا إّال استجاب اهللا لھ، أّما البّر ففي حوائج الدُّنیا واآلخرة،  :یقول

 .وأّما الفاجر ففي أمر الّدنیا
 

 :سمعتھ یقول: قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن فّضال، عن الّرضا -)5(/619
 

 .ما وقف أحد في تلك الجبال إّال استجیب لھ، فأّما المؤمنون فیستجاب لھم في آخرتھم، وأّما الكّفار لھم في دنیاھم
 

 :حّدثني عن مالك، عن إبراھیم بن أبي َعَبَلة، عن طلحة بن عبید اهللا بن كریز -)6(/620
 

وال أحقر وال أغیظ منھ في یوم  )7( ًا ھو فیھ أصغر وال أدحرما رؤي الشیطان یوم: قال )ص( أّن رسول اهللا
ما : عرفة، وما ذاك إّال لما رأى فیھ من تنّزل الّرحمة، وتجاوز اهللا عن الّذنوب العظام إّال ما رأى یوم بدر، قیل

 .یزع المالئكة) ع (أما إّنھ قد رأى جبرائیل: رأى یوم بدر یا رسول اهللا؟ قال
 

قال : حّدثنا خالس بن عمرو، عن عبادة بن الصامت قال: بد الرّزاق، عّمن سمع قتادة یقولأخبرنا ع -)8(/621
 :یوم عرفة )ص( رسول اهللا

 
                                                        

 .136/584 : 2 الفقيه -1
 .545/18405 : 13 و 160/14526 : 11 الوسائل ، 136/583 : 2 الفقيه ، 262/38 : 4 الكافي -2
 ).206 : 2 الحجاز معالم معجم (غير ال عرفة جبال بها يراد فإنّما مضافة، غير معرفة هكذا وردت إذا الجبال: أحمر بنا قال -3
 .26/11371 : 10 الوسائل مستدرك ، 251/7 : 99 البحار ، 18405ذ 546 : 13 الوسائل ، 1330ذ 376 : اإلسناد قرب -4
 .54618ذ 546 : 13 و 160/14525 : 11 الوسائل ، 261/39 : 99 البحار ، 47 : الداعي عدة ، 256/19 : 4 الكافي -5
 .يسير بتفاوت 17/8832 : 5 الرزاق لعبد المصنّف ، 201/2 : 2 والترهيب الترغيب ، 461/4069 : 3 اإليمان شعب ، 422/245 : 1 الموطّأ -6
 .وأذّل أبعد أي: راء بعدهما المهملتين والحاء بالدال: أدحر -7
 ألحاديث الراية نصب ،552 : 1 المنثور الدر ،256 : 3 الزوائد مجمع ، 201/3 : 2 والترهيب الترغيب ،17/8831 : 5 الرزاق لعبد صنّفالم -8

 .44ذ 65 : 3 الهداية
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أّیھا الناس إّن اهللا تطّول علیكم في ھذا الیوم، فیغفر لكم إّال التبعات فیما بینكم، ووھب مسیئكم لمحسنكم، وَأعطى 
 .)1( ُمحسنكم ما سأل، اندفعوا بسم اهللا

 
أخبرنا أبو الحسین بن بشران، أنا أحمد بن سلمان الفقیھ، نا أحمد بن محّمد بن عیسى، نا أبو نعیم، نا  -)2(/622

 ):ص( قال رسول اهللا: مرزوق، عن أبي الزبیر، عن جابر قال
 

 ثًا ُغبرًا ضاحینُأنظروا إلى عبادي َأتْوني ُشع: إذا كان یوم عرفة، فإّن اهللا تبارك وتعالى یباھي بھم المالئكة فیقول
یقول اهللا عّز : إّن فیھم فالنًا مرائیًا وفالنًا قال: من كّل فجٍّ عمیق، ُأشھدكم أّني قد غفرت لھم، فتقول المالئكة )3(

 . فما من یوم أكثر عتیقًا من الّنار من یوم عرفة):ص( قد غفرت لھم، قال رسول اهللا: وجّل
 

نعیم، ثنا یونس بن أبي إسحاق، عن مجاھد، عن أبي ھریرة، عن رسول حّدثنا زیاد بن أّیوب، ثنا أبو  -)4(/623
 :قال )ص( اهللا
 

 .ُأنظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا ُغبرًا: إّن اهللا یباھي بأھل عرفات أھل السماء فیقول
 

                                                        
 .141/337) ): ع (واألئمة األنبياء حج (كتابنا في الحديث تمام -1
 الترغيب خزيمة، ابن في كما 156/1931 : 9 السنّة شرح يسير، باختالف 263/2840 : 4 خزيمة ابن صحيح ، 460/4068 : 3 اإليمان شعب -2

 .1ذ 201 : 2 والترهيب
 .منها مستترين غير للشمس بارزين أي ضاحين -3
 ابن زوائد إلى الظمآن موارد ، 465 : 1 الصحيحين على المستدرك يسير، باختالف 305 : 2 أحمد مسند ، 263/2839 : 4 خزيمة ابن صحيح -4

 : 2 والترهيب الترغيب ، 210 : والصفات األسماء كتاب ،)لهم غفرت قد أنّي ُأشهدكم: (آخره وفي 305 : 3 األولياء حلية ، 284/1007 : حبان
 .547 : 1 المنثور الدر ، 65/12074 : 5 العمال كنز ، 203/8 و 188/14
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 عّلة الوقوف بعرفات
 

سن، عن محّمد بن یزید محّمد بن عقیل، عن الحسن بن الحسین، عن علّي بن عیسى، عن علّي بن الح -)1(/624
 :الرفاعّي رفعھ

 
الكعبة بیتھ والحرم بابھ، فلّما  ألّن: سئل عن الوقوف بالجبل ِلَم لْم یكن في الحرم؟ فقال) ع (أّن أمیر المؤمنین

 ) الحدیث (.قصدوه وافدین وقفھم بالباب یتضّرعون
 

راح العدل بمرو، نا عیسى بن عبد اهللا القرشي،  أنا محّمد بن عبد اهللا بن الج1أخبرنا أبو عبد اهللا الحاف -)2(/625
سمعت أبا سلیمان الدارمي عبد الرحمن بن أحمد بن : نا صدقة بن حرب الدینوري، نا أحمد بن أبي الحواري قال

 :عطّیة قال
 

 ألّن الكعبة بیت اهللا، والحرم: عن الوقوف بالجبل، وِلَم لْم یكن في الحرم؟ قال )رض( سئل علّي بن أبي طالب
 .باب اهللا، فلّما قصدوه وافدین َوَقَفُھم بالباب یتضّرعون

 

                                                        
 .225/14661:  11 الوسائل ، 448/1565 : 5 التهذيب ، 224/1 : 4 الكافي -1
 .206/16 : 2 والترهيب الترغيب ، 468/4084 : 3 اإليمان شعب -2
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 عّلة الوقوف بعد العصر
 

حّدثنا محّمد بن : حّدثنا الشیخ الفقیھ أبو جعفر محّمد بن علّي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القّمي قال -)1(/626
رقي، عن أبي الحسن علّي بن الحسن علّي ماجیلویھ، عن محّمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد اهللا الب

البرقي، عن عبد اهللا بن جبلة، عن معاویة بن عّمار، عن الحسن بن عبد اهللا، عن أبیھ، عن جّده الحسن بن علّي 
 :قال) ع (بن أبي طالب

 
أخبرني ألّي شيء : فسألھ أعلمھم عن مسائل، وكان فیما سألھ أن قال) ص (جاء نفر من الیھود إلى رسول اهللا

 إّن العصر ھي التي عصى آدم فیھا رّبھ، ففرض اهللا عّز ):ص (ر اهللا بالوقوف بعرفات بعد العصر؟ فقال النبيأم
وجّل على ُأّمتي الوقوف والتضّرع والدعاء في أحّب المواضع إلیھ، وتكّفل لھم بالجّنة، والساعة التي ینصرف 

 ) الحدیث (.تاب علیھ، إّنھ ھو التّواب الرحیمبھا الناس ھي الساعة التي تلّقى فیھا آدم من رّبھ كلمات ف
 

                                                        
 .249/1 : 99 و 299/300 : 9 البحار ، 550/18415 : 13 الوسائل ، 162/1 : الصدوق أمالي -1
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 فضل لیلة عرفة
 

ُأنظروا إلى عبادي وإمائي شعثًا غبرًا، : إذا كانت عشّیة عرفة یقول اهللا لمالئكتھ: قال) ص (عن النبي -)1(/627
 إّني قد غفرت لھم ُأشھِدُكم مالئكتي - یعني الجّنة والنار - جاؤوني من كّل فّج عمیق، لم یَرْوا رحمتي وال عذابي

 .الحاّج وغیر الحاّج، فلم ُیر یومًا أكثر عتقاء من النار من یوم عرفة ولیلتھا
 

 إذا كان عشّیة عرفة بعث اهللا عّز وجّل ملكین یتصّفحان وجوه الناس، فإذا فقدا رجال ):ع (قال الصادق -)2(/628
ألّلھّم إن كان : فیقول أحدھما: اهللا أعلم، قال: یقولف: یا فالن ما فعل فالن؟ قال: قد عّود نفسھ الحّج قال لصاحبھ

حبسھ عن الحّج فقر فاغنھ، وإن كان حبسھ دین فاقض عنھ دینھ، وإن كان حبسھ مرض فاشفھ، وإن كان حبسھ 
 .موت فاغفر لھ وارحمھ

 
یوم منى  )4( إّن اهللا عّز وجّل إذا كان عشّیة عرفة وضحوة -: في حدیث قال -)ع (عن علّي بن الحسین -)3(/629

 .باھى كرام مالئكتھ بالواقفین بعرفات ومنى
 

، عن قتادة، عن عبد اهللا  - یعني ابن سعید - حّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي، ثنا أزھر بن القاسم، ثنا المثّنى -)5(/630
 :كان یقول )ص( بن بابا، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أّن النبي

 
 ).عبادي أتوني ُشعثًا ُغبرًا ُأنظروا إلى (:مالئكتھ عشّیة عرفة بأھل عرفة فیقولإّن اهللا عّز وجّل ُیباھي 

 

                                                        
 .اللباب لب عن 32/11385 : 10 الوسائل مستدرك -1
 .135/14453 : 11 الوسائل ، 137/588 : 2 الفقيه -2
 .41 : 10 الوسائل مستدرك ،259/37 : 99 البحار ، 608): ع (العسكري اإلمام سيرتف -3
 ).البحرين مجمع(الشمس تشرق حين وهي الضحى بعده ثم: الجوهري قال الشمس، طلوع بعد: النهار ضحوةُ -4
 .65/12073 : 5 العمال كنز ، 204/9 : 2 رهيبوالت الترغيب ، 547 : 1 المنثور الدر ، 208 : 1 الصغير المعجم ، 224 : 2 أحمد مسند -5
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 الدعاء بعرفات
 

من دعا بھ في : أّنھ قال) ص (یرفعھ إلى النبي) ع (روى جعفر بن محّمد الصادق: في كتاب الدعوات -)1(/631
 :لیلة عرفة أو لیالي الجمع غفر اهللا لھ، والدعاء

 
َشاِھَد ُكلِّ َنْجَوى، َوَمْوِضَع ُكلِّ َشْكَوى، َوَعاِلَم ُكلِّ َخِفیَّة َوُمْنَتَھى ُكلِّ َحاَجة، َیا ُمْبَتِدءًا ِبالنَِّعِم َعَلى اْلِعَباِد، َیا َأللَُّھمَّ َیا 

ْحٌر َعجَّاٌج، َوَال َسَماٌء َذاُت َأْبَراج، َوَال َكِریَم اْلَعْفِو، َیا َحَسَن التََّجاُوِز، َیا َجَواُد، َیا َمْن َال ُیَواِري ِمْنُھ َلْیٌل َداج، َوَال َب
ُظَلٌم َذاُت اْرِتَتاج، َیا َمِن الظُّْلَمُة ِعْنَدُه ِضَیاٌء، َأْسَأُلَك ِبُنوِر َوْجِھَك اْلَكِریُم، الَِّذي َتَجلَّْیَت ِبِھ ِلْلَجَبِل َفَجَعْلَتُھ َدّكًا َوَخرَّ 

 .ْعَت ِبِھ السََّماَواِت ِبَال َعَمد، َوَسَطْحَت ِبِھ االَْْرَض َعَلى َوْجِھ َماء َجَمدُموسى َصِعقًا، وِباْسِمَك الَِّذي َرَف
 

َوِباْسِمَك اْلَمْخُزوِن اْلَمْكُنوِن اْلَمْكُتوِب الطَّاِھِر، الَِّذي ِإَذا ُدِعیَت ِبِھ َأَجْبَت، َوِإَذا ُسِئْلَت ِبِھ َأْعَطْیَت، َوِباْسِمَك السُّبُّوِح 
وِس اْلُبْرَھاِن، الَِّذي ُھَو ُنوٌر َعَلى ُكلِّ ُنور، َوُنوٌر ِمْن ُنور، ُیِضيُء ِمْنُھ ُكلُّ ُنور، ِإَذا َبَلَغ االَْْرَض اْنَشقَّْت، َوِإَذا اْلُقدُّ

 . َمَالِئَكِتَكَبَلَغ السََّماَواِت ُفِتَحْت، َوِإَذا َبَلَغ اْلَعْرَش اْھَتزَّ، َوِباْسِمَك الَِّذي َتْرَتِعُد ِمْنُھ َفَراِئُص
 

َوَأْسَأُلَك ِبَحقِّ َجْبِرِئیَل َوِمیَكاِئیَل َوِإْسَراِفیَل، َوِبَحقِّ ُمَحمَّد اْلُمْصَطَفى َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوآِلِھ، َوَعَلْى َجِمیِع االَْْنِبَیاِء 
 اْلَماِء، َكَما َمَشى ِبِھ َعَلى َجَدِد االَْْرِض، َوِباْسِمَك الَِّذي َوَجِمیِع اْلَمَالِئَكِة، َوِباالِْْسِم الَِّذي َمَشى ِبِھ الِخْضُر َعَلى ُقَلِل

 .َفَلْقَت ِبِھ اْلَبْحَر ِلُموَسى، َوَأْغَرْقَت ِفْرَعْوَن َوَقْوَمُھ، َوَأْنَجْیَت ِبِھ ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن َوَمْن َمَعُھ
 

ِنِب الطُّوِر االَْْیَمَن َفاْسَتَجْبَت َلُھ، َوَأْلَقْیَت َعَلْیِھ َمَحبًَّة ِمْنَك، َوِباْسِمَك َوِباْسِمَك الَِّذي َدَعاَك ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن ِمْن َجا
الَِّذي ِبِھ َأْحیى ِعیَسى ْبُن َمْرَیَم اْلَمْوَتى، َوَتَكلََّم ِفي اْلَمْھِد َصِبّیًا، َوَأْبَرَء االَْْكَمَھ َواالَْْبَرَص ِبِإْذِنَك، َوِباْسِمَك الَِّذي 

َوِمیَكاِئیُل َوِإْسَراِفیُل، َوَحِبیُبَك ُمَحمٌَّد َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوآِلِھ، َوَمَالِئَكُتَك اْلُمَقرَُّبوَن،  َدَعاَك ِبِھ َحَمَلُة َعْرِشَك، َوَجْبَرِئیُل
 .یَنَوَأْنِبَیاُؤَك اْلُمْرَسُلوَن، َوِعَباُدَك الصَّاِلُحوَن ِمْن َأْھِل السََّماَواِت َواالََْرِض

 
َوِباْسِمَك الَِّذي َدَعاَك ِبِھ ُذو النُّوِن ِإْذ َذَھَب ُمَغاِضبًا َفَظنَّ َأْن َلْن َتْقِدَر َعَلْیِھ َفَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْن َال ِإلَھ ِإالَّ َأْنَت 

 . َوَكذِلَك ُتْنِجي اْلُمؤِمِنیَنُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن، َفاْسَتَجْبَت َلُھ َوَنجَّیَتُھ ِمَن اْلَغمِّ
 

َوِباْسِمَك اْلَعِظیِم الَِّذي َدَعاَك ِبِھ َداُوَد َوَخرَّ َلَك َساِجدًا َفَغَفْرَت َلُھ َذْنَبُھ، َوِباْسِمَك الَِّذي َدَعْتَك ِبِھ آِسَیُة اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن، 
نَِّة َوَنجِِّني ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِھ َوَنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن، َفاْسَتَجْبَت َلَھا ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْیتًا ِفي اْلَج

 ِعْنِدَك َوِذْكرى ُدَعاَءَھا، َوِباْسِمَك الَِّذي َدَعاَك ِبِھ َأیُّوُب ِإْذ َحلَّ ِبِھ اْلَبَالُء َفَعاَفْیَتُھ، َوآَتْیَتُھ َأْھَلُھ َوِمْثَلُھْم َمَعُھْم َرْحَمًة ِمْن
 .ِلْلَعاَلِمیَن

 
 .َوِباْسِمَك الَِّذي َدَعاَك ِبِھ َیْعُقوُب َفَرَدْدُت َعَلْیِھ َبَصَرُه َوُقرََّة َعْیِنِھ ُیوُسَف، َوَجَمْعَت َشْمَلُھ

 
َبْعِدِه ِإنََّك َأْنَت الَوھَّاُب، َوِباْسِمَك الَِّذي َسخَّْرَت َوِباْسِمَك الَِّذي َدَعاَك ِبِھ ُسَلْیَماُن، َفَوَھْبَت َلُھ ُمْلكًا َال َیْنَبِغي الََِحد ِمْن 

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسرى ِبَعْبِدِه َلْیال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى  (:ِبِھ اْلُبَراَق ِلُمَحمَّد َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسلََّم، ِإْذ َقاَل َتَعاَلى
 .)3() ُسْبَحاَن الَِّذي َسخََّر َلَنا ھَذا َوَما ُكنَّا َلُھ ُمْقِرِنیَن َوِإنَّا ِإَلى َربَِّنا َلُمْنَقِلُبوَن (:وقولھ )2( )اْلَمْسِجِد االَْْقَصى

 
 َفَغَفْرَت َلُھ َذْنَبُھ َوِباْسِمَك الَِّذي َتَنزََّل ِبِھ َجْبِرِئیُل َعَلى ُمَحمَّد َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوآِلِھ، وِباْسِمَك الَِّذي َدَعاَك ِبِھ آَدُم

َوَأْسَكْنَتُھ َجنََّتَك، َوَأْسَأُلَك ِبَحقِّ اْلُقْرآِن اْلَعِظیِم، َوِبَحقِّ ُمَحمَّد َخاَتِم النَِّبیِّیَن، َوِبَحقِّ ِإْبَراِھیَم، َوِبَحقِّ َفْصِلَك َیْوَم اْلَقَضاِء، 
ا ُنِشَرْت َوِبَحقِّ اْلَقَلِم َوَما َجَرى، َواللَّْوِح َوَما َأْحَصى، َوِبَحقِّ االِْْسِم الَِّذي َوِبَحقِّ اْلَمَواِزیِن ِإَذا ُنِصَبْت، َوالصُُّحِف ِإَذ

 .َكَتْبَتُھ َعَلى ُسَراِدِق اْلَعْرِش َقْبَل َخْلِقَك اْلَخْلَق َوالدُّْنَیا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ِبَأْلَفْي َعام
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 َوْحَدُه َال َشِریَك َلُھ، َوَأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ، َوَأْسَأُلَك ِباْسِمَك اْلَمْخُزوِن ِفي َخَزاِئِنَك الَِّذي َوَأْشَھُد َأْن َال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا

 ُمْرَسٌل، َوَال َعْبٌد اْسَتْأَثْرَت ِبِھ ِفي ِعْلِم اْلَغْیِب ِعْنَدَك َلْم َیْظَھْر َعَلْیِھ َأَحٌد ِمْن َخْلِقَك، َال َمَلٌك ُمَقرٌَّب، َوَال َنِبيٌّ
ُمْصَطًفى، َوَأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي َشَقْقَت ِبِھ اْلِبَحاُر، َوَقاَمْت ِبِھ اْلِجَباُل، َواْخَتَلَف ِبِھ اللَّْیُل َوالنََّھاُر، َوِبَحقِّ السَّْبِع 

ِبَحقِّ طھ َویس َوكھیعص َوحمعسق، َوِبَحقِّ َتْوَراِة ُموسى َوِإْنِجیِل اْلَمَثاِني َواْلُقْرآِن اْلَعِظیِم، َوِبَحقِّ اْلِكَراِم اْلَكاِتِبیَن، َو
 .ِعیسى َوَزُبوِر َداُوَد َوُفْرَقاِن ُمَحمَّد َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوآِلِھ، َوعَلى َجِمیِع الرُُّسِل َوَباِھّیًا َشَراِھّیًا

 
 الَِّتي َكاَنْت َبْیَنَك َوَبْیَن ُموَسى ْبِن ِعْمَراَن َفْوَق َجَبِل ُطوِر َسْیَناَء، َوَأْسَأُلَك َأللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِبَحقِّ ِتْلَك اْلُمَناَجاِت

ُن ِباْسِمَك الَِّذي َعلَّْمَتُھ َمَلَك اْلَمْوِت ِلَقْبِض االَْْرَواِح، َوَأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي ُكِتَب َعَلى َوَرِق الزَّْیُتوِن َفَخَضَعِت النِّیَرا
ِلِتْلَك اْلَوَرَقِة َفُقْلَت َیا َناُر ُكوِني َبْردًا َوَسَالمًا، َوَأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي َكَتْبَتُھ َعَلى ُسَراِدِق اْلَمْجِد َواْلَكَراَمِة، َیا َمْن َال 

، َأْسَأُلَك ِبَمَعاِقِد اْلِعزِّ ِمْن َعْرِشَك، َوُمْنَتَھى الرَّْحَمِة ِمْن ُیْخِفیِھ َساِئٌل َوَال َیْنُقُصُھ َناِئٌل، َیا َمْن ِبِھ ُیْسَتَغاُث َوِإَلْیِھ ُیْلَجُأ
 .ِكَتاِبَك َوِباْسِمَك االَْْعَظِم َوَجدَِّك االَْْعَلى َوَكِلَماِتَك التَّامَّاِت اْلُعَلى

 
َما َأَقلَّْت، َوالشََّیاِطیَن َوَما َأَضلَّْت، َواْلِبَحاِر َوَما َجَرْت، َأللَُّھمَّ َربَّ الرَِّیاِح َوَما َذَرْت َوالسََّماِء َوَما َأَظلَّْت، َواالَْْرِض َو

َوِبَحقِّ ُكلِّ َحقٍّ ُھَو َعَلْیَك َحقٌّ، َوِبَحقِّ اْلَمَالِئَكِة اْلُمَقرَِّبیَن، َوالرَّْوَحاِنیِّیَن َواْلَكرُّوِبیِّیَن َواْلُمَسبِِّحیَن َلَك ِباللَّْیِل َوالنََّھاِر َال 
ْفَتُروَن، َوِبَحقِّ ِإْبَراِھیَم َخِلیِلَك، َوِبَحقِّ ُكلِّ َوِليٍّ ُیَناِدیَك َبْیَن الصََّفا َواْلَمْرَوِة َوَتْسَتِجیُب َلُھ ُدَعاَءُه َیا ُمِجیُب َأْسَأُلَك َی

خَّْرَنا، َوَما َأْسَرْرَنا َوَما َأْعَلنَّا، َوَما َأْبَدْیَنا َوَما َأْخَفْیَنا، ِبَحقِّ ھِذِه االَْْسَماِء َوِبھِذِه الدََّعَواِت، َأْن َتْغِفَر َلَنا َما َقدَّْمَنا َوَما َأ
 .َوَما َأْنَت َأْعَلُم ِبِھ ِمنَّا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيء َقِدیر ِبَرْحَمِتَك َیا َأْرَحَم الرَّاِحِمیَن

 
ُكلِّ َضِعیف، َیا َناِصَر ُكلِّ َمْظُلوم، َیا َراِزَق ُكلِّ َمْحُروم، َیا ُموِنَس َیا َحاِفَظ ُكلِّ َغِریب، َیا ُموِنَس ُكلِّ َوِحید، َیا ُقوََّة 

ُكلِّ ُمْسَتْوِحش، َیا َصاِحَب ُكلِّ ُمَساِفر، َیا ِعَماَد ُكلِّ َحاِضر، َیا َغاِفَر ُكلِّ َذْنب َوَخِطیَئة، َیا ِغَیاَث اْلُمْسَتِغیِثیَن، َیا 
 ا َكاِشَف َكْرِب َصِریَخ اْلُمْسَتْصِرِخیَن، َی

 
اْلَمْكُروِبیَن، َیا َفاِرَج َھمِّ اْلَمْھُموِمیَن، َیا َبِدیَع السََّماَواِت َواالََْرِضیَن، َیا ُمْنَتَھى َغاَیَة الطَّاِلِبیَن، َیا ُمِجیَب َدْعَوِة 

ْوِم الدِّیِن، َیا َأْجَوَد االَْْجَوِدیَن، َیا َأْكَرَم االَْْكَرِمیَن، َیا اْلُمْضَطرِّیَن، َیا َأْرَحَم الرَّاِحِمیَن، َیا َربَّ اْلَعاَلِمیَن، َیا َدیَّاَن َی
 .َأْسَمَع السَّاِمِعیَن، َیا َأْبَصَر النَّاِظِریَن، َیا َأْقَدَر اْلَقاِدِریَن

 
نََّدَم، َواْغِفْر ِلَي الذُُّنوَب الَِّتي ُتوِرُث السََّقَم، ِإْغِفْر ِلَي الذُُّنوَب الَِّتي ُتَغیُِّر النَِّعَم، َواْغِفْر ِلَي الذُُّنوَب الَِّتي ُتوِرُث ال

َواْغِفْر ِلَي الذُُّنوَب الَِّتي َتْھِتُك اْلِعَصَم، َواْغِفْر ِلَي الذُُّنوَب الَِّتي َتُردُّ الدَُّعاَء، َواْغِفْر ِلَي الذُُّنوَب الَِّتي َتْحِبُس َقْطَر 
 الَِّتي ُتَعجُِّل اْلَفَناَء، َواْغِفْر ِلَي الذُُّنوَب الَِّتي َتْجِلُب الشََّقاَء، َواْغِفْر ِلَي الذُُّنوَب الَِّتي ُتْظِلُم السََّماِء، َواْغِفْر ِلَي الذُُّنوَب

َیا اُهللا، َواْحِمْل َعنِّي ُكلَّ اْلَھَواَء، َواْغِفْر ِلَي الذُُّنوَب الَِّتي َتْكِشُف اْلِغَطاَء، َواْغِفْر ِلَي الذُُّنوَب الَِّتي َال َیْغِفُرَھا َغْیُرَك 
َتِبَعة الََِحد ِمْن َخْلِقَك، َواْجَعْل ِلي ِمْن َأْمِري َفَرجًا َوَمْخَرجًا َوُیْسرًا، َوَأْنِزْل َیِقیَنَك ِفي َصْدِري َوَرَجاَءَك ِفي َقْلِبي 

 .َحّتى َال َأْرُجَو َغْیَرَك
 

 َواْصَحْبِني ِفي َلْیِلي َوَنَھاِري، َوِمْن َبْیَن َیَديَّ َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن َیِمیِني َوَعْن َأللَُّھمَّ اْحَفْظِني َوَعاِفِني ِفي َمَقاِمي
ِشَماِلي، َوِمْن َفْوِقي َوِمن َتْحِتي، َوَیسِّْر ِلَي السَِّبیَل، َوَأْحِسْن ِلَي التَّْیِسیَر، َوَال َتْخُذْلِني ِفي اْلَعِسیِر، َواْھِدِني َیا َخْیَر 

یل، َوَال َتِكْلِني ِإَلى َنْفِسي ِفي االُُْموِر، َوَلقِِّني ُكلَّ ُسُرور، َواْقِلْبِني ِإَلى َأْھِلي ِباْلَفَالِح َوالنََّجاِح َمْحُبورًا ِفي اْلَعاِجِل َدِل
َباِت ِرْزِقَك، َواْسَتْعِمْلِني ِفي َطاَعِتَك، َواْالِجِل، ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيء َقِدیر، َواْرُزْقِني ِمْن َفْضِلَك َوَأْوِسْع َعَليَّ ِمْن َطیِّ

 .َوَأِجْرِني ِمْن َعَذاِبَك َوَناِرَك، َواْقِلْبِني ِإَذا َتَوفَّْیَتِني ِإَلى َجنَِّتَك ِبَرْحَمِتَك
 

َمِتَك، َوِمْن ُنُزوِل َعَذاِبَك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َأللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك، َوِمْن َتْحِویِل َعاِفَیِتَك، َوِمْن ُحُلوِل ِنْق
َجْھِد اْلَبَالِء، َوَدَرَك الشََّقاِء، َوِمْن ُسوِء اْلَقَضاِء َوَشَماَتِة االَْْعَداِء، َوِمْن َشرِّ َما َیْنِزُل ِمَن السََّماِء، َوِمْن َشرِّ َما ِفي 

 .اْلِكَتاِب اْلُمْنَزِل
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ْلِني ِمَن االَْْشَراِر َوَال ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر، َوَال َتْحِرْمِني ُصْحَبَة االَْْخَیاِر، َوَأْحِیِني َحَیاًة َطیَِّبًة، َوَتَوفَِّني َأللَُّھمَّ َال َتْجَع
 .یك ُمْقَتِدرَوَفاًة َطیَِّبًة، ُتْلِحُقِني ِباالَْْبَراِر، َواْرُزْقِني ُمَراَفَقَة االَْْنِبَیاِء ِفي َمْقَعِد ِصْدق ِعْنَد َمِل

 
َأللَُّھمَّ َلَك اْلَحْمُد َعَلى ُحْسِن َبَالِئَك َوُصْنِعَك، َوَلَك اْلَحْمُد َعَلى االِْْسَالِم َواتَِّباِع السُّنَِّة، َیا َربِّ َكَما َھَدْیَتُھْم ِلِدیِنَك 

 َبَالِئَك َوُصْنِعَك ِعْنِدي َخاصًَّة، َكَما َخَلْقَتِني َفَأْحَسْنَت َخْلِقي، َوَعلَّْمَتُھْم ِكَتاَبَك َفاْھِدَنا َوَعلِّْمَنا، َوَلَك اْلَحْمُد َعَلى ُحْسِن
 .َوَعلَّْمَتِني َفَأْحَسْنَت َتْعِلیِمي، َوَھَدْیَتِني َفَأْحَسْنَت ِھَداَیِتي

 
َقْد َفرَّْجَتُھ، َوَكْم ِمْن َغمٍّ َیا َسیِِّدي َقْد َنفَّْسَتُھ، َوَكْم َفَلَك اْلَحْمُد َعَلى ِإْنَعاِمَك َعَليَّ َقِدیمًا َوَحِدیثًا، َفَكْم ِمْن َكْرب َیا َسیِِّدي 

مْن َھمٍّ َیا َسیِِّدي َقْد َكَشْفَتُھ، َوَكْم ِمْن َبَالء َیا َسیِِّدي َقْد َصَرْفَتُھ، َوَكْم ِمْن َعْیب َیا َسیِِّدي َقْد َسَتْرَتُھ، َفَلَك اْلَحْمُد َعَلى 
 .ْثوًى َوَزَمان َوُمْنَقَلب َوَمَقام، َوَعَلى ھِذِه اْلَحاِل َوُكلِّ َحالُكلِّ َحال ِفي ُكلِّ َم

 
َأللَُّھمَّ اْجَعْلِني مْن َأْفَضِل ِعَباِدَك َنِصیبًا ِفي ھَذا اْلَیْوِم، ِمْن َخْیر َتْقِسُمُھ، َأْو ُضرٍّ َتْكِشُفُھ، َأْو ُسوء َتْصِرُفُھ، َأْو َبَالء 

ُسوُقُھ، َأْو َرْحَمة َتْنُشُرَھا، َأْو َعاِفَیة ُتْلِبُسَھا، َفِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيء َقِدیٌر، َوِبَیِدَك َخَزاِئُن السََّماَواِت َتْدَفُعُھ، َأْو َخْیر َت
ُقُص َناِئُلُھ، َوَال َیْنَفُد َما ِعْنَدُه، َواالَْْرِض، َوَأْنَت اْلَواِحُد اْلَكِریُم، اْلُمْعِطي الَِّذي َال ُیَردُّ َساِئُلُھ، َوَال ُیَخیَُّب آِمُلُھ، َوَال َیْن

َبْل َیْزَداُد َكْثَرًة َوِطیبًا َوَعَطاًء َوُجودًا، َواْرُزْقِني ِمْن َخَزاِئِنَك الَِّتي َال َتْفَنى، َوِمْن َرْحَمِتَك اْلَواِسَعِة، ِإنَّ َعَطاَءَك َلْم 
 .ِبَرْحَمِتَك َیا َأْرَحَم الرَّاِحِمیَنَیُكْن َمْحُظورًا َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيء َقِدیٌر، 

 
َیا َربِّ ِإنَّ ُذُنوِبي َال َتُضرَُّك، َوِإنَّ َمْغِفَرَتَك ِلي َال َتْنُقُصَك، َفَأْعِطِني َما َال : دعاء آخر في عشّیة عرفة -)1(/632

 .َیْنُقُصَك، َواْغِفْر ِلي َما َال َیُضرَُّك
 

َأللَُّھمَّ َال َتْحِرْمِني َخْیَر َما ِعْنَدَك، ِبَشرِّ َما ِعْنِدي، َفِإْن َأْنَت َلْم َتْرَحْمِني  (:ومن األدعیة في عشّیة عرفة -)2(/633
 ).ِبَتَعِبي َوَنَصِبي َفَال َتْحِرْمِني َأْجَر اْلُمَصاِب َعَلى ُمِصیَبِتِھ

 
للَُّھمَّ َمْن َتَعبََّأ َوَتَھیََّأ َوَأَعدَّ َواْسَتَعدَّ َأ :یستحّب أن یدعو لیلة الجمعة ویومھا ولیلة عرفة ویومھا بھذا الدعاء -)3(/634

ِلِوَفاَدة ِإَلى َمْخُلوق، َرَجاَء َرْفِدِه َوَطَلَب َناِئِلِھ َوَجاِئَزِتِھ، َفِإَلْیَك َیا َربِّ َتْعِبَیِتي َواْسِتْعَداِدي َرَجاَء َعْفِوَك َوَطَلَب َناِئِلَك 
َعاِئي، َیا َمْن َال َیِخیُب َعَلْیِھ َساِئٌل، َوَال َیْنُقُصُھ َناِئٌل، َفِإنِّي َلْم آِتَك ِثَقًة ِبَعَمل َصاِلح َعِمْلُتُھ، َوَجاِئَزِتَك، َفَال ُتَخیِّْب ُد

َة ِلي َوَال ُعْذَر، َأَتْیُتَك َأْرُجو َوَال ِلِوَفاَدِة َمْخُلوق َرَجْوُتُھ، َأَتْیُتَك ُمِقّرًا َعَلى َنْفِسي ِباالَِْساَءِة َوالظُّْلِم، ُمْعَتِرفًا ِبَأْن َال ُحجَّ
 .َعِظیَم َعْفِوَك الَِّذي َعَفْوَت ِبِھ َعِن اْلَخاِطِئیَن، َفَلْم َیْمَنْعَك ُطوُل ُعُكوِفِھْم َعَلى َعِظیِم اْلُجْرِم َأْن ُعْدَت َعَلْیِھْم ِبالرَّْحَمِة

 
ِظیُم َیا َعِظیُم َیا َعِظیُم، َال َیُردُّ َغَضَبَك ِإالَّ ِحْلُمَك، َوَال ُیْنِجي ِمْن َسَخِطَك َفَیا َمْن َرْحَمُتُھ َواِسَعٌة َوَعْفُوُه َعِظیٌم، َیا َع

 ِلي، ِإالَّ التََّضرُُّع ِإَلْیَك، َفَھْب ِلي َیا ِإلِھي َفَرجًا ِباْلُقْدَرِة الَِّتي ُتْحِیي ِبَھا َمْیَت اْلِبَالِد، َوَال ُتْھِلْكِني َغّمًا َحتَّى َتْسَتِجیَب
َوُتَعرَِّفِني االَِْجاَبَة ِفي ُدَعاِئي َوَأِذْقِني َطْعَم اْلَعاِفَیِة ِإَلى ُمْنَتَھى َأَجِلي َوَال ُتْشِمْت ِبي َعُدوِّي، َوَال ُتَسلِّْطُھ َعَليَّ َوَال 

 .ُتَمكِّْنُھ ِمْن ُعُنِقي
 

ْن َرَفْعَتِني َفَمْن َذا الَِّذي َیَضُعِني، َوِإْن َأْھَلْكَتِني َفَمْن َذا الَِّذي َیْعِرُض َلَك َأللَُّھمَّ ِإْن َوَضْعَتِني َفَمْن َذا الَِّذي َیْرَفُعِني، َوِإ
اُف ِفي َعْبِدَك، َأْو َیْسَأُلَك َعْن َأْمِرِه، َوَقْد َعِلْمُت َأنَُّھ َلْیَس ِفي ُحْكِمَك ُظْلٌم، َوَال ِفي ِنْقَمِتَك َعَجَلٌة، َوِإنََّما َیْعَجُل َمْن َیَخ

 .اْلَفْوَت، َوِإنََّما َیْحَتاُج ِإَلى الظُّْلِم الضَِّعیُف، َوَقْد َتَعاَلْیَت َیا ِإلِھي َعْن ذِلَك ُعُلّوًا َكِبیرًا
 

َفاْكِفِني، َوَأْسَتْنِصُرَك َعَلى َأللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َفَأِعْذِني، َوَأْسَتِجیُر ِبَك َفَأِجْرِني، َوَأْسَتْرِزُقَك َفاْرُزْقِني، َوَأَتَوكَُّل َعَلْیَك 
 .َعُدوِّي َفاْنُصْرِني، َوَأْسَتِعیُن ِبَك َفَأِعنِّي، َوَأْسَتْغِفُرَك َیا ِإلِھي َفاْغِفْر ِلي، آِمیَن آِمیَن آِمیَن
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 )ع (، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا - یعني ابن أبي السماك - موسى بن القاسم، عن إبراھیم -)1(/635
 :قال

 
ثّم تأتي الموقف وعلیك السكینة  إّنما تعّجل الصالة، وتجمع بینھما لتفرغ نفسك للدعاء، فإّنھ یوم دعاء ومسألة،

ُقْل ُھَو  (والوقار، فاحمد اهللا وھّللھ ومّجده وأثن علیھ وكّبره مائة مّرة، واحمده مائة مّرة، وسّبحھ مائة مّرة، واقرأ
ر لنفسك من الدعاء ما أحببت، واجتھد فإّنھ یوم دعاء ومسألة، وتعّوذ باهللا من الشیطان، مائة مّرة، وتخّی) اُهللا َأَحٌد

فإّن الشیطان لن یذھلك في موطن قّط أحّب إلیھ من أن یذھلك في ذلك الموطن، وإّیاك أن تشتغل بالنظر إلى 
 :الناس وأقبل قبل نفسك، ولیكن فیما تقولھ

 
 ). َتْجَعْلِني ِمْن َأْخَیِب َوْفِدَك، َواْرَحْم َمِسیِري ِإَلْیَك ِمَن اْلَفجِّ اْلَعِمیِقَأللَُّھمَّ ِإنِّي َعْبُدَك َفَال (
 

َأللَُّھمَّ َربَّ اْلَمَشاِعِر ُكلَِّھا، ُفكَّ َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر، َوَأْوِسْع َعَليَّ ِمْن ِرْزِقَك اْلَحَالِل، َواْدَرْأ َعنِّي َشرَّ  (:ولیكن فیما تقول
 ).َقِة اْلِجنِّ َواالِْْنِسَفَس
 

 ).َأللَُّھمَّ َال َتْمُكْر ِبي، َوَال َتْخَدْعِني، َوَال َتْسَتْدِرْجِني (:وتقول
 

یَن، َوَیا َأللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِبَحْوِلَك َوُجوِدَك َوَكَرِمَك َوَمنَِّك َوَفْضِلَك، َیا َأْسَمَع السَّاِمِعیَن، َوَیا َأْبَصَر النَّاِظِر (:وتقول
 ).َأْسَرَع اْلَحاِسِبیَن، َوَیا َأْرَحَم الرَّاِحِمیَن، َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد، َوَأْن َتْفَعْل ِبي َكَذا َوَكَذا

 
 َیُضرُِّني َما َمَنْعَتِني، َأللَُّھمَّ َحاَجِتي ِإَلْیَك الَِّتي ِإْن َأْعَطْیَتِنیَھا َلْم (:ولیكن فیما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء

 ).َوالَِّتي ِإْن َمَنْعَتِنیَھا َلْم َیْنَفْعِني َما َأْعَطْیَتِني، َأْسَأُلَك َخَالَص َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر
 

َك َأْن ُتَوفَِّقِني ِلَما ُیْرِضیَك َعنِّي، َأللَُّھمَّ ِإنِّي َعْبُدَك َوُمْلُك َیِدَك، َناِصَیِتي ِبَیِدَك، َوَأَجِلي ِبِعْلِمَك، َأْسَأُل (:ولیكن فیما تقول
 .َوَأْن ُتَسلَِّم ِمنِّي َمَناِسِكَي الَِّتي َأَرْیَتَھا َخِلیَلَك ِإْبَراِھیَم َصَلَواُتَك َعَلْیِھ، َوَدَلْلَت َعَلْیَھا َنِبیََّك ُمَحمَّد َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوآِلِھ

 
ویستحّب أن ) ي ِممَّْن َرِضیَت َعَمُلُھ، َوَأَطْلَت ُعْمَرُه، َوَأْحَیْیَتُھ َبْعَد اْلَمْوِت َحَیاًة َطیَِّبًةَأللَُّھمَّ اْجَعْلِن (:ولیكن فیما تقول

 .یطلب عشّیة عرفة بالعتق والصدقة
 

 :قال) ع (روى زرعة، عن أبي بصیر، عن أبي عبد اهللا -)2(/636
 

مائة ) َما َشاَء اُهللا َال ُقوََّة ِإالَّ ِباِهللا (:كّبر اهللا مائة مّرة، وتقولإذا أتیت الموقف فاستقبل البیت وسّبح اهللا مائة مّرة، و
َأْشَھُد َأْن َال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِریَك َلُھ، َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد ُیْحِیي َوُیِمیُت َوُیِمیُت َوُیْحِیي، ِبَیِدِه  (:مّرة، وتقول

ثالث ) ُقْل ُھَو اُهللا َأَحٌد (مائة مّرة، ثّم تقرأ عشر آیات من أّول سورة البقرة ثّم تقرأ) ى ُكلِّ َشْيء َقِدیٌراْلَخْیُر َوُھَو َعَل
 .مّرات وتقرأ آیة الكرسي حّتى تفرغ منھا

 
 ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُیْغِشي اللَّْیَل ِإنَّ َربَُّكُم اُهللا الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواالَْْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّام (:ثّم تقرأ آیة السخرة
 .حّتى تفرغ منھما) ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاس (و) ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق (:إلى آخره، ثّم تقرأ )3() النََّھاَر َیْطُلُبُھ َحِثیثًا

 
احدة ما أحصیت منھا، وتحمده على ما أنعم ثّم تحمد اهللا عّز وجّل على كّل نعمة أنعم علیك، وتذكر أنعمھ واحدة و

َأللَُّھمَّ َلَك اْلَحْمُد َعَلى َنْعَماِئَك الَِّتي َال ُتْحَصى  (:علیك من أھل أو مال، وتحمد اهللا تعالى على ما أبالك، وتقول
 تسبیح ذكر بھ نفسھ في وتحمده بكّل آیة ذكر فیھا الحمد لنفسھ في القرآن، وتسّبحھ بكّل) ِبَعَدد، َوَال ُتَكاَفُأ ِبَعَمل
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القرآن، وتكّبره بكّل تكبیر كّبر بھ نفسھ في القرآن، وتھّللھ بكّل تھلیل ھّلل بھ نفسھ في القرآن، وتصّلي على محّمد 
وآل محّمد وتكثر منھ وتجتھد فیھ، وتدعو اهللا عّز وجّل بكّل اسم سّمى بھ نفسھ في القرآن، وبكّل اسم تحسنھ، 

 :في آخر الحشر وتقولوتدعوه بأسمائھ التي 
 
َأْسَأُلَك َیا اُهللا َیا َرْحمُن ِبُكلِّ اْسم ُھَو َلَك، َوَأْسَأُلَك ِبُقوَِّتَك َوُقْدَرِتَك َوِعزَِّتَك، َوِبَجِمیِع َما َأَحاَط ِبِھ ِعْلُمَك، َوِبَجْمِعَك  (

ِباْسِمَك االَْْكَبِر االَْْكَبِر، َوِباْسِمَك اْلَعِظیِم الَِّذي َمْن َدَعاَك ِبِھ َكاَن َوِبَأْرَكاِنَك ُكلَِّھا، َوِبَحقِّ َرُسوِلَك َصَلَواُت اِهللا َعَلْیِھ، َو
ِھ َوِباْسِمَك االَْْعَظِم االَْْعَظِم االَْْعَظِم الَِّذي َمْن َدَعاَك ِبِھ َكاَن َحّقًا َعَلیَك َأْن َال َتُردُُّه َوَأْن ُتْعِطَی َحّقًا َعَلْیَك َأْن َال َتِخیُبُھ،

وتسأل اهللا حاجتك كّلھا من أمر اآلخرة والدنیا وترغب ) َما َسَأَل، َأْن َتْغِفَر ِلي َجِمیَع ُذُنوِبي ِفي َجِمیَع ِعْلِمَك ِفيَّ
 .إلیھ في الوفادة في المستقبل في كّل عام، وتسأل اهللا الجّنة سبعین مّرة، وتتوب إلیھ سبعین مّرة

 
ِني ِمَن النَّاِر، َوَأْوِسْع َعَليَّ ِمْن ِرْزِقَك اْلَحَالِل الطَّیِِّب، َواْدَرْأ َعنِّي َشرَّ َفَسَقِة اْلِجنِّ َأللَُّھمَّ ُفكَّ (:ولیكن من دعائك

فإْن نفد ھذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أّولھ إلى آخره، وال تمّل من ) َواالِْْنِس، َوَشرَّ َفَسَقِة اْلَعَرِب َواْلَعَجِم
 .ع والمسألةالدعاء والتضّر

 
 نا أبو جعفر أحمد بن عبید بن إبراھیم األسدي الحافظ بھمدان، نا 1أخبرنا محّمد بن عبد اهللا الحاف -)1(/637

 نا أبو إبراھیم الترجماني، نا عبد الرحمان بن محّمد 1علّي بن الحسین بن عبد الصمد الطیالسي عالن الحاف
 عن محّمد بن روقة، عن محّمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اهللالطلحي، نا عبد الرحمان بن محّمد المحاربي، 

 ):ص( قال رسول اهللا: قال - رضي اهللا عنھما -
 

َال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِریَك َلُھ، َلُھ اْلُمْلُك  (:ما من مسلم یقف عشّیة عرفة بالموقف فیستقبل القبلة بوجھھ، ثّم یقول
َأللَُّھمَّ  (:مائة مّرة، ثّم یقول) ُقْل ُھَو اُهللا َأَحٌد (:مائة مّرة، ثّم یقرأ) ِیي َوُیِمیُت، َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيء َقِدیٌرَوَلُھ اْلَحْمُد ُیْح

 مّرة، إّال قال اهللا مائة) َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َوَعَلى آِل ُمَحمَّد، َكَما َصلَّْیَت َعَلى ِإْبَراِھیَم َوآِل ِإْبَراِھیَم، ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد
یا مالئكتي ما جزاء عبدي ھذا سّبحني وھّللني، وكّبرني وعّظمني، وعرفني، وأثنى علّي، وصّلى على : تعالى

   .نبّیي، اشھدوا مالئكتي أّني قد غفرت لھ، وشّفعتھ في نفسھ، ولو سألني عبدي ھذا لشّفعتھ في أھل الموقف كّلھم
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 أعظم الناس جرمًا
 

نا محّمد، حّدثني موسى، حّدثني أبي، عن أبیھ، عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیھ، عن جّده علّي أخبر -)1(/638
 :قال) ع (بن الحسین، عن أبیھ، عن علّي

 
الذي ینصرف من عرفات وھو یظّن أّنھ لم ُیغفر لھ، قال : یا رسول اهللا أّي أھل عرفات أعظم جرمًا؟ قال: قیل

 .یقنط من رحمة اهللا عّز وجّل یعني الذى ):ع (جعفر بن محّمد
 

 :قال) ع (إدریس بن یوسف، عن أبي عبد اهللا -)2(/639
 

 .المنصرف من عرفات وھو یظّن أّن اهللا لم یغفر لھ: أّي أھل عرفات أعظم جرمًا؟ قال: قلت
 

 - روى أّن أعظم الناس جرمًا من أھل عرفات الذي ینصرف من عرفات وھو یظّن أّنھ لم یغفر لھ -)3(/640
 .- یعني الذي یقنط من رحمة اهللا عّز وجّل
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 إستحباب سّد الخلل
 

عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن الحكم، عن عمر بن حفص، عن سعید بن یسار  -)1(/641
 :قال

 
أّیما عبد  یا سعید :- عشّیة من العشّیات ونحن بمنى وھو یحّثني على الحّج ویرّغبني فیھ -)ع (قال أبو عبد اهللا

 )2( رزقھ اهللا رزقًا من رزقھ فأخذ ذلك الرزق، فأنفقھ على نفسھ وعلى عیالھ، ثّم أخرجھم قد ضحاھم بالشمس
بلى : ولیس فیھا أحد؟ فقلت )3( عرفة إلى الموقف فیقیل، ألم تر فرجًا تكون ھناك فیھا خلل حّتى یقدم بھم عشّیة
 فیقول اهللا تبارك وتعالى ال شریك ،)5( بھم تلك الفرج )4( بیجيء بھم قد ضحاھم حّتى یشع: جعلت فداك؟ فقال

عبدي رزقتھ من رزقي، فأخذ ذلك الرزق فأنفقھ، فضّحى بھ نفسھ وعیالھ، ثّم جاء بھم حّتى شّعب بھم ھذه : لھ
 .الفرجة التماس مغفرتي، أغفر لھ ذنبھ، وأكفیھ ما أھّمھ وأرزقھ

 
 .مع أشیاء قالھا نحوًا من عشرة: قال سعید
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 ) ع (دعاء األنبیاء
 

 ):ع (لعلّي) ص (قال رسول اهللا: قال) ع (روى معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)1(/642
 

 :فتقول:  بلى یا رسول اهللا، قال):ع (أال ُأعّلمك دعاء یوم عرفة، وھو دعاء من كان قبلي من األنبیاء؟ فقال علّي
َك َلُھ، َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد، ُیْحِیي َوُیِمیُت، َوُیِمیُت َوُیْحِیي َوُھَو َحيٌّ َال َیُموُت ِبَیِدِه اْلَخْیُر َال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِری(

َلَك َصَالِتي، َوِدیِني َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيء َقِدیٌر، َأللَُّھمَّ َلَك اْلَحْمُد َأْنَت َكَما َتُقوُل، َوَخْیُر َما َیُقوُل اْلَقاِئُلوَن، َأللَُّھمَّ 
َوَمْحَیاَي َوَمَماِتي، َوَلَك ُتَراِثي، َوِبَك َحْوِلي َوِمْنَك ُقوَِّتي، َأللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر، َوِمْن َوْسَواِس الصَّْدِر، َوِمْن 

ُھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمْن َخْیِر َما َیْأِتي ِبِھ الرَِّیاُح، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َشَتاِت االَْْمِر، َوِمْن َعَذاِب النَّاِر، َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َأللَّ
 ).َما َیْأِتي ِبِھ الرَِّیاُح، َوَأْسَأُلَك َخْیَر اللَّْیِل َوَخْیَر النََّھاِر

 

                                                        
 .539/18395 : 13 الوسائل ، 183/612 : 5 التهذيب ، 324/1546 : 2 الفقيه -1
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 الدعاء عند غروب الشمس
 

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: روى زرعة، عن أبي بصیر قال -)1(/643
 

َأللَُّھمَّ َال َتْجَعْلُھ آِخَر اْلَعْھِد ِمْن َھَذا اْلَمْوِقِف َواْرُزْقِنیِھ َأَبدًا َما َأْبَقْیَتِني، َواْقِلْبِني  (:إذا غربت الشمس یوم عرفة فقل
 اْلَیْوَم َأَحٌد ِمْن َوْفِدَك، َوُحجَّاِج َبْیِتَك اْلَیْوَم ُمْفِلحًا ُمْنِجحًا ُمْسَتَجابًا ِلي َمْرُحومًا َمْغُفورًا ِلي، َبَأْفَضِل َما َیْنَقِلُب ِبِھ

اْلَحَرآِم، َواْجَعْلِني اْلَیْوَم ِمْن َأْكَرِم َوْفِدَك َعَلْیَك، َوَأْعِطِني َأْفَضَل َما َأْعَطْیَت َأَحدًا ِمْنُھْم ِمَن اْلَخْیِر َواْلَبَرَكِة َوالرَّْحَمِة 
فإذا أفضَت ) ْك ِلي ِفیَما َأْرِجُع ِإَلْیِھ ِمْن َأْھل َوَمال، َأْو َقِلیل َأْو َكِثیر، َوَباِرْك َلُھْم ِفيََّوالرِّْضَواِن َواْلَمْغِفَرِة، َوَباِر

 .فاقتصد في السیر، وعلیك بالدعة، واترك الوجیف الذي یصنعھ كثیر من الناس في الجبال واألودیة
 

                                                        
 .559/18441 : 13 الوسائل ، 187/622 : 5 التهذيب ، 325/1548 : 2 الفقيه -1
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 الدعاء إلخوان المؤمنین
 

 بن وھب البجّلي في الموقف وھو قائم یدعو، فتفقدت دعاءه فما رأیتھ یدعو رأیت معاویة: زید قال -)1(/644
یا أبا القاسم : لنفسھ بحرف واحد، وسمعتھ یعّد رجال رجال من اآلفاق یسّمیھم ویدعو لھم حّتى نفر الناس، فقلت لھ

رأیتك ال تدعو لنفسك، : الیا ابن أخي فما الذي أعجبك مّما رأیت مّني؟ فق: أصلحك اهللا لقد رأیت منك عجبًا، فقال
وأنا أرمقك حّتى الساعة فال أدري أّي األمرین أعجب، ما أخطأت من حّظك في الدعاء لنفسك في مثل ھذا 

 الموقف، أو عنایتك وإیثار إخوانك على نفسك حّتى تدعو لھم في اآلفاق؟
 

جعفر بن : ى كّل مؤمن ومؤمنةیا ابن أخي فال تكثرّن تعّجبك من ذلك، إّني سمعت موالي وموالك ومول: فقال
وسّید أھل األرض، وسّید من مضى منذ خلق اهللا الدنیا إلى أن  وكان واهللا في زمانھ سّید أھل السماء،) ع (محّمد

وإّال صّمت ُأذنا  - :یقول - تقوم الساعة بعد آبائھ رسول اهللا وأمیر المؤمنین واألئمة من آبائھ صّلى اهللا علیھم
 :، وال نالتھ شفاعة محّمد وأمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھمامعاویة وعمیت عیناه

 
یا عبد اهللا لك مائة ألف مثل ما سألت، وناداه ملك : من دعا ألخیھ المؤمن بظھر الغیب، ناداه ملك من سماء الّدنیا

ّتى ینتھي إلى یا عبد اهللا لك مائتا ألف مثل الذي دعوت، وكذلك ینادي من كّل سماء تضاعف ح: من السماء الثانیة
عبدي أنا اهللا : یا عبد اهللا لك سبعمائة ألف مثل الذي دعوت، فعند ذلك ینادیھ اهللا: السماء السابعة، فینادیھ ملك

الواسع الكریم الذي ال ینفد خزائني، وال ینقص رحمتي شيء، بل وسعت رحمتي كّل شيء، لك ألف ألف مثل 
 ) الخبر (.ي اخترتھ أنا لنفسيفأّي حّظ أكثر یا ابن أخي من الذ. الذي دعوت

 
 :عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن محّمد بن عیسى بن عبید، عن ابن أبي عمیر قال -)2(/645

 
تنفق : فقلت لھ: كان عیسى بن أعین إذا حّج فصار إلى الموقف أقبل على الدعاء إلخوانھ حّتى یفیض الناس، قال

لموضع الذي تبّث فیھ الحوائج إلى اهللا عّز وجّل أقبلت على الدعاء مالك وتتعب بدنك، حّتى إذا صرت إلى ا
 .إّني على ثقة من دعوة الملك، وفي شّك من الدعاء لنفسي: إلخوانك وتركت نفسك؟ فقال

 
 عن إبراھیم بن Œ··ط···أحمد بن محّمد العاصمي، عن علّي بن الحسین السلمي، عن علّي بن أسباط -)3(/646

كنت في الموقف فلّما أفضت لقیت إبراھیم بن شعیب فسّلمت علیھ، وكان  :د اهللا بن جندب قالأبي البالد، أو عب
قد أصبت بإحدى عینیك، وأنا واهللا : فقلت لھ. مصابًا بإحدى عینیھ، وإذا عینھ الصحیحة حمراء كأّنھا علقة دم

 .مشفق على اُألخرى، فلو قّصرت من البكاء قلیال
 

دعوت إلخواني، ألّني سمعت : لمن دعوت؟ قال: د ما دعوت لنفسي الیوم بدعوة، فقلتال واهللا یا أبا محّم: فقال
فأردت أن أكون إّنما أدعو . ولك مثاله: من دعا ألخیھ بظھر الغیب، وّكل اهللا بھ ملكًا یقول: یقول) ع (أبا عبد اهللا

 . من دعاء الملك ليإلخواني، ویكون الملك یدعو لي، ألّني في شّك من دعائي لنفسي، ولست في شكٍّ
 

 :علّي بن إبراھیم، عن أبیھ قال -)4(/647
 

                                                        
 .28/11377 : 10 الوسائل مستدرك ، 388/21 : 93 البحار ، 44 : النرسي زيد أصل -1
 .544/18403 : 13 الوسائل ، 185/616 : 5 التهذيب ، 465/8 : 4 الكافي -2
 ، 392/26 : 93 و 12و172/11 : 48 البحار ، 545/18404 : 13 الوسائل ، 185/617 : 5 التهذيب ، 84 : اإلختصاص ، 465/9 : 4 الكافي -3

 .417/2 : 21 العوالم ، 245/3 : 5 الوسائل مستدرك
 عدة ، 328 : الواعظين روضة ، 184/615 : 5 التهذيب ، 369/2 : الصدوق أمالي ، 137/589 : 2 الفقيه ، 465/7 : 4 و 508/6  :2 الكافي -4

 : 5 الوسائل مستدرك ، 390/23 و 384/8 : 93 و 171/10 : 48 البحار ، 544/18402 : 13 الوسائل ، 44 : السائل فالح ، 171 : الداعي
 .418/1 : 21 العوالم ، 244/5789
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رأیت عبد اهللا بن جندب بالموقف، فلم أر موقفًا كان أحسن من موقفھ، ما زال ماّدًا یدیھ إلى السماء ودموعھ تسیل 
 .ن موقفكیا أبا محّمد ما رأیت موقفًا قّط أحسن م: على خّده حّتى تبلغ األرض، فلّما انصرف الناس قلت لھ

 
أّنھ من دعا ألخیھ بظھر : أخبرني) ع (واهللا ما دعوت إّال إلخواني، وذلك أّن أبا الحسن موسى بن جعفر: قال

فكرھت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحد ال أدري . ولك مائة ألف ضعف مثلھ: الغیب نودي من العرش
 یستجاب أم ال؟
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 اإلفاضة من عرفات
 

 :قال) ع (عّمار، عن أبي عبد اهللا ، عن ابن سماعة، عّمن ذكره، عن أبان، عن إسحاق بنحمید بن زیاد -)1(/648
 

 .من السّنة أن ال یخرج اإلمام من منى إلى عرفة حّتى تطلع الشمس
 

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: الحسین بن سعید، عن فضالة وحّماد، عن معاویة بن عّمار قال -)2(/649
 

 الناس، وعلیك السكینة والوقار، وأِفْض من حیث أفاض الناس، واستغفر اهللا إّن اهللا إذا غربت الشمس فأِفْض مع
َأللَُّھمَّ اْرَحْم َمْوِقِفي، َوِزْد ِفي َعَمِلي، َوَسلِّْم  (:غفور رحیم، فإذا انتھیت إلى الكثیب األحمر عن یمین الطریق فقل

الذي یصنعھ كثیر من الناس، فإّنھ بلغنا أّن الحّج لیس بوضف  )3( وإّیاك والوضیف) ِلي ِدیِني، َوَتَقبَّْل َمَناِسِكي
اإلبل، ولكن اّتقوا اهللا وسیروا سیرًا جمیال، وال توطؤا ضعیفًا، وال توطؤا مسلمًا، واقتصدوا  )4( الخیل وال إیضاع

ھا الناس علیكم یا أّی (:كان یكّف بناقتھ حّتى كان یصیب رأسھ مقدم الرحل ویقول) ص (في السیر، فإّن رسول اهللا
 .تّتبع) ص (فسّنة رسول اهللا) بالّدعة

 
: یكّررھا حّتى أفاض الناس، قلت) َأللَُّھمَّ أْعِتْقِني ِمَن النَّاِر (:یقول) ع (وسمعت أبا عبد اهللا: قال معاویة بن عّمار

   .إنسان )5( إّني أخاف الّزحام وأخاف أْن ُأشرك في عنت: أال تفیض فقد أفاض الناس؟ قال

                                                        
 .572/18368 : 13 الوسائل ، 178/598 : 5 التهذيب ، 461/1 : 4 الكافي -1
 .5/18448 : 14 الوسائل ، 187/623 : 5 التهذيب -2
 .سيره في أسرع أي: البعير وضيف -3
 .سريعاً سهال سيراً سارت أي: الناقة أوضعت: اإليضاع -4
 .والهالك اإلثم في الوقوع: بالتحريك العنت -5
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 ما ورد في المشعر الحرام :لفصل الثامن عشرا
 

 المرور بالمأزمین والوقوف بالمشعر
 

منى غیر مستكبر غفر اهللا لھ ذنوبھ، وإّن أبواب السماء ال  )2(  ومن مّر بین مأزمي):ع (قال الصادق -)1(/650
 رّبكم وأنتم عبادي أّدیتم حّقي أنا: تغلق تلك اللیلة ألصوات المؤمنین، لھم دوّي كدوّي النحل، یقول اهللا عّز وجّل

وحّق علّي أن أستجیب لكم، فیحّط تلك اللیلة عّمن أراد أن یحّط عنھ ذنوبھ ویغفر لمن أراد أن یغفر لھ، فإذا ازدحم 
 .الناس فلم یقدروا على أن یتقّدموا وال یتأّخروا، كّبروا فإّن التكبیر یذھب بالضغاط

 
ھ، والوقوف بعرفة سّنة وبالمشعر فریضة، وما من عمل أفضل یوم والحاّج إذا وقف بالمشعر خرج من ذنوب

ذي رحم قاطع یأخذ علیھ بالفضل ویبدأه بالسالم، أو رجل أطعم  النحر من دم مسفوك، أو مشي في بّر الوالدین أو
 .من صالح نسكھ ثّم دعا إلى بقّیة جیرانھ من الیتامى وأھل المسكنة والمملوك وتعاھد اُألسراء

 
 أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن یحیى بن إبراھیم، عن أبیھ، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)3(/651

 ):ع (قال علّي بن الحسین: قال) ع(
 

ُأنظروا إلى عبادي أتوني شعثًا : أما علمت أّنھ إذا كان عشّیة عرفة برز اهللا في مالئكتھ إلى سماء الدنیا، ثّم یقول
ھم رسوال من وراء وراء، فسألوني ودعوني، ُأشھدكم أّنھ حّق علّي أن ُأجیبھم الیوم، قد شّفعت غبرًا، أرسلت إلی

محسنھم في مسیئھم، وقد تقّبلت من محسنھم، فأفیضوا مغفورًا لكم، ثّم یأمر ملكین، فیقومان بالمأزمین ھذا من 
 .فما تكاد ترى من صریع وال كسیر) َأللَُّھمَّ َسلِّْم َسلِّْم (:ھذا الجانب وھذا من الجانب، فیقوالن

 
 :قال) ع (أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن ابن فّضال، عن رجل، عن أبي عبد اهللا -)4(/652

 
: ویسفھ الحّق، وقال )5( یغمص الناس: ما الكبر؟ قال: من مّر بالمأزمین ولیس في قلبھ كبر نظر اهللا إلیھ، قلت

 ).بِّ َسلِّْم َسلِّْمَر (:وملكان موّكالن بالمأزمین یقوالن
 

عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عبد اهللا بن  -)6(/653
 :قال) ع (سنان، عن أبي عبد اهللا

 
 التكبیر بین المأزمین ).َسلِّْم َسلِّْم (:یوّكل اهللا عّز وجّل ملكین بمأزمي عرفة فیقوالن

 
ن أحمد السناني وعلّي بن محّمد بن موسى الدّقاق، عن أحمد بن یحیى بن زكریا القّطان، عن محّمد ب -)7(/654

في  - بكر بن عبد اهللا بن حبیب، عن تمیم بن بھلول، عن أبیھ، عن أبي الحسن العبدي، عن سلیمان بن مھران
اهللا  (ألّن قول العبد:  قالھناك؟ )8(  فكیف صار التكبیر یذھب بالضغاط):ع (قلت لجعفر بن محّمد -: حدیث قال

اهللا أكبر من أن یكون مثل األصنام المنحوتة، واآللھة المعبودة من دونھ، فإّن إبلیس في شیاطینھ : معناه) أكبر

                                                        
 .137/589 : 2 الفقيه -1
 ).البحرين مجمع(مأزمان: والمشعر عرفة بين الذي للموضع ويقال زائدة، والميم ورائه متّسع الجبلين، بين الضيق الطريق: مسجد وزان المأزم -2
 .254/23 : 99 البحار ، 551/18419 : 13 الوسائل ، 140/184 : 1 المحاسن -3
 .255/25 : 99 البحار ، 7/18451 : 14 الوسائل ، 141/188 : 1 المحاسن -4
 .إحتقرهم: الناس وغمص يغمص، -5
 .7/18452 : 14 الوسائل ، 468/5 : 4 الكافي -6
 .8/18454 : 14 الوسائل ، 1 من قطعة 450 : الشرائع علل ، 154/668 : 2 الفقيه -7
 ).البحرين مجمع(الزحام: الضغاط -8
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یضّیق على الحاّج مسلكھم في ذلك الموضف فإذا سمع التكبیر طار مع شیاطینھ وتبعتھم المالئكة حّتى یقعوا في 
 ) الحدیث (.اللجة الخضراء
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 عّلة تسمیة مزدلفة وجمع
 

وإّنما سّمیت  -: في حدیث قال - الحسین بن سعید، عن فضالة بن أّیوب، عن معاویة بن عّمار، -)1(/655
 .المزدلفة ألّنھم إزدلفوا إلیھا من عرفات

 
 ):ع (عن النبّي واألئمة -)2(/656

 
 حّد المشعر الحرام .لعشاء بأذان واحد وإقامتینأّنھ إّنما سّمیت المزدلفة جمعًا ألّنھ یجمع فیھا بین المغرب وا

 
أّنھ قال ) ع (الحسین بن سعید، عن حّماد بن عیسى، عن حریز، وابن ُأذینة، عن زرارة، عن أبي جعفر -)3(/657

 :للحكم بن عتیبة
 

 . حّدھا ما بین المأزمین إلى الجبل إلى حیاض محّسر):ع (ما حّد المزدلفة؟ فسكت، فقال أبو جعفر
 

 . حّد المشعر الحرام من المأزمین إلى الحیاض إلى وادي محّسر):ع (قال أبو عبد اهللا -)4(/658
 

 :الحسین بن سعید، عن فضالة بن أّیوب، عن معاویة بن عّمار قال -)5(/659
 

 ) الحدیث (.حّد المشعر الحرام من المأزمین إلى الحیاض إلى وادي محّسر
 

ن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن یحیى، عن إسحاق بن عّمار، عن عن أبي علّي األشعرّي، ع -)6(/660
 :قال) ع (أبي الحسین

 
 .ما بین المأزمین إلى وادي محّسر: سألتھ عن حّد جمف فقال

 
محّمد بن یعقوب، عن علّي، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار وحّماد، عن الحلبي،  -)7(/661

 .وال تجاوز الحیاض لیلة المزدلفة -: ـ في حدیث قال) ع (عن أبي عبد اهللا
 

: حّدثني أبي قال: حّدثنا جعفر بن محّمد قال: حّدثنا یحیى بن سعید قال: أخبرنا یعقوب بن إبراھیم قال -)8(/662
 :أتینا جابر بن عبد اهللا فحّدثنا

 
 .المزدلفة كّلھا موقف: قال )ص( أّن رسول اهللا

 

                                                        
 .266/2 : 99 البحار ، 17/18478 و 11/18460 : 14 الوسائل ، 436/2 الشرائع علل ، 190/633 : 5 التهذيب -1
 .15/18473 : 14 الوسائل ، 127/546 : 2 الفقيه -2
 .17/18479 : 14 الوسائل ،190/634 : 5 التهذيب -3
 .18/18483 : 14 الوسائل ، 280/1376 : 2 الفقيه -4
 .266/2 : 99 البحار ، 17/18478 و 11/18460 : 14 الوسائل ، 190/633 : 5 التهذيب -5
 .18/18482 : 14 الوسائل ، 471/5 : 4 الكافي -6
 .18/18480 : 14 الوسائل ، 468/1 : 4 الكافي -7
 .265/3045 : 5 النسائي سنن -8
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 عّلة الوقوف بالمشعر
 

محّمد بن عقیل، عن الحسن بن الحسین، عن علّي بن عیسى، عن علّي بن الحسن، عن محّمد بن یزید  -)1(/663
 :الرفاعي رفعھ

 
ألّن الكعبة بیتھ والحرم بابھ، فلّما : سئل عن الوقوف بالجبل ِلَم لم یكن في الحرم؟ فقال) ع (أّن أمیر المؤمنین

ألّنھ لّما ُأذن لھم : فالمشعر الحرام لم صار في الحرم؟ قال: قیل لھقصدوه وافدین وقفھم بالباب یتضّرعون، 
تطّھروا بھا  )2( بالّدخول وقفھم بالحجاب الثاني، فلّما طال تضرُّعھم بھا ُأذن لھم لتقریب قربانھم، فلّما قضوا تفثھم

 .من الّذنوب التي كانت حجابًا بینھم وبینھ، ُأذن لھم بالّزیارة على الطھارة
 

حّدثنا الحسین بن الحّجال، عن سعد بن عبد : قال) رحمھ اهللا (حّدثنا الحسین بن علّي بن أحمد الصائغ -)3(/664
 :حّدثني محّمد بن الحسن الھمداني قال: اهللا قال

 
حّدثني من سأل : یا أبا الفیض لم صّیر الموقف بالمشعر ولم یصیر بالحرم؟ قال: سألت ذا النون المصري قلت

ألّن الكعبة بیت اهللا والحرم حجابھ والمشعر بابھ، فلّما أن قصده الزائرون وقفھم بالباب : ك فقالذل) ع (الصادق
حّتى أذن لھم بالدخول، ثّم وقفھم بالحجاب الثاني وھو مزدلفة، فلّما نظر إلى طول تضّرعھم أمرھم بتقریب 

 كانت لھم حجابًا دونھ، أمرھم بالزیارة قربانھم، فلّما قربوا قربانھم، وقضوا تفثھم، وتطّھروا من الذنوب التي
 ) الحدیث (.على طھارة

 
 أنا محّمد بن عبد اهللا بن الجّراح العدل بمرو، نا عیسى بن عبد اهللا القرشي، 1أخبرنا أبو عبد اهللا الحاف -)4(/665

 بن أحمد بن سمعت أبا سلیمان الدارمي عبد الرحمن: الحواري قال نا صدقة بن حرب الدینوري، نا أحمد بن أبي
:  یا أمیر المؤمنین فالوقوف بالمشعر الحرام؟ قال:))رض( لعلّي بن أبي طالب (قیل -: في حدیث قال - عطّیة

ألّنھ لّما أذن لھم بالّدخول إلیھ، وقفھم بالحجاب الثاني وھو المزدلفة، فلّما أن طال تضّرعھم أذن لھم بتقریب 
ا قربانھم فتطّھروا بھا من الّذنوب التي كانت لھم، أذن لھم بالوفادة إلیھ قربانھم بمنى، فلّما أن قضوا تفثھم وقّربو

 .على الطھارة
 

 إكثار الدعاء في المشعر
 

 . فإذا أصبحت فصّل الغداة وقف بھا كوقوفك بعرفة وادع اهللا كثیرًا):ع (فقھ الرضا -)5(/666
 

 -)ع (وحّماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اهللاعلي، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار،  -)6(/667
َأللَُّھمَّ ھِذِه َجْمْع، َأللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك َأْن َتْجَمَع ِلي ِفیَھا  (:وال تجاوز الحیاض لیلة المزدلفة، وتقول -: في حدیث قال

َك َأْن َتْجَمَعُھ ِلي ِفي َقْلِبي، َوَأْطُلُب ِإَلْیَك َأْن ُتَعرَِّفِني َما َعرَّْفَت َجَواِمَع اْلَخْیِر، َأللَُّھمَّ َال ُتْؤِیْسِني ِمَن اْلَخْیِر الَِّذي َسَأْلُت
وإن استطعت أن ُتحیي تلك اللیلة فافعل، فإّنھ بلغنا أّن أبواب ) َأْوِلَیاَئَك ِفي َمْنِزِلي ھَذا، َوَأْن َتِقَیِني َجَواِمَع الشَّرِّ

 .منین، لھم دوّي كدوّي الّنحلالسماء ال تغلق تلك اللیلة ألصوات المؤ
 

أنا رّبكم وأنتم عبادي أّدیتم حّقي، وحّق علّي أن أستجیب لكم، فیحّط تلك الّلیلة عّمن أراد أن : یقول اهللا جّل ثناؤه
 .یحّط عنھ ذنوبھ، ویغفر لمن أراد أن یغفر لھ

                                                        
 .225/14662 : 11 الوسائل ، 448/1565 : 5 التهذيب ، 224/1 : 4 الكافي -1
 ).البحرين مجمع(مطلقاً والوسخ والدرن الشعث ذهاب هو: وقيل والظفر، الشارب كقص إحالله عند المحرم يفعله ما: التفث -2
 .34/12 : 99 البحار ، 378 : 4 آشوب شهر ابن مناقب ،2/81 : الفوائد كنز ، 443/1 : الشرائع علل -3
 .206/16 : 2 والترهيب الترغيب ، 468/4084 : 3 اإليمان شعب -4
 .52/11430 : 10 الوسائل مستدرك ، 267/7 : 99 البحار ،223): ع (الرضا فقه -5
 .19/18488 : 14 الوسائل ، 188/626 : 5 التهذيب ، 468/1 : 4 الكافي -6
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یل، عن الفضل بن شاذان، عن علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، وعن محّمد بن إسماع -)1(/668

 :قال) ع (صفوان بن یحیى، وابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا
 

أصبح على طھر بعدما تصّلي الفجر، فقف إن شئت قریبًا من الجبل، وإن شئت حیث شئت، فإذا وقفت فاحمد اهللا 
 :ثّم لیكن من قولك) ص (وصّل على النبيعّز وجّل وأثن علیھ، واذكر من آالئھ وبالئھ ما قدرت علیھ، 

 
َأللَُّھمَّ َربَّ اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم، ُفكَّ َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر، َوَأْوِسْع َعَليَّ ِمْن ِرْزِقَك اْلَحَالِل، َواْدَرْأ َعنِّي َشرَّ َفَسَقِة اْلِجنِّ  (

 َوَخْیُر َمْدُعوٍّ َوَخْیُر َمْسُؤول، َوِلُكلِّ َواِفد َجاِئَزٌة، َفاْجَعْل َجاِئَزِتي ِفي َمْوِطِني َواالِْْنِس، َأللَُّھمَّ َأْنَت َخْیُر َمْطُلوب ِإَلْیِھ،
 ).ھَذا َأْن ُتِقیَلِني َعْثَرِتي، َوَتْقَبَل َمْعِذَرِتي، َوَأْن َتَجاَوَز َعْن َخِطیَئِتي، ُثمَّ اْجَعِل التَّْقَوى ِمَن الدُّْنَیا َزاِدي

 
   .شرق لك ثبیر، وترى اإلبل مواضع أخفافھاثّم أفض حین ی

                                                        
 .20/18489 : 14 الوسائل ، 191/635 : 5 التهذيب ، 469/4 : 4 الكافي -1
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 ما ورد في منى :الفصل التاسع عشر
 

 عّلة تسمیة منى
 

حّدثنا الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین : قال )رض( حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید -)1(/669
 :قال) ع (بن سعید، عن فضالة بن أّیوب، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا

 
 .)2( تمنَّ یا إبراھیم، فكانت تسّمى منى، فسّماھا الناس منى: فقال) ع (إّن جبرئیل أتى إبراھیم

 
حّدثنا محّمد بن أبي عبد اهللا الكوفي، عن محّمد بن إسماعیل : قال) رحمھ اهللا (حّدثنا علّي بن أحمد -)3(/670

 إّن أبا الحسن الرضا :بیع الصّحاف، عن محّمد بن سنانحّدثنا القاسم بن الر: البرمكي، عن علّي بن العباس قال
ھناك یا إبراھیم، تمّن على رّبك ما : قال) ع (إّن جبرئیل: كتب إلیھ العّلة اّلتي من أجلھا سّمیت منى منى) ع(

 .شئت، فتمّن إبراھیم في نفسھ أن یجعل اهللا مكان إبنھ إسماعیل كبشًا یأمره بذبحھ فداًء لھ أعطى مناه
 

                                                        
 .271/1 : 99 و 108/25 : 12 البحار ، 435/1 : الشرائع علل -1
 ).البحرين مجمع(فرسخ على بمكّة موضع اسم: كإلى منى -2
 .272/4 : 99 و 108/26 : 12 البحار ، 91 : 2) ع (الرضا أخبار عيون ، 435/2 : الشرائع علل -3
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 عاء عند التوّجھ إلى منىالّد
 

 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)1(/671
 

 ).َأللَُّھمَّ ِإیَّاَك َأْرُجو، َوِإیَّاَك َأْدُعو، َفَبلِّْغِني َأَمِلي، َوَأْصِلْح ِلي َعَمِلي (:إذا توّجھت إلى منى فقل
 

علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى، وابن  -)2(/672
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار قال

 
ُلَك َأْن َتُمنَّ َعَلْیَنا ِبَما َمَنْنَت ِبِھ َأللَُّھمَّ ھِذِه ِمنى َوِھَي ِممَّا َمَنْنَت ِبَھا َعَلْیَنا ِمَن اْلَمَناِسك، َفَأْسَأ (:إذا انتھیت إلى منى فقل

 ) الحدیث). (َعَلى َأْنِبَیاِئَك، َفِإنََّما َأَنا َعْبُدَك َوِفي َقْبَضِتَك
 

                                                        
 .526/18364 : 13 الوسائل ، 177/595 : 5 التهذيب ، 460/4 : 4 الكافي -1
 .526/18365 : 13 الوسائل ، 177/596 : 5 التهذيب ، 461/1 : 4 الكافي -2
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 فضل منى
 

 ):ع (قال أبو عبد اهللا:  عن بعض أصحابنا قالŒ··ط···علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن علّي بن أسباط -)1(/673
 

ومناد  )3( واترعي في مثابك )2( فجاجك یامنى قدجاء أھلك، فاّتسعي في:لھم بمنى نادى منادإذا أخذ الناس مناز
 .لو تدرون بمن حللتم ألیقنتم بالخلف بعد المغفرة: ینادي

 
علي، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعًا، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن  -)4(/674

 :قال) ع (هللاعّمار، عن أبي عبد ا
 

 .لو تعلمون بفناء من حللتم ألیقنتم بالخلف بعد المغفرة: إذا أخذ الناس منازلھم بمنى نادى مناد
 

أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن یوسف، عن زكرّیا بن محّمد، عن  -)5(/675
 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: مسعود الطائي، عن عبد الحمید قال

 
أّیھا الجمع لو تعلمون بمن أحللتم ألیقنتم بالمغفرة بعد الخلف، ثّم یقول اهللا تبارك : إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد

 .إّن عبدًا إذا أوسعُت علیھ في رزقھ لم َیِفْد إلّي في كّل أربع لمحروم: وتعالى
 

 :قال) ع ( داود بن أبي یزید، عن أبي عبد اهللاعّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحّجال، عن -)6(/676
 

لم جعلت أّیام منى  .إن أردتم أن أرضى فقد رضیت: إذا أخذ الناس مواطنھم بمنى نادى مناد من قبل اهللا عّز وجّل
 ثالثًا؟

 
اھیم بن ھاشم حّدثنا إبر: حّدثنا سعد بن عبد اهللا قال: حّدثنا أبي ومحّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید قاال -)7(/677
 :قال) ع (حّدثنا محّمد بن أبي عمیر، عن بعض أصحابھ، عن أبي عبد اهللا: قال

 
من أدرك شیئًا منھا : ألّي شيء جعلت فداك، ولماذا؟ قال لي: قلت: أتدري لم جعلت أّیام منى ثالثًا؟ قال: قال لي

 .أدرك الحّج
 

                                                        
 .99/14342 : 11 الوسائل ، 256/20 : 4 الكافي -1
 .الجبلين بين الواسع الطريق وهو فج جمع: وكسرها الفاء بضم فجاج -2
 الماء إليه يثوب الذي وسطه: الحوض ومثاب امتأل، أي ترعاً يترع - بالكسر - االناء ترع وقد مملئ أي ترع وكوز : - بالتحريك - ترع حوض -3
 ).حالصحا (استفرغ إذا
 .94/14329 : 11 الوسائل ، 136/580 : 2 الفقيه ، 263/43 و 256/22 : 4 الكافي -4
 .273/12 و 9/23 : 99 البحار ، 139/144466 : 11 الوسائل ، 140/185 : 1 المحاسن -5
 .98/14338:  11 الوسائل الشهيد، خطّ في كما 231/7 : 99 البحار مرسال، روى 139 : الشهيد خطّ ،262/42 : 4 الكافي -6
 .324/1 و 306/4 : 99 البحار ، 39/18534 : 14 الوسائل ، 481/1706 : 5 التهذيب ، 450/1 : الشرائع علل -7
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 عّلة تسمیة أّیام التشریق
 

 :نا سفیان، عن جابر، عن أبي جعفر قال: نا وكیع قال: لحّدثنا أبو بكر قا -)1(/678
 

 .إّنما سّمیت أّیام التشریق ألّنھم كانوا یشرقون في الشمس
 

                                                        
 .445/15836 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف -1
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 فضل یوم النحر
 

ثنا محّمد بن بشار، ثنا یحیى بن سعید، ثنا ثور، عن راشد بن سعد، عن عبد اهللا بن یحیى، عن عبد اهللا  -)1(/679
 ):ص( قال رسول اهللا: بن قرط قال

 
   .)2( أعظم األّیام عند اهللا یوم النحر ثّم یوم القّر

                                                        
 .315/2966 و 294/2917 و 273/2866 : 4 خزيمة ابن صحيح -1
 ).البحرين مجمع(منازلهم في يقَرن الناس ألن حرالنّ يوم بعد الذي اليوم: بالفتح القَر يوم -2
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 الحّج األكبر
 

 :قال) ع (أبو علي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان، عن ذریح، عن أبي عبد اهللا -)1(/680
 

 .)2( الحّج األكبر یوم النحر
 

                                                        
 .322/2 : 99 البحار ، 81/18647 : 14 الوسائل صفوان، عن آخر بطريق روى 295 : األخبار معاني ، 290/2 : 4 الكافي -1
 ).القرآن في الحج (كتابنا في ذكرنا ُأرى روايات الباب في -2
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 التكبیر في األضحى
 

حّدثنا محّمد بن الحسن الصّفار، عن العّباس بن : قال )رض(  بن الولیدحّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد -)1(/681
 :معروف، عن علّي بن مھزیار، عن حّماد بن عیسى، عن حریز بن عبد اهللا، عن زرارة بن أعین قال

 
التكبیر بمنى في ُدبر خمس عشرة :  الصلوات، قال1 )2(  التكبیر أّیام التشریق في ُدبر):ع (قلت ألبي جعفر

اُهللا َأْكَبُر، اُهللا  (:ة، وباألمصار في دبر عشر صلوات، أّول التكبیر في دبر صالة الظھر یوم النحر تقولصال
ا ِمْن َبِھیَمِة َأْكَبُر، َال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا َواُهللا َأْكَبُر، اُهللا َأْكَبُر، َوِهللا اْلَحْمُد، اُهللا َأْكَبُر َعَلى َما َھَداَنا، َواُهللا َأْكَبُر َعَلى َما َرَزَقَن

وإّنما جعل في سائر األمصار في دبر عشر صلوات التكبیر ألّنھ إذا نفر الّناس في النفر األّول أمسك أھل ) االَْْنَعاِم
 .األمصار عن التكبیر، وكّبر أھل منى ما داموا بمنى إلى النفر األخیر

 
غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن   بنمحّمد بن أحمد بن یحیى، عن أبي جعفر، عن أبیھ، عن حفص -)3(/682
 :قال) ع (علّي

 
 .على الرجال والنساء أن یكّبروا أّیام التشریق في دبر الصلوات، وعلى من صّلى وحده وعلى من صّلى تطّوعًا

 
حّدثنا محّمد بن یحیى العّطار، عن الحسین بن إسحاق التاجر، عن علّي بن : قال )رض( حّدثنا أبي -)4(/683

 :حّماد بن عیسى، وفضالة، عن معاویة بن عّمار قالمھزیار، عن 
 

یوم النحر صالة الظھر إلى انقضاء عشر : عن التكبیر أّیام التشریق ألھل األمصار، فقال) ع (سألت أبا عبد اهللا
 .صلوات، وألھل منى في خمس عشرة صالة، فإن أقام إلى الظھر والعصر كّبر

 
بنیسابور في شعبان سنة اثنین  )رض( ن عبدوس النیسابوري العّطارحّدثنا عبد الواحد بن محّمد ب -)5(/684

 :حّدثنا علّي بن محّمد بن قتیبة النیسابوري، عن الفضل بن شاذان قال: وخمسین وثالثمائة قال
 

) ع (أن یكتب لھ محض االسالم على سبیل اإلیجاز واإلختصار، فكتب) ع (سأل المأمون علّي بن موسى الرضا
وفي األضحى في دبر عشر صلوات،  - :إلى أن قال - والتكبیر في العیدین واجب في الفطر - :في حدیث - لھ

 .یبدأ بھ من صالة الظھر یوم النحر، وبمنى في دبر خمس عشرة صالة
 

 :أّنھ قال) ع (عن جعفر بن محّمد -)6(/685
 

َبُر اُهللا َأْكَبُر، َال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا، اُهللا َأْكَبُر اُهللا اُهللا َأْك (:والتكبیر أّیام التشریق بعقب كّل صالة مكتوبة بعد السالم یقول
ویكّبر اإلمام إذا صّلى في جماعة، فإذا ) االَْْنَعاِم َأْكَبُر، وِهللا اْلَحْمُد َعَلى َما َھَداَنا، اُهللا َأْكَبُر َعَلى َما َرَزَقَنا ِمْن َبِھیَمِة

كّبر من صّلى وحده، ومن سبقھ اإلمام بالصالة لم یكّبر حّتى سكت كّبر من خلفھ یجھرون بالتكبیر، وكذلك ی
 .یقضي ما فاتھ، ثّم یكّبر بعد ذلك إذا سّلم

 
 :قال) ع (عبد اهللا بن الحسن، عن جّده علّي بن جعفر، عن أخیھ موسى بن جعفر -)1(/686

                                                        
 2 اإلستبصار ، 269/921 : 5 و 139/313 : 3 التهذيب ، 128/548 : 2 الفقيه ، 516/2 : 4 الكافي ، 447/1 : الشرائع علل ، 502/4 : الخصال -1
 .307/13 : 99 و 124/17 : 91 البحار ، 458/9853 : 7 الوسائل ، 299/1069: 
 .الصالة آخر أي: فتحه من أشهر الدال بضم الصالة دبر -2
 .463/9868 : 7 الوسائل ،289/869 : 3 التهذيب -3
 .307/14 : 99 و 125/20 : 91 البحار ، 460/9859 : 7 الوسائل ، 502/5 : الخصال -4
 .128/28 : 91 و 357 : 10 البحار ، 460/9858 : 7 الوسائل ، 125/1 : 2) ع (الرضا أخبار عيون -5
 .138/6643 : 6 الوسائل مستدرك ، 187 : 1 اإلسالم دعائم -6
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َبُر، َال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا، َواُهللا َأْكَبُر اُهللا َأْكَبُر، وِهللا اَهللا َأْكَبُر اُهللا َأْك (:یقول: سألتھ عن القول في أّیام التشریق ما ھو؟ قال

 ).اْلَحْمُد، اُهللا َأْكَبُر َعَلى َما َھَداَنا، اُهللا َأْكَبُر َعَلى َما َرَزَقَنا ِمْن َبِھیَمِة االَْْنَعاِم
 
 

قلت ألبي عبد :  عن زرارة قالعلّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن حّماد بن عیسى، عن حریز بن عبد اهللا، -)2(/687
 ):ع (اهللا
 

التكبیر بمنى في دبر خمس عشرة صالة، وفي سائر األمصار : التكبیر في أّیام التشریق في دبر الصلوات، فقال
 اُهللا، اَهللا َأْكَبُر اُهللا َأْكَبُر، َال ِإلَھ ِإالَّ (:في دبر عشر صلوات، وأّول التكبیر في دبر صالة الظھر یوم النحر، تقول فیھ

وإّنما جعل في سائر ) َواُهللا َأْكَبُر اُهللا َأْكَبُر، وِهللا اْلَحْمُد َعَلى َما َھَداَنا، اُهللا َأْكَبُر َعَلى َما َرَزَقَنا ِمْن َبِھیَمِة االَْْنَعاِم
ر أھل األمصار في دبر عشر صلوات، ألّنھ إذا نفر الناس في النفر األّول أمسك أھل األمصار عن التكبیر، وكّب

 .منى ما داموا بمنى إلى النفر األخیر
 

جمیعًا، عن صفوان بن یحیى،  علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان -)3(/688
 :قال) ع (وابن أبي عمیر جمیعًا، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا

 
لى صالة العصر من آخر أّیام التشریق، إن أنت أقمت بمنى التكبیر أّیام التشریق من صالة الظھر یوم النحر إ

اُهللا َأْكَبُر اُهللا َأْكَبُر، َال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا، َواُهللا َأْكَبُر اُهللا َأْكَبُر،  (:وإن أنت خرجت فلیس علیك التكبیر، والتكبیر أن تقول
 ). َعَلى َما َرَزَقَنا ِمْن َبِھیَمِة االَْْنَعاِم، َواْلَحْمُد ِهللا َعَلى َما َأْبَالَناوِهللا اْلَحْمُد اُهللا َأْكَبُر َعَلى َما َھَداَنا، اُهللا َأْكَبُر

 

                                                                                                                                                                                        
 .306/9 : 99 و 29 من قطعة 129 : 91 البحار ،461/9862 : 7 الوسائل ، 161/247 : جعفر بن علي مسائل ،221/865 : اإلسناد قرب -1
 2 اإلستبصار ، 269/921 : 5 و 139/313 : 3 التهذيب ،128/548 : 2 الفقيه ، 447/1 : الشرائع علل ، 502/4 : الخصال ، 516/2 : 4 الكافي -2
 .307/13 : 99 و 18و125/17-124 : 91 البحار ،458/9853 : 7 الوسائل ، 299/1069: 
 .459/9855 : 7 الوسائل ،)الفجر صالة إلى: (فيه 269/922 : 5 التهذيب ، 517/4 : 4 الكافي -3
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 في صیام أّیام التشریق
 

 :روي عن معاویة بن عّمار قال -)1(/689
 

 فال عن صیامھا بمنى فأّما بغیرھا) ص (إّنما نھى رسول اهللا: عن صیام أّیام التشریق؟ فقال) ع (سألت أبا عبد اهللا
 .بأس

 
أحمد بن محّمد بن عیسى، عن محّمد بن أبي عمیر، عن محّمد بن أبي حمزة، عن معاویة بن عّمار  -)2(/690
 :قال

 
 .أّما باألمصار فال بأس بھ، وأّما بمنى فال: عن صیام أّیام التشریق؟ فقال) ع (سألت أبا عبد اهللا

 
 بن عیسى، عن علّي بن الحسن، عن محّمد بن یزید محّمد بن عقیل، عن الحسن بن الحسین، عن علّي -)3(/691

ألّن القوم زّوار : فلم حّرم الصیام أّیام التشریق؟ قال: قیل لھ -في حدیث  -)ع (الرفاعّي رفعھ، عن أمیر المؤمنین
 ) الحدیث (.اهللا وھم في ضیافتھ، وال یجمل بمضیف أن یصّوم أضیافھ

 
 ):ع (واألئمة) ص (عن النبي -)4(/692

 
ما كره الصیام في أّیام التشریق، ألّن القوم زّوار اهللا فھم في ضیافتھ، وال ینبغي للّضیف أن یصوم عند من زاره إّن

 .وأضافھ
 

 أنا محّمد بن عبد اهللا بن الجراح العدل بمرو، نا عیسى بن عبد اهللا القرشى، 1أخبرنا أبو عبد اهللا الحاف -)5(/693
سمعت أبا سلیمان الدارمي عبد الرحمن بن أحمد بن : بن أبي الحواریة قالنا صدقة بن حرب الدینوري، نا أحمد 

:  یا أمیر المؤمنین، فمن أین ُحّرم صیام أیام التشریق؟ قال:)رض( قیل لعلّي بن أبي طالب -في حدیث  - عطیة
 .ألّن القوم زّوار اهللا، وھم في ضیافتھ، وال یجوز للّضیف أن یصوم دون إذن َمن أضافھ

 

                                                        
 .517/13998 : 10 الوسائل ، 111/476 : 2 الفقيه -1
 .516/13997 : 10 الوسائل ، 91 : المقنع ، 132/429 : 2 اإلستبصار ،297/897 : 4 التهذيب -2
 .225/14661 : 11 الوسائل ، 448/1565 : 5 التهذيب ، 224/1 : 4 الكافي -3
 .517/14002 : 10 الوسائل ،128/547 : 2 الفقيه -4
 .206/16 : 2 والترهيب الترغيب ، 468/4084 : 3 اإليمان شعب -5
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 مي الجمارفضل ر
 

محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن الحسن بن محبوب، عن علّي بن رئاب، عن محّمد بن قیس،  -)1(/694
 :لرجل من األنصار) ص (قال رسول اهللا: قال) ع (عن أبي جعفر

 
 .إذا رمیت الجمار كان لك بكّل حصاة عشر حسنات، تكتب لك فیما تستقبل من عمرك

 
 . رمي الجمار ذخر یوم القیامة):ص (هللاقال رسول ا -)2(/695

 
في ) ع (عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن أبیھ، عن حّماد، عن حریز، عن أبي عبد اهللا -)3(/696

 :رمي الجمار قال
 

 .لھ بكّل حصاة یرمي بھا تحّط عنھ كبیرة موبقة
 

 .ذنوبھ الحاّج إذا رمى الجمار خرج من ):ع (قال الصادق -)4(/697
 

 . من رمى الجمار یحّط عنھ بكّل حصاة كبیرة موبقة):ع (قال الصادق -)5(/698
 

حّدثنا إبراھیم بن سعید الجوھري، ثنا سعد بن عبد الحمید بن جعفر، ثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن  -)6(/699
 ):ص( قال رسول اهللا: عقبة، عن صالح مولى الّتوَأمة، عن ابن عّباس قال

 
 .میت الجمار كان لك نورًا یوم القیامةإذا ر

 
حّدثنا علّي بن سعید الرازي، ثنا عبد المؤمن بن علّي الزعفراني، ثنا عبد السالم بن حرب، عن  -)7(/700

 :حّجاج، عن القاسم بن الولید والقاسم بن أبي بزة، عن طلحة بن مصرف، عن مجاھد، عن ابن عمر قال
 

 .تجُد ذلك عند رّبك أحوج ما تكون إلیھ: ار ما لھ فیھ؟ فسمعتھ یقولعن رمي الجم )ص( سأل رجل النبّي
 

                                                        
 .54/18567 : 14 الوسائل ، 480/6 : 4 الكافي -1
 .55/18570 : 14 وسائلال ، 138/593 : 2 الفقيه -2
 .273/14 : 99 البحار ، 54/18566 : 14 الوسائل ،142/189 : 1 المحاسن ، 480/7 : 4 الكافي -3
 .55/18571 : 14 الوسائل ، 138/594 : 2 الفقيه -4
 .55/18572 : 14 الوسائل ، 138/595 : 2 الفقيه -5
 .78/12130 : 5 العمال كنز ، 207/3 : 2 والترهيب الترغيب ، 260 : 3 وائدالز مجمع ، 33/1140 : 2 البزار زوائد عن األستار كشف -6
 : 5 العمال كنز ، 207/1 : 2 والترهيب الترغيب ، 260 : 3 الزوائد مجمع ، 564 : 1 المنثور الدر ، 306/13479 : 12 الكبير المعجم -7

80/12140. 
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 موضع أخذ الحصى
 

 .أّنھ كان یستحّب أْن یأخذ حصى الجمار من المزدلفة ):ع (روینا عن أبي جعفر محّمد بن علّي -)1(/701
 

 . منى أجزأكخذ حصى الجمار من مزدلفة، وإن أخذتھا من: أّنھ قال) ع (عن جعفر بن محّمد -)2(/702
 

                                                        
 .58/11445 : 10 الوسائل مستدرك ،275/19 : 99 البحار ،323 : 1 اإلسالم دعائم -1
 .58/11446 : 10 الوسائل مستدرك ، 275/20 : 99 البحار ، 323 : 1 االسالم دعائم -2
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 صفة الحصى
 

 :أّنھ قال) ع (عن جعفر بن محّمد -)1(/703
 

ُتلتقط حصى الجمار إلتقاطًا، كّل حصاة منھا بقدر األنملة، وُیستحب أن تكون ُزْرقًا كحیلًة ومنقَّطًة، ویكره أن 
 .ضّركتكّسر من الحجارة كما یفعل كثیر من الناس، واغِسْلھا، وإن لم تغسلھا وكانت نقّیًة لم ت

 
 :قال) ع (عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن -)2(/704

 
 .حصى الجمار تكون مثل األنملة، وال تأخذھا سوداء وال بیضاء، وال حمراء، خذھا كحلیة منّقطة تخذفھّن خذفًا

 ) الحدیث(
 

 .)4( لیكم بحصى الخذفیا أّیھا الناس ع: قال) ص (عن النبي -)3(/705
 

في حصى ) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن ھشام بن الحكم، عن أبي عبد اهللا -)5(/706
 .)7( خذ البرش: منھا، وقال )6( كره الصّم :الجمار قال

 

                                                        
 .275/21 : 99 البحار ، 323 : 1 االسالم دعائم -1
 ، 65/18598 و 61/18586 و 33/18519 : 14 الوسائل يسير، بتفاوت 359/1284 : اإلسناد قرب ، 197/656 : 5 التهذيب ، 478/7 : 4 الكافي -2

 .272/8 : 99 البحار
 .71/11488 : 10 الوسائل مستدرك ، 215/76 : 1 الآللي عوإلي -3
 ).العرب لسان. (سبابتيك بين تأخذها نواة أو بحصاة رميك: الخَذْف -4
 .33/18518 : 14 الوسائل ، 197/655 : 5 التهذيب ، 477/6 : 4 الكافي -5
 ).البحرين مجمع(لمصمتا الصلب: األسم الحجر -6
 ).البحرين مجمع(مختلفة ألوان على المشتملة: الراء وسكون الباء بضم البرش -7
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 إستحباب الطھارة للّرمي
 

 .مي الجمار أّنھ استحّب الغسل لر):ع (عن أبي جعفر محّمد بن علي -)1(/707
 

في حدیث  -)ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)2(/708
 .)3( ویستحّب أن ترمي الجمار على طھر -: قال

 
 :أحمد بن محّمد بن عیسى، عن البرقي، عن أبي جعفر، عن أبي غّسان، عن حمید بن مسعود قال -)4(/709

 
الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حیطان، إْن : عن رمي الجمار على غیر طھور؟ قال) ع (با عبد اهللاسألت أ

 .طفت بینھما على غیر طھور لم یضّرك، والّطھر أحّب إلّي، فال تدْعھ وأنت قادر علیھ
 

                                                        
 .11478ذ 68 : 10 الوسائل مستدرك ، 275/22 : 99 البحار ، 323 : االسالم دعائم -1
 .56/18575 و 58/18579 : 14 الوسائل ، 198/661 : 5 التهذيب ، 478/1 : 4 الكافي -2
 .غسل أو وضوء على أي -3
 .57/18577 : 14 الوسائل ، 258/912 : 2 اإلستبصار ، 198/660 : 5 التهذيب -4
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 كیفّیة رمي الجمار
 

: ّي بن أبي حمزة، عن أبي بصیر قالمحّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن الحكم، عن عل -)1(/710
 ):ع (قال أبو عبد اهللا

 
 .خذ حصى الجمار بیدك الیسرى واْرم بالیمنى

 
 :أّنھ قال) ع (عن جعفر بن محّمد -)2(/711

 
ُترمى كّل جمرة بسبع حصیات، وترمى من أعلى الوادي، وتجعل الجمرة عن یمینك وال ترم من أعلى الجمرة، 

رة إذا رمیتھا، وال تقّدم جمرًة على جمرة، وقف بعد الفراغ من الّرمي، وادُع بما ُقسم وكّبر مع كّل حصاة تكبی
لك، ثّم ارجع إلى رحلك من منى، وال ترم من الحصى بشيء قد ُرمي بھ، فإن عجز علیك شيء من الحصى فال 

 .بأس أن تأخذ من قرب الجمرة
 

في  -)ع ( محّمد بن أبي نصر، عن أبي الحسنعّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن أحمد بن -)3(/712
على اإلبھام، وتدفعھا بظفر السّبابة، وارمھا من بطن الوادي، واجعلھّن عن یمینك  )4( وتضعھا -: حدیث قال

 .)5( كّلھّن، وال ترم على الجمرة، وتقف عند الجمرتین األولیین، وال تقف عند الجمرة العقبة
 

 :ّمد بن الحسین، عن صفوان بن یحیى، عن یعقوب بن شعیب قالمحّمد بن یحیى، عن مح -)6(/713
 

: ھذا من السّنة؟ قال: قم عند الجمرتین وال تقم عند جمرة العقبة، قلت: عن الجمار، فقال) ع (سألت أبا عبد اهللا
 .كّبر مع كّل حصاة: ما أقول إذا رمیت؟ فقال: نعم، قلت

 
الفضل بن شاذان، عن  أبي عمیر، ومحّمد بن إسماعیل، عنعلّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن  -)7(/714

 :قال) ع (صفوان بن یحیى، وابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا
 

إرم في كّل یوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حین رمیت جمرة العقبة، واْبدأ بالجمرة اُألولى، فارمھا عن 
قلت یوم النحر، ثّم ُقم عن یسار الطریق، فاستقبل القبلة، واحمد اهللا وأثِن علیھ، یسارھا في بطن المسیل، وقل كما 

وصّل على النبّي وآلھ، ثّم تقّدم قلیال فتدعو وتسألھ أْن یتقّبل منك، ثّم تقّدم أیضًا، ثّم افعل ذلك عند الثانیة، واصنع 
لثة، وعلیك السكینة والوقار، فاْرم وال تقف كما صنعت باُألولى، وتقف وتدعو اهللا كما دعوت، ثّم تمضي إلى الثا

 .عندھا
 

 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)8(/715
 

                                                        
 .68/18606 : 14 الوسائل ، 481/3 : 4 الكافي -1
 .73/11495 : 10 الوسائل مستدرك ، 276/23 : 99 البحار ، 323 : 1 االسالم دعائم -2
 .272/8 : 99 البحار ، 65/18598 و 61/18586 و 33/18519 : 14 الوسائل ، 197/656 : 5 التهذيب ، 478/7 : 4 الكافي -3
 .الجمار حصى أي -4
 ).العقول مرآة (منحرفاً فيرميها يمينه عن ويجعلها الوادي بطن إلى ينحدر بل الجمرة، مقابل تقف ال أي -5
 .67/18603 و 64/18596 : 14 الوسائل ، 261/889 : 5 التهذيب ، 481/2 : 4 الكافي -6
 .68/18605 و 65/18597 : 14 الوسائل ،169/1057 : 1 اإلستبصار ، 261/888 : 5 التهذيب ، 480/1 : 4 الكافي -7
 و) طهر على الجمار ترمي أن ويستحب: (قوله من ذكر 56/18575 و 58/18579 : 14 الوسائل ، 198/661 : 5 التهذيب ، 478/1 : 4 الكافي -8

 .منه شطراً ذكر 67/18604
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خذ حصى الجمار ثّم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمھا من قبل وجھھا، وال ترمھا من أعالھا، وتقول 
 :ثّم ترمي فتقول مع كّل حصاة) َأللَُّھمَّ ھُؤَالِء َحَصَیاِتي َفَأْحِصُھنَّ ِلي، َواْرَفْعُھنَّ ِفي َعَمِلي (:ي یدكوالحصى ف

 
ْلُھ َحّجًا َمْبُرورًا، َوَعَمال اُهللا َأْكَبُر، َأللَُّھمَّ َأْدِحْر َعنِّي الشَّْیَطاَن، َأللَُّھمَّ َتْصِدیقًا ِبِكَتاِبَك، َوَعَلى ُسنَِّة َنِبیَِّك، َأللَُّھمَّ اْجَع (

ولیكن فیما بینك وبین الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعًا، ) َمْقُبوال، َوَسْعیًا َمْشُكورًا، َوَذْنبًا َمْغُفورًا
 َوِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم َأللَُّھمَّ ِبَك َوَثْقُت، َوَعَلْیَك َتَوكَّْلُت، َفِنْعَم الرَّبُّ، (:فإذا أتیت رحلك، ورجعت من الرمي فقل

 ).النَِّصیُر
 

سمعت أبا الحسن : محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن إسماعیل بن ھمام قال -)1(/716 وقت رمي الجمار
 :یقول) ع (الرضا

 
ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كّل جمرة عن : ال ترمي الجمرة یوم النحر حّتى تطلع الشمس، وقال

 .ثّم تنفتل في الشّق اآلخر إذا رمیت جمرة العقبةیمینك، 
 

                                                        
 .116/35 : 83 البحار ، 70/18613 و 66/18600 : 14 الوسائل ، 482/7 : 4 الكافي -1
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 بمنى) ع (ذكر األئمة
 

إّنا إذا وقفنا بعرفات وبمنى، ذكرنا اهللا ) ص ( یا ابن رسول اهللا):ع (قال رجل لعلّي بن الحسین -)1(/717
 أَوال ُأنّبئكم بما ):ع (فقال علّي بن الحسین - :إلى أن قال - ومّجدناه، وصّلینا على محّمد وآلھ الطّیبین الّطاھرین

أفضل من ذلك أن تجّددوا على أنفسكم ذكر : بلى یا بن رسول اهللا، قال: ھو أبلغ في قضاء الحقوق من ذلك؟ قالوا
ولّي اهللا ) ع (رسول اهللا، والشھادة لھ بأّنھ سّید النبّیین، وذكر علّي) ص (توحید اهللا، والشھادة بھ، وذكر محّمد

 .د الوصّیین، وذكر األئمة الطاھرین من آل محّمد الطّیبین بأّنھم عباد اهللا المخلصینوالشھادة لھ بأّنھ سّی
 

                                                        
 .259/37 : 99 البحار ، 609-608): ع (العسكري الحسن اإلمام تفسير -1
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 فضل األضحیة
 

 أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أحمد بن محّمد، عن الحكم بن أیمن، عن میمون البان، عن أبي جعفر -)1(/718
 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع(
 

 .ّطعام، وإراقة الدماءحسن الخلق، وإطعام ال: اإلیمان
 

حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أحمد بن یحیى : قال )رض( حّدثنا أبي -)2(/719
 :أّنھ قال) ع (المقري، عن عبید اهللا بن موسى، عن إسرائیل، عن أبي إسحاق، عن شریح بن ھاني، عن علّي

 
 .وا وضّحوا، إّنھ لیغفر لصاحب األضحیة عند أّول قطرة تقطر من دمھالو علم الناس ما في األضحیة الْستدان

 
أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أبیھ، عن حّماد بن عیسى، عن ربعي بن عبد اهللا، عن فضیل بن  -)3(/720

 . من الّنارإذا ذبح الحاّج كان فداؤه -: ـ في حدیث لھ) ع (قال علّي بن الحسین: قال) ع (یسار، عن أبي عبد اهللا
 

علّي بن إبراھیم، عن محّمد بن عیسى بن عبید، عن أحمد بن محّمد، وابن فّضال، عن ثعلبة بن  -)4(/721
 :قال) ع (میمون، عن زرارة، عن أبي جعفر

 
 .إن اهللا عّز وجّل یحّب إطعام الطعام وإراقة الّدماء

 
آبادي، عن أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن حّدثنا علّي بن الحسین السعد : قال )رض( حّدثنا أبي -)5(/722

) ع (محّمد بن أحمد األیادي، عن عبد اهللا بن محّمد، عن عمرو بن شمر، عن أبان بن محّمد، عن محّمد بن علّي
 :قال

 
ما من عمل أفضل یوم النحر من دم مسفوك، أو مشي في بّر الوالدین، أو ذي رحم قاطع یأخذ علیھ بالفضل 

ودعا إلى بقّیتھا جیرانھ من الیتامى وأھل المسكنة  ،)7(  أو رجل أطعم من صالح نسكھ،)6( ویبدؤه بالسالم
 .)8( والمملوك، وتعاھد اُألسراء

 
أحمد بن محّمد بن خالد البرقي، عن محّمد بن علّي الصیرفي، عن الحسن بن علّي بن یوسف، عن  -)9(/723

 :قال) ع ( عن أبي جعفرسیف بن عمیرة، عن عبید اهللا بن الولید الوّصافي،
 

 .إّن اهللا یحّب إراقة الّدماء، وإطعام الطعام، وإغاثة الّلھفان
 

                                                        
 .299/30 : 99 و 365/39 : 74 و 392/57 : 71 البحار ، 290/30575 : 24 الوسائل ، 145/1380 : 2 المحاسن -1
 .297/22 : 99 البحار ،210/19004 : 14 الوسائل ، 440/2:  الشرائع علل -2
 .288/58 : 99 البحار ، 82/18650 : 14 الوسائل ، 142/190 : 1 المحاسن -3
 74 البحار ،287/30563 : 24 و 469/12516 : 9 الوسائل في وكذا يسير، بتفاوت آخر بسند روى 142/1370 : 2 المحاسن ، 51/8 : 4 الكافي -4
 .المحاسن في كما 298/2 : 99 و 361/8: 
 .301/38 : 99 و 127 : 91 البحار ، 354 : الواعظين روضة ، 223 : الغايات ، 298/68 : الخصال -5
 .عليه والسالم إليه باإلحسان القاطع رحمه على يأخذ أي -6
 .الذبيحة: وقفل كعنق: نسك -7
 .وتحفّظه تفقّده أي: تعاهده -8
 .299/29 : 99 و 22/27 : 75 و 365/34 : 74 البحار ، 290/30572 : 24 الوسائل ، 143/1374 : 2 المحاسن -9
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محّمد بن یحیى، عن عبد اهللا بن محّمد، عن علّي بن الحكم، عن علّي بن أبي حمزة، عن أبي بصیر،  -)1(/724
 :قال) ع (عن أبي جعفر

 
 .إّن اهللا یحّب إھراق الدماء، وإطعام الطعام

 
 :قال) ع (أحمد بن محّمد بن خالد البرقي، عن محّمد بن الحسین بن أحمد، عن خالد، عن أبي عبد اهللا -)2(/725

 
 .إّن اهللا یحّب إطعام الّطعام وإراقة الّدماء بمنى

 

                                                        
 74 البحار ،289/30570 : 24 و 330/21685 : 16 الوسائل يسير، بتفاوت الحكم بن علي عن روى 143/1372 : 2 المحاسن ، 51/6 : 4 الكافي -1
 .298/28 : 99 و 361/10: 
 .289/60 : 99 ، 365/33 : 74 البحار ، 289/30571 : 24 ائلالوس ، 143/1373 : 2 المحاسن -2
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 أفضل األضاحي
 

 موسى بن القاسم، عن صفوان بن یحیى، عن حّماد بن عیسى، وابن أبي عمیر، عن عمر بن ُأذینة، عن -)1(/726
 :قال - في المتمّتع -)ع (زرارة بن أعین، عن أبي جعفر

 
قد رأیت الغنم تقّلد بخیط : شاة، وقال أفضلھ بدنة، وأوسطھ بقرة، وأخفضھ: وما الھدي؟ فقال: وعلیھ الھدي، قلت

 .)2( أو بسیر
 

 :أحمد بن محّمد بن عیسى، عن الحسن بن محبوب، عن العالء، عن أبي بصیر قال -)3(/727
 

ذوو األرحام، وال تضّحى بثور وال : أفضل األضاحي في الحّج اإلبل والبقر، وقال: عن األضاحي، فقالسألتھ 
 .جمل

 
 :علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن حّماد، عن الحلبّي قال -)4(/728

 
رحام، وسألتھ عن أسنانھا، ذوات األ: عن اإلبل والبقر، أّیھما أفضل أن ُیضّحى بھا؟ قال) ع (سألت أبا عبد اهللا

 .أّما البقر فال یضّرك بأيِّ أسنانھا ضّحیت، وأّما اإلبل فال یصلح إّال الثنّي فما فوق: فقال
 

 :قال) ع (موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمیر، عن حّماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اهللا -)5(/729
 

 .ن تكون ُأضحیتھ سمینةكان یستحّب أ) ع (تكون ضحایاكم سمانًا، فإّن أبا جعفر
 

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: الحسین بن سعید، عن فضالة، عن معاویة بن عّمار قال -)6(/730
 

 .أفضل البدن ذوات األرحام من اإلبل والبقر، وقد تجزي الّذكورة من البدن والضحایا من الغنم الفحولة
 

ثنا محّمد بن یحیى العّطار، عن محّمد بن أحمد بن حّد: قال )رض( حّدثنا محّمد بن موسى بن المتوّكل -)7(/731
یحیى بن عمران األشعري، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبید اهللا بن عبد اهللا، عن موسى بن إبراھیم، عن 

 :قال) ع (أبي الحسن موسى
 

 .ضحایاكم فإّنھا مطایاكم على الصراط )8(  استفرھوا):ص (قال رسول اهللا
 

                                                        
 .14727ذ 255 : 11 و 101/18699 : 14 الوسائل ، 36/107 : 5 التهذيب -1
 ).البحرين مجمع(سيور والجمع الجلد، من يقلّد الذي: السير -2
 .18693 : 99 و 95/18686 : 14 الوسائل ، 204/682 : 5 التهذيب -3
 .104/18710 و 99/18694 : 14 الوسائل ، 204/681 : 5 التهذيب ، 489/2 : 4 الكافي -4
 .109/18731 : 14 الوسائل ، 211/710 : 5 التهذيب -5
 .98/18690 : 14 الوسائل ، 451 : المقنعة ، 204/680 : 5 التهذيب -6
 .296/18 : 99 و 276:  7 البحار ، 209/19001 : 14 الوسائل ، 138/590 : 2 الفقيه ، 438/1 : الشرائع علل -7
 ).441 : 3 النهاية (قوية حادة نشيطة: فارهة دابة -8
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 الّدعاء عند الذبح
 

 وابن أبي عمیر ؛علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان -)1(/732
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: قال

 
َوجَّْھُت َوْجِھَي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواالَْْرَض َحِنیفًا  (:إذا اشتریت ھدیك فاستقبل بھ القبلة وانحره أو اذبحھ، وقل

َما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن، ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیاَي َوَمَماِتي هللاِِ َربِّ اْلَعاَلِمیَن، َال َشِریَك َلُھ، َوِبذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا ِمَن َو
 . حتى تموت1 )2(  ثّم أمّر السّكین وال تنخعھا،)ياْلُمْسِلِمیَن، َأللَُّھمَّ ِمْنَك َوَلَك، ِبْسِم اِهللا َواُهللا َأْكَبُر، َأللَُّھمَّ َتَقبَّْل ِمنِّ

 
 :قال) ع (علّي بن جعفر، عن أخیھ موسى بن جعفر -)3(/733

 
ضّح بكبش أملح أقرن فحال سمینًا، فإن لم تجد كبشًا سمینًا فمن فحولة المعزى، أو : سألتھ عن األضحیة؟ فقال

 .مینةموجأ من الضأن أو المعز، فإن لم تجد فنعجة من الضأن س
 

ضّح بثنّي فصاعدًا، واشتره سلیم اُألذنین والعینین، واستقبل القبلة، وقل حین ترید أن : یقول) ع (وكان علّي: قال
اَي َوجَّْھُت َوْجِھَي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواالَْْرَض َحِنیفًا َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن، ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَی (:تذبح

َوَمَماِتي ِهللا َربِّ اْلَعاَلِمیَن، َال َشِریَك َلُھ، َوِبذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِمیَن، َأللَُّھمَّ ِمْنَك َوَلَك، ِبْسِم اِهللا َواُهللا َأْكَبُر َوَصلَّى 
 .ثّم كل وأطعم) اُهللا َعَلى ُمَحمَّد َوَعَلى َأْھِل َبْیِتِھ

 
 :ھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن حّماد، عن الحلبي قالعلّي بن إبرا -)4(/734

 
َوجَّْھُت  (:ال یذبح لك الیھودّي وال النصراني ُأضحیتك، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسھا، وتستقبل القبلة وتقول

 ).َوْجِھَي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواالَْْرَض َحِنیفًا، َأللَُّھمَّ ِمْنَك َوَلَك
 

حّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي، حّدثنا یعقوب، حّدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حّدثني یزید بن أبي حبیب  -)5(/735
 :المصري، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي عّیاش، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري

 
َي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت ِإنِّي َوجَّْھُت َوْجِھ (:ذبح یوم العید كبشین، ثّم قال حین وّجھھما )ص( أّن رسول اهللا

َواالَْْرَض َحِنیفًا ُمْسِلمًا َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن، ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیاَي َوَمَماِتي ِهللا َربِّ اْلَعاَلِمیَن، َال َشِریَك َلُھ 
 ). َأْكَبُرَوِبذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْسِلِمیَن، ِبْسِم اِهللا اُهللا

 

                                                        
 .152/18849 : 14 الوسائل عمار، بن معاوية عن روى 299/1489 : 2 الفقيه ، 746 ، 221 : 5 التهذيب ، 498/6 : 4 الكافي -1
 .نخاعها تقطع ال أي -2
 .207/18997 : 14 الوسائل ، 141/161 : جعفر بن علي مسائل -3
 .150/18843 : 14 الوسائل ،299/1486 : 2 الفقيه ، 497/4 : 4 الكافي -4
 .375 : 3 أحمد مسند -5
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 إخراج لحوم األضاحي من منى
 

بن الحسین بن أبي الخّطاب،  حّدثنا أبي، عن محّمد: قال )رض( حّدثنا أحمد بن محّمد بن یحیى العّطار -)1(/736
 :عن محّمد بن إسماعیل بن بزیف عن یونس، عن جمیل بن دّراج قال

 
 ال بأس بذلك الیوم، إّن رسول اهللا: ة أّیام بمنى، قالعن حبس لحوم األضاحي فوق ثالث) ع (سألت أبا عبد اهللا

 .إّنما نھى عن ذلك أّوال ألّن الناس كانوا یومئذ مجھودین، فأّما الیوم فال بأس) ص(
 

 كّنا ننھى عن إخراج لحوم األضاحي بعد ثالثة أّیام لقّلة الّلحم وكثرة الناس، فأّما الیوم فقد ):ع (وقال أبو عبد اهللا
 . وقّل الناس، فال بأس بإخراجھكثر الّلحم

 
) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن جمیل، عن محّمد بن مسلم، عن أبي عبد اهللا -)2(/737
 :قال

 
ال یخرج منھا شيء لحاجة الناس إلیھ، فأّما الیوم فقد : كّنا نقول: سألتھ عن إخراج لحوم األضاحي من منى، فقال

 .أس بإخراجھكثر الّناس فال ب
 

أحمد بن محّمد بن عیسى، عن إبراھیم الحّذاء، عن فضیل، عن عثمان، عن أبي الزبیر، عن جابر بن  -)3(/738
 :عبد اهللا األنصاري قال

 
 .أن ال نأكل لحوم األضاحي بعد ثالثة، ثّم أذن لنا أن نأكل ونقّدد ونھدي إلى أھالینا) ص (أمرنا رسول اهللا

 
 ،)ع (یى، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن إسماعیل، عن حّنان بن سدیر، عن أبي جعفرمحّمد بن یح -)4(/739

 :قال) ع (اهللا وعن محّمد بن الفضیل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد
 

كلوا من لحوم األضاحي بعد ثالث : عن لحوم األضاحي بعد ثالث، ثّم أذن فیھا وقال) ص (نھانا رسول اهللا
 .واّدخروا

 
حّدثنا أحمد : حّدثنا محّمد بن الحسن الصّفار قال: قال )رض( ّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولیدح -)5(/740

 بن محّمد بن عیسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محّمد بن حمران، عن محّمد بن مسلم، عن أبي جعفر
 :قال) ع(
 

 .من أجل الحاجة، فأّما الیوم فال بأس بھنھى أن یحبس لحوم األضاحي فوق ثالثة أّیام ) ص (كان النبي
 

                                                        
 .285/45 : 99 البحار ذيله، روى 18898 و 170/18897 : 14 الوسائل آخر، بطريق روى 40/1128 : 2 المحاسن ، 439/2 : الشرائع علل -1
 .172/18904 : 14 الوسائل ، 275/977 : 2 اإلستبصار ، 227/768 : 5 التهذيب ، 500/7 : 4 الكافي -2
 .169/18894 : 14 الوسائل ،)عثمان بن فضيل عن: (وفيه 274/971 : 2 اإلستبصار ، 225/762 : 5 التهذيب -3
 .يسير بتفاوت 168/18893 : 14 الوسائل يسير، بتفاوت 274/972 : 2 اإلستبصار ، 226/763 : 5 التهذيب ، 501/10 : 4 الكافي -4
 .44و285/43 : 99 البحار ، 170/18896-169 : 14 الوسائل ، 40/1127 : 2 المحاسن ، 438/1 : الشرائع علل -5
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 كراھة غسل الرأس بالخطمي
 

 :قال) ع (عبد اهللا بن الحسن العلوي، عن جّده علّي بن جعفر، عن أخیھ موسى بن جعفر -)1(/741
 

كان أبي ینھى ولده عن : سألتھ عن الرجل ھل یصلح لھ أن یغسل رأسھ یوم النحر بالخطمي قبل أن یحلقھ؟ قال
 .ذلك

 
عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن مفّضل بن صالح، عن  -)2(/742

 ):ع (قلت ألبي عبد اهللا: أبان بن تغلب قال
 

   .یقّصر ویغسلھ: للّرجل أن یغسل رأسھ بالخطمي قبل أن یحلقھ؟ قال

                                                        
 .167/2 : 99 البحار ،240/19091 : 14 الوسائل ، 89 : المقنع ، 238/936 : اإلسناد قرب -1
 .239/19089 : 14 الوسائل ، 89 : المقنع ، 502/2 : 4 الكافي -2
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 فضل الحلق
 

عرة نورًا یوم القیامة، وال یجوز للّصرورة أن یقّصر وعلیھ روي أّن من حلق رأسھ بمنى كان لھ بكّل ش -)1(/743
 .الحلق

 
 . ال یزال العبد في حّد الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق علیھ):ع (قال الصادق -)2(/744

 

                                                        
 .225/19048 : 14 الوسائل ، 139/598 : 2 الفقيه -1
 .231/19065 : 14 الوسائل ، 139/601 : 2 الفقيه -2
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 دفن الشعر بمنى
 

بل، عن عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن الحسن، عن إبراھیم بن مسلم، عن أبي ش -)1(/745
 :قال) ع (أبي عبد اهللا

 
 .إّن المؤمن إذا حلق رأسھ بمنى ثّم دفنھ جاء یوم القیامة وكّل شعرة لھا لسان طلق تلّبي باسم صاحبھا

 
 .على من أخرجھ أن یرّده:  وكان یقول؛یكره أن یخرج الشعر من منى) ع (كان أبو عبد اهللا -)2(/746

 

                                                        
 .220/19031 : 14 الوسائل ، 89 : المقنع ، 139/596 : 2 الفقيه ، 502/1 : 4 الكافي -1
 .11684ذ 134 : 10 الوسائل مستدرك ، 354/13 : 099 البحار ،73): ع (الرضا فقه -2
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 حّد الحلق
 

 :أّنھ قال) ع (عن جعفر بن محّمد -)1(/747
 

 .یبلغ بالحلق إلى العظمین الشاخصین تحت الصدغین
 

محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن یحیى، عن غیاث بن إبراھیم، عن جعفر، عن آبائھ،  -)2(/748
 :قال) ع (عن علّي

 
 .السّنة في الحلق أن یبلغ العظمین

 

                                                        
 .301/43 : 99 البحار ،137/11697 : 10 الوسائل مستدرك ، 329 : 1 االسالم دعائم -1
 .229/19058 : 14 الوسائل ، 244/827 : 5 التهذيب ، 503/10 : 4 الكافي -2
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 الدعاء عند الحلق
 

 ):ع (فقھ الرضا -)1(/749
 

 :وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصیة، واحلق من العظمین، النابتین بحذاء اُألذنین، وقل
 ).َأللَُّھمَّ َأْعِطِني ِبُكلِّ َشْعَرة ُنورًا ِفي َیْوِم اْلِقَیاَمِة(
 

                                                        
 ،14 و 304/5 : 99 البحار يسير، باختالف 63 : الهداية ، 88 : المقنع ،)بمنى شعرك وادفن: (وفيه 329 : 2 الفقيه ، 225): ع (الرضا فقه -1

 .11696 و 137/1169 : 10 الوسائل مستدرك
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 الجمع بین الحلق والتقصیر
 

) ع (ن عذافر، عن عمر بن یزید، عن أبي عبد اهللاموسى بن القاسم، عن محّمد بن عمر، عن محّمد ب -)1(/750
 :قال

 
 .إذا ذبحت أضحیتك فاحلق رأسك واغتسل، وقّلم أظفارك وخذ من شاربك

 

                                                        
 .19005 و 211 : 14 الوسائل ، 240/808 : 5 التهذيب -1
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 الّصالة في مسجد الخیف
 

 :أّنھ قال) ع (روى أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر -)1(/751
 

سبعین عامًا، ومن سّبح اهللا فیھ  ت عبادةبمنى مائة ركعة قبل أن یخرج منھ عدل )2( من صّلى في مسجد الخیف
مائة تسبیحة كتب لھ كأجر عتق رقبة، ومن ھّلل اهللا فیھ مائة تھلیلة عدلت أجر إحیاء نسمة، ومن حمد اهللا فیھ 

 .مائة تحمیدة عدلت أجر خراج العراقین یتصّدق بھ في سبیل اهللا عّز وجّل
 

لحسین بن سعید، عن القاسم بن محّمد، عن علّي بن أبي محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ا -)3(/752
 :قال) ع (حمزة، عن أبي عبد اهللا

 
 .)4( صّل سّت ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة

 

                                                        
 .269/6514 : 5 الوسائل ، 149/690 : 1 الفقيه -1
 على الجبل سفح في منى في ويقع الخيف، مسجد سمي ومنه الماء مسيل عن وارتفع الجبل غلظ من انحدر ما: الياء وسكون الخاء بفتح: الخيف -2

 .الزيارة طواف قبل منى من النفر عند المسجد دخول ويستحب عرفة، إلى الذاهب يمين
 .270/6515 : 5 الوسائل ، 274/940 : 5 التهذيب ، 519/6 : 4 الكافي -3
 ).العقول مرآة (السابق التحديد في داخل وهو المنارة عند التي العمارة أي -4
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 من صّلى من األنبیاء في مسجد الخیف
 

عن علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى،  -)1(/753
 :قال) ع (معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا

 
على عھده عند المنارة التي في وسط ) ص (صّل في مسجد الخیف وھو مسجد منى، وكان مسجد رسول اهللا

فتحّر : المسجد وفوقھا إلى القبلة نحوًا من ثالثین ذراعًا، وعن یمینھا وعن یسارھا وخلفھا نحوًا من ذلك، فقال
طعت أن یكون مصّالك فیھ فافعل، فإّنھ قد صّلى فیھ ألف نبّي، وإّنما سّمي الخیف ألّنھ مرتفع  فإن است1 )2( ذلك

 .عن الوادي، وما ارتفع عنھ یسّمى خیفًا
 

 عن جابر، عن أبي جعفر عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن ابن أبي نجران، عن المفّضل، -)3(/754
 :قال) ع(
 

ئة نبّي، وإّن ما بین الركن والمقام لمشحون من قبور األنبیاء، وإّن آدم لفي حرم اهللا صّلى في مسجد الخیف سبعما
 .عّز وجّل

 

                                                        
 روى 71/1199 : 2 المحاسن ، 149/691 : 1 الفقيه ،)فوقها (بدل) قربها: (وفيه يسير بتفاوت 247/939 : 5 التهذيب ، 519/4 : 4 الكافي -1

 .271/2 : 99 البحار ، 268/6511 : 5 الوسائل المحاسن، في كما 436/1 : الشرائع علل منه، شطراً
 .ذلك اقصد أي -2
 : 14 البحار ، 269/6513 : 5 الوسائل ، 1266/14238 : 14 الوافي صدره، روى 136/581 : 2 و 149/689 : 1 الفقيه ، 214/7 : 4 الكافي -3

464/33. 



 267

 اإلفاضة من منى
 

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: قال) ع (أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن الوّشاء، عن أبي الحسن الرضا -)1(/755
 

 .استأنف:  قالإذا أفاض الرجل من منى وضع یده ملك في كتفیھ ثّم
 

                                                        
 .114/5 : 99 البحار ، 106/14366 : 11 الوسائل ،141/187 : 1 المحاسن -1
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 زیارة البیت
 

) ع (موسى بن القاسم، عن محّمد بن عمر، عن محّمد بن عذافر، عن عمر بن یزید، عن أبي عبد اهللا -)1(/756
 :قال

 
ثّم احلق رأسك واغتسل وقّلم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البیت، وطف بھ ُأسبوعًا تفعل كما صنعت یوم 

 .قدمت مّكة
 

 أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر، وصفوان بن یحیى، علّي، عن -)2(/757
فإذا أتیت البیت یوم النحر فقمت على باب المسجد  -: في حدیث قال -)ع (عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا

ي، َأْسَأُلَك َمْسَأَلَة اْلَعِلیِل الذَِّلیِل اْلُمْعَتِرِف ِبَذْنِبِھ َأْن َتْغِفَر ِلي َأللَُّھمَّ َأِعنِّي َعَلى ُنُسِكَك، َوَسلِّْمِني َلُھ، َوَسلِّْمُھ ِل (:قلت
َرْحَمَتَك، َوَأُؤمُّ َطاَعَتَك،  ُذُنوِبي، َوَأْن ُتْرِجَعِني ِبَحاَجِتي، َأللَُّھمَّ ِإنِّي َعْبُدَك، َواْلَبَلُد َبَلُدَك، َواْلَبْیُت َبْیُتَك، ِجْئُت َأْطُلُب

ِبعًا الَِْمِرَك، َراِضیًا ِبَقَدِرَك، َأْسَأُلَك َمْسَأَلَة اْلُمْضَطرِّ ِإَلْیَك، اْلُمِطیِع الَِْمِرَك، اْلُمْشِفِق ِمْن َعَذاِبَك، اْلَخاِئِف ِلُعُقوَبِتَك، ُمتَّ
 ).َأْن ُتَبلَِّغِني َعْفَوَك، َوُتِجیَرِني ِمَن النَّاِر ِبَرْحَمِتَك

 
فتستلمھ وتقّبلھ، فإن لم تستطع فاستلمھ بیدك وقّبل یدك، فإن لم تستطع فاستقبلھ وكّبر وقل ثّم تأتي الحجر األسود 

كما قلت حین طفت بالبیت یوم قدمت مّكة، ثّم طف بالبیت سبعة أشواط كما وصفت لك یوم قدمت مّكة، ثّم صّل 
ثّم ارجع إلى الحجر األسود ) َیا َأیَُّھا اْلَكاِفُروَنُقْل  (و) ُقْل ُھَو اُهللا َأَحٌد (عند مقام إبراھیم ركعتین، تقرأ فیھما بـ

 .فقّبلھ إن استطعت واستقبلھ وكّبر
 

ثّم اخرج إلى الصفا فاصعد علیھ واصنع كما صنعت یوم دخلت مّكة، ثّم ائت المروة فاصعد علیھا، وطف بینھما 
من كّل شيء أحرمت منھ إّال النساء،  تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت Œ··ط···سبعة أشواط

 ثّم قد أحللت من كّل شيء، ،)ع (ثّم ارجع إلى البیت وطف بھ ُأسبوعًا آخر، ثّم تصّلي ركعتین عند مقام إبراھیم
 .وفرغت من حّجك كّلھ وكّل شيء أحرمت منھ

 

                                                        
 .247/19111 : 14 الوسائل ، 250/848 : 5 التهذيب -1
 .249/19117 : 14 وسائلال ، 251/853 : 5 التهذيب ، 511/4 : 4 الكافي -2
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 وداع البیت :الفصل العشرون
 

 من أین یوّدع البیت
 

 :عّلى بن محّمد، عن الحسن بن علّي، عن أبان، عن أبي إسماعیل قالالحسین بن محّمد، عن م -)1(/758
 

تأتي المستجار بین الحجر والباب : فمن أین ُأوّدع البیت؟ قال - جعلت فداك - ھو ذا أخرج: قلت ألبي عبد اهللا
 .ال تقرب الصّب: أصبُّ على رأسي؟ فقال: فتوّدعھ من ثّم، ثّم تخرج فتشرب من زمزم، ثّم تمضي، فقلت

 
الحسین بن محّمد، عن محّمد بن أحمد النھدي، عن یعقوب بن یزید، عن عبد اهللا بن جبلة، عن قثم بن  -)2(/759

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: كعب قال
 

اْلِمْسِكیُن َعَلى َباِبَك  (:فلیكن آخر عھدك بالبیت أن تضع یدك على الباب وتقول: أجل، قال: إّنك لتدمن الحّج؟ قلت
 ). َعَلْیِھ ِباْلَجنَِّةَفَتَصدَّْق

 

                                                        
 .290/19222 : 14 الوسائل ، 532/4 : 4 الكافي -1
 .290/19221 : 14 الوسائل ، 282/962 : 5 التهذيب ، 532/5 : 4 الكافي -2
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 طواف الوداع
 

 :أّنھ قال) ع (عن جعفر بن محّمد -)1(/760
 

ینبغي لمن أراد الخروج من مّكة بعد قضاء حّجھ أن یكون آخر عھده بالبیت یطوف بھ بطواف الوداف ثّم یوّدعھ، 
 .یضع یده بین الحجر األسود والباب، ویدعو ویوّدع وینصرف

 
براھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى، وابن علّي بن إ -)2(/761

 :قال) ع (أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا
 

إذا أردت أن تخرج من مّكة وتأتي أھلك، فوّدع البیت وطف بالبیت ُأسبوعًا، وإن استطعت أن تستلم الحجر 
كّل شوط فافعل، وإّال فافتتح بھ واختم بھ، فإن لم تستطع ذلك فموّسع علیك، ثّم تأتي األسود والّركن الیماني في 

المستجار فتصنع عنده كما صنعت یوم قدمت مّكة، وتخّیر لنفسك من الّدعاء، ثّم استلم الحجر األسود، ثّم ألصق 
ثّم ) ص (یھ، وصّل على النبيبطنك بالبیت تضع یدك على الحجر واُألخرى مّما یلي الباب، واحمد اهللا وأثِن عل

 :قل
 
َأللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك َوَنِبیَِّك َوَأِمیِنَك َوَحِبیِبَك َوَنِجیَِّك َوِخَیَرِتَك ِمْن َخْلِقَك، َأللَُّھمَّ َكَما َبلََّغ ِرَساَالِتَك  (

 ِفي َجْنِبَك َوَعَبَدَك َحتَّى َأَتاُه اْلَیِقیُن، َأللَُّھمَّ اْقِلْبِني ُمْفِلحًا ُمْنِجحًا ُمْسَتَجابًا ِلي َوَجاَھَد ِفي َسِبیِلَك َوَصَدَع ِبَأْمِرَك َوُأوِذَي
 َأمتَِّني َفاْغِفْر ِلي ِبَأْفَضِل َما َیْرِجُع ِبِھ َأَحٌد ِمْن َوْفِدَك ِمَن اْلَمْغِفَرِة َواْلَبَرَكِة َوالرَّْحَمِة َوالرِّْضَواِن َواْلَعاِفَیِة، َأللَُّھمَّ ِإْن

 .َوِإْن َأْحَیْیَتِني َفاْرُزْقِنیِھ ِمْن َقاِبْل
 

َأللَُّھمَّ َال َتْجَعْلُھ آِخَر اْلَعْھِد ِمْن َبْیِتَك، َأللَُّھمَّ ِإنِّي َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن َأَمِتَك، َحَمْلَتِني َعَلى َدَوابَِّك َوَسیَّْرَتِني ِفي 
َأْن َتْغِفَر ِلي ُذُنوِبي َفِإْن ُكْنَت َقْد َغَفْرَت ِلي ُذُنوِبي  تَّى َأْقَدْمَتِني َحَرَمَك َوَأْمِنَك َوَقْد َكاَن ِفي ُحْسِن َظنِّي ِبَكِبَالِدَك َح

َعْن  )3( اْالَن َفاْغِفْر ِلي َقْبَل َأْن َتْنأىَفاْزَدْد َعنِّي ِرضًا َوَقرِّْبِني ِإَلْیَك ُزْلَفى َوَال ُتَباِعْدِني، َوِإْن ُكْنَت َلْم َتْغِفْر ِلي َفِمَن 
َبْیِتَك َداِري، َفَھَذا َأَواُن اْنِصَراِفي ِإْن ُكْنَت َأِذْنَت ِلي، َغْیَر َراِغب َعْنَك َوَال َعْن َبْیِتَك َوَال ُمْسَتْبِدٌل ِبَك َوَال ِبِھ، َأللَُّھمَّ 

َوَعْن َیِمیِني، َوَعْن ِشَماِلي َحّتى ُتَبلَِّغِني َأْھِلي، َفِإَذا َبَلْغَتِني َأْھِلي َفاْكِفِني َمُؤوَنَة اْحَفْظِني ِمْن َبْیِن َیَديَّ، َوِمْن َخْلِفي 
 ).ِعَباِدَك وِعَیاِلي َفِإنََّك َوِليُّ ذِلَك ِمْن َخْلِقَك َوِمنِّي

 
َربَِّنا َحاِمُدوَن، ِإَلى َربَِّنا َراِغُبوَن، ِإَلى اِهللا آِئُبوَن َتاِئُبوَن َعاِبُدوَن ِل (:ثّم ائت زمزم فاشرب من مائھا ثّم اخرج وقل

  )4() الحدیث). (َراِجُعوَن ِإْن َشاَء اُهللا
 

                                                        
 .164/11763 : 1 الوسائل مستدرك يسير، بتفاوت 321/33 : 99 البحار ، 333 : 1 االسالم دعائم -1
 .287/19218 : 14 الوسائل يسير، بتفاوت 280/957 : 5 التهذيب ، 530/1 : 4 الكافي -2
 .تبعد أي: تنأى -3
 .427/886) ): ع (واألئمة األنبياء حج (في ذيله ذكرنا -4
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 أسماء زمزم
 

حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن أحمد بن محّمد بن : قال )رض( حّدثنا أبي -)1(/762
 :قال) ع (عاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللاأبي نصر البزنطي، عن أیمن بن محرز، عن م

 
ركضة جبرئیل، وحفیرة إسماعیل، وحفیرة عبد المّطلب، وزمزم، وبّرة، والمضمونة، والّرواء، : أسماء زمزم

 .وشبعة، وطعام ومطعم، وشفاء سقم
 

طفیل، عن ابن ، عن أبي ال - شّك أبو بكر - عبد الرّزاق، عن الثوري، عن ابن ُخثیم أو عن العالء -)2(/763
 :سمعتھ یقول: عباس قال

 
 . یعني زمزم، وكّنا نجدھا نعم العون على العیال)3( كنا نسّمیھا ُشباعة

 

                                                        
 البحار ، التهذيب في كما 474/18242 و الخصال في كما 246/17663 : 13 الوسائل يسير، باختالف 145/479 : 5 التهذيب ، 455/3 : الخصال -1

99 : 243/7. 
 مجمع ، 271/10637 : 10 للطبراني الكبير المعجم ، 273/14134 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف ، 117/9120 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -2

 .210/3 : 2 والترهيب الترغيب ، 286 : 3 الزوائد
 .ويشبع يروي ماءها ألن بذلك سميت كقدامة، الشين بضم شباعة -3
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 فضل ماء زمزم
 

حّدثني محّمد بن عیسى بن عبید الیقطیني، عن : حّدثنا سعد بن عبد اهللا قال: قال )رض( حّدثنا أبي -)1(/764
حّدثني : قال) ع (د، عن أبي بصیر ومحّمد بن مسلم، عن أبي عبد اهللالقاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راش

 :في حدیث أربعمائة قال) ع ( عن أمیر المؤمنین،)ع (أبي، عن جّدي، عن آبائھ
 

اإلّطالع في بئر زمزم یذھب الّداء، فاشربوا من مائھا مّما یلي الّركن الذي فیھ الحجر األسود، فإّن تحت الحجر 
 .الفرات، والنیل، وسیحان، وجیحان وھما نھران: لجّنةأربعة أنھار من ا

 
) ع (أحمد بن محّمد بن خالد البرقي، عن جعفر بن محّمد، عن ابن القّداح، عن أبي عبد اهللا، عن أبیھ -)2(/765
 ):ع (قال أمیر المؤمنین: قال

 
 موت ترده ھاّم ماء زمزم خیر ماء على وجھ األرض، وشّر ماء على وجھ األرض ماء برھوت التي بحضر

 .الكّفار بالّلیل
 

                                                        
 .243/8 : 99 و 103 : 10 البحار ،246/17664 : 13 الوسائل ، 625 : 2 الخصال -1
 .244/12 : 99 و 448/7 : 66 البحار ، 260/31860 : 25 الوسائل ، 386/3 : 6 الكافي ، 399/2394 : 2 المحاسن -2
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 في شرب ماء زمزم
 

علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن  -)1(/766
 :قال) ع (صفوان بن یحیى، وابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللا

 
إن قدرت أن : البّد من ذلك، وقال سود وقّبلھ واستلمھ أو أشر إلیھ فإّنھإذا فرغت من الّركعتین فائت الحجر األ

َأللَُّھمَّ اْجَعْلُھ ِعْلمًا َناِفعًا، َوِرْزقًا َواِسعًا،  (:تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حین تشرب
لو ال أّني أشّق على ُأّمتي : قال حین نظر إلى زمزم )ص (وبلغنا أّن رسول اهللا:  قال،)َوِشَفاًء ِمْن ُكلِّ َداء َوُسْقم

 .)2( ألخذت منھ ذنوبًا أو ذنوبین
 

 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن حّماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اهللا -)3(/767
 

ین، ولیشرب منھ ولیصّب على إذا فرغ الّرجل من طوافھ وصّلى ركعتین فلیأت زمزم، ولیستق منھ ذنوبًا أو ذنوب
 ثّم یعود إلى ،)َأللَُّھمَّ اْجَعْلُھ ِعْلمًا َناِفعًا، َوِرْزقًا َواِسعًا، َوِشَفاًء ِمْن ُكلِّ َداء َوُسْقم (:رأسھ وظھره وبطنھ ویقول

 .الحجر األسود
 

 وابن ،)ع (سىالحسین بن سعید، عن محّمد بن أبي عمیر، عن حفص بن البختري، عن أبي الحسن مو -)4(/768
 :قاال) ع (أبي عمیر، عن حّماد بن عثمان، عن عبید اهللا الحلبي، عن أبي عبد اهللا

 
یستحّب أن تستقي من ماء زمزم دلوًا أو دلوین، فتشرب منھ وتصّب على رأسك وجسدك، ولیكن ذلك من الدلو 

 .الذي بحذاء الحجر
 

 :ا، رفعھ قالأحمد بن محّمد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابن -)5(/769
 

  وكان أبو الحسن،)َأللَُّھمَّ اْجَعْلُھ ِعْلمًا َناِفعًا، َوِرْزقًا َواِسعًا، َوِشَفاًء ِمْن ُكلِّ َداء َوُسْقم (:إذا شربت من ماء زمزم فقل
 ).ِبْسِم اِهللا، اْلَحْمُد ِهللا، الشُّْكُر ِهللا (:إذا شرب من زمزم: یقول) ع(
 

 ):ص( قال رسول اهللا:  النّجار، عن جابر بن عبد اهللا قالوأخرج الحمیدي، وابن -)6(/770
 

 .من طاف بالبیت سبعًا، وصّلى خلف المقام ركعتین، وشرب من ماء زمزم، غفرت لھ ذنوبھ كّلھا بالغة ما بلغت
 

بي عبد الرّزاق، عن عبد اهللا بن عمر، وال أعلم الثوري إّال قد حّدثنا عن عثمان بن األسود، عن ابن أ -)7(/771
 :ملیكة قال

                                                        
 .472/18238 : 13 الوسائل ، 144/476 : 5 التهذيب ، 430/1 : 4 الكافي -1
 ).البحرين مجمع(ماء وفيها إالّ ذنوباً ىتسم وال الدلو،: الذّنوب -2
 .473/18923 : 13 الوسائل ، 144/477 : 5 التهذيب ، 430/2 : 4 الكافي -3
 .18241ذ 474 : 13 الوسائل ، 145/478 : 5 التهذيب -4
 .244/16 : 99 البحار ، 247/17665 : 13 الوسائل ، 400/2400 : 2 المحاسن -5
6- 259 : 4 المتّقين السادة تحافإ ، 293 : 1 المنثور الدر. 
 الكبرى السنن يسير، باختالف 472 : 1 الصحيحين على المستدرك ، 1017/3061 : 2 ماجة ابن سنن ،112/9111 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -7

 1 الكبير تاريخ الحاكم، في كما 152 : 4 المنثور الدر المستدرك، في كما 236 و 288/235 : 2 قطني الدار سنن المستدرك، في كما 147 : 5 للبيهقي
 ،226/34782 : 12 العمال كنز ،24/38 : 1 للسيوطي األحاديث جامع ،101/11246 : 11 للطبراني الكبير والمعجم ،163 : 2 الصغير تاريخ ،158: 
 .411 : 4 المتّقين السادة اتحاف ، 247 : 2 والنهاية البداية ذيله، روى 99 : 5 األوطار نيل
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شربت من زمزم، : من أین جئت؟ قال: كنت عند ابن عّباس، فجاءه رجل، فجلس إلى جنبھ، فقال لھ ابن عّباس

تستقبل القبلة وتسّمي اهللا ثّم تشرب وتتنّفس ثالث : وكیف ینبغي یا ابن عّباس؟ قال: شربتھا كما ینبغي؟ قال: قال
إّن آیة ما بیننا وبین : یقول )ص( منھا، فإّني سمعت رسول اهللا )1( لَّعمّرات، فإذا فرغت َحِمدَت اهللا تعالى وتتض

 .المنافقین أّنھم ال یتضّلعون من زمزم
 

                                                        
 .وأضالعه جنبه يتمدد حتّى الشرب من اإلكثار: لّعالتض -1
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 اإلستھداء من ماء زمزم
 

 أّن النبّي ):ع (أحمد بن محّمد بن خالد البرقي، عن جعفر، عن ابن القّداح، عن أبي عبد اهللا، عن أبیھ -)1(/772
 .زم وھو بالمدینةكان یستھدي ماء زم) ص(
 

 :حّدثني ابن أبي حسین: ابن جریج قال -)2(/773
 

إن جاءك كتابي لیال فال ُتصبحّن أو نھارًا فال ُتسمیّن حّتى تبعث إلّي : كتب إلى سھیل بن عمرو )ص( أّن النبّي
تا وجوار معھما، فلم ماًء من زمزم، فاستعانت امرأة سھیل ُأثیلة الخزاعّیة جّدة أّیوب بن عبد اهللا بن زھیر، فأدلج

 تصبحا حّتى َفَرتا مزادتین، فزعبتاھما وجعلتاھما في ُكرَّین غوطّیین، ثّم مألتھما ماًء، فبعثت بھما إلى النبي
 .)ص(
 

                                                        
 : 99 البحار ، 262/31865 : 25 و 245/17661 : 13 الوسائل ، 471/17658 : 5 التهذيب ، 135/575 : 2 الفقيه ،400/2399 : 2 المحاسن -1

244/15. 
 .119/9127 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -2
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 اإلستشفاء بماء زمزم
 

 عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن جعفر بن محّمد األشعري، عن ابن القّداح، عن أبي عبد اهللا -)1(/774
 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (قال أمیر المؤمنین: قال) ع(
 

 .ماء زمزم دواء مّما ُشرب لھ
 

 :قال) ص ( عن رسول اهللا،)ع (أروي عن أبي عبد اهللا -)2(/775
 

 .ماء زمزم شفاء لما شرب لھ
 

سمعت أبا : أحمد بن محّمد بن خالد البرقي، عن أبیھ، عن محّمد بن سنان، عن إسماعیل بن جابر قال -)3(/776
وعرضت أنا ھذا الحدیث على یحیى : قال - كائنًا ما كان: وأظّنھ قال - زمزم شفاء من كّل داء :یقول) ع (عبد اهللا

 .بن المبارك
 

 .روي أّن من َرّوى من ماء زمزم أحدث بھ شفاء، وصرف عنھ داء -)4(/777
 

 .ماء زمزم شفاء لمن استعمل: وفي حدیث آخر -)5(/778
 

ّدثنا أبو كامل، ثنا عبد العزیز بن المختار، ثنا خالد الحّذاء، عن حمید بن ھالل، عن عبد اهللا بن ح -)6(/779
 ):ص( قال رسول اهللا: قال )رض( الصامت، عن أبي ذر

 
 . وشفاء ُسقم،)7( زمزم طعام طعم

 
 :ن قیس بن كركم قالأخبرنا أبو إسحاق، ع: حّدثنا یحیى بن سعید، عن سفیان قال: حّدثنا أبو بكر قال -)8(/780

 
أخبرني بعلم ال تنزح وال تنزف وال تزم، طعام من ُطعم : أخبرني عن ماء زمزم فقال: سألت ابن عّباس فقلت

 .وشفاء من ُسقم
 

                                                        
 ، 244/13 : 99 و 8ذ 448 : 66 البحار ، 260/31861 : 25 الوسائل ،52ذ : األئمة طب ، 399/2395 : 2 المحاسن ، 387/5 : 6 الكافي -1

 .آخر بطريق روى 11051ذ 348 : 9 الوسائل مستدرك
 ،245/18 : 99 و 16ذ 450 : 66 البحار ،245/17659 : 13 الوسائل ، 155 : األخالق مكارم ، 135/573 : 2 الفقيه ، 346): ع (الرضا فقه -2

 .1105 /347 : 9 الوسائل مستدرك
 و 244/14 : 99 و 448/8 : 66 البحار ،261/31862 : 25 الوسائل ،52): ع (األئمة طب ، 387/4 : 6 الكافي ، 399/2396 : 2 المحاسن -3

 .11051 صدر 348 : 9 الوسائل مستدرك ، 245/21
 .245/17660 : 13 الوسائل ، 135/574 : 2 الفقيه -4
 .11050ذ 347 : 9 الوسائل مستدرك ، 245/19 : 99 البحار ، 346): ع (االرض فقه -5
 1 الخفاء كشف ، 225/34780 : 12 العمال كنز ، 368/1241 : 1 العالية المطالب ،209/2 : 2 والترهيب الترغيب ، 47/1171 : 2 األستار كشف -6
 .273/1432 : 3 واآلثار األحاديث في صنّفالم ، 151 : 4 المنثور الدر ،286 : 3 الزوائد مجمع ، 531/1422: 
 .الماء حتّى يساغ ما كّل من ويستعمل االنسان منه يشبع طعام أي: العين وسكون الطاء بضم طعم طعام -7
 .273/14136 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف -8
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ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعیب الحّراني، ثنا : حّدثنا موسى بن ھارون وعلّي بن سعید الرازي قاال -)1(/781
د بن مھاجر، عن إبراھیم بن أبي ُحّرة، عن مجاھد، عن ابن عّباس رضي اهللا عنھما مسكین بن بكیر، ثنا محّم

 ):ص( قال رسول اهللا: قال
 

وشّر ماء على وجھ األرض ماء  خیر ماء على وجھ األرض ماء زمزم، فیھ طعام من الطعم وشفاء من السقم،
 .ق ویمسي ال بالل بھاكرجل الجراد من الھوام ُیصبح یتدّف )2( بوادي برھوت بقّیة حضرموت

 
ثنا عمر بن الحسن بن علّي، ثنا محّمد بن ھشام بن عیسى المروزي، ثنا محّمد بن حبیب الجارودي، نا  -)3(/782

 ):ص( قال رسول اهللا: سفیان بن عیینة، عن ابن أبي نجیح، عن مجاھد، عن ابن عباس قال
 

ن شربتھ لشبعك أشبعك اهللا بھ، وإن شربتھ لیقطع ماء زمزم لما شرب لھ، إن شربتھ تستشفي بھ شفاك اهللا، وإ
 .جبریل وسقا اهللا إسماعیل )4( ظمأك قطعھ اهللا، وھي ھزمة

 
نا أبو العباس األصم، نا ھارون بن سلیمان، نا عبد : أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ ومحّمد بن موسى قاال -)5(/783

 :سمعت ابن عّباس یقول: لالرحمن بن مھدي، عن إسرائیل، عن أبي إسحاق، عن قیس قا
 

 .زمزم خیر ما یعلم طعام طعم وشفاء سقم
 

أخبرنا أبو سعد المالیني، أنا أبو بكر محّمد بن أحمد بن یعقوب الشیخ الصالح، نا جعفر بن أحمد بن  -)6(/784
لّلھّم اّن ابن أبي أ: رأیت ابن المبارك أتى زمزم فمأل إناء ثّم استقبل الكعبة فقال :الدھقان، نا سوید بن سعید قال

 :قال )ص( الموال نا عن ابن المنكدر، عن جابر أّن النبي
 

 .ماء زمزم لما شرب لھ وھو ذا أشرب ھذا لعطش یوم القیامة ثّم شربھ
 

حّدثنا سعید بن زكرّیا وزید بن الحباب، عن عبد اهللا بن المؤمل، عن أبي الزبیر، : حّدثنا أبو بكر قال -)7(/785
 ):ص( ال رسول اهللاق: عن جابر قال

 
   .ماء زمزم لما شرب لھ

                                                        
 الدر ،225/34779 : 12 العمال كنز ، 209/1 : 2 لترهيبوا الترغيب ، 286 : 3 الزوائد مجمع ، 80/11167 : 11 للطبراني الكبير المعجم -1

 .151 : 4 المنثور

  . مثناة تاء آخره الهاء، وضم والراء، الموحدة الباء بفتح: برهوت -2
 ال ما عرابإ موت وأعربت الفتح على حضر بنيت شئت إن واحداً، إسماً جعل إسمان وهما: اللغة أهل قال. بلد اسما: المهملة الحاء بفتح: وحضرموت

 .موت وخفضت حضراً فأعربت الثاني إلى األول أضفت شئت وإن ينصرف،
 قال قطعه، ظمأك ليقطع شربته وإن اهللا، أعاذك مستعيذاً شربته وإن: (وفيه 473 : 1 الصحيحين على المستدرك ، 289/238 : 2 قطني الدار سنن -3

 والترهيب الترغيب ، 152 : 4 المنثور الدر ،)داء كّل من وشفاء واسعاً، ورزقاً نافعاً، علماً لكأسأ إنّي اللّهم: قال زمزم ماء شرب إذا عباس ابن وكان
 .99/5 : 5 األوطار نيل ، 224/34775 : 12 العمال كنز ، 210/4 : 2
 .حفرة فيه فتصير رجلك أو بيدك، موضعاً تغمز أن هو: الزاي وسكون الهاء، بفتح الهزمة -4
 .482/4130 : 3 اإليمان شعب -5
 .210/5 : 2 والترهيب الترغيب ، 268 : 2 الحبير تلخيص ، 481/4128 : 3 اإليمان شعب -6
 ابن سنن ،372 و 357 : 3 أحمد مسند ، 148 : 5 للبيهقي الكبرى السنن ،63/23723 : 5 و 273/14137 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف -7

 نيل ، 150 : 4 المنثور الدر ، 247 : 2 والنهاية البداية ،469/853 : 1 األوسط المعجم ، 481/4127 : 3 اإليمان شعب ،1018/3062 : 2 ماجة
 .99/1 : 5 األوطار
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 من مات في طریق الحّج :الفصل الحادي والعشرون
 

 من مات ذاھبًا أو جائیًا
 

محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن عیسى، عن زكرّیا المؤمن، عن شعیب العقرقوفي،  -)1(/786
 :قال) ع (عن أبي بصیر، عن أبي عبد اهللا

 
المعتمر في ضمان اهللا، فإن مات متوّجھًا غفر اهللا لھ ذنوبھ، وإن مات محرمًا بعثھ اهللا ملّبیًا، وإن مات الحاّج و

 .بأحد الحرمین بعثھ اهللا من اآلمنین، وإن مات منصرفًا غفر اهللا لھ جمیع ذنوبھ
 

 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن ابن سنان، عن أبي عبد اهللا -)2(/787
 

 .من مات في طریق مّكة ذاھبًا أو جائیًا أمن من الفزع األكبر یوم القیامة
 

 :عن جعفر بن محّمد صلوات اهللا علیھما أّنھ قال -)3(/788
 

ضمان الحاّج المؤمن على اهللا، إن مات في سفره أدخلھ الجّنة، وإن رّده إلى أھلھ لم یكتب علیھ ذنب بعد وصولھ 
 . لیلةإلى منزلھ بسبعین

 
 ):ع (قال أمیر المؤمنین -)4(/789

 
رجل خرج بصدقة فمات فلھ الجّنة، ورجل خرج یعود مریضًا فمات فلھ الجّنة، ورجل خرج : ضمنت لسّتة الجّنة

مجاھدًا في سبیل اهللا فمات فلھ الجّنة، ورجل خرج حاّجًا فمات فلھ الجّنة، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فلھ 
 .ي جنازة رجل مسلم فمات فلھ الجّنةالجّنة، ورجل خرج ف

 
محّمد بن یحیى، عن علّي بن إسماعیل، عن علّي بن الحكم، عن جعفر بن عمران، عن أبي بصیر،  -)5(/790

 :قال) ع (عن أبي عبد اهللا
 

لھ الحّج والعمرة سوقان من أسواق اآلخرة، الّالزم لھما في ضمان اهللا، إن أبقاه أّداه إلى عیالھ وإن أماتھ أدخ
 .الجّنة

 
 أنبأ أبو بكر بن أبي زكرّیا إمام جامع بلخ، 1أخبرنا أبو بكر محّمد الحسن بن أحمد السمرقندي الحاف -)6(/791

أنبأ إسحاق المستملي، ثنا أبو بكر عبد اهللا بن محّمد بن خلف الخواري بخوار، ثنا أبو یزید عصمة بن یزید 
ثنا إسحاق بن بشر الكاھلي، ثنا أبو معشر، عن محّمد بن المنكدر، الھروي، ثنا عمران بن سھل أبو سعید البلخي، 

 ):ص( قال رسول اهللا )رض( عن جابر بن عبد اهللا
 

 .من مات في طریق مّكة ذاھبًا أو راجعًا لم یعرض ولم یحاسب أو غفر لھ
 

                                                        
 .99/14341 : 11 الوسائل منه، قطعة روى 84/379 : 1 الفقيه ، 256/18 : 4 الكافي -1
 .107/14372 و 100/14346 : 11 الوسائل ، 23/68 : 5 التهذيب ، 263/45 : 4 الكافي -2
 .36/9007 : 8 الوسائل مستدرك ، 49/43 : 99 البحار ، 294 : 1 االسالم دعائم -3
 .347/14982 و 102/14355 : 11 و 143/3238 : 3 و 416/2516 : 2 الوسائل ، 84/387 : 1 الفقيه -4
 .124/14414 : 11 الوسائل ، 142/622 : 2 الفقيه ،255/13 : 4 الكافي -5
 .16/11849 : 5 العمال كنز ، 510 : 1 المنثور الدر ، 179/37 : 2 والترهيب الترغيب ، 18/1063 : 2 الترهيبو الترغيب كتاب -6
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 جمیل بن أبي میمونة، حّدثنا إبراھیم بن زیاد سبالن، حّدثنا أبو معاویة، حّدثنا محّمد بن إسحاق، عن -)1(/792
 ):ص( قال رسول اهللا: عن عطاء بن یزید الّلیثي، عن أبي ھریرة قال

 
من خرج حاّجًا فمات كتب اهللا لھ أجر الحاّج إلى یوم القیامة، ومن خرج معتمرًا فمات كتب اهللا لھ أجر المعتمر 

 .إلى یوم القیامةإلى یوم القیامة، ومن خرج غازیًا في سبیل اهللا فمات كتب لھ أجر الغازي 
 

حّدثنا أبي، ثنا أبو عبد اهللا محّمد بن إبراھیم بن سالم، ثنا الحسن بن أبي الربیف ثنا الحسین بن علّي  -)2(/793
 ):ص( قال رسول اهللا: الجعفّي، عن محّمد بن السّماك، عن عائذ، عن عطاء، عن عائشة قالت

 
فقال :  قالت؛أدخل الجّنة: رض ولم ُیحاسب، وقیل لھمن خرج في ھذا الوجھ لحّج أو عمرة، فمات فیھ لم یع

 . إّن اهللا تعالى یباھي بالطائفین):ص( رسول اهللا
 

                                                        
 474/4100 : 3 اإليمان شعب ، 159/4 : 3 الهداية ألحاديث الراية نصب ، 140/101 : يعلى أبي شيوخ معجم ، 238/6357 : 11 يعلى أبي مسند -1

 و 178/34 : 2 والترهيب الترغيب ،283-282 : 5 و 208 : 3 الزوائد مجمع ،148/1891 : 2 و 326/1094 : 1 ةالعالي المطالب مختصراً، روى
271/8 ، 557 : 1 العظيم القرآن تفسير ،654 : 2 المنثور الدر. 

 369 : 5 بغداد تاريخ ،79/4608:  8 يعلى أبي مسند ،)الوجه هذا في مات من: (وفيه 473/4096 : 3 اإليمان شعب ،262 : 2 أصبهان أخبار ذكر -2
 : 2 والترهيب الترغيب يعلى، أبي في كما 18/1062 : 2 والترهيب الترغيب كتاب مختصراً، روى 216 : 8 األولياء حلية ،)مات من: (وفيهما

178/35 ، 15/11848 : 5 العمال كنز ، 208 : 3 الزوائد مجمع ،510 : 1 المنثور الدر. 
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 من مات في أحد الحرمین
 

 . من مات في أحد الحرمین أمن من الفزع األكبر یوم القیامة):ع (قال الصادق -)1(/794
 

 :قال) ص (عن النبّي -)2(/795
 

 .ھ اهللا وال حساب علیھومن مات في أحد الحرمین بعث
 

علّي بن محّمد بن بندار، عن إبراھیم بن إسحاق، عن محّمد بن سلیمان الّدیلمي، عن أبي حجر  -)3(/796
 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (األسلمي، عن أبي عبد اهللا

 
شفاعتي، ومن وجبت لھ من أتى مّكة حاّجًا ولم یزرني إلى المدینة جفوتھ یوم القیامة، ومن أتاني زائرًا وجبت لھ 

شفاعتي وجبت لھ الجّنة، ومن مات في أحد الحرمین مّكة والمدینة لم یعرض ولم یحاسب، ومن مات مھاجرًا إلى 
 .اهللا عّز وجّل حشر یوم القیامة مع أصحاب بدر

 
ومن  -: في حدیث - أّنھ قال ألبي ذر) ص ( بإسناده عنھ،)ص (نقالعن كتاب المنبئ عن زھد النبي -)4(/797

 ) الخبر (.مات في حرم اهللا، آمنھ اهللا من الفزع األكبر، وأدخلھ الجّنة
 

 :أّنھ قال) ص (عن النبي -)5(/798
 

 .من مات بمّكة فكأّنما مات في السماء الدنیا
 

أخبرنا أبو الحسین بن بشران، أنا أبو علّي محّمد بن أحمد الصّواف، نا الحسن بن علّي بن الولید  -)6(/799
ي، أنا أبو الحسن خلف بن عبد الحمید، نا أبو الصباح عبد الغفور بن سعید األنصارّي، عن أبي ھاشم الفارس

 :أّنھ قال )ص( سلمان، عن النبّي الرھان، عن زاذان، عن
 

 .من مات في أحد الحرمین استوجب شفاعتي وجاء یوم القیامة من اآلمنین
 

ا محّمد بن أحمد بن راشد، ثنا محّمد بن خلف، ثنا الفریابي، ثنا حّدثنا عبد اهللا بن محّمد بن جعفر، ثن -)7(/800
قال : سفیان، عن عبد اهللا بن المؤّمل، عن محّمد بن عباد المخزومي، عن محّمد بن قیس بن مخرمة، عن أبیھ قال

 ):ص( رسول اهللا
 

 .من مات في أحد الحرمین بعث یوم القیامة ملّبیًا
 

                                                        
 .3291ذ 162 : 3 الوسائل ، 84/380 : 1 الفقيه -1
 .اللباب لب عن 362/11083 : 9 الوسائل مستدرك -2
 ،333/19337 : 14 الوسائل ،13/9 : الزيارات كامل ، 4/5 : 6 التهذيب ،460/7 : الشرائع علل ، 338/1571 : 2 الفقيه ، 548/5 : 4 الكافي -3

 .6و140/5 : 100 و 387/3 : 99 البحار
 .فيه نجد ولم الداعي عدة عن 363/11085 : 9 الوسائل مستدرك -4
 .اللباب لب عن 363/11084 : 9 الوسائل مستدرك -5
 : 12 العمال كنز ، 319 : 2 الزوائد مجمع ، 272 : 2 المنثور الدر ،240/6104 : 6 للطبراني الكبير المعجم ، 496/4180 : 3 اإليمان شعب -6

 .األول القسم 611/23118 : 6 للسيوطي األحاديث جامع ،114/31 : المجموعة الفوائد ،271  :4 المتّقين السادة اتحاف ، 271/35006
 .123/693 : 2 نعيم ألبي الصحابة معرفة -7



 281

ثنا أبو حصین القاضي، ثنا أحمد بن عبد اهللا بن یونس، ثنا سفیان، عن عبد : لذكر أبو بكر الطلحي قا -)1(/801
 :أّنھ قال )ص( اهللا بن المؤّمل، عن محّمد بن عباد بن جعفر، عن محّمد بن قیس بن مخرمة، عن النبّي

 
 .من مات في أحد الحرمین بعثھ اهللا یوم القیامة آمنًا

 
الكوفي، حّدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حّدثنا زید بن حّدثنا محّمد بن علّي بن مھدي  -)2(/802

 :قال )ص( الحباب، عن عبد اهللا بن المؤّمل المّكي، عن أبي الزبیر، عن جابر، عن النبّي
 

 .من مات في أحد الحرمین بعث آمنًا یوم القیامة
 

 بن حمدویھ الصفار النیسابوري، نا  نا علّي بن عیسى، نا أحمد بن عبدوس1أخبرنا أبو عبد اهللا الحاف -)3(/803
: فدیك بالمدینة، نا سلیمان بن یزید الكعبي، عن أنس بن مالك قال أّیوب بن الحسن، نا محّمد بن إسماعیل بن أبي

 ):ص( قال رسول اهللا
 

من مات في أحد الحرمین ُبعث من اآلمنین یوم القیامة، ومن زارني محتسبًا إلى المدینة كان في جواري یوم 
 .لقیامةا

 
نا محّمد بن الولید البسري، نا وكیف نا خالد بن : حّدثنا أبو عبید والقاضي أبو عبد اهللا وابن مخّلد قالوا -)4(/804

 واألسود بن میمون، عن ھارون أبي قزعة، عن رجل من آل حاطب، عن ؛أبي خالد وأبو عون، عن الشعبي
 ):ص( قال رسول اهللا: حاطب قال

 
 . فكأّنما زارني في حیاتي، ومن مات بأحد الحرمین بعث من اآلمنین یوم القیامةمن زارني بعد موتي،

 
 واللفظ البن ملحان - أخبرنا علّي بن أحمد بن عبدان، نا أحمد بن عبید، نا عبید بن شریك وابن ملحان -)5(/805

اهللا، عن الصمیتة إمرأة من ، نا یحیى بن بكیر، نا الّلیث، حّدثني یونس، عن ابن شھاب، عن عبید اهللا بن عبد  -
سمعتھا تحّدث یعني عن صفّیة بنت أبي عبید، أّنھا سمعت  )ص( بني الّلیث بن بكر كانت في حجر رسول اهللا

 :یقول )ص( رسول اهللا
 

 .من استطاع منكم أن یموت بالمدینة فلیمت، فإّنھ من یمت بھا یشفع لھ أو یشھد لھ
 

ا أبو العّباس محّمد بن إسحاق الصبعي، نا الحسین بن علّي بن زیاد، أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أن -)6(/806
 .الدراوردي حّدثني ابن أبي أویس، حّدثني عبد العزیز بن محّمد

 
وأخبرنا عبد اهللا بن یوسف األصبھاني، أنا عبد اهللا بن محّمد بن إسحاق الفاكھي، نا أبو یحیى بن أبي مسرة، نا 

د العزیز بن محّمد، عن ُأسامة بن زید، عن عبد اهللا بن عكرمة، عن عبید اهللا بن یحیى بن محّمد الحارثي، نا عب
 :قال )ص( عبد اهللا بن عمر، عن أبیھ، عن سبیعة األسلمّیة أّن النبي

                                                        
 : 6 للسيوطي األحاديث جامع ،272 : 1 المنثور الدر ، 329 : 4 الصحابة معرفة في الغابة ُأسد ، 122/692 : 2 نعيم ألبي الصحابة معرفة -1

 .114/31 : المجموعة الفوائد األول، القسم 614/23142
 : المجموعة الفوائد ، 368/2619 : 2 الخفاء كشف ، 319 : 2 الزوائد مجمع ،497/4181 : 3 اإليمان شعب ، 22 : 2 للطبراني الصغير المعجم -2

 .األول القسم 608/23098 : 6 للسيوطي األحاديث جامع ، 72 : الموضوعات تذكرة ، 271/35005 : 12 العمال كنز ،114/31
 .272/35007 : 12 العمال كنز ، 272 : 2 المنثور الدر ، 224/17 : 2 والترهيب الترغيب ، 490/4158 : 3 اإليمان شعب -3
 .278/193 : 2 قطني الدار سنن -4
 .497/4183 : 3 اإليمان شعب -5
 .498/4184 : 3 المصدر نفس -6
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 .من استطاع منكم أن یموت بالمدینة فلیمت، فإّنھ لن یموت بھا أحد إّال كنت لھ شھیدًا أو شفیعًا یوم القیامة

 
 أنا أبو عمرو بن السماك، نا عبد الرحمن بن محّمد بن منصور، نا معاذ بن 1رنا أبو عبد اهللا الحافأخب -)1(/807

 :قال )ص( أّن رسول اهللا )ص( ھشام، نا أبي، عن أّیوب، عن نافف عن ابن عمر، عن رسول اهللا
 

 .من استطاع أن یموت بالمدینة فلیمت فإّني أشفع لمن یموت بھا
 

نصر بن قتادة، أنا عمرو بن مطر، نا أحمد بن الحسین بن نصر الحدا، نا الصلت بن أخبرنا أبو  -)2(/808
 ):ص( قال رسول اهللا: عن نافف عن ابن عمر قال: ، قال أّیوب - وكان ثقة - مسعود، نا سفیان بن موسى

 
 .من استطاع أن یموت بالمدینة فلیمت فإّنھ من مات بالمدینة شّفعت لھ یوم القیامة

 
حّدثنا عبد اهللا بن یوسف األصبھاني، أنا أبو بكر القّطان، نا علّي بن الحسن بن أبي عیسى الھاللي، نا  -)3(/809

عبد الغّفار بن عبید اهللا القرشي، حّدثني صالح بن أبي األخضر، عن الزھري، عن عبید اهللا بن عبد اهللا أّنھ حّدثھ 
 :یقول )ص( سمعت رسول اهللا عن الصمیتة أّنھا

 
 . أن یموت بالمدینة فلیمت، فمن مات بالمدینة كنت لھ شفیعًا وشھیدًامن استطاع

 

                                                        
 .498/4185 : 3 المصدر نفس -1
 .498/4186 : 3 المصدر نفس -2
 .497/4182 : 3 اإليمان شعب -3
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 من مات بین الحرمین
 

 أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن الحسن بن علّي بن یقطین، عن زبیدة، عن جمیل، عن أبي عبد اهللا -)1(/810
 :قال) ع(
 

 . عبد الرحمن بن الحّجاج وأبا عبیدة منھممن مات بین الحرمین بعثھ اهللا في اآلمنین یوم القیامة، أما إّن
 

أنبأ أبو عمرو عبد الوھاب، أنبأ والدي، أنبأ الھیثم بن كلیب الشاشي ببخارى، ثنا أبو ھشام القدیدي  -)2(/811
محّمد بن سلیمان بن الحكم بقدید، عن عّمھ أّیوب بن الحكم، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن أبان بن صالح، عن 

 :یقول )ص( سمعت رسول اهللا: یقول )رض( أنس بن مالك
 

 .من مات بین الحرمین حشره اهللا یوم القیامة من اآلمنین وكتب شھیدًا وشفیعًا یوم القیامة
 

                                                        
 .387/1 : 99 و 341/26 : 47 البحار ، 146/205 : 1 المحاسن -1
 .18/1061 : 2 والترهيب الترغيب كتاب -2
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 من دفن في الحرم
 

عن أبي إسماعیل الّسراج، عن  محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن محّمد بن إسماعیل، -)1(/812
 :الھارون بن خارجة ق

 
 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا

 
 .من بّر الناس وفاجرھم: من بّر الناس وفاجرھم؟ قال: من دفن في الحرم أمن من الفزع األكبر، فقلت

 

                                                        
 : 3 الوسائل المحاسن، في ماك 387/2 : 99 البحار باختالف، 147/650 : 2 الفقيه يسير، بتفاوت 148/212 : 1 المحاسن ، 258/26 : 4 الكافي -1

 .الكافي في كما 287/17762 : 13 و 162/3291
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 ما ورد في المدینة المنّورة :الفصل الثاني والعشرون
 

 اإلختتام بالمدینة
 

 :، عن أبیھ قالعلّي بن محّمد بن عبد اهللا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا -)1(/813
 

 .إبدء بمّكة واختم بالمدینة فإّنھ أفضل: أبدء بالمدینة أو بمّكة؟ قال) ع (سألت أبا جعفر
 

 :محّمد بن أحمد بن یحیى، عن أبي جعفر، عن أبیھ، عن غیاث بن إبراھیم، عن جعفر، عن أبیھ قال -)2(/814
 

 .ة واختم بالمدینة فإّنھ أفضلإبدأ بمّك: أبدأ بالمدینة أو بمّكة؟ قال) ع (سألت أبا جعفر
 

حّدثنا : بن زكرّیا القّطان قال حّدثنا أحمد بن محّمد بن یحیى: قال )رض( حّدثنا محّمد بن أحمد السناني -)3(/815
) ع (حّدثنا تمیم بن بھلول، عن أبیھ، عن إسماعیل بن مھران، عن جعفر بن محّمد: بكر بن عبد اهللا بن حبیب قال

 :قال
 

 .كم فلیختم حّجھ بزیارتنا، ألّن ذلك من تمام الحّجإذا حّج أحد
 

) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن ھشام بن المثّنى، عن سدیر، عن أبي جعفر -)4(/816
 :قال

 
 .إبدؤوا بمّكة واختموا بنا

 
سى بن عبید الیقطیني، عن حّدثني محّمد بن عی: حّدثنا سعد بن عبد اهللا قال: قال )رض( حّدثنا أبي -)5(/817

حّدثني : قال) ع (القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، ومحّمد بن مسلم، عن أبي عبد اهللا
 :قال - في حدیث أربعمائة -)ع (أبي، عن جّدي، عن آبائھ، عن أمیر المؤمنین

 
 جفاء وبذلك ُأمرتم وأتّموا بالقبور التي ألزمكم حّجكم إذا خرجتم إلى بیت اهللا، فإّن تركھ) ص (أتّموا برسول اهللا

 .اهللا عّز وجّل حّقھا وزیارتھا
 

                                                        
 .320/19309 : 14 الوسائل ، 550/2 : 4 الكافي -1
 .320/19308 : 14 الوسائل ، 334/1554 : 2 الفقيه ،329/1166 : 2 اإلستبصار ،439/1527 : 5 التهذيب -2
 نور ،139/1 : 100 و 66/1 باب 374 : 99 البحار ،324/19316 : 14 الوسائل ، 262/28 : 2) ع (الرضا أخبار عيون ، 459/1 : الشرائع علل -3

 .183/652 : 1 الثقلين
 .321/19311 : 14 الوسائل ،344/1552 : 2 الفقيه ، 550/1 : 4 الكافي -4
 .139/3 : 100 و 94 : 10 البحار ، 324/19319 : 14 الوسائل ، 616 : 2 الخصال -5
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 أدب دخول المدینة
 

 فإذا دخلت المدینة فاغتسل، وائت المسجد، فابدأ بقبر النبي -: في حدیث -)ع (قال جعفر بن محّمد -)1(/818
 وأكثر من الصالة علیھ، وادع من الّدعاء بما  واشھد لھ بالرسالة والبالغ،،)ص ( فقف بھ وسّلم على النبّي،)ص(

 .فتح اهللا لك فیھ
 

                                                        
 .426/3925 : 3 الوسائل مستدرك ،378/15 : 99 البحار ، 296 : 1 الماالس دعائم -1
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 فضل المقام بالمدینة
 

 ):ع (سألت أبا الحسن: محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّضال، عن الحسن بن جھم قال -)1(/819
 

إّن قولك :  قولي مع قولك؟ قالوما: فقلت: أّي شيء تقول أنت؟ قال: أّیما أفضل المقام بمّكة أو بالمدینة؟ فقال
أما لئن قلت ذلك : فقال: أّما أنا فأزعم أّن المقام بالمدینة أفضل من المقام بمّكة، قال: فقلت لھ: یردُّك إلى قولي، قال
قد فّضلنا الناس : فسّلم علیھ في المسجد ثّم قال) ص (ذاك یوم فطر وجاء إلى رسول اهللا) ع (لقد قال أبو عبد اهللا

 ).ص (بسالمنا على رسول اهللالیوم 
 

حّدثنا حّماد بن إسماعیل بن علّیة، حّدثنا أبي، عن وھیب، عن یحیى بن أبي إسحاق، أّنھ حّدث عن أبي  -)2(/820
 :سعید مولى الَمْھِرّي

 
ّدة فأردت أن إّني كثیر العیال وقد أصابتنا ش: أّنھ أصابھم بالمدینة جھٌد وشّدة، وأّنھ أتى أبا سعید الُخْدِري، فقال لھ

أظّن أّنھ  -)ص( ال تفعل إلزم المدینة، فإّنا خرجنا مع نبّي اهللا:  فقال أبو سعید،)3( أنقل عیالي إلى بعض الّریف
 ما ،)4( ما نحن ھاھنا في شيء وإّن عیالنا لخلوف! واهللا: حّتى قدمنا ُعسفان، فأقام بھا لیالي، فقال الناس - :قال

 :فقال )ص( نأمن علیھم، فبلغ ذلك النبي
 

لقد ھممت أو إن ! والذي أحلف بھ، أو والذي نفسي بیده - :ما أدري كیف قال - ما ھذا الذي بلغني من حدیثكم؟
 ) الحدیث (. ثّم ال أحّل لھا عقدة حّتى أقدم المدینة،)5( ألمرّن بناقتي ُترحل - ال أدري أّیتھما قال - شئتم

 

                                                        
 .347/19362 : 14 الوسائل ، 14/29 : 6 التهذيب ، 557/1 : 4 الكافي -1
 .170/475 : 3 مسلم صحيح -2
 .والخصب الزراعة: الريف -3
 .ويجمعهم يرعاهم من لديهم ليس: لخلوف -4
 .رحلها يشد أي: ترحل -5
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 فضل اإلقامة بالمدینة في شھر رمضان
 

حّدثنا الحسن بن علّي بن نصر الطوسي، ثنا عبد اهللا بن أّیوب المخرمي، ثنا عبد اهللا بن كثیر بن  -)1(/821
 ):ص( قال رسول اهللا: جعفر، عن أبیھ، عن جّده، عن بالل بن الحارث قال

 
اھا رمضان بالمدینة خیر من ألف رمضان فیما سواھا من البلدان، وجمعة بالمدینة خیر من ألف جمعة فیما سو

 .من البلدان
 

                                                        
 : 12 العمال كنز ،216/11 : 2 والترهيب الترغيب ،)مخطوط (1017 : 8 دمشق مدينة تاريخ ،372/1144 : 1 للطبراني كبيرال المعجم -1

 .287 : 7 الكبير دمشق تاريخ تهذيب ،301 و 145 : 3 الزوائد مجمع ،234/34818
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 الدعاء لإلقامة بالمدینة
 

َأللَُّھمَّ اْجَعْل َقْلِبي َباّرًا  (:یستحب أن یقول في السجدة بین األذان واإلقامة: قال الشیخ في المصباح -)1(/822
 ).ُمْسَتَقّرًا َوَقَرارًا) ص (َوِرْزِقي َداّرًا، َواْجَعْل ِلي ِعْنَد َقْبِر َنِبیَِّك

 

                                                        
 .208/11872 : 10 الوسائل مستدرك ، 30 : المتهجد مصباح -1
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 ) ص ( النبيالمدینة حرم
 

عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن الحكم، عن سیف بن عمیرة، عن حّسان بن مھران  -)1(/823
 :قال أمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھ: یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: قال

 
 .ثة إّال قصمھ اهللا والكوفة حرمي، ال یریدھا جّبار بحاد،)ص (مّكة حرم اهللا، والمدینة حرم رسول اهللا

 
عن یعقوب بن یزید، ومحّمد بن عیسى، جمیعًا، عن زیاد القندي، عن محّمد بن عمارة، عن فضیل بن  -)2(/824

 :فقال - :إلى أن قال - سألتھ: یسار قال
 

سكر فأجاز كّل م) ص (إّن اهللا أّدب نبّیھ فأحسن تأدیبھ، فلّما ائتدب فّوض إلیھ، فحّرم اهللا الخمر، وحّرم رسول اهللا
 ) الحدیث (.اهللا لھ ذلك، وحّرم اهللا مّكة وحّرم رسول اهللا المدینة فأجاز اهللا ذلك كّلھ لھ

 
 -: في حدیث قال -)ع (حّدثنا یعقوب بن یزید، عن زیاد القندي، عن عبد اهللا بن سنان، عن أبي عبد اهللا -)3(/825

حّرم المدینة، فأجاز اهللا لھ، وإّن ) ص (م مّكة، وإّن رسول اهللاإّن اهللا لما أّدب نبّیھ ائتدب ففّوض إلیھ، وإّن اهللا حّر
 .حّرم كّل مسكر، فأجاز اهللا لھ) ص (اهللا حّرم الخمر، وإّن رسول اهللا

 
أخبرنا أبو عبد : قال) رحمھ اهللا (حّدثنا الشیخ أبو جعفر محّمد بن الحسن بن علّي بن الحسن الطوسي -)4(/826

أخبرنا : أخبرنا أبو الحسن علّي بن محّمد بن الزبیر القرشي قال: ف بابن الحاشر قالاهللا أحمد بن عبدون المعرو
حّدثنا العّباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن عاصم بن عبد الواحد : علّي بن الحسن بن فّضال قال

 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: المدایني قال
 

 إّن علیًا حّرم من الكوفة ما ،)ع ( والكوفة حرم علّي بن أبي طالب،)ص (دمّكة حرم إبراھیم، والمدینة حرم محّم
 .من المدینة) ص (حّرم إبراھیم من مّكة، وما حّرم محّمد

 

                                                        
 .360/19386 : 14 الوسائل ، 360/19386 : 5 التهذيب ، 563/1 : 4 الكافي -1
 و 23 من قطعة 340 : 25 و 9 من قطعة 8 : 17 البحار ،366/19402 : 14 الوسائل ، 310 : اإلختصاص ،12 من قطعة 381 : الدرجات بصائر -2

99 : 377/8. 
 .9/13 : 17 البحار ،366/19403 : 14 الوسائل ،381/13 : الدرجات بصائر -3
 .399/43 : 100 و 85/46 : 99 البحار ، 284 : 2 الطوسي أمالي -4
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 حدود المدینة
 

أبو علّي األشعري، عن الحسن بن علّي الكوفي، عن علّي بن مھزیار، عن فضالة بن أّیوب، عن  -)1(/827
 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (بد اهللامعاویة بن عّمار، عن أبي ع

 
شجرھا، وھو ما بین  )2(  وإّن المدینة حرمي ما بین البتیھا حرم ال یعضد،)ع (إّن مّكة حرم اهللا حّرمھا إبراھیم

 .)4(  ولیس صیدھا كصید مّكة، یؤكل ھذا وال یؤكل ذلك، وھو برید،)3( ظّل عائر إلى ظّل وعیر
 

 :لحسن بن محّمد بن سماعة، عن غیر واحد، عن أبان، عن أبي العّباس قالحمید بن زیاد، عن ا -)5(/828
 

: قلت: نعم حّرم بریدًا في برید، غضاھا، قال: المدینة؟ قال) ص ( حّرم رسول اهللا):ع (قلت ألبي عبد اهللا
 .ال، یكذب الناس: صیدھا؟ قال

 
ن یحیى، عن ابن مسكان، عن الحسن أبو علّي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان ب -)6(/829

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: الصیقل قال
 

: من المدینة؟ فقال لھ) ص (ما الذي حّرم رسول اهللا: كنت عند زیاد بن عبد اهللا و عنده ربیعة الرأي فقال زیاد
یا أبا : زیاد فقالأمیال، فسكت ولم یجبھ، فأقبل علّي ) ص (وكان على عھد رسول اهللا: برید في برید، فقال لربیعة

ما : وما بین البتیھا؟ قلت: من المدینة ما بین البتیھا، قال) ص (حّرم رسول اهللا: فقلت عبد اهللا ما تقول أنت؟
 .من عیر إلى وعیر: وما حّرم من الشجر؟ قال:  قال،)7( أحاطت بھ الحرار

 
ما بین : وما بین البتیھا؟ فقال: ھفسألھ إنسان وأنا جالٌس فقال ل: قال الحسن: قال ابن مسكان: قال صفوان
 .)9( إلى الثنّیة )8( الصورین

 
حّدثنا الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین : قال )رض( حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید -)10(/830

 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: بن سعید، عن حّماد بن عیسى، وفضالة، عن معاویة بن عّمار قال
 

 .ال، وال یعضد شجرھا: طائره كطائر مّكة؟ قال: ین البتي المدینة ظّل عائر إلى ظّل وعیر حرم، قلتما ب
 

 :عن جعفر بن محّمد صلوات اهللا علیھ أّنھ قال -)11(/831
 

                                                        
 ،361/44 : 99 البحار ،362/19391 : 14 الوسائل يسير، باختالف) الحجر طبع (75): ع (الرضا فقه ،12/23 : 6 التهذيب ، 564/5 : 4 الكافي -1

 .209/11875 : 10 الوسائل مستدرك
 .يقطع ال أي: يعضد ال -2
 .جبالن: عير و عائر -3
 .فراسخ أربع: البريد -4
 .364/19394 : 14 الوسائل ،13/24 : 6 التهذيب ،337/1568 : 2 الفقيه ، 563/4 : 4 الكافي -5
 .376/4 : 99 البحار ،363/19392 : 14 الوسائل نحوه، 13/26 : 6 التهذيب ، 337/2 : األخبار معاني ، 564/3 : 4 الكافي -6
 .حرة جمع: الحرار -7
 ).432 : 3 البلدان معجم (بالبقيع بالمدينة موضع: لصورانا -8
 ).86 : 2 البلدان معجم (مكّة جهة من المنورة المدينة في الوداع ثنية هنا والمراد مسلوك طريق فيها الجبل في العقبة هي: الثنية -9

 .6و377/5-376 : 99 البحار ، 366/19400 : 14 الوسائل ،338/4 : األخبار معاني -10
 .209/11874 : 10 الوسائل مستدرك ،378/11 : 99 البحار ، 296 : 1 االسالم دعائم -11
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ما : وما البتاھا؟ قال: ال وال یعضد شجرھا، قیل لھ: طیرھا كطیر مّكة؟ قال: ما بین البتي المدینة حرم، فقیل لھ
 . ال یھاج صیدھا وال ُیعضد شجرھا،)ص ( بھ الحّرة، حّرم ذلك رسول اهللاأحاطت

 
 :قال) ع (روى زرارة بن أعین، عن أبي جعفر -)1(/832

 
ما حولھا بریدًا في برید أن یختال خالھا أو ) ع (المدینة ما بین البتیھا صیدھا، وحّرم) ص (حّرم رسول اهللا

 .یعضد شجرھا إّال عودي الناضح
 

حّدثنا محّمد بن الحسن الصّفار، عن العّباس : قال) رحمھ اهللا (حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید -)2(/833
حّدثنا الحسین بن سعید، عن صفوان بن یحیى، عن ابن مسكان، عن أبي : بن معروف، عن علّي بن مھزیار قال

 :قال) ع (بصیر، عن أبي عبد اهللا
 

 .من قبل مّكة )6( والنقب )5( والعریض )4( إلى واقم )3(  المدینة من ذبابمن) ص (حّد ما حّرم رسول اهللا
 

حّدثنا إسماعیل : حّدثنا یحیى بن أّیوب وقتیبة بن سعید وابن حجر جمیعًا، عن إسماعیل، قال ابن أّیوب -)7(/834
: س بن مالك یقولأّنھ سمع أن - مولى المّطلب بن عبد اهللا بن حنطب - بن جعفر، أخبرني عمرو بن أبي عمرو

ألّلھّم إّني ُأحّرم ما بین جبلیھا مثل ما حّرم بھ : فلّما أشرف على المدینة قال -: في حدیث -)ص( قال رسول اهللا
 .إبراھیم مّكة، ألّلھّم بارك لھم في ُمّدھم وصاعھم

 
حّدثنا محّمد بن عبد اهللا : حّدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وعمرو الناقد، كالھما عن أبي أحمد، قال أبو بكر -)8(/835

 ):ص( قال النبي: قال األسدي، حّدثنا سفیان، عن أبي الزبیر، عن جابر
 

 .إّن إبراھیم حّرم مّكة، وإّني حّرمت المدینة ما بین البتیھا، ال یقطع عضاھھا وال یصاد صیدھا
 

 عن أبي بكر بن محّمد، عن عبد ، عن ابن الھاد، - یعني ابن مضر - حّدثنا قتیبة بن سعید، حّدثنا بكر -)9(/836
 ):ص( قال رسول اهللا: اهللا بن عمرو بن عثمان، عن رافع بن خدیج قال

 
 .- یرید المدینة - إّن إبراھیم حّرم مّكة، وإّني ُأحّرم ما بین البتیھا

 

                                                        
 .365/19395 : 14 الوسائل ،336/1562 : 2 الفقيه -1
 .375/2 : 99 البحار ،363/19393 : 14 الوسائل ،336/1565 : 2 الفقيه ،564/4 : 4 الكافي ،337/3 : األخبار معاني -2
 ).3 :3 البلدان مجمع (المنورة بالمدينة جبل: ذباب -3
 ).354 : 5 البلدان مجعم (جانبه إلى واقم وحرة المنورة المدينة حصون من حصن: واقم -4
 ).114 : 4 البلدان معجم (المنورة بالمدينة واد: العريض -5
 ).البحار هامش من (السقيا وبه الغربية بالحرة العقيق طريق وهو المدينة ونقب النجار بن دينار بني بنقب يعرف: النقب -6
 الدر ، 29ذ 229 : 2 والترهيب الترغيب ، 159 : 3 أحمد مسند ،56ذ 141 : 8و 51ذ 138 : 7 البخاري صحيح ،166/462 : 3 مسلم صحيح -7

 .296 : 1 المنثور
 279 : 2 الحبير تلخيص ، 242/34865 : 12 لعمالا كنز ،296 : 1 المنثور الدر ، 198 : 5 للبيهقي الكبرى السنن ، 165/458 : 3 مسلم صحيح -8
 .األول القسم 210/4864 : 2 للسيوطي األحاديث جامع ،
 ،4326 و 258/4325 : 4 للطبراني الكبير المعجم ،198 ،197 : 5 للبيهقي الكبرى السنن ، 141 : 4 أحمد مسند ، 164/456 : 3 مسلم صحيح -9

ل القسم 211/4865 : 2 للسيوطي األحاديث جامع ،242/34861 : 12 العمال كنز ،296 : 1 المنثور الدراألو. 
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 ألھل المدینة )ص( دعاء النبي
 

ي، عن عمرو بن سلیم الزرقي، عن عاصم بن حّدثنا قتیبة، حّدثنا اللیث، عن سعید بن أبي سعید المقبر -)1(/837
 :عمر، عن علّي بن أبي طالب قال

 
 ):ص( التي كانت لسعد بن أبي وقاص، فقال رسول اهللا )2( حّتى إذا كّنا بحّرة الّسقیا )ص( خرجنا مع رسول اهللا

لیلك ودعا ألھل مّكة بالبركة، الّلھّم إّن إبراھیم كان عبدك وخ: ائتوني بوضوء، فتوّضأ ثّم قام فاستقبل القبلة ثّم قال
وأنا عبدك ورسولك أدعوك ألھل المدینة أن تبارك لھم في ُمّدھم وصاعھم مثل ما باركت ألھل مّكة مع البركة 

 .بركتین
 

ثنا عمرو بن یحیى، عن عباد بن تمیم، عن : ثنا وھیب قال: حّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي، ثنا عفان قال -)3(/838
 :أّنھ قال )ص( ، عن رسول اهللاعبد اهللا بن زید

 
مثل ما  )4( إّن إبراھیم حّرم مّكة ودعا لھا، وحّرمت المدینة كما حّرم إبراھیم مّكة، ودعوت لھم في مّدھا وصاعھا

 .دعا بھ إبراھیم لمّكة
 

 اهللا بن حّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي، ثنا عثمان بن عمر، أنا ابن أبي ذئب، عن سعید المقبري، عن عبد -)5(/839
 :أبي قتادة، عن أبي قتادة

 
ألّلھّم إّن إبراھیم خلیلك : توّضأ، ثّم صّلى بأرض سعد بأرض الحّرة عند بیوت السقیا، ثّم قال )ص( أّن رسول اهللا

وعبدك ونبّیك دعاك ألھل مّكة، وأنا محّمد عبدك ورسولك أدعوك ألھل المدینة مثل ما دعاك إبراھیم بمّكة، 
ھم في صاعھم ومّدھم وثمارھم، ألّلھّم حّبب إلینا المدینة كما حّببت إلینا مّكة، واجعل ما بھا أدعوك أن تبارك ل

 .منوراء خّم، ألّلھّم إّني حّرمت مابین البتیھا كماحّرمت على لسان إبراھیم الحرم
 

 :حّدثنا یحیى، عن مالك، عن سھیل بن أبي صالح، أبیھ، عن أبي ھریرة، أّنھ قال -)6(/840
 

ألّلھّم بارك لنا في ثمرنا، : قال )ص(  فإذا أخذه رسول اهللا،)ص( الناس إذا رأوا أّول الثمر جاؤا بھ إلى النبّيكان 
وبارك لنا في مدینتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مّدنا، ألّلھّم إّن إبراھیم عبدك وخلیلك ونبّیك، وإّني 

ثّم یدعو أصغر ولید :  للمدینة، بمثل ما دعاك لمّكة ومثلھ معھ، قالعبدك ونبّیك، وإّنھ دعاك لمّكة، وإّني أدعوك
 .فیعطیھ ذلك الثمر لھ
 

                                                        
 ،61/3746 : 9 حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ،226/21 : 2 خزيمة ابن صحيح ،116-115 : أحمد مسند ،674/3914 : 5 الترمذي سنن -1

 : 2 والترهيب الترغيب ،390/10147 : 7 األطراف بمعرفة افاألشر تحفة ، 484/4270 : 2 للنسائي الكبرى السنن ،480 : 6 الكبير التاريخ
 .427 : 4 المتّقين السادة اتحاف ، 25 : 5 الكبير دمشق تاريخ تهذيب ،127/38130 : 14 العمال كنز ،226/21

 ).البحرين مجمع(المدينة عن بقرب موضع بالضم: السقيا -2
 نيل ،241/34860 : 12 العمال كنز األول، القسم 211/4866 : 2 للسيوطي األحاديث جامع ،197 : 5 للبيهقي الكبرى السنن ،40 : 4 أحمد مسند -3

 .35/3 : 5 األوطار
 .بهما يكال فيما أي -4
 : 2 للسيوطي األحاديث جامع ،225/18 : 2 والترهيب الترغيب ، 304 : 3 الزوائد مجمع ،296 : 1 المنثور الدر ، 309 : 5 أحمد مسند -5

 .244/34875 : 12 العمال كنز األول، قسمال 82/4243
 : 2 الدارمي وسنن 1105/3329 : 2 ماجة ابن سنن ،472/3454 : 5 الترمذي سنن ،170/473 : 3 مسلم صحيح ، 885/2 : 2 للمالك الموطّأ -6

 .225/19 : 2 والترهيب الترغيب ،296 : 1 المنثور الدر مختصراً، رويا 107
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 من أحدث بالمدینة حدثًا
 

علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر، عن جمیل  -)1(/841
 ):ص (سول اهللاقال ر: یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: بن دّراج قال

 
 .القتل: وما الحدث؟ قال: من أحدث بالمدینة حدثًا أو آوى محدثًا فعلیھ لعنة اهللا، قلت

 
 ):ص (قال رسول اهللا: روینا عن علّي صلوات اهللا علیھ أّنھ خطب الناس وقال في خطبتھ -)2(/842

 
یھ لعنة اهللا والمالئكة والّناس أجمعین، المدینة حرم ما بین عیر إلى ثور، فمن أحدث فیھا حدثًا أو آوى محدثًا فعل

 .ال یقبل اهللا منھ صرفًا وال عدال
 

                                                        
 .360/19387 : 14 وسائلال ، 565/6 : 4 الكافي -1
 .202/11850 : 10 الوسائل مستدرك ،377/10 : 99 البحار ، 295 : 1 االسالم دعائم -2
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 المدینة قّبة اإلسالم
 

 ):ص( قال رسول اهللا: عن أبي ھریرة قال -)1(/843
 

 .المدینة قّبة االسالم، ودار االیمان، وأرض الھجرة، ومثوى الحالل والحرام
 

                                                        
 .230/34802 : 12 العمال كنز ، 298 : 3 الزوائد مجمع ، 227/26 : 2 والترهيب الترغيب -1
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 ) ص (بناء مسجد النبي
 

 وعن ؛بن محّمد بن أبي نصر حّمد، ومحّمد بن الحسن جمیعًا، عن سھل بن زیاد، عن أحمدعلّي بن م -)1(/844
: قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن عبد اهللا بن المغیرة جمیعًا، عن عبد اهللا بن سنان، عن أبي عبد اهللا

 :سمعتھ یقول
 

یا رسول اهللا، لو أمرت بالمسجد : ثروا، فقالوا ثّم إّن المسلمین كŒ··ط···بنى مسجده بالسمیط) ص (إّن رسول اهللا
یا رسول اهللا، لو أمرت : نعم، فأمر بھ فزید فیھ، وبناه بالسعیدة، ثّم إّن المسلمین كثروا، فقالوا: فزید فیھ، فقال

یا : لوانعم، فأمر بھ، فزید فیھ، وُبني جداره باُألنثى والذكر، ثّم اشتّد علیھم الحّر، فقا: بالمسجد فزید فیھ، فقال
نعم، فأمر بھ، فأقیمت فیھ سواري من جذوع النخل، ثّم طرحت علیھ : رسول اهللا، لو أمرت بالمسجد فظّل، فقال

یا رسول : العوارض والخصف واإلذخر، فعاشوا فیھ حّتى أصابتھم األمطار، فجعل المسجد یكف علیھم، فقالوا
 .اهللا، لو أمرت بالمسجد فطّین

 
 وكان جداره قبل ،)ص ( فلم یزل كذلك حّتى قبض،)ع (كعریش موسى )2(  ال، عریش):ص (فقال لھم رسول اهللا

عنز صّلى الظھر، فإذا كان ضعف ذلك صّلى  )3( أن یظّلل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعًا وھو قدر مریض
 .العصر

 
 .لبنتان مخالفتان: لبنة ونصف، والذكر واُألنثى: لبنة لبنة، والسعیدة: والسمیط: وقال

 

                                                        
 .380/5 : 99 البحار ،205/6339 : 5 الوسائل ، 261/738 : 3 التهذيب ، 295/1 : 3 الكافي -1
 ).البحرين مجمع(الكرخ مثل النخل سعف من يبنى به، يستظّل ما: العرِيش -2
 ).البحرين مجمع(له كاضطجاع: وقيل لإلنسان كالجلوس وهو الغنم ربض موضع: الباء وكسر الميم بفتح: المربض -3



 297

 المسجد الذي ُأّسس على التقوى
 

سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن  :حّدثني محّمد بن حاتم، حّدثنا یحیى بن سعید، عن حمید الخّراط قال -)1(/845
 :مّر بي عبد الرحمن بن أبي سعید الخدري قال: قال

 
 )ص( دخلت على رسول اهللا: قال أبي: كیف سمعت أباك یذكر في المسجد الذي ُأّسس على التقوى؟ قال: قلت لھ

فأخذ كّفًا من حصباء : أيُّ المسجدین الذي ُأّسس على التقوى؟ قال! یا رسول اهللا: في بیت بعض نسائھ فقلت
 .أشھد أّني سمعت أباك ھكذا یذكره: فقلت: ھو مسجدكم ھذا لمسجد المدینة قال: فضرب بھ األرض ثّم قال

 
ن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن أبي سعید، عن أبي سعید حّدثنا قتیبة، حّدثنا الّلیث، ع -)2(/846

 :الخدري أّنھ قال
 

ھو : ھو مسجد قباء، وقال اآلخر: في المسجد الذي ُأّسس على التقوى من أّول یوم، فقال رجل )3( تمارى رجالن
 . ھو مسجدي ھذا):ص(  فقال رسول اهللا،)ص( مسجد رسول اهللا

 
، حّدثني أبي، ثنا وكیف ثنا ربیعة بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، عن سھل بن سعد حّدثنا عبد اهللا -)4(/847
ھو مسجد : في المسجد الذي ُأّسس على التقوى، فقال أحدھما )ص( اختلف رجالن على عھد رسول اهللا: قال

 الدنیاأربعة من قصور  .ھو مسجدي ھذا: فقال )ص( ھو مسجد قباء، فأتیا النبّي: الّرسول وقال اآلخر
 

: قال) رحمھ اهللا (أخبرنا والدي: أخبرنا الشیخ المفید أبو علّي الحسن بن محّمد الطوسي قراءة علیھ قال -)5(/848
: أخبرنا أبو القاسم إسماعیل بن علّي بن علّي الدعبلي قال: أخبرنا أبو الفتح ھالل بن محّمد بن جعفر الحّفار قال

ن دعبل بن رزین بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن زید بن ورقاء حّدثنا أبي أبو الحسن علّي بن علّي ب
ببغداد سنة إثنین وسبعین ومائتین، عن علّي بن موسى الّرضا، عن آبائھ،  )رض( أخو دعبل بن علّي الخزاعي

 :أّنھ قال) ع (عن أمیر المؤمنین
 

 . ومسجد بیت المقّدس ومسجد الكوفةالمسجد الحرام، ومسجد الّرسول،: أربعة من قصور الجّنة في الدنیا
 

                                                        
 .مختصراً روى 219 : 3 والنهاية البداية ،215/8 : 2 والترهيب الترغيب ،184/514 : 3 مسلم صحيح -1
 : 3 والنهاية البداية ،334 : 20 الصحيحين على المستدرك ، 89 و 8 : 3 أحمد مسند ،36/697 : 2 النسائي سنن ،261/3099 : 5 الترمذي سنن -2

 .483/1606 : 4 حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ، 8ذ 215 : 2 والترهيب الترغيب ،219
 .المسجد أمر في اقشاوتن تجادال: رجالن تمارى -3
 موارد ،148/7522 : 2 واآلثار األحاديث في المصنّف ،207/6025 : 6 للطبراني الكبير المعجم مختصراً، روى 335 وفي 331 : 5 أحمد مسند -4

 حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ،215/9 : 2 والترهيب الترغيب ،219 : 3 والنهاية البداية ،501-500 : 3 المسير زاد ، 256/1037 : الظمآن
 .34 : 7 و 10 : 4 الزوائد مجمع ، 1605 و 482/1604 : 4
 .270/1 : 102 و 380/4 و 240/4 : 99 البحار ،282/6556 : 5 الوسائل ، 379 : 1 الطوسي أمالي -5
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 وحّد الروضة) ص (حّد مسجد النبّي
 

محّمد بن یحیى، عن محّمد بن الحسین، عن صفوان بن یحیى، عن العالء بن رزین، عن محّمد بن  -)1(/849
 :مسلم قال

 
 المنبر عن یمین اُألسطوانة التي عند رأس القبر إلى اُألسطوانتین من وراء: سألتھ عن حّد مسجد الرسول قال

القبلة، وكان من وراء المنبر طریق تمّر فیھ الشاة ویمّر الرجل منحرفًا، وكان ساحة المسجد من البالط إلى 
 .الصحن

 
أحمد بن إدریس وغیره، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن إسماعیل، عن محّمد بن عمرو بن سعید،  -)2(/850

 ؟)ص ( كم كان مسجد رسول اهللا):ع (قلت ألبي عبد اهللا : سام قالعن موسى بن أكیل، عن عبد األعلى مولى آل
 .كان ثالثة آالف وستمائة ذراع مكسرة: قال

 
عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن إسماعیل، عن علّي بن النعمان، عن عبد اهللا بن  -)3(/851

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: مسكان، عن أبي بصیر قال
 

إلى طرف الظالل، وحّد المسجد إلى اُألسطوانتین عن یمین المنبر إلى ) ص (ضة من مسجد الرسولحّد الرو
 .الطریق مّما یلي سوق الّلیل

 
 :محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن حدید، عن مرازم قال -)4(/852

 
 فیما بین بیتي ومنبري روضة ):ص (قال رسول اهللا: عّما یقول الناس في الّروضة، فقال) ع (سألت أبا عبد اهللا

ُبعد أربع : جعلت فداك فما حّد الروضة؟ فقال: من ریاض الجّنة ومنبري على ترعة من ترع الجّنة، فقلت لھ
 .ال: جعلت فداك من الصحن فیھا شيء؟ قال: أساطین من المنبر إلى الّظالل، فقلت

 
ّضال، عن جمیل، عن أبي بكر الحضرمّي، عن أبي محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن ف -)5(/853

 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (عبد اهللا
 

ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجّنة، ومنبري على ترعة من ترع الجّنة، وقوائم منبري رّبت في 
 .نعم إّنھ لو كشف الغطاء لرأیتم: ھي روضة الیوم؟ قال: قلت: الجّنة، قال

 

                                                        
 .283/6557 : 5 الوسائل ، 554/4 : 4 الكافي -1
 : 5 الوسائل ،) )ص (اهللا رسول مسجد طول: (وفيه 147/682 : 1 الفقيه ،261/737 : 3 التهذيب ، 555/7 : 4 و 296/3 : 3 الكافي -2

283/6558. 
 .146/3 : 100 البحار ، 284/6559 : 5 الوسائل ، 6/14/27 و 6/8/14 التهذيب ، 555/6 : 4 الكافي -3
 .146/2 : 100 البحار ،345/19360 : 14 الوسائل ، 554/5 : 4 الكافي -4
 .146/1 : 100 البحار ،345/19359 : 14 الوسائل ،355/3 : 4 الكافي -5
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 ) ص (جد النبيالصالة في مس
 

 :أّنھ قال) ص (عن رسول اهللا قد روینا عن جعفر بن محّمد، عن أبیھ، عن آبائھ صلوات اهللا علیھم، -)1(/854
 

 .صالة في مسجد المدینة عشرة آالف صالة
 

یا سعید أخبرني أبي  - :في حدیث قال -)ع (علّي بن زید، عن سعید بن المسّیب، عن علّي بن الحسین -)2(/855
 : عن جبرئیل، عن اهللا جّل جاللھ أّنھ قال،)ص (ین، عن أبیھ، عن رسول اهللالحس

 
ما من عبد من عبادي آمن بي، وصّدق بك، وصّلى في مسجدك ركعتین على خالء من الناس، إّال غفرت لھ ما 

 .حیث حّدثني بھذا الحدیث) ع (تقّدم من ذنبھ وما تأّخر فلم أر شاھدًا أفضل من علّي بن الحسین
 

محّمد بن أحمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصّدق،  -)3(/856
 :قال) ع (عن عّمار بن موسى، عن أبي عبد اهللا

 
ال، إّن الصالة في مسجد رسول : سألتھ عن الصالة في المدینة، ھل ھي مثل الصالة في مسجد رسول اهللا؟ قال

 .لصالة في المدینة مثل الصالة في سائر البلدانألف صالة، وا) ص (اهللا
 

عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن إسماعیل، عن أبي إسماعیل السّراج، عن ابن  -)4(/857
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: مسكان، عن أبي الصامت قال

 
   .تعدل بعشرة آالف صالة) ص (صالة في مسجد النبي

                                                        
 .3925ذ 426 : 3 الوسائل مستدرك ،378/14 : 99 البحار ، 296 : 1 االسالم دعائم -1
 مدينة ،356/295 : المناقب في الثاقب ، 134 : 4 آشوب شهر ابن مناقب ،11 : المسترشد ،188-117/186-116 : الرجال معرفة اختيار -2

 .302/1 : 18 العوالم ،9و151/8-149 : 46 البحار ،308/45 : المعاجز
 .281/6551 : 5 الوسائل ، 20/2 : الزيارات كامل ،254/701 : 3 التهذيب -3
 .382/11 : 99 البحار ،279/6545 : 5 الوسائل ،21/3 : الزيارات كامل ،556/12 : 4 الكافي -4
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 في الزیارة :رونالفصل الثالث والعش
 

 )ص(زیارة النبي واألئمة 
 

حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن عباد بن سلیمان، عن محّمد بن سلیمان الدیلمي، عن : قال )رض( حّدثنا أبي -)1(/858
 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (إبراھیم بن أبي حجر األسلمي، عن أبي عبد اهللا

 
ینة جفاني، ومن جفاني جفوتھ یوم القیامة، ومن جاءني زائرًا وجبت لھ من أتى مّكة حاّجًا ولم یزرني إلى المد

 .شفاعتي، ومن وجبت لھ شفاعتي وجبت لھ الجّنة
 

حكیم بن داود، عن سلمة، عن علّي بن سیف، عن سلیمان بن عمرو النخعي، عن عبد اهللا بن الحسن،  -)2(/859
من زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في  ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (عن أبیھ، عن علّي بن أبي طالب

 .حیاتي، وكنت لھ شھیدًا وشافعًا یوم القیامة
 

حّدثنا إبراھیم بن : محّمد بن أحمد بن داود، عن أبي أحمد إسماعیل بن عیسى بن محّمد المؤّدب قال -)3(/860
حّدثنا أبو الحسن موسى بن : بمصر قالحّدثنا محّمد بن محّمد بن األشعث بن ھیثم : محّمد بن عبد اهللا القرشي قال

حّدثني أبي، عن أبیھ، عن جّده جعفر بن : قال) ع (إسماعیل بن موسى بن جعفر بن محّمد بن علّي بن الحسین
 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (محّمد، عن أبیھ محّمد بن علّي، عن علّي

 
 .ستطیعوا فابعثوا إلّي بالسالم فإّنھ یبلغنيمن زار قبري بعد موتي كان كمن ھاجر إلّي في حیاتي، فإن لم ت

 
محّمد بن جعفر الرزاز، عن محّمد بن الحسین بن أبي الخّطاب، عن الحسن بن محبوب، عن جمیل بن  -)4(/861

 :قال) ع (صالح، عن الفضیل بن یسار، عن أبي جعفر
 

 .مبرورة) ص (تعدل حّجة مع رسول اهللا) ص (إّن زیارة قبر رسول اهللا
 

 :عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن ابن أبي نجران قال -)5(/862
 

 .لھ الجّنة: متعّمدًا؟ فقال) ص ( جعلت فداك ما لمن زار رسول اهللا):ع ()6( قلت ألبي جعفر
 

 عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن السدوسي، عن أبي عبد اهللا -)7(/863
 ):ص (قال رسول اهللا: الق) ع(
 

 .من أتاني زائرًا كنت شفیعھ یوم القیامة
 

                                                        
 .333/19337 : 14 الوسائل ، 459/7 : الشرائع علل -1
 .143/27 : 100 البحار ،13/12 : الزيارات كامل -2
 ،337/1934 : 14 الوسائل يسير، بتفاوت 296 : 1 االسالم دعائم ،14/17 : الزيارات كامل ، 76 : الجعفريات ، 457 : المقنعة ،3/1 : 6 التهذيب -3

 .189/11820 و 188/11818 و 185/11808 : 10 الوسائل مستدرك ،379/16 : 99 البحار
 .144/30 : 100 البحار ،335/19341 : 14 الوسائل ، 14/19 : الزيارات كامل -4
-142 : 100 البحار ،332/19335 : 14 الوسائل ،12/2 : الزيارات كامل ،)متعمداً (بدل) قاصداً: (وفيه 3/3 : 6 التهذيب ، 548/1 : 4 الكافي -5

 .28و 25-22و 143
 ).ع (الثاني جعفر أبي أي -6
 .21-142/18 : 100 البحار ،333/19336 : 14 الوسائل ،12/1 : الزيارات كامل ،4/4 : 6 التهذيب ، 548/3 : 4 الكافي -7
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محّمد بن یحیى، عن سلمة، عن علّي بن سیف بن عمیرة، عن طفیل بن مالك النخعي، عن إبراھیم بن  -)1(/864
 :قال) ص (أبي یحیى، عن صفوان بن سلیمان، عن أبیھ، عن النبّي

 
 .اري یوم القیامةمن زارني في حیاتي وبعد موتي كان في جو

 
 :قال) ص ( أّن النبّي،)ع (ھارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محّمد، عن أبیھ -)2(/865

 
 .من زارني حّیًا أو مّیتًا كنت لھ شفیعًا یوم القیامة

 
 :أّنھ قال) ص (روي عن النبّي: بعض نسخ الرضوي -)3(/866

 
 . مّیتًا فكأّنما زارني حّیًامن زار قبري حّلت لھ شفاعتي، ومن زارني

 
حّدثنا علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن عبد السالم بن صالح : حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الھمداني قال -)4(/867

 :الھروي قال
 

أّن المؤمنین :  یا ابن رسول اهللا ما تقول في الحدیث الذي یرویھ أھل الحدیث):ع (قلت لعلّي بن موسى الرضا
على جمیع خلقھ من ) ص (یا أبا الصلت إّن اهللا فّضل نبّیھ محّمدًا: رّبھم من منازلھم في الجّنة؟ فقالیزورون 

َمْن ُیِطِع  (:النبّیین والمالئكة، وجعل طاعتھ طاعتھ، ومتابعتھ متابعتھ، وزیارتھ في الدنیا واآلخرة زیارتھ، فقال
 .)6() ِذیَن ُیَباِیُعوَنَك ِإنََّما ُیَباِیُعوَن اَهللاِإنَّ الَّ (:وقال )5() الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللا

 
في الجّنة أرفع ) ص ( من زارني في حیاتي أو بعد موتي فقد زار اهللا، ودرجة النبّي):ص (وقال رسول اهللا

 ) الحدیث (.الدرجات، فمن زاره إلى درجتھ في الجّنة من منزلھ فقد زار اهللا تبارك وتعالى
 

حّدثنا عّدة من أصحابنا، منھم أحمد بن إدریس ومحّمد بن یحیى، عن : حّمد بن یعقوب قالحّدثني م -)7(/868
عن بعض أصحابنا رفعھ، عن محّمد بن علّي  -)ع (وكان خادمًا ألبي جعفر الثاني - العمركي بن علي، عن یحیى

 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (بن الحسین
 

 .وم القیامة فأنقذتھ من أھوالھامن زارني أو زار أحدًا من ذرّیتي زرتھ ی
 

سعد بن عبد اهللا بن أبي خلف، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن محّمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن  -)8(/869
 :قال) ع (یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن عبد اهللا بن سنان، عن أبي عبد اهللا

 
یا بنّي : یا أبھ ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: رأسھ فقالإذ رفع ) ص (بینا الحسن بن علّي في حجر رسول اهللا

من أتاني زائرًا بعد موتي فلھ الجّنة، ومن أتى أباك زائرًا بعد موتھ فلھ الجّنة، ومن أتى أخاك زائرًا بعد موتھ فلھ 
 .الجّنة، ومن أتاك زائرًا بعد موتك فلھ الجّنة

                                                        
 .143/26 : 100 البحار ، 336/19342 و 334/19339 : 14 الوسائل ،458 : المقنعة ،13/11 : الزيارات كامل ، 3/2 : 6 التهذيب -1
 .139/2 : 100 البحار ،336/19343 : 14 الوسائل ،65/205 : اإلسناد قرب -2
 .186/11809 : 10 الوسائل مستدرك ، 334/4 : 99 البحار -3
 .31/6 و 3/4 : 4 البحار ، 325/19320 : 14 الوسائل ،117/21 : التوحيد -4
 .80 : 4 النساء -5
 .10 : 48 الفتح -6
 .123/31 : 100 البحار ،331/19332 : 14 الوسائل ،11/4 : الزيارات كامل -7
 .142/16 : 100 البحار ، 329/19326 : 14 الوسائل ،465 : المقنعة ،10/1 : الزيارات كامل ،20/44 : 6 التهذيب -8
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قال : جّبار، عن محّمد بن سنان، عن محّمد بن علّي رفعھ قالأبي علّي األشعري، عن محّمد بن عبد ال -)1(/870

 ):ص (رسول اهللا
 

یا علّي من زارني في حیاتي أو بعد موتي أو زارك في حیاتك أو بعد موتك أو زار إبنیك في حیاتھما أو بعد 
 .موتھما ضمنت لھ یوم القیامة أن ُأخّلصھ من أھوالھا وشدائدھا حّتى ُأصّیره معي في درجتي

 
الحسین بن أحمد بن إدریس، عن أبیھ، عن محّمد بن الحسین بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عیسى،  -)2(/871

 ):ص (لرسول اهللا) ع (قال الحسن بن علي: قال) ع (عن العالء بن المسّیب، عن الصادق، عن آبائھ
 

 علّي أن أزوره یوم القیامة حّتى من زارني أو زار أباك أو زار أخاك كان حّقًا: یا أبھ ما جزاء من زارك؟ فقال
 .ُأخّلصھ من ذنوبھ

 
حّدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد اهللا : محّمد بن أحمد بن داود، عن محّمد بن علّي الكوفي قال -)3(/872
ي حّدثنا عبد الرحمن بن محّمد الحسن: حّدثني القاضي أبو إسحاق إبراھیم بن محّمد بن عبد اهللا الرازي قال: قال
حّدثنا إبراھیم بن عبد اهللا بن حسین بن : حّدثنا محّمد بن منصور قال: حّدثنا محّمد بن الحسن الفارسي قال: قال

 ):ع (قال الحسن بن علّي: عثمان بن معّلى بن جعفر قال
 

حّیًا أو مّیتًا أو من زارني حّیًا أو مّیتًا أو زار أباك حّیًا أو مّیتًا أو زار أخاك : یا رسول اهللا ما لمن زارنا؟ قال
 .زارك حّیًا أو مّیتًا كان حّقًا علّي أن أستنقذه یوم القیامة

 
قال : عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن عثمان بن عیسى، عن المعّلى أبي شھاب قال -)4(/873

 ):ص (لرسول اهللا) ع (الحسین
 

من زارني حّیًا أو مّیتًا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك  یا بنّي ):ص (یا أبتاه ما لمن زارك؟ فقال رسول اهللا
 .كان حّقًا علّي أن أزوره یوم القیامة وُأخّلصھ من ذنوبھ

 
سعد بن عبد اهللا، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن محّمد بن خلف، عن القاسم بن یحیى، عن جّده  -)5(/874

 :قال) ع (اهللالحسن بن راشد، عن عبد اهللا بن سنان، عن أبي عبد 
 

یا : یا أبھ ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال:  إذ رفع رأسھ فقال،)ص (في حجر رسول اهللا) ع (بینا الحسین بن علّي
بنّي من أتاني زائرًا بعد موتي فلھ الجّنة، ومن أتى أباك زائرًا بعد موتھ فلھ الجّنة، ومن أتى أخاك زائرًا بعد موتھ 

 . بعد موتك فلھ الجّنةفلھ الجّنة، ومن أتاك زائرًا
 

حّدثنا محّمد : محّمد بن أحمد بن داود، عن محّمد بن الحسن الكوفي، عن محّمد بن علّي بن معّمر قال -)6(/875
 :قال) ع (حّدثني عبد الرحمن بن أبي نجران، عن علّي بن شعیب، عن أبي عبد اهللا: بن مسعدة قال

 
                                                        

 .142/17 و 123/30 : 100 البحار ،328/19325 : 14 الوسائل ،346/1581 : 2 الفقيه ،11/3 : الزيارات كامل ، 579/2 : 4 الكافي -1
 .141/12 : 100 البحار ،19333ذ 326 : 14 الوسائل ،107/1 : عمالاأل ثواب ، 59 : الصدوق أمالي -2
 .330/19328 : 14 الوسائل ، 40/83 : 6 التهذيب -3
 ،57/4 : الصدوق أمالي ،68 : للصدوق الهداية ،345/1576 : 2 الفقيه ،) )ع (علي بن الحسن قال: (وفيه 460/5 : العلل ، 548/4 : 4 الكافي -4

 .373/8 : 99 و 11-141/7-140 : 100 و 373/8 : 91 البحار ،326/19333 : 14 الوسائل ، 11/2 : الزيارات املك ،4/7 : 6 التهذيب
 .40/84 : 6 التهذيب -5
 .329/19327 : 14 الوسائل ، 21/48 : 6 التهذيب -6
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لّبیك یا بنّي، : یا أبھ، قال: ذات یوم إذ رفع رأسھ فقال لھ) ص (هللاقاعد في حجر رسول ا) ع (بینا الحسین بن علّي
یا بنّي من أتاني بعد وفاتي زائرًا ال یرید إّال زیارتي : ما لمن أتاك بعد وفاتك زائرًا ال یرید إّال زیارتك؟ فقال: قال

زائرًا ال یرید إّال  ن أتى أخاك بعد وفاتھفلھ الجّنة، ومن أتى أباك بعد وفاتھ زائرًا ال یرید إّال زیارتھ فلھ الجّنة، وم
 .زیارتھ فلھ الجّنة، ومن أتاك بعد وفاتك زائرًا ال یرید إّال زیارتك فلھ الجّنة

 
حّدثني علّي بن : حّدثني أحمد بن محّمد الھمداني قال: قال )رض( حّدثني حمزة بن محّمد العلوّي -)1(/876

حّدثنا جعفر بن أمین الثغري : ن القواریرّي قرابة یعلى بن عبید قالحّدثنا محّمد بن الحسی: حمدون الرواس قال
حّدثنا عثمان بن عیسى الّرواسي، عن العالء بن المسّیب، عن جعفر بن محّمد، عن أبیھ محّمد بن علّي، عن : قال

 :قال الحسین صلوات اهللا علیھ: قال) ع (أبیھ علّي بن الحسین بن علّي
 

یا بنّي من زارني حّیًا ومّیتًا، ومن زار أباك حّیًا ومّیتًا، ومن زار أخاك حّیًا ومّیتًا ومن : الیا أبتاه ما لمن زارنا؟ ق
 .زارك حّیًا ومّیتًا كان حقیقًا علّي أن أزوره یوم القیامة وُأخّلصھ من ذنوبھ وُأدخلھ الجّنة

 
 بن إسماعیل، عن صالح بن عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن محّمد بن الحسین، عن محّمد -)2(/877

 ):ع (قلت ألبي عبد اهللا: عقبة، عن زید الشحام قال
 

: فما لمن زار أحدًا منكم؟ قال: قلت: كمن زار اهللا عّز وجّل فوق عرشھ، قال:  قال؟)ص (ما لمن زار رسول اهللا
 ).ص (كمن زار رسول اهللا

 
أخبرنا الحسین : قال) رحمھ اهللا (الحسن الطوسيحّدثنا الشیخ أبو جعفر محّمد بن الحسن بن علّي بن  -)3(/878

حّدثنا أبو : حّدثنا أبو القاسم علّي بن حبشي قال: حّدثنا أبو عبد اهللا محّمد بن وھبان قال: بن إبراھیم القزویني قال
ن حّدثنا صفوان بن یحیى، عن الحسین بن أبي غندر، ع: حّدثنا أبي قال: محّمد بن الحسین قال الفضل العّباس بن

) ص (أّن رسول اهللا -: ـ في حدیث) ع (قال أمیر المؤمنین: قال) ع (عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر
یا أبھ، : أخبرني جبرئیل أّنكم قتلى ومصارعكم شّتى، فقال لھ:  لم بكیت؟ قال):ع (بكى بكاًء شدیدًا فقال لھ الحسین

لئك طوائف من ُأّمتي، یزورونكم یلتمسون بذلك البركة، وحقیق یا بنّي ُأو: فما لمن یزور قبورنا على تشّتتھا؟ فقال
 .علّي أن آتیھم یوم القیامة حّتى ُأخّلصھم من أھوال الساعة من ذنوبھم ویسكنھم اهللا الجّنة

 
 :أّنھ قال) ع (روى عبد الرحمن بن مسلم، عن أبي عبد اهللا -)4(/879

 
 جاھد عدّونا فكأّنما جاھد معنا، ومن توّلى لمحّبنا فقد أحّبنا، من زارنا في مماتنا فكأّنما زارنا في حیاتنا، ومن

 ).ص (ومن سّر مؤمنًا فقد سّرنا، ومن أعان فقیرنا كان مكافأتھ على جّدنا محّمد
 

حّدثنا ھارون : أخبرنا أحمد بن یوسف قال: محّمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محّمد بن سعید قال -)5(/880
 ):ع (قلت ألبي عبد اهللا: ي أبي عبد اهللا الحراني قالحّدثن: بن مسلم قال

 

                                                        
 .141/15 : 100 البحار يسير، بتفاوت 327/19333 : 14 الوسائل ،107/2 : األعمال ثواب -1
 روى 15/20 : الزيارات كامل ، 93/174 و 79/157 و 4/6 : 6 التهذيب ذيله، روى 347/1592 : 2 الفقيه ، 71 : المقنعة ، 585/5 : 4 افيالك -2

 .144/31 و 119/17 : 100 البحار ،543/19783 و 335/19340 : 14 الوسائل صدره،
 .123/2 : 17 العوالم ،13-119/11-118 : 100 و 234/20 : 44 و 80/40 : 28 البحار ،331/19330 : 14 الوسائل ،281 : 2 الطوسي أمالي -3
 .183/11801 : 10 الوسائل مستدرك ،124/34 : 100 البحار ،)مخطوط (19 : للمشهدي الكبير المزار -4
 و 21-120/19 : 100 بحارال ،330/19329 : 14 الوسائل ،)ع (عنه آخر بسند فيه روى 4 و 251/3 : الزيارات كامل ، 79/156 : 6 التهذيب -5

101 : 83/11. 
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من أتاه وزاره وصّلى عنده ركعتین كتبت لھ حّجة مبرورة، فإن صّلى عنده :  قال؟)ع (ما لمن زار قبر الحسین
وكذلك : جعلت فداك وكذلك لكّل من زار إمامًا مفترضة طاعتھ؟ قال: أربع ركعات كتبت لھ حّجة وعمرة، قلت

 .ر إمامًا مفترضة طاعتھكّل من زا
 

) ع (أبو علّي األشعري، عن عبد اهللا بن موسى، عن الحسن بن علّي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا -)1(/881
 :قال

 
إّن لكّل إمام عھدًا في عنق أولیائھ وشیعتھ، وإّن من تمام الوفاء بالعھد وحسن األداء زیارة قبورھم، فمن زارھم 

 . بما رغبوا فیھ كان أئّمتھم شفعاء لھم یوم القیامةرغبًة في زیارتھم وتصدیقًا
 

 ):ع (للحسن) ص (قال رسول اهللا -)2(/882
 

 .من زارك بعد موتك، أو زار أباك، أو زار أخاك، فلھ الجّنة
 

أبي ومحّمد بن الحسن معًا، عن الحسن بن متیل، عن الحسن بن علّي الكوفي، عن علّي بن حسان، عن  -)3(/883
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: قال) ع ( بن كثیر مولى أبي جعفرعبد الرحمن

 
 ألّن ،)ص (لكان تاركًا حّقًا من حقوق اهللا ومن حقوق رسول اهللا) ع (لو أّن أحدكم حّج دھره ثّم لم یزر الحسین

 .فریضة من اهللا واجبة على كّل مسلم) ع (حّق الحسین
 

بیھ، عن علّي بن محّمد بن سالم، عن محّمد بن خالد، عن عبد حّدثني محّمد بن عبد اهللا الحمیري، عن أ -)4(/884
في  -)ع (حّدثنا ھشام بن سالم، عن أبي عبد اهللا: اهللا بن حّماد البصري، عن عبد اهللا بن عبد الرحمان األصّم قال

ن یأتّم بھ، الجّنة إن كا: فما لمن زاره؟ قال: نعم، قال: ھل یزار والدك؟ فقال: أّنھ أتاه رجل فقال - حدیث طویل
 .الحسرة یوم الحسرة: فما لمن تركھ رغبًة عنھ؟ قال: قال

 
 :أّنھ قال) ع (روي عن أبي محّمد الحسن بن علّي العسكري -)5(/885

 
 .من زار جعفرًا أو أباه لم یشتك عینھ ولم یصبھ سقم، ولم یمت مبتلى

 
 . ولم یمت فقیرًامن زارني ُغِفرْت لھ ذنوبھ: أّنھ قال) ع (روي عن الصادق -)6(/886

 
 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: روي في بعض مؤّلفات أصحابنا، عن معّلى بن خنیس قال -)7(/887

 
 .ما من رجل یزورنا أو یزور قبورنا، إّال غشیتھ الرحمة، وُغِفرت لھ ذنوبھ

 
                                                        

 6 التهذيب ، 459/3 : الشرائع علل ،261/24 : 2) ع (الرضا أخبار عيون ،345/1577 : 2 الفقيه ، 122/2 : الزيارات كامل ، 567/2 : 4 الكافي -1
 .4-117/1-116 : 100 البحار ،322/19314 : 14 الوسائل ، 474 : المقنعة ،93/175 و 78/155: 
 .350/12157 : 10 الوسائل مستدرك ،145/37 : 100 البحار ، 95 : والمحاسن العيون من المختارة الفصول -2
 101 البحار ،)اهللا من فريضة اهللا رسول حقّ ألن: (وفيه 444/19563 و 428/19524 : 14 الوسائل ،42/87 : 6 التهذيب ، 122 : الزيارات كامل -3
 .11و3/10: 
 .350/12158 : 10 الوسائل مستدرك ،5/19 : 101 و 145/36 : 100 و 13 ملحق 319 : 83 البحار ، 194/7 و 2صدر 123 : الزيارات كامل -4
 .145/35 : 100 البحار ،543/19785 : 14 الوسائل ، 474 : المقنعة ، 78/154 : 6 التهذيب -5
 .145/34 : 100 ارالبح ،543/19784 : 14 الوسائل ، 474 : المقنعة ، 78/153 : 6 التهذيب -6
 .351/12163 : 10 الوسائل مستدرك ،302/1 : 102 البحار -7
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لیث، عن مجاھد، عن ابن ثنا حفص بن سلیمان، عن : قال[ سعد]ثنا : قال[ سعید]حّدثني أبو القاسم بن  -)1(/888
 ):ص( قال رسول اهللا: عمر قال

 
 .من حّج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حیاتي

 
 نا محّمد بن موسى الحلواني، نا محّمد بن 1أخبرنا أبو سعد المالیني، أنا أبو أحمد بن عدي الحاف -)2(/889

 ):ص( قال رسول اهللا:  عن نافف عن ابن عمر قالإسماعیل بن سمرة، نا موسى بن ھالل، عن عبد اهللا العمري،
 

 .من زار قبري وجبت لھ شفاعتي
 

أبي الدنیا، حّدثني سعید بن  أخبرنا أبو سعید بن أبي عمرو، نا أبو عبد اهللا الصّفار، نا أبو بكر بن -)3(/890
زید الكعبي، عن أنس بن عثمان الجرجاني، نا محّمد بن إسماعیل بن أبي فدیك، أخبرني أبو المثنى سلیمان بن ی

 :قال )ص( مالك أّن رسول اهللا
 

 .من زارني بالمدینة محتسبًا، كنت لھ شھیدًا وشفیعًا یوم القیامة
 

 نا أبو عبد اهللا الصّفار إمالء، نا محّمد بن موسى البصري، نا عبد الملك بن 1أخبرنا أبو عبد اهللا الحاف -)4(/891
، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي ھریرة  -  لبني السدي لقیتھ ببغدادوھو یتیم - قریب، نا محّمد بن مروان

 ):ص( قال رسول اهللا: قال
 

ما من عبد یسّلم علّي عند قبري إّال وّكل اهللا بھ ملك یبلغني، وكفي أمر آخرتھ ودنیاه، وكنت لھ شھیدًا وشفیعًا یوم 
 .القیامة

 

                                                        
 : 5 للبيهقي الكبرى السنن ، 310/13497 : 12 للطبراني الكبير المعجم ،4155 و 489/4154 : 3 االيمان شعب ، 278/192 : 2 قطني الدار سنن -1

 .2 : 4 الزوائد مجمع ،651/42582 : 15 العمال كنز ، 246
 .278/194 : 2 الدارقطني سنن ، 4160 و 490/4159 : 3 اإليمان شعب -2
 .489/4157 : 3 اإليمان شعب -3
 .489/4156 : 3 المصدر نفس -4
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 ) ع (زیارة فاطمة الزھراء
 

أحمد بن داود، عن علّي بن حبشي بن قوني، عن علّي بن سلمان الزراري، عن محّمد بن محّمد بن  -)1(/892
 :الحسین بن أبي الخطاب، عن محّمد بن إسماعیل، عن الخیبري، عن یزید بن عبد الملك، عن أبیھ، عن جّده قال

 
 أخبرني أبي وھو ذا ھو :طلب البركة، قالت: ما غدا بك؟ قلت: فبدأتني بالسالم، ثّم قالت) ع (دخلت على فاطمة

 .نعم وبعد موتنا: في حیاتھ وحیاتك؟ قالت: أّنھ من سّلم علیھ وعلّي ثالثة أّیام أوجب اهللا لھ الجّنة، قلت لھا
 

 ):ص (قال لي رسول اهللا: قالت) ع (عن أمیر المؤمنین، عن فاطمة -)2(/893
 

 .ّنةیا فاطمة من صّلى علیك غفر اهللا لھ، وألحقھ بي حیث كنت من الج
 

محّمد الحسن بن محّمد بن  حّدثنا أبو: محّمد بن أحمد بن داود، عن محّمد بن وھبان البصري قال -)3(/894
حّدثنا إبراھیم بن محّمد بن عیسى : حّدثنا العّباس بن الولید بن العّباس المنصوري قال: الحسن السیرافي قال

 :فقل) ع (رت إلى قبر جّدتك فاطمةإذا ص: ذات یوم قال) ع (حّدثنا أبو جعفر: العریضي قال
 
َیا ُمْمَتَحَنُة اْمَتَحَنِك اُهللا الَِّذي َخَلَقِك َقْبَل َأْن َیْخُلَقِك َفَوَجَدِك ِلَما اْمَتَحَنِك َصاِبَرًة، َوَزَعْمَنا َأنَّا َلِك َأْوِلَیاٌء َوُمِصدُِّقوَن  (

 َفِإنَّا َنْسَأُلِك ِإْن ُكنَّا َصدَّْقَناِك ِإالَّ َأْلَحْقِتَنا ِبَتْصِدیِقَنا َلُھَما ،)ع (َتاَنا ِبِھ َوِصیُُّھَوَأ) ص (َوَصاِبُروَن ِلُكلِّ َما َأَتاَنا ِبِھ َأُبوِك
 ).ِباْلُبْشَرى ِلُنَبشَِّر َأْنُفَسَنا ِبَأنَّا َقْد َطُھْرَنا ِبِوَالَیِتَك

 

                                                        
 .194/9 : 100 البحار ،367/19404 : 14 الوسائل ، 9/18 : 6 التهذيب -1
 .211/11877 : 10 الوسائل مستدرك ،194/10 : 100 البحار ،228 : األنوار مصباح -2
 .194/11 : 100 البحار ،367/19405 : 14 الوسائل ،9/19 : 6 التهذيب -3
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 في موضع قبرھا الشریف
 

) ع ( فیما سئل عن موالنا علّي بن محّمد الھادي،)ع ( من األئّمةذكر جامع كتاب المسائل وأجوبتھا -)1(/895
 :كتبت إلیھ: أبو الحسن إبراھیم بن محّمد الھمداني قال: فقال فیھ ما ھذا لفظھ

 
ھي مع جّدي : أھي في طیبة أو كما یقول الناس في البقیع؟ فكتب) ع (إن رأیت أن تخبرني عن بیت ُأّمك فاطمة

 ) الحدیث). (ص (مع النبي) ع ( وھذا النّص كاف في أّنھا:صلوات اهللا علیھ، قلت
 

 :علّي بن محّمد وغیره، عن سھل بن زیاد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر قال -)2(/896
 

ُأمّیة في المسجد صارت في  دفنت في بیتھا فلّما زادت بنو:  فقال،)ع (عن قبر فاطمة) ع (سألت أبا الحسن
 .المسجد

 
 : محّمد بن عیسى، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر قالأحمد بن -)3(/897

 
عن ھذه ) ع (سأل رجل جعفرًا:  أي مكان دفنت؟ فقال،)ص (عن فاطمة بنت رسول اهللا) ع (سألت الرضا

  . دفنت في البقیع: فقال لھ عیسى - وعیسى بن موسى حاضر - المسألة
  

هللا، ما أنا وعیسى بن موسى، أخبرني عن آبائك، أصلحك ا: قد قال لك، فقلت لھ: ما تقول؟ فقال: فقال الرجل
 .دفنت في بیتھا: فقال

 
حّدثنا علّي بن الحسین السعدآبادي، عن أحمد بن أبي : قال )رض( حّدثنا محّمد بن موسى بن المتوّكل -)4(/898

 سول اهللاقال ر: قال) ع (عبد اهللا البرقي، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اهللا
 ):ص(
 

بین ) ص (ما بین قبري ومنبري روضة من ریاض الجّنة ومنبري على ترعة من ترع الجّنة، ألّن قبر فاطمة
 .قبره ومنبره، قبرھا روضة من ریاض الجّنة، وإلیھ ترعة من ترع الجّنة

 
خمسة وسبعین  )ص (توّفیت ولھا ثمان عشرة سنة وشھران، وأقامت بعد النبي) ع (روي إّن فاطمة -)5(/899
 .یومًا

 
في اللیل، ) ع (وأخرجھا ومعھ الحسن والحسین) ع (أربعین یومًا، وتوّلى غسلھا وتكفینھا أمیر المؤمنین: وروي

 .وصّلوا علیھا ولم یعلم بھا أحد، ودفنھا في البقیع
 

حّنطیھا وكّفنیھا، یا أسماء غّسلیھا و - ):ع (في حدیث وفاة فاطمة الزھراء -)ع (روى أّنھ قال علّي -)6(/900
 .)1( وصّلوا علیھا لیال، ودفنوھا بالبقیف وماتت بعد العصر فغّسلوھا، وكّفنوھا، وحّنطوھا،: قال

                                                        
 : 10 الوسائل مستدرك ، 19و199/18-198 : 100 البحار ،)ع (آبائه عن الصادق عن) مخطوط (264 : األنوار مصباح ، 623 : األعمال اقبال -1

210/11876. 
 268 : األخبار معاني ، 311/76 : 1) ع (الرضا أخبار عيون ،341/1575 و 148/684 : 1 قيهالف ، 255/705 : 3 التهذيب ، 461/9 : 1 الكافي -2
 .191/1 : 100 البحار ،368/19406 : 14 الوسائل ، 365 : 3 آشوب شهر ابن مناقب ،1ذ
 .211/11878 : 10 الوسائل مستدرك ، 192/2 : 100 البحار ،367/1314 : اإلسناد قرب -3
 .192/3 : 100 البحار ،369/19408 : 14 الوسائل ، 267/1  :األخبار معاني -4
 .525/1 : 11 العلوم عوالم ،212/41 : 43 البحار ، 55 : المعجزات عيون -5
 .509 : 11 العلوم عوالم ، 187 : 43 البحار ، 501 : الغمة كشف -6
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  . )ع (العالمين نساء سيدة فاطمة قبر موضع في الروايات اختلفت: الفقيه في -1
  . البقيع في دفنت أنّها روى من فمنهم. 1
 رياض من روضة ومنبري قبري بين ما: قال إنّما) ص (النبي وأن والمنبر القبر بين دفنت أنّها روى من ومنهم. 2

  . والمنبر القبر بين قبرها ألن الجنّة
 عند من وهو -: قال أن إلى - عندي، الصحيح هو وهذا المسجد في صارت المسجد في ُأمية بنو زادت فلما بيتها في دفنت أنّها روى من ومنهم. 3

 ).341 : 2 الفقيه) (ص (النبي فيها التي الحظيرة مؤخّر إلى) ع (جبرئيل باب من إليها يدخل التي اُألسطوانة
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 ) ع (موضع بیت فاطمة
 

 :محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن الحكم، عن معاویة بن وھب قال -)1(/901
 

نعم، :  ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجّنة؟ فقال):ص ( ھل قال رسول اهللا):ع (قلت ألبي عبد اهللا
: إلى الباب الذي یحاذي الزقاق إلى البقیف قال) ص (ما بین البیت الذي فیھ النبّي) ع (وبیت علّي وفاطمة: وقال

 ) الحدیث (.فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانھ أصاب منكبك األیسر ثّم سّمى سائر البیوت
 

                                                        
 .279/6543 : 5 الوسائل ،8/15 : 6 التهذيب ، 555/8 : 4 الكافي -1
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 ) ع ( بیت علي وفاطمةالصالة في
 

عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن أحمد بن محّمد، عن حّماد بن عثمان، عن جمیل بن دّراج  -)1(/902
 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: قال

 
، )2(  ما بین منبري وبیوتي روضة من ریاض الجّنة، ومنبري على ترعة من ترع الجّنة):ص (قال رسول اهللا

 بیوت النبي: قلت لھ: المساجد إّال المسجد الحرام؟ قال جمیل مسجدي تعدل ألف صالة فیما سواه منوصالة في 
 .نعم وأفضل: وبیت علّي منھا؟ قال) ص(
 

عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن أّیوب بن نوح، عن صفوان، وابن أبي عمیر، وغیر واحد،  -)3(/903
 :عن جمیل بن دّراج قال

 
 .وأفضل: مثل الصالة في الّروضة؟ قال) ع ( الصالة في بیت فاطمة):ع (د اهللاقلت ألبي عب

 
 قلت ألبي عبد اهللا: محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّضال، عن یونس بن یعقوب قال -)4(/904

 ).ع (في بیت فاطمة: أفضل أو في الّروضة؟ قال) ع ( الصالة في بیت فاطمة):ع(
 

                                                        
 .146/4 : 100 البحار ،280/6446 : 5 الوسائل ،7/13 : 6 التهذيب ،556/10 : 4 الكافي -1
 ترع والجمع فروضة، المطمئن الموضع في كانت فإذا خاصة، المرتفع المكان على الروضة األصل في وهي الصغير، الباب: بالضم التُرعة -2

 .الجنّة إلى يؤديان الموضع ذاه في والذكر الصالة أن) الجنّة تُرع من ترعة على منبري (و فمعنى وغرفات، كغرفة وترعات
 .193/6 : 100 البحار ،285/6561 : 5 الوسائل ،556/14 : 4 الكافي -3
 .193/5 : 100 البحار ،284/6560 : 5 الوسائل ،8/16 : 6 التهذيب ،556/13 : 4 الكافي -4
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 ) ع (ةموضع مسجد فاطم
 

 :یقول) ع (سمعت الرضا: قال ابن الجھم -)1(/905
 

 ).ع (موضع اُألسطوانة مّما یلي صحن المسجد، مسجد فاطمة
 

                                                        
 .149/14 : 100 البحار ، 1374 : 329 اإلسناد قرب -1



 312

 ) ص (كیفیة زیارة النبي
 

علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، وعن محّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن  -)1(/906
 :قال) ع (عبد اهللا اویة بن عّمار، عن أبيصفوان، وابن أبي عمیر، عن مع

 
 ثّم تقوم فتسّلم على رسول اهللا) ص (إذا دخلت المدینة فاغتسل قبل أن تدخلھا أو حین تدخلھا، ثّم تأتي قبر النبي

 ثّم تقوم عند اُألسطوانة المقّدمة من جانب القبر األیمن عند رأس القبر عند زاویة القبر وأنت مستقبل ،)ص(
 ،)ص (ومنكبك األیسر إلى جانب القبر، ومنكبك األیمن مّما یلي المنبر، فإّنھ موضع رأس رسول اهللالقبلة، 
 :وتقول

 
ُد َأنََّك َأْشَھُد َأْن َال ِإلَھ ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِریَك َلُھ، َوَأْشَھُد َأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ، َوَأْشَھُد َأنََّك َرُسوُل اِهللا، َوَأْشَھ (

ُمَحمَُّد ْبِن َعْبِد اِهللا، َوَأْشَھُد َأنََّك َقْد َبلَّْغَت ِرَساَالِت َربَِّك، َوَنَصْحَت الُِمَِّتَك، َوَجاَھْدَت ِفي َسِبیِل اِهللا، َوَعَبْدَت اَهللا َحتَّى 
َعَلْیَك ِمَن اْلَحقِّ، َوَأنََّك َقْد َرؤْفَت ِباْلُمْؤِمِنیَن، َوَغُلْظَت َعَلى َأَتاَك اْلَیِقیُن ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة، َوَأدَّْیَت الَِّذي 

 .اْلَكاِفِریَن، َفَبَلَغ اُهللا ِبَك َأْفَضَل َشَرِف َمَحلِّ اْلُمَكرَِّمیَن
 

َصَلَواِتَك َوَصَلَواِت َمَالِئَكِتَك اْلُمَقرَِّبیَن، َوِعَباِدَك اْلَحْمُد هللاِِ الَِّذي اْسَتْنَقَذَنا ِبَك ِمَن الشِّْرِك َوالضََّالَلِة، َأللَُّھمَّ َفاْجَعْل 
الصَّاِلِحیَن، َوَأْنِبَیاِئَك اْلُمْرَسِلیَن، َوَأْھِل السََّماَواِت َواالََْرِضیَن، َوَمْن َسبََّح َلَك َیا َربَّ اْلَعاَلِمیَن، ِمَن االَْوَِّلیَن 

َرُسوِلَك، َوَنِبیَِّك َوَأِمیِنَك، َوَنِجیَِّك َوَحِبیِبَك، َوَصِفیَِّك َوَخاصَِّتَك، َوَصْفَوِتَك َوِخَیَرِتَك َواْالِخِریَن َعَلى ُمَحمَّد َعْبِدَك َو
 .ِمْن َخْلِقَك

 
َوَلْو  (: َواْالِخُروَن، َأللَُّھمَّ ِإنََّك ُقْلَتَأللَُّھمَّ َأْعِطِھ الدََّرَجَة َواْلَوِسیَلَة ِمَن اْلَجنَِّة، َواْبَعْثُھ َمَقامًا َمْحُمودًا َیْغِبُطُھ ِبِھ االَْوَُّلوَن

َوِإنِّي َأَتْیُت َنِبیََّك  )2() َأنَُّھْم ِإْذ َظَلُموا َأْنُفَسُھْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اَهللا َواْسَتْغَفَر َلُھُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اَهللا َتوَّابًا َرِحیمًا
 ).ي، َوِإنِّي َأَتوجَُّھ ِإَلى اِهللا َربِّي َوَربَِّك ِلَیْغِفَر ُذُنوِبيُمْسَتْغِفرًا َتاِئبًا ِمْن ُذُنوِب

 
وارفع یدیك، واسأل حاجتك، فإّنك  خلف كتفیك، واستقبل القبلة،) ص (وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي

 .أحرى أن تقضى إن شاء اهللا
 

 :بن أبي نصر قالعّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن أحمد بن محّمد  -)3(/907
 

السََّالُم َعَلى َرُسوِل اِهللا، السََّالُم  (:قل: عند قبره؟ فقال) ص ( كیف السالم على رسول اهللا):ع (قلت ألبي الحسن
ْد َنَصْحَت الُِمَِّتَك، َوَجاَھْدَت ِفي َعَلْیَك َیا َحِبیَب اِهللا، السََّالُم َعَلْیَك َیا َصْفَوَة اِهللا، السََّالُم َعَلْیَك َیا َأِمیَن اِهللا، َأْشَھُد َأنََّك َق

َسِبیِل اِهللا، َوَعَبْدَتُھ َحتَّى َأَتاَك اْلَیِقیُن، َفَجَزاَك اُهللا َأْفَضَل َما َجَزى َنِبّیًا َعْن ُأمَِّتِھ، َأللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد 
 ).َراِھیَم، ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیٌدَأْفَضَل َما َصلَّْیَت َعَلى ِإْبَراِھیَم َوآِل ِإْب

 

                                                        
 .150/17 : 100 البحار ،341/19353 : 14 الوسائل ،5/8 : 6 التهذيب ، 15/1 : اراتالزي كامل ، 550/1 : 4 الكافي -1
 .64 : 4 النساء -2
 .28 و155/25 : 100 البحار ،343/19355 : 14 الوسائل ،6/9 : 6 التهذيب ،20/10 و 18/6 : الزيارات كامل ، 552/3 : 4 الكافي -3
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 بالبقیع) ع (زیارة األئّمة
 

حّدثني حكیم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد اهللا بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن عمرو بن  -)1(/908
 :قال) ع ([أحدھما]، عن بعض أصحابنا، عن أحدھم [ھاشم]ھشام 

 
السََّالُم َعَلْیُكْم َأِئمََّة اْلُھَدى،  (:م واجعل القبلة خلفك والقبر بین یدیك ثّم تقولإذا أتیت قبور األئمة بالبقیع فقف عندھ

ِقْسِط، السََّالُم َعَلْیُكْم َأْھَل اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى، السََّالُم َعَلْیُكْم اْلُحَجُج َعَلى َأْھِل الدُّْنَیا، السََّالُم َعَلْیكُم اْلَقوَّاُموَن ِفي اْلَبِریَِّة ِباْل
السََّالُم َعَلْیكُّْم َأْھَل الصَّْفَوِة، السََّالُم َعَلْیُكْم َیا آَل َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوآِلِھ َوَسلَّْم، السََّالُم َعَلْیُكْم َأْھَل النَّْجَوى، 

ُكذِّْبُتْم َوُأِسيَء ِإَلْیُكم َفَغَفْرُتْم، َوَأْشَھُد َأنَُّكُم االَِْئمَُّة الرَّاِشُدوَن َأْشَھُد َأنَُّكْم َقْد َبلَّْغُتْم َوَنَصْحُتْم َوَصَبْرُتْم ِفي َذاِت اِهللا َو
 .َدَعْوُتْم َفَلْم ُتَجاُبوا، َوَأَمْرُتْم َفَلْم ُتَطاُعوا اْلَمْھِدیُّوَن َوَأنَّ َطاَعَتُكْم َمْفُروَضٌة، َوَأنَّ َقْوَلُكُم الصِّْدُق َوَأنَُّكْم

 
 َدَعاِئُم الدِّیِن َوَأْرَكاُن االَْْرِض، َلْم َتَزاُلوا ِبَعْیِن اِهللا َیْنَسُخُكْم ِفي َأْصَالِب ُكلِّ ُمَطھَّر، َوَیْنُقُلُكْم ِمْن َأْرَحاِم َوَأنَُّكْم

، ِطْبُتْم َوَطاَبْت َمْنَبُتُكْم، َمنَّ ِبُكْم َعَلْیَنا َدیَّاُن اْلُمَطھََّراِت، َلْم ُتَدنِّْسُكُم اْلَجاِھِلیَُّة اْلَجْھَالُء، َوَلْم ُتْشَرْك ِفیُكْم ِفَتُن االَْْھَواِء
الدِّیِن، َفَجَعَلُكْم ِفي ُبُیوت َأِذَن اُهللا َأْن ُتْرَفَع َوُیْذَكَر ِفیَھا اْسُمُھ، َوَجَعَل َصَلَواَتَنا َعَلْیُكْم، َرْحَمًة َلَنا َوَكفَّاَرًة ِلُذُنوِبَنا، ِإْذ 

َنا، َوَطیََّب َخْلَقَنا ِبَما َمنَّ ِبِھ َعَلْیَنا ِمْن ِوَالَیِتُكْم، َوُكنَّا ِعْنَدُه ُمَسمِّیَن ِلِعْلِمُكْم، ُمْعَتَرِفیَن ِبَتْصِدیِقَنا ِإیَّاُكْم، اْخَتاَرُكُم اُهللا َل
ْخَالَص، َوَأْن َیْسَتْنِقَذ ِبُكْم ُمْسَتْنِقُذ اْلَھْلَكى َوھَذا َمَقاُم َمْن َأْسَرَف َوَأْخَطَأ، َواْسَتَكاَن َوَأَقرَّ ِبَما َجَنى، َوَرَجا ِبَمَقاِمِھ االِْ

ِمَن الرََّدى، َفُكوُنوا ِلي ُشَفَعاَء، َفَقْد َوَفْدُت ِإَلْیُكْم ِإْذ َرِغَب َعْنُكْم َأْھُل الدُّْنَیا، َواتََّخُذوا آَیاِت اِهللا ُھُزوًا، َواْسَتْكَبُروا 
 .َعْنَھا

 
 َیْسُھو، َوَداِئٌم َال َیْلُھو، َوُمِحیٌط ِبُكلِّ َشْيء، َوَلَك اْلَمنُّ ِبَما َوفَّْقَتِني، َوَعرَّْفَتِني َأِئمَِّتي َوِبَما َأَقْمَتِني َیا َمْن ُھَو َقاِئٌم َال

َكاَنِت اْلِمنَُّة ِمْنَك َعَليَّ َمَع َأْقَوام َعَلْیِھ، ِإْذ َصدَّ َعْنُھ ِعَباُدَك، َوَجِھُلوا َمْعِرَفَتُھ، َواْسَتَخفُّوا ِبَحقِِّھ، َوَماُلوا ِإَلى ِسَواُه، َف
َخَصْصَتُھْم ِبَما َخَصْصَتِني ِبِھ، َفَلَك اْلَحْمُد ِإْذ ُكْنُت ِعْنَدَك ِفي َمَقاِمي َمْذُكورًا َمْكُتوبًا، َفَال َتْحِرْمِني َما َرَجْوُت، َوَال 

 .وادع لنفسك بما أحببت)  ُمَحمَّد َوآِلِھ الطَّاِھِریَنُتَخیِّْبِني ِفیَما َدَعْوُت ِفي َمَقاِمي ھَذا، ِبُحْرَمِة
 

حّدثني سلمة بن الخطاب، عن عمر بن علي، عن عّمھ، عن عمر : حّدثني حكیم بن داود بن حكیم قال -)2(/909
 :بن یزید بّیاع السابري رفعھ قال

 
ُم َعَلْیَك َیا اْبَن َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن َواْبَن َأوَِّل السََّال (:فیقول) ع (كان محّمد بن علّي بن الحنفّیة یأتي قبر الحسن بن علي

اْلُمْسِلِمیَن، َوَكْیَف َال َتُكوُن َكذِلَك َوَأْنَت َسِلیُل اْلُھَدى، َوَحِلیُف التَّْقَوى، َوَخاِمُس َأْھِل اْلَكَساِء، َغذَّْتَك َیُد الرَّْحَمِة، 
َت ِمْن َثْدِي االِْیَماِن، َفِطْبَت َحّیًا َوِطْبَت َمیِّتًا، َغْیُر َأنَّ النَّْفَس َغْیُر َراِضَیة َوُربِّیَت ِفي ِحْجِر االِْْسَالِم، َوُرِضْع

َیا َأَبا َعْبِد اِهللا اْلُحَسْیِن َفَعَلى َأِبي ُمَحمَّد  (:فقال) ع (ثّم التفت إلى الحسین) َشاكَّة، ِفي َحَیاِتَك َیْرَحُمَك اُهللا ِبِفَراِقَك، َوَال
 ).َالُمالسَّ
 

حّدثني علّي بن الحسین، وغیره، عن علّي بن إبراھیم بن ھاشم، عن أبیھ، عن عبد الرحمن بن أبي  -)3(/910
 :قال) ع (نجران، عن یزید بن إسحاق األشعري، عن الحسن بن عطّیة، عن أبي عبد اهللا

 
 .تقول عند قبر علّي بن الحسین ما أحببت

 
 الحسین بن رجاء الّصیداوي ھذه الزیارة لعثمان بن سعید العمري ومعھ أبو روى أبو الحسین أحمد بن -)4(/911

 : وقفا على باب السالم فقاال،)ع (عند زیارتھما لموالنا أبي عبد اهللا جعفر بن محّمد: القاسم بن روح، قال
                                                        

 .صدره روى 350/12159 : 10 الوسائل مستدرك ، 303/1 : 100 البحار يسير، اوتبتف 556 : 4 الكافي ، 53/2 : الزيارات كامل -1
 .205/2 : 100 البحار ، 41/85 : 6 التهذيب ، 53/1 : الزيارات كامل -2
 .351/12160 : 10 الوسائل مستدرك ،206/5 : 100 البحار ، 55/3 : الزيارات كامل -3
 .351/12161:  10 الوسائل مستدرك ، 211/9 : 100 البحار -4
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 َوَبَرَكاُتُھ، السََّالُم َعَلْیَك َیا َشِھیَد َداِر اْلَفَناِء َوَزِعیَم َداِر السََّالُم َعَلْیَك َیا َمْوَالَي َواْبَن َمْوَالَي َوَأَبا َمَواِليَّ َوَرْحَمُة اِهللا (

اْلَبَقاِء، ِإنَّا َخاِلَصُتَك َوَمَواِلیَك، َوَنْعَتِرُف ِبَأْوَالَك َوُأْخَراَك، َفاْشَفْع َلَنا ِإَلى ُمَشفِِّعَك اهللا َتَعاَلى َربَِّنا َوَربَِّك، َفَما َخاَب 
 ).َصَد ِبَك َربَُّھ، َوَأْتَعَب ِفیَك َقْلَبُھ، َوَھَجَر ِفیَك َأْھَلُھ َوَصِحَبُھ، َواتََّخَذَك َوِلیَُّھ َوَحْسُبُھ، َوالسََّالُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اِهللاَعْبٌد َق

 



 315

 ) ص (وداع قبر النبي
 

 ):ع ( قال أبو عبد اهللا:علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار قال -)1(/912
 

بعد ما تفرغ من حوائجك، واصنع مثل ما ) ص (إذا أردت أن تخرج من المدینة فاغتسل، ثّم ائت قبر النبي
ي ِفي َمَماِتي ِزَیاَرِة َقْبِر َنِبیَِّك، َفِإنَّ َتَوفَّْیَتِني َقْبَل ذِلَك َفِإنِّ َأللَُّھمَّ َال َتْجَعُلُھ آِخَر اْلَعْھِد ِمْن (:صنعت عند دخولك وقل

 ).َأْن َال ِإلَھ ِإالَّ َأْنَت، َوَأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك: َعَلى َما َشِھْدُت َعَلْیِھ ِفي َحَیاِتي
 

 :محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّضال، عن یونس بن یعقوب قال -)2(/913
 

َصلَّى اُهللا َعَلْیَك، السََّالُم َعَلْیَك، َال َجَعَلُھ آُهللا آِخَر  (:تقول: قال) ص (عن وداع قبر النبّي) ع (سألت أبا عبد اهللا
 ).َتْسِلیِمي َعَلْیَك

 
جماعة من مشایخي، عن سعد بن عبد اهللا، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن الحسن بن علّي بن  -)3(/914

 :فّضال قال
 

بعد ) ص (العمرة، فأتى القبر من موضع رأس رسول اهللاوھو یرید أن یوّدع للخروج إلى ) ع (رأیت أبا الحسن
ولزق بالقبر، ثّم أتى المنبر، ثّم انصرف حّتى أتى القبر، فقام إلى جانبھ فصّلي، ) ص (المغرب، فسّلم على النبي

ّلى  فص،)ص (وألصق منكبھ األیسر بالقبر قریبًا من اُألسطوانة التي دون اُألسطوانة المخلقة التي عند رأس النبّي
 .في نعلیھ - أو ثماني ركعات - سّت ركعات

 
فكان مقدار ركوعھ وسجوده ثالث تسبیحات أو أكثر، فلّما فرغ من ذلك سجد سجدة أطال فیھا السجود حّتى : قال

 .بّل عرقھ الحصى
 

   .وذكر بعض أصحابنا أّنھ رآه ألصق خّده بأرض المسجد: قال

                                                        
 .358/19383 : 14 الوسائل ، 11/20 : 5 التهذيب ، 563/1 : 4 الكافي -1
 .157/33 : 100 البحار ، 359/19384 : 14 الوسائل ، 26/2 : الزيارات كامل ، 563/2 : 4 الكافي -2
 و 149/15 : 100 البحار ،483/4 : 4 األبرار ةحلي ، 359/19385 : 14 الوسائل ،17/40 : 2) ع (الرضا أخبار عيون ، 27/3 : الزيارات كامل -3

157/35. 
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 الحرام ومساجد المدینةما ورد في المسجد  :الفصل الرابع والعشرون
 

 ) ص (فضل الصالة في المسجد الحرام ومسجد الرسول
 

 :الحسین بن سعید، عن صفوان وفضالة، وابن أبي عمیر، عن جمیل بن دّراج قال -)1(/915
 

 صالة في ):ص (قال رسول اهللا: كم تعدل الصالة فیھ؟ فقال) ص (عن مسجد رسول اهللا) ع (سألت أبا عبد اهللا
 . أفضل من ألف صالة في غیره إّال المسجد الحراممسجدي ھذا

 
 ):ص (قال رسول اهللا -)2(/916

 
الصالة في مسجدي كألف صالة في غیره إّال المسجد الحرام، فإّن الصالة في المسجد الحرام تعدل ألف صالة في 

 .مسجدي
 

 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (الحسین بن سعید، عن صفوان، عن إسحاق بن عّمار، عن أبي عبد اهللا -)3(/917
 

 .صالة في مسجدي مثل ألف صالة في غیره إّال المسجد الحرام، فإّنھا خیر من ألف صالة
 

 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (الحسین بن سعید، عن حّماد، عن معاویة بن وھب، عن أبي عبد اهللا -)4(/918
 

 .لحرام فإّنھ أفضل منھالصالة في مسجدي تعدل ألف صالة في غیره إّال المسجد ا
 

 عن عبد اهللا بن جعفر، عن ھارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق ،)رحمھ اهللا (أبي -)5(/919
 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (جعفر بن محّمد، عن آبائھ

 
الصالة فیھ صالة في مسجدي تعدل عند اهللا عشرة آالف صالة في غیره من المساجد إّال المسجد الحرام، فإّن 

 .تعدل مائة ألف صالة
 

أخبرنا جماعة، : قال) رحمھ اهللا (حّدثنا الشیخ أبو جعفر محّمد بن الحسن بن علّي بن الحسن الطوسي -)6(/920
عن أبي المفّضل، عن رجاء بن یحیى بن الحسین العبرتائي الكاتب سنة أربع عشرة وثالثمائة، عن محّمد بن 

 بن عبد الرحمن األصّم، عن الفضیل بن یسار، عن وھب بن عبد اهللا بن أبي داود الحسن بن شّمون، عن عبد اهللا
یا  :في وصّیتھ لھ قال) ص (الھنابي، عن أبي حرب بن أبي األسود الُدئلي، عن أبیھ، عن أبي ذر، عن رسول اهللا

، وصالة في أبا ذر، صالة في مسجدي ھذا تعدل مائة ألف صالة في غیره من المساجد إّال المسجد الحرام
 .المسجد الحرام تعدل مائة ألف صالة في غیره

 
 :أّنھ قال) ص (صّح الحدیث عن رسول اهللا -)7(/921

 
                                                        

 .281/6549 : 5 الوسائل ،15/33 : 6 التهذيب -1
 .271/6518 : 5 الوسائل ، 147/681 : 1 الفقيه -2
 .281/6550 : 5 الوسائل ،15/32 : 6 التهذيب -3
 .280/6547 : 5 الوسائل ، 15/31 : 6 التهذيب -4
 .381/6 و 241/6 : 99 البحار ، 271/6520 : 5 لوسائلا ، 50/1 : األعمال ثواب -5
 .369/27 : 83 البحار ،272/6525 : 5 الوسائل ، 141 : 2 الطوسي أمالي -6
 .425/3924 و 421/3911 : 3 الوسائل مستدرك عليه، اهللا صلوات الرضوي فقه نسخ بعض عن 2و334/1 : 99 البحار -7
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الصالة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صالة، وفي مسجدي ھذا تعدل ألف صالة، وقد روي خمسین ألف 
 .صالة

 
ار، عن سلمة، وحّدثني حكیم بن داود بن حكیم، حّدثنا محّمد بن الحسن، عن محّمد بن الحسین الصّف -)1(/922

قال : یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: عن سلمة بن الخّطاب، عن علّي بن سیف، عن أبیھ، عن جمیل بن دّراج قال
 ):ص (رسول اهللا

 
 .صالة في مسجدي تعدل ألف صالة في غیره

 
شعري، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن حّدثنا أبي، عن سعد بن عبد اهللا بن أبي خلف القّمي األ -)2(/923

 :موسى بن القاسم البجّلي، عّمن حّدثھ، عن مرازم قال
 

 صالة في مسجدي ):ص (قال رسول اهللا:  فقال؟)ص (عن الصالة في مسجد رسول اهللا) ع (سألت أبا عبد اهللا
إّن اهللا فّضل مّكة : تعدل ألف صالة في غیره، وصالة في مسجد الحرام تعدل ألف صالة في مسجدي، ثّم قال

  )3() الحدیث (.وجعل بعضھا أفضل من بعض
 

عن بعض أصحابھ، عن مرازم،  حّدثني حكیم بن داود بن حكیم، عن سلمة، عن إسماعیل بن جعفر، -)4(/924
 :قال) ع (عن أبي عبد اهللا

 
 .صالة في مسجد المدینة أفضل من ألف صالة في غیره من المساجد

 
حّدثني علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد، عن : قال) اهللارحمھ  (أبي -)5(/925

 ):ع (قال محّمد بن علّي الباقر: قال) ع (أبي الحسن الرضا، عن آبائھ
 

 .صالة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صالة في غیره من المساجد
 

أنبأنا عبید بن عمرو، عن عبد الكریم، عن :  زكرّیا بن عدّي قالحّدثنا: حّدثنا إسماعیل بن أسد قال -)6(/926
 :قال )ص(  أّن رسول اهللا،)رض( عطاء، عن جابر

 
صالة في مسجدي أفضل من ألف صالة فیما سواه إّال المسجد الحرام، وصالة في المسجد الحرام أفضل من مائة 

 .ألف صالة فیما سواه
 

 :قال )ص( أّن النبي: أّیوب، عن نافععبد الرّزاق، عن معمر، عن  -)7(/927
 

 .صالة في مسجد المدینة أفضل من ألف صالة في غیره إّال المسجد الحرام
 

 :عبد الرّزاق، عن معمر، عن قتادة قال -)1(/928
                                                        

 .14و382/13 : 99 البحار ،6554 و 282/6553 : 5 ئلالوسا ، 7و21،22/50 : الزيارات كامل -1
 .381/10 و 241/8 : 99 البحار ، 281/6552 : 5 الوسائل ، 20/2 : الزيارات كامل -2
 .48/33 : القرآن في الحج في الحديث تمام -3
 .382/15 : 99 البحار ،282/6555 : 5 الوسائل ، 22/8 : الزيارات كامل -4
 .241/5 : 99 البحار ،271/6519 : 5 الوسائل ، 49/1 : األعمال ثواب -5
 .269 : 2 المنثور الدر ، 214/3 : 2 والترهيب الترغيب ،367و343 : 3 أحمد مسند ، 246 : 1 اآلثار مشكل ،451/1406 : 1 ماجة ابن سنن -6
 .122/9137 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -7
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 .صالة في مسجدي ھذا خیر من ألف صالة فیما سواه إّال المسجد الحرام: قال )ص( إّن النبي

 
حّدثنا إبراھیم بن عبد اهللا بن معبد، : سمعت نافعًا مولى ابن عمر یقول: ن ابن جریج قالعبد الرّزاق، ع -)2(/929

 :یقول )ص( سمعت رسول اهللا: قالت )ص( أّن میمونة زوج النبّي: أّن ابن عباس حّدث
 

 .صالة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة فیما سواه إّال مسجد الكعبة
 

أخبرنا مالك، عن زید بن راح وعبید اهللا بن أبي عبد اهللا األغّر، عن أبي :  قالحّدثنا عبد اهللا بن یوسف -)3(/930
 :قال )ص( أّن النبي: عبد اهللا األغّر، عن أبي ھریرة

 
 .صالة في مسجدي ھذا خیر من ألف صالة فیما سواه إّال المسجد الحرام

 
محّمد بن طلحة بن ركانة المطلبي، عن جبیر ثنا سفیان، عن : ثنا ھشیم بن بشیر قال: حّدثنا أبو بكر قال -)4(/931

 ):ص( قال رسول اهللا: بن مطعم قال
 

 .إّن صالة في مسجدي ھذا خیر من ألف صالة فیما سواه إّال المسجد الحرام
 

 ):ص( قال رسول اهللا: عبد الرّزاق، عن عبد اهللا بن عمر، عن نافف عن ابن عمر قال -)5(/932
 

 . صالة في غیره إّال المسجد الحرامصالة في مسجدي ھذا خیر من ألف
 

 نا أبو عبد اهللا الحسین بن الحسن بن أّیوب الطوسي، نا أبو حاتم الرازي، نا 1أخبرنا أبو عبد اهللا الحاف -)6(/933
 :بشیر، عن قتادة، عن عبد اهللا بن الصامت، عن أبي ذر محّمد بن بّكار بن بالل، حّدثني سعید بن

 
:  فقال؟)ص( عن الصالة في بیت المقدس أفضل، أو الصالة في مسجد رسول اهللا )ص( أّنھ سأل رسول اهللا

 ) الحدیث (.صالة في مسجدي ھذا أفضل من أربع صلوات فیھ، ولنعم المصّلى، ھو أرض المحشر والمنشر
 

 :سمعت إبراھیم المّكي یحّدث عن عطاء قال: عبد الرّزاق قال -)7(/934
 

                                                                                                                                                                                        
 .122/9138 : 5 المصدر نفس -1
 .121/9135 : 5 المصدر نفس -2
 مشكل ،330 : 1 الدارمي سنن يسير، باختالف 485 وفي 256 : 2 أحمد مسند ، 181/506 : 3 مسلم صحيح ، 136/213 : 2 البخاري صحيح -3

 : 2 واآلثار األحاديث في المصنّف ،3916ذ 719 : 5 و 147/325 : 2 الدارمي سنن ،)أفضل: (وفيه 450/1404 : 1 ماجة ابن سنن ، 246 : 1 اآلثار
 .269 : 2 المنثور الدر ، 214/4 : 2 والترهيب الترغيب ،196/9 : 1 الموطّأ ،147/7513

 المعجم ،)خير (بدل) أفضل: (وفيه 80 : 4 أحمد مسند ، 128/950 : الطيالسي داود أبي مسند ،147/7513 : 2 واآلثار األحاديث في المصنّف -4
 .أحمد في كما 69 : 2 المنثور الدر أحمد، في كما 1606-143/1604 و 133/1562 و 132/155 : 2 للطبراني الكبير

 ، 451/1405 : 1 ماجة ابن سنن ،251/1826 : الطيالسي داود أبي مسند ، 182/509 : 3 مسلم صحيح ، 121/9136 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -5
 أحمد مسند ، 147/7514 : 2 واآلثار األحاديث في المصنّف ، 353 : 1 إصبهان أخبار ذكر ،30 : 10 السنّة شرح ، 246 : 5 للبيهقي الكبرى السنن

 .268 : 2 المنثور الدر ، 213/1 : 2 والترهيب الترغيب ، 330 : 2 الدارمي سنن ،102 و 68 و 54 و 53. 29 : 2
 .7 : 4 لزوائدا مجمع ،217/14 : 2 والترهيب الترغيب صدره، روى 248 : 1 اآلثار مشكل ، 486/4145 : 3 االيمان شعب -6
 .122/9140 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -7
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: إّني نذرت إن اهللا فتح علیك مّكة أن ُأصّلي في بیت المقدس، قال: لفتح فقالیوم ا )ص( جاء الشرید إلى النبي
صالة في ھذا المسجد أفضل من ألف صالة فیما  - :إلى أن قال -  ھاھنا أفضل ثالث مّرات،):ص( فقال لھ النبي

 .سواه من المساجد
 

عید بن سالم القّداح، ثنا سعید بن بشیر، عن حّدثنا إبراھیم بن جمیل، ثنا محّمد بن یزید بن شّداد، ثنا س -)1(/935
 ):ص( قال رسول اهللا: إسماعیل بن ُعبید اهللا، عن ُأّم الدرداء، عن أبي الدرداء قال

 
فضل الصالة في المسجد الحرام على غیره بمائة ألف صالة، وفي مسجدي ألف صالة، وفي مسجد بیت المقدس 

 .خمسمائة صالة
 

حّدثنا زریق أبو عبد اهللا اإللھانّي، عن أنس : حّدثنا أبو الخطاب الدمشقي قال: ار قالحّدثنا ھشام بن عّم -)2(/936
 ):ص( قال رسول اهللا: بن مالك قال

 
صالة الّرجل في بیتھ بصالة، وصالتھ في مسجد القبائل بخمس وعشرین صالة، وصالة في المسجد الذي ُیجمع 

سین ألف صالة، وصالة في مسجدي بخمسین ألف صالة، األقصى بخم فیھ بخمسمائة صالة، وصالة في المسجد
 .وصالة في المسجد الحرام بمائة ألف صالة

 
حّدثنا عبد اهللا بن یوسف، أنا أبو محّمد عبد اهللا بن محّمد بن إسحاق الفاكھي، نا أبو یحیى بن أبي  -)3(/937

قال رسول :  عن جابر بن عبد اهللا قالمسرة، نا أبي، نا إبراھیم بن أبي یحیى، عن عثمان بن األسود، عن مجاھد،
 ):ص( اهللا
 

 .صالة في المسجد الحرام مائة ألف صالة، وصالة في مسجدي ألف صالة، وفي بیت المقدس خمسمائة صالة
 

                                                        
 : 3 االيمان شعب ، 30 : 6 واألسانيد المعاني من الموطّأ في لما التمهيد ، 248 : 1 اآلثار مشكل ،212/422 : 1 البزار زوائد عن األستار كشف -1

484/4140، 195/34634 : 12 العمال كنز ، 10ذ 216 : 2 والترهيب الترغيب ، 268 : 2 المنثور الدر. 
 : 7 العمال كنز ،215/7 : 2 والترهيب الترغيب ،576/946 : 2 المتناهية العلل ،234/752 : 1 المصابيح مشكاة ،453/1413 : 1 ماجة ابن سنن -2

554/20223، 434 : 4 و 198-197 : 1 الكبير دمشق تاريخ تهذيب ،185-184 : 4 المتّقين السادة إتحاف ،268 : 2 المنثور الدر. 
 .486/4144 : 3 االيمان شعب -3
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 ) ص (فضل إكثار الصالة في مسجد الرسول
 

 :محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن الحكم، عن الكاھلّي قال -)1(/938
 
 أكثروا من الصالة والّدعاء في ھذا المسجد، أما إّن لكّل عبد رزقًا یجاز إلیھ جوزًا: فقال) ع (ّنا عند أبي عبد اهللاك
)2(. 
 

حّدثني محّمد بن عبد اهللا بن جعفر الحمیري، عن أبیھ، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن علّي بن  -)3(/939
 : قالالحكم، عن سیف بن عمیرة، عن أبي بكر الحضرمي

 
إّنك ال تقدر علیھ كّلما : وقال ما استطعت،) ص (أن أكثر الصالة في مسجد رسول اهللا) ع (أمرني أبو عبد اهللا

 .شئت
 

   ؟)ص (تأتي قبر رسول اهللا: وقال لي
  

 .أما إّنھ یسمعك من قریب، ویبلغھ عنك إذا كنت نائیًا: نعم، فقال: فقلت
 

هللا بن جعفر الحمیري، عن إبراھیم بن مھزیار، عن أخیھ علّي، عن حّدثني جماعة مشایخي، عن عبد ا -)4(/940
: الحسن بن سعید، عن صفوان بن یحیى، وابن أبي عمیر، وفضالة بن أّیوب جمیعًا، عن معاویة بن عّمار قال

 :البن أبي یعفور) ع (قال أبو عبد اهللا
 

 في مسجدي ھذا كألف صالة في مسجد صالة: قال) ص (فإّن رسول اهللا) ص (أكثر الصالة في مسجد رسول اهللا
 .غیره إّال المسجد الحرام، فإّن صالة في مسجد الحرام تعدل ألف صالة في مسجدي

 
علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحّمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر، وصفوان  -)5(/941

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: بن یحیى، عن معاویة بن عّمار قال
 

وامسح  - وھما السفالوان - فائت المنبر فامسحھ بیدك، وخذ برّمانتیھ) ص (إذا فرغت من الّدعاء عند قبر النبّي
) ص (إّنھ شفاء العین، وقم عنده فاحمد اهللا وأثن علیھ وسل حاجتك، فإّن رسول اهللا: عینیك ووجھك بھ، فإّنھ یقال

والترعة ھي الباب  -  ومنبري على ترعة من ترع الجّنةما بین منبري وبیتي روضة من ریاض الجّنة،: قال
 .- الصغیر

 
وإذا خرجت فاصنع ) ص (فتصّلي فیھ ما بدالك، فإذا دخلت المسجد فصّل على النبي) ص (ثّم تأتي مقام النبي

 ).ص (مثل ذلك، وأكثر من الصالة في مسجد الرسول
 

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: الالحسین بن سعید، عن علّي بن حدید، عن مرازم ق -)6(/942
 

                                                        
 .272/6524 : 5 الوسائل ، 526/4 : 4 الكافي -1
 ويحتمل إليه، ويساق يجمع أي إليه يجاز مقدراً رزقاً عبد لكّل فإن والدعاء الصالة من له اكثروا بل الرزق وطلب بالتجارة مكّة في تشتغلوا ال أي -2
 ).العقول مرآة (الرزق لمزيد سبباً يصير فيه الصالةو الدعاء أن الغرض يكون أن
 .182/5 : 100 و 381/8 : 99 البحار ،338/19349 : 14 الوسائل ، 71 : المقنعة ، 12/5 : الزيارات كامل -3
 .382/12 و 241/9 : 99 البحار ، 280/6548 : 5 الوسائل ،14/30 : 6 التهذيب ، 21/4 : الزيارات كامل -4
 .151/19 : 100 البحار ، 344/19358 : 14 الوسائل ، 16/2 : الزيارات كامل ،7/12 : 6 التهذيب ، 553/1  :4 الكافي -5
 .148/11 : 100 البحار ،351/19369 : 14 الوسائل ، 19/43 : التهذيب -6
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الصیام بالمدینة والقیام عند األساطین لیس بمفروض، ولكن من شاء فلیصم فإّنھ خیر لھ، إّنما المفروض صالة 
الخمس وصیام شھر رمضان، فأكثروا الصالة في ھذا المسجد ما استطعتم فإّنھ خیر لكم، واعلموا أّن الرجل قد 

 .ما أكیس فالنًا، فكیف من كان كاس في أمر آخرتھ: الیكون كّیسًا في أمر الدنیا، فیق
 

 :محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن حدید، عن مرازم قال -)1(/943
 

قد سرحنا ظھرنا وأمرنا : ما مقامكم؟ فقال عّمار: بالمدینة، فقال) ع (دخلت أنا وعّمار وجماعة على أبي عبد اهللا
والصالة في مسجده واعملوا ) ص (أصبتم المقام في بلد رسول اهللا: مًا، فقالأن نؤتي بھ إلى خمسة عشر یو

 .وإّنما الكّیس كّیس اآلخرة! ما أكیس فالنًا: آلخرتكم، وأكثروا ألنفسكم، إّن الرجل قد یكون كّیسًا في الدنیا، فیقال
 

وسمعتھ أنا من الحكم بن : من عبد اهللاحّدثنا عبد اهللا، حّدثني أبي، ثنا الحكم بن موسى، قال أبو عبد الرح -)2(/944
 :أّنھ قال )ص( موسى، ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن نبیط بن عمرو، عن أنس بن مالك، عن النبّي

 
من صّلى في مسجدي أربعین صالة، ال یفوتھ صالة كتبت لھ براءة من النار، ونجاة من العذاب، وبرئ من 

 ) ص (الصالة عند قبر النبي .النفاق
 

عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أّیوب، عن معاویة بن  -)3(/945
 ):ع (قال أبو عبد اهللا: وھب قال

 
 .وإن كانت صالة المؤمنین تبلغھ أینما كانوا) ص (إلى جانب قبر النبي )4( صّلوا

 

                                                        
 .347/19363 : 14 الوسائل ، 557/2 : 4 الكافي -1
 ،415 : 4 المتّقين السادة اتحاف ،259/34939 : 12 العمال كنز ، 214/6 : 2 والترهيب بالترغي ، 8 : 4 الزوائد مجمع/155 : 3 أحمد مسند -2

 .8 : 4 الزوائد مجمع
 .337/19345 : 14 الوسائل ،7/11 : 6 التهذيب ، 553/7 : 4 الكافي -3
 يعني أو األماكن، جميع في) ص (له الصالة باستحبا على فيدّل الظاهر، هو كما المخصوصة واألفعال األركان أما الموضعين في بالصالة المراد -4

 ).العقول مرآة(يعلم واهللا جداً بعيد الدعاء الثاني وفي األركان األول في كونها واحتمال ،)ع (له الدعاء
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 ) ع (مقام جبرئیل
 

 :فقال) ع (عن مقام جبرئیل) ص (دسئل الصادق جعفر بن محّم -)1(/946
 

باب فاطمة بحیال الباب، والمیزاب فوقك، والباب من : تحت المیزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي یقال لھ
 .وراء ظھرك

 

                                                        
 .180/45 : 100 البحار ، 23 : الكبير المزار -1
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 فضل الصیام بالمدینة
 

 :قال) ع (روي عن بعضھم -)1(/947
 

 بمّكة، وإن أقمت ثالثة أّیام فأتّم الصالة، فإذا كان لك إذا كان لك مقام بالمدینة ثالثة أّیام فأتّم الصالة، وكذلك أیضًا
 صمت یوم األربعاء، وصّل لیلة األربعاء عند ُأسطوانة التوبة وھي ،)2( مقام بالمدینة ثالثة أّیام صمت ثالثة أّیام

 ) الحدیث (.ُأسطوانة أبي لبابة التي كان ربط إلیھا نفسھ
 

 :قال) ع (عاویة بن عّمار، عن أبي عبد اهللاحّدثنا م: موسى بن القاسم قال -)3(/948
 

إن كان لك مقام بالمدینة ثالثة أّیام صمت أّول یوم األربعاء، وتصّلي لیلة األربعاء عند ُأسطوانة أبي لبابة، وھي 
 .ُأسطوانة التوبة التي كان ربط نفسھ إلیھا حّتى نزل عذره من الّسماء، وتقعد عندھا یوم األربعاء

 
لیلتك ویومك، وتصوم یوم الخمیس، ثّم تأتي ) ص ( الخمیس اُألسطوانة التي تلیھا مّما یلي مقام النبيثّم تأتي لیلة

ومصّاله لیلة الجمعة فتصّلي عندھا لیلتك ویومك وتصوم یوم الجمعة، فإن ) ص (اُألسطوانة التي تلي مقام النبّي
 لك منھ، وال تخرج من المسجد إّال لحاجة، وال تنام في استطعت أن ال تتكّلم بشيء في ھذه األّیام فافعل إّال ما البّد

 .لیل وال نھار فافعل، ألّن ذلك مّما یعّد فیھ الفضل
 

َأللَُّھمَّ َما َكاَنْت  (: وسل حاجتك، ولیكن فیما تقول،)ص (ثّم احمد اهللا في یوم الجمعة، وأثن علیھ، وصّل على النبّي
 ِفي َطَلِبَھا َواْلِتَماِسَھا، َأْو َلْم َأْشَرْع َسَأْلُتَكَھا، َأْو َلْم َأْسَأُلَكَھا، َفِإنِّي َأَتَوجَُّھ ِإَلْیَك ِبَنِبیَِّك ِلي ِإَلْیَك ِمْن َحاَجة َشَرْعُت َأَنا

 ).ُمَحمَّد َنِبيِّ الرَّْحَمِة َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوآِلِھ ِفي َقَضاِء َحَواِئِجي َصِغیِرَھا َوَكِبیِرَھا
 

 .تقضى إلیك حاجتك إن شاء اهللافإّنك حرّي أن 
 

 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اهللا -)4(/949
 

األربعاء والخمیس والجمعة، فصّل ما بین القبر والمنبر یوم : إذا دخلت المسجد فإن استطعت أن تقیم ثالثة أّیام
عندھا، وتسألھ كّل حاجة تریدھا في آخرة أو دنیا، والیوم الثاني األربعاء عند اُألسطوانة التي تلي القبر فتدعو اهللا 
الخلوق، فتدعو اهللا عندھّن لكّل  مقابل اُألسطوانة الكثیرة) ص (عند ُأسطوانة التوبة، ویوم الجمعة عند مقام النبّي

 .حاجة، وتصوم تلك الثالثة األّیام
 

 ):ع (قال أبو عبد اهللا: عن معاویة بن عّمار قالعلّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر،  -)5(/950
 

) ص (صم األربعاء والخمیس والجمعة، وصّل لیلة األربعاء ویوم األربعاء عند اُألسطوانة التي تلي رأس النبّي
ولیلة الخمیس ویوم الخمیس عند ُأسطوانة أبي لبابة، ولیلة الجمعة ویوم الجمعة عند اُألسطوانة التي تلي مقام 

َأللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِبِعزَِّتَك َوُقوَِّتَك َوُقْدَرِتَك َوَجِمیِع َما َأَحاَط ِبِھ ِعْلُمَك،  (: وادع بھذا الدعاء لحاجتك، وھو،)ص (النبّي
 ).َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َوَأْن َتْفَعَل ِبي َكَذا َوَكَذا

 
 :أّنھ قال) ع (أروي عن موسى بن جعفر -)1(/951

                                                        
 .156/31 : 100 البحار ، 352/19372 : 14 الوسائل ، 25/4 : الزيارات كامل -1
2- مسافراً، كان وإن الصوم ذلك يستحب اً مستثنى ذلك ألننص 106 : 3 الجواهر (وفتوى.( 
 .157/32 : 100 البحار ، 350/191368 : 14 الوسائل ،16/35 : 6 التهذيب -3
 .147/6 : 100 البحار ،351/19370 : 14 الوسائل ، 558/4 : 4 الكافي -4
 .147/7 : 100 البحار ،351/19371  :14 الوسائل ،558/5 : 4 الكافي -5
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أن یصوم ثالثة أّیام، فإن كان لھ بھا مقام أن یجعل صومھا في یوم ) ص (یستحّب إذا قدم المرء مدینة الرسول

 .األربعاء والخمیس والجمعة
 

حّدثنا عبد اهللا بن یوسف، أنا عبد الرحمن بن یحیى القاضي الزھري بمّكة، نا عبد اهللا بن سعدویھ  -)2(/952
ن بن موسى الفروي، نا عمر بن أبي بكر، عن القاسم بن عبد اهللا، عن عمر، عن كثیر بن عبد المروزي، نا ھارو

 ):ص( قال رسول اهللا: اهللا المزني، عن نافف عن عبد اهللا بن عمر قال
 

صالة في مسجدي ھذا كألف صالة فیما سواه إّال المسجد الحرام، وصیام شھر رمضان بالمدینة كصیام ألف شھر 
 .وصالة الجمعة بالمدینة كألف فیما سواهفیما سواه، 

 
الخزاعي، أنا المفّضل بن محّمد، نا  أخبرنا عبد اهللا بن یوسف، أنا أبو الحسن محّمد بن نافع بن إسحاق -)3(/953

ھارون بن موسى الفروي، نا جّدي أبو علقمة، عن محّمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما 
 ):ص( هللاقال رسول ا: قال

 
الصالة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة فیما سواه إّال المسجد الحرام، والجمعة في مسجدي ھذا أفضل من 
ألف صالة فیما سواه إّال المسجد الحرام، وشھر رمضان في مسجدي ھذا أفضل من ألف شھر رمضان فیما سواه 

 .إّال المسجد الحرام
 

                                                                                                                                                                                        
 .197/11836 : 10 الوسائل مستدرك عليه، اهللا صلوات الرضوي فقه نسخ بعض عن 334/3 : 99 البحار -1
 .487/4148 : 3 االيمان شعب -2
 .236/34826 : 12 العمال كنز ،217/15 : 2 والترهيب الترغيب ، 268 : 2 المنثور الدر ، 486/4147 : 3 اإليمان شعب -3
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  من اآلثارعلى ما غّیر) ع (أسف اإلمام الصادق
 

: أبي علي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن یحیى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال -)1(/954
 ):ع (قال أبو عبد اهللا

 
 أما إّنھ لم یبق من آثار رسول اهللا: نعم، فقال: ھل أتیتم مسجد قبا أو مسجد الفضیخ أو مشربة ُأّم إبراھیم؟ فقلت

 . غّیر غیر ھذاشيء إّال وقد) ص(
 

                                                        
 .216/14 : 100 البحار ،355/19375 : 14 الوسائل ، 561/6 : 4 الكافي -1
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 في إتیان مساجد المدینة وقبور الشھداء
 

محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، ومحّمد بن إسماعیل، عن  -)1(/955
 ):ع (قال أبو عبد اهللا:  وابن أبي عمیر، عن معاویة بن عّمار قال؛الفضل، عن صفوان

 
 ،)ع (سجد قبا فإّنھ المسجد الذي ُأّسس على التقوى من أّول یوم، ومشربة ُأّم إبراھیمال تدع إتیان المشاھد كّلھا، م

 .)2( وھو مسجد الفتح: ومسجد الفضیخ، وقبور الشھداء، ومسجد األحزاب
 

ولیكن فیما ) َبى الدَّاِرالسََّالُم َعَلْیُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْق (:كان إذا أتى قبور الشھداء قال) ص (وبلغنا أّن النبّي: قال
َیا َصِریَخ اْلَمْكُروِبیَن، َوَیا ُمُجیَب َدْعَوِة اْلُمْضَطرِّیَن، إْكِشْف َھمِّي َوَغمِّي َوَكْرِبي َكَما  (:تقول عند مسجد الفتح

 ).َكَشْفَت َعْن َنِبیَِّك َھمَُّھ َوَغمَُّھ وَكْرَبُھ وَكَفْیَتُھ َھْوَل َعُدوِِّه ِفي َھَذا اْلَمَكاِن
 

 :محّمد بن یحیى، عن محّمد بن الحسین، عن محّمد بن عبد اهللا بن ھالل، عن عقبة بن خالد قال -)3(/956
 

إبدأ بقبا فصّل فیھ وأكثر، فإّنھ أّول  )4( :إّنا نأتي المساجد التي حول المدینة فبأّیھا أبدأ؟ فقال) ع (سألت أبا عبد اهللا
فصّل فیھا، وھي مسكن  )5() ع (عرصة، ثّم ائت مشربة ُأّم إبراھیمفي ھذه ال) ص (مسجد صّلى فیھ رسول اهللا

 .ومصّاله، ثّم تأتي مسجد الفضیخ فتصّلي فیھ، فقد صّلى فیھ نبّیك) ص (رسول اهللا
 

فإذا قضیت ھذا الجانب أتیت جانب ُأحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحرَّة فصّلیت فیھ، ثّم مررت بقبر حمزة بن 
السََّالُم َعَلْیُكْم َیا َأْھَل الدَِّیاِر، َأْنُتْم  (:سّلمت علیھ، ثّم مررت بقبور الشھداء فأقمت عندھم، فقلتف) ع (عبد المّطلب

 ثّم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن یمینك حین تدخل ُأحدًا ،)َلَنا ُفُرٌط َوِإنَّا ِبُكْم َالِحُقوَن
إلى ُأحد حیث لقي المشركین فلم یبرحوا حّتى حضرت الصالة فصّلى فیھ، ثّم ) ص (فصّل فیھ، فعنده خرج النبّي

 .مر أیضًا حّتى ترجع فتصّلي عند قبور الشھداء ما كتب اهللا لك
 

دعا فیھ یوم ) ص (ثّم امض على وجھك حّتى تأتي مسجد األحزاب فتصّلي فیھ وتدعو اهللا فیھ، فإّن رسول اهللا
 اْلُمْسَتْصِرِخیَن، َوَیا ُمِجیَب َدْعَوِة اْلُمْضَطرِّیَن، َوَیا ُمِغیَث اْلَمْھُموِمیَن، ِإْكِشْف َغمِّي َیا َصِریَخ (:األحزاب وقال

 ).َوَھمِّي َوَكْرِبي، َفَقْد َتَرى َحاِلي ِوَحاَل َأْصَحاِبي
 

 :دي قالمحّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّضال، عن مفّضل بن صالح، عن لیث المرا -)6(/957
 

النخل یسّمى الفضیخ، فلذلك سّمي مسجد : عن مسجد الفضیخ لم سّمي مسجد الفضیخ؟ قال) ع (سألت أبا عبد اهللا
 .الفضیخ

 
ثنا أبو عامر، عن كثیر بن زید، : حّدثنا محّمد بن المثّنى، وعمرو بن علّي، ومحّمد بن معمر قالوا -)7(/958

 :ن مالك، حّدثني جابر بن عبد اهللا قالحّدثني عبد اهللا بن عبد الرحمن بن كعب ب
 

                                                        
 100 البحار ، 352/19373 : 14 و 285/6562 : 5 الوسائل ، 343 : 2 الفقيه ،17/38 : 6 التهذيب ، 24/1 : الزيارات كامل ، 560/1 : 4 الكافي -1
 :214/6. 
 ).109 : 20 الجواهر) (ع (الوصيين وسيد المؤمنين أمير يد على بالفتح تعالى اهللا فاستجاب حزاب،األ يوم فيه دعا) ص (النبي ألن بذلك سمي -2
 .213/4 : 1 البحار ،353/19374 : 14 الوسائل ، 18/39 : 6 التهذيب ، 23/2 و 26/5 : الزيارات كامل ، 560/2 : 4 الكافي -3
 ).108 : 20 الجواهر (الشهداء وقبور المساجد تلك اتيان في خالد بن عقبة اهرو الذي الترتيب مالحظة ينبغي: الجواهر صاحب قال -4
 ).108 : 20 الجواهر (فيها إبراهيم ولدت إنّها: ويقال القبطية، مارية وهي فيها كانت التي غرفتها أي): ع (إبراهيم ُأم مشربة -5
 .214/5 : 100 البحار ،354 : 14 الوسائل ، 18/40 : 6 التهذيب ، 459/1 : الشرائع علل ،66/1186 : 2 المحاسن ، 561/5 : 4 الكافي -6
 .219/24 : 2 والترهيب الترغيب ، 12 : 4 الزوائد مجمع ، 216/431 : 1 البزار زوائد عن األستار كشف -7
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یوم االثنین، یوم الثالثاء، یوم األربعاء، فاسُتجیب لھ یوم األربعاء بین : في مسجد الفتح ثالثًا )ص( دعا رسول اهللا
فلم ینزل بي أمر إّال توّخیت تلك الساعة، فأدعوا فیھا فأعرف : الصالتین فُعرف البشر في وجھھ، قال جابر

 .اإلجابة
 

 .في مسجد قبا: وقال محّمد بن المثّنى في حدیثھ
 

حّدثني أبي، ومحّمد بن عبد اهللا بن جعفر الحمیري، عن أبیھ، عن إبراھیم بن مھزیار، عن أخیھ علّي،  -)1(/959
من  ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (عن الحسن، عن عبد اهللا بن یحیى، عن حریز، عّمن أخبره، عن أبي عبد اهللا

 .قبا فصّلى فیھ ركعتین رجع بعمرةأتى مسجد 
 

 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن حّماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اهللا -)2(/960
 

 .مسجد قبا: سألتھ عن المسجد الذي ُأّسس على التقوى؟ فقال
 

 :لحّدثنا ھشام بن عّمار، ثنا حاتم بن إسماعیل، وعیسى بن یونس قا -)3(/961
 

 قال :)رض( قال سھل بن حنیف: سمعت أبا أمامة بن سھل بن حنیف یقول: ثنا محّمد بن سلیمان الكرماني قال
 ):ص( رسول اهللا

 
 .من تطّھر في بیتھ، ثّم أتي مسجد قباء، فّصلي فیھ صالة كان لھ كأجر عمرة

 
: أبو ُأسامة، عبد الحمید بن جعفر قالحّدثنا : حّدثنا محّمد بن العالء أبو كریب وسفیان بن وكیع قاال -)4(/962

 یحّدث عن ،)ص( حّدثنا أبو األبرد مولى بني خطمة أّنھ سمع أسید بن ظھیر األنصاري، وكان من أصحاب النبي
 :أّنھ قال )ص( النبي

 
 .صالة في مسجد قباء كعمرة

 
د الملك النوفلي، عن أبیھ، عن حّدثنا إبراھیم بن دحیم الدمشقي، حّدثني أبي، ثنا یحیى بن یزید بن عب -)5(/963

 :جّده سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبیھ، عن
 

من توّضأ فأسبغ الوضوء ثّم عمد إلى مسجد قباء ال یرید غیره، ولم یحملھ على الغدّو : قال )ص( أّن رسول اهللا
كان لھ مثل أجر المعتمر إلى إّال الصالة في مسجد قباء، فصّلى فیھ أربع ركعات یقرأ في كّل ركعة بُأّم القرآن 

 .بیت اهللا تعالى

                                                        
 .215/9 : 100 البحار ،355/19377 : 14 و 286/6564 : 5 الوسائل ، 148/685 : 1 الفقيه ، 24/2 : الزيارات كامل -1
 : 91 البحار ، 356/19379 : 14 و 285/6563 : 5 الوسائل ، 261/736 : 3 التهذيب ، 111/135 : 2 العياشي تفسير ، 296/2 : 3 الكافي -2

120/6. 
 ، 487 : 3 أحمد مسند يسير، باختالف 453/412 : 1 ماجة ابن سنن يسير، باختالف 37/699 : 2 النسائي سنن ، 499/4191 : 3 اإليمان شعب -3

 217/17 : 2 والترهيب الترغيب ،96 : 1 الكبير التاريخ النسائي، في كما 74/5558 : 6 للطبراني الكبير المعجم ، 12 : 3 الصحيحين على المستدرك
 .ماجة ابن عن 263/34963 : 12 العمال كنز ،
 ،210/570 : 1 للطبراني الكبير المعجم ،487 : 1 يحينالصح على المستدرك ،453/1411 : 2 ماجة ابن سنن ، 145/324 : 2 الترمذي سنن -4

 ،288 : 4 المنثور الدر ، 209 : 3 والنهاية البداية ،499/4190 : 3 االيمان شعب ،416/32524 : 6 و 149/7529 : 2 واآلثار األحاديث في المصنّف
 .36/1608 : 2 اإللباس ومزيل الخفاء كشف ،217/16 : 2 والترهيب الترغيب

 .218/19 : 2 والترهيب الترغيب ، 146/319 : 19 للطبراني الكبير معجمال -5
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 ).ح (حّدثنا عبید بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شیبة -)1(/964

 
ثنا عبد اهللا بن نمیر، ثنا موسى بن عبیدة، : وحّدثنا الحسین بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شیبة قاال

 ):ص( قال رسول اهللا:  عن أبیھ قالأخبرني یوسف بن طھمان، عن أبي أمامة بن سھل بن حنیف،
 

 .من توّضأ فأحسن وضوءه ثّم دخل مسجد قباء فركع فیھ أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة
 

یأتي  )ص( كان النبي: حّدثني نافف عن ابن عمر قال: حّدثنا یحیى، عن عبید اهللا قال: حّدثنا مسّدد قال -)2(/965
 .قباء راكبًا وماشیًا

 
 .فیصّلي فیھ ركعتین:  حّدثنا عبید اهللا، عن نافع:زاد ابن نمیر قال

 
 :عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسن بن علي، عن حریز، عن فضیل بن یسار قال -)3(/966

 
 تعدل حّجة مع رسول اهللا) ع (وزیارة قبر الحسین )4( وزیارة قبور الشھداء) ص (إّن زیارة قبر رسول اهللا

 ).ص(
 

 من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن ھشام بن سالم، عّدة -)5(/967
 :سمعتھ یقول: قال) ع (عن أبي عبد اهللا

 
خمسة وسبعین یومًا لم تر كاشرة وال ضاحكة، تأتي قبور الشھداء في ) ص (بعد رسول اهللا) ع (عاشت فاطمة

 .وھاھنا كان المشركون) ص (ھاھنا كان رسول اهللا: لاإلثنین والخمیس، فتقو: كّل جمعة مّرتین
 

                                                        
 ،11 : 4 الزوائد مجمع ،218/18 : 2 والترهيب الترغيب ، 171/496 : حميد بن عبد مسند من المنتخب ، 75/5560 : 6 للطبراني الكبير المعجم -1

 .264/34968 : 12 العمال كنز
 : 2 النسائي سنن مختصراً، 518 و 517 و 184/516 : 3 مسلم صحيح ، 533/2040 : 2 داود أبي سنن ، 137/216 : 2 البخاري صحيح -2

 .155 و 80 : 2 أحمد مسند مختصراً، 37/698
 .18-30/15 : 100 البحار ، 355/19378 و 326/19332 : 14 الوسائل ،7-157/5 و 156/1 : الزيارات كامل ، 548/2 : 4 الكافي -3
 .ُأحد شهداء يعني -4
 : 11 العوالم ، 216/12 : 100 و 195/24 : 43 البحار ، 356/19380 : 14 و 223/3467 : 3 الوسائل ، 228/3 : 3 و 561/4 : 4 الكافي -5

231/11. 
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 فضل الصالة في مسجد الغدیر
 

 :أبو علّي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن یحیى، عن عبد الرحمن بن الحّجاج قال -)1(/968
 

فیھ فضال كثیرًا وقد كان صّل فیھ فإّن : عن الصالة في مسجد غدیر خم وأنا مسافر، فقال) ع (سألت أبا إبراھیم
 .أبي یأمر بذلك

 
) ع (عّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبد اهللا -)2(/969
 :قال

 
وھو موضع أظھر اهللا عّز وجّل ) ع (أقام فیھ أمیر المؤمنین) ص (تستحّب الصالة في مسجد الغدیر، ألّن النبي

 .فیھ الحّق
 

 :بشیر، عن حّسان الجّمال قال محّمد بن یحیى، عن محّمد بن الحسین، عن الحّجال، عن عبد الصمد بن -)3(/970
 

ذاك : فلّما انتھینا إلى مسجد الغدیر نظر في میسرة المسجد فقال: من المدینة إلى مّكة قال) ع (حملت أبا عبد اهللا
). َالُه َفَعِليٌّ َمْوَالُه، َأللَُّھمَّ َواِل َمْن َواَالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُهَمْن ُكْنُت َمْو (:حیث قال) ص (موضع قدم رسول اهللا

 ) الحدیث(
 

 :أبو علّي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن یحیى، عن عبد الرحمن بن الحّجاج قال -)4(/971
 

صّل فیھ فإّن فیھ فضال وقد كان : مسافر، فقالعن الصالة في مسجد غدیر خم بالنھار وأنا ) ع (سألت أبا إبراھیم
   .أبي یأمر بذلك

                                                        
 .374/19418 : 14 و 287/6567 : 5 الوسائل ،1345/14377 : 14 الوافي ، 559/3143 : 2 الفقيه ، 18/41 : 6 التهذيب ، 566/1 : 4 الكافي -1
 .287/6568 : 5 الوسائل ، 1344/14376 : 14 الوافي ، 18/42 : 5 التهذيب ، 335/1556 : 2 الفقيه ، 567/3 : 4 الكافي -2
 .172/55 : 37 البحار ،286/6566 : 5 الوسائل ،263/746 : 3 التهذيب ، 149/688 : 1 الفقيه ، 566/2 : 4 الكافي -3
 .374/19418 : 14 و 287/6567 : 5 الوسائل ، 18/41 : 6 التهذيب ، 335/1557 : 2 الفقيه ، 566/1 : 4 الكافي -4
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 ما ورد بعد قضاء المناسك :الفصل الخامس والعشرون
 

 عالمة قبول الحّج
 

أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، حّدثنا أبي، عن أبیھ، عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیھ،  -)1(/972
 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (عن أبیھ، عن علّيعن جّده علّي بن الحسین، 

 
 .آیة قبول الحّج ترك ما كان علیھ العبد مقیمًا من الذنوب

 
أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، حّدثنا أبي، عن أبیھ، عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیھ،  -)2(/973

 ):ص (قال رسول اهللا: قال) ع (عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیھ، عن علّي
 

إذا رجع الرجل رجع عّما كان علیھ من المعاصي، ھذا عالمة قبول الحّج، وإن رجع من : من عالمة قبول الحّج
 .معصیة، فقد رّد علیھ حّجھ الحّج ثّم انھمك فیما كان علیھ من زنا، أو خیانة، أو

 

                                                        
 .165/11766 : 10 الوسائل مستدرك ، 66 : الجعفريات -1
 .165/11767 : 10 الوسائل مستدرك ، 66 : الجعفريات -2
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 الحاّج وعدم كتابة الذنب
 

 ):ع (قیل ألبي عبد اهللا: روى أصحابنا: ن محّمد بن شجاع قالجعفر بن أحمد، عن علّي ب -)1(/974
 

َفِسیُحوا ِفي االَْْرِض  (:إّن اهللا جّل ذكره أمر المشركین فقال: لم صار الحّج ال یكتب علیھ ذنب أربعة أشھر؟ قال
 .ولم یكن یقصر بوفده عن ذلك )2() َأْرَبَعَة َأْشُھر

 
 : عن أبیھ، عن عمرو بن عثمان، عن الحسین بن خالد قالأحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، -)3(/975

 
إّن اهللا أباح :  كیف صار الحاّج ال یكتب علیھ ذنب أربعة أشھر من یوم یحلق رأسھ؟ فقال):ع (كتبت ألبي الحسن

روه حال من فأباح للمؤمنین إذا زا) َفِسیُحوا ِفي االَْْرِض َأْرَبَعَة َأْشُھر (:للمشركین الحرم أربعة أشھر، إذ یقول
 .الذنوب أربعة أشھر، وكانوا أحّق بذلك من المشركین

 
 :عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، عن الحسین بن خالد قال -)4(/976

 
 إّن اهللا أباح للمشركین: أشھر؟ قال  ألّي شيء صار الحاّج ال تكتب علیھ الذنب أربعة):ع (قلت ألبي الحسن

ثّم وھب لمن یحّج من المؤمنین البیت الذنوب ) َفِسیُحوا ِفي االَْْرِض َأْرَبَعة َأْشُھر (:الحرم في أربعة أشھر إذ یقول
 .أربعة أشھر

 

                                                        
 .39/9018 : 8 ائلالوس مستدرك ،102/13 : 2 البرهان تفسير ، 11/35 : 99 البحار ،75/11 : 2 العياشي تفسير -1
 .2 : 9 التوبة -2
 .10/29 : 99 البحار ، 64/1177 : 2 المحاسن -3
 99 البحار ، 97/14335 : 11 الوسائل ،128/548 : 2 الفقيه ،83/23 : 2) ع (الرضا أخبار عيون ، 443/1 : الشرائع علل ،255/10 : 4 الكافي -4
 :17/6. 
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 الحاّج ونور الحّج
 

عّدة من أصحابنا، عن أحمد، عن أبي محّمد الحّجال، عن داود بن أبي یزید، عّمن ذكره، عن أبي عبد  -)1(/977
 :قال) ع (اهللا
 

 .بذنب )2( الحاّج ال یزال علیھ نور الحّج ما لم یلّم
 

                                                        
 .386/15 و 10/27 : 99 البحار ، 98/14339 : 11 الوسائل ، 639ذ 145 : 2 الفقيه ، 147/208 : 1 المحاسن ، 255/11 : 4 الكافي -1
2- المحيط قاموس (المعصية مقاربة هو: ويقال الذنوب، صغار وهي الّمم، من الرجل ألم.( 
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 بعد قضاء المناسك
 

 .قد غفر لكم ما مضى فاستأنفوا العمل: روي أّن منادیًا ینادي بالحاّج إذا قضوا مناسكھم -)1(/978
 

خر ما عاش روي أّن الحاّج والمعتمر یرجعان كمولودین، مات أحدھما طفال ال ذنب لھ، وعاش اآل -)2(/979
 .معصومًا

 
 ):ص (قال رسول اهللا: الحسن بن طریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر بن محّمد، عن أبیھ قال -)3(/980

 
قد ُغفر لك ما : قد غفر لك ما مضى وما بقي، وإّما أن یقال لھ: إّما یقال لھ: للحاّج والمعتمر إحدى ثالث خصال

 .في أھلك وولدك، وھي أحسنھنَّ  قد ُحفظت:مضى فاستأنف العمل، وإّما أن یقال لھ
 

 ):ص( قال رسول اهللا: عن جابر بن عبد اهللا قال -)4(/981
 

 .من قضى نسكھ، وقد سلم المسلمون من لسانھ ویده، غفر لھ ما تقّدم من ذنبھ وما تأّخر
 

 :حّدثني ابن المنكدر قال: حّدثني األسلمي قال: عبد الرّزاق قال -)5(/982
 

وحّدثني صفوان بن سلیم، : إطعام الطعام وترك الكالم، قال األسلمي: ما بّر الحاّج؟ قال )ص( هللاسئل رسول ا
 من حّج البیت فقضى مناسكھ، وَسِلَم المسلمون من لسانھ ویده ):ص( قال رسول اهللا: عن عطاء بن یسار قال
 .غفر لھ ما تقّدم من ذنبھ

 
 

ثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن : عد بن عبد الحمید قالثنا س: حّدثنا إبراھیم بن سعید قال -)6(/983
 ):ص( قال رسول اهللا: صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس قال

 
 .إذا قضیت حّجك فأنت مثل ما ولدتك ُأّمك

 

                                                        
 .35/9004 و 8924ذ 10 : 8 الوسائل مستدرك ، 11/32 : 99 البحار ، 214): ع (الرضا فقه -1
 .102/14353 : 11 الوسائل ، 145/641:  2 الفقيه -2
 .6/9 : 99 البحار ، 106/14367 : 11 الوسائل ، 108/369 : اإلسناد قرب -3
 .8/11810 : 5 العمال كنز ، 530 : 1 المنثور الدر ، 246 : 1 العظيم القرآن تفسير ، 324/1087 : 1 العالية المطالب -4
 .10/8817 : 5 الرزاق لعبد المصنّف -5
 .180 : 2 البيان جامع -6
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 الحاّج وتعجیل الرحلة
 

السیر  ):ص (قال رسول اهللا: أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، بإسناده قال -)1(/984
 .قطعة من العذاب، وإذا قضى أحدكم سفره، فلیسرع اإلیاب إلى أھلھ

 
 علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عّمن ذكره، عن ذریح، عن أبي بصیر، عن أبي عبد اهللا -)2(/985

 :قال) ع(
 

 .إذا فرغت من نسكك فارجف فإّنھ أشوق لك إلى الرجوع
 

ثنا محّمد بن مخّلد، نا إبراھیم بن محّمد بن العتیق، نا أبو مروان العثماني، نا أبو حمزة اللیثي، عن  -)3(/986
 :ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن عائشة

 
 .إذا قضى أحدكم حّجھ فلیعّجل الرحلة إلى أھلھ، فإّنھ أعظم ألجره: قال )ص( أّن رسول اهللا

 

                                                        
 .272/29 : 76 البحار ،450/15231 : 11 الوسائل ،)السير (بدل) السفر: (وفيه 197/894 : 2 الفقيه ،1350 : 127 : 2 المحاسن -1
 .234/17628 : 13 الوسائل ،165/716 : 2 الفقيه ، 230/2 : 4 الكافي -2
 : 5 العمال كنز ، 568 : 1 المنثور الدر ، 259 : 5 للبيهقي الكبرى السنن ، 477 : 1 نالصحيحي على المستدرك ، 300/289 : 2 الدارقطني سنن -3

24/11890. 
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 نّیة العود إلى الحّج
 

بن یحیى، عن محّمد بن أحمد، عن حمزة بن یعلى، عن بعض الكوفّیین، عن أحمد بن عائذ، عن محّمد  -)1(/987
 :یقول) ع (سمعت أبا عبد اهللا: عبد اهللا بن سنان قال

 
 .من رجع من مّكة وھو ینوي الحّج من قابل زید في عمره

 

                                                        
 .150/14497 : 11 الوسائل ، 281/3 : 4 الكافي -1
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 من ینوي عدم العود
 

 ):ص (قال رسول اهللا -)1(/988
 

من قابل زید في عمره، ومن خرج   فلیؤّم ھذا البیت، ومن رجع من مّكة وھو ینوي الحّجمن أراد الدنیا واآلخرة
 .من مّكة وال ینوي العود إلیھا فقد قرب أجلھ، ودنا عذابھ

 
 :قال) ع (علّي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن الحسین األحمسي، عن أبي عبد اهللا -)2(/989

 
 .ید العود إلیھا فقد اقترب أجلھ ودنا عذابھمن خرج من مّكة وھو ال یر

 
 :أحمد بن محّمد بن عیسى، عن الحسن بن علي، عن محّمد بن أبي حمزة، رفعھ قال -)3(/990

 
 .من خرج من مّكة وھو ال یرید العود إلیھا فقد اقترب أجلھ، ودنا عذابھ

 
 :قال) ع (أحمد بن محّمد بن عیسى، عن الحسن بن علّي، عن أبي عبد اهللا -)4(/991

 
 :إّن یزید بن معاویة حّج فلما انصرف قال

 
 فلن نعود بعدھا سنینا*** یمینًا  )5( إذا جعلنا ثافال

 
 للحّج والعمرة ما بقینا

 
 .فنّقص اهللا عمره، وأماتھ قبل أجلھ

 
 :محّمد بن الحسین، عن محّمد بن خالد، عن أبي الجھم، عن أبي حذیفة قال -)6(/992

 
ترون ھذا الجبل ثافال؟ إّن یزید بن معاویة لّما رجع من حّجھ : ونزلنا الطریق فقال) ع (د اهللاكّنا مع أبي عب

   :مرتحال إلى الشام، أنشأ یقول
  

 فلن نعود بعده سنینا*** إذا تركنا ثافال یمینًا 
 

 للحّج والعمرة ما بقینا
 

 .فأماتھ اهللا قبل أجلھ
 

                                                        
 .151/14499 : 11 الوسائل ، 141/614 : 2 الفقيه -1
 .151/14498 : 11 الوسائل ،2و270/1 : 4 الكافي -2
 .151/14500 : 11 الوسائل ، 444/1545 : 5 التهذيب -3
 .152/14501 : 11 الوسائل ، 444/1546 : 5 التهذيب -4
 ).البحرين مجمع (جبل اسم: ثافل -5
 .152/14502 : 11 الوسائل ، 142/615 : 2 الفقيه ، 462/1612 : 5 التهذيب -6
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 كراھة إتیان المسافر أھلھ لیال
 

 عن أبیھ، عن جابر بن ،)ع (أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اهللا -)1(/993
 :عبد اهللا األنصارى قال

 
 .أن یطرق الرجل أھلھ لیال إذا جاء من الغیبة حّتى یؤذنھم) ص (نھى رسول اهللا

 
 :قال) ع (بن سنان، عن أبي عبد اهللاعّدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن صفوان، عن عبد اهللا  -)2(/994

 
 .یكره للرجل إذا قدم من سفره أن یطرق أھلھ لیال حّتى یصبح

 

                                                        
 .272/29 : 76 ارالبح ، 448/15228 : 11 الوسائل ، 197/893 : 2 الفقيه ،127/1351 : 2 المحاسن -1
 .131/25220 : 20 الوسائل ، 412/1645 : 7 التهذيب ، 499/4 : 5 الكافي -2
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 مصافحة الحاّج
 

 عن سلیمان الجعفري، عّمن رواه، Œ··ط···الحسین بن محّمد، عن معّلى بن محّمد، عن علّي بن أسباط -)1(/995
 :قال) ع (عن أبي عبد اهللا

 
 :یقول) ع (كان علّي بن الحسین

 
 .بادروا بالّسالم على الحاّج والمعتمر ومصافحتھم من قبل أن تخالطھم الّذنوب

 
 ):ع (قال الصادق: قال )رض( في روایة أبي الحسین األسدي -)2(/996

 
 .من عانق حاّجًا بغباره كان كأّنما استلم الحجر األسود

 
 ):ع (قال الصادق -)3(/997

 
 .تلم الحجر األسودمن عانق حاّجًا بغباره كان كمن اس

 
عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن علّي بن عثمان، عن علّي  -)4(/998

 :یقول) ع (كان علّي بن الحسین: قال) ع (بن عبد اهللا، عن أبي عبد اهللا
 

 .كم، تشاركوھم في األجریا معشر من لم یحّج، استبشروا بالحاّج، وصافحوھم وعّظموھم، فإّن ذلك یجب علی
 

محّمد بن موسى بن المتوّكل، عن محّمد بن جعفر األسدي، عن سھل بن زیاد، عن یعقوب بن یزید،  -)5(/999
 :قال) ع (عن محّمد بن أبي حمزة، عّمن حّدثھ، عن أبي عبد اهللا

 
 .من لقى حاّجًا فصافحھ كان كمن استلم الحجر

 
أنبأ ابن المتیم، ثنا یوسف بن یعقوب، ثنا :  ومحّمد بن إسحاق الباقرجي قاالأخبرنا أبو محّمد التمیمي -)6(/1000

 :حّدثني حّماد بن أبي سلیمان، عن إبراھیم قال: حمید بن الربیف ثنا خالد بن نافع قال
 

 .صافحوا الحاّج قبل أن یتلطَّخوا بالذنوب: كان یقال
 

كّنا نلتقي  :ل بن عبد الملك، عن حبیب بن أبي ثابت قالحّدثنا وكیف عن إسماعی: حّدثنا أبو بكر قال -)7(/1001
 .الحّجاج بالقادسّیة فنصافحھم قبل أن یقارفوا

 

                                                        
 .445/15218 : 11 الوسائل ، 147/648 : 2 الفقيه ،256/17 : 4 الكافي -1
 .446/15222 : 11 الوسائل ، 196/892 : 2 الفقيه -2
 .2 من قطعة 282 : 76 البحار ، 300 : األخالق مكارم -3
 .386/14 : 99 البحار ،445/15219 : 11 الوسائل ،147/647 : 2 الفقيه ، 147/207 : 1 المحاسن ، 264/48 : 4 لكافيا -4
 .384/5 : 99 البحار ،446/15223 : 11 الوسائل ،74/1 : األعمال ثواب ، 469/5 : الصدوق أمالي -5
 .19/1064 : 2 والترهيب الترغيب كتاب -6
 .568 : 1 المنثور الدر ،121/12654 : 3 واآلثار األحاديث في المصنّف -7
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 توقیر الحاّج
 

 ):ع (قال أبو جعفر -)1(/1002
 

 .وّقروا الحاّج والمعتمرین، فإّن ذلك واجب علیكم
 

                                                        
 .446/15220 : 11 الوسائل ، 147/649 : 2 الفقيه -1
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 إستحباب الولیمة
 

حّدثنا أبو یزید : نا أبو حامد أحمد بن محّمد بن الحسین قالحّدث: حّدثنا محّمد بن علّي بن الشاه قال -)1(/1003
حّدثنا أنس بن محّمد أبو مالك، : حّدثنا محّمد بن أحمد بن صالح التمیمي، عن أبیھ قال: أحمد بن خالد الخالدي قال

في أّنھ قال ) ص ( عن النبي،)ع (عن أبیھ، عن جعفر بن محّمد، عن أبیھ، عن جّده، عن علّي بن أبي طالب
 :وصّیتھ لھ

 
في عرس أو خرس أو ِعذار أو ِوكار أو ركاز، والعرس التزویج، والُخرس : یا علّي ال ولیمة إّال في خمس

 .النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار في شراء الدار، الّركاز الذي یقدم من مّكة
 

ّمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد حّدثني عّمي مح: قال )رض( حّدثنا محّمد بن علّي ماجیلویھ -)2(/1004
قال أبو الحسن : اهللا البرقي، عن سّجادة العابد واسمھ الحسن بن علّي بن أبي عثمان، عن موسى بن بكر قال

في عرس أو ُخرس أو عذار، أو ِوكار أو ركاز، فأّما : ال ولیمة إّال في خمس ):ص ( قال رسول اهللا):ع (األّول
خرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الّرجل یشتري الدار، والّركاز الذي یقدم من العرس فالتزویج، وال

 .مّكة
 

                                                        
 : 103 و 385/7 : 99 و 158/2 : 76 البحار ،311/30632 : 24 و 25125ذ 95 : 20 الوسائل ،261/5762 : 4 الفقيه ،313/92 : الخصال -1

275/33. 
 ،30632ذ 311 : 24 و 95/25125 : 20 الوسائل ،409/1634 : 7 التهذيب ، 272/1 : األخبار معاني ،263/444 : 3 الفقيه ،313/91 : الخصال -2

 .275/34 : 103 و 384/6 : 99 و 157/1 : 76 البحار
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 تھنئة القادم
 

 ):ع ( عن آبائھ،)ع (حّدثني أبي مرسال، عن أبي عبد اهللا: أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي قال -)1(/1005
 

 ). اُهللا ِمْنَك، َوَأْخَلَف َعَلْیَك َنَفَقَتَك َوَغَفَر َذْنَبَكَتَقبََّل (:كان یقول للقادم من مّكة) ص (أّن رسول اهللا
 

حّدثني محّمد بن عیسى بن عبید الیقطیني، عن : حّدثنا سعد بن عبد اهللا قال: قال )رض( حّدثنا أبي -)2(/1006
حّدثني : قال )ع (القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، ومحّمد بن مسلم، عن أبي عبد اهللا

 ):ع (أبي، عن جّدي، عن آبائھ
 

: إلى أن قال - عّلم أصحابھ في مجلس واحد أربعمائة باب مّما یصلح للمسلم في دینھ ودنیاه) ع (أّن أمیر المؤمنین
 والعین التي ،)ص (إذا قدم أخوك من مّكة فقّبل بین عینیھ وفاه الذي قّبل بھ الحجر األسود الذي قّبلھ رسول اهللا -

َقبََّل اُهللا ُنْسَكَك، َوَرِحَم َسْعَیَك،  (:نظر بھا إلى بیت اهللا، وقّبل موضع سجوده ووجھھ، وإذا ھّنأتموه فقولوا لھ
 ).َوَأْخَلَف َعَلْیَك َنَفَقَتَك، َوَال َجَعَلُھ آِخَر َعْھِدَك ِبَبْیِتِھ اْلَحَراِم

 
 ):ع (د اهللاقال أبو عب: جامع البزنطي، عن صدقة األحدب قال -)3(/1007

 
َأْلَحْمُد ِهللا الَِّذي َیسََّر َسِبیَلَك، َوَھَدى َدِلیَلَك، َوَأْقَدَمَك ِبَحاِل َعاِفَیة، َقْد َقَضى  (:إذا لقیت أخاك وقد قدم من الحّج فقل

 ). َلَك ِحجًَّة َمْبُروَرًة، َوِلُذُنوِبَك َطُھورًااْلَحّج َوَأَعاَن َعَلى السََّفِر، َتَقبََّل اُهللا ِمْنَك، َوَأْخَلَف َعَلْیَك َنَفَقَتَك، َوَجَعَلَھا
 

 :الحسین بن سعید، عن ابن أبي عمیر، عن عبد الوّھاب بن الصباح، عن أبیھ قال -)4(/1008
 

َأْلَحْمُد ِهللا الَِّذي َیسََّر َسِبیَلَك،  (:صدقة األحدب وقد قدم من مّكة، فقال لھ مسلم) ع (لقى مسلم مولى أبي عبد اهللا
َھَدى َدِلیَلَك، َوَأْقَدَمَك ِبَحاِل َعاِفَیة، َوَقْد َقَضى اْلَحجَّ َوَأَعاَن َعَلى السََّعِة، َفَقبََّل اُهللا ِمْنَك، َوَأْخَلَف َعَلْیَك َنَفَقَتَك، َو

 ).َوَجَعَلَھا ِحجًَّة َمْبُروَرًة، َوِلُذُنوِبَك َطُھورًا
 

جعلت فداك موالي : من عّلمك ھذا؟ فقال: صدقة؟ فأعاد علیھ، فقالكیف قلت ل: فقال لھ) ع (فبلغ ذلك أبا عبد اهللا
نعم ما تعّلمت، إذا لقیت أخًا من إخوانك فقل لھ ھكذا، فإّن الھدى بنا ھدى، وإذا لقیت :  فقال لھ،)ع (أبو الحسن

 .ھؤالء فقل لھم ما یقولون
 

 والحمد هللا رّب العالمین
 

   رینوصّلى اهللا على محمد وآلھ الطّیبین الطاھ
  

 فأین رجائي ثّم أین محّبتي*** أتحرقني بالنار یا غایة المنى 
 

  وما في الورى خلق جنى كجنایتي*** أتیت بأعمال قباح زرّیة 

                                                        
 .386/16:  99 و 282/2 : 76 البحار ،446/15221 : 11 الوسائل ، 300 : األخالق مكارم ، 196/891 : 2 الفقيه ،127/1352 : 2 المحاسن -1
 .385/9 : 99 البحار ، 447/15224 : 11 الوسائل ، 10 من قطعة 635 : الخصال -2
 .374/1 : 99 البحار ، 15226ذ 448 : 11 الوسائل ،58/23 : السرائر مستطرفات -3
 .447/15226 : 11 الوسائل ، 444/1547 : 5 التهذيب -4
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