




الحافظ المحدث محب الدين الطبري لإلمام

الرحمن عمر محمد عمر عبد
 
ف  معي ن رغ  ج   

ه وللمسلمي ن ا عالي  له ولوالدي  الله ت 
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 م ل ي ن   ا بي  عدده مد هلل وحده، والصالُة والسالاحل

ا عدُد:   َأنَّ

 مب خب حب ُّٱ: واألصُل يف وجوعه قول اهلل ، الرك  الراعع ِن  أركان اإلسال م هو ج  فإِنَّ احل

)َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب
1
) 

ُعنَِى اإِلْساَل ُم َلََل ََخٍْس َشَهاَدِة َأْن  اَ إَِلَه إ ِاَّ اهللَُّ » :َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  :َقاَل  َلِ  اْعِ  ُلَمَر وَ 

َكاِة َواحْلَجِّ َوَصْو ِم َرَنَضانَ   الزَّ
ِ
اَلِة َوإِيَتاء ًدا َرُسوُل اهللَِّ َوإَِقا ِم الصَّ )«َوَأنَّ ُُمَمَّ

2
) 

 ةِ ا استطالَ  ورشطُ   اليالغ الداقل احلر املستطيع سلمِ جيب لَل امل جَّ احلَ  نَّ اتفق الفقهاء لَل أَ  وقد

اع  لياس ولطاء ولمرو ع  دينار وسديد ع  جيري كام قاَل لمر ع  اخلطاب و لة()نلك الزاد والراح

َ فَ وَ   وزاد احلنفية أن يكون صحيحاً   واحلس  ا استطالة  وتفسريُ   عالصحة ا استطالةَ  لكرنةُ  ّسَّ

)  جاعرفيام رواه الدارقطن  لَ  ل  الني   ا وردَ عملك الزاد والراحلة هو نَ 
3
)اهلل ع  لمروليد (

4
) 

)اهلل ع  لمرو ع  الداصوليد
5
)واع  لياس (

6
)وأبس (

7
) وغريهم(

8
نا  َل ئِ ُس  الني   نَّ أَ ، (

 «الزاد والراحلة»؟ قال: لالسيي

 97آل لمران:  (1)

، 5776، 4890(، وأمحد )5018(، والنسائ  )2813(، والرتنذي )122،  121، 120(، ونسلم )4555، 8) رواه اليخاري( 2)

6123 ،19528 ،19534 )

( 2413)( حديث 3/213) (3)

( 2423، 2422، 2421( حديث )3/217)  (4)

( 2418( حديث )3/215) ( 5)

( 2427، 2425( حديث )3/219) (6)

( 2426( حديث )3/219(، )2418( حديث )3/215) (7)

( ن  حديِث لمرو ع  شديب ل  أعيه ل  جده 2416، 2415، 2414( حديث )214، 3/213) (8)
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اُد  :َقاَل  ؟َيا َرُسوَل اهللَِّ َنا ُيوِجُب احْلَجَّ  :َفَقاَل  َجاَء َرُجٌل إََِل النَّيِىِّ » :َلِ  اْعِ  ُلَمَر َقاَل و الزَّ

اِحَلةُ  )«َوالرَّ
1
)   

  قال عقول اع  الزعري ولطاء َل األقوال لندبا عالصواب قول نَ وْ وأَ »: أعو جدفر الطربيقال وَ 

كان واجدًا طريقًا إَل احلج  ا   ْ  م الدرب الطريق، فمَ السييل ىف كال ذلك لَل قدر الطاقة؛ ألنَّ  نَّ أَ 

نابع له ن  زنابة أو لجز أو لدو أو قلة ناء ىف طريقه أو زاد أو ضدف ل  املشى، فدليه فرض احلج 

 ا جيزيه إ ا أداؤه، فإن مل يك  واجدًا سيياًل، ألنى عذلك؛ فإن مل يك  نطيقًا احلج لتدذر عدض هذه 

لليه، فهو مم  مل جيد إليه طريقًا و ا يستطيده؛ ألن ا استطالة إَل ذلك هو  املدابى التى وصفتها

)«القدرة لليه
2
)  

 ؛الفقهاءُ  هُ لَ صَّ لليه احلج عدد حتقق رشوط الوجوب ورشوط األداء حسب نا فَ  وجَب   ْ مَ فَ 

ُغُه إََِل َعْيِت »: وجب لليه أداء احلج، لقوله  ْ ََيُجَّ َفاَل َلَلْيِه َأْن  َنْ  َنَلَك َزاًدا َوَراِحَلًة ُتَيلِّ اهللَِّ َومَل

ابِيًّا ا َأْو َبْْصَ  مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ :َوَذلَِك َأنَّ اهللََّ َيُقوُل ىِف كَِتاعِهِ  ،َيُموَت ََيُوِديًّ

3)«َّهت
)  

                                 
ُجَل إَِذا َنَلَك َزاًدا َوَراِحَلًة َوَجَب َللَ وقاَل:  (،818رواه الرتنذي  )( 1) ْيِه احْلَج  َهَذا َحِديٌث َحَسٌ  َواْلَدَمُل َلَلْيِه ِلنَْد َأْهِل اْلِدْلِم َأنَّ الرَّ

ى  َوَقْد َتَكلََّم فِيِه َعْدُض َأْهِل اْلِدْلِم ِن ْ     قَِيِل ِحْفظِهِ  َوإِْعَراِهيُم ْعُ  َيِزيَد ُهَو اخْلُوِزى  املَْكِّ

اِحَلةُ  :َقاَل  ؟َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللَِّ َنا ُيوِجُب احْلَجَّ  َقا َم َرُجٌل إََِل النَّيِىِّ  :َلِ  اْعِ  ُلَمَر َقاَل ( 3008ورواه اع  ناجة ) اُد َوالرَّ  :َقاَل  ،الزَّ

ِدُث التَِّفُل  :َقاَل  ؟َيا َرُسوَل اهللَِّ َفاَم احْلَاج   َيْدنِى عِاْلَدجِّ  :َقاَل َوكِيعٌ   اْلَدج  َوالثَّج   :َقاَل  ؟َيا َرُسوَل اهللَِّ َوَنا احْلَج   :َقا َم آَخُر َفَقاَل وَ  ،الشَّ

 عه   ( َل  اع  لياس 3009  ورواه أيًضا )اْلَدِجيَج عِالتَّْليَِيِة َوالثَّج  َبْحُر اْلُيْدنِ 

  ( 12، 4/11ابظر: تفسري الطربي ) (2)

ُهوٌل َواحْلَاِرُث َهَذا َحِديٌث َغِريٌب  اَ َبْدِرُفُه إ ِاَّ ِنْ  َهَذا اْلَوْجِه َوىِف إِْسنَاِدِه َنَقاٌل َوِهاَلُل ْعُ  َلْيِد اهللَِّ َمْ (، وقاَل: 817رواه الرتنذي ) (3)

ُف ىِف احْلَِديِث    97واآلية ن  سورة آل لمران:    ُيَضدَّ
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)«  نناسككمن  ذوا لَ ُخ »: ىف احلديث لنه  َح وقد َص 
1
 رأيُت »قاَل:   ل  جاعرٍ  روايٍة يِف وَ   (

 ا أدري لد ي  ا  َن  إِ تأخذوا لن  نناسككم فَ لِ  :يو م النحر ويقوُل  يرن  لَل راحلتهِ   اهلل رسوَل 

)«  نناسككمن  ذوا لَ ُخ  اُس ا النَّ َي  ا أَ يَ »، وىف روايٍة: «أحج عدد حجت  هذه
2
)  

 

يل يف ذي القددة إ تيوك، عدَث أعا عكٍر الصديق   ْ نِ   اهللِ رسوُل  ادَ ن لَ عدَد أَ 

 ة تسع ن  اهلجرة، ليحج عالنَّاِس سن نكة املكرنة

إيل نكة يف مجٍع لظيم، وأحر َم   أواخر ذي القددة ن  السنة الدارشة َقِد َم يِف وَ 

لييك اللهمَّ لييك، لييَك  ا رشيَك َلَك لييَك، إِنَّ »للحجِّ لندنا سارت عه راحلته، وقاَل: 

 يزل سائًرا حتَّى َدَخل نكة ضحو يو م ملَ ، وَ «احلمَد والندمَة َلَك وامللك،  ا رشيك لك

ثنية كداء، فطاَف عالييِت سيًدا،   ْ دخوله نِ  انَ كَ خلون ن  ذي احلجة، وَ  األحد، ألرععٍ 

ناء زنز م،   ْ ، ورشب نِ واستلَم احلجر األسود، وص ي ركدتني لنَد نقا م إعراهيم 

 ملروة سيًدا، راكًيا ل ي راحلتِه وسد  عنَي الصفا وا

                                 
، 3/202) ، والرتنذي(1263-235)احلج: عاب استحياب الرنل يف الطواف والدمرة، حديث  كتاب (5/11)أخرجه نسلم  (1)

، (857)، وعاب نا جاء يف الرنل ن  احلجر إَل احلجر، حديث (856)، كتاب احلج: عاب نا جاء يف كيف الطواف، حديث (203

 .حديث جاعر  ْ ، نِ (6129) ، كتاب احلج: عاب القول عدد ركدت  الطواف، حديث(5/235) والنسائ  بحوه

(2)
، (310/1297)، كتاب احلج: عاب استحياب رن  مجرة الدقية يو م النحر، احلديث (2/943)، ونسلم (3/318)خرجه أمحد أَ  

، كتاب املناسك: عاب الركوب (5/270)، والنسائ  (1980)، كتاب املناسك: عاب يف رن  اجلامر، احلديث (2/495)وأعو داود 

، والرتنذي (3023)، كتاب املناسك: عاب الوقوف عجمع، حديث (2/1006)الل املحر م، واع  ناجه إَل اجلامر واستظ

واع  خزيمة  ،"حصحي حس ٌ  هذا حديٌث ": اَل قَ وَ  ا، خمتًْص (886)، كتاب احلج: عاب نا جاء يف اإلفاضة ن  لرفات (3/234)

 ( 2147)رقم  (4/111)، وأعو يدَل (278 -4/277)
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َه إيل نن ، فياَت  الثان  نِ يِف وَ   هبا    ذي احلجة توجَّ

، وقد خطية الوداعخطيته املشهورة عـ َب  التاسع ننه توجه إيل لرفة، وخطَ يِف وَ 

  عدض أحكا م اهلل تدايل وحدوده ُثمَّ يشء نِ اشتملت هذه اخلطية الدظيمة ل ي عيان 

  يب ىب نب مب زب ُّٱ: ه ، وقد أبَزَل اهلل تدايل لليه يف ذلَك اليو م قولوصاياه 

نناسك احلَجِّ ن   وعدد أن َأد ى رسول اهلل  [،٣املائدة: ] َّيت ىت نت مت زت رت

ا ٍم، ُثمَّ قفل إيل املدينة  ،واحللق ،والنحر ،رن  اجلامر   والطواف، أقا م عمكة لرشة أيَّ

يت املحب َوقد وقدُت َل َي هذا السفر الدظيم امليارك الذي مَجَع فيه اإلنا م احلافظ احُلجة الث

ة النَّي ِّ  ، وقد أخرجته ملة األزهر الرشيف، ىف بسخٍة ُنهداة نَع املجلة الطربي نرويَّات حج 

فرأيُت أن التصحيفاِت واألخطاء املطيديَّة، ومل أرتض تنسيقها، املياركة، ووقفُت فيها لَل عدِض 

 ُعدَّ ننها واإلحا ات نَع عدض التلديقات الت   ا نسيًقا جيًداُأليَد برشها ُنصححة ننسقة ت

واهلل تدايل ن  وراء ، ة، ويسهل لَل القارئ ا ابتفاع هبذا السفر املُياركالفائدوالتخرجيات لتدم  

 يقول احلق وَيدي السييل    -سيحابه–القصد، وهو 

وصَل اهلل ل ي سيدَبا ونو ابا ُممٍد ولَل آله وصحيه ون  تيدهم عإحساٍن إَل يو ِم الدي ، وَلن ا 

 م عرمحتَك يا أرحَم الرامحني  نده

محنأعو صهيب   عمر حممد عمر عبدالرَّ
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خالصة سري »يل هذا اجلزء يف كتاعه إِ اإلنا م احلافظ املحدث ُمب الدي  الطربي   شارَ أَ 

ة نرات، وحقَّ  ، وهو كتاٌب «سيد اليرش قد واملحققني،   َ احٍد نِ وَ  ريُ غَ  هُ قَ نطيوع، ُطيَِع لدَّ

: طالل ع  مجيل الرفال ، لا م برشته نكتية بزار نصطف  الياز عمكة املكرنة، عتحقيِق 

  م 1997هـ = 1418

ِنَ   نؤلًفا نستولًيا فِيِه مَجِيع َنا علغنَا َلنُه  أفردبا عِصفة حجه : »هحيُث قاَل في

)«َهاا احكا ِم والوقائع ُننُْذ َخَرَج ِن  امْلَِدينَة إََِل َأن َرَجَع إَِليْ 
1
)  

   -رمحه اهلل وبفدنا عدلونه–فال شك إذن ىف بسية الكتاب إليه 

                                 
( عتحقيق: طالل ع  مجيل الرفال ، برش نكتية بزار نصطف  الياز عمكة 68اليرش، ملحب الدي  الطربي )صخالصة سري سيد ( 1)

  م  1997هـ = 1418املكرنة، الطيدة األويل 
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اإلنا م املحدث املفت  فقه احلر م ُمب الدي  أعو الدياس أمحد ع  ليداهلل ع  ُممد ع  أيب عكر 

)ة وستامئةسنة َخس لرش ُولِدَ  الطربي، ثم املك  الشافد ، نصنف األحكا م 
2
)  

مح  ع  أيب وسمع نِ    أيب احلس  ع  القريوان واع  اجلميزي وشديب الزلفران وليدالر 

 وتفقه ودرس وأفت  وصنف، وكاَن شيخ الشافدية وُمدث احلجاز  حرن  ومجالة 

)روي لنه الدنياط  ن  بظمه وأعو احلس  ع  الدطاء وأعو ُممد ع  الربزايل وآخرون
3
)  

احًلا زاهًدا كيري الشأن، روي لنه ولده قايض نكة: مجال الدي  ُممد، وحفيده: وكان إناًنا ص

)اإلنا م مد الدي  قايض نكة، وكتَب إيلَّ 
4
  عمروياتِه  (

)توىف يف مجادي األويل
5
  سنة أرعع وتسدني وستامئة  (

** ** ** 

                                 
   بقاًل ل  تذكرة احلفاظ للحافظ الذهي  ( 1)

 عمكة املكرنة  ( 2)

ننه احلديث، فرحَل إليه، وأسمده فيام أسمده األحكا م، وقد كتَب  ِن  هؤ اء السلطان املظفر صاحب اليم ، فإبه استدلاُه ليسمع( 3)

 يف أثناء إقانتِه قصيدة يتشوق هبا إيل نكة، ننها:

 حلا اهلل الدــــواذل كم يلحوا ** وكم لذلوا فام أصغ  ولادوا

 دوا هناك و ا ألادواـا أعـمـولو ملحوا ن  األحياب ندن  ** ل

 رادــ  نريًدا  ا يـقـا أشـمـها وتريد عددي ** فـد وصالــأري

 أي احلافظ الذهي    (4)

توىف يف مجادى "قال الذهي  أبه توىف يف مجادي األويل  وقال احلافظ السيوط  أبه توىف يف مجادي اآلخرة، وقال يف شذرات الذهب: ( 5)

 ، وحك  الربزايل أنَّ ولده توىف عدده يف ذي القددة   "اآلخرة ل ي الصحيح
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 اسمه: 
نة شيخ احلر م وحافظ احلجاز أمحد ع  ليدا هلل ع  ُممد ع  أيب عكر ع  ُممد ع  إعراهيم، الدالَّ

 ولامله ُمب الدي  أعو جدفر، وقيل أعو الدياس الطربي املك  الشافد  

 مولده: 
ُمدث الشا م –اختلف فيه، قال احلافظ للم الدي  القاسم ع  ُممد ع  يوسف الربزايل 

ُولَِد عمكة يف يو م اخلميس الساعع : –سنة74ل   [هـ739ملتوىف ا]وصاحب التاريخ واملدجم الكيري 

 والدرشي  ن  مجادي اآلخرة، سنة َخس لرشة وستامئة 

 وُ  هُ بَّ هـ[: أَ 745املتويف سنة ]أثري الدي  ُممد ع  يوسف ع  حيان  الشيخ اَل قَ وَ 
َد يف خانس لِ

)السنة  َ نِ    مجادي اآلخرةلرش نِ 
1
)  

  َك لِ غري ذَ  وقيَل 

 وطلبه للعلم:نشأته 
بشأ عمكة، وطلب الدلم هبا، وسمع هبا، وقرأ ل ي أيب احلس  ل ي ع  احلسني ع  ل ي ع  ننصور 

سليامن ع  أشدث -سن  أيب داود  -هـ 643نسند الديار املْصية، املتوىف -ع  املقري احلني ي 

أعو عكر -ي ، ل  الفضل ع  سهل ا اسفرايين ، ول  اخلطيب اليغداد-هـ275السجستان املتويف 

أعو -، وسن  النسائ  -هـ463هـ وتويف سنة 392ولد سنة  أمحد احلافظ صاحب تاريخ عغداد

مح  أمحد ع  شديب ع  ل ي احلافظ املتويف سنة  ل  ، -هـ ننسوًعا إيل بسا ندينة عخرسان303ليدالر 

بحو ثامبني  هـ ل 551بزيل عغداد تويف سنة -أيب احلس  ل ي ع  أمحد ع  ُممويه اليزدي الشافد  

مح  ع  ُممد ع  -ل ي ستة فراسخ ننها "بسف"علدة ن  ألامل  "عزدة"سنة و ، ل  أيب ُممد ليدالر 

                                 
 ة َخس لرشة وستامئة ن  اهلجرة  يدن  سن( 1)
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مح  ع  ل ي ع  أمحد ع  إسحاق الدون  هـ وتويف يف رجب سنة 427سنة  دَ لِ وُ -احلس  ع  ليدالر 

مح  النسوي عالشا م، ودون501 قرية هبمذان ن   هـ وهو آخر ن  حدث يف الدبيا عمسند أيب ليدالر 

  -ألامل دينور

أليب احلس  ل ي ع  أمحد ع  ُممد ع  ل ي -يف تفسري القرآن الكريم  الوسيطالتفسري:   َ نِ وَ 

وأخذ الوسيط سامًلا  -يف التفسري أْيًضا الوجيزو اليسيطهـ وله 468الواحدي املتويف سنة 

وعدض  -ـ )شذرات الذهب(ه494نة املتويف س-وقراءًة ل  أيب الفضل أمحد ع  طاهر الدنشق  

اجلمع عني الصحيحني  اليخاري ونسلم( لإلنا م احلافظ أيب ليداهلل ُممد ع  أيب بْص فتوح(

رتََّب فيه األحاديث ل ي  اجلمع عني الصحيحنيوكتاب  -هـ488املتويف سنة -احلميدي األبدليس 

   عدة، ثم متا م الدرشة فقد م أحاديث أيب عكٍر وعاق  اخللفاء األر حسب فضل الراوي 

قراءة ليدضه ل  أيب الفتح ُممد ع  ليدالياق  ع  أمحد ع  سليامن اليغدادي - وله رشوح

هـ ل  564املتقد م وغريه، وتويف  أيب ليداهلل احلميديد الدراق، روي ل  املدروف عاع  اليط  نسن

 سنة  87

ل نؤلف وعدض ال سامًلا  -يف غريب احلديث غريب يف احلديث أليب لييدة ندمر، وهو َأوَّ

ليدضِه ل  فخر النساء السيدة شهدة عنت أيب بْص أمحد ع  الفرج، نسندة الدراق يف لْصها، كابت 

)ذات عر وخري ودي  لاعدة صاحلة
1
 هـ ل  بيف وتسدني سنة 574توفيت يف أوائل سنة  (

 النحوي املتويف وىف اللغِة: الفصيح لثدلب أيب الدياس أمحد ع  َيي  املدروف عثدلب الكويف

هـ، وهو كتاب صغري احلجم كيري الفائدة، التن  عه أئمة اللغة، فرشحه كثري: ننهم: أعو 291سنة 

املتويف -واع  دستويه ليداهلل ع  جدفر النحوي  -هـ285املتويف سنة -الدياس ُممد ع  يزيد املربد 

جد وسم  رشحه )حتفة امل -هـ691املتويف عتوبس سنة -وأعو ل ي أمحد ع  فهر اللي ي  -هـ347سنة 

                                 
 أليب لييدة، وعفضل اهلل لليها لاَش هذا الكتاب إيل يوننا هذا وإيل نا شاء اهلل    "األنوال"وه  رواية كتاب ( 1)
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الْصيح يف رشح كتاب الفصيح(، ل  اع  بارص أعو الفضل ُممد ع  بارص ع  ُممد ع  ل ي ع  لمر 

ل  التربيزي أعو زكريا  -هـ502هـ وتويف سنة 467ولد سنة –احلافظ الثقة اليغدادي ُمدث الدراق 

هـ وتويف 421ولد سنة - األدب الشييان التربيزي اخلطيب شيخ عغداد يفَيي  ع  ل ي ع  ُممد 

   -هـ502

  وغري ذلَك كثرًيا 

مح  ع  حرن  ن  أول صحيح اليخاري إيل قصة كدب ع  نالك، وقيل إبه سمده  ول ي ليدالر 

 كاناًل 

)ول ي لم 
1
 : تق  الدي  ل ي ع  أيب عكر الطربي، وأخيه يدقوب، صحيح اليخاري أعيه (

 الرتنذي ول ي يدقوب ع  أيب عكر الطربي جانع 

وهو احلافظ -، وصحيح اع  حيان ول ي رشف الدي  ع  أيب الفضل املريس صحيح نسلم

  -هـ258املشهور أمحد ع  سنان ع  حيان القطان صاحب املسند تويف سنة 

للثقف  وهو احلافظ أعو ليداهلل القاسم ع  بسية -ول ي أيب احلس  ع  اجلميزي األرعدني الثقفية 

أليب طاهر أمحد ع  -ة ، واألرعدني اليلدابيَّ -هـ489األصيهان تويف سنة  الفضل ع  أمحد الثقف 

  -هـ576ُممد السلف  املتويف سنة 

 الثقفية أيًضا  ان األرعدني اليلدابيَّة واألرعدنيول ي شديب الزلفر

 ول ي ُمي  الدي  ُممد ع  أمحد ع  ُممد ع  أيب جرادة املدروف عاع  الدديم 

 هلل الرشق  السكين  جزء األبصاري ول ي رَيان ع  ليدا

ول ي شيخ احلر م بجم الدي  ع  حاند التربيزي جزء األبصاري أيًضا، ل  صدر الدي  

 هـ 635ليدالرزاق ع  ليدالوهاب ع  سكينة شيخ الشيوخ اليغدادي املتويف سنة 

                                 
 للمثن    –عفتح الدني وتشديد امليم نفتوحة–َلمَّ  ( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
12 

 

ل   -هـ547الفقيه الشافد  املتويف -وكتاب التنييه يف الفقه ل  اع  سكينة ل  األرقوي 

 املؤلف وهو أعو إسحاق إعراهيم ع  ل ي الشريازي الفقيه الشافد  صاحب التنييه 

 ولنه أكثر أهل الدلم  ول ي مجالة ن  شيوخ نكة والقادنني إليها 

 وأجاَز له ن  عغداد: اع  اخلازن ومجالة نع آخري  ن  الشا م ونْص 

-ل ي ع  إعراهيم األسنائ   وقال الشيخ مجال الدي  ليدالرحيم ع  حس  ع  ل ي ع  لمر ع 

 أبه تفقه يف قوص ل ي الشيخ مد الدي  القشريي  ابته  كال م األسنائ  يف طيقاتِه:  -هـ772املتويف 

 وذكر بحو القطب احللي  يف تاريخ نْص، وحدث وخرج لنفسه أحاديث لوال، قال أعو حيان

ل ن  التسال ، وهو اسقاط  رجل ن  اإلسناد حتى صار له أبه وقع له وهم فاحش يف القسم األوَّ

 احلديث تساليا يف ظنِه  ابته  

قلت: وحدث ندة وسمع لليه غري واحد ن  املشايخ واألليان، ننهم القايض مجال الدي  

هـ عالروضة يف املسجِد النيوي، واملحدث لييد اهلل ع  649الطربي، وهو اعنه، يف مجادي األويل سنة 

أعو عكر ُممد أمحد ع  ل ي املْصي ثم املك  القسطالن، وبجم ليدالدزيز املهدوي نع قطب الدي  

الدي  ع  ليداحلميد، والشيخ لالء الدطاء، والقايض شمس الدي  نسلم، واحلافظ رشف 

، وللم الدي  الربزايل، والقايض بجم الدي  -هـ705تويف سنة - ليداملؤن  ع  خلف الدنياط 

، وخلق كثري، وآخرهم وفاة -هـ745املتويف –عو حيان الطربي، وقطب الدي  احللي ، وأثري الدي  أ

الشهاب احلنف ، وتفقه عه أيًضا مجالة ن  أليان  لثامن ع  الصف  الطربي، وآخر أصحاعه عاإلجازة

صاحب -نكة والقادنني إليها، وابتفع عه الطلية، وكان وافَر احلرنة له نكابة لند امللك املظفر 

عدض نروياتِه وتواليفه، وتوجه إليه ن  نكة نرة وأقا م لنده، فنظَم ، وكان يسمع لليه املظفر -اليم 

 قصيدة يتشوق فيها إيل نكة أوهلا:

 نريضك ن  صدودك  ا يداد ** عـــه ألـم لغـريك  ا يـداد

 وقـد ألـف الـتداوي عالتدان ** فـهـل أيـا م وصـلكم تداد

 مؤلفاته:
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وكتاب  كربي(، مجع الصحاح واحلسان كا م الكتاب )األح :وكان له نصنفات كثرية، ننها

 )الكايف( يف غريب القرآن 

كتاعًا يف غريب  -هـ223املتويف سنة -مجَع أعو لييد القاسم ع  سال م »قال يف كشف الظنون: 

أن مجدُت القرآن، فصار هو القدوة يف هذا الشأن فإبه أفن  فيه لمره حتَّى لقد قال فيام يروي لنه: 

سنة، ورعام كنت أستفيد الفائدة ن  األفواه فأضدها يف نوضدها فكان خالصة  كتايب هذا يف أرعدني

، وعق  كتاعه يف أيدي النَّاس يرجدون إليه يف غريب القرآن، ولليه كتاب خمتْص ملحب الدي  لمري

  «سامه )تقريب املرا م ن  غريب القاسم ع  سال م( -هـ694املتويف سنة -أمحد ع  ليداهلل الطربي 

 وكتاب )التحفة املدبية( جزء لطيف  م  ترتيب القرآن ل ي السور ملد أيًضا وكتاب يض

، وكتاب )األحكا م الوسط ( وكتاب )نرسو م املصحف الدثامن املدن( مل يتم وكتاب تفسري جانع 

ملد كيري، وكتاب )األحكا م الصغري( يتضم  ألف وَخسة لرش حديًثا، وكتاب سامه )املحرر 

الصحيحني وخمتْصه املسم  عـ )الدمدة(، وكتاب )الرياض النرضة فيه أحكا م للملك املظفر( مجع 

يف فضائل الدرشة( ملدان ذكر فيه أبه مجع فيه نا روي لنهم يف ملد عحذف األسابيد ن  كتب كثرية 

ا كل حديٍث إيل كتاب وقد م نقدنة يف األسامء والكن  وذكر أو اً األحاديث  ورشح يف خالله لازيًّ

ثم نا اختص عاألرعدة وأورد فضل كل واحٍد، وقد طيع هذا الكتاب عمْص، وننه ابتق  اجلاندة 

  كتاعه املسم  )الدر امللتقط( -هـ936املتويف -الشيخ زي  الدي  لمر ع  أمحد الشامع احللي  

وطيع أيًضا )ذخائر الدقي  يف نناقب ذوي القريب( له ملد، وكتاب )السمط الثمني يف نناقب 

ؤننني( ملد، وكتاب )تقريب املرا م يف غريب القاسم ع  سال م( نيوًعا ل ي حروف املدجم أنهات امل

والد امللك املظفر املذكور،  ملد خمتْص، وكتاب )املنثور للملك املنصور لمر ع  ل ي ع  رسول(

ل ي اختالف طرقها ومجيع  وكتاب )غريب األصول(  اع  األثري، وكتاب )صفة حجة الني  

ن  رأن يف »: وكتاب )السرية النيوية(، و )وجوه املدان يف قوله  -وهو الذي ألددباهُ -طيقاهتا( 

ملد، وكتاب  -هـ632املتويف -( السهروردي ( جزء خمتْص، )لوارف املدارف«املنا ِم فقد رآن حقاً 

يب يف الفقه )مموع ن  اخلالف ل ي طريق املتأخري ( ملد، و)رشح التنييه يف فقه الشافد ( أل
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لرشة أسفار كيار وبكت كربي لليه أرعدة أسفار لطيفة وبكت صغري مل يتم ننها  إسحاق الشريازي

إ ِاَّ ملد إيل عاب الوكالة، وكتاب )خمتْص التنييه األكرب( ملد لطيف، و)خمتْص األصفر( أرعع 

ولدلهام - كراريس، وكتاب )املسلك النييه يف تلخيص التنييه(، وكتاب )التنييه لكل طالب بييه(

الطراز املذهب يف تلخيص ، وكتاب )خمتْص املهذب( يف الفقه ملدان لطيفان، وكتاب )-األو ان

 وله غري ذلك املذهب(  

 وفاته:
وقد اختلف يف وفاة املحب الطربي، فقيل »: -هـ832املتويف -قال الشيخ تق  الدي  الفايس 

هـ عمكة ودف  عاملدالة    694ادي اآلخرة سنة كابت وفاته يف الثلث األخري ن  ليلة الثالثاء ثان مج

عخط القطب احللي  يف تارخيه أن ل ي ع  لمر ع  محزة احلران كتَب إليه: أبه تويف يف مجادى  ووجدُت 

اآلخرة ن  السنة املذكورة، وكذا وجدُت أيًضا وفاتِه يف تاريخ الذهي  وندجم الربزايل، وقد قيل 

   ابته  كال م الفايس «غري ذلَك 

 : وكان له بظم جيد  قلُت 

، 320ن  ص 1)ابظر املنهل الصايف واملستويف عدد الوايف،  اع  تغري األتاعك  وحواشيه جـ

  م، حتقيق: أمحد يوسف بجايت( 1956طيدة دار الكتب 

 أمحد حسن جابر رجب

** ** ** 
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 صفة حجة النبي 
 علي اختالف طرقها وجميع طبقاتها

 
مام ا ل  ظ  لإ  ري  مح المحدث  لحاف  ن الطب   ب  الدي 

ه   ي  ست 
وف   هـ(694)المت 
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 :  ––ما  الااف  ما  الدن  الببي  إلا قال
مجمن الر   الله الر    سم  ي     حي 

اُه، خملصني لُه الديَ  ولو كره املرشكون   احلمُد هلل، و ا بديُد إ ِاَّ إيَّ

 وصحيه أمجدني  والصالُة والسال ُم لَل سيِد األبيياء واملرسلني، ُممد خاتم النييني، ولَل آله

 وعدُد:

: اليخاري ونسلم والرتنذي ةِ الستَّ  ِب تِ َ  الكُ أحاديث املناسك نِ  اهلل تدايل لتجريدِ  َق فَّ  وَ فلامَّ 

)غريها، مِمَّا بيهُت لَل أصلِه املخرجة ننه  ْ نِ وسن  أيب داود والنسائ  واملوطأ، وَ 
1
، ومجدتها يف (

)القري لقاصد أ م القريالكتاِب املوسو ِم عـ 
2
 واستخرجُت ننه: صفةَ  -سيحابه-، استخرُت اهلل (

َّ   ي ِّ النَّ  جِّ َح  ا نا روي مما مل مِم ا اتفق لليه ونا اختلف فيه، جانًدا عنَي املختلف عقدِر اإلنكان، لازيًّ

)هه دائرة فيصاًل عينه وعني نا عددأخرجه يف الكتاِب املذكور إيل أصلِه، ولالنة ابتهائ
3
، ننيهًا ل ي نا (

ِن  َقْوٍل -كا ِم احلج يف غرِي حجتِه، ونا ُأشكَل َل َيَّ أنره هل كاَن يف حجتِه أ م  ا ْح أَ   ْ نِ  ي لنه رو

    رته، ورددُت الدلَم فيه إيل اهللذك -َأو فدلٍ 

 واهلل املسئول أن جيدل ذلك وسيلة إيل أجزِل ثواٍب وأحسِ  نآٍب عمنِِّه وكرنِه 

  

                                 
 أي يف آخر كل حديث أو أحاديث   (1)

ل–تور/ نصطف  السقا ُطيَِع عتحقيق األستاذ الدك (2) ، وبرشته املكتية الدلمية عيريوت، طيدة –أستاذ عكلية اآلداب جاندة فؤاد األوَّ

     م1948هـ = 1367 نصورة ل  طيدة احللي 

   --يف أصل خمطوطتِه الت  كتيها عيده  وهذا عطييدة احلال كانَ  (3)
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) َيج، وكابـت فريضـة احلـج بزلـت يف سـنة سـتتسع سنني مل  اهللِ رسوُل  نكَث 
1
، وقيـل (

)َخس
2
)، وقيل تسع(

3
ل هو املشهور( )، )واألوَّ

4
)اإلكامل(، والوجهان اآلخران حكامها لياض يف (

5
)  

                                 
(
1

وابظر: املجموع رشح املهذب له    «نة ست، وقيل سنة تسعبزلت فريضة احلج س: »(178/ 1)« رشح نسلم»قال النووي يف  ( 

( 2/140وقال الييهق   يف السن  الصغري ) « كان فرض احلج يف سنة ست» (:2/ 2)« تييني احلقائق»وقال الزيلد  يف (  7/102)

ة  ِلمم و  َوَفْرُض احْلَجِّ َبَزَل َزَنَ  احْلَُدْييَِيِة َسنََة ِستٍّ َوُهَو َقْوُلُه: (: »1481) ر  الحُعمح جَّ و  ُّوا اْلح 
 « [196]اليقرة:  أ ِتم

افِِد   »(: 8، 6/7قال اع  امللق  يف اليدر املنري ) ( 2) ْجَرة، وأخره النَّيِ   : بزلت َفِريَضة احْلَج سنةَقاَل الرَّ ن  غري  َخس ن  اهْلِ

ة سنة سيع لَقَضاء اْلدمَرة َومل ة سنة ثامٍن، وعدَث َأَعا عكر َأِنريا َلََل احلاجِّ سنة تسع، َوحج ُهَو  َنابع، َفإِبَُّه خرج إََِل َنكَّ ، َوفتح َنكَّ َيج 

كتاب »ملا َرجحه يِف  َهَذا َلفظه، َوَنا جز َم عِِه ن  كوِن احْلَج ُفِرَض سنة َخس خُمَالٌف  سنة لرش ولاش عْددَها َثاَمبنَِي َيْوًنا ثمَّ قيض 

ري ُه َقاَل: ُفرِ « السِّ ، َوقيل: سنة َخس  َوَتيدُه يِف َفإِبَّ ْوَضة»ض سنة ستٍّ ْفَدة َأْيًض « الرَّ َح اْع  الر  ، َوَبقله يِف َلَلْيَها، وَصحَّ ا َأبه سنة ِست 

ب» ْلَطابِيَّة»َل  اأْلَْصَحاب، َوقيل: إِبَّه ُفرض سنة َثاَمن  َقاَل املاوردي  يِف « رشح املَُْهذ    َحَكاُه يِف َوقيل: سنة تسع«: اأْلَْحَكا م الس 

ْوَضة» ْجَرة  َحَكاُه يِف « الرَّ نَ ، َوقيل: قيل اهْلِ احْلَج بفِسه، َفإِن  َأي: عدد َلْوِدِه ن  احْلَج  َا عدد« ولاش عْددَها»، َوَقوله: «النَِّهاَية»يِف الس 

اِرع َثاِن لرش رعيع األول، َوَهِذه اأْلُنُ  افِِد   ُهنَا َلنُه؛ كلَها َصِحيَحةاحْلَج اْبَقََض َثالِث لرش، َوُتويفِّ الشَّ تِ  بقلَها الرَّ   « ور الَّ

(
3
ِر النَّيِ   »: قال الشيخ اع  القيم  ( ِذي ُفِرَض فِيِه، َوَهَذا  َفَلْم ُيَؤخِّ احْلَجَّ َعْدَد َفْرِضِه َلاًنا َواِحًدا، َعْل َعاَدَر إََِل ا ِاْنتَِثاِل يِف اْلَدا ِم الَّ

ئُِق هِبَ  َلى َتَقد  َم َفْرِض احْلَجِّ َسنََة ِستٍّ َأْو َسْيٍع َأْو َثاَمٍن َأْو تِْسٍع َدلِيٌل َواِحٌد  وَ ْديِِه َوَحالِِه ُهَو الالَّ َغاَيُة َنا اْحَتجَّ عِِه ، َوَلْيَس عَِيِد َنِ  ادَّ

، َقْوُلُه َتَداََل: ر   َنْ  َقاَل: ُفِرَض َسنََة ِستٍّ الحُعمح جَّ و  ُّوا اْلح 
أ ِتم ، َوَهَذا َلْيَس فِيِه اْعتَِداُء  [196]اْليََقَرِة:  ة  ِلمم و  ، َوِهَ  َقْد َبَزَلْت عِاحْلَُدْييَِيِة َسنََة ِستٍّ

َع فِيِه، َفَأْيَ  َهَذا ِنْ  ُوُجوِب اْعتَِدائِِه، َوآيَ  ، َوإِبَّاَم فِيِه اأْلَْنُر عِإمِْتَاِنِه إَِذا رُشِ ، َوِهَ  َقْوُلُه َتَداََل: ُة َفْرِض احْلَ َفْرِض احْلَجِّ َل  النَّاسم جِّ ِلمم ع  و 

بميًل   س 
ت ط اع  إمل يحهم نم اسح  م 

جُّ الحب يحتم
ة   «َبَزَلْت َلا َم اْلُوُفوِد َأَواِخَر َسنَِة تِْسعٍ [ 97]آِل ِلْمَراَن:  حم ]زاد املداد يف هدي خرِي الدياد  اع  قيم اجلوزيَّ

(3/521])  

ُه عد (4) ة  ِلمم عأنَّ األنر يف اآلية  –وغريه كام سيق كاع  القيم–ض الدلامء وقد ردَّ ر  الحُعمح جَّ و  ُّوا اْلح 
أ ِتم ، َوِهَ  َقْد َبَزَلْت عِاحْلَُدْييَِيِة  [196]اْليََقَرِة:  و 

، َوإِبَّاَم فِيِه اأْلَْنُر عِإمِْتَاِنهِ  ، َلْيَس فِيِه اْعتَِداُء َفْرِض احْلَجِّ َع فِيِه، َفَأْيَ  َهَذا ِنْ  ُوُجوِب اْعتَِدائِِه  َسنََة ِستٍّ  إَِذا رُشِ

  «وقد اختلفوا يف وقت فرض احلج، فقيل: سنة تسع، وقيل: سنة َخس، واألول أصح»قاَل: ( 1/217املدلم عفوائم نسلم) إكامل (5)

توجيه  إرسال نداٍذ كان قيل فرضهام، فإنَّ  نَّ إِ نداٍذ فرض الصيا م واحلج، و ا يصح أن ُيقال:  ومل جيئ ىف حديِث »(: 1/240وقاَل يف )

، والصيا ُم ُفرض سنة ثنتني، ونات  نداذ إَل اليم  كان ن  آخر أنر النيى  ونداذ عاليم ، وهذه  سنة تسع، وفيها فرض احلج 

( 4/438ويف )  «(: وقد تقدَّ َم أن فرض احلج كاَن يف سنة تسع، وقيل َخس، واألول أصح4/266وقال يف )  «الفروض نتقدنة

    «وقد اختلف يف فرض احلج نت  كان، فقيل: سنة َخس، وقيل: سنة تسعٍ »قال: 
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)لليه نع قونـهِ  رض احلجِّ فَ  بزولِ  َيج قيل امليدث وعدده قيَل   اهللِ سوُل رَ  انَ كَ وَ 
1
أعـو  هُ ، ذكـرَ (

)دٍ دْ َس 
2
ةِ  رشِف يف  ( )النيوَّ

3
)وغريه (

4
)  

)يف سنة ست ندتمًرا، وأحر َم ن  ذي احلليفة  اهللِ َج رسوُل رَ َخ وَ 
5
)ة، فلام علَغ احلديييَّ (

1
 هُ دَّ ، َص (

 ندتمرًا، وخيلون نكة ثالثة أيا م ولياليها املقيلِ  الدا مِ   َ نِ  يدودَ  نْ  أَ ََل لَ  صاحلوهُ  مَّ املرشكوَن، ثُ 

)رانِه، وبحَر سيدني عدبةإْح   ْ نِ  حلَّ ويصددون رءوس اجلياِل، فَ 
2
  إيل املدينةِ  ساقها، ورجعَ  انَ كَ  (

                                 
 َقْيَل َأْن َُيَاِجرَ  :َحجَّ َثاَلَث ِحَجٍج  َأنَّ النَّيِىَّ » َلْ  َجاعِِر ْعِ  َلْيِد اهللِ (1)

َتنْيِ ًة َعْدَد َنا َهاَجَر َوَنَدَها ُلْمَرةٌ  ،َحجَّ الًَثا َفَساَق ثَ  ،َوَحجَّ

ٍة َفنََحَرَها َرُسوُل  ،َوِستِّنَي َعَدَبةً  ِنْ  ُكلِّ  َوَأَنَر َرُسوُل اهللَِّ   اهللَِّ َوَجاَء َلَِلٌّ ِنَ  اْلَيَمِ  عَِيِقيَّتَِها فِيَها مَجٌَل ألَعِى َجْهٍل ىِف َأْبِفِه ُعَرٌة ِنْ  فِضَّ

َب ِنْ  َنَرِقهَ  َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِنْ  َحِديِث ُسْفَياَن  اَ َبْدِرُفُه إ ِاَّ ِنْ   :َقاَل (، وَ 820رواه الرتنذي  )  «اَعَدَبٍة عَِيْضَدٍة َفُطيَِخْت َورَشِ

  َحِديِث َزْيِد ْعِ  ُحَياٍب 

فإبه قد َحجَّ عدَد النيوة وقيلها حجًجا،  ا يدرف لددها، ون  يقول: حج حجتني »(: 164)ص «نثري الغرا م»وقال اع  اجلوزي يف 

ةِ قي  ( 160ملحب الدي  الطربي، )ص «القري لقاصد أ م القري»وابظر:   «ل أن َياجر فلدله يشري إيل نا عدَد النيوَّ

ة عنيساعور  بسيته إَل   فقهاء الشافديَّ والظ، نِ وهو اخلْركويش: ليدامللك ع  ُممد ع  إعراهيم النيساعوري اخلركويش، أعو سدد   (2)

راق واحلجاز ونْص، وجالس الدلامء، وصنف التصابيف املفيدة وجاور عمكة لدة سنني، ولاد سكة فيها  رحل إَل الد« خركوش»

رشف »و « د ائل النيوة»و « سري الدياد والزهاد»يف تفسري األحال م، و « خ -اليشارة والنذارة »كتيه   ْ نِ   إَل بيساعور، وتويف هبا

  ا ن  صندته، ويأكل نِ دمل القالبس ويأنر عييدها عحيث  ا يدرى أّنَّ كان يوثامبية أجزاء، وغريها يف للو م الرشيدة  « املصطفى

هـ = 407  وتويف سنة كسب يده وعنى يف سكته ندرسة ودارًا للمرىض، ووقف لليهام أوقافا، ووضع يف املدرسة خزابة للكتب

  ([ 4/163 م   ]ابظر األلال م للزرك ي )1016

  الكتاب  مل يتيّس يل ا اطالع أو الوقوف ل ي هذا (3)

 ( 164)ص «نثري الغرا م الساك  إيل أرشف األناك » ( إيل نا ذكره اع  اجلوزي يف كتاعه160)ص «القري» ىفقد أشاَر املؤلف ( 4)

 –ذو احلليفة  (5)
ِ
: نيقات أهل املدينة ون  جاء يقصد الييت احلرا م –عضم احلاء املهملة وفتح الال م وسكون الياء املثناة ن  حتت وعالفاء

قيلها، وه  لَل بحو ستة أنيال ن  الييت، يدن  حوايل أرعع نئة وَخسني كيلو نرًتا، وهو أعدد نيقات ن  نكة، وهو املكان الذي ن  

   "آعار ل ي"يف حجتِه، وتسم   أحر َم ننه الني  

نيل أو »(: 2/178) «زاد املداد»  وقال اع  القيم يف «إبه ل ي عدد ثالثة أنيال»(: 5/114) «اليداية والنهاية»وقال اع  كثرٍي يف 

 هانش(  – 46)ص «كام رواها لنه جاعر  حجة الني  »الشيخ األليان يف كتاعه  عني   وهذا اختالف شديد كام«بحوه
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) كاَن يف قاعلٍ امَّ لَ فَ 
3
)ةِ  َم عالدمرَ رَ ْح ، أَ (

4
 ةَ ا ثالَثـهِبَـ ا مَ َقـأَ يت نكـة، وَ أَ   ذي احلليفة يف ذي القدـدة وَ نِ  (

لنـدكم ثالًثـا أخـر،  ن شـئتم أقمـُت إِ «فقـاَل:  ،إليهم لثامن عـ  لفـان ، وأبفذَ ا ٍم، وفرَغ ن  لمرتهِ يَّ أَ 

)وألرسُت عأه ي
5
)امل يـدخل هِبَـلمرتـِه، وَ  قيـَل  ةنيموبـة اهلالليَّـ َج زوَّ وكاَن قد َتـ ،»، وأْوملت لكم(

6
) ،

)لنَّا!  ا حاجة َلنَا يف وليمتَك، اخرْج : فقالواْ 
1
)  

                                                                                                     
 : قرية لَل بحو نرحلة ن  نكة  –عضم احلاء وفتح الدال وختفيف الياء–احلدييية  (1)

 اليدبة: اليدري ذكًرا كان أو أبث    (2)

   السنة الساعدة ن  هجرته  أي يف (3)

م صدوا رسوَل اهلل يف ذي  (4) وسميت )لمرة القضاء( أي نكان لمرتِه الت  صدوه لنها  وُيقال هلا أيًضا )لمرة القصاص(، ألّنَّ

ه، ن  ننهم، فدخل نكة يف ذي القددة يف الشهر احلرا م الذي صدوه في القددة يف الشهِر احلرا م ِن  سنة سٍت؛ فاقتص رسول اهلل 

اص  أنَّ اهلل تدايل أبزل يف ذلك:  سنة سيع  وروي ل  اع  لياٍس  ص 
  ([ 2/370سرية اع  هشا م )  ]ابظر [194]اليقرة/  واْلرماُت قم

 أي دخلت هبا   (5)

َج َنْيُموَبَة َوُهَو ُُمِْر مٌ  َأنَّ النَّيِىَّ » َلِ  اْعِ  َليَّاٍس  (6) (، 1846(، أعو داود )3517سلم )(، ن1868]رواه اليخاري ) «َتَزوَّ

الثَّْوِرى   َحِديُث اْعِ  َليَّاٍس َحِديٌث َحَسٌ  َصِحيٌح َواْلَدَمُل َلََل َهَذا ِلنَْد َعْدِض َأْهِل اْلِدْلِم َوعِِه َيُقوُل ُسْفَيانُ ( وقاَل: 852الرتنذي )

َة َفَقاَل َعْدُضُهْم  َنْيُموَبَة ألَنَّ النَّيِىَّ  يِج النَّيِىِّ َواْخَتَلُفوا ىِف َتْزوِ ( وقاَل: 853( ،)854، )َوَأْهُل اْلُكوَفةِ  َجَها ىِف َطِريِق َنكَّ َتَزوَّ

َف ىِف َطِريِق َنكَّ  َها َوُهَو ُُمِْر ٌم ُثمَّ َعنَى هِبَا َوُهَو َحاَلٌل عَِّسِ
َجَها َحاَل اً َوَظَهَر َأْنُر َتْزِوجيِ َف َحْيُث َعنَى هِبَا َرُسوُل َة َوَناَتْت َنْيُموَبُة عَِّسِ َتَزوَّ

َف  اهللَِّ    [(2/372وابظر سرية اع  هشا م )، َوُدفِنَْت عَِّسِ

كام أشاَر الرتنذي  وبقل ل  غري واحٍد –أكاَن يف حالٍل أ م يف إحرانهام  ن  نيموبة  وا اختالف واقع عني الدلامء ل ي زواجِه 

، يف كتاب احلج ل  رسول عاب نا جاء يف كراهية تزويج املحر مَب لذلَك عاًعا أسامُه: ، عل روي الرتنذي يف سننه وعوَّ –ن  الدلامء

َج َرُسوُل اهللَِّ » :َلْ  َأعِى َرافٍِع َقاَل ( ،851 )اهلل  ُسوَل فِياَم َعيْنَُهاَم  َتَزوَّ ، «َنْيُموَبَة َوُهَو َحاَلٌل َوَعنَى هِبَا َوُهَو َحاَلٌل َوُكنُْت َأَبا الرَّ

اِق َلْ  َرعِيَدةَ  :اَل َأُعو ِليَسىقَ و َوَرَوى َنالُِك ْعُ  َأَبٍس َلْ   ،َهَذا َحِديٌث َحَسٌ  َو اَ َبْدَلُم َأَحًدا َأْسنََدُه َغرْيَ مَحَّاِد ْعِ  َزْيٍد َلْ  َنَطٍر اْلَورَّ

َج َنْيُموَبةَ  َأنَّ النَّيِىَّ »َرعِيَدَة َلْ  ُسَلْياَمَن ْعِ  َيَساٍر  َوَرَواُه َأْيًضا ُسَلْياَمُن ْعُ  عاَِلٍل َلْ  َرعِيَدَة  :َقاَل  ،َرَواُه َنالٌِك ُنْرَسالً « َوُهَو َحاَلٌل  َتَزوَّ

َجنِى َرُسوُل اهللَِّ » :َوُرِوَى َلْ  َيِزيَد ْعِ  األََصمِّ َلْ  َنْيُموَبَة َقاَلْت  :َقاَل َأُعو ِليَسى ،ُنْرَسالً  ِزيُد ْعُ  األََصمِّ ُهَو َويَ  ،«َوُهَو َحاَلٌل  َتَزوَّ

َأنَّ َرُسوَل » :َلْ  َأعِى َرافٍِع َنْوََل َرُسوِل اهللَِّ ( ل  أيب رافٍع، علفظ: 27841وبحوه روي اإلنا م أمحد يف ننسده )  اْعُ  ُأْخِت َنْيُموَبةَ 

ُسوَل  اهللَِّ  َج َنْيُموَبَة َحاَل اً َوَعنَى هِبَا َحاَل اً َوُكنُْت الرَّ   «َعْينَُهاَم  َتَزوَّ
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)هِ ه لليْ ه عدضهم وسأله اخلروج، فقاَل له ذلَك، فأجاعَ جاءَ  هُ بَّ وقيل: أَ 
2
)  

  ام تضاد عينه َا وَ   ه عدضهماءَ َج  مَّ ليهم، ثُ َل إِ َس رْ د أَ يكون قَ  نْ وجيوز أَ 

ففخرَ  )َج آخر اليو م الثالث حتَّى أيت ََسِ
3
وأقا َم ثالًثا،  - لرشة أنيال ن  نكةََل وهى لَ - (

)وألرَس عأهلِه، ثم ساَر إيل املدينة
4
)  

)الدهدَ  نكةَ  أهُل  ، وبقَض ةِ اهلجرَ   َ ثامٍن نِ  سنةَ   كانَ فلامَّ 
5
)يف رنضان ، خرَج رسول اهلل (

1
إيل  (

)نكة
2
)- ا اختالف فيهََل لَ - ةً فافتتحها صلًحا أو لنوَّ  (

3
)ا مٍ ودخَل عغرِي إحر (

4
لرش  عدةَ رْ ا أَ ، وأقا َم هِبَ (

   يوًنا

                                                                                                     
َف  َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ »َلْ  َيِزيَد ْعِ  األََصمِّ َلْ  َنْيُموَبَة ( 855) وىف سن  الرتنذي   َجَها َوُهَو َحاَلٌل َوَعنَى هِبَا َحاَل اً َوَناَتْت عَِّسِ َتَزوَّ

تِى َعنَى هِبَا فِيَها ِة الَّ لَّ َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َوَرَوى َغرْيُ َواِحٍد َهَذا احْلَِديَث َلْ  َيِزيَد ْعِ  األََصمِّ ُنْرَساًل َأنَّ  :َقاَل َأُعو ِليَسى ،«َوَدَفنَّاَها ىِف الظ 

َج َنْيُموَبَة َوُهَو َحاَلٌل  َرُسوَل اهللَِّ    َتَزوَّ

  ( 69ابظر: خالصة سري سيد اليرش، ملحب الدي  الطربي )ص( 1)

ى ْعِ  َأيِب َقْيِس ْعِ  َلْيِد َودِّ ْعِ  َبْْصِ  ْسَحاَق: َفَأَقا َم َرُسوُل اهللَِّ َقاَل اْعُ  إ»قال اع  هشا ٍم:  (2) َة َثاَلًثا، َفَأَتاُه ُحَوْيطُِب اْع  َلْيِد اْلُدزَّ عَِمكَّ

لَ  ُه َقْد  ْتُه عِإِْخَراِج َرُسوِل اهللَِّ ْعِ  َنالِِك ْعِ  ِحْسٍل، يِف َبَفٍر ِنْ  ُقَرْيٍش، يِف اْلَيْو ِم الثَّالِِث، َوَكاَبْت ُقَرْيٌش َقْد َوكَّ َة، َفَقاُلوا َلُه: إبَّ ِنْ  َنكَّ

مُتُوهُ  :اْبَقََض َأَجُلَك، َفاْخُرْج َلنَّا، َفَقاَل النَّيِ     ،َوَنا َلَلْيُكْم َلْو َتَرْكُتُموِن َفَأْلَرْسُت َعنْيَ َأْظُهِرُكْم، َوَصنَْدنَا َلُكْم َطَداًنا َفَحرَضْ

ة  اع  هشا م ) «اُلوا:  َا َحاَجَة َلنَا يِف َطَداِنَك، َفاْخُرْج َلنَّا  َفَخَرَج َرُسوُل اهللَِّ قَ    ([ 2/372]السرية النيويَّ

 عفتح السني وكّس الراء: نكان  ( 3)

 ( 70(، خالصة سري سيد اليرش للمحب الطربي )ص2/372سرية اع  هشا م ) (4)

دييية َأنَّ َنْ  َأَراَد الدخول يف حلف املسلمني دخَل، ون  أراَد الدخول يف حلف قريش دخل، دخلت ملا كاَن ن  عنوِد صلح احل (5)

، ودخلت عنو عكر يف لهِد قريٍش، وقد كابت عني القييلتني حروب وثأر قديم، فأراَد عنو عكٍر أن قييلة خزالة يف لهِد الرسول 

جال، فأغاروا لليها لياًل، وقتلوا ننهم بحو لرشي  رجاًل، يصييوا ن  خزالة الثأر القديم، وألابت قريش عن   عكر عالسالح والر 

ودخلت خزالة احلر م للنجاة عنفسها، ولك  عن  عكٍر  احقوهم وقتلوا ننهم يف احلر ِم، فأَسَع لمرو ع  سامل اخلزال  إيل املدينة، 

ت أعا سفيان إيل املدينة لتجديد الصلح نع املسلمني، عغدر قريش وحلفائها، وأرادت قريش تفادي األنر، فأرسل وأخرَب الني  

املسلمني عا استدداِد، وأللمهم َأبَّه سائر إيل نكة، كام أنَر عكتِم األنر ل  قريش، ن   ولك  دون جدوي، حيث أنر رسول اهلل 
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قيائل جهينة وعن  غفار ونزينة عتجهيز اجليش للخروج إيل نكة، فحرضت مجوع كيرية ن   وقا َم الرسول  أجل نياغتتها يف دارها 

اللَّهمَّ خذ الديون واألخيار ل  قريش حتى بيغتها »اهللَ قائاًل:  وأسد وقيس وعن  سليم واألبصار واملهاجرون، وقد دلا الرسول 

ة  اع  هشا م )«يف عالدها –ن  اليغتة، وهو الفجأة– ة  اع  كثري2/397  ]ابظر: السرية النيويَّ   [   (3/535) (، والسرية النيويَّ

  رنضان وخرَج يو م األرعداء لدرٍش خلوَن ن  رنضان عدَد الدِْص، وقد عالرحيل للفتح لليلتني خلتا نِ  وقد أللمهم الني    (1)

(، 2/399(، السرية النيويَّة  اع  هشا م )2/801افتتح نكة لثالث لرشة ليلة خلت ن  شهر رنضان  ]راجع: نغازي الواقدي )

ة  اع  كثري )226 اع  حز م )صجوانع السرية   ([ 3/514(، السرية النيويَّ

  وقد خرَج يف لرشة آ اف ن  الصحاعة، واستخلَف ل ي املدينة أعا ذر الغفاري  (2)

لمه الدياس، وكان قد خرَج عأهله ولياله نسلاًم نهاجًرا، وركب الدياُس عغلَة  ملا كان جيش املسلمني عاجلحفِة، لق  الني   (3)

، قيل أن يدخل نكة، وهناك تقاعل الييضاء، ييحث ل  أحٍد ييلغ قريًشا؛ لك  تطلب األنان ن  رسوِل اهلل  هلل رسول ا

إِنَّ أعا سفيان »، وعدَد حواٍر طويٍل دخَل أعو سفيان يف اإلسال م، وقاَل الدياُس: الدياس وأعو سفيان، فأخذه الدياس إيل رسول اهلل 

ن  دخَل دار أيب سفيان فهو آن ، ون  ألق  السالَح فهو آن ، ون  أغلق عاعه »: فقاَل الرسول  ،«َيب الفخر، فاجدل له شيًئا

أن يري أعا سفيان قوة املسلمني؛ حتى  ا حتدثه بفسه عقتاهلم، فحيسه لنَد  وأراَد حينها الني   [ (1780اه نسلم )]رو «فهو آن ٌ 

 ن  ِقَيل و ا »يف كتييته اخلرضاء، فقاَل أعو سفيان:  اهلل  رسوُل  رَّ نَ  مَّ نضيق اجليل، ونرت القيائل ل ي راياهتا، ثُ 
ِ
نا ألحٍد هبؤ اء

يا ندرش قريش! هذا ُممد قد جاءكم فيام  ا ِقَيل لكم عه، فم  دخَل »ُثمَّ َرَجَع أعو سفيان نّسًلا إيل نكة، وبادي عأل ي صوته:   «طاقة

، فهرع النَّاس إيل دورهم وإيل املسجِد، وأغلقوا األعواب «دخَل املسجد فهو آن  داري فهو آن ، ون  أغلق لليه عاعه فهو آن ، ون 

لليهم، وهو ينظرون ن  ثقوهبا وشقوقها إيل جيش املسلمني، وقد دخَل نرفوع اجلياه، وكان ذلَك يف صياح يو م اجلمدة املوافق 

 لرشي  ن  رنضان ن  السنة الثاننة للهجرة 

نكة ن  ألالها،  ب نوضدِه ونهانه، واّنز َم ن  أراَد املقاونة ن  قريش، ودخل رسول اهلل ودخَل اجليش اإلسالن  كل حس

تحًحا ُمبينًاوهو يقرأ قوله تدايل:  ا فتحن ا ل ك  ف  ، واستسلمت نكة، وأخذ املسلمون َيتفوَن يف جنياِت نكة، وأصواهتم تشق [1]الفتح/  إمنَّ

ه رسول اهلل لناء السامء: اهلل أكرب    اهلل أكرب، و إيل احلر م، وطاف عالكدية، وأنر عتحطيم األصنا م املصفوفة حوَل الكدية،  توجَّ

ان  زهقًواوكان لددها ثالثامئة وستون صناًم، فجدل يطدنها، وهو يقول:  ل  ك 
ُل إمنَّ الباطم

هق  الباطم ز  قُّ و  اء  اْل  ُثمَّ دلا [  81]اإلَساء/  ج 

يا »ح الكدية، فأنر هبا ففتحت، وص ي هبا، ثم خرج، وقريش صفوًفا ينتظرون نا يصنع هبم، فقاَل: لثامن ع  طلحة، فأخذ ننه نفتا

َل  تثحريب  فإن  أقوُل لكم كام قال يوسف إلخوتِه: »، قالوا: أخ كريم واع  أخ كريم  قاَل: «ندرش قريش، نا ترون أن فالل عكم؟

م   ]ابظر: السن     وألاَد املفتاح لدثامن ع  طلحة، ُثمَّ أنر عال اً أن يصدد الكدية فيؤذن «لقاء، اذهيوا فأبتم الط[92]يوسف/  عليحكم الي وح

ة  اع  هشا م )18739الكربي للييهق  ) (، الروض األبف 3/356(، زاد املداد  اع  القيم )412، 2/411(، والسرية النيويَّ

ة  اع  كثري )170/ 4للسهي ي )  ([ 8/18الياري  اع  حجر ) (، فتح3/570(، السرية النيويَّ

  (، 2/803نغازي الواقدي ) (4)
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)خرَج إيل حنني مَّ ثُ 
1
   ، ففتَح اهلل لليه(

)خرَج إيل الطائف مَّ ثُ 
2
)ل ي دجناء تركها ورجعَ  مَّ لليها شهرًا، ثُ  وأقا مَ  (

3
)   

) قرن املنازل َي لَ  مَّ ثُ 
4
)   

)ل ي بخلة مَّ ثُ 
5
)   

)حتَّى خرَج إيل اجلدرابة
6
ننها ودخَل نكة ندتمًرا لثنت    َم رَ ْح ، وأَ ا وأسلمواْ ، فلحقوه هِبَ (

ا كيائت، هِبَ  رجَع إيل اجلدرابة، وأصيَح  مَّ   لمرتِه لياًل، ثُ   ذي القددة، وفرَغ نِ لرشة ليلة عقيت نِ 

 ورجَع إيل املدينِة 

)ل ي احلَجِّ لتاب ع  أسيد واستدمَل 
7
)ا كابت الدرب لليه نَ  َي لَ  جَّ فأفرد، وَح  (

8
)  

)نة تسعاحلجَّ س اسِ فأقا َم للنَّ  أعا عكرٍ   عدَث  مَّ ثُ 
1
 عراءة  يؤذن عسورةِ  ، وأفرد، وأردفه عد يٍّ (

                                 
 حنني: واد عني نكة والطائف، وراء لرفات، عينه وعني نكة عضدة لرش نياًل   (1)

ن  حنني إَل الطائف،  وكان ننْصف رسول اهلل »حز ٍم:  اع ُ  اَل الطائف: علد ندروف، ل ي نرحلتني ن  نكة يف جهِة املرشق  قَ  (2)

 ([ 242]جوانع السرية )ص « لَل نكة  ومل يدرج

 : اسم نوضٍع  -عاملد والقْص-دجناء  (3)

اآلن عالسيل، وهو  املسمى، جيل قريب ن  املكان "قرن الثدالب": ويقال له –عفتح القاف وسكون الراء وفتح امليم–قرن املنازل  (4)

 يلو نرًتا، وهو نيقات أهل بجد ون  جاء احلر م ن  قيله  يطل ل ي لرفات، وهو ل ي نرحلتني ن  نكة، أي حوايل أرعدة وتسدني ك

 : ه  بخلة اليامنة، عينها وعني نكة ليلة  –عفتح النون وسكون اخلاء املدجمة–بخلة  (5)

 : نوضع عني الطائف ونكة، وهو إيل نكة أقرب  –عكّس اجليم وسكون الدني وختفيف الراء–اجلدرابة  (6)

ره أعو عكر لَل نكة إَل أن نات، وكان  ،فيها اسِ عالنَّ  جَّ ع  ليد شمس األنوى، أسلم يو م الفتح، وَح  هو اع  أعى الديص ع  أنية (7) وأنَّ

وقد استدمله الرسول قيلهام لَل الطائف، روى لنه أصحاب السن  حديثًا واحدًا، ونات ، -أيضاً -صاحلًا فاضاًل، واستدمله لمر 

   ([4/430)ابظر: اإلصاعة ]ىف آخر خالفة لمر  

ل ن  أقا َم للمسلمني احلج لتاب ع  أسيد سنة ثامٍن، ثم أعو عكٍر سنة تسع»(: 4/266قال القايض لياض يف اإلكامل )( 8)    «وأوَّ
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)  كابت سنة لرش هجهزَّ فلامَّ 
2
)  

                                                                                                     
(
1
)  : َر َرُسوُل اهللَِّ »قال الشافد   ْجَرِة َوَأنَّ

فِِه ِنْ   َأَعا َعْكٍر َلََل احْلَاجِّ َوخَتَلََّف  َبَزَلْت َفِريَضُة احْلَجِّ َعْدَد اهْلِ ُهَو َلْ  احْلَجِّ عِاملَِْدينَِة َعْدَد ُننَْْصَ

لََّف َأْكَثُر املُْْسلِِمنَي َقاِدِريَ  َلََل احْلَجِّ َوَأْزَواُج َرُسوِل اهللَِّ  ([ 2/129]األ م )«  َتُيوَك  َا ُُمَاِرًعا َو َا َنْشُغو ًا، َوخَتَ

اوَ  عِيُع ْعُ  ُسَلْياَمَن، َأنَّ الشَّ ْجَرِة َواْفَتَتَح َرُسوُل اهللَِّ َبَزَلْت َفِريَضُة احْلَجِّ َلََل النَّيِ ِّ »فِِد َّ َقاَل: ل  الرَّ َة يِف َشْهِر  ، َعْدَد اهْلِ َنكَّ

اٍل، َواْسَتْخَلَف َلَلْيَها َلتَّاَب ْعَ  ُأَسْيٍد، َفَأَقا َم احْلَجَّ لِْلُمْسلِمِ  َف َلنَْها يِف َشوَّ ، ، َوَرُسوُل اهللَِّ نَي عَِأْنِر َرُسوِل اهللَِّ َرَنَضاَن، َواْبَْصَ

َف َرُسوُل اهللَِّ  ُة َأْصَحاعِِه، ُثمَّ اْبَْصَ َفَأَقا َم احْلَجَّ لِلنَّاِس َسنََة  ، َلْ  َتُيوَك َفَيَدَث َأَعا َعْكٍر عِاملَِْدينَِة َقاِدٌر َلََل َأْن ََيُجَّ َوَأْزَواُجُه َوَلانَّ

ُة َأْصَحاعِِه َحتَّى َحجَّ َسنَ اهللَِّ  تِْسٍع َوَرُسوُل  ْ ََيُجَّ ُهَو َو َا َأْزَواُجُه َو َا َلانَّ ، َفاْسَتْدَلْلنَا َلََل َأنَّ ، عِاملَِْدينَِة َقاِدٌر َلََل َأْن ََيُجَّ َومَل َة َلرْشٍ

ُلُه اْلُيُلوُغ، َوآِخُرُه َأْن يَ  ًة يِف اْلُدْمِر َأوَّ  ([ 1480( )2/140]السن  الصغري للييهق  )«  ْأيِتَ عِِه َقْيَل َنْوتِهِ احْلَجَّ َفْرُضُه َنرَّ

افِِد   »وَللَّق الييهق   ل ي كال م الشافد  قائاًل:  ِذي َذَكَرُه الشَّ َنْوُجوٌد يِف اأْلَْخَياِر َوَفْرُض احْلَجِّ َبَزَل َزَنَ  احْلَُدْييَِيِة َسنََة ِستٍّ  وَهَذا الَّ

ة  ِلمم : َوُهَو َقْوُلهُ  ر  الحُعمح جَّ و  ُّوا اْلح 
أ ِتم   ([  1481( )2/140]السن  الصغري )« [196]اليقرة:  و 

 لدة، ننها:  ألسيابيف هذه السنة مل َيج  : َأبه اجلوابو يف السنة التاسعة؟ : وِلم ِل  حيج النبي وقد ُيقال( 2)

استقيال املسلمني الذي  جاؤوا إَل الرسول  نَّ ، و ا شك أَ (لا م الوفود)سدة كثرة الوفود لليه يف تلك السنة، وهلذا تسمى السنة التا -

  ِواجب لَل الرسول  هُ بَّ ليتفقهوا يف دينهم أنر نهم، عل قد بقول: إ َّاَس ؛ لييلغ الن  

يتمحض حجه للمسلمني  أن يؤخر ن  أجل أن  ي   النَّ  فأرادَ  -كام وقع-يف السنة التاسدة ن  املتوقع أن َيج املرشكون،  هُ بَّ أَ  -

يف  اُس كان النَّ وَ  ه نتفق للي« الدا م نرشك، و ا يطوف عالييت لريان  َيج عددَ َأذَّن يف التاسدة أ اَّ  هُ بَّ إِ فَ »فقط، وهذا هو الذي وقع ، 

فال يمك  أن يطوفوا  شٍ غري قريْ   ْ كان نِ   ْ ا نَ نَّ ه يستدريه ويطوف عه، أَ   قريش، فإبَّ وجد ثوعًا نِ   ْ  نَ  اَّ يطوفون لراة عالييت إِ  لِ وَّ األَ 

 ([ 15، 7/14) للشيخ اع  لثيمني الرشح املمتع ]ابظر:    عثياهبم عل يطوفون لراة

 
ِ
مل يؤخر احلج عدَد بزوله لاًنا واحًدا، وإبام أخره  يري أنَّ الني   -وننهم اع  القيم واع  لاعدي  احلنف -ل ي َأنَّ عدَض الدلامء

(،  وزاد املداد 2/190) -بقاًل ل  اع  القيم–وهو بزول اآلية عدَد فواِت الوقت  ]ابظر: حاشية اع  لاعدي   للسنة الدارشة لدذر،

 ([ 3/2065(، الفقه اإلسالن  وأدلته للدكتور وهية الزحي ي )3/521 اع  القيم )

ينة سوي حجة واحدة وه  حجة الوداع، ول ي مل َيج عدَد هجرتِه إيل املد اتفق الدلامء ل ي أنَّ الني  »: وقال الشيخ األليان 

أّنا كابت سنة لرشة، واختلفوا يف وقت اعتداء فرضه ل ي أقواٍل، أقرهبا إيل الصواِب أبه سنة تسع أو لرش، وهو قول غري واحٍد ن  

ة قوية، فلرياجدها ن  شاء، ول ي هذا فقد عادر رسول زاد املدادالسلف، واستدل له اع  القيم ىف  إيل احلَجِّ فوًرا ن  غري  اهلل  عأدلَّ

ر عأداء الفريضة، ولذا اضطر القائلون هبا إيل ا التذار لنه  ، و ا حاَجة لنا تأخرٍي، عخالف األقواِل األخري، فيلز م ننها أبه تأخَّ

 هانش([  – 45)ص كام رواها لنه جاعر  ]حجة الني   «عذلك
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 لٌّ وليـاض، ُكـ دٍ دْ وأعو َس  والواقدي   الدارقطن    هُ َج رَّ غريِه َخ   ْ نِ  هِ يْ ا فِ نَ وأكثر هذا يف الصحيح، وَ 

َج طائِ   ننه  ةً فَ ننهم خرَّ

)كثـريٌ  عرٌش  املدينةَ   مَ حاج، فقدِّ  يف الدارشة أنَّ رسوَل اهلل  اسِ وأذن يف النَّ »
1
 نْ كلهـم يلـتمس أَ  (

)«ويدمل نثل لمله اهللِ  عرسولِ  يأتمَّ 
2
)  

)هاجر غري هذه احلجة، وحج قيل اهلجرة حجتني ذْ نُ  ل اهلل ومل َيج رسو
3
)  

)جدري أو حصية فمغث اَس حز ٍم: فأصاب النَّ  قاَل اع ُ 
4
اِس َأن يمتنـَع ِنـَ   ( َنْ  َشاَء اهللُ ِنـَ  النَـّ

)أنَّ لمرة يف رنضان تددل حجة احلَجِّ َنَدُه، فأللم رسول اهلل 
5
)  

)نسلمٌ  رَ كَ ذَ وَ 
6
نـا نندـك أن  :اهلل  ة، قاَل هلـا رسـوُل ل كاَن أل م سنان األبصاريَّ نَّ هذا القوأَ  (

)أعو ولدها واعنها ل ي باضح  باضحان، فحج   اَّ ، قالت: مل يك  لنا إِ حتج  ندنا ؟
7
وترَك لنـا باضـًحا  (

)حجة ند أو  فإذا جاء رنضان فالتمري، فدمرة يف رنضان تقيض حجةبنضح لليِه، قاَل: 
1
)  

                                 
فلم ييق أحد يقدر أن يأيت راكًيا أو »وِزْيَد يف رواياٍت أخري:  ( 3009صحيح )الذي رواه نسلم يف ال جزء ن  حديث جاعر ( 1)

  ([ 2773]رواه النسائ  ) «راجاًل إ ِاَّ قد م فتدارك الن اس ليخرجوا نده

   ( ل  جاعر 3009نسلم ) (2)

 ، فراجده وقد تقدَّ َم الكال م ل ي هذا األنر قريًيا، ( 820لنَد الرتنذي ) إشارة إيل حديث جاعر ( 3)

 أصل املغث: الدلك واملرس عاألصاعع، واستدري هنا لوجع ذلَك   (4)

ةً »واحلديث:  ( 115ابظر: حجة الوداع  اع  حز ٍم )ص ( 5) ة (، واع  ناج951، 861رواه الرتنذي ) «ُلْمَرٌة ىِف َرَنَضاَن َتْدِدُل ِحجَّ

 ( 2853، وأمحد )(3105)

ُثنَا َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  :َلَطاٌء َقاَل ( ل  3097يف الصحيح ) (6) َها اْعُ  َليَّاٍس  َسِمْدُت اْعَ  َليَّاٍس َُيَدِّ  ِاْنَرَأٍة ِنَ  األَْبَصاِر َسامَّ

ى َنَدنَا» :َفنَِسيُت اْسَمَها نَُها َلََل َباِضٍح َوَتَرَك َلنَا َباِضًحا َبنِْضُح مَلْ َيُكْ  َلنَا إ ِاَّ َباِضَحاِن َفَحجَّ َأُعو َوَلِدَها َواعْ » :َقاَلْت « َنا َننََدِك َأْن حَتُجِّ

ةً » :َقاَل « َلَلْيهِ    ( 2053  وعنحوه رواه اإلنا م أمحد يف نسنده )«َفإَِذا َجاَء َرَنَضاُن َفاْلَتِمِرى َفإِنَّ ُلْمَرًة فِيِه َتْدِدُل َحجَّ

 الناضح: اليدري الذي يستق  لليه املاء   (7)
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  ثم قاله عدد أل م سنان جِّ ه للحَ التوج   ننه ذلَك القول لندَ  رَ دَ َص   هُ ولدلَّ 

 ذَ  اَل قَ  هُ بَّ وقد روي أَ 
)ةٍ بسوَّ  ةِ ددَّ لِ  َك لِ

2
)أ م طليق، وأ م سليم، وأ م سنان، وأ م اهليثم، وأ م ندقل :(

3
)  

، ويـدخل (الشجرة)خيرج ن  طريق  إيل نكة، فأخَذ ل ي طريق الشجرة، وكان  وخَرَج 

)سرَّ دَ املُ )ن  طريق 
1
))(

2
)، وذلَك خلمس عقني ن  ذي القددة سنة لرش(

3
)  

                                                                                                     
يف الرواية السالفة، وذلك كله يف األجر والثواب،  ا يف اإلجزاء ل  الفريضة  قاَل اإلنا م  "تددل"وهو ندن   أي هجزئ ل  أجرها، (1)

   "يريد يف الثواِب، والفضل  ا يدرك عقياس واهلل يؤيت فضله َنْ  يشاء"أعو احلس  القرطي : 

نِى َنَع َرُسوِل اهللَِّ  :احْلَجَّ َفَقاَلِت اْنَرَأٌة لَِزْوِجَها َرُسوُل اهللَِّ َأَراَد  :َلِ  اْعِ  َليَّاٍس َقاَل (: 1992جاء يف سن  أيب داود ) (2)  َأِحجَّ

ِك َلَلْيهِ  :َفَقاَل  ،َلََل مَجَلَِك  نِى َلََل مَجَلَِك ُفاَلنٍ  :َقاَلْت  ،َنا ِلنِْدى َنا ُأِحج   َل اهللَِّ َفَأَتى َرُسو  َذاَك َحيِيٌس ىِف َسيِيِل اهللَِّ  :َقاَل   َأِحجَّ

َا َسَأَلْتنِى احْلَجَّ َنَدَك  :َفَقاَل  ال ََم َوَرمْحََة اهللَِّ َوإِّنَّ نِى َنَع َرُسوِل اهللَِّ  :َقاَلْت  ،إِنَّ اْنَرَأتِى َتْقَرُأ َلَلْيَك السَّ َنا ِلنِْدى َنا  :َفُقْلُت  َأِحجَّ

ِك َلَلْيهِ  نِى َلََل مَجَلَِك ُفالَ  :َفَقاَلْت  ،ُأِحج  َأَنا إِبََّك َلْو َأْحَجْجَتَها َلَلْيِه َكاَن ىِف َسيِيِل » :َفَقاَل  ،َذاَك َحيِيٌس ىِف َسيِيِل اهللَِّ :َفُقْلُت  ،نٍ َأِحجَّ

ًة َنَدَك  :َقاَل ، «اهللِ َا َأَنَرْتنِى َأْن َأْسَأَلَك َنا َيْدِدُل َحجَّ اَل َم وَ » :َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ  ؟َوإِّنَّ َا َتْدِدُل َأْقِرْئَها السَّ َها َأّنَّ َرمْحََة اهللَِّ َوَعَرَكاتِِه َوَأْخرِبْ

ًة َنِدى     «-َيْدنِى ُلْمَرًة ىِف َرَنَضانَ -َحجَّ

َبا َقاَل  :َلَطاء َقاَل (: ل  2122وىف سن  النسائ  ) رِبُ ا َكاَن َرَنَضاُن إِذَ » ِاْنَرَأٍة ِنَ  األَْبَصاِر  َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  :َسِمْدُت اْعَ  َليَّاٍس خُيْ

ةً    «َفاْلَتِمِرى فِيِه َفإِنَّ ُلْمَرًة فِيِه َتْدِدُل َحجَّ

َيا َرُسوَل اهللَِّ ىِف َأىِّ  :َفَأَتْتُه اْنَرَأٌة َفَقاَلْت  ،ُكنُْت َجالًِسا ِلنَْد َرُسوِل اهللَِّ  :َلْ  َهِر ِم ْعِ  َخنْيٍَش َقاَل (: 17874ولند اإلنا م أمحد )

ُهوِر َألْ  ةً » :َقاَل  ؟َتِمرُ الش    «اْلَتِمِرى ىِف َرَنَضاَن َفإِنَّ ُلْمَرًة ىِف َرَنَضاَن َتْدِدُل َحجَّ

ةً » :َقاَل  َلْ  ُأ مِّ َنْدِقٍل َلِ  النَّيِىِّ (: 951روي الرتنذي ىف سننه )( 3) َوىِف اْلَياِب َلِ  اْعِ  »وقاَل:   «ُلْمَرٌة ىِف َرَنَضاَن َتْدِدُل َحجَّ

 ( 27932  ورواه أمحد )«َجاعٍِر َوَأعِى ُهَرْيَرَة َوَأَبٍس َوَوْهِب ْعِ  َخنَْيشٍ َليَّاٍس وَ 

َا َقاَلْت َيا َرُسوَل اهللَِّ إِبِّى ُأِريُد احْلَجَّ َومَجََِل َأْلَجُف َفاَم َتْأنُ ( علفظ: 27926ورواه أمحد ) ِة َأّنَّ ى اْلَتِمرِ » :َقاَل  ؟ُربِىَلْ  ُأ مِّ َنْدِقٍل األََسِديَّ

ةً  مْحَِ  ْعِ  احْلَاِرِث َقاَل (: 27927وىف املسند أيًضا )  «ىِف َرَنَضاَن َفإِنَّ ُلْمَرًة ىِف َرَنَضاَن َتْدِدُل َحجَّ َأْرَسَل  :َلْ  َأعِى َعْكِر ْعِ  َلْيِد الرَّ

َثتْ  ِة َيْسَأهُلَا َلْ  َهَذا احْلَِديِث َفَحدَّ َا َأَراَدِت اْلُدْمَرَة َفَسَأَلْت َزْوَجَها َنْرَواُن إََِل ُأ مِّ َنْدِقٍل األََسِديَّ ُه َأنَّ َزْوَجَها َجَدَل َعْكًرا هَلَا ىِف َسيِيِل اهللَِّ َوَأّنَّ

ُلْمَرٌة ىِف » :َوَقاَل « َسيِيِل اهللِ احْلَج  َواْلُدْمَرُة ِن ْ » :َوَقاَل النَّيِى   ،َفَذَكَرْت َذلَِك َلُه َفَأَنَرُه َأْن ُيْدطَِيَها َفَأَتِت النَّيِىَّ  ،اْلَيْكَر َفَأَعى

ةً  ِزُئ َحجَّ ًة َأْو هُجْ ةٍ » :َوَقاَل  ،«َرَنَضاَن َتْدِدُل َحجَّ ِزُئ عَِحجَّ ٍة َأْو هُجْ اٌج َتْدِدُل عَِحجَّ َلِ  اْنَرَأٍة ِنْ  َعنِى َأَسِد ْعِ  (: 27929وفيه )  «َحجَّ

اْلَتِمِرى ىِف َشْهِر َرَنَضاَن َفإِنَّ ُلْمَرًة ىِف َشْهِر » :َفَقاَل  ،َفَسَأْلُت َرُسوَل اهللَِّ  ،َأَرْدُت احْلَجَّ َفَضلَّ َعِدرِيى :ُخَزْيَمَة ُيَقاُل هَلَا ُأ م  َنْدِقٍل َقاَلْت 

ةً     «َرَنَضاَن َتْدِدُل َحجَّ
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)الَّ قاَل املُ 
4
 ص ي الدْص واملغرب والدشاء عذي احلليفة   مَّ ص ي اجلمدَة عاملدينة، ثُ  هُ بَّ : وقيَل إِ (

)وقيل
5
أحر َم لنَد  مَّ كان توجهه يو م السيِت خلمٍس عقني، وص ي الظهر عذي احلليفة ركدتني، ثُ  (

    يونه هذا لظهر نِ صالِة ا

)قاَل الواقدي  
6
  يث الثيت لندي : وهذا هو احلد(

   بقله أنَّ الوقفَة كابت عالسيت وهذا يستقيم ل ي نا

ا لَل نا جاء يف الصحيِح أّنَّ  يكون الشهر باقًصا، ويكون قولـه:  نْ ا عاجلمدة فال يستقيم، إ اَّ أَ وأنَّ

 ا وقَع  نَ  َي  لَ  َا   َّ لَل نا ظَ  «عقني»

)قال اع  حز مٍ 
1
 : وكاَن يو م اخلميس لست عقني (

                                                                                                     
ـُْدرَّ  (1)  افر آخر الليل للنو ِم وا اسرتاحة : نوضع التدريش، وهو بزول املس–نع التشديد عضم امليم وسكون الدني وفتح الراء–س امل

  ( 3099(، ونسلم )1558اليخاري ) (2)

 ( 2/601وابظر: سرية اع  هشا م )  (2983(، نسلم )1746، 1734، 1569)اليخاري  (3)

–الكتاب  ورَد ذكر أيب حفص لمر امُلالَّ يف هذالنه: « القري لقاصد أ م القري»ُمقق كتاب –قال األستاذ الدكتور/ نصطف  السقا ( 4)

لدة نراٍت، ومل ألثر ل ي ترمجة له يف أثناء الطيدة األويل، ثم وجدُت كتاب: الروضتني يف أخيار الدولتني )النورية  –يدن  القري

والصالحية( أليب شانة شهاب الدي  أيب ُممد ليدالرمح  ع  إسامليل ع  إعراهيم املقديس الشافد ، املطيوع عمطيدة النيل عالقاهرة 

ِل، قاَل:  189هـ نا يأيت يف صفحة 7128سنة  قال الدامد: وكان عاملوصل رجل صالح يدرف عدمر املال، سم  عذلَك "ن  اجلزء األَوَّ

ألبه كان يمأل تنابري اجِلصِّ عأجرة يتقوت هبا، وكل نا لليه ن  قميص ورداء وكسوة وكساء، قد نلكه سواه واستداره، فال يملك 

فوهيه ألحد نريديه، وهو يتجر لنفسه فيه، فإذا جاءه ضيف قراه ذلَك املريد، وكان ذا ندرفة عأحكا ِم  ثوعه و ا إزاره، وكان له يشء

ل القرآن واألحاديث النيوية، وكان الدلامء والفقهاء وامللوك واألنراء يزوروبه يف زاويتِه، ويتربكون هبمتِه، ويتيمنون عربكتِه، وله ك

يف  َيرضه فيها صاحب املوصل، وَيرض الشدراء، وينشدوَن ندح رسول اهلل  ل اهلل سنة دلوة َيتفل هبا يف أيا م نولد رسو

  "ذلَك املحفل، وكان بور الدي  ن  أخص ُمييه، يستشريه يف حضوره ويكاتيه يف نصالح أنوره    إلخ

 ([ 25يق: نصطف  السقا، )صحتق« القري لقاصد أ م القري»  ]ابظر قلُت: فلدلَُّه الذي ورَد ذكره يف هذا الكتاب نرات كثرية

  ( 3/1089نغازي الواقدي ) (5)

  ([ 3/1089]) «وهذا الثيت لندبا»ومجلة القول يف املغازي:  (6)
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)عقني والذي جاَء يف الصحيِح: خلمسٍ 
2
)  

)قاَل اع  هشا م
3
 ةَ َطـفُ رْ لُ   َ ْعـ اعَ يَ ، وُيقـال: ِسـيَّ دِ الِ السَّ  ةَ ابَ َج ستدمَل لَل املدينة ملََّا خرَج أعا دُ : وا(

  يَّ ارِ فَ غِ الْ 

)ّنارًا، عدَد أن ترجل وخرج 
4
)هـٍ  جيـده، حتَّـى رؤي وعيصـهه  عأطيـِب دوادَّ  (

5
يف رأسـِه  (

)وحليته
6
)  

)قاَل اع  حز مٍ 
7
–اليو م عذي احلليفِة  َك لِ ذَ   ْ ن ص ي الظهر عاملدينِة أرعًدا وص ي الدْص نِ : وعدد أَ (

)ركدتني، وعاَت عه ليلة اجلمدةِ   –وهو واٍد ن  وادي الدتيق
8
)  

                                                                                                     
  ( 260(  وابظر: جوانع السرية  اع  حز ٍم )ص115حجة الوداع )ص( 1)

  تقدَّ َم خترجيه قريًيا  (2)

  ( 2/601السرية النيوية  اع  هشا م ) (3)

 تّسيح الشدر  الرتجيل: ( 4)

 : الربيق واللمدان  –عالصاد املهملةِ –الوعيص  (5)

 « وهو ُمر م وكأن أبظر إيل وعيص الطيب يف نفارق رسول اهلل »قالت:  ( ل  أ م املؤننني لائشة 1438يف اليخاري )( 6)

َه َ ِنَ  املَِْدينَِة َعْدَد نَ  اْبَطَلَق النَّيِى  » :َقاَل  ( ل  اع  لياس 1569وفيه ) َل َوادَّ َوَليَِس إَِزاَرُه َوِرَداَءُه ُهَو َوَأْصَحاُعُه َفَلْم َينَْه  ،ا َتَرجَّ

ْلدِ  تِى َتْرَدُع َلََل اجْلِ  ِنَ  األَْرِدَيِة َواألُْزِر ُتْليَُس إ ِاَّ املَُْزْلَفَرَة الَّ
ٍ
 َركَِب َراِحَلَتُه َحتَّى اْس  ،َفَأْصَيَح عِِذى احْلَُلْيَفةِ  ،َلْ  َشْىء

ِ
 ،َتَوى َلََل اْلَيْيَداء

َد َعَدَبَتهُ  ،َأَهلَّ ُهَو َوَأْصَحاُعهُ  ةِ  ،َوَذلَِك خِلَْمٍس َعِقنَي ِنْ  ِذى اْلَقْدَدةِ  ،َوَقلَّ َة ألَْرَعِع َلَياٍل َخَلْوَن ِنْ  ِذى احْلَجَّ َفَطاَف عِاْلَيْيِت َوَسَدى  ،َفَقِد َم َنكَّ

َفا َواملَْْرَوةِ  ُه َقلََّدَهاَومَلْ ََيِ  ،َعنْيَ الصَّ َة ِلنَْد احْلَُجوِن َوْهَو ُنِهلٌّ عِاحْلَجِّ َومَلْ َيْقَرِب اْلَكْدَيَة َعْدَد َطَوافِِه هِبَا ،لَّ ِنْ  َأْجِل ُعْدبِِه ألَبَّ  ُثمَّ َبَزَل عَِأْلََل َنكَّ

ُفوا عِاْلَيْيِت وَ  ،َحتَّى َرَجَع ِنْ  َلَرَفةَ  َفا َواملَْْرَوةِ َوَأَنَر َأْصَحاَعُه َأْن َيطَّوَّ وا ِنْ  ُرُءوِسِهمْ  ،َعنْيَ الصَّ ُ ُثمَّ ََيِل وا َوَذلَِك ملَِْ  مَلْ َيُكْ  َنَدُه  ،ُثمَّ ُيَقْصِّ

   «َوَنْ  َكاَبْت َنَدُه اْنَرَأُتُه َفِهَى َلُه َحاَلٌل َوالطِّيُب َوالثَِّياُب  ،َعَدَبٌة َقلََّدَها

 ( 3/1089وابظر نغازي الواقدي )

  ( 115)ص «حجة الوداع» كتاعه يف (7)

، 1204(،  وأعو داود )1614، 1613(، ونسلم )2988، 1740، 1739، 1576، 1572، 1571، 1570رواه اليخاري )( 8)

  َلْ  َأَبِس ْعِ  َنالٍِك ( 15272، 14039، 13692، 13134، 13015، 12666(، وأمحد )481(، والنسائ  )1798، 1775

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
28 

 

)وهذا نغاير ملا تقدَّ َم ل  الواقدي
1
   يونِه أبَّه أحر م نِ  (

 غري ُمر م؛ ليجتمع النَّاُس إليِه  والصحيح أبَّه عاَت 

)ي فقال: صل يف هذا الوادي امليارك أتان الليلة آٍت ن  رب»ألصحاعِه:  وقاَل 
2
وقل:  (

)«لمرة يف حجة
3
)  

عيدَيا  ا الصيح، وطييته لائشة ص ي هِبَ  مَّ وطاَف تلك الليلة لَل بسائِه، ثمَّ اغتسَل، ثُ 

)عَذريرة
4
)وعطيب فيه نسك (

5
)ى كاَن وعيص الطيب واملسك يف نفرقهتَّ ، َح (

6
)   عدَد ثالٍث وهو

)ُمر م
7
)  

)حز مٍ  اع ُ  اَل قَ 
8
 مل يغسل الطيب   هُ بَّ : إِ (

                                                                                                     
  ( ن  حديث اع  لمر 2671لنسائ  )(، وا2880ورواه نسلم )

ْهِر ِنْ  َيْوِنِه َذلَِك، َوَهَذا الث ْيُت ِلنَْدَبا»(: 3/1089) «املغازي»قال يف ( 1)    «َوَأْحَر َم ِلنَْد َصاَلِة الظ 

    –(163كام قال الوليد ع  نسلم فيام رواه لنه اإلنا م أمحد )–يدن  ذا احلليفة ( 2)

  (  163(، وأمحد )3090(، واع  ناجة )1802(، وأعو داود )7429، 2379، 1559رواه اليخاري ) (3)

 : قناب قصب طيب، جياء عه ن  اهلند  –عفتح الذال املدجمة–الذريرة  (4)

 ( 26718، 26280(، وأمحد )2885(، ونسلم )5993رواه اليخاري )( 5)

  ( 261( وجوانع السرية له )ص115وابظر: حجة الوداع  اع  حز م )ص

 الذي يف اليخاري   تقدَّ م حديث لائشة  (6)

 : وسط الرأس، وهو املوضع الذي يفرق فيه الشدر   –عكّس الراء وفتحها–املفرق و

، 2705(، والنسائ  )2894، 2893، 2891، 2890، 2889(، ونسلم )5985، 5979، 1563، 272رواه اليخاري ) (7)

، 24768(، وأمحد )3040، 3039(، واع  ناجة )2715، 2714، 2713، 2711، 2710، 2709، 2708، 2707، 2706

25420 ،25421 ،25574 ،25606 ،25623 ،26039 ،26064 ،26162 ،26167 ،26168 ،26362 ،26391 ،

26414 ،26514 ،26573 ،26720 ،26770 ،26803 ،26804 ،26913 ،26914 ،26944 ،27038 )  

  ( 115له )ص «حجة الوداع»ىف  (8)
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)ثم يطوف لَل بسائه، ثم يصيح ُمرًنا ينضح ب رسول اهلل كنُت أطي  »وقالت لائشة: 
1
) 

)«طيًيا
2
)  

ه اغتسل لالحرا ِم عدد هذا الغسل، غري أنَّ بَّ الغسل، ومل يرد أَ  هذا ولدلَّها طييته عالَذريرة عددَ 

الدارقطن   
(

3
)كان إذا أراَد أن َير م غسل رأسه عخطم  وأشنان أنَّ الني   روي ل  لائشة  (

4
)  

)بوي عذلَك الغسل رفع احلدث وأداء الديادة  هُ لَّ ولدَ 
5
 ، وغسل رأسه فيه عخطم  وأشنان (

)رأسه عالغسل ثم ليد 
6
)د، وقلَّ (

7
)عدبته (

1
)بدلني، وأشدرها (

2
)يف جابيها األيم ، وسلت الد م (

3
) 

)الد م
3
)لنها عيدهِ  (

4
)  

                                 
 أي يفوح   (1)

   (2716النسائ  )رواه ( 2)

إَِذا َأَراَد َأْن َُيِْر َم َغَسَل َرْأَسُه عِِخْطِم ٍّ »  َلْ  َلائَِشَة َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهللَِّ ( علفظ: 2451( )3/233رواه الدارقطن  يف السن  ) (3)

  «َوَأْشنَاٍن َوَدَهنَُه عَِزْيٍت َغرْيِ َكثرِيٍ 

(  ويف إسناده نقال  1173، 1172(  والطربان يف األوسط )24490(، واإلنا م أمحد يف نسندِه )5108ورواه اليزار يف الزوائد )

   «رواه اليزار والطربان يف األوسط عاختصار، وإسناد اليزار حس »(: 5322( )3/217وقال اهليثم  يف املجمع )

 وكذا األشنان يستدمل للجرب  : بيت يغسل عه الرأس  –عالكّس–اخلطم   (4)

بيات كالسدر ، -عكّس اخلاء املدجمة وفتحها وكّس امليم عينهام طاء نهملة ساكنة-اخلطم  »(: 11/123) «الفتح الرعان»قال يف 

ج نلني  بافع لدّس اليول واحلصاة والنَّسا  :فقال، وقد ذكر له صاحب القانوس خواص ،يغسل عه الرأس وغريه بيات ُمل ل ننض 

ضج اجلراحات وتسكني الوجع ونع اخلل لليهق ووجع األسنان نضمضة وّنش اهلوا م وحرق النار وقرحة األنداء وا ارتداش وب

دابه   ولداعه املستخرج عاملاء احلار ينفع املرأة الدقيم واملقدد وخلط عرزه عاملاء أو سحيق أصله جيم 

ندروف  -عالضم والكّس-األشنان  :قال ىف القانوس ،يغسل عه أيضا -ضم اهلمزة وكّسها وسكون الشني املدجمةع- واألشنان

  «بافع للجرب واحلكة

يَْح هِبَا»قال اع  حز ٍم: ( 5) ْيَلَة َلََل بَِسائِِه، ُثمَّ اْغَتَسَل، ُثمَّ َصَلَّ الص    ([ 115]حجة الوداع )ص «َوَطاَف تِْلَك اللَّ

 اعون وبحوه، يليد عه الشدر حتَّى  ا ينترش  لَل وزن كفل، وهو نا يغسل عه الرأس ن  خطم ، كالص –عالغني املدجمة–الغسل  (6)

  ([ 8/38التقليد: هو تدليق يشء يف لنق اهلدي ليدلم أبه هدي  ]لمدة القاري رشح صحيح اليخاري )( 7)
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)قال اع  حز مٍ 
5
 هدي تطوع  : وكان(

)ورداء، وص ي يف نسجدِه عذي احلليفة ركدتني يف إزارٍ   دَ وهجرَّ 
6
، فأهلَّ يف ملسهِ  َب َج وْ ، وأَ (

)ركَب، فلام استقلت مَّ ، ثُ أقوا م، ننهم: اع  لياسنه عاحلَجِّ حنَي فرَغ ن  ركدتيِه، وسمَع ذلَك ن
7
عه  (

)باقته أهل
8
)، وأدرَك ذلَك ننه أقوا م، وذلَك أنَّ الن اس إبام كابوا يأتوَن أْرسا ًا (

9
، فسمدوه أهل حني (

)، فلام لال لَل رشف الييداءاستقلت عه باقته، ثم نيض رسول اهلل 
10
أهل، وأدرك ذلك ننه  (

)وأيم اهلل»إبام أهل حنَي لال ل ي رشف الييداء، قاَل اع  لياٍس: أقوا م، فقالوا: 
11
لقد أوجب يف  (

)«نصاله، وأهل حني استقلت عه باقته، وأهل حنَي لال ل ي رشِف الييداء
12
)  

                                                                                                     
  عدن[   –اليدبة: تقع ل ي اجلمل والناقة واليقرة، وه  عاإلعل أشيه  ]النهاية  (1)

ا هدي  ا اشدار: أن تطد  اليدبة يف سنانها عم (2) ا اشدار: هو »شدر:  - «النهاية»قال يف يضع وبحوه، حتَّى يسيل دنها، اشداًرا عأّنَّ

  «أن يشق أحد جابي  اليدبة حتى يسيل دنها، وجيدل ذلَك هلا لالنة تدرف هبا أّنا هدي

 سلت الد م لنها عيدِه: أي أناطه عأصاعده   (3)

 (  3306(، وأمحد )2785(، والنسائ  )3075رواه نسلم ) (4)

 ( 115حجة الوداع  اع  حز م )ص ( 5)

 ( 737املوطأ ) (6)

 قلل[  –استقلت: أي ارتفدت وتدالت  ]ابظر: النهاية  ( 7)

 هلل[  –اإلهالل: رفع الصوت عالتليية، واملراد اإلحرا م  ]ابظر اللسان  ( 8)

 ([ 16/65]رشح النووي ل ي صحيح نسلم )أرسا اً: أي أفواًجا وفرًقا   (9)

الييداء: نوضع عقرب ذي احلليفة، ورشفها: أي املوضع املرتفع ننها الذي يرشف ننه لليها  وأصل الييداء: املفازة،  ا يشء هبا   (10)

 ([ 12/183]رشح النووي ل ي صحيح نسلم )

 وأيم اهلل: هو ن  ألفاظ القسم، كقولك: لدمر اهلل، ولهد اهلل،       (11)

  ( 2394(، وأمحد يف نسنده )1772رواه أعو داود يف سننه ) (12)

(، حتقيق: نصطف  ليدالواحد، برش دار املدرفة للطيالة والنرش 4/231وابظر السرية النيوية  اع  كثري ]ن  اليداية والنهاية له[ )

  م 1976هـ = 1395عريوت، طيدة  –والتوزيع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
31 

 

)عاحلج والدمرة إهالله  وكانَ 
1
)، وكان يلي  هبام تارة(

2
)، وعاحلج أخري(

3
 هُ بَّ ل إِ يْ قِ  مَّ   ثَ مِ ، فَ (

)ا، وروي أبَّه متتع فردً نُ  انَ كَ 
4
،   عاحلَ كام ليَّ  ةِ   عالدمرَ يَّ ، وذلَك ُممول ل ي أنره عه، أو يكون لَ ( جِّ

 ا وحدها هِبَ  ُمر مٌ  هُ بَّ فظ  أَ 

)َوَذَكَر ُنسلمٌ 
5
، ُثمَّ –كام وصفنا–َأبَُّه َص ي الظهَر عذي احلليفة، ُثمَّ دلا عناقته، وأشدرها وقلدها  (

  ركَب راحلته، فلامَّ استوْت 
ِ
)عِِه َل َي الييداء

6
   هلَّ أَ ( 

                                 
 (  2195رواه نسلم يف صحيحه )« رة وحجلييك عدم»يقول:  اَل: سمدُت رسوَل اهلل قَ  هُ بَّ   أبس أَ وي لَ فقد رُ  (1)

ُْم َسِمُدوُه َيُقوُل  ه:َلنْ ( 12139وروي أمحد ) ا َليَّْيَك » :ُيَليِّى عِاحْلَجِّ َواْلُدْمَرِة مَجِيًدا َيُقوُل  َسِمْدُت َرُسوَل اهللَِّ  :َأّنَّ َليَّْيَك ُلْمَرًة َوَحجًّ

ا   «ُلْمَرًة َوَحجًّ

 ([ 115]حجة الوداع )ص« ِحنَي اْبَيَدَثْت عِِه ِنْ  ِلنِْد املَْْسِجِد، َنْسِجِد ِذي احْلَُلْيَفِة عِاْلِقَراِن عِاْلُدْمَرِة َواحْلَجِّ َنًداَوَأَهلَّ »حز ٍم:  اع ُ  اَل قَ 

 ( 2/602(، والسرية النيوية  اع  هشا م )260وابظر جوانع السري له أيًضا )ص

 ( 2944، 2767، 2674النسائ  ) (2)

  ( 24727، 12142ا م أمحد )نسند اإلن (3)

َواَياُت يِف إْحَرا ِم َرُسوِل اهللِ »قال السهي ي:  (4) َها ِصَحاٌح إ ا  َنْ  َقاَل  َفاْخَتَلَفْت الر  َكاَم َتَرى: َهْل َكاَن ُنْفِرًدا َأْو َقاِرًبا، َأْو ُنَتَمت ًدا، َوُكل 

ُه َأَهل  عُِدْمَر  ا َنْ  َقاَل مَتَت َع َرُسوُل اهللِ َكاَن ُنَتَمت ًدا، َوَأَراَد عِِه َأب  َأْي َأَنَر عِالت َمت ِع َوَفْسِخ احْلَج  عِاْلُدْمَرِة َفَقْد َيِصح  َهَذا الت ْأِويُل  ٍة َوَأن 

ٌب ِنْ  املُْْتَدِة ملَِا فِيِه ِنْ  إْسَقاِط أَ  ْشَكاَل َحِديُث َوَيِصح  َأْيًضا َأْن ُيَقاَل مَتَت َع إَذا َقَرَن، أِلَن  اْلِقَراَن ََضْ ِذي َيْرَفُع اإْلِ َفَرْيِ   َوَال  َحِد الس 

ُه  يُل َفَقاَل َلُه: إب ك هِبََذا اْلَواِدي املَُْياَرِك َفُقْل: َلي  اْلُيَخاِري  َأب 
، َفَلام  َكاَن عِاْلَدِقيِق َأَتاُه ِجرْبِ ا َفَقْد َصاَر َقاِربً  ْيَك عَِحج  َوُلْمَرٍة َنًداَأَهل  عِاحْلَج 

(، 7/504هـ، )581]الروض األبف ىف رشح السرية النيوية  اع  هشا م، للسهي ي ت« َعْدَد َأْن َكاَن ُنْفِرًدا، َوَصح  اْلَقْو َاِن مَجِيًدا

  م[ 2000هـ = 1421 عريوت، الطيدة األوَل -حتقيق: لمر ليدالسال م السالن ، برش دار إحياء الرتاث الدريب

، ذكَر فيه «يف حجتِه هذه ن  اإلفراد أو التمتع أو القران  عاب عسط الييان ملا أحر م عه »عاًعا أسامه:  هـ(774وقد لقَد اع  كثرٍي )ت

  ثم كان نفرًدا، قم ذكر األحاديث الواردة يف أبه كان نتمتًدا، ثم األحاديث الواردة يف أبه كان قارًبا  األحاديث الواردة يف أبه 

لق اإلحرا م ومل يدني حًجا و ا لمرة أو اً، ثم عدَد ذلَك رصفه إيل ندني   ]السرية النيوية  اع  كثري أط َأْوَرَد أدلة ن  قال عأبه 

(4/236  :280 ]) 

ْهَر عِِذى احْلَُلْيَفِة ُثمَّ َدَلا عِنَاَقتِِه َفَأْشَدَرهَ  َصَلَّ َرُسوُل اهللَِّ » :َقاَل  َلِ  اْعِ  َليَّاٍس (: 3075يف الصحيح ) ( 5) ا ىِف َصْفَحِة الظ 

 ُثمَّ َركَِب َراِحَلَتُه َفَلامَّ اْسَتَوْت عِِه َلََل اْلَييْ 
 َأَهلَّ عِاحْلَجِّ َسنَاِنَها األَْيَمِ  َوَسَلَت الدَّ َم َوَقلََّدَها َبْدَلنْيِ

ِ
   «َداء

 أي للت لليها   (6)
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)وروي أعو ذر اهلروي
1
)ل ي رحلٍ  حج الني  »قال:  ل  أبس  (

2
)رث (

3
، لليِه قطيفة  ا (

ا  ا رياء فيه و ا سمدة )«تساوي أرعدة دراهم، وقاَل: اللَّهمَّ اجدله حجًّ
4
)  

ل عَحجٍّ َُي  نْ اَد أَ رَ أَ   ْ نَ يهل، وَ فل ةٍ ولمرَ  ن َيل عحجٍّ اَد ننكم أَ رَ أَ   ْ نَ »عذي احلليفة:  اَل قَ وَ 

)أراَد أن َيلَّ عدمرٍة فيلهل  ْ نَ فليهل، وَ 
5
)»  

                                 
(
1
  فقهاء نِ هـ(  434)املتويف سنة  لامل عاحلديث، ن  احلفاظ  لييد ع  أمحد ع  ُممد ع  ليد اهلل ع  غفري، أعو ذر األبصاري اهلروي: (

له تصابيف، ننها )تفسري القرآن( و )املستدرك لَل الصحيحني( و ة  يقال له اع  السامك  أصله ن  هراة  بزل عمكة، ونات هبا املالكيَّ 

]ابظر: األلال م للزرك ي  م ومل يأخذ لنهم و )السنة والصفات( و )ندجامن( أحدمها فيم  روى لنهم احلديث، والثان فيم  لقيه

(3/268 ])  

  رحل[   –]املصياح املنري   كل يشء يدد للرحيل ن  ولاء للمتاع ونركب لليدري وحلس وَرس الرحل:  (2)

 الرث: اليايل   (3)

  ]ومل أقف ل ي كتاب اهلروي الذي ذكره املؤلف[  ( 3002رواه اع  ناجة يف سننه ) (4)

ل اإلحرا م لندَ  كاَن هذا (5) ا عدَد ذلَك إيل نَ  ي   ، ُثمَّ بقلهم النَّ –(6/245كام يف رواية ألمحد )–الشجرة )ذي احلليفة(  التخيري يف َأوَّ

ذلَك حينام   ْ مِ فَ   َك يف نناسياٍت شتَّى يف طريقهم إيل نكةلِ ذَ ، وَ هِ ن يدز َم لليهم عذلَك أو يأنرهم عِ هو أفضل )وهو التمتع(، دوَن أَ 

فنزلنا »   ، فقالت لائشة يف رواية لنها: –نكة ل ي بحو لرشة أنيال  ْ التنديم، وهو نِ   َ وهو نوضع قريب نِ –وا إيل )َسف( وصل

، قالت: َنْ  مل يك  ننكم أهدي، فأحب أن جيدلها لمرة فليفدل، ون  كاَن نده هدي فالَسف، قالت: فخرَج إيل أصحاعِه، فقاَل: 

إيل )ذي  َوِنْ  َذلَِك ملََّا وصل  احلديث نتفق لليه، والزيادة ملسلم « ن  أصحاعه ]مم  مل يك  نده هدي[فاآلخذ هبا، والتارك هلا 

أخرجه « ن  شاء أن جيدلها لمرة فليجدلها لمرة»، وعات هبا، فلامَّ ص ي الصيح، قال هلم: -وهو نوضع قريب ن  نكة-طوي( 

طاف هو وأصحاعه طواَف القدو ِم، أَنَر ن  مل يسق اهلدي ننهم أن يفسَخ احلَجَّ إيل دخَل نكة، و املَّ وَ  الشيخان ن  حديث اع  لياس 

و ا بري إ ِاَّ َأبَّه احلج، فلام قدننا نكة تطوفنا عالييِت، فأنَر رسول اهلل  خرجنا نع رسوِل اهلل : »لمرٍة ويتحلل، فقالت لائشة 

   ول   احلديث نتفق لليه « ساَق اهلدي، وبساؤه يسق  اهلدي، فأحلل ن  مل يك  ساَق اهلدي أن َيل، قالت: فحل ن  مل يك

نتفق لليه   «فأنرهم أن جيدلوها لمرة، فتداظَم ذلَك لندهم، فقالوا: يا رسوَل اهلل أي احلل؟ قاَل: احلل كله»اع  لياس بحوه علفظ: 

، للشيخ ُممد بارص الدي  األليان، -جاعر كام رواها لنه- ]ابظر: حجة الني   ننه  َح َض وْ بحوه وأَ  اعر   َج ورَد لَ وَ 

  م[    1985هـ = 1405عريوت، الطيدة الساعدة –( عتْصف، طيدة املكتب اإلسالن  12، 11)ص
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د ع  أيب عكٍر، فأيت أعو ُممَّ   الصديق وج أيب عكرٍ ة زَ ا أسامء عنت لميس اخلثمديَّ دت هِبَ وول

عاحلج، وتصنع نا هتل  مَّ ن تغتسل وترجل، ثُ يأنرها أَ  نْ أَ    ي   النَّ  هُ رَ ، فأخربه، فأنَ الني   عكر

ا  ا تطوف عالييِت يصنع احلاج إِ   اَّ أّنَّ
(

1
)  

لييَك اللَّهمَّ لييك، لييك  ا رشيك َلَك لييك، إنَّ احلمد والندمة »وأهلَّ رسوُل اهلل عالتوحيد: 

  «لك وامللك،  ا رشيَك لَك 

 تلييته  هلل شيئًا ننه، ولز م رسول ا وأهل النَّاس هبذا الذي َيلون عه، فلم يرد رسول اهلل 

  «لييك إله احلق لييك»وروي أبَّه زاَد: 

 وأتاُه جربيُل، فأنره أن يأنر أصحاعه أن يرفدوا أصواهتم عالتلييِة 

وبظرُت ندي عْصي عني يديه ن  راكب وناش ول  يمينه نثل ذلَك، ول  »: قاَل جاعر 

)عني أظهربا يساره نثل ذلَك، ون  خلفه نثل ذلَك، ورسول اهلل 
2
ولليه ينزل القرآن، وهو  (

يدرف تأويله، ونا لمل ن  يشء لملنا عه، وحج ندنا النساء والصييان، وكنا بلي  ل  النساء، 

  «وبرن  ل  الصييان

)حتَّى إذا كان عالروحاء ومتادي رسول اهلل 
3
)رؤي هبا محار وحش لقري (

4
، فذكر ذلَك (

إيل  –وهو صاحيه– ، فجاء اليهزي«حاعهك أن يأيت أصدلوه فإبه يوش»، فقاَل: لرسوِل اهلل 

فقسمه عني   أعا عكرٍ  فأنر رسول اهلل  فقاَل: يا رسول اهلل شأبكم هبذا احلامر؟ رسوِل اهلل 

                                 
 (  2712سن  النسائ  )( 1)

 أي عيننا   (2)

عينه وعني املدينة ستة  -اءعضم الفاء وسكون الر-: نوضع ن  لمل الُفْرع –عفتح الراء وسكون الواو وعاحلاء املهملة–الروحاء  (3)

 وثالثون نياًل   

 أي ندقور مروح مل يمت عدد   (4)
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)ثايةرفاق، ثم نيض حتَّى إذا كاَن عاألال
1
)وعني الرويثة( 

2
)والدرج (

3
)إذا ظي  حاقف (

4
)يف ظل فيه سهم (

5
) ،

)اًل أن يقف لنده  ا يرييهأنر رج رسول اهلل  نَّ فزلم أَ 
6
)أحٌد ن  النَّاس حتَّى جياوز (

7
)    

)أصيَح يو م األحد عملل أبه  وروي املال يف سريتِه ل  لائشة 
8
، ُثمَّ راح فدشى عرشف (

)السيالة
9
)، وص ي عرشف املغرب والدشاء، وسار ننها فص ي الصيح عدرق الظيية(

10
، عني الروحاء (

، ذا محار لقري، وذكرت قصة اليهزيل  يمنة الطريق، ثم بزَل الروحاء فإ والسيالة يف املسجِد الذي

)ثم راَح ن  الروحاء فص ي الدْص عاملنْصف قالت:
11
، وص ي املغرب والدشاء عاملديش، وتديش عه، (

إيل جنيِه،   ، فجلست لائشةوص ي الصيح عاألثاية، وأصيح عالدرج، فنزل رسول اهلل 

   جنب أيب عكرٍ  إيل  وجلست أختها أسامء

                                 
 األثاية: نوضع ندروف يف طريق نكة   (1)

 اسم نوضع قريب ن  الَدْرج واألثاية   (2)

  : قرية جاندة ن  لمل الفرع ل ي أيا م ن  املدينة –عفتح الدني وسكون الراء املهملة ثم جيم ندجمة–الَدْرج  (3)

 حاقف: أي نثخ ، كأبه بائم قد ابحن  يف بونِه  وحقف الظي : أي رعض يف حقف ن  الرنل   (4)

 ُيفهم ن  هذا املقا م أبَّه ابطوي لَل بفسِه عسيب نا أصاعه ن  السهم   (5)

 يرييه: أي يتدرض له   (6)

ظ  أنَّ الصدب صاده ن  أجلِه، فرتكه ل ي التنزه، محار اليهزي، ورد محار الصدب ألبه  وإبام قيل رسول اهلل "قال األصي ي:  (7)

واليهزي كان نتكسًيا فحمله ل ي لادتِه، فقيله وأنر عتقسيمِه عني الرفاق، وكذلك إعاحة محار أيب قتادة لصيده إياه لنفسه وألصحاعه 

   "املحلني

 نلل: نوضع ندروف عالقرب ن  املدينة   (8)

 زوال الشمس إيل غروهبا   أي بزل هبا عالديش، وهو : نا عني (9)

 : نوضع لَل ثالثة أنيال ن  الروحاء  –عضم الظاء–الدرق: اجليل الصغري، والُظيية  (10)

 املنْصف: نوضع عني احلرنني   (11)
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فجلَس إيل   يف فناء ننزله، وجاء أعو عكر فنزل رسول اهلل »:  وقال املال ل  أسامء

، وكابت أبا فجلسُت إيل جنِب أيب عكرٍ  فجلست إيل جابيه اآلخر، وجئُت   جابيه، وجاءت لائشة

)زنالة
1
  «ة أيب عكر واحدة، نع غال ٍم أليب عكروزنال رسول اهلل  (

عاملدينِة: إنَّ لندي عدرًيا بحمل لليِه زادبا، فقاَل له  قال للني   وكان أعو عكر»: ءقالت أسام

)عزاد: دقيق وسويق : فذاك إذن، وأنر الني   الني  
2
، فحمل ل ي عدرِي أيب عكٍر، وكان أليب عكر (

  «، فقاَل له: اركيهيةلقغال م ُيقال له 

باَخ اليدري، فغليته ليناه، فنا َم، فقا َم اليدري جير خطانه فلام كاَن عاألثاية لرس الغال م، وأ»قالت: 

)آخًذا يف الشدب! وابتيه الغال م، فقا َم يطليه آخًذا لَل الطريِق يظ  أبَّه سلكها وهو ينشده
3
 ، فال(

ينتظر أن يطلع لليه، وطلَع لليه وليَس نده عدري! فقاَل: أي  عدريك  يسمع له عذكٍر، وجلس أعو عكرٍ 

)للته؟! قاَل: أض
4
: عدري واحد تضله! وَيك! لو مل يك  إ ا أبا هلاَن ل يَّ األنر اليارحة، فقاَل أعو عكرٍ  (

ييتسم، وهو يقول: ابظروا هذا  ! فطفق يرضعه عالسوِط، ورسول اهلل ولك  رسول اهلل 

  «املحر م ناذا يصنع؟!

ها، فيحتمل َأْن يكوَن عدض الزنالة لليوذكر اع  حيان َأنَّ النَّي َّ َحجَّ َل َي َرْحٍل، َوكابت زانلته، 

  وعدضها نع زناَلِة أيب عكرٍ 

                                 
 الزنالة: نا َيمله املسافر ن  طدا ٍم ونتاٍع، والزانلة: اليدري الذي َيمل تلك الزنالة   (1)

 والشدري  السويق: نا يدمل ن  احلنطة  (2)

 أي يطليه ويسأل لنه   (3)

 أي فقدته   (4)
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)ضلت، محلوا إليه جفنة ن  حيس وملا علَغ آل فضالة األسلميني َأنَّ زنالة رسول اهلل 
1
) ،

هلم يا أعا عكر، فقد جاء »يقول:  ، فجدَل الني  فأقيلوا هبا حتَّى وضدوها عنَي يدي رسول اهلل 

هون لليَك يا أعا عكر، فإنَّ »: ، وجدل أعو عكر يغتاظ ل ي الغال م! فقال له الني  «اهلل عغذاء طيب

األنَر ليس إليَك و ا إلينا ندك، وقد كان الغال م حريًصا ل ي أن  ا يضل عدريه، وهذا خلف نا كان 

 ون  كان يأكل نده حتَّى شيدوا  وأهله وأعو عكر  ُثمَّ أَكَل رسول اهلل  ،«نده

)وكان ل ي ساقة–وان ع  املدطل فأقيل صف
2
نده، ولليه الزنالة، فجاء حتَّى  واليدري –الناس (

، فقا َم فنظر «ابظر هل تفقد شيًئا ن  نتالَك؟»أليب عكٍر:  ، فقاَل أباَخ ل ي عاب ننزل الني  

عكر لصفوان  ، فقال أعو«هذا القدب ند »، فقاَل الغال ُم: «نا فقدُت إ ِاَّ قدًيا كن ا برشُب فيه»فقاَل: 

 :« َأد ى اهلل لنَك األنابة»  

)وندهام زانلة حتمل زاًدا يؤنانِ  وجاء سدد ع  ليادة واعنه قيس 
3
، فوجدا رسول اهلل  (

يا رسول اهلل علغنا أنَّ زانلتك »واقًفا عياب ننزله، قد ردَّ اهلل لليه زانلته، فقال سدد:  رسول اهلل 

)ضلت الغداة
4
لتنا، فارجدا عزانلتكام، قد جاء اهلل عزان»: ، فقاَل رسول اهلل «وهذه زانلة نكاّنا (

، فقال «أنا يكفيك يا أعا ثاعت نا يصنع عنا يف ضيافتك نذ بزلنا املدينة!»، ثم قاَل: «عارَك اهلل لليكام

 فقاَل:، «املنة هلل ولرسوله، واهلل يا رسول اهلل الذي تأخذ ن  أنوالنا أحب إلينا ن  الذي تدع»سدد: 

، فم  أراَد أن يمنحه ننها خلًقا صدقتم يا أعا ثاعت، أعرش فقد أفلحت، إن األخالق عيد اهلل »

  «احلمد هلل هو فدل ذلك»، فقاَل سدد: «صاحلًا ننحه، ولقد ننحَك اهلل خلًقا صاحلاً 

                                 
 احليس: الطدا م املتخذ ن  التمر واألقط والسم ، وقد جيدل نكان األقط: الدقيق أو الفتيت   (1)

 الساقة: هم الذي  يسوقوَن الركب، ويكوبون ن  ورائه َيفظوبه  (2)

 يؤنان: أي يقصدان  ( 3)

 الغداة: أول النهار  ( 4)
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)ياقْ فنزَل الُس  ُثمَّ رحَل الني  
1
)، ثم أصيَح عاألعواء م األرعداءيو (

2
ع   فأهدي له الصدب، (

)إبا رددباُه إليك ألبا حر م»لجز محار وحش يقطر دًنا، فربَك لليه، وقاَل:  جثانة
3
)»   

 روي عدض حديث اضالل الزانلة أعو داود، وتاعده املال يف سريتِه 

 يأكل لياء نُ  رأيُت رسوَل اهلل »وروي ل  نداوية أبَّه قاَل: 
ِ
)يشقَ عاألعواء

4
ن   أهدي إليه (

)ودان
5
عاملسجِد الذي عيط  وادي األعواء  وصَل رسول اهلل »قاَل:  ،« ي ومل يتوضأ، ثم قا َم فص(

  ل ي يسارك وأبت نتوجه إيل نكة، ثم راَح رسول اهلل 
ِ
  «ن  األعواء

)ص ي عاملسجِد الذي حني َييط ن  ثنية غزال وروي ل  اع  لمر َأنَّ الني  
6
)فةحْ ل ي اجلُ  (

7
) ،

)واملسجد الذي دون خم ي َير م ننه خارًجا ن  اجلحفةثم راَح ننها فص ي يف املسجد الذ
1

يسار ( 

                                 
 : نوضع ندروف عني نكة واملدينة  –عضم السني املهملة وسكون القاف–ْقيا الُس  (1)

 : جيل عني نكة واملدينة، ولنده قرية تنسب إليه  –عفتح اهلمزة وسكون الياء املوحدة–األعواء  (2)

ته ل ي نلكها  ا يصريه نالًكا هلا، أي ُمرنون، ويف احلديِث د الة ل ي أنَّ اهلية  ا تدخل يف نلك املوهوب له إ ا عالقيوِل، وأن قدر (3)

 للصدب د الة ل ي كراهة رد  اهلدية ل ي الصديق ملا يقع يف بفسِه    وىف التذاره 

 : املقشور  –عضم امليم وفتح القاف–: حب كاحلمص شديد اليياض، واملقيش –عالكّس واملد–اللياء  (4)

 اندة قريية ن  اجلحفة  : قرية ج–عفتح الواو والدال املهملة املشددة–ودان  (5)

 الثنية يف اجليل كالدقية فيه، أو ه  الطريق الدايل فيه   (6)

: قرية كيرية ل ي طريق املدينة ل ي سيع نراحل ن  املدينة وثالث نراحل ن  نكة، وه  –عضم اجليم وسكون احلاء–فة حْ اجلُ  (7)

 نيقات أهل نْص والشا م واملغرب  

قرية كابت قديمة ندمورة، وكابت تسم  نهيدة، وه  اليو م خراب، وهلذا صار الناس َيرنون وه  »: قال الشيخ اع  تيمية 

قيلها ن  املكان الذي يسم  )راعًغا(، وهذا نيقات مل  حج ن  باحية املغرب، كأهل الشا م ونْص، وسائر املغرب، وإذا اجتازوا 

أهل املدينة، فإنَّ هذا هو املستحب هلم عا اتفاق، فإن أخروا ا احرا م  عاملدينة املنورة كام يفدلوبه يف هذه األوقات، أحرنوا ن  نيقات

 ([.2/356]مموع الفتاوي ) «إيل اجلحفِة ففيه بزاع

كام رواها لنه جاعر  حجة الني  ابظر: «  ]قلُت: واألشيه اجلواز»ق الشيخ األليان ل ي كال م الشيخ اع  تيمة األخري عقوله: لَّ ولَ 

هانش([   -46، )ص 
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 فلام كان يف عدِض الطريق اصطاَد أعو نداذ محاًرا وحشيًّا ومل يك  ُمرًنا فأحله الني   الطريق،

وأكل ننه  «فكلوه»، قاَل: « ا»، قالوا: «هل أنره أحد ننكم أو أشار إليه»ألصحاعه عدَد أن سأله: 

  

  –نكة ثالث نراحل مِمَّا ي ي نكة وهو نوضع عينه وعني–ذلَك كان عالقاحة  وىف روايٍة أنَّ 

هالل ذي احلجة ليلة اخلميس، ليلة الثان  ن  خروجه يف قوِل اع   واستهلَّ رسول اهلل 

  حز مٍ 

ي واد»، قاَل: «يا أعا عكر، أي واد هذا؟»وىف نسند أمحد أبَّه ملََّا َنرَّ عوادي لسفان يف حجتِه، قاَل: 

مهام الليف وأزرهم الدياء وأرديتهم لقد نرَّ عه هود وصالح ل ي عكري  أمحري  خط»، قاَل: «لسفان

)النامر
2
  «يليون َيجون الييت الدتيق (

، فدخَل لليها الني  –وكابت قد أهلت عدمرٍة، وروي عحجٍّ –فلام كاَن عّسف، حاضت لائشة 

  :نا ييكيك؟ لدلََّك بفسِت »وه  تيك ، فقاَل(
3
هذا يشء كتيه اهلل »، فقاَل: «بدم»، فقالت: «؟(

)«ل ي عناِت آد م، افد ي نا يفدل احلاج غري أ ا  تطويف حتَّى تطهري
4
)  

  «اغتس ي، ُثمَّ أه ي عاحلَجِّ »وىف رواية ن  روي إحرانها عالدمرة، أبَّه قاَل هلا: 

كاَن نده هدي  ن  مل يك  نده هدي فأحب أن جيدلها لمرة فليفدل، ون »عّسف:  وقاَل 

  «فال

                                                                                                     
 عاجلحفة ل ي ثالثِة أنيال ننها، واجلحفة عني احلرنني   –عضم اخلاء وتشديد امليم–غدير ُخم   (1)

 النامر: مجه بمرة، وه  الشملة املخططة   (2)

 أي حضِت، والنفاس يأيت عمدن  احليض، كام يأيت عمدن  الو ادة   (3)

 ( عرواية ُممد ع  احلس   464رواه اإلنا م نالك )( 4)
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أحلوا ن  إحرانكم عطواف الييت وعني »وىف روايٍة أنَّ أنره عالفسخ كان عمكة، وقال هلم: 

)الصفا واملروة وقْصوا وأقيموا حال ا، حتَّى إذا كان يو م الرتوية
1
أهلوا عاحلج، واجدلوا الت  قدنتم  (

؟»، قالوا: «هبا نتدة افدلوا نا آنركم عه، فلو ا أن  سقت »قاَل:  ،«كيَف بجدلها نتدة وقد سمينا احلَجَّ

)اهلدي لفدلُت نثل الذي أنرتكم عه، ولك   ا َيل نن  إحرا م حتَّى ييلَغ اهلدي ُمله
2
)»  

)حلوا، وأصييوا النساء»ويف روايٍة قاَل: 
3
)»   

لرفة تقطر قلنا ملا مل ك  عيننا وعني لرفة إ ِاَّ َخس ليال، أنربا أن بفيض إيل بسائنا فنأيت قاَل: 

)نذاكريبا املن 
4
هلل وأصدقكم وأعركم، ولو ا هدي  لقد للمتم أن  أتقاكم »: ، فقال الني   (

  «لألعد»، فقال: «لداننا هذا أ م لألعد؟»، فحللنا وسمدنا وأطدنا، فقال َساقة ع  جدشم: «حلللُت 

 وا الكراهة لذلك لتخلف عدضهم لنه، أو تأكيًدا ملا أظهر ولدلَّ األنر عالفسخ تكرر ننه 

)يوَ احلر م، بزل عذي طَ  فلام علَغ رسول اهلل 
5
، فياَت هبا ليلة األحد )لنَد اع  حز ٍم ألرعٍع (

 خلون ن  ذي احلجة( 

)يددَ كان يو م السيت عقُ  وروي املال يف سريتِه أبَّه 
1
)املنشال ، وص ي يف املسجدِ (

2
يف  ، وص ي(

)املسجِد الذي أسفل ن  َلْفت
3
)األحد عدسفان ، وكان يو م(

4
)فلام كاَن عالغميم ، ثم راح ن  لسفان،(

5
 )

                                 
 الرتوية هو اليو م الثان  ن  ذي احلجة، وسم  عذلك ألنَّ احلجاج كابوا يرتوون فيه املاء ملا عدده   يو م (1)

 أي املوضع والوقت الذي َيل فيهام بحره، وهو يو م النحر عمن  ( 2)

وا يف أبفسهم حرًجا، عقوله تطييب قلوب أصحاعه، فإبه كان يشق لليهم أن َيلوا وهو ُمر م، فقاَل هلم ذلَك لئال جيد وإبام أراد 

 وليدلموا أنَّ األفضل هلم قيول نا يدلوهم إليِه، وأبه لو ا اهلدي حللَّ ن  إحرانه  

 أي اخرجوا ن  إحرانكم وعارشوا حالئلكم  (3)

 كناية ل  قرب اجلامِع  (4)

الدمرة املدتادة، ويدرف اليو م  : نوضع لند عاب نكة عأسفلها يف صوب طريق–عفتح الطاء ل ي األفصح والواو املخففة–ذي طوي  (5)

 عآعار الزاهر  
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)النَس استدينوا عالنَ »املشاة فصفوا صفوًفا، وشكوا إليه امليش، فقاَل:  الرتض له
6
، ففدلوا ذلَك «(

)فوجدوا عه راحة، وكان يو م اإلثنني عمر الظهران
7
حتَّى أنيس، وغرعت له الشمس  ، فلم يربح ننها(

)داءها حتَّى أيت نكة، فلام علَغ الثنيتني عات عني كَ عّسف، فلم يربح نن
8
)ديوكُ  (

9
ثم أصيَح يو م  (

 الثالثاء 

 وهذا نغاير ملا رواه اع  حز ٍم 

وروي املال ن  طريٍق آخَر، أبه دخَل يو م األحد )وهو األشيه( ألنَّ يف الصحيِح أبه دخل ألرعع 

فيكون اهلالل اخلميس، والدخول يو م األحد، خلون ن  ذي احلجة، وفيه َأنَّ الوقفة كابت عاجلمدِة، 

 واهلل أللم 

  ا يقد م نكة إ ِاَّ عاَت عذي طوي حتَّى يصيح، ويغتسل هبا، ثم يدخل نكة ّناًرا  وكاَن 

)وص ي الصيح ل ي أكمة
10

)يستقيل فرضت  غليظة( 
1
اجليل الذي عينه وعني اجليِل الطويل بحو  (

الكدية، فجدل املسجد الذي عن  َثمَّ 
(

2
 ، ونص ي الرسول املسجد الذي عطرف األكمة ل  يسار (

                                                                                                     
 : نوضع عني نكة واملدينة  –عضم القاف وفتح الدال–ُقَديد  (1)

 أي املرتفع  ( 2)

 : ثنية عني نكة واملدينة  –عفتح الال م وسكون الفاء وفتحها–َلفت  (3)

 ينة ل ي بحو نرحلتني ن  نكة  : قرية جاندة عني نكة واملد–عضم الدني وسكون السني املهملتني–لسفان  (4)

 : واد عني نكة واملدينة، عينه وعني نكة بحو نرحلتني  –عفتح الغني املدجمة وكّس امليم–الغميم  (5)

 : ا اَساع يف الددو  –عفتح النون والسني املهملة–النسالن  (6)

: –عفتح الظاء املدجمة وسكون اهلاء–نياه، والظهران : قرية ذات بخيل وثامر وزروع و–عفتح امليم وتشديد الراء–نر الظهران: نر  (7)

 اسم للوادي، عينه وعني املدينة واحد ولرشون نياًل أو ستة لرش نياًل   

 : الثنية الت  عأل ي نكة لند احلجون   –عفتح الكاف واملد–كداء ( 8)

 : الثنية السف ي مما ي ي عاب الدمرة  –عضم الكاف والقْص والتنوي –كدي  (9)

 األكمة: نا ارتفَع ن  األرِض دوَن اجليل  ( 10)
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السوداء، يدع ن  األكمة لرشة أذرع أو بحوها، ثم يستقيل الفرضتني ن   أسفل ننه ل ي األكمة

 اجليل 

 صييحة اليو م  ودخل رسول اهلل 
ِ
نكة ّناًرا ن  ألالها ن  كداء الثنية الدليا الت  عاليطحاء

 املذكور 

)أغيلمة واستقيله 
3
 عن  ليداملطلب، فحمَل واحًدا عنَي يديِه وواحًدا خْلَفُه  (

)الييت، فاستلَم احلجر األسود، ثم نيش ل ي يمينِه، وطاَف سيًدا، فرنل وأيت 
4
ثالًثا، ونيش ( 

 أرعًدا 

يستلم احلجر األسود والرك  اليامن يف كل طوفٍة، و ا يستلم الركنني »قاَل اع  حز ٍم: 

  «اآلخري 

 كاَن يستلم احلجر األسود ويقيله  أنَّ الني َّ  لمر وروي اع  

)طاَف نضطيًدا وروي يد ي ع  أنية أنَّ الني َّ 
5
عربٍد أخرض، واهلل أللم هل كان ذلك يف  (

 أو يف عدِض لمره ؟! حجتِه 

 رعنا آتنا يف الدبيا حسنًة ويف اآلخرِة حسنًة وقنا لذاَب »وكان يقوُل عني الركنيني اليامبيني: 

  «الن ارِ 

                                                                                                     
 تثنية فرضة، وه  الثنية املرتفدة ن  اجليل  ( 1)

 : أي هناك   –عفتح الثاء–َثمَّ  (2)

 األغيلمة: الصييان   (3)

 الرنل: اإلَساع يف امليش   (4)

 ا اضطياع: جدل الرداء حتت اإلعط اليمن  وطرفه ل ي لاتق اليد اليّسي   (5)
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  َّحض جض مص خص حص ُّٱأ، )وىف رواية فص ي ُثمَّ قرَأ(:ثم بفذ إيل نقا م إعراهيم، فقر

(
1

 )  

وعددها، وقرأ يف الركدتني عسوريت اإلخالص قل هو اهلل أحد، وقل يا  قرأها نرتني قيل الصالة هُ ولدلَّ 

ا الكافرون  وجدَل املقا م عينه وعنَي الييت، ثم رجع إيل احلجر األسود  فاستلمه  أَي 

قا َم عنَي الركِ  والياِب فوضع صدره ووجهه وذراليه وكفيه وعسطهام عسًطا،  وروي أبَّه 

 أو غري أو يف غري حجتِه؟! فاهلل أللم هل كان ذلَك الوقت

2)َّىث نث مث زث رث يت ُّٱُثمَّ خرَج ن  الياب إيل الصفا، فلام دبا ن  الصفا، قرأ: 
) ،

صفا، فرقى لليه حتَّى أيت الييت، فاستقيل القيلة، ورفع يديِه، ، فيدأ عال«اعدأوا عام عدأ اهلل عه»

 ا إله إ ا اهلل وحده  ا رشيك له  له امللك وله احلمد وهو »واألبصار حتته، فوحد اهلل وكربه، وقاَل: 

)«ل ي كل يشء قدير   ا إله إ ا اهلل أبجَز ولده وبْص ليده وهز م األحزاب وحده
3
، ثم دلا عنَي (

)ثل هذا ثالث نراٍت، ثم بزَل ن  الصفا إيل املروة حتَّى ابصيت قدناهذلَك  قال ن
4
دخل يف عط   (

)اسدوا، فإنَّ اهلل كتَب »الوادي ن  شدة السد ، وهو يقول: 
5
)«لليكم السد  (

6
، حت ى إذا صدَد نيش (

 حتَّى أيت املروة، ففدل ل ي املروة كام فدل ل ي الصفا 

                                 
   125يقرة: ال( 1)

   158اليقرة:  (2)

 (  935صحيح نسلم ) (3)

 أي ابحدرت يف عط  الوادي )وهو املسد (   (4)

 ([  5/239كتب: أي فرض  ]وابظر املغن   اع  قدانة )( 5)

)ليداهلل ع    وىف سنِد احلديث -وه  انرأة ن  بساء عن  ليد الدار-( ن  حديث حييية عنت أيب هجرأة 26101رواه اإلنا م أمحد ) (6)

 ([ 5/239(، واملغن   اع  قدانة )8/89املؤنل(، وهو ضديف نتكلَّم يف حديثِه  ]راجع املجموع للنووي )
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)يف الطواِف والسد  لرياه الناس وليرشف لليهمركب يف حجة الوداع  وروي أبَّه 
1
) 

)اس غشوهوليسألوه إن النَّ 
2
)  

 كان  ا يْصف الناس عني يديه  ملا كثر الناس لليه يف السد  ركب، فإبه  ولدله 

يسد  عني الصفا واملروة ل ي عدري،  ا َضب و ا طرد، و ا  رأيُت رسوَل اهللِ »قال قدانة: 

)إليك إليك
3
 ليغوي خرجه ا «(

 ويكون ذلك عدد أن رآه ن  روي أبه كاَن ناشيًّا 

ا طوافه راكًيا، فكاَن طواف اإلفاضة، واهلل أللم   وأنَّ

إن لو استقيلت ن  أنري نا استدعرت، مل أسق »: فلام كان آخر طواف ل ي املروة، قاَل 

فقا م َساقة ع   ،«وليجدلها لمرة اهلدي، وجلدلتها لمرة، فم  كان ننكم ليَس نده هدي فليحل

أصاعده واحدة يف  ، فشيََّك رسول اهلل «يا رسول اهلل ألداننا هذا أ م لألعد؟»جدشم فقاَل: 

  « ا، عل لألعد أعًدا» -نرتني- «دخلت الدمرة يف احلج»األخري، وقاَل: 

ذلك وتقدَّ َم أبه قاَل ذلَك حنَي قد م نكة، فلدله املراد عه، ألن سديه كان حني قدو م نكة، أو كرر 

وكرر َساقُة السؤاَل استثياًتا للحكِم واستزادة فائدة، أ ا تري أنَّ جواعه الثان فيه زيادة  -كام ذكرباه-

ِل   ل ي األوَّ

                                 
 أي يدلو لليهم   (1)

 أي ازدمحوا لليه   (2)

 هو بحو قول القائل: الطريق الطريق، أي أفسحوا الطريق له  ( 3)
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)وكان أعو عكر ولمر وطلحة والزعري ورجال ن  أهل الوفر»قاَل اع  حز ٍم: 
1
ساقوا اهلدي،  (

حًجا ولمرة إ ِاَّ لائشة فإّنا مل حتل ن   وكان أنهات املؤننني مل يسق  اهلدي فأحلل  وك  قارباٍت 

  «وحلت أختها أسامء –كام تقد م–أجل حيضها 

)مم  َحلَّ وليست ثياًعا صييًغا فوجَد فاطمة  ن  اليم  عيدن رسول اهلل  وقد م ل ي 
2
) 

   «أنرن هبذا إِنَّ أيب »واكتحلت، فأبكر لليها! فقالت: 

ُمرًشا ل ي فاطمة للذي  إيل رسول اهللِ  فذهيُت » يقول عالدراق: قال: وكان ل ي 

 فيام ذكرت لنه، وأخربته أن أبكرُت ذاك لليها، فقالت: إن أيب  صندت نستفتيًّا لرسوَل اهلل 

قلُت: اللهمَّ إن أهل عام أهل عه »قال:  «صدقت، ناذا قلت حنَي فرضت احلج؟»، فقاَل: «أنرن هبذا

   «ي فال حتلاهلد إنَّ ند »، قال: «رسول اهلل 

)وكان مجالة اهلدي»قاَل: 
3
  «نئة ، والذي أيت عه الني  الذي قد م عه ل ي  (

)كاَن عدَث لليًّا إيل بجران إِنَّ النَّي َّ »قال اع  اسحاق: 
4
، ثمَّ ذكَر «، فلقيه عمكة، وقد أحر َم (

  فرَغ ن  اخلرب ل  سفرِه، قاَل فلامَّ  ُثمَّ أيت النَّي َّ »لليه، قاَل:  ابكاره ل ي فاطمة، ورد فاطمة 

يا رسوَل اهللِ إن أهللت كام ، قاَل: ابطلق فطف عالييِت وحل كام حل أصحاعك :له رسول اهلل 

حني أحرنُت: اللَّهمَّ  يا رسوَل اهلِل إب ى قلُت ، قاَل: ارجع فحل كام حل أصحاعك!، فقاَل: أهللت

فأرشكه ،  ا، قاَل: فهل ندَك ن  هدي؟، قاَل: !إب ى أهل عام أهل عه ليدك وبييك ُممد 

                                 
 الوفر: الغن    (1)

 أي نصيوغة   (2)

 اهلدي   أي مموع (3)

 بجران: علدة ن  عالد مهدان ن  اليم ، سميت عاسم عابيها بجران ع  زيد ع  يشجب ع  يدرب ع  قطحان   (4)
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، وبحر رسوُل اهللِ   رسول اهلل يف هديِه، وثيت ل ي إحرانِه نع رسول اهلل حتَّى فرغا ن  احلَجِّ

  «اهلدي لنهام

إِنَّ ند  »، وقوله: «نا قلَت؟»وىف هذا زيادة عياٍن ل ي نا رواه نسلٌم، وليَس عني هذا وعني قوله: 

 ؛ جلواِز أن يكون هذا عدَد نراجدة ل يٍّ َله ملََّا أنَرُه عالتحل ل تضاد « حتلاهلدي فال

َل إيل  ِنَ  اليمِ  ليْلق  رسوَل اهللِ وروي اع  اسحاق أيًضا َأنَّ لليًّا ملا قد َم  عمكة، تدجَّ

)، واستخلَف ل ي جندِه الذي نده رجاًل ن  أصحاعهرسوِل اهللِ 
1
ُكلَّ  ، فدمَد ذلَك الرجل وكسا(

)رجٍل ن  القو ِم حلة
2
)ن  اليز (

3
فلام دَبا جيشه، خرَج ليلقاهم فإذا لليهم  ، الذي كاَن نع ل يٍّ ( 

ويلك، »، قاَل: «كسوُت القو َم ليتجملوا عه إذا قدنوا يف النَّاسِ »، قاَل: «ويلَك! نا هذا؟»احُللل! قاَل: 

ها يف اليز، قال: وأظهَر ، قال: فابتزَع احل«!قيل أن تنته  عه إيل رسوِل اهللِ  لل ن  النَّاس فرد 

ا النَّاس!  ا تشكوا لليًّا، فواهلل إِبَّه »خطيًيا، فقاَل:  اجليش شكواه ملا صنَع هبم، فقا َم رسوُل اهللِ  أَي 

  «!-أو يف سييل اهلل-ألخيش يف ذاِت اهلل 

عإهالٍل كإهالِل الني   لييُت »كام سأل لليًّا، فقاَل:  ي، فسأله الني  وقد م أعو نويس األشدر

» :وأحل فقد أحسنَت، طف عالييِت وعالصفا واملروة»، قاَل»   

 ون  كاَن نده هدي  فحل النَّاس كلهم وقْصوا إ ِاَّ الني  

                                 
 أي جدله خليفًة لليهم   (1)

 احللة: ازار ورداء، و ا تسم  حلة حتى تكون ثوعني   (2)

 أنتدة اليزا   (3)
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نكة لنَد احلَُجونعأل ي  ُثمَّ َبَزل 
(

1
، ومل يقرب نكة عدَد طوافِه هبا حتَّى -وهو نهل عاحلج- (

 رجَع ن  لرفة 

قلت يا رسوَل اهلِل أ ا تنزل عيوَت قالت:  يف سريتِه ل  أ م هابئ عنت أيب طالب  وروي املال

)، واضطرب، فأيب رسول اهلل نكة؟
2
)عاألعطِح  (

3
 قيًة، ومل يدخل عيًتا ومل يظله  (

 واحلجون واألعطح نتقارعاِن فال تضاد عينهام 

)ل ي املوت يدوده عمكة ن  وجٍع أشف  فيه ل ي سدِد ع  أيب وقاص  ودخل 
4
، فيك ، (

قد خشيُت أن أنوَت عاألرِض الت  هاجرت ننها كام ناَت سدد ع  »، قاَل: «نا ييكيك؟»: فقاَل 

يا رسوَل اهلِل، علَغ يب نا »، فقال: -ثالَث نراٍت - «اللَّهمَّ اشف سدًدا»: ، فقاَل رسوُل اهللِ «خولة

، قاَل: « ا»، قاَل: «يل واحدة، أفأتصدق عثلث  نايل؟عنة تري ن  الوجِع وأبا ذو ناٍل و ا يرثن  إ ِاَّ ا

ورثتَك أغنياء خري ن  أن تذرهم   ا  الثلث، والثلث كثري، إبََّك إن تذر»، قاَل: «أفأتصدق عشطرِه؟»

)لالة
5
)يتكففون الناس! (

6
ولست تنفق بفقًة تيتغ  هبا وجه اهللِ إ ِاَّ أجرت هبا حتَّى اللقمة هجدلها يف  (

يِف  
(

7
إِبََّك ل  ختلف فتدمل لماًل »، فقاَل: «يا رسول اهللِ أخلف عدد أصحايب؟»، فقال سدد: «أتكانر (

تيتغ  عه وجه اهلل إ ِاَّ ازددت عه درجة ورفدة، ولدلََّك ختلف حتَّى ينتفع عك أقوا م ويرضعك آخروَن، 

                                 
 نسجد جيل احلرس عأل ي نكة، ل ي يمينك وأبت نصدد، وه  نقربة أهل : اجليل املرشف ل ي–عفتح احلاء وضم اجليم–احلَُجون  (1)

 نكة  

 واضطرب: أي َضب   (2)

 عاألعطح: أي )نسيل وادي نكة( عني نكة ونن ، واليطحاء: احليص الصغار   (3)

 أي أرشف لليه  ( 4)

 أي ترتكهم لالة فقراء   (5)

 أي يمدون أيدَيم إيل النَّاِس عالسؤاِل   (6)

 ي يف فمها  أ (7)
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رثى له رسول ، لك  اليائس سدد ع  خولة «اللَّهمَّ انض ألصحايب هجرهتم و ا تردهم ل ي لقيهم

 ن  أن توىف عمكة  اهلل 

ووافق يو َم -وا اثنني والثالثاء واألرعداء واخلميس واجلمدة  -املذكور-وأقا َم يو م األحد 

)عنَي الرك  ، فقا َم رسول اهلل -الرتوية
1
)واملقا م (

2
 فخطَب النَّاس وولظهم  (

 وهذا نغايٌر ملا جاء يف الصحيح ن  َأنَّ الوقفة كابت عاجلمدِة 

كان إذا خرج يو م الرتوية، خطب الن اس وأخربهم عمناسكهم   وخرج اع  املنذر أنَّ الني  

ن  استطاَع ننكم أن يص ي »زاَد املال يف سريتِه: وأنرهم عاخلروِج إيل نن  ن  الغِد، وقاَل يف خطيتِه: 

  «الظهر عمن  ن  يو م الرتوية فليفدل

 توجه فيه إيل نن    مَّ ثُ 

   كان أحل أحر َم عاحلجِّ ن  األعطِح كل نَ وىف ذلَك الوقت 

 وسار إليها   وركب رسول اهلل 

ةِ قال أعو سدٍد يف     «ضحوة النهار»: رشف النيوَّ

)عددنا زاغت الشمس»وقال املال: 
3
)، وطاَف عالييت أسيولاً (

4
نتوجًها إيل نن   وكاَن إيل جابيِه  (

يف نن  لند دار  شمس، وبزل رسول اهلل ن  ال عالل عيده لود لليه ثوب ُيظلل عه الني  

  «اإلنارة اليو م

                                 
 أي الرك  الذي فيه احلجر األسود   (1)

  نقا م إعراهيم  (2)

 أي نالت ل  وسط السامء   (3)

 أي سيًدا   (4)
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مل يقرب الكدية عدَد طواِف القدو م  ونا ذكره ن  الطواِف نغاير ملا جاء يف الصحيح ن  أبه 

مل تيلغ ذلَك حتَّى رجَع ن  لرفة، فإن صحت هذه الزيادة فيقيض هبا؛ ألنَّ راوَيا نده زيادة للٍم 

 الراوي 

ق ن  اجلميع: الظهر والدْص واملغرب والدشاء، وعاَت هبا ليلة يو م عمن  عاتفا وص ي 

)وقفة، وص ي هبا الصيح، ثم نكث حتَّى طلدت الشمس، وأنر عقيٍة ن  شدٍر ترضب له عنَِمرةال
1
) ،

)و ا تشك قريش إ ا أبه واقف لنَد املشدر احلرا م رسول اهلل  فسارَ 
2
نع يف كام كابت قريش تص، (

)حتَّى أيت لرفة الدرب يدفع هبم أعو سيارة ل ي محار لري، فأجاَز وكابت  اجلاهلية، 
3
، فوجَد (

َيل املهل ننهم  -صَل اهلل لليه وسلم، وريض لنهم-وأصحاعه  ،فنزل هبا القية قد َضعت له عنمرة

 فال ينكر لليه، ويكرب املكرب فال ينكر لليه 

ا بح  فنكن  ا املكرب، ونِ ن  نِ »قال اع  لمر:    «ربا املهل، فأنَّ

اهلل أكرب »، ثم قال: «نكابكم»ملاص ي الصيح غداة لرفة، قال ألصحاعِه:  وذَكر الييهق   أبَّه 

َ ن  غداة لرفة إيل  «اهلل أكرب اهلل أكرب،  ا إله إ ا اهلل، واهلل أكرب اهلل أكرب، وهلل احلمد الِة الدْص صفكربَّ

ا ِم الترشيق   )قاَل آخر أيَّ
4
 : وىف اإلسناِد ضدف (

)ام زالت الشمس أنَر عالقصواءفل
5
)فرحلت( 

1
 فأيت عط  الوادي، فخطَب النَّاَس  ، (

                                 
 : قرية ندروفة رشق  لرفات    –عفتح النون وكّس امليم–َبِمرة ( 1)

 املشدر احلرا م: جيل صغري عاملزدلفة    (2)

بة إيل اجليال املقاعلة له إيل نا ي ي حوائط عن  لانر  فال يدخل يف لرفة: وادي لربة، و ا اجليل املطل ل ي وادي لر  َ لرفة: نِ  د  وَح ( 3)

فة ُمددة اليو م عدالناٍت   فإنَّ آخره ننها وأوله ن  وادي لربة  )وحدوده الت  يصح هبا الوقوف ندروبمرة ونسجد إعراهيم 

 واضحة( 

 يدن  الييهق  ( 4)

   القصواء: باقة رسوِل اهلل  (5)
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 وروي أبه خطيهم ل ي ننربِه 

 وروي ل ي مجٍل أمحر  

 وروي ل ي عدرٍي قائاًم يف الركاعني 

 أَيا النَّاس، اسمدوا قويل فإب ى  ا أدري لدَل  فحمَد اهلل، وأثن  لليِه، ُثمَّ قاَل:»قاَل اع  اسحاق: 

  ا ألقاكم عدَد لان  هذا هبذا املوقف أعًدا  

، كحرنة يونكم هذا، كمقوا رع  ن تلْ أَيا الناس: إنَّ دناءكم وأنوالكم لليكم حرا م إيل أَ 

كابت لنده   ْ مَ كم فسائلكم َل  ألاملكم، وقد علغت، فَ رع   كم ستلقونَ وكحرنة شهركم هذا، وإبَّ 

 ائتمنه لليها  ها إيل َن أنابة فليؤد  

)نَّ كل رًعا نوضوعوإ
2
 ، ولك  لكم رءوس أنوالكم، قيض اهلل أب كم  ا تظلموَن و ا ُتظلمون!(

 وإِنَّ رعا الدياس ع  ليداملطلب نوضوع كله! قيض اهلل َأبَّه  ا رعا!

ل َد ٍم أضع د م اع  رعيدة ع  احلارث ع  ليداملطلب،  وأنَّ كل د م يف اجلاهلية نوضوع! وإنَّ َأوَّ

)وكان نسرتضًدا
3
ل نا أعدأ عه ن  َد ِم اجلاهليَّةِ يف عن  ليث (   «، فقتلته هزيل، فهو َأوَّ

  «وكان نسرتضدًا يف عن  سدٍد ع  عكر ع  هوازن، فقتلته هذيل»نسلم:  ولندَ 

وذكَر النساعوَن َأبَّه كاَن صغرًيا َييو َأنا م الييت، وكان اسمه آد م، فأصاعه حجر »قال اع  حز ٍم: 

)غاعر أو سهم غرب
4
  «يد رجل ن  هذيل، فامَت ن   (

                                                                                                     
 رحلت: أي شد لليها الرحل، وهو نا يركب لليه كالّسج للفرِس   (1)

 أي نردود وعاطل   (2)

 [، أي تطليون املراضع هلم  233]اليقرة:  {وَأْن تسرتضدوا أو ادكم}ا اسرتضاع: طلب املرضدة، وننه قول اهلل تدايل  (3)

 يدرف رانيه    : أي  ا–عفتح الراء وسكوّنا وعاإلضافة وعدوّنا–سهم غرب ( 4)
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ا عدد، فإنَّ الشيطاَن قد يئَس أن يديد عأرضكم هذه أعًدا، ولكنه إن يطع فيام سوي ذلَك فقد » َأنَّ

 ريض عه، مِمَّا حتقروَن ِنْ  ألاملكم، فاحذروه ل ي دينكم 

ا الن اس: إن النسئ زياَدة يف الكفرِ  أَي 
(

1
ه لاًنا، يضل عه الذي  كفروا، َيلوبه لاًنا وَيرنوب( 

ة نا َحرَّ َم اهلل!  ليواطئوا ِلدَّ

ة الشهور لنَد اهلل اثنا  الزنانَ  وإنَّ  قد استدار كهيئتِه يو َم خلق اهلل الساموات واألرض، وإن ِلدَّ

لرش شهًرا، ننها أرعدة حر م: ثالث نتوالية )ذو القددة، وذو احلجة، واملحر م(، ورجب نرض الذي 

 عنَي مجادي وشديان 

ا عدد، أَي   ، لليه َّ أ ا يوطئ  فرشكم َأنَّ ا الناس: فإن لكم ل ي بسائكم حًقا وإِن لليكم حًقا هل َّ

)أحًدا تكرهون
2
فإن فدل  فإنَّ اهللَ قد أذن لكم أن هتجروه  يف  ةٍ نيينَ  ، ولليه  أ ا يأتني عفاحشةٍ (

)املضاجع وترضعوه  َضًعا غرَي نربح
3
ستوصوا فله  رزقه  وكسوهت  عاملدروف، وا ، فإن ابتهني(

اهلل، واستحللتم عالنساء خرًيا فإّنَّ  لندكم لوان،  ا يملك  ألبفسه  شيًئا، وإب كم أخذمتوه  عأنابة 

 فروجه  عكلامِت اهلِل فالقلوا 

 قد علغت، وقد تركُت فيكم نا إِن التصمتم عه فل  تضلوا أعًدا أَيا الن اس: اسمدوا قويل فإن  

 أنًرا عينًا: كتاب اهلل وسنة بييه 

                                 
كابت الدرب حتر م القتال يف أرعدة أشهر: ثالث نتوالية، وه : )ذو القددة، وذو احلجة، واملحر م( وواحد فرد )وهو رجب(   (1)

 وكابوا رعام استطالوا تلك األشهر املتوالية رغيًة يف احلرِب والقتال فأحلوا املحر م وحرنوا صفًرا ن  الدا ِم القاعل، فداب رسول اهلل

   ذلك، وأعطله، كام لاعه اهلل تدايل ن  قيل يف كتاعِه 

جاِل يدخل فيتحدث إليه ، وكان احلديث ن  لادات الدرب  ا يروَن ذلَك ليًيا و ا يددوبه ريية، إيل أن  (2) أي  ا يأذن ألحٍد ن  الر 

، فه     لادة جاهلية أعطلها رسولنا بزلت آية احلجاب، فصارت النساء نقصورات، فنه  ل  القدود إليه  ول  ُمادثته َّ

 أي غري نؤثر و ا شاق تأديًيا هل    (3)
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ة، فال َأنَّ كل نسلم أخ للمسلم، فإنَّ املسلمني إخو تدلمونأَيا النَّاس: اسمدوا قويل والقلوه: 

 إ ِاَّ نا ألطاُه ل  طيب بفس، فال تظلم  أبفسكم!  أخيه  ن َيل  انرئ

  «هم: هل علغت؟!اللَّ 

  «اللَّهمَّ اشهد»: اهلل  ، فقاَل رسوُل «بدم همَّ اللَّ »قالوا:  اَس فذكَر يل أنَّ النَّ 

، ومل «  تضلوا عدده إن التصمتم عه: كتاب اهللا لَ قد تركُت فيكم نَ »: قوله  لنَد نسلم عددَ و

  «وسنة بييه»يذكر: 

وقاَل: وأبتم تسألوَن لن ، فام أبتم قائلون؟ قالوا: بشهد أب ك قد علغَت وأديَت وبصحَت، »

)فقال عأصيده يرفدها إيل السامء وينكتها إيل الن اسِ 
1
، وأنَر رسول اهلل –ثالَث نراٍت –د : اللَّهمَّ اشه(

 أن ييل غ ذلَك الشاهد(
2
  «الغائب (

 وأكثر هذه اخلطية يف الصحيح عتقديم عدض األلفاظ وتأخري عدض، وسياق اع  اسحاق أتم 

وهو  وروي اع  اسحاق أيًضا أنَّ الرجل الذي كان يْصخ يف النَّاِس عقول رسول اهلل 

 : قل: أَيا الناس إنَّ رسوَل اهلل يقول له رسول اهلل »ال: عدرفة: رعيدة ع  أنية ع  خلف، ق

يقوُل: هل تدرون أي شهر هذا؟ فيقوله هلم، فيقولون: الشهر احلرا م، فيقول له: قل هلم: إنَّ اهلل قد 

لليكم دناءكم وأنوالكم إَِل أن تلقوا رعكم كحرنة شهركم، ثم يقول: قل: أَيا الناس إنَّ  َحرَّ مَ 

يقول: هل تدرون أي علٍد هذا؟ قاَل: فيْصخ عه، قاَل: فيقولون: اليلد احلرا م، قاَل:  رسوَل اهلِل 

فيقول: قل هلم: إنَّ اهلل قد حرَّ َم لليكم دناءكم وأنوالكم إيل أن تلقوا رعكم كحرنة علدكم هذا، قاَل: 

ه هلم، فيقولون: هل تدروَن أي يو ٍم هذا؟ قال: فيقوليقول:  ثم يقول: أَيا الن اس إنَّ رسول اهلل 

                                 
 ينكتها إيل الناس: أي يميلها إليهم، يريد عذلك أن يشهد اهلل لليهم   (1)

 الشاهد: احلاَض   (2)
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احلج األكرب، قاَل: فيقول: قل هلم: إنَّ اهلل قد َحرَّ َم لليكم دناءكم وأنوالكم إيل أن تلقوا رعكم 

  «كحرنة يونكم هذا

يف  عدثن  لت اب ع  أسيد إيل رسول اهلل »وروي اع  اسحاق أيًضا ل  لمر ع  خارجة قاَل: 

حتَت باقة رسول اهلل وإن لداهبا ليقع ل ي رأيس،  حاجة، ورسول اهلل واقف عدرفة فيلغته، ثم وقفُت 

ة لولد، والولد ه  ا هجوز وصيَّ فسمدته وهو يقول: أَيا الناس إنَّ اهلل قد َأد ى إيل كل ذي َحق حقه، وإبَّ 

املالئكة واهلل    اد ل  إيل غرِي أعيِه أو تويل غرَي نواليه، فدليه لدنةُ نَ ، وللداهر احلجر، وَ للفراشِ 

) ا يقيل اهلل ننه رصفاً اس أمجدني، والنَّ 
1
)و ا لد اً  (

2
)»  

أهل الرشك  نَّ إِ هذا يو م احلج األكرب، وَ  نَّ إِ »قال يف خطيتِه عدرفة:  وذكر املال يف سريتِه أبه 

ا ى تدتم هبا رءوس اجليال كأّنَّ واألوثان كابوا يدفدون يف نثل هذا اليو م قيل غروب الشمس حتَّ 

جال ل ي وجوههم، وإبَّ  بدفع عدَد غروهبا، وكابوا يدفدوَن غًدا لنَد املشدر احلرا م قيل  الامئم الر 

ا بدفع قيل طلولها،  وجوههم، وإب  ََل ا لامئم الرجال لَ ، حني تدتم هبا رءوس اجليال كأّنَّ طلولها

)«خمالف هلدي األوثان والرشكفهدينا 
3
)  

                                 
 الْصف: التوعة   (1)

 الددل: الفدية   (2)

عدرفة فحمَد اهلل وأثن   خطينا رسول اهلل "ع  خمرنة، قاَل: ( ل  املسور 3147( حديث )2/304رواه احلاكم يف املستدرك )( 3)

ا عدد، فإنَّ أهل الرشك واألوثان كابوا يدفدون ن  نا هنا لند غروب الشمس، حني تكون الشمس ل ي رءوس »لليه، ُثمَّ َقَاَل:  َأنَّ

جال ل ي رءوسها، فهديا خمالف هلدَيم، وكابوا يدفدوَن ن  امل شدر احلرا م لند طلوع الشمس لَل رءوس اجليال اجليال نثل لامئم الر 

  ورواه عنحوه "هذا حديث صحيح ل ي رشِط الشيخني ومل خيرجاه"وقال: «  نثل لامئم الرجال ل ي رءوسها، فهدينا خمالف هلدَيم

 (  4361(، والطربان يف الكيري، والشافد  يف نسنده )9555(، واهليثم  يف املجمع )9529الييهق  يف شدب اإليامن )

كان يدفع ن  لرفات عدَد الغروب، ويدفع ن  املزدلفة قيل الرشوق، عينام كان املرشكون يدفدون ن  لرفات قيل أن تغيب  فهو 

 الشمس، ون  املزدلفة عدَد أن تطلع 
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ا ازار، مل جيد   ْ الّساويل ملَِ »خيطب عدرفات يقول:  : سمدته  وقال اع  لياسٍ 

)«واخلفاف مل  مل جيد الندلني
1
  -يدن  املحر م- (

يف خطيتِه  وهذا القول ونا يف احلديثني اللذي  روامها اع  اسحاق قيله جيوز أن يكون قاله 

عيط  الوادي، وليس ن  لرفة لندبا، وأطلق لليه لرفة لقرعه ننها، أو يكون قاله يف املوقف لند 

َر عدَض ألفاظ خطيتِه عيط  الوادي  الصخراِت )وهو األظهر(، ويكون  كرَّ

ن، ثم أقا َم، فص ي الظهر، ثم أقا َم، فص ي الدْص، ومل  فلام َأتمَّ رسوَل اهلل خطيته، أنر عال اً فأذ 

)يصل عينهام شيًئا
2
 يف وقِت الظهر عأذاٍن واحد وإقانتني  فجمَع عينهام ، (

)صخراتالادي باقته القصواء إيل راحلته حتَّى أيت املوقف، فجدل عط  الو ُثمَّ ركب 
3
) ،

)وجدَل حيل
4
    َّ ىب نب مب زب ُّٱاملشاة عني يديه واستقيل القيلة، وبزل لليه عاملوقف:  (

)اآلية
5
فلم يزل واقًفا حتَّى غرعت الشمس ن  يو م لرفة، وذهيت الصفرة قلياًل حتَّى غاَب ، (

)القرص، يدلو اهلل تدايل رافًدا يديه، وكان أسانة ردفه
6
فذكَر أنَّ الناقة نالت عه فتناول اخلطا م ، (

 عإحدي يديه وهو رافع يده األخري 

 هُ د   اِل وحح َلَّ له إم  إم َل  قي ي:   ْ الدلاء يو م لرفة، وأفضل نا قلت أبا والنييون نِ  فضُل أَ »: وقاَل 

ح  ل  وهو عيل كُ  اْلمُد  هُ ل  و   امللُك  هُ ، ل  هُ ل    يريك  َل   )«ٍء قدير  ش 
7
)  

                                 
 (  2624سن  النسائ  ) (1)

   النوافلِ   َ يدن  نِ  (2)

 ه  صخرات نفرتشات يف أسفل جيل الرمحة ( 3)

 : التل اللطيف ن  الرنل الضخم، وحيل املشاة: أي متمدهم   –عاحلاء املهملة وسكون الياء–احليل ( 4)

   3املائدة: ( 5)

 أي راكًيا خلفه   (6)

 (  3509رواه الرتنذي ) (7)
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اللَّهمَّ لك اْلمد كالذي نقول وخرًيا مما يو م لرفة:  أكثر نا دلا عه الني  »:  وقاَل ل يٌّ 

نقول، اللَّهمَّ ل ك  صليت ونسكي وحمياي وممايت، وإليك  مآيب
(

1
)، ولك رب  تراثي(

2
، اللَّهمَّ إين أعوذ (

)«ا جتئ به الريحبك من عذاب القرب ووسوسة الصدر وشتات األمر، اللَّهمَّ إين أعوذ بك من ير  م
3
)  

: أنَّ الني   إِنَّ أكثر دلاء ن  قي ي ن  األبيياء ودلائ  يو م لرفة أن »قاَل:  وخرج الييهق  

 اِل وحده َل يريك له، له امللك وله اْلمد، وهو عيل كل شء قدير، اللَّهمَّ اجعل يف إَلَّ  إله مَل  أقول: 

لَّهمَّ ايرح يل صدري، ويرس يل أمري، اللَّهمَّ إين أعوذ برصي نوًرا، وسمعي نوًرا، وىف قلبي نوًرا، ال

يف الليل وما يلج يف النّهار، وير ما هتب به الرياح، بك من وسواس الصدر، وفتنة القرب، وير ما يلج 

 و  
)بوائق نح مم

4
  «الدهورم ( 

)وقفُت ههنا ولرفة كلها نوقف»: وقال 
5
)»(

6
)  

، جيل الذي كان هو لليه، ولرفة كلها نوقفهذا املوقف لل وقاَل »قال اع  إسحاق: 

   «حاَل قوله ذلَك عدرفة وروي أعو ذر َأنَّ أسانة كان ردف الني  

                                 
 املآب: املرجع   (1)

 الرتاث: نا خيلفه الرجل لورثتِه  ( 2)

   "عالقويغريب، وإسناده ليس "( وقاَل: 3442رواه الرتنذي ) (3)

 اليوائق: مجع عائقة، وه  الداهية  ( 4)

ل  ذلَك، ووصفه عأبه وادي الشيطان  لرفة كلها نوقف للحج إ ِاَّ أبه  ا ينيغ  الوقوف عيط  ُلَربة لنهيه  جدل الني   (5)

زدلفة نوقف وارفدوا ل  كل لرفة نوقف وارفدوا ل  عط  لربة، وكل امل: »([ ، فقاَل 2/125]ابظر: عدائع الصنائع للكاسان )

 ([ 16151]رواه أمحد ن  حديث جيري ع  نطدم )« ُمّس، وكل فجاج نن  ننحر، وكل أيا م الترشيق ذعح

 ([   5/267(، املغن   اع  قدانة )8/131وهذا قول أكثر أهل الدلم، وخالفه عدضهم  ]ابظر املجموع للنووي )

 (  1652رواه أعو داود ) (6)
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عا ارتفاع ل  عط  لرفة، وهناك سقط رجل ُمر م ن  مجلِة احلجيج ل  راحلته  وأنر 

)فأوقصته
1

)اغسلوه عامء وسدر»: فقاَل فامَت، ( 
2
يب، و ا ختمروا ، وكفنوه يف ثوعيه، و ا متسوه عط(

)وجهه و ا رأسه
3
)«، فإبه ييدث نلييًّا يو م القيانة(

4
  -«نليًدا»وروي -(

َأنا م الناس وهو ل ي عدريِه، فدلموا  عليٍ ، فرشعه  -وروي نيموبة-وأرسلت إليه أ م الفصل 

 صائاًم  أبه مل يك  

ا فنادى:  وسأله  ؟ فأنر نناديًّ و م لرفة، ن  جاء ليلة احلج ي»أباٌس ن  أهل بجد: كيَف احَلج 

)مَجْع
5
، قيل طلوع الفجر، فقد أدرك احلج، أيا م نن  ثالثة، فم  تدجل يف يونني فال إثم لليه، ون  (

)«تأخر فال إثم لليهِ 
6
)   

)وقد شنق -ردفه وأسانة ع  زيد - ثم دفع 
7
للقصواء الزنا م حتَّى أن رأسها ليصيب  (

)نورك رحله
8
)، يقول عيده اليمن (

9
، كلام أيت جياًل أْرخ  هلا قلياًل «ا الناس: السكينة السكينة!أَي»: (

)قنَ الدَ  حتَّى تصدد، وسار 
10
)، وإذا وجد فجوة بص(

1
وراءه زجًرا شديًدا وَضعًا  ، وسمع (

)الرب ليس عاإليضاع أَيا الناس: لليكم عالسكينة، فإن»لإلعل، فأشاَر عسوطِه، وقاَل: 
2
)!»(

3
)  

                                 
 ت  أي كّست لنقه فام (1)

 السدر: ورق النيق   (2)

 أي  ا تغطومها   (3)

 (  1718صحيح اليخاري )( 4)

 : املزدلفة، وسميت عذلك  اجتامع الناس هبا، أو جلمدهم املغرب والدشاء فيها  –عفتح اجليم وسكون امليم–مَجْع  (5)

 (  2966رواه النسائ  ) (6)

  شنق اليدري: جذعه عزنانه وهو راكيه فرفع رأسه  (7)

 نورك الرحل: قطدة آد م تشيه املخدة الصغرية هجدل يف نقد ِم الرحل، يتورك لليها الراكب   (8)

 أي يشري عيده اليمن    (9)

 : َضب ن  السري، واملدن  أي سار سرًيا رفيًقا  -عفتحتني-الَدنَق  (10)
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)أَيا الناس ل ي رسلكم»ول: وذكر املال أبه كان يق
4
، ولليكم السكينة، وليل  قويكم ل  (

  «ضديفكم

عني لرفة واملزدلفة، قاَل:  وروي أعو ذر ل  أيب سويد ع  حجري ل  خاله أبه لق  الني  

فأخذُت عخطا ِم باقتِه، فقلُت: نا يقرعن  ن  اجلَنَِّة وُييالدن ن  النَّاِر؟ فقاَل: أنا واهلل لئ  أوجزت »

)ملسألةا
5
، لقد ألظمت وطولت! أقم الصالة املكتوعة وأد الزكاة املفروضة وحج الييت، ونا أحييت (

   «!  خل ل  خطا م الناقةأن يفدله الناس عك فافدله، ونا كرهت أن يفدله الناس عك فدع النَّاس ننه

)كان لند الشدبفلام 
6
)يق عني املأزننيوقاَل املال: ل ي يّسة الطر– الذي دوَن املزدلفة األيّس( 

7
)– 

فيال وتوضأ وضوًءا خفيًفا، ومل يسيغ الوضوء، فقاَل  ويقال له: شدب اإلذخر، بزل رسول اهلل 

  «الصالة أنانك!»فقاَل:  «الصالة؟»له أسانة: 

 حتَّى أيت املزدلفة ليلة السيت )ل ي األصح( الدارشة ن  ذي احلجة، فتوضأ  ُثمَّ ركب 

ت الصالة، فص ي املغرب ثالًثا، ثم أباخ كل إبسان عدريه يف ننزلِه، ومل َيله، فأسيَغ الوضوء، ثم أقيم

)ثم أقيمت الدشاء فصالها ركدتني، ومل يصل عينهام شيًئا
8
)  

 مها عأذاٍن وإقانتني ه صالَّ : أبَّ وىف حديِث جاعر 

                                                                                                     
 النص نثل الَدنَق إ ا َأبَّه أَسع   (1)

   "اف اخليل واإلعل  فإنَّ الرب ليس عإخي"وىف رواية: ( 2)

 (  1640رواه أعو داود )( 3)

 الرسل: ا اتئاد   (4)

 أي اختْصت يف السؤال   (5)

 الِشدب: الطريق   (6)

 : جيالن عني لرفات واملزدلفة، عينهام طريق   –عسكون اهلمزة وكّس الزاي–املأزنان ( 7)

 (  5/279(  وابظر املغن   اع  قدانة )136اليخاري ) (8)
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  ثم ص ي، «الصالة»ه ص ي املغرب عأذان وإقانة، ثم التفت فقاَل: : أبَّ وروي ل  اع  لمر 

)«هكذا صليُت نع رسوِل اهلل »وقاَل: 
1
)  

أي عدَد أذان، يدل لليه حديث جاعر  «ثم أقيمت الصالة فص ي املغرب»ن يكون قوله: وجيوز أَ 

،  ا د الة فيه لَل ا اكتفاء عه يف الدخوِل فيها دوَن اإلقانة، عل جيوز «الصالة»: وقول اع  لمر 

ل ي امليادرة لئال تفوت فضيلة املوا اة، ثم وقدت ن  عدضهم أو حًثا أن يكون بيه عذلَك لليها لغفلٍة 

  أقا م غريه، وص ي عدد ذلَك 

عاملزدلفة حتَّى طلع الفجر، فص ي الفجر حني تيني له الصيح نغلًسا  ُثمَّ اضطجَع رسول اهلل 

)عه
2
 عأذاٍن وإقانة  (

)طيئ أكللت راحلت  إبى جئُت ن  جي ي»وهنالك جاء لروة ع  نرضس الطائ ، فقاَل: 
3
 )

؟وأتديُت بفيس ن  شهَد »: فقاَل  «! واهلل نا تركت ن  جيل إ ِاَّ وقفُت لليه، فهل يل ن  َحجٍّ

صالتنا هذه، ووقف ندنا حتى بدفع، وقد وقف عدرفة قيل ذلك لياًل أو ّنارًا فقد تم حجه وقَض 

)تفثه
4
  «اس فلم يدرك، ون  مل يدرك نع اإلنا م والنَّ (

  نزدلفة لياًل، فأذن هلام، وأ م حييية يف أن يدفدا نِ  -وكابت انرأة ضخمة-ه سودة واستأذبت

 أن لو كابت استأذبت ودفدت لياًل  ومتنت لائشة 

                                 
]رواه « عني املغرب والدشاء عجمع، بص ي املغرب ثالًثا، والدشاء ركدتني عإقانة واحدة مجَع رسول اهلل »قاَل:    اع  لمر ل( 1)

 ([  2268نسلم )

 أي نصليا عغلس، وهو أل ي السحر  ( 2)

 أي أتديتها  ( 3)

، كقص الشارب واألظفار وبتف اإلعط وحل (4)  ق الدابة، وبحو ذلك  التفث: نا يفدله املحر م إذا َحلَّ
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عأ م سلمة فرنت قيَل الفجِر، ثم نضت فأفاضت، فكان ذلَك اليو م  وأرسَل رسول اهلل 

 لندها  اليو م الذي يكون رسول اهلل 

)عالَثَقل وعدث 
1
 ا ترنوا »ضدفة أهله ن  مجع عليل، وعدث فيهم اع  لياس، وقاَل هلم: و، (

)، وقد م أغيلمة عن  ليداملطلب ل ي محرات وجدل يلطح«مجرة الدقية حتَّى تطلع الشمس
2
) 

  «أي عن ،  ا ترنوا مجرة الدقية حتَّى تطلع الشمس!»عأفخاذهم، ويقول: 

جال يف ذلك،  ا لضدفائهم و ا لغرِي وأذن للنساء أن يرنني عليٍل، ومل»قال اع  حز ٍم:   يأذن للر 

  «ضدفائهم  وذلك كله عدَد وقوف مجيدهم عجمع وذكرهم اهلل تدايل هبا

هذا قرح وهو »، وقاَل: –وهو املشدر احلرا م–عددنا ص ي الصيح حتَّى أيت قزح  ُثمَّ ركب 

ومل يزل واقًفا حتَّى أسفر ، واستقيل القيلة ودلاه وكربه وهلله ووحده، «الوقف، ومجع كلها نوقف

ا   جدًّ

قيَل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ع  الدياس، وكان رجاًل حس  الشدر أعيض  ُثمَّ دفَع 

 وسياًم 

)، فمرت ُظُد قال اع  حز ٍم: وابطلق أسانة ل ي رجليه يف سياق قريش
3

، فجدل الفضل جيري ( 

ل الفضل وجهه إيل الشق اآلخر، يده ل ي وجه الفضل فحو  رسول اهللينظر إليه ، فوضع 

ل رسول اهلل     يده ن  الشق اآلخر ل ي وجه الفضل، فْصف وجهه إيل الشق اآلخر فنظر، فحوَّ

إِنَّ فريضَة اهلِل لَل لياِده أْدركت أيب شيًخا كيرًيا  ا يستطيع »واستفتته انرأة ن  خثدم، فقالت: 

وجدل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فلوي  ،«بدم»، قال: «أن يثيت ل ي الراحلة، أفأحج لنه؟

                                 
 : املتاع واحلشم  -عفتح الثاء املثلثة والقاف-الَثَقل  (1)

 : الرضب اخلفيف عاليد  -عفتح الال م وسكون الطاء املهملة عددها حاء نهملة-الَلْطح ( 2)

 ا حتمل ل ي الراحلة إذا ظدنت   : مجع ظدينة، وه  الراحلة الت  يظد  لليها، وُيقال للمرأة ظدينة؛ ألّن–عضم الظاء والدني–ُظُد  ( 3)
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)لنَق الفضل رسول اهلل 
1
قاَل:  «مل لويت لنق اع  لمك يا رسول اهلل؟»، فقاَل له الدياس: (

  «رأيُت شاًعا وشاعة، فلم آن  الشيطان لليهام»

يا رسوَل اهلل إنَّ أن  لجوز كيرية إن محلتها مل تستمسك، وإن رعطتها »وجاءه رجٌل فقاَل: 

)أرأيت»: ، فقاَل رسول اهلل «شيت أن أقتلها؟خ
2
، قاَل: «لو كان ل ي أنك دي  أكنَت قاضيِه؟ (

  «حج ل  أنك»، قاَل: «بدم»

، «يا عالل أسكت الناس أو أبصت الناس»قال له:  ع  رعاح أبه  وخرج اع  ناجة ل  عالل

م، وألط  ُمسنكم نا سأل، إن اهلل تطول لليكم يف مجدكم هذا، فوهب نسيئكم ملحسنك»ُثمَّ قال: 

  «ادفدوا عاسم اهلل

)، وهو كاف  «لليكم السكينة»غداة مجع حنَي دفدوا، يقول:  وكان 
3
 باقته، حتَّى دخل (

ا ً )ُُمَّسِّ
4
)لليكم عحيص اخلذف»، وهو ن  نن  قاَل: (

5
 يشري عيده كام ، وهو «الذي ترن  عه اجلمرة( 

)باقته، فخيت خيذف اإلبسان، وقرع 
6
 تى جاوز الوادي ، ح(

 وروي أبه ملا جاوز الوادي أردف الفضل  

   –كام ذكربا–وقد صح أبه أردفه ن  املزدلفة 

                                 
 أي حوله إيل الشق اآلخر  (1)

 ه يقول له: أخربن  كأبَّ ( 2)

 عتشديد الفاء   (3)

ا  (4) ً وادي  نَّ إِ : »: وهو واد عني نزدلفة ونن ، قال اع  لياٍس –عضم امليم وفتح احلاء املهملة وتشديد السني املهملة وكّسها–ُُمَّسِّ

 «     نن ُمّس نِ 

 «  هو أصغر ن  األبملة طو ًا ولرضاً : »: قال الشافد  –عفتح اخلاء املدجمة وسكون الذال املدجمة–حيص اخلذف  (5)

 : أي أَسلت  –عاخلاء املدجمة–خيت ( 6)
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أبزله ملا خيت الراحلة يف الوادي ختفيًفا لنها، فلام جاوزه وقف وأردفه، أو يكون  فلدله 

ا حنَي أنَر عه  ً   الفضل بزل  التقاط احليص ملا دخل ُُمَّسِّ

الت  لنَد الشجرة،  ةَ  اجلمرَ يَت ى أَ يق الوسط  الت  خترج ل ي اجلمرة الكربي، حتَّ ُثمَّ سلَك الطر

ُ  ا عسيعِ اهَ فرنَ   ، وجيدل احلصاة عني أصاعده حصاةٍ  لِّ كُ  عَ نَ  حصياٍت يكربِّ

حصيات ه  حيص  هُ لَ  ، فلقطَ «قط يلهات الْ »:  ع  لياسٍ  اهللِدِ يْ اَل لدَ قَ   هُ بَّ وروي أَ 

)الغلوَّ اكم وَ يَّ عأنثاِل هؤ اء، إِ »اَل: يف يدِه، قَ   وضده اخلذف، فلامَّ 
1

 انَ كَ   ْ نَ  َك لَ هْ  أَ اَم بَّ إِ ، فَ يف الدي ِ ( 

  «قيلكم الغلو يف الدي ِ 

 التقطها له ن  نقانه الذي رن  ننه  حز ٍم أنَّ اع  لياس  اع ُ  رَ كَ ذَ وَ 

)اجلمرة ن  عط  الوادي ضح  ن  اليو م املؤرخ ل ي باقة صهياء ورن  
2
وليس ثم َضب  ،(

و ا طرد و ا إليك إليك، ونده عالل وأسانة، أحدمها يقود عه راحلته، واآلخر رافع ثوعه ل ي رأس 

خذوا لنى نناسككم، فإن  ا أدري لدَل   ا »يقيه ن  َحرِّ الشمس، وقاَل حينئٍذ:  رسول اهلل 

  طدها يلي  حتَّى رن  مجرة الدقية، فحينئذ ق ، ومل يزل «حجت  هذه أحج عددَ 

و ا تضاد عني هذا وعني نا خرجه الييهق  ن  التكيري غداة لرفة )إن صح( عل َيمل ل ي أبَّه 

 كان يكرب ويلي  

: أي أبه مل يقطع التليية إيل أن رن ، واستمر ل ي التكيري إيل أن ابقيض «مل يزل يلي »وندن  

 وقته 

                                 
 غال يف األنر: أي جاوز احلَدَّ فيه، واملقصود التشديد ل ي النفس أو الغري  ( 1)

 صهياء: أي محراء يدلوها سواد   (2)
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، ييت ل  يساره ونن  ل  يمينهأبه ملا رن  اجلمرة، جدل  ال وروي ل  ليداهلل ع  نسدود 

  «هذا نقا م الذي أبزلت لليه سورة اليقرة»وقاَل: 

وىف رواية أبه استيطَ  الوادي واستقيل الكدية، وجدَل يرن  اجلمرة ل ي حاجيه األيم ، ُثمَّ 

  «اليقرةهنا رن  الذي أبزلت لليه سورة والذي  ا إله غريه ن  »قاَل: 

)ولدلَّ 
1
ِل إيل الكيفية، اإلشارة إيل عط  ال ( وادي  ا إيل كيفية الوقوف للرن ، أو أشاَر يف األَوَّ

، و ا تضاد عينهام، ويكون اع  نسدود «ن  هنا»، وىف الثان إيل املكان، وهلذا قاَل: «نقا م»وهلذا قاَل: 

ا جلامح الراحلة وكثرة الزحا م أو  رن  نرتني أصاَب يف إحدامها كامل السنة وىف األخري عدضها، إنَّ

 لذر غري ذلك 

 اَلنرصاف إيل املنحر، ونحر البدن[:]

)إيل املنحر ثم ابْصف 
2
)فنحر ثالًثا وستني عدبة عيده، وألط  لليًّا فنحر نا غرب ننها (

3
) ،

)وأرشكه يف هديه وأنر ن  كل عدبة عَيْضدة
4
يف قدر، فطيخت، فأكال ن  حلمها ورشعا ن   فجدلت (

 نرقها 

)لها ننحر، فابحروا يف رحالكم، وىف كل فجاجبحرت هنا، ونن  ك»: وقال 
5
نكة طريق  (

  «وننحر

 وروي أبه بحَر يف ننزله، ولدلَّ ننزله كان لنَد املنحر 

                                 
 يف بسخة ملة األزهر: )ولده(! ( 1)

 املنحر: نوضع بحر اهلدي وبحوه   (2)

 أي بحر نا تيق  ننها ( 3)

 : القطدة ن  اللحم   –عفتح الياء–الَيضدة ( 4)

 الفجاج: مجع فج، وهو الطريق  ( 5)
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يف ننحر إعراهيم الذي ذعح فيه الكيش  بحَر رسول اهلل »وروي أعو ذر ل  اع  لياس، قاَل: 

  «اليو موهو املنحر الذي ينحر فيه اخللفاء »، قاَل: «فاختذوه ننحًرا

عقسمة حلو م اهلدي وجلوده وجالله، وأن  ا يدط  اجلازر ننها شيًئا، وقاَل:  لليًّا  وأنَر 

  «بح  بدطيه ن  لندبا»

ل  بسائه عاليقِر، وىف رواية أبَّه بحر ل  آل ُممد عقرة، فيجوز أن يكون  وضحى رسول اهلل 

ِل بساؤه،   ل  لائشة عقرة  وذعح غري نا ذعح ل  بسائه، وجيوز أن يراد عاألَوَّ

وىف رواية أبه ذعح لم  التمر ن  بسائه عقرة عينه ، واملراد عذلك )واهلل أللم( بساؤه سوي 

: أحل عدمرة، وكله  أحلل  عدمرة إ ِاَّ لائشة ملكان حيضها، ثم «التمر»، ويكون ندن  لائشة

 عيقرة غري هذه لَل نا ذكرباه  أفردها 

)ذلَك اليو م عكيشني أنلحني ضح  يف وذكر اع  حز ٍم أبه 
1
)  

يضح  هبام عاملدينة، فلام َحجَّ  كاَن إذا لمل لماًل أثيته، وكان  و ا تضاد عينهام، فإبه 

 أن جيتمع اليقر يف اهلدي، فنحروا نده اليدري ضح  هبام، ومل يكتف عام أهدي ن  اليدن، وأنر 

 ل  سيدة، واليقرة ل  سيدة 

 ]اْللق أو التقصري[:

ِق:  حَلق رسول اهلل  ُثمَّ  وأشاَر إيل شقِه األيم ، فيدأ عه،  «ُخذ»رأسه املقدس، فقاَل للحالَّ

 «هنا أعو طلحة؟»ُثمَّ قاَل: فوزله الشدرة والشدرتني عني النَّاِس، ُثمَّ قاَل عاأليِّس، فصنَع عه كذلك، 

 فألطاُه أعا طلحة 

 وىف رواية ألطاه أ م سليم 

                                 
 تثنية أنلح، وهو الذي اختلَط عياضه عسوادِه  ( 1)
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 باصيتِه، فدفدها إليه الوليد كلمه يف  وروي املال َأنَّ خالد ع 

رحم »وحلق عدض أصحاعه، وقْص عدضهم، فدلا للمحلقني ثالًثا، وللمقْصي  نرة، فقال: 

واملقْصي  يا »، قالوا: «رحم اهلل املحلقني»، قاَل: «؟واملقْصي  يا رسوَل اهللِ »، قالوا: «اهلل املحلقني

، ويف روايٍة: فلام كابت الراعدة قال: «؟واملقْصي »قالوا: ، «رحَم اهلل املحلقني»، قاَل: «رسول اهلل؟

  «واملقْصي »

َر ذلَك، ُثمَّ َدَلا للمقْصي ، «اللهمَّ اغفر للمحلقني»ويف رواية أبه دلا هلم عاملغفرِة، فقاَل:  ، وكرَّ

 وكان أحد الدلاءي  يف حجتِه، فاهلل أللم أَيام كاَن؟

ل[:  ]التحّلل األوَّ

 إ ِاَّ النساء، وحل لكم الثياب والطيبإذا رنيت»وقاَل: 
ٍ
 «م وذعحتم وحلقتم؛ حل لكم كل يشء

 خرجه الدارقطن  

 فاهلل أللم هل قاَل ذلَك يف حجة الوداع أو يف زنٍ  آخر؟!

 ]يوم النحر[:

، «اللهم اشهد»يقول:  ، فطفق «هذا يو م احلج األكرب»عني اجلمراِت، وقاَل:  ووقف 

َع النَّاَس، فم  ثم  قيل: حجة الوداع  وودَّ

ا ِم لنَد اهللِ يو م النحر، ثم يو م القر»: وقال  )إنَّ ألظم األيَّ
1
)»  

)عدبات َخس أو ست، فطفق يزدلف  إليه وقرب لرسول اهلل 
2
، عأيته  ييدأ؟ فلام وجيت (

)جنوهبا
1
  «ن  شاء اقتطع»قال:  (

                                 
 ي لرش ذي احلجة، وسم  عذلَك ألنَّ الناس يقرون فيه   ويو م القر: هو الغد ن  يو م النحر، حاد (1)

 أي يقرع  ننه  ( 2)
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يو م النحر، وَيتمل أن  فيحتمل أن تكون هذه اليدبات ن  الثالث والستني الت  بحرها عيدهِ 

 تكون غريها 

علد »قالوا:  «فأي علٍد هذا؟»قاَل:  «يو م حرا م»قالوا:  «يا أَيا الناس! أي يو م هذا؟»: وقاَل 

فإن دناءكم وأنوالكم وألراضكم لليكم »قاَل:  «شهر حرا م»قالوا:  «فأي شهر هذا؟»قاَل:  «حرا م

اللهم »، فألادها نرارًا، ثم رفع رأسه فقاَل: «هذاحرا م، كحرنة يونكم هذا يف علدكم هذا يف شهركم 

ا لوصية إيل أنتِه، فلييلغ الشاهد ننكم »، قال اع  لياٍس: «هل علغت؟ فو الذي بفيس عيدِه، إِّنَّ

  «يرضب عدضكم رقاَب عدضٍ  الغائب،  ا ترجدوا عددي كفاراً 

صدق اهلل »قاَل:  خطب يو َم النحر، وكان مما أنَّ الني   وروي أعو ذٍر ل  اع  لمر 

)أ ا كل نأثرةٍ »، ثم قاَل: «ولده، وبْص ليده، وهز َم األحزاَب وحده
2
كابت يف اجلاهلية ن  د م ونال  (

)تذكر أو تدل  حتَت قدن  هاتني، إ ا سدابة الييت
3
، وسقاية احلاج، أ ا وإن قتل اخلطأ يشيه الدمد، (

)فةنا كان عالسوِط والدصا نئة ن  اإلعل ننها أرعدون َخلِ 
4
  «أو ادها يف عطوّنا( 

 ]يف مني[:

َل  )َوَبزَّ
5

وأشاَر إيل نيمنة القيلة،   «لينزل املهاجرون هنا»ننازهلم، فقاَل: النَّاَس  رسول اهلل ( 

  «ثم لينزل الناس حواليهم»وأشاَر إيل امليّسة،  «واألبصار هنا»

 د، واألبصار أن ينزلوا وراء املسجِد  املسج ن ينزلوا يف نقد مِ املهاجري  أَ  رَ نَ أَ  هُ بَّ أَ  وىف روايةٍ 

                                                                                                     
 أي سقطت إيل األرض  ( 1)

 أي نكرنة ونفخرة، الت  كابت تؤثر ل  الدرب أي تروي وتذكر   (2)

 سدابة الييت: أي خدنته وتويل أنره، وفتح عاعه وإغالقِه، وبحو ذلك  ( 3)

 : الناقة احلانل   -لال معفتح اخلاء وكّس ا-اخلَلِفة ( 4)

 عتشديد الزاي ( 5)
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  « ا، نن  نناخ ن  سيق»، قاَل: «يا رسوَل اهلِل، أ ا بين  َلَك عناء يظلك عمن ؟»وقيل له: 

نح ]
 [:ج  اْل   مظاهر الُيرس يف فريضةم مم

يا رسول اهلل مل أشدر فحلقت قيل أن »عمن  للناس يسألوبه، فجاءه رجل، فقاَل:  ووقف 

، «يا رسول اهلل مل أشدر فنحرُت قيل أن أرن »، ُثمَّ جاءه آخر فقاَل: «اذعح و ا حرج»، قاَل: «أذعح

 قد م و ا أخر إ ِا قاَل: افدل و ا حرج  ، فام سئل «ار م و ا حرج»قاَل: 
ٍ
 ل  يشء

، «رنيت عددنا أنسيت»، « ا حرج»، قاَل: «زرت قيل أن أرن »وىف عدض الطرق، قيل له: 

  « ا حرج»قاَل: 

يا رسوَل اهلل سديت قيل أن أطوف، وأخرت »الدارقطن  وأعو ذر يف ننسكِه: فم  قائل: وقال 

) ا حرج  ا حرج إ ِاَّ لَل رجل اقرتض لرض نسلم»: يقوُل  انَ كَ ، وَ «شيًئا
1

فذلَك الذي حرج ( 

  «!وهلك

 ولدل  هذا السائل سد  نع طواف القدو م، فيكون سديه قيل طواف الزيارة 

، واهلل أللم عوقت كل قضية، وإن كان وقت عدض القضايا يدل سياق لفظه وهذا كله كاَن عمن 

لليه، كإبزال الناس ننازهلم فإبه يكون يو م النحر، والظاهر كوبه قيل النحِر،  احتياج الناس إيل 

يدل ل ي أبه عدده أو يف ليلة القر، ولدلَّ  «رنيُت عددنا أنسيت»وإن كان قول ن  قال: ذلَك أيًضا، 

 تكرر وهو الظاهر، واهلل أللم الوقوف 

 [:]طواف اإلفاضة

                                 
 أي باَل ننه وقطده عالغيية وبحوها   (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
66 

 

عذريرة:  ا وجدت، وىف روايةِ نَ  عأطيِب   يته لائشةُ إيل الييِت، عددنا طيَّ  فأفاَض   ركَب  مَّ ثُ 

فيه طواَف اإلفاضة، ويسم  )طواف الزيارة(  يو م السيت املذكور ل ي األصح، وطاف  وذلَك 

 ظهر عمكة  رواه جاعر و)طواف الصدر( وذلَك قيل الظهر، وص ي ال

 فص ي الظهر عمن   رجعَ  مَّ ثُ أفاض  هُ بَّ وروي اع  لمر أَ 

 الزيارة إيل الليِل  خرجه الرتنذي  طواَف  رَ خَّ أَ   هُ بَّ وروت لائشة أَ 

 آخر يونه حني ص ي الظهر  خرجه أعو داود   ْ نِ  أفاَض  هُ بَّ وروت أَ 

إيل  ركَب  مَّ اء، ورقد رقدة عمن ، ثُ ص ي الظهر والدْص واملغرب والدش  هُ بَّ وروي أبس أَ 

   خرجه اع  حيان هِ عِ  فطاَف  الييِت 

 أفاَض نع بسائه لياًل يف نساء يو م النحر، وأنر أصحاعه فأفاضوا ّناًرا   هُ بَّ وروي الواقدي أَ 

ص ي الظهر عمن  ثم أدرك مجالة عمكة ن  أصحاعه مل يصلوا فص ي هبم، ثم ص ي  ولدلَّه 

  لدشاء ورقد رقدة عمن ، ثم ركب إيل الييت فطاف عهالدْص واملغرب وا

كاَن يزور الييت أيا م نن ، فلدل زيارته تلك املرة وقدت  وخرج اليخاري واليغوي أبه 

  لياًل، أو لدل اختالف الرواياِت يف وقت صالتِه بشأ ن  تكرار زيارتِه يف تلك األيا م

 وندن  اإلفاضة: الدفع عكثرٍة 

)ومل يتطاعقوا كلهم
1
 ل ي أبه كان ذلَك يو م النحر ( 

 يف السيع الذي أفاض فيه  ومل يرنل رسول اهلل 

                                 
 أي جيمدوا  ( 1)
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)طاف يف حجة الوادع راكًيا ل ي راحلته، يستلم الرك  عِمْحَجنِهِ   هُ بَّ وصح أَ 
1
،ويقيل طرف (

  «كراهية أن يْصف النَّاس لنه»: املحج ، وقالت لائشة 

  ا القدو م اإلفاضة  يف طواِف  انَ كَ  هُ بَّ والظاهر أَ 

وجيوز أن يكون يف طواف غريها، إ ِاَّ َأنَّ الظاهر نا ذكرباه، فإبه قرن عالسد  يف عدض الطرق، 

 فحمل ل ي نا شاركه يف الركنية، ويكون ركوعه يف السد  ل ي نا تقد م ذكره 

وهو يشتك ، وطاف ل ي راحلتِه، كلام أيت الرك  استلمه  قد م الني  »: وقال اع  لياس 

  «، فلام فرَغ ن  طوافِه أباَخ راحلته، فص ي ركدتنيِ عمحج 

، وأن ركوعه فيها ويشيه أن يكون هذا يف غري حجة الوداع، فإبه مل ينقل أبه كان يشتك  فيها 

إبام كان ملا تقدَّ َم ذكره ن  أن الناس غشوه، وكان يكره أن يرضب الناس عني يديه، وليسأل ل  

 نناسك احلج 

ذلَك اليو م، وذكر اع  حز ٍم أّنا طافت يف ذلَك اليو م ل ي عدريها ن  وراء وأفاضت أ م سلمة يف 

طافت عالييت  ملا أراَد اخلروَج ومل تك  أ م سلمة  الناس وه  شاكية، ولند اليخاري أبَّه 

إذا أقيمت صالة الصيح فطويف ل ي عدريك، والناس »: وأرادت اخلروج، فقاَل هلا رسول اهلل 

 مل تصل حتَّى خرجت ، ففدلته، و«يصلون

م مل يصلوا الصيح فيه عمكة  وجيوز أن يكون املراد عه و ا جيوز أن يكون ذلَك يو م النحر؛ فإّنَّ 

 طواف الوداع، وتكون شكايتها دانت إيل وقت القفول، و ا تضاد  

وحاضت عدد ليلة -وفيه طهرت ن  حيضتها، وصفية  ومم  أفاَض نده ذلَك اليو م لائشة 

)النفر
1
)-  

                                 
 : لصا ُمنية الرأس   –عكّس امليم وسكون احلاء املهملة وفتح اجليم املدجمة–املِْحَج  ( 1)
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يا فضل، »عدَد الطوف سقاية عن  ليداملطلب فاستسق ، فقاَل الدياس:  وأيت رسول اهلل 

م »، فقاَل: «اسقن »، فقاَل: «عرشاٍب ن  لندها اذهب إيل أنك فأت رسوَل اهلل  يا رسوَل اهلِل إّنَّ

)إِنَّ هذا الرشاب قد نغث»، وىف رواية فقاَل: «جيدلوَن أيدَيم فيه
2
أليدي أي بالته ا-ونرث  (

 ، فرشب ننه «فألتربك عأكف املسلمني»، ويف رواية: «اسقن »، قال: «-وخالطته

)وىف رواية أبه أيت السقاية، فاستسق ، فأتوه عإباء ن  بييذ
3
، فرشب وسق  فضلته أسانة، وقاَل: (

   «أحسنتم وأمجلتم كذا فاصندوا»

 ا أن تغليكم ل ي الناس ابزلوا عن  ليداملطلب، فلو»زنز م وهم يسقون، فقاَل:  ثم أيت 

ا فرشب ننه -وأشاَر إيل لاتقهِ - «سقايتكم، لنزلُت ندكم، ووضدُت احليَل ل ي هذه  ، فناولوه دلوًّ

دخَل الييت، وجدَل لمودي  ل  يسارِه ولموًدا ل  يمينه، وثالثة ألمدة  وقد ثيَت أبه 

 ص ي، وكان الييت يونئذ ل ي ستة ألمدة وراءه، ثم 

ص ي عني الدمودي  املقدنني اليامبيني وعني  وهو األظهر، ألبه روي أبه  وروي لكس ذلَك،

وعني الدمودي  املقدنني وعاب الييت أقرب إيل جهِة اليمني، فإذا دخَل ننه  الدمودي  تلقاء وجهه

وص ي تلقاء وجهه عنَي الدمودي  املتقدنني اليامبيني، فقد جدَل لمودي  ل  يمينه ولموًدا ل  

 يف وجه الكدية  فص ي ركدتني م خرج يساِرِه، ث

دخَل الييت، ومل يصل فيه، عل نيض حتَّى إذا كاَن عني األسطوابتني اللتني  وجاء أبه أيًضا 

تليان عاب الكدية جلَس فحمَد اهللَ وأثن  لليِه وسأله واستغفره، ثم ابْصَف إيل كل رك  ن  أركان 

والثناء ل ي اهللِ تدايل واملسألة وا استغفار، ثم خرج  الكدية فاستقيله عالتكيري والتهليل والتسييح

                                                                                                     
 أي الدفع ن  نن    (1)

 أي فتح عاعه، وقد تقد م ندناه  ( 2)

 مل ن  األرشعة ن  التمر والزعيب والدسل واحلنطة والشدري، وغري ذلك  النييذ: نا يد( 3)
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 «هذه القيلة، هذه القيلة»فص ي ركدتني نستقياًل وجه الكدية خلَف املقا م، ثم ابْصَف، فقاَل: 

) الياب وأجاف 
1
 يف الدخلتني مجيدًا  (

)إيل لائشة عدَد إحدي الدخلتني كئيًيا ورجع 
2
فقاَل:  ، عدَد أن خرَج ن  لندها نّسوًرا،(

إن دخلُت الكديَة، ولو استقيلُت ن  أنري نا استدعرُت نا دخلتها، إن ألخاف أن أكون شققت »

  «‼ل ي أنت 

واألشيه أن َيمل ذلَك ل ي دخولني نتغايري ، أحدمها يو م الفتِح، وص ي فيه، »قال اع  حيان: 

  «واآلخر يف حجة الوداِع ومل يصل فيه

دخلتِه الت  كابت يو َم الفتِح، استلَم هو وأصحاعه الييت ن  الياب إيل وجاَء َأبَّه ملا َخَرَج ن  

)احلطيم
3
وسطهم، فاهلل أللم هل فدَل ذلَك يف  ، ووضدوا خدودهم ل ي الييت، ورسول اهلل (

 حجة الوداع أ م  ا؟

عيدي،  كنت أحب أن أدخل الييت فأص ي فيه، فأخذ رسول اهلل »: وقالت لائشة 

)فأدخلن  احلجر
4
ام هو قطدة ن  الييت، فإنَّ ، فقال: ( َصلِّ يف احلجر إذا أردِت دخوَل الييِت؛ فإّنَّ

  «قونَك اقتْصوا حني عنوا الكدية فأخرجوه ن  الييِت 

                                 
 أي رده لليه   (1)

 الكآعة: احلزن الشديد  ( 2)

 فيه وَيطم عدضهم عدًضا  ( 3)
ِ
 احلطيم: نا عني احلجر األسود واملقا م وزنز م واحلجر، سم  حطياًم؛ ألنَّ النَّاس يزدمحوَن ل ي الدلاء

احلجر لرصة نلصقة عالكدية ننقوشة ل ي صورة بصف دائرة ولليه جدار، »: قال النووي: –اء وسكون اجليمعكّس احل–احِلْجر  (4)

وارتفاع اجلدار ن  األرض بحو ستة أذرع، ولرضه بحو َخسة أشيار، وللجدار طرفان ينته  أحدمها إيل رك  الييت الدراق ، 

عني الرك  فتحة يدخل ننها إيل احلجر، وتدويرة احلجر تسع وثالثون ذراًلا واآلخر إيل الركِ  الشان ، وعني كل واحٍد ن  الطرفني و

وشرب، وطول احلجر ن  الشاذروان امللتصق عالكدية إيل اجلداِر املقاعل له ن  احلجر أرعع وثالثون قدًنا وبصف قد م، ونا عني 

 «   الفتحتني أرعدون قدًنا إ ِاَّ بصف قد م، ونيزاب الييت يرضب فيه
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ا كابت نده ثم يف  فاهلل أللم هل قال هلا ذلَك يف حجة الوداع أ م يف زنٍ  آخر؟ ل ي َأبَّه مل ينقل أّنَّ

 غري حجة الوداع 

يو م النفر    آخر يو م إيل نن ، فمكث هبا عاق  يو م النحر وليلة القر ويونه وليلةن ثم رجع 

لِ  )األوَّ
1
)ويونه وليلة يو م النفر الثان (

2
 ويونه  )يو م النحر وثالثة أيا م عدده علياليه (  (

إِنَّ يو م لرفة ويو م النحر وأيا م »: وهذه أيا م الترشيق وأيا م نن ، وه  املشار إليها يف قوله 

ا م أكل ورشب وذكر اهلل    «الترشيق ليدبا أهل اإلسال م، وه  أيَّ

   -إ ِاَّ َأبَّه مل يذكر فيها يو م لرفة- «وعدال»وىف رواية: 

 واليدال: النكاح 

هبا يأيت اجلمرات الثالث كل يو ٍم ناشيًّا ذاهًيا وراجدًا، إذا زالت الشمس يرن  كل  وأقا َم 

)اة، ييدأ عالدبيا الت  ت ي نسجد اخليفمجرة عسيع حصياٍت، يكرب نع كل حص
3
ننحر –، وت ي املنحر (

)، ثم يتقد م أنانها، فيقو م نستقيل القيلة قياًنا طوياًل فيدلو ويرفع يديه ويترضع–نن 
4
، ثم يرن  (

اجلمرة الوسط  كذلك، ثم ينحدر ذات الشامل فيقو م نستقيل القيلة قياًنا طوياًل، فيدلو ويرفع يديه 

 رن  اجلمرة ذات الدقية ن  عط  الوادي، و ا يقف لندها ويترضع، ثم ي

 يو َم األحد ثان يو م النحر، وهو يو م الرءوس  وخطب قال اع  حز ٍم: 

                                 
ل: اليو م الثان ن  أيَّا م الترشيق  يو م  (1)  النفر األَوَّ

ا م الترشيق  (2)  يو م النفر الثان: اليو م الثالث ن  أيَّ

اخليف: نا ارتفع ن  الوادي قلياًل ن  نسيل املاء، وننه نسجد اخليف عمن ، ألبه عن  يف خيف اجليل، و ا يكون خيف إ ِاَّ عنَي  (3)

 جيلني  

 وييتهل إليه  أي يدلو اهلل تدايل  (4)
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يو م  خطينا رسول اهلل »قالت:  –وكابت رعة عيت يف اجلاهلية–وروت َساء عنت بيهان 

  «أوسط أيا م الترشيق؟ أليَس  ، فقاَل:اهلل ورسوله أللم، فقلنا: أي يو م هذا؟الرءوس، فقاَل: 

ا ِم لنَد اهلل يو م النحر، ثم يو م القر   أراَد عاألوسط ولدلَّه  )األفضل(، فقد تقد م أنَّ ألظم األيَّ

)َّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱوقال تدايل: 
1
  ، أي خيارًا لدو اً (

م كابوا يأكلوَن حلو م اهلدايا يو م النحر والرءوس يو م الثان، وهذا هو الظاهر و ا تيق  ؛ فإّنَّ

ا م إ ِاَّ وتتغري غالًيا، و ا تضاد عني قوليهام   الرءوس ثالثة أيَّ

خطب يو م ا اثنني وهو يو م األكارع، وَأْويص عذي األرحا ِم  قال اع  حز ٍم: وروي أبَّه 

 خرًيا، وأن  ا هجن  بفس ل ي أخري!

ذا هو الصيح عمسجد اخليف يف عدض تلك األيا م، فلام قيض صالته ابحرَف، فإ وص ي 

إِبَّا كنا صلينا يف »، قا ا: «نا نندكام أن تصليا ندنا؟»عرجلني يف آخر القو م مل يصليا نده، فقال هلام: 

  «إذا صليتام يف رحالكام ثم أتيتام نسجَد اجلاملِة فصليا ندهم فإّنا لكام بافلة»، فقاَل: «رحالنا

 م نن  ن  أجل سقايته، فأذن أن يييت عمكة ليايل أيا واستأذن لمه الدياس ع  ليداملطلب 

)لرلاء اإلعل يف الييتوتة له، وأْرخص 
2
 جيمدوَن رن  يونني عدَد يو م النحر، فرينوبه يف أحدها  (

ركدتني، وص ي نده: حارثة ع  وهب اخلزال  أخو  -والناس أكثر نا كابوا-عمن   وص ي 

 ليداهلل ع  لمر ألنِه، ودارهم عمكة 

بعدَد زوال الش ُثمَّ ّنض  )مس ن  يو م الثالثاء املؤرخ، وهو آخر أيا م الترشيق، إيل امُلحصَّ
1
) 

)بح  بازلون غًدا عخيف»، عدد أن قاَل هلم عمن  قيله عيو ٍم: وهو األعطح
2

يدن  عذلك - «عن  كنابة( 

                                 
   143اليقرة:  (1)

 أي الييات خارج نن  لند اإلعل   (2)
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أن أبزَل  يأنرن  مل»، وقاَل: ، وَضب أعو رافع قيته عه، وكان ل ي ثقل رسول اهلل -املحصب

  «، فجاء فنزلخرَج ن  نن ، ولك  جئت فرضعت قيته األعطح حنيَ 

؛ إذ جيوز أن يكون أعو «بح  بازلون غًدا عخيف عن  كنابة»: قوله  ذا وعنيَ هَ  و ا تضاد عنيَ 

 رافع سمَع ذلك الكال م ننه، فالتمده، وليس ذلَك عأنر، ومل َيدث له عدَد ذلَك أنًرا 

ا »ا عدض نا يريده الرجل ن  أهلِه، فقالوا: أراَد ننه وحاضت صفية ليلة النفر، وقد كان  إِّنَّ

، قاَل: «يا رسوَل اهلل إّنا قد زارت يو َم النحر»، قالوا:  «وإّنا حلاعستنا»، قاَل: «حائض يا رسول اهلل

  «فلتنفر ندكم»

عاملحصب الظهر والدْص واملغرب والدشاء، ثم رقد رقدة ن  ليلة األرعداء راعع  وص ي 

 لرش ذي احلجة 

، «يا رسول اهلل، يرجع الناس عحج ولمرة، وأرجع عحجة؟!»تلك الليلة:  لائشةُ  هُ لَ  تالقَ وَ 

ويسدك طوافك  حللت ن  حجتك ولمرتك مجيًدا»وقد قاَل هلا ملا طافت عالييت وعالصفا واملروة: 

، «يا رسوَل اهلل، إن أجد يف بفيس أن مل أطف عالييت حني حججُت!»، فقالت له: «حلجك ولمرتك

مح  ع  أيب عكر أن  إذا هويت امليش تاعدها لليه، فأنَر الني   رجاًل سهالً  وكان  ليدالر 

)نديمأردف أختك، فإذا هيطت هبا ن  أكمة التَ »يدمرها، قال له: 
3
   -وذلَك ليلة الصدر- «، فأهالَّ (

  «فإذا هيطت ن  األكمة احلمراء»وىف رواية: 

                                                                                                     
ب  (1) : اسم ملكان نتسع عني نكة ونن ، –هو عميم نضمونة، وحاء نهملة نفتوحة، وصاد نشددة نفتوحة، ثم عاء نوحدة–املُحصَّ

 وسم  عاملحصب؛  اجتامع احلصياء فيه، وهو احليص الصغار   

 اخليف: الوادي  ( 2)

: هو لند طرف نكة ن  جهة املدينة والشا م ل ي ثالثة أنيال ن  نكة، سم  عذلك ألن ل  يمينه جياًل يقال له –عفتح التاء–الَتنديم ( 3)

 بديم ول  شامله جيالً يقال له بالم، والوادي بدامن   
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  «لمرها فإّنا لمرة نتقيلةفإذا هيطت هبا واديا، فأ»وىف رواية: 

فإن  ا أذكر وأبا جارية حديثة الس  أبدس فيصيب وجه  نؤخرة الرحل، حتَّى جئنا »قالت: 

  «إيل التنديم، فأهللت ننها عدمرة جزاء لدمرة النَّاِس الت  التمروا

حتى قضت لمرهتا يف جوف الليل، فقاَل:  يف ننزله عاملحصب وابتظرها رسول اهلل 

  «هذه نكان لمرتك»: ، فقاَل «بدم»قالت:  «فرغتام؟»

يف طريقها وهو نصدد ن  نكة وه  ننهيطة لليها، أو ه   وذكرت أّنا التقت عالني  

 نصددة وهو نهيط ننها 

طاَف  أذن عالرحيل عدد ميئها وفراغها، وطاف الوداع عدد ذلك، ولدله  وسيأيت أبه 

ل فراغها، ونرة عدَد فراغها للوداِع، أو يكون هذا اللقاء حني تلك الليلة نرتني، نرة عدد أن عدثها وقي

، روي ذلَك 
ِ
ليدالرزاق يف  ابتقل ن  املحصب إيل ظهر الدقية َخْوف ا اقتداء عه يف بزول ِاليطحاء

 نصنفِه، حكاه لنه لياض 

يف أصحاعه عالرحيل، فخرج فمر عالييت، فطاف عه قيل صالة الصيح للوداِع، ومل  ُثمَّ أذن 

 ننه، وقاَل 
ٍ
، إ ِاَّ أبَّه «ده عالييتآخر لهْ  ى يكونَ  ا ينفرن أحدكم حتَّ »: ألصحاعه يرنل يف يشء

َف ل  احلائض )َخفَّ
1
  إيل املدينةِ  ، ثم خرج (

وذكر اع  حز ٍم أبه رجَع عدد خروجه ن  أسفل نكة إيل املحصب، وأنر عالرحيل، ونيض إيل 

 املدينة ن  فوره 

اليقِه وذكره عدض املؤلفني نسنًدا لنه أبه فدل ذلَك ليكون كاملحلق نكة وقد رأيُت يف عدض تد

عدائرة يف دخوله وخروجِه، فإبه عات عذي طوي، ثم دخل ن  أل ي نكة، ثم خرج ن  أسفلها، ثم 

                                 
 احلائض  ا وداع لليها   نَّ   هذا، أَ أخذ الدلامء نِ ( 1)
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ملا جاء بزل عذي  رجع إيل املحصب، ويكون هذا الرجوع ن  يامن نكة حتى حتصل الدائرة، فإبه 

  كذا، ثم بزل عه ملا فرغ ن  الطواف، ثم ملا فرَغ ن  مجيع النسك َبَزَل عه، ثم ، ثم أيت نكة نطوي

خرج ن  أسفل نكة، وأخذ ن  يمينها حتَّى أيت املحصب، وَيمل أنره عالرحيل ثابيا ل ي أبه لق  يف 

َه ن  فوره حينئذ إيل املدينة حيل، وتوجَّ رجوله ذلك إيل املحصب قوًنا مل يرحلوا، فأنرهم عالر 
(

1
)  

ننذ دخلها إيل أن خرج ننها إيل نن  ثم لرفة ثم نزدلفة ثم نن  ثم إيل  وكابت ندة إقانتِه 

ا ٍم، أوهلا: األحد راعع ذي احلجة، وآخرها: الثالثاء ثالث  ه راجًدا لرشة أيَّ املحصب إيل أن توج 

 لرشها 

، فقالوا: «املسلمون»فقالوا:  «َنْ  القو م؟»يف نرجده الروحاء لق  ركًيا، فقاَل:  فلام أيت 

)، ففزلت انرأة فأخذت عدضدِ «رسول اهلل»، فقاَل: «ون  أبت؟»
2
)فأخرجته ن  ُمفتها صي ٍّ  (

3
) ،

)«بدم، ولِك أجر»قال:  «أهلذا حج؟»فقالت: 
4
)  

                                 
أبه بزل املحصب وص ي عه الظهر والدْص  والذي كأبك تراه ن  فدله »ق لليه، قال اإلنا م اع  القيم: أنر هذه الدائرة غري نتف( 1)

واملغرب والدشاء ورقد رقدة ثم ّنض إيل نكة وطاف هبا طواف الوداِع ليالً ثم خرَج ن  أسفلها إيل املدينة ومل يرجع إيل املحصب، 

ص ي الظهر والدْص واملغرب والدشاء ورقد رقدة  لنه أن رسوَل اهلل  الك و ا دار دائرة، فف  صحيح اليخاري ل  أبس ع  ن

 قالت: خرجنا نع رسول اهلل  ل  لائشة  –اليخاري ونسلم–عاملحصب، ثم ركب إيل الييت وطاف عه  وىف الصحيحني 

مح  ع اخرج عأختك   أيب عكر فقاَل له: وذكرت احلديث  قالت: حني قيض اهلل احلج وبفربا ن  نن  فنزلنا عاملحصب، فدلا ليدالر 

، قالت: فقيض اهلل الدمرة وفرغنا ن  طوافنا يف جوف الليل فأتيناه ن  احلر م ثم أفرغا ن  طوافكام ثم ائتيان ههنا عاملحصب

ينة  فهذا ن  أصح ، قلنا: بدم  فأذَن يف الناس عالرحيل، فمر عالييت فطاف عه، ثم اْرحتَل نتوجهًا إيل املدفرغتام؟عاملحصب، فقال: 

 «   حديث ل ي وجه األرض وأدلة ل ي نا ذكرباه، وعاهلل التوفيق

  الدضد: نا عني املرفق إيل الكتف( 2)

وقيل: رحل َيف عثوب ثم تركب فيه : نركب ن  نراكب النساء كاهلودج إ ِا أّنا  ا تقيب كام تقيب اهلوادج  -عالكّس-املحفة  (3)

 حفف[  –املرأة  ]اللسان 

 ( 1923(، وأمحد )1738رواه أعو داود ) (4)
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وذكر يل عدض أهل الدلم وا اطالع: أن هذا السؤال وقع ن  ثالث بسوة يف ثالثة نواط ، 

 أحدها عدرفة 

يف  كنا نع رسول اهلل »اج أعو ليداهلل ُممد ع  إعراهيم، ل  جاعر، قاَل: وخرج اع  الّس

صييًّا هلا ن  هودج هلا، فقالت: يا رسوَل اهلل أهلذا حج؟ قاَل: بدم، املسري عدرفة، فأخرجت انرأة 

)«وَلِك أجر
1
)  

  -ذكرباهكام -وذكر اع  حيان أنَّ الذي كاَن عالروحاء كان يف نرجدِه 

َ ثالًثا، وقاَل: ذ فلام أيت   ا إله إ ا اهلل وحده  ا »ا احلليفة، عاَت هبا، ثم ملا رأي املدينة َكربَّ

 قديرٌ 
ٍ
)  آييونرشيك له، له امللك وله احلمد، وهو ل ي كل يشء

2
تائيون لاعدوَن ساجدون  صدَق  (

)اهلل ولده
3
)، وبْص ليده(

4
)، وهز م األحزاب(

5
)«وْحَدهُ  (

6
)  

)طريق املدرسّناًرا ن   ُثمَّ دخل 
1
)  

                                 
َبَدْم  :َقاَل  ؟َيا َرُسوَل اهللَِّ َأهِلََذا َحجٌّ  :َرَفَدِت اْنَرَأٌة َصيِيًّا هَلَا ِنْ  َهْوَدٍج َفَقاَلْت »( ن  حديث اع  لياس ولفظه: 2658رواه النسائ  )( 1)

   «َوَلِك َأْجرٌ 

  آييون: أي راجدون تائيون إيل اهلل تدايل  (2)

 َل   ومقرصين   رءوسكمح  آمنني حملقني   اِلُ  اء  ش   نح إم  اْلرام   د  املسجم  لتدخلنَّ  ق  الرؤيا باْل   هُ رسول   اِلُ ق  د  قد ص  ل  قال: اهلل تدايل  ذْ إِ  (3)

 [  27]الفتح/  ختافون  

 ة هلل وا انتثال ألنره  عالديوديَّ  ام يكونبَّ بْص اهلل تدايل إِ  نَّ إيل أَ  ليشريَ  "ليده": اَل ام قَ بَّ إِ ، وَ يريد بفسه  (4)

أي ن  غري قتاٍل وبزال، فقد أرسل اهلل لليهم رًَيا  "وهز م األحزاب وحده": واألحزاب: هم الذي  حتزعوا يو م اخلندق، وقوله ( 5)

 وجنوًدا مل يروها  

(، نالك يف 965لرتنذي )(، ا2772(، وأعو داود )3343(، ونسلم )6458، 4166، 3121، 3031، 1825رواه اليخاري ) (6)

  ( 5935، 5391، 5055، 4808، 4725، 4658، 4583(، أمحد )948املوطأ )
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ل، فكان عني أَ يَل إِ  ةِ عاملدينَ  ا مَ قَ أَ عو سدد: وَ أَ  اَل قَ   ن نات  اثنت  لرشة ليلة خلت ن  رعيع األوَّ

   واهلل أللم خروجه ن  نكة، ووفاتِه ثامبون ليلة 

)وهلل احلمُد واملنة هذا آخر نا تيّس ِنْ  تلخيص صفة حجته 
2
)  

** ** ** 

  

                                                                                                     
سِ  َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ : َلْ  َلْيِد اهللَِّ ْعِ  ُلَمَر  (1) َجَرِة َوَيْدُخُل ِنْ  َطِريِق املَُْدرَّ اَن إَِذا كَ  َوَأنَّ َرُسوَل اهللَِّ  ،َكاَن خَيُْرُج ِنْ  َطِريِق الشَّ

َجَرِة َوإَِذا َرَجَع َصَلَّ عِِذى احْلَُلْيَفِة عَِيْطِ  اْلَواِدى َوَعاَت َح  َة ُيَصَلِّ ىِف َنْسِجِد الشَّ –( 1558]رواه اليخاري ) تَّى ُيْصيَِح َخَرَج إََِل َنكَّ

   ([ 6393(، وأمحد )1869(، وأعو داود )3099، ونسلم )–واللفظ له

حب، وريض لنه، ومجدنا ل ي أطيب بزله يف خري داٍر، وص ي اهلل وسلم وعارك ل ي سيدبا ُممٍد ول ي آله وصحيه رحم اهلل اإلنا م امل (2)

  وسلم 
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 الصفحةرقم  املوضوع

 3 التحقيقمقدمة 

 7 الكتاب ملؤلفهنسبة 

 8 رضوان حممد رضوانربي للشيخ الطاملحب 

 9 ملؤلفالشيخ أمحد حسن جابر رجب ىف التعريف بامقدمة 

 15  –اِل عليه وسلم صَل  –حجة النبي صفة 

 77 املوضوعاتفهرس 
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 :لمؤلفان حياة كلمة ع

هو أمحد ع  »ىف ترمجة )حمب الدين الطربي(: َلبن العامد  «أخبار من ذهب ذهب يفشذرات ال»كتاب جاء يف 

الثمط الثمني يف نناقب »، و « الرياض النرضة يف نناقب الدرشة»اهلل ع  ُممد الطربي، أعو الدياس، اإلنا م احلافظ الفقيه، صاحب دلي

  مجالة، وأفتى، نِ  عَ مِ عمكة يف مجادى اآلخرة سنة َخس لرشة وستامئة، وَس  دَ لِ وُ  نفات النافدة وغري ذلك ن  املص« أنهات املؤننني

ه، وصنف كتاعً  س وتفق  يف ست ملدات، وتدب لليه ندة، ورحل إَل اليم  وأسمده للسلطان « األحكا م»ا إَل الغاية يف ا كيريً ودر 

تويف يف مجادى اآلخرة  وكان شيخ احلر م عمكة  خلياز، والربزايل، ومجالة وروى لنه الدنياط ، واع  الدطار، واع  ا صاحب اليم  

، تأليف: ليداحل  ع  أمحد ع  ُممد اع  الدامد الَدكري (1/58) شذرات الذهب يف أخيار ن  ذهب]  «ن  سنة أرعع وتسدني وستامئة عمكة املكرنة

عريوت، الطيدة األوَل،  – القادر األرباؤوط، برش دار اع  كثري، دنشقليد أحاديثه:هـ(، حتقيق: ُممود األرباؤوط، خرج 1089احلني ي، أعو الفالح )ت

  [ م1986 -هـ 1406
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