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 )=حجة اإلسالم=حجة البالغ( وداعػػػة الػػجػػح

                                           برسول هللا  م  يؤتألف حاج( كلهم يلتمس أن  140  -120لحج ، فقدم المدينة بشر كثير )ا بقصده النبي، أعلن  العام العاشر من الهجرة يف     

 : ( صحيح مسلم –باب "حجة الوداع "  –جابر بن عبد هللا من حديث )        

  ( هـ 01ذو القعدة ) 55السبت  : 
  اي  د  لة عل  كونها ه  للدال مخصوصةقالدات لبسها أه )ن  د  ، وقلد ب   هءولبس إزاره ورداهن، واد   امتشط(ل )ترج   أنبعد  لخمس بقين من ذي القعدة ، من المدينة  النبيخرج               

 . فصل  بها ركعتين ، وبات هناك حت  أصبح ، ميقات أهل المدينة(ة ")يف  لنطلق بعد الظهر حت  بلغ" ذا الح  او               
  ( هـ 01ذو القعدة ) 56األحد  : 

     الظهر  يوقبل أن يصل – (ي)البخار "حجة ، وقل عمرة في المبارك يهذا الواد يف فقال : صل   يمن رب آت   الليلة تانيأ: "  صحابهالصبح ، ثم قال أل النبيصل                        
  مفارق لحيته ، فاستدامه  يى فر  بدنه ورأسه ، حت  كان وميض الطيب ي   يفيه مسك فوطيب )نوع من الطيب( عائشة بذريرة  السيدةبته ثم طي   ،اغتسل إلحرامه                       
ا، وقرن بينه الهص  م   يالحج والعمرة فب  ()لب   ل  وصل  الظهر ركعتين ، وأه   ، هء، ثم لبس إزاره وردا هولم يغسل ه(أبقا)                        ...  ما ، ثم ركب القصواء ، فؤهل أيض 
 "  لبيك اللهم لبيك.. وعن يمينه ويساره ومن خلفه مثل ذلك .. فؤهل الناس بالتوحيد "،  من راكب وماش  ،  بين يديه  يفنظرت إل  مدى بصر                      

               : كيف أصنع ؟ فقال:  : النبيل  إ فؤرسلتبكر"  ي" محمد بن أب يس" م  أسماء بنت ع   " لدت السيدة" و  ة يف  ل  الح   ي" ذيف  -يالحظ   
  " يوأحرم  ، بثوب من الدم( ي= تحفظ احترزي) ي واستنفريغتسلا "                  

  هذا.."  يعام يلم أخرج معكم ف يأن تودد نعم ، : فقالت" لعلك نفست؟ ".. النبي، فقال لها  ي، وأخذت تبك حاضت السيدة عائشة ، ) قبل مكة(ف" ر  " س  يف  -                            
 :  ختالف()ا النبيفقال لها                                

 نك ال تطوفين بالبيت .."الحاج إال إ يتقضين كل ما يقضنك إذلك ، ف يال تقول.." .                                    
 بكر"    يعبد الرحمن بن أبأخاها "  النبي  ا أمرلذ ، حجت مفردة( ف بالحج ي، ولبيأعمال العمرة من طواف وسع يدع يأ )بالحج .."  يهلأالعمرة و ي".. دع .                                    

                                                                . )أبو حنيفة(الناس  يمثل باقترجع بعمرة مع حجتها   المدينة حت  إل  رحيلهم قبل" التنعيم "انتهاء أيام التشريق أن يؤخذها لتحرم بعمرة من  بعد                                       
   د حجتها فكان لرغبة اإها لعمرة بعأد أما ، ةرنقا حجتف (الحج  يمع طواف وسع يأعمال العمرة من طواف وسع ي أدخليأالحج عل  العمرة .." ) ي.. أدخل" .                                    

 .  )الجمهور( النبيوليس لرغبة  )متمتعين( الناس يمنفصلة عن حجتها مثل باق أداء عمرة يف عائشة السيدة                                       

  ( هــ 01ذو الحجة ) 3السبت : 

 غتسل وصل  الفجر.فلما أصبح ا ،خارج مكة " ى طو   يبواد" فبات مكة ، وصل قرب              

  ( هــ 01)ذو الحجة  4األحد : 
اثم اتجه إ (اأربع  ومش   افرمل ثالث  )ثم طاف بالبيت ، وقبله  (األسود)الحجر ، فؤت  البيت واستلم الركن  األحددخل مكة صباح  - من مقام ذوا واتخ  "  ل  مقام إبراهيم قارئ 

وخرج من باب "الصفا" ،  فاستلمه ، " ، ثم رجع إل  الركن الكافرونو"  "خالصاإل قرأ فيهما "وصل  ركعتين ، بينه وبين البيت لمقام ال ،  وجع "براهيم مصل إ

ثم  (وله الحمد وهو عل  كل ش ء قديرله الملك  له، شريك وحده ال +) وهلل ر  عل  الصفا حت  إذا رأى البيت كب  ق  فر   "..أبدأ بما بدأ هللا به..والمروة من شعائر هللا إن الصفا" قارئا
حت  إذا )بين الميلين األخضرين(  هرول(ل)م  قدماه في الوادي ر  إذا انتصبت  دعا ، ثم نزل حت ثم  (  وهزم األحزاب وحدهوأعز جنده عبده  ده ونصروحده أنجز وع )+هلل 

  عل  الصفا  عليها ونظر إل  البيت وقال مثل الذي قال ق  صعد مش  حت  أت  المروة فر  
    و ل " :فقال، دوا فترد ويجعلوا إحرامهم عمرةا ، تحلال تام   ايتحللومن أصحابه أن  يهدمعه  من لم يكن  ل ، وأمرح  لم ي    فلما أنه  الشوط السابع عل  المروة   -

  النبيبد ؟ فشبك آلم يا رسول هللا ألعامنا هذا أ"  : فقال "  كلبن ماسراقة "فقام  ألحللت .." يالهد يمع أن، ولوال  رت ما أهديتباستد ما ياستقبلت من أمر     
 ، أشهر الحج ! يف العمرة ال تجوز أن عادة العرب .. وبذلك أبطل إل  يوم القيامة الحج يدخلت العمرة ف)مرتين( بل ألبد آبد" وقال :  خرىاألبواحدة أصابعه      
 . البيت والطواف غير طواف الحج بؤعل  مكة ، ولم يعد إل  )الحجون(" باألبطح "  وخرج من المسجد ونزل    
،فذهب .."  أمرني أبي بذلك" :فقالت ، ا صبغيا فؤنكر عليها ذلكفإذا بفاطمة قد أحلت واكتحلت ولبست لباس   ا معه،هدي  قدم علي بن أبي طالب من اليمن سائقا  -

 .تحل" ال :"ملسو هيلع هللا ىلصومعي الهدي.." فقالبه رسولك  ل  ه  بما أ   ل  ه  أ   اللهم إني " قلت: فقال أهللت؟بم  :ثم قال لعلي ،"صدقت..صدقت " :ملسو هيلع هللا ىلصيستفتي النبي ، فقال 

  ( :  يوم التروية ذو الحجة ) 8الخميس 

 ( للذهاب لعرفة ومن  اكذلك ألن العرب كانوا يتزودون فيه بالماء استعداد   يم  س  )            
 (امكان مسجد الخيف حالي  له ) ة  نصبتقب فيا( رب والعشاء وفجر يوم عرفة )قصر  الظهر والعصر والمغ :إل  من  فصل  بها خمس صلوات النبيتوجه            

  ( يوم عرفة ذو الحجة ) 9الجمعة : 

 حت  وصل إل   !(الحرام يوم عرفه المشعر يكانت قريش تقف ف)ها عل  عادة قريش في الجاهلية ولم يقف ب لما طلعت الشمس، سار إل  المزدلفة ، فتجاوزها   -            
 . ، فنزل بها)خارج عرفة(  نمرة يله فد ضربت عرفة ، فوجد قبة  ق                    

 :  حيث (عرفة يواد) ي، ثم أت  بطن الواد لت لهح  ، أمر بالقصواء فر   (دخل وقت الظهرفلما زالت الشمس )  -            
 ..." .هذا يال ألقاكم بعد عام يلعل يال أدر ي، فإنيالوداع " أيها الناس اسمعوا قولخطب خطبة .                         

ا، ولم يفصل بينهما بشاصل  الظهر والعصر جمع تقديم وقصر   .              .ذان واحد وإقامتين (ؤ)= ب وأقام مرتين اواحد   يء بعد أن أذن بالل أذان 
 يدعو ، وأخذ  واستقبل القبلة  الرحمة طن ناقتة إل  صخرات عند أسفل جبلقف .." فجعل بهنا وعرفة كلها مواثم ركب حت  أت  الموقف وقال" وقفت ه  -              

  حت  غربت الشمس  نه ليس بعد الكمال إال النقصان .. " إ"  فبك  أبو بكر قائال  .." ينعمت م دينكم، وأتممت عليكمنزلت " اليوم أكملت لك ، وويلبي ويكبر                  
  خارج عرفة،  مقدمة المسجدأصبحت د بعد التوسعات الجديدة بالمسجاآلن ، مسجد نمرة " مكان  "  جمع تقديم  والعصر وصل  الظهر، الوداع خطبة   النبيخطب فيه  يالمكان الذ )                      

                              . إرشادية تشير إل  ذلك(ت  هناك لوحاالوقوف بها يوم عرفة و وال يصح                                

                                                                                                                              " ربيعة بن أمية بن خلف ! "اس الن يف النبيلغ عن ب  كان الذى ي    .يالحظ :
 علم الناس أنه لم يكن صائماففشربه ،  بعيرهبقدح فيه لبن وهو واقف عل   النبي( إل  زوجة العباسفؤرسلت أم الفضل ) ، النبيعرفة عل  صيام اختلف الناس يوم .           
            

 حت  أن رأسها )ضيق عليها( الزمام للقصواء مزدلفة ، وقد شنق، ودفع إل  ال خلفه"  أسامة بن زيد "   أردففلما غربت الشمس ، وذهبت الصفرة ،   -
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 الناس السكينة .. السكينة  ..""..أيها   اليمن ، ويقول بيده  (الراكب رجله عل  الراحلة يمكان ثن) تورك رحله ليصيب 
 
 ل  الصبح ثم ركب القصواء حت  أت                                  ، ثم اضطجع حت  الفجر، فص(ذان واحد وإقامتينؤب)ا صل  بها المغرب والعشاء جمع تؤخير وقصر  ، ما أت  المزدلفة لف -

 . (لشمسوع امراد وضوح الرإية قبل طلال)ا أسفر الفجر جد  حت   لم يزل واقف اوووحده ، ، وكبره وهلله ،  د هللامحو ،دعا ل القبلة وبفاستق  ، المشعر الحرام 

  يوم النحر( ذو الحجة ) 01السبت  : 

اوكان رجال  حسن ا،   " خلفهالفضل بن العباس  ا "ردف  م ا وملبي   ، ، دفع إل  من  قبل أن تطلع الشمس   - ا لوجه والشعر، أبيض             ن ع  رت به ظ  ، فم وسيم 
 فوضع رسول هللا يده عل  وجه ليحوله إل  الشق األخر ليصرفه عن النظر  ،  هنالفضل ينظر إليأخذ( ، فطفق ) يجرين(  ) جمع ظعينة = المرأة داخل الهودج                 
 :  ط(رنحم النحر )أعمال يو ي، وبدأ ف (عند الشجرة يالترة الكبرى )يخرج إل  الجم يسلك الطريق الذثم (، أسرعحرك قليال  )" ر حس  م فلما أت  "وادي ،  إليهن               

 .  مثل حص  الخذف(ة منها )، يكبر مع كل حصا بسبع حصيات،   ا، راكب  ( رة العقبة )رم  جمر.                   
اثم انصرف إل  المنحر، .                    ا)ن( وستين بيده فنحر ثالث     هديه ، ثم  يف وأشركه  ، تمام المائةبدنة  ونوثالث سبع يوه (يبقر ما غبر )حفن ، ثم أعط  علي 

 .لحمها وشربا من مرقها  ، فؤكال  قدر وطبخت  يفجعلت ف (جزءببضعة )كل بدنة  أمر من                     
 ..وجمع كلها موقف.." هاهنا..ومن  كلها منحر، ووقف بعرفة وقال: وقفت هاهنا ..وعرفة كلها موقف ، ووقف في المزدلفة وقال: وقفت هاهنانحرت : ملسو هيلع هللا ىلص"قال                            

 لحة أبا ط"فحلقه وأعطاه  الناس ، ثم أخذ بشق رأسه األيسر ، وأخذ يقسمه الشعرة والشعرتين بين)ح( األيمن فحلقه رأسهفؤخذ بشق ثم دعا الحالق  .                  
                                                        ولبس ثيابه وتطيب. (األول التحلل) إحرامهثم أحل  –.. " ، ها هنا أبا طلحة ها هنا"..: ئالقا األنصاري"                    
 ولحله قبل أن يطوف " )متفق عليه(عن السيدة عائشة " كنت أطيب رسول هللا إلحرامه قبل أن يحرم ،                            

      يسقون عل  زمزم  عبد المطلب وهم يصل  بمكة الظهر، وأت  عل  بن( وط))= طاف طواف اإلفاضة(القصواء، وأفاض إل  البيت  ثم ركب النبي .                 
 فشرب منه.  اسقايتكم لنزعت معكم "وناولوه دلو  الناس عل  أن يغلبكم  عبد المطلب، فلوال ي" انزعوا بن قائال                     

  ،إن الزمان قد استدار كهيئته ...."  الناس بين قائم وقاعد " ه  ، ويبلغ عن "بن أب  طالب يعل"  بغلة شهباء، والناس بمكة يوم النحر وهو عل يثم خطب ف  -
 . أيام التشريق يعاد إل  من  فؤقام بها يوم النحر وباقثم    

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

 : )رمت أمهات المإمنين بليل(الزوال  كل يوم الجمرات الثالث بعد ي، يرمام والليالي بمن  قض  األي     -        
 (  ستقرار كل الحجيج بمن  ا= )" قر  يوم ال "     ( ريقأول أيام التشذو الحجة ) 11  .                   

 للمتعجل"  يوم النفر األول  "    (أوسط ايام التشريقذو الحجة ) 11.                     

 ( له في الحج.."  ، ثم خطب النبي آخر خطبة  إليه ينع قد جل رسول هللاورة النصر، وتفسير بن عباس لها  " .. بؤنها آنزول س )                                   
 يوم النفر الثاني" للمتؤخر                     "    (  ثالث أيام التشريقذو الحجة ) 11  .                   

  حيث تحالفت قريش وكنانة عل  مقاطعة  = كنانة يف بنخيفي  ) شمال مكة ب" محص   يفنزل "بواد ، إل  مكة، الجمرات  يبعد رم،  بعد الزوال  من من  النبينفر       -  

  . ياليوم التال فجرقبل فيه إل  والعصر والمغرب والعشاء، ثم نام  الظهرحيث صل  ،   ( بني هاشم وبني المطلب حت  يسلموا إليهم النبي ليقتلوه              
                      " لتحرم بعمرة من التنعيم عائشة السيدةأن يؤخذ "  "بكر يعبد الرحمن بن أب" النبيأمر       -  

                نها قد أفاضت يوم النحر إ: ا؟ فقالوي، فقال : أحابستنا ه صفية قد حاضت ا له إن قالوبعد أن حاضت   " "  السيدة صفية " قط طواف الوداع عن أس      -        
                    (  =

 
 .. " إذافلتنفر فقال :   طافت طواف اإلفاضة ( يأ

 04 ( هـ 01ذو الحجة ) : 

ا صل  الفجر وطاف طواف الوداع  و ،  قبل الفجر  "  بمحص   يترك "واد        .  إل  المدينة ، ثم غادر مكة عائد 

 : في الطريق إلى المدينة  
    يوشك  إنما أنا بشر " ..أال أيها الناس ا  فقالقام خطيب   ،بين مكة والمدينةخم" بالقرب من الجحفة  ا وصل النبي إل  موضع ماء يسم  "غديرلم   : في غدير خم  -

 في أهل  ..أذكركم هللافخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به ، وأهل بيتي الهدى والنور، ثقلين : أولهما كتاب هللا فيهأن يؤتي رسول ربي فؤجيب ، وأنا تارك فيكم             
    من وااله وعاد والي  "اللهم عند الترمذي وأحمد ، وفي زيادة أخرى  ",,من كنت مواله فعلي مواله.."زيادة  والترمذي  ، ئيوالنسا ، أحمد وفي رواية  ) )مسلم(بيتي .. ثالث  مرات "            

 ( وغيرهمزم حبن اضعفها كابن تيمية ووهناك من  صححها ، فهناك من   ، فيها أهل العلمختلف ا" زيادات من عاداه               
 بالخالفة من غيره       وإنه أول   قد نص عل  تعيين النبي لعلي خليفة من بعده ، خم"  أن حديث "غديريدعي الشيعة  فتراء  :ا

                  . والمسلمون كلهم مجتمعون  "يوم عرفة  "صراحة  لو كان النبي يريد خالفة علي لقال هذا   .:  الرد              
   ويخاطب أهل  ، ليشهدوا لعلي  جالحالناس كلهم في  م يتركدينة ث! فكيف يخاف أهل الم يرده أهل المدينة يقول هذا في الحج حت  ال نخاف أ أن النبي يدعي الشيعة)                                   

 (؟؟"غدير خم" فقط في  المدينة                                     

 عند العرب اسم "المول " له أكثر من عشرين معن  ! منها السيد الذي ينبغي محبته...                        
   بعد خالفه ومواالته وترك معاداته  منقبة لعلي وإظهار لمنزلته عند النبي وحث المسلمين عل  محبته  "من كنت مواله فعلي مواله "   .                      

  ثياب ومنعهم من ركوب إبل الصدقة ليريحوا إبلهم،وأمرهم بخلع  ،السبايا لتسريه بإحدى) ض أصحابه عندما أرسله النبي لجمع الغنائم باليمنبع  مع                           

 . خاصة بين أهل المدينة في الحجيج" علي "والقال عن  القيل وكثرة(  الصدقة..                                  
   استغالله .ين من المنافق يمكن حت  يصل إل  المدينة حت  ال  خرهف أثناء الحج ، كما لم يرد أن يإيتكلم في هذا الخال النبي أن لم يشؤ .                        
   واضحا صريحالوجب أن يكون مثل هذا األمر  ولو كان المراد الخالفة ،في الحديث ما يدل عل  خالفة علي، إذ لم يرد به الخالفة أصال ليس .                       

  جحتال في الحال قطعا ، لذا لم ي تعط  له البيعة ويصير خليفة( المستقبل عندمافي  )= فالمراد في المآل ، اإلمامةأول  ب "علي".  إذا كان المراد أن                       
   من قبله لم يكن "تقية" كما يدعي الشيعة  خالفة الخالفة ، وسكوته عل   ردا عل  من نازعه بهذا الحديث إال عندما آلت إليه الخالفة ""علي                           
  أن  لتبين للناس خم" "غدير من نزولها يوم لشيعةخالفا لما يزعمه ا )بسند صحيح( آية كمال الدين " اليوم أكملت لكم دينكم.." نزلت يوم عرفة .                       

     ( "العواصم من القواصم"البن العربي - للذهبي "االعتدال منهاج" –البن تيمية  )"منهاج السنة" اكتمل بوصية النبي باإلمامة من بعده لعلي الدين قد                            

    : وصوله المدينة   -   
   . ل المدينة ليال يفة " فبات بها ، ألنه كره أن يدخوصل "ذا الحل   .                        
 ء قدير..آيبون ، تائبون ، عابدون ،   ي، وله الحمد وهو عل  كل ش إله إال هللا وحده له الملك .    لما رأى المدينة كبر ثالثا وقال " ال                       

                                                                                                                      "  لربنا حامدون.. صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم األحزاب وحده ..                              

 


