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ظٖ٘س "األع٘د اىؼْغٜ" فٜ اىَِٞ (      –حجخ اى٘داع  -اػزنبفٔ فٜ سٍضبُ  –ثشإٌٞ ئٗفبح اثْٔ  –ح اىْجٜ ثقشة اىْٖبٝخ ) ّج٘ء                 

ة الٌبي بقرب الٌهايت :بىء* ً    

     َُ فجنٚ ٍؼبر ىفشاق اىْجٜ ..  ، ٗىؼيل رَش ثَغجذٛ ٕزا ٗقجشٛ .." " .. ئّل ػغٚ أال ريقبّٜ ثؼذ ػبٍٜ ٕزاؼبر ثِ ججو حِٞ ثؼثٔ ىيَِٞ ق٘ىٔ ى  

:)االثِ اى٘حٞذ ىيْجٜ ٍِ غٞش اىغٞذح خذٝجخ ( براهين إ* وفاة ابٌه   

قَ )  أٍٔ : " اىغٞذح ٍبسٝخ اىقجطٞخ " - َُ + أخزٖب "عٞشِٝ" + ـٕ 7جظ " مجٞش إٔو ٍصش" ئىٚ اىْجٜ ػبً ظ مجٞش اىقِ ٘قَ = إٔذإب اى  

بٕب اىْجٜ "دُىذُه" + " + أث٘سٍَ  ػجذ " أىف ٍثقبه ٍِ رٕت +            َّ بٓ " ثغيخ ثٞضبء ع َّ يل َِٝٞٝؼف٘س حَبس ع ٍِ " ( ، ارخزٕب اىْجٜ   

ِىذ ىٜ اىيٞيخ  ثبىَذْٝخ  ـٕ 8ِٗىذ فٜ رٛ اىحجخ  - ُٗ  .." ًٌ ٞزغال َّ ثشإٌٞ .."ئثبعٌ أثٜ  ٔع  

  ٗدُفِِ فٜ اىجقٞغ  اشٖش 08 -01ٕٗ٘ اثِ   ـٕ 01رُ٘فٜ فٜ سثٞغ األٗه  -

:ػْذ ٗفبرٔ  -  

  : سع٘ه هللا ؟ فقبه فقبه ىٔ "ػجذ اىشحَِ ثِ ػ٘ف" : ٗأّذ ٝبثْفغٔ ٗػْٞبٓ رزسفبُ ،  . دخو اىْجٜ ػيٞٔ ٕٗ٘ ٝج٘دُ 

ثشإٌٞ ىَحضُّٗ٘ .." )اىجخبسٛ(ئ ُٝشضٜ سثْب ، ٗئّب ثفشاقل ٝب ّق٘ه ئال ٍب " .. ئُ اىؼِٞ رذٍغ ، ٗاىقيت ٝحضُ ، ٗال        

سضبػٔ فٜ اىجْخ .." ٌّ ُ ىٔ ٍشضؼبد رُزِ ئثشإٌٞ ىنبُ صذرٝقب ّجٞب .."        . " .. ئ. " .. ى٘ ػبػ      

  ٗصي٘ا ٗرصذق٘ا " )ٍغيٌ( را سأٝزََٕ٘ب فنجشٗا ٗادػ٘ا هللاْٝخغفبُ ىَ٘د أحذ ٗال ىحٞبرٔ ، فا َّٖب الئٍِ آٝبد هللا ٗ " ئُ اىشَظ ٗاىقَش .    

اىْبط أُ اىشَظ مغفذ ىَ٘رٔ    ثشإٌٞ ، ٗرحذّسئثؼذ أُ رصبدف مغ٘ف اىشَظ ًٝ٘ ٗفبح            

ثشإٌٞ ئرا جبءرل اىَالئنخ فقو ىٌٖ : هللا سثٜ ، ٗاإلعالً دْٜٝ ، ٗسع٘ه هللا أثٜ .." فجنٚ ػَش خيفٔ ،ئ ْٔ " .. ٝبقّ ؼذ دفْٔ ، ٗقف اىْجٜ ػيٚ قجشٓ ُٝيث -  

.. فَبرا ػيٞٔ اىقيٌ ، ٗىجظ فٜ حبجخ ئىٚ ريقِٞ جشِ .. اثْل ىٌ ٝجيغ اىُحيٌُ ، ٗىٌ َٝ  سع٘ه هللا فقبه ػَش : ٝبػَش؟  فغأىٔ اىْجٜ : ٍب ُٝجنٞل ٝب     

يٝفؼو اثِ اىخطبة ٗقذ ثيغ اىُحيٌُ    ٍُ َِ  ذُ ؟  فْضه ق٘ىٔ رؼبىٚ "ُٝثجّ  سع٘ه هللا ْب ٍثيل ٝبقّ ، ٗجشٙ ػيٞٔ اىقيٌ ، ٗال ٝجذ  ٍَ  هللاُ اىزٝ ِذ فٜاىثبثِ  ٘هِ ثبىقَ  ٘اْ ُْ آ  

القبر ووحشته ويغفر لٌا ويرحوٌا .. اللهن آهيي  وحدةه  ى عليٌاى  يي ، وأى ي هه لكه ثباثه عٌده سؤاِل الوه ال للاه  ًسأل  .." ..  حِ شَ ب ٗاٟخِ َّٞ اىذ   بحِ َٞ اىحَ     

"..فبألٍثو فبالٍثو  أشذ اىْبط ثالء األّجٞبء"ٓ ث٘اة اىصجش ػيٚ اىجالء ئػطبء.   ُشجٖخ ٗساثخ اىْج٘ح ثؼذ ٗفبرٔ  ثشإٌٞ )؟( قذ رنُ٘ : . قطغئاىحنَخ ٍِ ٗفبح  -  

ٞذٍ ػْذ عَبػٔ اثِ ٍغؼ٘د ٝزي٘"  ← * خ٘فب ٗخشٞخ ٍِ هللا ثنبء اىْجٜ : -   ِٖ ٍخ ثَِش ٍَّ ُ ِْ ُمّوِ أ ٍِ َْٞف ئِرَا ِجئَْْب  ٚ   فََن ِجئَْْب ثَِل َػيَ َٗ   شٖٞذا" ُإالَءِ ـ  َٕ  ، 

َ  حضّ  *                         --عش صٗج اثْزٔ صْٝت ًٝ٘ ثذس أ" قالدح خذٝجخ " ىفل  ػْذ سؤٝخ -ػْذ ٗفبح حَضح    -ػْذ ٗفبح اىغٞذح خذٝجخ  ←ب ب ٗأى  

 – خػْذ ّؼٞٔ شٖذاء ٍإر –فٜ ِحجشٓ ػْذ احزضبساثِ اىغٞذح صْٝت  -ػْذ ٗفبح "ػثَبُ ثِ ٍظؼُ٘ "                                 

  ثشإٌٞ ..ئػْذ ٗفبح اثْٔ                                 

 ػيٚ قجش أٍٔ " .. اعزأرّذ سثٜ أُ أصٗس قجش أٍٜ ، فأرُ ىٜ .. فبعزأرّزٔ أُ أعزغفش ىٖب ، فيٌ ٝإرُ ىٜ .. فأخزّٜ.   ←سحَخ ٗشفقخ *          

   .. "  ثنبء شذٝذا رجبمٚ ىٔ اىصحبثخ، ٗثنٚ ٍٔ ثِ ألٍب ٝأخز اال                                      

                                   ُ     ٌ فاٌّٖ ػجبدُك ٗئُ رغفش ىٌٖ فاّل أّذ اىؼضٝض ُٖ ثْ ئُ رُؼزِّ زٔ ػْذ ّضٗه ق٘ىٔ رؼبىٚ ػيٚ ىغبُ ػٞغٚ " ٍّ . سحَخ ثأ

زل .. ٝذٝٔ ثبمٞب " .. أٍزٜ أٍزٜ .." فْضه ججشٝٞو قبئال :  ، سفغ اىحنٌٞ "                                      ٍّ  ئُ هللاَ ُٝخجشك ئّّب عُْشِضَٞل فٜ أُ

 ك .." )ٍغيٌ(ّغ٘ءُ  ٗال                                     

 * اعتكافه في رهضاى :

 اىقشآُ ٍشرِٞ ..ججشٝٞو ٍؼٔ )ساجغ( . رذاسط  ذال ٍِ ػششح أٝبً مؼبدرٔ         ِ ٍٝ٘ب ثػششٝ .      

العام العاشر    
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                                    ت الىداع : * حج  

 برسول هللا                                            ألف حاج( كلهم ٌلتمس أن ٌؤتم    140 - 120ر كثٌر )م المدٌنة بش  ج ، فمد  ه الح  فً العام العاشر من الهجرة ، أعلن النبً بمصد         

 : ( صحٌح مسلم –باب "حجة الوداع "  –من حدٌث جابر بن عبد هللا )        

  هـ ( 01ذو القعدة ) 55السبت  : 
 ألبسها لالدات مخصوصة للداللة ه )دن ب   د  ، ولل   إزاره ورداءه س  ن، ولب  ه  واد   امتشط(ل )بعد أن ترج   من ذي المعدة ، خرج النبً من المدٌنة لخمس بمٌن          

 ها ركعتٌن ، وبات هنان حتى أصبح ، فصلى ب مٌمات أهل المدٌنة(ة ")لٌف  " ذا الح   وانطلك بعد الظهر حتى بلغ (ادٌ  على كونها ه           

 
  هـ (  : 01ذو القعدة ) 56األحد 

ولبل أن         – )البخاري(فً هذا الوادي المبارن ، ولل عمرة فً حجة"  فمال : صل    ًمن رب اللٌلة آت   ً: " أتان صحابهصلى النبً الصبح ، ثم لال أل                  
ٌب)نوع من الطٌب( ٌصلى الظهر اغتسل إلحرامه ، ثم طٌبته السٌدة عائشة بذرٌرة   وطٌب فٌه مسن فً بدنه ورأسه ، حتى كان ومٌض الط 

ه ، ول   ى()لب  ى الظهر ركعتٌن ، وأ هل  سله ، ثم لبس إزاره ورداءه ، وصل  ولم ٌغ أبماه() ته ، فاستدامهحٌ  فارق ل  م   ًى فٌ ر                      رن  بالحج والعمرة فً م صال 
اء ، فؤهل   ا بٌنهما ، ثم ركب المصو   ، وعن ٌمٌنه وٌساره ومن خلفه مثل ذلن .. فؤهل   بصري بٌن ٌدٌه ، من راكب وماش   دى  إلى م   ... فنظرت   أٌض 

 ٌن..  "لب   م  الله   ٌن  الناس بالتوحٌد " لب  
 
     : كٌف أصنع ؟ فمال:  : بن أبى بكر" فؤرسلت إلى النبًلٌفة " ولدت السٌدة "أسماء بنت عمٌس"  " دمحمالح   ي" ذًف  -ٌالحظ   

م بثوب ، )احترزي = تحفظى من الدم( يفرواستن   ً"اغتسل           "  ًوأحر 

 لم أخرج معكم  ًأن ت  دود  ؟ " فمالت : نعم ،  ست  ف  ، فمال لها النبً "..لعلن ن  ً، حاضت السٌدة عائشة ، وأخذت تبك ) لبل مكة(ف" ر  س  ً "ف  -                            
 :  )اختالف(هذا.."  فمال لها النبً  ًعام ًف                              

 نن ال تطوفٌن بالبٌت .."أالحاج إال  ًتمضٌن كل ما ٌمضنن إذلن ، ف ً.   " ..ال تمول                                

 النبً  أخاها  ة ، لذا أمرد  ر  ف  ( فحجت م   بالحج ً، ولبً أعمال العمرة من طواف وسع ًدع ي) أً بالحج .." .   ".. دعً العمرة وأهل                                  

  ىالمدٌنة حت ىرحٌلهم  إل " لبلالتنعٌم بعد انتهاء أٌام التشرٌك أن ٌؤخذها لتحرم بعمرة من " بكر" ًبن أبعبد الرحمن "                                   

                                                                 )أبو حنٌفة(ترجع بعمرة مع حجتها مثل بالً الناس                                   

 ها لعمرة إ، أما أدا ةفحجت لارنالحج (  ًمع طواف وسع ًأعمال العمرة من طواف وسع ًأدخل يأ" .. أدخلً الحج على العمرة .." ) .                                 

  )الجمهور( ولٌس لرغبة النبً  متمتعٌن()الناس  ًأداء عمرة منفصلة عن حجتها مثل بال ًالسٌدة عائشة ف عند حجتها فكان لرغبة                                  

 
  هــ ( : 01ذو الحجة ) 3السبت 

 غتسل وصلى الفجرى " خارج مكة ، فلما أصبح او  رب مكة ، فبات " بوادي ط  وصل ل               

  هــ ( : 01ذو الحجة ) 4األحد 
ثم اتجه إلى ممام إبراهٌم ( اا ومشى أربع  ل ثالث  م  )فر  ، ثم طاف بالبٌت ولب له  )الحجر األسود(دخل مكة صباح األحد ، فؤتى البٌت واستلم الركن  -

" ، و"الكافرون "اإلخالصلممام بٌنه وبٌن البٌت ، وصلى ركعتٌن لرأ فٌهما "ا،  وجعل (521)البمرة:" ى  ل  ص  م   اهٌم  إبر   مام  ن م  م   وا  ذ  خ  وات  "  الارئ  

فرلى على الصفا حتى إذا  به.." هللا..أبدأ بما بدأ هللا   ر  ائ  ع  ن ش  م   ة  و  ر  ا والم  ف  الص   إن  " ، وخرج من باب "الصفا" لارئا ، فاستلمه ثم رجع إلى الركن
وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم  )+( ثم هلل له الملن وله الحمد وهو على كل شىء لدٌر ، له وحده ال شرٌن + )لر وهل  رأى البٌت كب  

حتى إذا صعد مشى حتى أتى هرول( )بٌن المٌلٌن األخضرٌن( ل)م  (  ثم دعا ، ثم نزل حتى إذا انتصبت لدماه فً الوادي ر   األحزاب وحده
 .. المروة فرلى علٌها ونظر إلى البٌت ولال مثل الذي لال على الصفا 

                                                                  
ا ، وٌجعلوا إحرامهم عمرة معه هدلمروة  لم ٌحل ، وأمر من لم ٌكن فلما أنهى الشوط السابع على ا    - ي من أصحابه أن ٌتحلل تحلال تام 

 ألحللت .." فمام "سرالة بن مالن " فمال :  ياستمبلت من أمري ما استدبرت ما أهدٌت ، ولوال أن معً الهد و: " ل ، فمالفترددوا 
دخلت العمرة فً الحج إلى ٌوم )مرتٌن(  األخرى ولال : " بل ألبد آبدبأصابعه واحدة  رسول هللا ألعامنا هذا أم لآلبد ؟ فشبن النبًٌا "      

بؤعلى مكة ،  )الحجون(وخرج من المسجد ونزل" باألبطح "  فً أشهر الحج ! ، طل عادة العرب أن العمرة ال تجوزالمٌامة.. وبذلن أب
 ٌت والطواف غٌر طواف الحج لى البولم ٌعد إ

 
:  علٌها ذلن ، فمالتواكتحلت ولبست لباسا صبغٌا فؤنكر فإذا بفاطمة لد أحلت  ، لدم علً بن أبً طالب من الٌمن سائما هدٌا معه     -

بما  ل  ه  لهم إنً أ  فمال : للت " ال ؟ بم أهللت ثم لال لعلً : : "صدلت..صدلت " فذهب ٌستفتً النبً ، فمال   "أمرنً أبً بذلن .." 
 ال تحل"  ".. : .." فمال  يد  ن ومعً اله  به رسول   ل  أه  

 
  ( نىللذهاب لعرفة وم   اانوا ٌتزودون فٌه بالماء استعداد  كذلن ألن العرب ك ًم  س  )( : ذو الحجة ) يوم التروية  8الخميس 

 (امكان مسجد الخٌف حالٌ  لبة  نصبت له ) ًتوجه النبً إلى منى فصلى بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر ٌوم عرفة )لصرا( ف   
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  ذو الحجة ) يوم عرفة (  9الجمعة 
  حتى  المشعرالحرام ٌوم عرفه !( ًكانت لرٌش تمف ف، سار إلى المزدلفة ، فتجاوزها ولم ٌمف بها على عادة لرٌش فً الجاهلٌة ) لما طلعت الشمس  -    
 ، فنزل بها )خارج عرفة( ة ر  م  ن  بت له فًر  لد ض   عرفة ، فوجد لبة وصل إلى       

 ( حٌث : عرفة يواد) يت له ، ثم أتى بطن الوادل  ح  ( ، أمر بالمصواء فر  دخل ولت الظهرفلما زالت الشمس )  -

 هذا..." . ًال ألماكم بعد عام ًلعل يال أدر ً، فإن خطب خطبة الوداع " أٌها الناس اسمعوا لولى .        

 ذان واحد وإلامتٌن ()= بؤوألام مرتٌن  ا واحد ان بالل أذان  ء بعد أن أذ  ً، ولم ٌفصل بٌنهما بشا صلى الظهر والعصر جمع تمدٌم ولصر  .      

 واستمبل المبلة إلى صخرات عند أسفل جبل الرحمة  هاهنا وعرفة كلها مولف .." فجعل بطن نالتة ولفت  "  ثم ركب حتى أتى المولف ولال -

  مصان .. "  نه لٌس بعد الكمال إال الن  إ.." فبكى أبو بكر لائال  "  تًم  ع  علٌكم ن   ت  م  م  أت  ، و   م  ك  ٌن د   م  لك   ت  ل  أكم   وم  ، ونزلت " الٌ  ركب   ً وٌ  لب  وأخذ ٌدعو وٌ  

 رة " اآلن ، بعد التوسعات الجدٌدة بالمسجد أصبحت " مسجد نم  جمع تمدٌم مكان خطب فٌه النبً  خطبة الوداع ، وصلى الظهر والعصر  يالمكان الذ ) حتى غربت الشمس

             (                  ، وال ٌصح  الولوف بها ٌوم عرفة وهنان لوحا ت إرشادٌة تشٌر إلى ذلن ممدمة المسجد خارج عرفة

                                                                                                                              لف ! "ة بن خ  ٌ  م  بٌعة بن أ  الناس " ر   ًغ عن النبً فبل  ٌ   يكان الذ .ٌالحظ : 

  ، فعلم الناس أنه لم ه  ( إلى النبً بمدح فٌه لبن وهو والف على بعٌره فشرب  زوجة العباس، فؤرسلت أم الفضل ) على صٌام النبًاختلف الناس ٌوم عرفة .                    
 .. !! ٌكن صائما                     

    حتى أن  ك علٌها()ضٌ   مامللمصواء الز  فرة ، أردف  " أسامة بن زٌد  " خلفه ، ودفع إلى المزدلفة ، ولد شنك فلما غربت الشمس ، وذهبت الص    -
حل ه )ص  رأسه لٌ    ( ، وٌمول بٌده الٌمنى  "..أٌها الناس السكٌنة .. السكٌنة  .."مكان ثنى الراكب رجله على الراحلةٌب ت ورن ر 

 لى الصبح ثم ركب المصواء تى الفجر، فص، ثم اضطجع ح (ذان واحد وإلامتٌنؤب)ا فلما أتى المزدلفة ، صلى بها المغرب والعشاء جمع تؤخٌر ولصر  -
المراد وضوح الرإٌة لبل حتى أسفر الفجر جدا ) اره وهلله ، ووحده ، ولم ٌزل والف  المشعر الحرام ، فاستمبل المبلة ودعا ، وحمد هللا ، وكب حتى أتى

 ( طلوع الشمس
 
  ذو الحجة ) يوم النحر( :  01السبت 
ا ون لبل أن تطلع الشمس ، دفع إلى م    - لبٌ  ا وسٌم  رد  م  ى ، م   عن، فمرت به ظ افا " الفضل بن العباس " خلفه ، وكان رجال  حسن الوجه والشعر، أبٌض 

ه عن ف  صر  خر لٌ  اآل ك  ه إلى الش  ل  حو  لٌ   ههللا ٌده على وجه فوضع رسول   ٌنظر إلٌهن ، الفضل  أخذ( ك )جرٌن ، فطف  ٌ  عٌنة = المرأة داخل الهودج ( ) جمع ظ  
أعمال ٌوم  ً( ، وبدأ فعند الشجرة ًالتٌخرج إلى الجمرة الكبرى ) ي، ثم سلن الطرٌك الذ (أسرع) ن للٌالحر  ر "س  ح  م   يفلما أتى "وادإلٌهن ، النظر
 :  رنحط(حر )الن  

  مثل حصى الخذف( ر مع كل حصاة منها )كب  ، بسبع حصٌات ، ٌ   رمى جمرة العمبة )ر( ، راكبا.           
 بدنة تمام المائة ،  ً سبع وثالثٌن وه (ًبمفنحر ما غبر ) ا، ثم أعطى علٌ   وستٌن بٌده )ن( ، فنحر ثالث ا ثم انصرف إلى المنحر.           
 لها ، فؤكال  لحمها وشربا من مر  خت ب  در وط  ل   ًعلت ففج  جزء( نة ببضعة )د  كل ب  ً هدٌه ، ثم أمر من وأشركه ف            
 مع كلها مولف.."هاهنا ..وج   زدلفة ولال: ولفت  وعرفة كلها مولف ، وولف فً الم   هاهنا .. : ولفت   ومنى كلها منحر، وولف بعرفة ولال : نحرت هاهنا.. "لال                
 ناس ، ثم أخذ بشك رأسه األٌسر فحلمه ، وأخذ ٌمسمه الشعرة والشعرتٌن بٌن ال رأسه األٌمن فحلمه )ح( . ثم دعا الحالق فؤخذ بشك             

                                                        بطٌ  س ثٌابه وت  ( ولب  األول التحللإحرامه ) ثم أحل   –"..ها هنا أبا طلحة ، ها هنا.. "  األنصاري" لائالأبا طلحة  وأعطاه "            
 طوف " )متفك علٌه(ه لبل أن ٌ  حل  حرم ، ول  ب رسول هللا إلحرامه لبل أن ٌ  أطٌ   عن السٌدة عائشة " كنت              

 عبد المطلب وهم  ًط( وصلى بمكة الظهر، وأتى على بن) )= طاف طواف اإلفاضة(، وأفاض إلى البٌت  ثم ركب النبً المصواء.           
ا  فشرب منه، فلوال أن ٌغلبكم الناس على س عبد المطلب ً" انزعوا بن ٌسمون على زمزم لائال                 ماٌتكم لنزعت معكم "وناولوه دلو 

  الناس بٌن لائم ولاعد عنه ، و غبل  طالب" ٌ   ًبن أب ً، و"عل)بٌضاء(  الناس بمكة ٌوم النحر وهو على بغلة شهباء ًثم خطب ف  - 
 أٌام التشرٌك  ًٌوم النحر وباللد استدار كهٌئته ...." ، ثم عاد إلى منى فؤلام بها  الزمان إن  "  

                                                                        
 00 ، 05  ،03 : ) ذو الحجة ) أيام التشريق 

 : )رمت أمهات المإمنٌن بلٌل(كل ٌوم الجمرات الثالث بعد الزوال  ًلضى األٌام واللٌالً بمنى ، ٌرم  -  
 ( استمرار كل الحجٌج بمنى  ) =" ٌوم المر"   (    أول أٌام التشرٌكذو الحجة ) 55.        

 جلتعفر األول "  للم  " ٌوم الن    ( أوسط اٌام التشرٌكذو الحجة ) 52.        

 (طبة له فً الحج عى إلٌه .." ، ثم خطب النبً آخر خ  هللا لد ن  ) نزول سورة النصر، وتفسٌر بن عباس لها  " .. بؤنها آجل رسول                                 
 "ٌوم النفر الثانً" للمتؤخر                         (  ثالث أٌام التشرٌكذو الحجة ) 51.        

 نانة حٌث تحالفت لرٌش وك   نانة =بنً ك  ٌف خ  شمال مكة ) فً ب" ص  ح  ، إلى مكة ، فنزل "بوادي م   ً الجمرات، بعد رمنفر النبً من منى بعد الزوال   -

 ، ثم نام فٌه إلى لبل فجر الٌوم التالً  والعصر والمغرب والعشاء ، حٌث صلى الظهر( موا إلٌهم النبً لٌمتلوه سل  على مماطعة بنً هاشم وبنً المطلب حتى ٌ      

 مرة من التنعٌم                    بع   محر  بكر" أن ٌؤخذ " السٌدة عائشة " لت   ًأمر النبً "عبد الرحمن بن أب  -

 نها لد أفاضت ٌوم إ؟ فمالوا:  نا ه ً، فمال : أحاب س ت   صفٌة لد حاضت" السٌدة صفٌة  " بعد أن حاضت " لالوا له إن  أسمط طواف الوداع عن  - 
) =  النحر     

 
 فمال :  فلتنفر إذا .. " طافت طواف اإلفاضة ( يأ
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 04 ( 01ذو الحجة : ) ا إلى المدٌنة  ي محصب" لبل الفجر، وطاف طواف الوداع  وصلى الفجر ، ثم غادر مكة عائد  ترن "واد   هـ 

 

  : في الطريق إلى المدينة  

، لام خطٌبا  فمال " ..أال أٌها  حفة بٌن مكة والمدٌنةم" بالمرب من الج  دٌر خ  لما وصل النبً إلى موضع ماء ٌسمى "غ  م :   في غدير خ    -
فخذوا بكتاب هللا  هللا فٌه الهدى والنور، هما كتاب  ملٌن : أول  جٌب ، وأنا تارن فٌكم ث  ربً فؤ   ن أن ٌؤتً رسول  وش  ٌ   الناس إنما أنا بشر  

ً  م   ",,من كنت  زٌادة ٌة أحمد ، والنسائً ، والترمذي )مسلم( ) وفً روا بٌتً .. ثالث  مرات " فً أهل   م هللا  رك  ذك  واستمسكوا به ، وأهل بٌتً..أ    واله فعل

فها كابن حها ، وهنان من ضع  صح   فهنان من  ختلف فٌها أهل العلم ،من عاداه " زٌادات ا "اللهم والً من وااله وعاد   فً زٌادة أخرى عند الترمذي وأحمدمواله.." ، و
 تٌمٌة وابن حزم وغٌرهم (

      نه أولى بالخالفة من غٌره ..أه ، ومن بعد النبً لعلً خلٌفة   افتراء  : ٌدعً الشٌعة أن حدٌث "غدٌر خم"  لد نص على تعٌٌن

                  عرفة " والمسلمون كلهم مجتمعون  " ٌوم  صراحة   علً لمال هذا خالفة   :  .  لو كان النبً ٌرٌد   الرد   
  ، وٌخاطب  لٌشهدوا لعلًعً الشٌعة أن النبً خاف أن ٌمول هذا فً الحج حتى ال ٌرده أهل المدٌنة ! فكٌف ٌخاف أهل المدٌنة ثم ٌترن الناس كلهم فً الحج )ٌد            

 أهل المدٌنة  فمط فً "غدٌر خم" ؟؟(          

 ٌنبغً محبته.. . عند العرب اسم "المولى" له أكثر من عشرٌن معنى ! منها السٌد الذي      

 ومواالته وترن معاداته بعد خالفه    ند النبً وحث المسلمٌن على محبتهلمنزلته ع لعلً وإظهار   نمبة  . "من كنت مواله فعلً مواله "  م        

  وأمرهم بخلع  ، دلة لٌرٌحوا إبلهمومنعهم من ركوب إبل الص ، السباٌا لتسرٌه بإحدىمع  بعض أصحابه عندما أرسله النبً لجمع الغنائم بالٌمن )         

 الحجٌج خاصة بٌن أهل المدٌنة    وكثرة المٌل والمال عن "علً " فًثٌاب الصدلة.. (            

  ٌمكن المنافمٌن من استغالله حتى ٌصل إلى المدٌنة حتى الناء الحج ، كما لم ٌرد أن ٌإخره . لم ٌشؤ النبً أن ٌتكلم فً هذا الخالف أث      

 ، ولو كان المراد الخالفة لوجب أن ٌكون مثل هذا األمر  ، إذ لم ٌرد به الخالفة أصال لٌس فً الحدٌث ما ٌدل على خالفة علً.       

 واضحا صرٌحا           

 ال فً الحال لطعا ، لذا لم  خلٌفة(فً المستمبل عندما تعطى له البٌعة وٌصٌر  )=" أولى باإلمامة ، فالمراد فً المآل ا. إذا كان المراد أن "علٌ      

 من لبله لم ٌكن "تمٌة" كما  إلٌه الخالفة  ردا على من نازعه الخالفة ، وسكوته على خالفةٌحتج "علً بهذا الحدٌث إال عندما آلت          

     ٌدعً الشٌعة          

خالفا لما ٌزعمه الشٌعة من نزولها ٌوم "غدٌر خم"  )بسند صحٌح(نزلت ٌوم عرفة  (1)المائدة:م.."ك  ٌن د   م  لك   لت  أكم   . آٌة كمال الدٌن " الٌوم        

  لتبٌن للناس

 "العواصم من المواصم"البن العربً (     -للذهبً  منهاج االعتدال" -"البن تٌمٌة"  )"منهاج السنةالدٌن لد اكتمل بوصٌة النبً باإلمامة من بعده لعلً  أن        

 

    المدينة :وصوله   -

 . وصل "ذا الحلٌفة " فبات بها ، ألنه كره أن ٌدخل المدٌنة لٌال      
 بون ، عابدون ،   بون ، تائ  لدٌر..آٌ   شًء   على كل   الحمد وهو   الملن ، وله   ه له  إله إال هللا وحد   ر ثالثا ولال : " ال. لما رأى المدٌنة كب    

 ه ..  "   وحد   األحزاب   نده ، وهزم  ز ج  ه ، وأع  ر عبد  ه ، ونص  وعد   لربنا حامدون.. صدق                                             
 

 باليوي : "ي  ٌسِ "األسىد العه ظهىر*  

 " قجو ٗفبح اىْجٜ ثأٝبًٜٗادػبؤٓ اىْج٘ح ، ٍٗقزئ ػيٚ ٝذ " فٞشٗص اىذٝيَ   
ِضغ فٜ " ثَْٞب أّب ّبئٌ أُرُٞذ ثخ   ُ٘ ّٜ ، فأُٗحِ مفٜ ِع٘اساضائِ األسض ، ف ّٜ  َٜ ُ ٍِ رٍٕت ، فَنجِشا ػي  أُ أّفخَٖب ، فْفخزَٖب فزٕجب ، ئى

غَ  فأٗىزَٖب ثبىنزاثِٞ اىزٛ أّب ثَْٖٞب     ٍُ ( ، ٗصبحت اىَٞبٍخ ) ّٜ  ٞيَخ اىنزّاة(.. صبحت صْؼبء )األع٘د اىؼِْغ

ذّػ      ٍُ  اىْج٘ح ػيٚ ػٖذ اىْجٜ : ٘ٝالحع : 

غَ   ←فٜ حٞبرٔ ٍِ جٖش ثبىُْج٘ح  -                 ٍُ  خ اىنزاة ثبىَٞبٍخََ ٞيِ . 

 ثبىَِٞ ٜاألع٘د اىؼْغ .                                                        

 خ ثِ ُخ٘ٝيذ )ٍِ ثْٜ أعذ(. ُطيٞحَ   ←ٍِ جٖش ثبىْج٘ح ٝؼذ ٗفبرٔ  -                

 بح ثْذ اىحبسس )ٍِ ثْٜ رغيت(جَ . عَ                                                         
     

                                                                                                                      

 

 

 


