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الحمددهلل ر  ا اللددنلموال الالوددسال الالىددست  اددب اددن   ا   وددن  

 :الالمرساوال ال اب آله الصح ه الما اهتهللى هبهلليه إلب يوت الهلليا. البلهلل

)حجة الوداع( ممن سة  ماوةل لجوا ب اسنسدوة  ملسو هيلع هللا ىلص لهلل حجة الن ي 

المهمددة د ديننددن الحنوددمل الد م ددهللمتهن التددلنةر التل هلليددةل الالتددي  م ادد  

ال  د  لد   الخاود   إبدراهو بمننسك الحجل الاللودال بنلندن  إلدب ديدا 

التخرصنت الالىاولونت المخنلفة لهلليا ار ال دوي ل التدي ابتدهلل هن اللدرا 

 د شلنةره . 

الل لك قنل  اوه الوسال الالىست حوا اطب النن  د حجته  ادك: 

و َثا اْا َوا » اِو أَلاَْْرَ ل المَّ َْ ََ و وَ  ا ا المَّ ََ ََ  ََ ْْ َماَن َقِد اْسَتَداَر َكَهْيَئتِِه َيو إِنَّ الزَّ

أل ُِل أَلقا أل الَةْةوَد الَِيواُوا قا َْ َت ل َاومَُت ما َُ ورا ُا ال ِم َْهوا َرْرَعَةوُث  وِثل  َعَشَر َشوْهرا الِحجَّ

وَذا ََ اَدى أَلَشْةَباَنل َريُّ َشوْهر   ََ َضَر الَِّذي َعْيَن جا ل أَلَرَجبا ما َا َحرَّ َا ُقْانَدن:   «؟أَلال

وِه بَِغْودِر اْسدِمِهل َقدنَل:  ََ »اُر اَلَ ُسوُلُه َأْ َاُ ل َفَىَكَ  َحتَّب َظنَنَّن َأ َُّه َسُوَىمِّ َرَلوْي

ووثِ  ووَذا»َقددنَل: ُقْانَددن: َبَاددبل « ؟َقا الِحجَّ ََ  
وود  ََ ُقْانَددن: اُر اَلَ ُسددوُلُه َأْ َاددُ ل « ؟َريُّ َع

وِه بَِغْوِر اْسِمِهل َقنَل:  َُ »َفَىَكَ  َحتَّب َظنَنَّن َأ َُّه َسُوَىمِّ وَد َْ ََ الَب ُقْانَدن: َبَادبل « ؟َرَلْي

ووَذا»َقددنَل:  ََ   َ ْْ َحتَّددب َظنَنَّددن َأ َّددُه  ُقْانَددن: اُر اَلَ ُسددوُلُه َأْ َاددُ ل َفَىددَكَ  « ؟َفووَييُّ َيوو
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وِه بَِغْوددِر اْسددِمِهل َقددنَل:  ََ ال َّْحوورِ »َسُوَىددمِّ ْْ ََ َيوو َفوونِنَّ  »ُقْانَددن: َبَاددبل َقددنَل: « ؟َرَلووْي

مْ  اَلكا َْ ْم أَلَرْم هلٌل: اَلَأْحِىُ ُه َقنَل  - ِدَماَءكا ل  -َقنَل ُمَحمَّ َُ وَرا َُ ْم  ْيكا ََ ْم َع أَلَرْعَراَضكا

َذا ََ ْم  ِمكا ْْ ْرَمِث َي وْمل َكحا َن َرعَّكا ْْ َة َْ وَذال أَلَسوَت ََ ْم  وي َشوْهرِكا
وَذال فِ ََ ْم  وِدكا ََ ي َع

ل فِ

ْمل َراَفَيْميَ  والِكا ََ ْم َعوْن َرْع ل َيْضورِ ا  لاكا اا ومَّ وْا َعْةوِدي ضا ْرِجةا ََ ْم َفومَ  وكا َعْةضا

ل َرا وها  ِرَقاَ  َعْةض  اا َا ََّ َعْةوَض َموْن َيْب َةو ََ دا الَاابِوَبل َف
َِ وا ِِ الشَّ و َِّ وَْن لِياَب َرْن َيكا

َةها 
َِ ل رَ  َرا -ُثد َّ َقدنَل   - َرأْلَعى َلها ِمْن َعْةِض َمْن َس ْاو،ا ََّ َْ َع و ْاو،ا  اََ ََّ َْ َع و ََ» 

َ ْواِ  َمرَّ
 

(1)
. 

فحهللد  اوه الوسال الالىست د اطنبه هد ال الملدنل  ا سنسدوة لهد ا 

الددهلليال فددس ين غددي  حددهلل أه يتجنالمهددنل ال سدد  المددنهج الدد   يىددور  اودده 

المىداموهل د  لددنمسم  مدض بلادده  الد لهل اللر دده يتدور إلددب المغددن ال 

التي يمكا أه  كوه س  ًا د التكفور المفاي إلب ال ت . فس بهلل مدا الفهد  

                                                 

السدننه الأينمدهل الملدرال   ( ال خن  ل الجنمض المىدنهلل الودحوا المختودر مدا أمدو   سدول 1)

)بودحوا ال خددن  ( لتددنا:  ا  ددنحيل بدنا: مددا قددنل ا  ددحب يدوت النحددرل  قدد  الحددهللي  

ل ( ؛ مىددا ل المىددنهلل الوددحوا المختوددر بن دد  اللددهللل  ددا اللددهللل إلددب  سددول ار 5555)

الملرال  )بوحوا مىدا ( لتدنا: ال ىدنمة الالمحدن بوا الال ودند الالدهللينتل بدنا:  غادو  

 (.1761الا  راضل  ق  الحهللي  )  حري  الهللمن 
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لىدداو  لامددنهج الوددحوا لمددا سددمض المددا ُبادد   اددب حددهلل سددوا . اللكدد  ا

 ا جونل ما بلهلله  مض  لنقب ا ممنه الا حوال.

اللددنه لهدد ر الرحاددة الم ن لددة أثددر ل وددر د  جىددوهلل اللهلليددهلل مددا ال ددو  

لوهنن ممن سة  ماوة لالهلليهلل مدا المفدنهو   اإلسستالحان ية التي جن  هبن 

فاىفوة د ال درآه الكدري  الالىدنة الن ويدة وة الالاسقالا سس التر وة الا 

المطهرال. ال سومن أ ه  اوه الوسال الالىست اال هدن أهمودة لدبى بنإل دهللاد 

الالتهوئدددةل ال  اوددد  الندددن  بمو دددهللهنل لوتىدددنب لهددد  الحادددو  د المو دددهلل 

المحهللدل اللر ده أ اد بد لك أه يتلدنيك الدب  دهللد مدا المىداموا مدض هد ر 

 –نت  ل هلليددة  ماوددةل القددو  حاددن ية الرحاددة اليتددههللالا  ددا قددرا ممن سدد

هدد  بددرمس الحنجددة إلددب  جىددوهللهن د   -وددة ال... أاسقملنويددة السدداولوة ال

الاقددض حوددنم  اللماوددة. فمو ددوع ال حدد : هددو د اسددة ال ددو  الىدداولوة 

الحان ية التي من سدهن  اوده الودسال الالىدست د حجتده )حجدة الدوداع(. 

 ملسو هيلع هللا ىلصىاولوة الحان ية د حجتده الأمن ههللفه: فهو إبرام الجوا ب التط و وة ال

البونهنن لاهللا سوا الالمهتموا الما ال اةهد  المىداموا الد يا ين غدي  ادوه  

ا قتهللا  به  اوه الودسال الالىدست. الأمدن الىد ب الد   د دنك  ه التدب د 

ل ال تددنبض اإلسددست نددنمي ظددنهرال اإلسددن ال إلددب م دد  هدد ا المو ددوع: فهددو 

حمدددست الطلدددا د م هللسدددنت المىددداموال الالىدددخرية مدددا شدددلنةره  
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الشددراةله ل د حمددست مىددلو ال ي ودهددن سنسددة ال جددنل ديددال ُ ىددن هلله  

السنة  إ ست متنو ةل إلب أه الصا  ه ر الحمست لاتلدرض لرسدول ار 

. محددنال ا ابددرام بنإلسددن ال إلددب شخودده الكددري  -صدداب ار  اودده السددا   -

جوا ب الحادن ية التط و ودة د حون ده  اوده الودسال الالىدستل جن  ًا ما ال

 ال سومن د  حاته  حة الحج الم ن لة.

يمادك د أ ىدنقه  اإلسستالما هنن  كو   فكرال ال ح  ال سومن أه 

الملرفوددة أ موًاجددًا قوموددًا ًاا خ ولددة انصددة لتحريددك الحوددنال  حددو  رقوددة 

ل هللاا ال ل سا ال خا دًال الي اد  الوجودل الي ا  الغنية د الص  اإل ىنه بربهل  

الكمنل د الص  اإل ىنه براوه اإل ىنهل ال سومن المىدا ل   دسا ال الحدًا 

الساولًا لاوصول إلب د جنت اإلحىنهل لمن ي ا  المنتهب د التلنم  مدض 

وة الوددوت اإلسدسممفدردات الكدوه ا تفن ددًا الاسدت من اال الأه مدن  لن ودده ا مدة 

ا حىن اا حان يًا
(1)

بح نن لتىاوط الاو   ادب جن دب مدا جوا دب . فجن  

برقوالهل الجىدهللهن بممن سدن ه الافلنلدهل  ملسو هيلع هللا ىلص اك ال و  التي ألهللهن الرسول 

ال درآك  –وة من   رسوىهن اإلسسممجتمله . فحان  نن  أبنن ال لنيك هبن مض 

                                                 

لتدنا  – حدو إ ىدن وة جهلليدهللال  –( ينظر: الخطوب: د. محمهلل   هللالفتنحل قو  اإلسست الحان ية 1)

 .11ا مةل 
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لن   حان ال قو  المفدنهو ل اللوىد  حادن ال صدو  الأشدكنل.  –الالن و  

بده د مرا دب الكمدنل  الا    دن غنيتهن  نمودة اإل ىدنه د سدلوه الحادن   

الل اي الالخا يل لرتسدو  الد ات اإل ىدن وة الدال هدن د ال ندن  الحادن  ل 

 د ال ول الاللم . لسست نمةلاوصول إلب الغنية المنتودال 

 حريددك الحوددنال أيددة قومددة  ىدداب مددا  يددرفه د منهجدده نإلسددستف

بتزلوة الدنفس  اسقاإل ىنه إ ىن وتهل أال مهلل  لرامتهل إًا الغنية د لمنل ا 

م وهللاا الساولًا. الا حكنت التر وة ال سومن مننسك الحدج    نفدك  دا 

ال و  الحان ية بك  صو هن ب  يكم  بلاهن ال له. الما أجد   جىدوهلل 

س الحونال الجهلليهللالل د أ لنه المجتمدضل يرس  أس اإلسسته ر ال و  ماب 

فرمال الفرالق بوا الط  نت الالطواةمل الاهت  بنلجوا ب النفىدوة الالل اودة 

الالىاولوة الالوحوة لإل ىنهل الل  ي م  ندهلل هد ا الحدهلل بد   جدنالم ا مدر 

لوهت  بنلحونال ا جتمن وة لامجتمض ال  وية الرالابط الا الاصر بونه . لو ندي 

ن لإل ىددنه بن ت ددن ر الحجددر ا سددن  د  جىددوهلل ال ددو  لون ددًا مىددت سا المتوندد

الحان ية الخنلهللال  اب ا ض الواقضل لور  ي به بلهلل ًالدك  الحودًا ال  اودًا 
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الجىهلليًا الساولوًا  حو الىمو الكنم  ال   يح ق له إ ىن وتهل ممدن يدنما 

له ا ما الالران 
(1)

  . 

د  القددهلل ُسدداط  ا  ددوا  د بح نددن  اددب ال ددو  الىدداولوة الحاددن ية

حجتدده  اودده الوددسال الالىددست ال سددومن قومددة ا لتددزاتل سددوا  بنلجوا ددب 

التل هللية المتم ادة بممن سدة  ىدك الحدج الشدلنةرر التل هلليدةل الفدق المدنهج 

ي الوحوال ما غور  نطدض أال  تدهللد أال مغدن ال. أت ال دو  الىداولوة اإلسسم

المجتمدض ال سدومن الهد  د ظدرال  صدل ة الملوقدنت  أبندن د التلنم  مض 

متلهللدالل متم اة بمتنق سفر ال ندن  خريدق القادة مادل الل درال  دهللدل ال طادب 

حاددو  ال واجددهلل مددا الجموددض د مكددنه الاحددهللل مددض المرا ددنال لتاددك ال ددو  

ال حوياهدن د هد ا المودهللاه إلدب  اإلسدستالىاولوة الحان ية التي فاىدفهن 

 ادب مىدتوى ا فدراد الالجمن دنت. مت لدًا الاقض فلاي الممن سنت  ماوةل 

د ًالدددك منهجودددة اسدددت راةوة اسدددتن نخوة  حاواودددة مدددا ادددسل ا حدددهللا  

الالممن سنت التل هللية الخنصة بنلحج الالتي من سهن  اوه الوسال الالىدست 

 د حجته حجة الوداع.     

                                                 

( ينظر: قري ض: محمهلل  ودندل ال دو  الخنلدهللال د الدهلليا اإلسدسميل مجادة الجنملدةل اللدهللد الىدنبض 1)

 .175 -171تل د 5555لىنة 
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 .القهلل قىم  بح ي إلب ثسثة م نح 

لتدي  لنمد  هبدن  سدولنن  نلج  د ا الل ال و  الحان ية الىاولوة ا

مددض مننسددك الحددجل مىدداطًا ا  ددوا   اددب قومددة ا لتددزات  ملسو هيلع هللا ىلصالكددري  

د التلنمد  مدض التدلورال  الالوقو   نهلل الحهللالد التر وة التي أ زلهدن ار 

 التل هللية لانىكل ما غور إفراط أال  فريط. 

أمن الم ح  ال نك فخووته لا و  الحان ية الىاولوة التي جىهللهن 

مجتمله ال سومن حجدن  بود  ار الحدراتل  أبنن  التلنم  مض د ملسو هيلع هللا ىلص سولنن 

م ونددًا المىددنحة التددي يمكددا لامىددا  أه يترمدد  هبددن مددض ا اددريا مددا غوددر 

ا دددرا  هبددد ل أال ا ت دددند مدددا لدددرامته ل بددد   بدددهلل مدددا مرا دددنال ل دددومه  

 وة. اسقا جتمن وة الالنفىوة الا 

ي جىددهللهن مددن الم حدد  ال نلدد  فكددنه ل حدد  ال ددو  الحاددن ية التددأ

د  حاة الحدج د  لنماده مدض ال وئدة التدي يلدوك  اوهدن  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول الكري  

اإل ىنه ال سومن المىا ل اليرل  ما اورامن الينل  بط ولتهن الخسبدة التدي 

لتكوه له بلهلل ًالك مكمنًا آمنًا مريحًال لحودنال هن ئدة  احىا صنلهن  بنن 

 لريمة.
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 دو  الىداولوة الحادن ية ل فكن   اإل نفة الجهلليهللال د بح نن إبرام ال

ال ىاوط الادو    –حجة الوداع  –د حجته  ملسو هيلع هللا ىلصالتي  لنم  هبن   ونن الكري  

 اب قومة ا لتزات التي ألهلل  اوهن  اوه الوسال الالىست د ل  سداولوة مدا 

سدداولونت الحددجل الجىددهللهن د الواقددض الفلاددي الالممن سددنت اللماوددة د 

الالتنطدض الالتكادمل  افادًا لتكاودم  ردية المننسدكل  نبد اا لدرالح التتدهللد 

 اإلسدستالنن  من   يطو وهل منلهللاا  اب الدرالح التىدنمحوة التدي جدن  هبدن 

 وة الالملنوية  اب حهلل سوا .اسقد  ط وق الجوا ب التل هللية الا 

ال  أم   اك قهلل ا و  بمن ل  يهلل   ما ق د  ال دنح وا ممدا سد  نيل 

ي الحنوم مدا ق د  اللهلليدهلل مدا ماإلسسف هلل ُد س  ال و  الحان ية لهلليننن 

ال ددنح وا الالهللا سددوال اللجوا ددب متلددهللدالل المددا ًالددك  اددب سدد و  الم ددنل 

لتنا  لموق ث نفة الحج الاشدن ة قومده الحادن ية لاكن دب  دو  الدهلليا بدا 

مختن  الخندميل  كا  فوه ال نح   ا ا تطة الحج الم نصدهللر التدي يجدب 

وة ال ويمة. إ  أ ندي لد  أه  نلكس  اب ساولونت المىا ل لنلىست الالرتب

ال سدومن ال دو   ملسو هيلع هللا ىلصأ  ر  اب د اسة  ن  بدنل و  الحادن ية لحجدة الن دي 

 الىاولوة التي من سهن د  اك الرحاة الم ن لة.                

 

 



                                     

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص حجة النيب  القيم السلوكية احلضارية يف 022

 

ملسو هيلع هللا ىلص

المننسك: جمدض منىدك بفدتا الىدوا اللىدرهن الهدو الُمتل َّدهلل. الي دض 

 اددب الموددهلل  الالزمددنه الالمكددنه ثدد  سددمو  أمددو  الحددج لاهددن مننسددك. 

الالنُّىُك الالنُُّىُك: الطن ة الالل ندال اللُ  من   را به إلب ار
(1)

. 

أمن التلورال: فهي ل  من جل   امًا  اب خن ة فهو شدلورال الالجمدض  

شلنةر
(2)

  . 

هنددن  حددنالل د هدد ا الم حدد  أه  ىدداط الاددو   اددب بلدده المددا 

الىداولونت التل هلليدة التدي من سدهن  اوده الودسال الالىدست د حجتده حجددة 

الهو يدند   ملسو هيلع هللا ىلصالوداع محناللوا أه  بم جن ب ال ومة الحان ية لتفن س ه 

 اك المننسك الالتلنةر ال سومن ا هسل الالتا وةل الالطوا  بنل و  البدوا 

 الوقو  بلرفنت المزدلفة الخوا  الوداع.  الوفن الالمرالال ال

 

                                                 

 .14/ 5نهنية د غريب الحهللي ل ابا ا ثورل ال (1)

 .555/ 1الكفو ل الكاونتل  (5)
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 اإلَمل ألالتَبيثا -1

اللدزت  ادب الحدجل الادر  مدا المهلليندة  ملسو هيلع هللا ىلصحوا   هلل  سدول ار      

المنو ال د سنة  تر ما مهجررل لىتة أينت ب وا ما ًا  ال لهللالل القدهلل ادر  

مله مئة الدم أال يزيدهلل مدا الندن   جدن ا ال ىدن ا 
(1)

قنصدهللاا بود  ار الحدرات  

 ا وددة لنددهللا  ار الامت ددن ا  مددررل حتددب إًاا الصدد  ًا  الحاوفددة أهدد َّ بددنللمرال 

الالحددج ملددًال ال ددر  ا مددر لانددن  القددهلل أهدد َّ أغادد ه  بددنلحجل الل  ددب  ا وددة 

التوحوددهلل التددي أشددر  فوهددن أهدد  الجنهاوددة مددض ار آلهددةا أاددرى حودد  لددن وا 

 المن مادك( ي ولوه ) إ  شريكًا هو لك  ماكه
(2)

الاقتودر  سدول ار  اوده  

                                                 

؛ ابا سوهلل النن ل  ووه ا ثدر د  556ابا حزتل الهلل   د ااتون  المغنم  الالتمنة  الالىورل  (1)

؛ الم ريدز ل  517؛ ابا ل ودرل الفودول د الىدورالل  5/515فنوه المغنم  الالتمنة  الالىورل 

؛ الحا ديل إ ىدنه  155/ 5إمتنع ا سمنع بمن لان ي ما ا حوال الا موال الالحفدهللال الالمتدنعل 

؛ قري يل مرالينت غدزالال  571/ 5وه د سورال ا موا المرموهل الملرالفة )بنلىورال الحا وة( اللو

 .515حنوا الحون  الطنةمل 

الملددرال   ملسو هيلع هللا ىلص( مىددا ل المىددنهلل الوددحوا المختوددر بن دد  اللددهللل  ددا اللددهللل إلددب  سددول ار 5)

(؛ 1145)بوددحوا مىددا ( لتددنا: الحددجل بددنا: التا وددة الصددفتهن الالقتهددنل  قدد  الحددهللي  )

 َصداَّب اُر َ َاْودِه اَلَسداََّ  وأب
ِ
 وا ةل مىتخر  أبي  وا ةل لتنا: الحجل بنا: َبَونِه َ ْا َِوِة َ ُسدوِل ار

(؛ الطباكل الملج  الك ورل مىنهلل ابا   ن ل 5657ِ نهلَْل إِْحَرامِِه اَلَ ْا ِوهلِلِر َ ْأَسهل  ق  الحهللي  )

 (.15514 ق  الحهللي  )



                                     

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص حجة النيب  القيم السلوكية احلضارية يف 029

 

لبيو  الَهوم لبيو ل  »ب ولده:   إبدراهو الوسال الالىست  ادب  ا ودة ابوده 

«لبي  ا شري  ل  لبي ل إن الحَد ألال ةَث ل  ألالََ  اشري  ل 
(1)

 

الب لك يكوه قهلل ح ق الم وود التر ي ما أمر ارل الالتزت بمن شدر ه ار 

ما النىك ال سومن التوحوهلل ال   هو أسن  الل ندال لك  التلنةرل  افادًا 

الخاود   اوده  إبراهو لك  اجتهندات ال خرصنت اللرا ال يا غورالا ديا 

 الوددسال الالىددست ل المتددلراا مددا ملدده مددا المىدداموا أه الوددفة ا سددن 

بنلمىددا  ا لتددزات بددرالامر ار الشددلنةرر داله مغددن ال اال اددرال   ددا الحددهلل 

التددر ي الدد   يفاددي د ل وددر مددا ا حوددنه إلددب المخنلفددة التددر وة أال 

 التر .  

الله ا حوا الص  إلب مكدة  أى أه ا يىدر لاندن  أه يحادوا مدا       

إحددرامه  بددنلحج اليجلاوهددن  مددرالل  ه  ح وددق م وددود الل ددندال لددوس 

ال التلندد . فلددا جددنبر بددا   ددهلل ار أهللد بنلتتدد
(2)

قددنل: أهاانددن أصددحنا  

                                                 

السدننه الأينمدهل الملدرال   هلل الودحوا المختودر مدا أمدو   سدول ( ال خن  ل الجنمض المىدن1)

( ؛ مىددا ل صددحوا 5115)بوددحوا ال خددن  ( لتددنا: الحددجل بددنا: التا وددهللل  قدد  الحددهللي  )

 (.1141مىا ل لتنا: الحجل بنا: التا وة الصفتهن الالقتهنل  ق  الحهللي  )

  با  مرال با حرات با للب( جنبر با   هللار 5)
 
امي ل لنه ما اصحنا الل  دةل  دنل ا  ون   الى 

شددر  الوددح ة مددض الن ددي  اودده الوددسال الالىددستل الغددزى ملددهل لددنه مددا المك ددريا مددا  الايددة 

= 



                  
 

 (54العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة  082

صد ا  ابلدة ماد  مدا  ملسو هيلع هللا ىلصبنلحج انلوًا الحهللرل ف هللت الن دي  ملسو هيلع هللا ىلصمحمهلل 

َْا أل»ًا  الحجة فرمر ن أه  ح  قنل:  اللد  يلدزت  ادوه ل  «صيبْا ال ماءرُِ

فامن ل  يكا بوننن البوا  رفة إ  امسل أمر دن أه  فادي إلدب  ىدنةننل فندر  

قود عََوتم ر  »فوندن ف دنل:  ملسو هيلع هللا ىلص رفة   طر م الور ن المني. قنل: ف نت الن دي 

رَةوواكم   ألرصوودقكم ألرعووركمل أللووْا َووديي لحََوو،ا كَووا َحَووْنل أللووْ 

قددنل: فحاانددن  «فحَووْا اسووتةبَ، موون امووري مووا اسووتدعروا لووم اسوو  الهوودي 

السملنن الاخلنن
(1)

. إًا أهن  لن وا يراله اه اللمرال د اشدهر الحدج مدا افجدر 

الفجددو  د ا  ضل اليجلاددوه المحددرت صددفراا الي ولددوه: إًاا بددرأ الددهللبر 

الا ىا  صفر حا  اللمرال لما ا تمر
(2)

  . 

                                                 
= 

( ينظر: ابدا حجدر اللىد سكل ا صدنبة د  موودز ده61ل منت سنة ) ملسو هيلع هللا ىلصالحهللي   ا  سول ار 

 .1/515الوحنبةل 

الأ ه يجوم إفراد الحج الالتمتدض ( مىا ل صحوا مىا ل لتنا: الحجل بنا: بونه الجور ا حرات 1)

الال ددراه الجددوام إداددنل الحددج  اددب اللمددرال المتددب يحدد  ال ددن ه مددا  ىددكهل  قدد  الحددهللي  

(1517.) 

( ينظر: مىا ل صحوا مىا ل لتنا: الحجل بنا: جوام اللمرال د اشدهر الحدجل  قد  الحدهللي  5)

(1515.) 



                                     

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص حجة النيب  القيم السلوكية احلضارية يف 088

 

الل لك شق ا مر  اب الوحنبة ال ظد   ادوه  بمدن  هدهللالر الال ثدور 

الأمتده  صدحنبهده ل فر اد  اوه الوسال الالىست أه ي وا   ا آبنةه  الاجهللا

مددا بلددهلله  أه ا لتددزات بددهلليا ار البتددلنةرر التل هلليددة قومددة حاددن ية يجددب 

التلنم  ملهن الفق الملطونت اإل ىن وة بحىب خنقنم  القهلل ام ل ما غودر 

  لجوز بمن لوس له  به خنقة.   

الاستمر  اوه الوسال الالىست بنلتا وة ما محد  إحرامده ًا  الحاوفدة 

إلب أه الص  ال و  الحرات ملانًا ب لك برا  ه ما ا   وع ما ا واع التر  

. إلدب أه شدرع  إبدراهو التي  ا  س هبن اللرال بلهلل اه غورالا ديا ابدوه  

بنلطوا ل يىك  حوا يتلبل اليرفض صو ه د المر فلدنت الالمنخفادنت 

حتب ا ه ا كر  اب  جٍ   آر يىور  اب قهللموه الهو يهندى بدوا اللهلليده مدا  -

شهللال التلب ف نل  اوده الودسال الالىدست: ))مدن بدنل هد ا؟(( قدنلوا:  د   أه 

يمتددي قددنل: ))إه ار  ددا  لدد يب هدد ا  فىدده لغنددي(( الأمددرر أه يرلددب
(1)

 .

فرفه ب لك ا لتدزات المتتدهللد الد   يفادي إلدب الادر  بنإل ىدنهل لو در 

                                                 

متددي إلددب الكل ددةل  قدد  ( ال خددن  ل صددحوا ال خددن  ل لتددنا: جددزا  الوددوهلل بددنا: مددا  دد   ال1)

 (.1475الحهللي  )
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قومددة ا لتددزات الوسددطي الدد    تح ددق مددا اسلدده الل ددندال الح ددة الالتط وددق 

 المرمو  به لاتلنةر التل هللية ال سومن شلنةر الحج.

 

 الطْاف عالبي، ألالمةي عين الصفا ألالَرألُا  -2

بنلطوا  بنل ود  الحدرات بلدهلل الصدوله م تدهللأا  ملسو هيلع هللا ىلصشرع  سول ار       

المىدحه بودهللر الكريمدة الق  ادهل لدوس  إلوده أ دببرلا الحجر ا سود بلدهلل أه 

لتلظومده لحجددرل فهددو يلادد   اودده الودسال الالىددست أ دده حجددر   ينفددض ال  

مدا  شدجن يارل حو  لن    سنلته لوهلل النن   ا  لظو  ا حجدن  الا 

الحجدر  –حدوا ق اده  داله ار  لنلبل اللمن فل  ًالك  مر با الخطدنا 

َك َحَجدٌرل َ  َ ُادرُّ اَلَ  َ نَْفدُضل اَلَلدْوَ  َأ ِّدي القنل له: ))إِ ِّي َأْ َاُ  َأ َّد -ا سود 

َّ َصداَّب اُر َ َاْودِه اَلَسداََّ  ُيَ  ُِّادَك َمدن َق َّْاُتدَك((
َ َأْيُ  النَّ ِي

(1)
القدهلل  اد  بلده  

ًالك أه النن  لن وا حهللي   ههلل بل دندال ا صدننتل  أه  اللا  قول  مر 

لمدن لن د  اللدرا  فلاده د  فختب أه يظا الجهنل أه استست الحجر هدو

الجنهاوددةل فددر اد أه يلادد  أه اسددتسمه   ي وددهلل بدده إ   لظددو  ار  لددنلب 

                                                 

( ال خن  ل صحوا ال خدن  ل لتدنا: الحدجل بدنا: مدن ًالدر د الحجدر ا سدودل  قد  الحدهللي  1)

(1516.) 
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الالوقو   نهلل أمر   وه  اوه الىست إًا ًالدك مدا شدلنةر الحدج التدي أمدر ار 

بتلظومهنل الأه استسمه مخنلم لفل  أهد  الجنهاودة د   دندم  ا صدننت؛ 

 ادب مجن  دة    إلدب ار ملفدبل فن ده  مدر  هن  لن وا يلت هللاله أهنن   رهب

أه يل دهلل إ  مدا يمادك الادر الالنفدضل الهدو ار  ين غيه ا ا  ت ندل الأ ه   

 لنلب
(1)

  . 

أه ي ددوا لاندن  أه قومددة ا لتدزات الددهلليني بمددن  المدا هنددن أ اد  مدر 

 ملسو هيلع هللا ىلصفلاه الن ي  اوه الوسال الالىستل  هي ا سدن  د   دندال المىدا    ده 

  إبددراهو بودده ألدد  يفلدد  ًالددك إ  التزامددًا بمددن لددنه  اودده ا مددر د ديددا 

ال ط و ددًا لمددن امددر بدده المددولب 
(2)

 سددنلة اسددتئنن   اإلسددست. فرسددنلة 

الاستوددحنا المواصدداةل اللوىدد   سددنلة ابتددهللا  الا  طددنع ال سددومن ل ددو  

ا لتزات بنلل ندال الح ة التي شر هن ار لل دندر
(3) 

 شدرع الرمد  ملسو هيلع هللا ىلص ده أحتدب 

)الهراللة( ب سثة اشواط ما الطوا  من  قهللالمه د  مرال ال ادن  حود  إ ده 

                                                 

؛ ابددا حجددر اللىدد سكل فددتا ال ددن  ل  546/ 1( ينظددر: ابددا بطددنلل شددرح صددحوا ال خددن  ل 1)

5/175. 

ا حجددر اللىدد سكل فددتا ال ددن  ل ؛ ابدد 546/ 1( ينظددر: ابددا بطددنلل شددرح صددحوا ال خددن  ل 5)

5/175. 

 . 51( ينظر: الخطوبل قو  اإلسست الحان يةل 5)
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 أصددحنبهحدوا الصدد  إلددب مكددة سدمض أه المتددرلوا يز مددوه أه محمددهللاا ال

الهنته  حمب ي را القدنلوا: ))ي دهللت  ادوك  غدهللاا قدوٌت قدهلل الهندته  الحمدب 

الل ددوا منهددن شددهللال((
(1)

ثدد  جاىددوا قددرا الحجددر يرق ددوا حرلددة خددوا   

المىدداموال لوظهددرالا هبدد  التددمن ة الا سددتهزا ل فددرمر الن ددي  اودده الوددسال 

الالىست المىاموا أه يرمادوا ثسثدة اشدواط مدا خدوافه  لودراله  جادهلله  

الشهللم  فوح  وا ب لك م ووديا م وود ا لتزات بتط وق شدلورال الطدوا  

ال نخد ل ف دنل  اوده الودسال الالىدست  الم وود  د لوهلل الكنفريا الم مهد 

ا»: صحنبه  َْدا ْم جا نَّكا َيَرألا ََ ْمل َف ا َسَيَرأْلَنكا ْم َغدا َمكا ْْ «إِنَّ َق
(2)

. 

اليمكدددا أه يتغودددر اسددداوا أدا  التدددلورال التل هلليدددة بتغودددر ا حدددوال 

الا ممددنه الحىددب الاددرال ال الالظددرال  التددي يلوتددهن المىددا ل مددا غوددر 

. إ  ا نن  رى الووت اللهلليهلل ما إاسل ب ومة ا لتزات التي شر هن المولب 

المىاموا حجنجًا الملتمريا يحناللوه التمىك بدنفس ا سداوا ال دهللي  

ال  لامه د  ردية منىدك مدا مننسدك الحدج لوود ا بلدهلل ًالدك ال   ال ثه أ

                                                 

( مىددا ل صددحوا مىددا ل لتددنا: الحددجل بددنا: اسددتح نا الرمدد  د الطددوا ل  قدد  الحددهللي  1)

(1577.) 

( 5155( ابا منجةل سنا ابا منجةل لتنا: المننسكل بنا: الرم  حول ال و ل  ق  الحدهللي  )5)

 : حهللي  صحوا .ا ل نكالقنل التو  
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 نلة  اب غوررل ال نة ًا د ا ىدونبوة  رديدة المننسدك مدا ق د  مالا  بود  ار 

الحددراتل اللوتددك  حنلددة مددا اللتددواةوة الالفو ددب الم وتددة الالمددنثرال  اددب 

 ا اريا.

د حجة الدوداع  ملسو هيلع هللا ىلصقنل: ))خن   سول ار  فلا جنبر با   هللار 

حاته بنل و  البنلوفن الالمرالال لورار الندن  اللوتدر  اللوىدرلور فد ه  اب  ا

النن  غتور((
(1)

. فهو  اوه الوسال الالىست ل  يدتمكا مدا الوصدول إلدب 

الحجددر ا سددود ال   وادده أال اسددتسمه بوددهللرل لتددهللال محددنت النددن  فددنلتفب 

أال استسمه بمحجا لنه بوهللرل ث  ق   المحجا إلوهبنإلشن ال 
(2)

 . 

بونمددن  ددرى الوددوت الك وددريا مددا مالا  بودد  ار الحددرات د اللمددرال أال 

الحج يتزاحموه  اب  لا الحجر ا سود  سدتسمه ال   وادهل ممدن يفادي 

ًالك التزاح  إلب اي ا  بلاه  بلاًال الا تهن  بله المحرمنت بمدن فوهدن 

 ددهللافض الرجددنل الالنىددن  المددن فودده مددا مفنسددهلل المخنلفددنت شددر وة  خددر  

ا الملنك ا سنسدوة الال دو  الحادن ية لال دندال الح دةل ال ط ودق بنلمىا   

                                                 

( مىا ل صحوا مىا ل لتنا: الحجل بنا: جدوام الطدوا   ادب بلودر الغودرر الاسدتست الحجدر 1)

 (.1565بمحجا ال حور لارالبل  ق  الحهللي  )

لتنا: الحجل بنا: جدوام الطدوا   ادب بلودر الغودرر الاسدتست الحجدر ( مىا ل صحوا مىا ل 5)

 ( .1565بمحجال  ق  الحهللي  )
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التددلورال التل هلليددة الفددق ا الامددر اإللهوددة داله المىددن  بكرامددة اإل ىددنه أال 

ي اإلسدسماإلاسل ب  ىدن وتهل فادس  دا ا طدن  صدو ال  د نبوة  دا دينندن 

الد يا يحدناللوه ا لتدزات بمدن فلاده  هدن  لاننظريا ما ان جهل بمن يم اه 

 ددي  اودده الوددسال الالىددست متجددنهاوا الم وددهلل ا سددمب لال ددندال الدد   الن

ل ما صدوه لرامدة اإل ىدنه الأ ده أ ظد   ندهلل ار مدا بوتده شر ة المولب 

قدنل حدوا لدنه يطدو   ملسو هيلع هللا ىلصالحرات ال سومن الحجدر ا سدود فا دهلل ال د أ ده 

رْ »بنلكل ة:  ُا وِ  أَلَرْعَظوَم  ََ َمَتوِ ل أَلالَّوِذي َما َرْطَيَبِ  أَلَرْطَيَب ِريَحِ ل َما َرْعَظ

ْرَموثا ِم ْوِ ل َمالِوِهل أَلَدِموِهل  ُا  
ِ
ْؤِمِن َرْعَظما ِع ْوَد ا  َا ْرَمثا اْل  عَِيِدِهل َلحا

د  ََّ َح َا ما َنْف

ا ْيرا ََ «أَلَرْن َنظانَّ عِِه إِاَّ 
(1)

. 

اللر ه  اوه الوسال الالىست يتدور بد لك إلدب مدن لن د   اوده اللدرا 

الالتتدهللدل الالخدرال   دا ا لتدزات الد   ا ادر ار لل دندرل الهد   ما التنطض

ينداله شلن  الحجل ملت هلليا اهند  يت ربدوه إلدب ار بفلاهد  فلدا هتدنت
(2)

 

الالحمدس –بوه قنل: ))لن   اللرا  طو  بنل و  ُ دراال إ  الحمدس أ ا 

                                                 

( 5155( ابا منجةل سنا ابا منجةل لتنا: الفتال بنا: حرمة دت المنما المنلهل  ق  الحهللي  )1)

 القنل التو  ا ل نك: حهللي   لوم .

ال  ن َفن سل  أى جنبر با   هللار ال  هللار با  ( هتنت با  رالال با الزبور با اللواتل َحنفِظان مت نن5)

 . 5/555ر( ينظر: ابا ح نهل ال  نتل 117 مرل منت سنة )
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إ  أه  لطدوه  الحمدس ثونبدًا فولطدي الرجدنل الرجدنل  -قريك المن اللهللت

النىن ((الالنىن  
(1)

  . 

 

 عرفاو ألمزدلفث ألم ى  -3

فاد  اممندة  ادب أممندةل الأمكندة  ادب  ممن  شك فوده أه ار       

أاددرىل فلرفددنت المزدلفددة المنددب مددا ا مددنلا الفن دداةل التددي جلدد  ار 

المكددو  هبددن د أالقددنت محددهللدال لممن سددة بلدده المننسددك مددا التددلنةر 

جلد   اوده الودسال الالىدست . اللد ا إلودهالتل هلليةل التي يت را هبدن المىدا  

الوقو  بلرفنت ما يومهدن أال لواتهدن  لدا اسنسدي بمننسدك الحدج   يدت  

الحددج إ  بددهل الحددهللد ا يددنت التددي يمكدد  هبددن المىددا  د منددبل  فلددا َ ْ ددهلَل 

 
َّ
ياِي ْحَمِا ْبَا َيْلَمَر الهللِّ الرَّ

(2)
 َصاَّب اُر َ َاْوِه اَلَسداَّ َ 

ِ
ل ل َقنَل: َشِههلْلُت َ ُسوَل ار

 َلْودَم 
ِ
اَلُهَو اَلاقٌِم بَِلَرَفدَةل اَلَأَ دنُر َ دنٌ  مِدْا َأْهدِ  َ ْجدهلٍلل َفَ دنُلوا: َيدن َ ُسدوَل ار

                                                 

( مىا ل صحوا مىا ل لتنا: الحجل بنا: د الوقو  القوله  لنلب ث  أفواوا ما حو  أفنض 1)

 (.1511النن ل  ق  الحهللي  )

ل  الى لدده ا  بلددةل ينظددر: المددز ل (   ددهللالرحما بددا يلمددر الددهلليايل صددحربيل مددا اهدد  الكوفددة5)

 .    14/55م يب الكمنل د اسمن  الرجنلل 
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؟ َقنَل:  ومَّ »اْلَحجُّ ََ ل َفَةوْد   ٍ و َْ َث َج ََ  اْلَفْجرِل َلْي
ُِ ََ َصَم ْن َجاَء َقْب ََ ل َف اْلَحجُّ َعَرَفثا

ََةَ  ْن  ََ َا ِم اى َاَمَاُثل َف ا ل َريَّ ها جُّ َرل َفوَم َُ ََّ وَي ََ ْيِهل أَلَمْن  ََ َمْيِنل َفَم إِْاَم َع ْْ ي َي
ََ فِ جَّ

ََ يا َاِدي عِِهونَّ  َفهال َفَجَة َْ ََ ما  ْيِهل اامَّ َرْرَدَف َرجا ََ «إِْاَم َع
(1) 

المدض هد ا لد  يتدهللد 

الن ي  اوه الوسال الالىست بوجدوا الحادو  إلدب  رفدنت د بهللايدة الودوت 

فما حار أثنن  النهدن  إلدب  رفدنت فدس أثد   خاق ا مر لسستطن ةلأالإ من 

 اوهل اليمتهلل ًالك إلب ق   صسال الفجر ما لواة يوت النحرل فما حار ف دهلل 

ل ألَ »اد لهن اللوس  اوه حر ل حو  قدنل:  َُ وَم وِذِه الصَّ ََ ََ َمَة َوا   رَوىَموْن َرْدَر

هال ألَ  جُّ َُ ََمَّ  ال َفَةْد  ََ َقلَِ  َلْيما َرأْل َنَهارا َفَثها َعَرَفاَول َقْب ََ «َقَضى 
(2) 

الالقم  اوده 

الوسال الالىست بمكنه ملوا محهللد د  رفدنت الد مزدلفدةل المدض هد ا لد  

 ملسو هيلع هللا ىلصيتهللد د ا مر اليازت الندن  بدنلوقو  بمكن ده الد   القدم فودهل اللر ده 

جل  ال ومة الحان ية د ا لتزات بتط وق التلنةر التل هلليدة الأدا  المننسدك 

                                                 

( القدنل 14665ل مىنهلل   هللالرحما با يلمرل  ق  الحهللي  ) أحمهلل اإلمنتل مىنهلل أحمهلل اإلمنت( 1)

التو  شلوب: حهللي  صحوا ؛ ابا منجةل سدنا ابدا منجدةل لتدنا: المننسدكل بدنا: َمدْا أ دب 

( القددنل التددو  ا ل ددنك: حددهللي  صددحوا؛ 15ِرل َلْوَاددَة َجْمددٍضل  قدد  الحددهللي  )َ َرَفددَةل َقْ ددَ  اْلَفْجدد

النىنةيل سنا النىنةي الوغرىل لتنا: مننسك الحجل بنا: فوما ل  يهلل   صسال الود ا مدض 

 ( القنل التو  ا ل نك: حهللي  صحوا.5511بمزدلفةل  ق  الحهللي  ) اإلمنت

( 1115ل بنا: ما ل  يهلل    رفدهل  قد  الحدهللي  ) داالدل سنا أبي داالدل لتنا: المننسك أبو( 5)

 القنل التو  ا ل نك: حهللي  صحوا.
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ًا إ  حهلل بنلحو ونت الهللقو ة التدي فلاهدن هدول فهد ا امدر شدنق  ادب الندن ل 

 يتوو  أه يدتمكا جمودض الحجدن  الد يا ي فدوه  ادب صدلوهلل  رفدة مدا 

الوقو  بدنفس المكدنه الد   القدم بده  اوده الودسال الالىدست فادسا  دا 

نحورو »قدنل:  ملسو هيلع هللا ىلصأه  سدول ار  موقفه بمزدلفةل الل لك ال د  ا جنبر 

كَها م حر فانحرألا يف رُوالكم  ألألقفو، َوا َ وا ألعرفوث كَهوا َاَ ا ألم ى 

«مْقف  ألألقف، َا َ ا ألجٍَ كَها مْقف
(1)

 . 

فرشددلر  اودده الوددسال الالىددست النددن  أه الم وددهلل التددر ي مددا أدا  

  مكددنه مددندات د حددهللالد  رفددنت اال مزدلفددة اال أالنىددك متح ددق برداةدده د 

قو  داادد  الحددهللالد منددبل ف ومددة ا لتددزات بددردا  هدد ا النىددك هددي بددنلو

الجغرافوة لتاك ا منلا سوا   رفنت أت منب أت مزدلفة. الل لك لنه  اوده 

الودددسال الالىدددست يخنخدددب الندددن  منلدددهللاا ًالدددك ب ولددده: ))قُِفدددوا َ َادددب 

((إبددراهو َمَتددنِ ِرُلْ ل َفدد ِ َُّكْ  َ َاددب إِْ ٍ  مِددْا إِْ ِ  َأبِددوُكْ  
(2)

اللر دده  اودده  

 كرتثدوا بمدوقفك  ال لودهلل  دا موقدم اإلمدنت الوسال الالىست ي ول له    

                                                 

( مىددا ل صددحوا مىددا ل لتددنا: الحددجل بددنا: مددن جددن  أه  رفدده لاهددن موقددمل  قدد  الحددهللي  1)

(1514. ) 

 داالدل سددنا أبددي داالدل لتددنا: المننسددكل بددنا: مو ددض الوقددو  بلرفددةل  قدد  الحددهللي  أبددو( 5)

  ل نك: حهللي  صحوا .( القنل التو  ا1111)
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ال لت هللالا أال  توهموا أه الموقدم مدن القفتده أ دن ف دط الأ كد  ادن   حدهللالد 

د  رديتدده لانىددك  إبددراهو بددوك  أ   إالنىددكل بدد  أ ددت   اددب 
(1)

فددس  

ه الدهلليا يىدر اللد   تتهللدالا ال تنطلوال الافلاوا من بوسلك  الاستطن تك   

 حمدواه  مدا ا مدر مدن   ُيطو دوهل اللد لك لتلجوز الندن ل ال ينزله ار 

وُد إِاَّ »قنل  اوه الوسال الالىست:  َُ يَن َر يَن ياْموُرل أَلَلوْن ياَشوادَّ الودِّ َذا الودِّ ََ إِنَّ 

وِثل  َُ أْل  أَلالرَّ
ُِ ألال أَلاْسوَتِةي اْا عِاْلَاوْدأَل ورا ألال أَلَيمِّ ألا أَلَقواِرعاْال أَلَرْعِشورا دا َبهال َفَمدِّ ََ َغ

 ِمَن الدَّ 
«ْلَجثِ أَلَشْيء 

(2) 
  . 

الد مزدلفة حو  ي د  الندن ل لو ادوا لوادته  بلدهلل أه امادوا هندن اا 

شنقًا  اب صلوهلل  رفنتل لتردية  ىكه ل يىترًاه بله الندن  مدا  سدول 

د النفو  منهن لاوصول إلب مندب لرمدي جمدرال الل  دة الأدا  خدوا   ملسو هيلع هللا ىلصار 

ا فن ة ق   محنت الندن ل ال دهللافض بلاده  لد لهل فدس يدرتدد  سدول ار 

 د الىمنح له .  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 .5/566( ينظر: ابا ال و ل م يب سنا أبي داالد الإيانح  ااه المتكس هل 1)

( النىنةيل سنا النىنةي الوغرىل لتدنا: ا يمدنه الشدراةلهل بدنا: الدهلليا يىدرل  قد  الحدهللي  5)

 ( القنل التو  ا ل نك: حهللي  صحوا .5551)
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َّ
 اُر َ نَْهن َقنَلْ : ))َ َزْلنَدن الُمْزَدلَِفدَة َفنْسدَتْرًَاَ ِ  النَّ ِدي

َ
فَلْا َ نةَِتَة َ ِ ي

َاْوِه اَلَساََّ  َسْوَدالُ َصاَّب اُر  َ 
(1)

ل َأْه َ دهلْلَفَض َقْ دَ  َحْطَمدِة النَّدنِ ل اَلَلنَ دِ  اْمدَرَأالا 

َبطِوَئةال َفَرًِاَه َلَهنل َفهلَلَفَلْ  َقْ َ  َحْطَمِة النَّن ل اَلَأَقْمنَن َحتَّب َأْصَ ْحنَن َ ْحدُال ُثد َّ 

َْه َأُلدوَه اْسدَتْرًَاْ ُ  َ ُسد ََ  َصداَّب اُر َ َاْودِه اَلَسداََّ  َلَمدن َدَفْلنَن بهلَِلْفِلدِهل َفد
ِ
وَل ار

 مِْا َمْفُرالٍح بِِه((
َّ
اْسَتْرًَاَ ْ  َسْوَداُلل َأَحبُّ إَِلي

(2)
. 

لل ندرل  الما هنن  تجاب لنن قومة ا لتزات ال   شر ه الا  انر ار 

إلددب الاقددض  ماددي  لنمددَ  بدده مددض التددلنةر التل هلليددة  ملسو هيلع هللا ىلصال رجمدده الرسددول 

ظددراٍل السددطوٍةل انلوددٍة مددا لدد  ألددواه التتددهللد أال التنطددضل لمننسددك الحددجل بن

 حفدد  لإل ىددنه لرامتدده الإ ىددن وتهل آادد الا بنظددر ا  ت ددن  التلددب الالنوددب 

ال   يلن وه المىا  د أدا   ادك المننسدك الهدو يتن د  بدوا مكدة ال رفدنت 

                                                 

ْكَراُه ْبدُا َ ْمدِرالل َأْسد1) َجَهن الىَّ َاَمْ  ( َسْوَداُل بِنُْ  َمْمَلَة ْبِا َقْوِس ْبِا َ ْ هلِل َشْمِس ْبِا اُلدِّ ْبِا َ ْوِرل َ َزالَّ

دن ُمَهدنِجِريَا إلدب َأْ ِض  دْكَراُه ْبدُا َ ْمدٍرالل اَلَاَرَجدن َجِمولا ن اَلَبنَيَلْ  اَلَأْسَاَ  َماْلُجَهدن الىَّ َة َقهلِليما بَِمكَّ

ددَةل فخط هددن ا  َ نَْهددن مالجهددن الىددكراه بَِمكَّ
َ
ْلَحَ َتددِة فِددي اْلِهْجددَراِل ال َّن َِوددِةل ثدد   ددندا إلددب مكددة َفُتددُوفِّي

  الرسددول 
ِ
َجَهددن َ ُسددوُل ار َل اْمددَرَأاٍل َ َزالَّ َبْلددهلَل َاهلِليَجددَةل  وفودد  سددنة  ال زالجهددن َفَكنَ ددْ  َأالَّ

 . 4/55(. ينظر: ابا سلهللل الط  نت الكبىل ده51)

َت َ َلَفَة َأْهاِِه بَِاْوٍ ل َفَوِ ُفوَه بِنْلُمْزَدلَِفدِةل 5) ( ال خن  ل صحوا ال خن  ل لتنا: الحجل بنا: َمْا َقهللَّ

ُت إًَِاا َغنَا الَ َمُرل  ق  الحهللي  )  (.1741اَلَيهلْلُ وَهل اَلُيَ هللِّ
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بدا ميدهلل  أسدنمة. فلدا    دن ا ر إالمزدلفة المندبل 
(1)

قدنل: )) دفد   

فامدن باد  التدلب ا يىدر الد   داله المزدلفدة  ل رفنتما  ملسو هيلع هللا ىلص سول ار 

أ نخ ف نلل ث  جن  فو  ُ   اوه الو و  فتو در ال دو اا افوفدًا. ثد  قاد  

ُا »الوسال ين  سدول ار ف دنل:  حتدب  ملسو هيلع هللا ىلصفرلدب  سدول ار  «مامو رالصوم

المزدلفَة فواب(( أ ب
(2)

 . 

مدن يفلد   إلودهفهو  اوه الوسال الالىست يلاد  أ ده قدهللالال ينظدر الندن  

لو تهللالا بهل ال سومن أهن  قهلل أمادوا يومدًا لدنمس  ادب صدلوهلل  رفدنت المدن 

 جاب فوه ما التلب الاللنن  الحرا ال التمسل فر اد التخفوم  ادوه ل القدهلل 

ق   الاود ل الهد  بحنجدة لاوصدول م كدراا إلدب مزدلفدةل  اد  قىدطًا مدا أ

 أدا  بلده دا  الودسال. فمدوخا التخفودم هندن دأالراحة الالم و  هبنل ث  

التلنةرل يدبم لندن ال ومدة الحادن ية د ا لتدزات الودحوا الد   شدر ه ار 

                                                 

(1 
ِ
اَلَمدْوَ ُرل اَلاْبدُا  -َصداَّب اُر َ َاْودِه اَلَسداَّ َ - ( أسنمة بُا َمْيهلِل بِا َحنِ َثَة بِا َشَراِحْوَ  لِحبُّ َ ُسْوِل ار

 
ُّ
دنِتل اَلفِدي الَجدْوِك ُ َمدُر اَلالكَِ دنُ ؛ َفَادْ  َيِىدْر َحتَّدب  َمْوَ ُر ل اْسَتْلَمَاُه النَّ ِي َ َاب َجْوٍك لَِغْزاِل التَّ

 
ِ
 َ ُسْوُل ار

َ
ْيُق ل منت د اار اسفة ُ ُوفِّي هللِّ . ينظر: ال ه يل سور ا ست  ملنالية  ؛ َفَ نَدَ  الوِّ

 .5/117الن س ل 

( مىا ل صحوا مىا ل لتنا: الحجل بنا: استح نا إدامة الحن  التا ودة حتدب يتدرع د  مدي 5)

 (. 1545جمرال الل  ة يوت النحرل  ق  الحهللي  )
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لل ندر. الل لك  الى لنن  مرال بدا اللدند 
(1)

قدنل: القدم  اوده الودسال  

الالىست  اب  احاته بوا النن  يوت الحج لدولاا لهد  الرحمدة الالتخفودم 

 دن  يىدرلو هل اللدرهن  حمادوا  ادب ألتدنفه   إلوهد ه ا الهلليال حوا خفق 

ث   اطئه  د  ر وب أدا  المننسكل فو ول ال نة  منه : يدن  سدول ار إك 

 ملسو هيلع هللا ىلصل  ألا اشلر أه الرمي ق   النحر. فنحرُت ق   الرمي ف دنل  سدول ار 

قنل: الخفق آار ي ول: إك ل  اشلر أه النحدر ق د  الحادق  «فارَ ألا ُرج»

قددنل: فمددن سددملته يىددرل  «انحوور ألا ُوورج»حددر فو ددول: فحا ددُ  ق دد  أه ا 

يومئ   ا أمٍر ممن ينىب المر  اليجه  ما   هللي  بله ا مدو  ق د  بلده 

 «افةَْا قل  ألا ُرج» ملسو هيلع هللا ىلصالاست نحتهن إ  قنل  سول ار 
(2)

. المن د ًالدك 

الحادن يةل الأه ا لتدزات بدردا  التدلنةر التل هلليدةل  اإلسستما  رسو  ل و  

 ل  يترع لتحمو  النن  من  ُيطو وه.  

                                                 

دديل  ددنل شددر  الوددح ة لَ ددَزَل  أبددوَ مددرال ْبددا اللددندل  (1) ل أصددُاه َمكِّ
ُّ
ل الُ َرِشددي

ُّ
ددهِمي ُمَحمددهللل الىَّ

سس ل ُث َّ َسَكَا مِور اَلَمنَت بَِهن سنة احهللى السدتوا  الَمهلِلينةل ال َُّر النَّ ي  َ َاب َجْوِك ًَااِت الىَّ

 .7/555د اسفة يزيهلل. ينظر: ال خن  ل التن ي  الك ورل 

: الحددجل بددنا: مددا حاددق ق دد  النحددر أال  حددر ق دد  الرمدديل  قدد  ( مىددا ل صددحوا مىددا ل لتددنا5)

 (. 1557الحهللي  )
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الأًِاَه  اودده الوددسال الالىددست لمددا اسددترًا ه د  ددهللت الم ودد  د منددب 

لحنجةل  اب الرغ  ما أ ه  اوه الوسال الالىدست ح دق هدو بنفىده الم ود  

 مِنادب فوهنل ف هلل َأًِاَه لِْاَل َّنِ  ْبِا َ ْ هلِل اْلمُ 
َ
َةل َلَودنلِي طَّاِبل اْسَتْرًَاَ ه َأْه َي ِوَ  بَِمكَّ

مِْا َأْجِ  ِسدَ نَيتِِهل َفدَرًِاَه َلدهُ 
(1)

. لمدن  ادل لار دنال أه يرمدوا الجمدن  يومدًا 

اليرتلددوا يومددًال ثدد  ي اددوا  مددي الجمددن  د الوددوت ا اددرل الًالددك بىدد ب 

حنجته   إلب ًالك
(2).

 

ال سومن مننسك الحج م نودة  ستاإلسفن ص  د التلنةر التل هللية د 

 اب الرحمة بنلنن ل الالرأفدة هبد ل  المىدنمحة مدا أاطدر مدنه ل الملنلجدة 

وة الىدمحةل مدا غودر اإلسدسمالتدريلة  أصدولاطئه بحكمة ال حمة الفدق 

 شجب أال  نهلليهلل هب . 

 

 

                                                 

( القدنل التدو  5715ل مىنهلل   هللار با  مرل  ق  الحهللي  ) أحمهلل اإلمنتل مىنهلل أحمهلل اإلمنت( 1)

صددحوا  اددب شددرط التددوخوا ؛ ابددا ازيمددةل صددحوا ابددا ازيمددةل لتددنا:  إسددنندرشددلوب: 

 (. 5156 ل الل ن  بمكة ايمنت منبل  ق  الحهللي  )المننسكل بنا: الراوة د ال وتو ة 

( النىنةيل سنا النىدنةي الودغرىل لتدنا: مننسدك الحدجل بدنا:  مدي الجمدن ل  قد  الحدهللي  5)

 ( القنل التو  ا ل نك: حهللي  صحوا. 5574)
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 طْاف الْداع   -4

لمكدة المكرمدةل ال سدومن الكل دة   ملسو هيلع هللا ىلص اب الرغ  ما حدب الن دي     

ن ال لا ه هبدنل إ  ا ده لد  يمكد  فوهدن د حجتده حجدة إلوهالمترفةل الشوقه 

الوداعل ما حوا الصوله حتب ارالجه منهن سوى  ترال ايدنت
(1)

ل فهدو حدوا 

ار  منهن مهنجراا القم  ادب الحدزال ال
(2)

 إ  دك َلَخْودُر َأْ ِض  
ِ
القدنل: ))اَلَار

 اَلَأَحب  َأْ ِض ا
ِ
ل اَلَلْوَ  َأ  ي ُأْاِرْج  مِنْك َمن َاَرْجد ((ار  

 إَلي
ِ
ر

(3)
. الهد ا 

يلني أ ه  ند م نشرال بلهلل إهننةه مننسك الحجل حتدب ا ده ا درتض متىدنةسا؟ 

 اب مالجته صدفوة   دي ار  نهدن
(4)

حدوا  اد  أهندن حن د  ق ود  مو دهلل  

                                                 

ما المهللينة د حجته حجة الدوداع لىدتة ايدنٍت ب دوا مدا ًا  ال لدهللالل الداد   ( ار   سول ار 1)

 بلة اينت اا  ما ًا  الحجةل الار  منهن د الووت الرابض  تر ما ًا  الحجة . لامزيهلل مكة  

ل مىدنهلل   دهللار بدا   دن  ؛ أحمدهلل اإلمدنتما الملاومنت حول هد ر التفودوست ينظدر: مىدنهلل 

صحوا مىا ل بنا جوام اللمرال؛ ابا منجةل سنا ابا منجةل بنا: فى  الحج ؛ سنا النىنةيل 

 مكة ؛ الغورهن ما لتب الحهللي  الالىورال الن وية.   سول ار  الوق  ال   الاىف به

الَحْزاَلَ ال: هي من يلر  الووت بنس  ال تنشوةل مر فض ي نب  المىلب ما مطاض التمس لنه ال   (5)

 .1يزال سوقًا ما أسواق مكة. ينظر:  ن ق ال سد ل ملج  الملنل  الجغرافوةل 

؛ ال وه ديل  5/555سدلهلل الخرلوشديل شدر  المودطفبل  أبو؛  5/475( الواقهلل ل المغنم ل 5)

 . 5/514د ة  الن والل 

 ْبِا َأْاَطَب ْبِا َسْلَوَة ْبِا َ نمِِر ْبِا ُ َ ْوهلِل ْبِا َلْلِب ْبِا اْلَخدْزَ ِ ل يرجدض  ىد هن الد1)
ِّ
ب ( َصِفوَُّة بِنُْ  ُحَوي

ض ف ت   نهدن يدوت اودبل ل  زالج  سست با متك  ث  فن قهن فتزالج  لنن ة با الربو  مراه 

= 
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: إهندن فرجنبته  نةتة   ي ار  نهن «رُاعمت ا َي»الخرال  ما مكة ب وله: 

قددهلل لن دد  أفن دد  بنل ودد  ثدد  حن دد  بلددهلل اإلفن ددةل ف ددنل  اودده الوددسال 

الالىست: ))فاتنفر((
(1)

  . 

حددواله  المتفنال ددة د ال ددهلل ال أالد ًالددك مرا ددنال لظددرال  النددن  ال

الا ستطن ة الالتحم ل ال ا وة لتح وق  غ نت اللهلليدهلل مدنه  ال سدومن القدهلل 

ألماوا مننسك الحجل لو ه قهللالال له    يمكا  حهلله  الخرال  مدا مكدة 

يخر ل ال سومن أ ه يلاد  أه الحدج  لدب ال ودب د  ملسو هيلع هللا ىلصًاا  أى الن ي إإ  

  الاددلومل الالودد يل  رديددة مننسددكهل الالنددن  فددوه  ل وددر الىددا الفددوه

الالمددرأال. فاددسا  ددا لو دده سددفر الهددو بحددهلل ًاا دده قطلددة مددا اللدد اا. ففددي 

الموفر قطةوث مون الةوذا  يَ وٍ » قدنل: ملسو هيلع هللا ىلصأه الن دي  حهللي  أبي هريدرال 

«رُدكم طةامه ألشراعه ألنْمه فنقا قضى نهَته فَيةجَ إلى رََه
(2)

   . 

                                                 
= 

بوا اه يلت هدن اليتزالجهدنل ال ىدا ل فختدن ت ًالدكل  لن   د الى ي يوت اوبل فخورهن الن ي 

 .  4/155ر(. ينظر: ابا سلهللل الط  نت الكبىل 55ل من   سنة ) فتزالجهن  سول ار 

( ينظددر: مىددا ل صددحوا مىددا ل لتددنا: الحددجل بددنا: الجددوا خددوا  الددوداع السدد وخه  ددا 1)

 (. 1511نةهل  ق  الحهللي  )الح

( ال خن  ل صحوا ال خدن  ل لتدنا: اللمدرالل بدنا: الىدفر قطلدة مدا اللد اال  قد  الحدهللي  5)

(1451 .) 
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تده المدنهج الما هنن يترلهلل لنن أه الن ي  اوه الوسال الالىست  سد   م

التل هلل  الوحوا الال وي  د ممن سة التدلنةر التل هلليدةل ال سدومن مننسدك 

الحج ب ومهن الحان يةل ال ط و نمن الالتزامنمنل ما غور اادسل أال   ودنهل 

أال  كام أال  نطدضل إًا إه اإل ىدنه بط لده بحنجدة إلدب الراحدةل الاووصدًا 

نوددبل فاددسا  ددا بلددهلل أه أ دد  سددونحة  بن وددةل فوهددن الك وددر مددا التلددب الال

مفن قته ا ه  الالوخا. جن س  وب  ونوه فىا المجنل لما ل   تىا لده 

الفرصددة د إلمددنل بلدده المننسددكل التددي أحددنل محددنت النددن  بوندده البددوا 

أداةهنل الأه اللبال لوى  بطول المكدو ل حتدب الإه لدنه ًالدك د بود  ار 

وال الإلمددنل الحددراتل البجددوا  بوتدده اللتوددقل الإ مددن ب ومددة ا لتددزات الوددح

 المننسكل ال رديتهن  اب أ   الجه.

لوس لمن يفلد  الودوت الك ودر مدا حجدن  بود  ار الحدراتل بتدنطله  

هندوا لنفدة أال تهللده  د أدا  المننسكل المكوثه  د ال و  الحراتل بلهلل أه 

 طددنةه  الفرصددة إمننسددك الحددجل ال ددهللت فىددحه  المجددنل لغوددره ل أال 

الطوا ل ممن يفادي ًالدك إلدب هدهلل   د  اك المننسك المزاحمته  إل منت

 لكرامة اإل ىنه أال  جنالم بلاه   اب بلهل  الإي ا  بلاه  بلاًا. 
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ملسو هيلع هللا ىلص

 

 شك أه ما أه  من يموز ا  ىنه ب  ىن وته هو سمو  لنماه ال فن اده 

جنىهل ال سومن أه المىا  أاللدب مدا غودرر  أبنن المرموق د مجتمله المض 

ال ح و ًا لتلدنلو  ال درآه  د  ح وق ه ا التفن   ا يجنبي  ا وة  مر ار 

الكددري ل المددا هنددن أ اد  اودده الوددسال الالىددست أه يحددول  اددك المفددنهو  

مجتملده بمدن د  أبندن الال و  الا سس إلدب سداو  مامدو  يتلنمد  بده مدض 

ًالك أينت الحج التي قهلل يلنك فوهن المىا  شوئًا ما التلب الالنوب ال غودر 

وة اإلسدسما حوالل إ  أه الواجب  اوه أه   يتور  إ  الفدق الادوابط 

ارى المحوطة به. القدهلل حناللد  د التي  لتني بنإل ىنه ق   ل  الملنك ا 

 اوده الودسال الالىدست أه  لز  اب ثسثة جوا دب حدنالل أه ا الم ح  أه 

المجتمض ال سومن النفىدوة الا جتمن ودة  بنن يرا ي فوهن ال و  الحان ية  

الالىاولوة الهدو يدند  مننسدك الحدجل  لطدي مدا اسلهدن د السدًا ال دباا 

 ممنه.          وة المتلنق ة  اب مر اللوو  الا اإلسسملك  ا جونل 
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 مراعاُ الةيم ال فميث -1

أ ه  ا ب اللهلليدهلل مدا ل رال الن ي  اوه الوسال الالىستيجهلل المتت ض لىو

ال و  الحان ية د  لنمس ه الساولون هل ال اب لنفدة ا صدلهللال المدض جمودض 

فئددنت مجتملددهل مىددامه ل المتددرله ل منددنف ه  اليهددوديه . الهددو بدد لك 

يرسدد  صددو ال م نلوددة لامجتمددض المنتددود الدد   أ ادر ار سدد حن ه ال لددنلب 

النفىددوة     دد  أهموددة  ددا غورهددن مددا ال ددو ل  لانددن   اددب أ  دده. الال ددو 

فاكدد  مجتمددض مددا المجتملددنت  وددوب منهددنل يتوقددم ًالددك  اددب مددهللى 

 حاررل ال لنماه مض الملطونت الال دو  الحادن يةل فنلمجتملدنت ال هللاليدة 

الال رالية  ختام ب ومهن ال سو من النفىوة  ا المجتملنت المهلل ودة أال التدي 

 و  د المجتملنت الهللينوة  ختام  نهدن د  كوه أل ر  حاراا منهنل بونمن ال

 المجتملنت اللامن وة. 

الهدو يتلنمد  مدض أ دهللاد  ملسو هيلع هللا ىلصالما هندن  تدلر بلظمدة   وندن المودطفب 

ل ورال ما النن ل د  حاته  حاة الحجل الفئنت مختافدة مدا ال تدرل  جدن ا 

ل مدنه  ا  دراا الد يا   يحىدنوه التلنمد  د غدنل ه  إ  بنلغاظدة  ال ىن ا

ب ددوال حتددب أثددرت حنشددوة  إلودده ملسو هيلع هللا ىلصاللددرك ب ددنةاه  يجدد ا الن ددي  الالتددهللالل

ددِ   ِ نْددهلَلَ ل : محمددهللال ددوا  اددب  ق تددهل الي ددول يددن   الَّ
ِ
َأْ طِنِددي مِددْا َمددنِل ار
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ل َفَاددِحَك ُثدد َّ َأَمددَر َلددُه بَِلَطددن ٍ إلوددهَفنْلَتَفددَ  
(1)

المددهلله الدد يا  أبنددن . الفددوه  

 يتلنماوه بنوع ما الرقي الالتحار.

أاللب  حاة الحدج اهتمنمدن  انصدوًال ال سدومن  ملسو هيلع هللا ىلصاليمكننن ال ول أ ه 

د آٍه الاحهلٍل اللهللد الك ودر  إلوهل اليجتمض اإلسستأ ه ُ لا أسنسي ما أ لنه 

ما النن ل الفوه ما الحو ونتل الالتلنةر التل هللية التي  الك ورل فاسا  دا 

نسدك  حم  النن   ندن  الىدفر المتدنق الطريدق مدا أجد   رديدة  ادك المن

  اوه .   التي أالج هن ار 

ما المهللينة المنو ال قنصهللاا بو  ار الحراتل البكد   ملسو هيلع هللا ىلصفمن  ارالجه 

ا حددهللا  التددي حوددا  اددسل هدد ر الرحاددة الم ن لددةل  جددهللر  لنمدد  مددض 

جموض الحجن  برساوٍا متمدهللٍه المتحادرل مرا ودًا  فىدونت الندن   ادب 

ااتس  اشكنله  الألواهن  ال غ دنم  ال طالدنم  الأمدزجته ل الهدو بد لك 

ق الدد   يتلنمدد  الفددق المددنهج الربددنكل يلطددي صددو ال م نلوددة لامىددا  الحدد

البملطوددنت ا لتددزات الحاددن ية لاىدداولونت الوددحوحة. فهدد  لدد له مددا 

                                                 

( القدنل 15514ل مىنهلل ا س با منلكل  قد  الحدهللي  )أحمهلل اإلمنتل مىنهلل أحمهلل اإلمنتينظر:  (1)

 صحوا  اب شرط التوخوا.  إسنندرالتو  شلوب: 
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يحج الووت ما المىاموا الترسي الا قتهللا  به  اوده الودسال الالىدست الهد  

 يتجنالمه  اب ا اريا ال سومن  فىونم  بتتب أ واع اإلي ا ات. 

الحاوفة )المو نت( لو هللأ ال نهلل الصوله  اوه الوسال الالىست إلب ًا  

هو الما مله بنإلحرات ما هنن ل  فى  امرأال ما  ادك الجمدوع الحنشدهللالل 

 اُر َ نَْهددنل َقنَلددْ : ال نصددهللال بودد  ار الحددرات. ف
َ
ُ ِفَىددْ  ))َلددْا َ نةَِتددَة َ ِ ددي

َأْسَمنُ  بِنُْ  ُ َمْوسٍ 
(1)

َجَراِلل َفَرَمَر َ ُس   هلِل ْبِا َأبِي َبْكٍر بِنلتَّ  بُِمَحمَّ
ِ
َأَبدن  ملسو هيلع هللا ىلصوُل ار

((َبْكٍرل َيْرُمُرَهن َأْه َ ْغَتِىَ  اَلُ ِه َّ 
(2)

 . 

 مدنت هد ر إفن مر ال   حو  يحتن  إلب ملنلجة شر وةل ما أجد  

المرأال التي اللهللت د ه ا الوق  ال   يحتن  منهن إلب خهدن ال  نمدة إل مدنت 

نل مدا أجد  إلوهدحجتهنل فاس  ا ال وال الجىهللية التي هي برمس الحنجدة 

 حم  أ  ن  الىفر المتنق الطريقل ال ردية النىكل  اب الوجده الودحوال 

                                                 

ْا َلَهن ِهْجَرَ دنِه: ِهْجدَراُل اْلَحَ َتدِة اَلِهْجدَراٌل َأْسَمنُ   (1) بِنُْ  ُ َمْوٍس اْلَخْ َلِموَُّة َلنَ ْ  مَِا اْلُمَهنِجَراِت مِمَّ

 زالج  ما جلفر با أبي خنلبل الما أبي بكر الوهلليقل ال اي با أبي خنلدب   دي  بِنْلَمهلِلينَِةل

     .  7/5577ار  نه . ينظر: أبي  لو ل ملرفة الوحنبةل 

مىا  ل صحوا مىا ل لتنا: الحجل بنا: احرات النفىن  الاستح نا اغتىنلهنل  ق  الحدهللي   (5)

( ؛ النىنةيل سنا النىنةي الوغرىل لتنا: مننسدك الحدجل بدنا: اهدسل النفىدن ل  قد  151)

 ( القنل التو  ا ل نك: حهللي  صحوا.5675الحهللي  )
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مدا شدوق  دا  منىدك الحدج  -لغورهن ما الحجن  -ال سومن من  حماه 

. إ  أه ه ا الد   أصدنهبن مدا النفدن ل  غد  أ ده ادن    ملسو هيلع هللا ىلصمض  سول ار 

نةسا بونهدن  ا خنقتهن القهلل منل   شك أ ه أثر  اب  فىوتهنل بمن قهلل يكوه حد

مدا أدا  مننسدك الحدجل د احتمدنل ا جن هدن إلدب  إلودهالبوا أدا  مدن  ود و 

المهللينة المندو الل لدوه المكدنه الد   حن د  بده قريدب جدهللاا مدا المهلليندة 

المنو ال. المض ًالك  نلج الخطنا الن و  الكري   فىوتهن التي   شك أهندن 

ا ت ندهدن أه لن   ماطربة بى ب من أصنهبن  ادب حدوا غدرال مدا أمرهدن. ال

 ا مر قهلل حنل بونهن البوا  غ تهن د  ردية  ىكهن.

الب لك يكوه  اوه الوسال الالىست قهلل  دنلج هد ا الحدهلل ل ملنلجدة 

 فىوة الفق قومة حان يةل  ا ن فوهن الحنلة التي يمكا أه  كوه  اوهن هد ر 

المرأالل فا  يحرمهن ما  ا وة  غ تهنل ال فض ما ملنوينمن ب ولة لزالجهن أبدي 

 : مرهن فاتغتى  الم ل لمن اه  النن . كر الوهلليق ب

الما ملنلجن ه النفىوة  اوه الوسال الالىستل فاسا  ا التر وةل أه 

ن َلنَه فِدي َبْلدِه  نةتة   ي ار  نهن قنل : )) ُلنُْ  فِوَمْال َأَه َّ بُِلْمَراٍل َفَامَّ

 َصداَّ 
ِ
 َ ُسدوُل ار

َّ
ِريِقل ِحْاُ  َفهلَلَاَ  َ َاي ب اُر َ َاْودِه اَلَسداََّ  اَلَأَ دن َأْبكِديل الطَّ

َفَ نَل: َمن ُيْ كِوِك؟ل ُقْاُ : اَلِدْدُت َأ ِّي َلْ  َأُلْا َاَرْجدُ  اْلَلدنَتل َقدنَل: اْ فِِادي 

ددي بِددنْلَحجِّ اَلَقددنَل  ُ ْمَرَ ددِك اَلاْ ُ ِاددي َ ْأَسددِك اَلاْمَتِتددطِي. َقددنَل ُموَسددب: اَلَأِهاِّ
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ِهد ْ اَلاْصنَِلي مَ  :ُسَاْوَمنهُ  ((ن َيْونَُض اْلُمْىاُِموَه فِدي َحجِّ
(1)

فهدي قدهلل حن د    

أه  نىدك المننسدك لاهدن غودر أهندن    طدو   ملسو هيلع هللا ىلصق   داول مكةل فرمرهدن 

ًالكل فرمرهدن اه  غتىد  ال حدرت بدنلحج ال خدر  إلدب  إلوهبنل و ل فتك  

 ملسو هيلع هللا ىلص رفددنتل البلددهلل أه خهددرت خنفدد  بنل ودد ل الا مدد  حجهددنل فامددن ا اد 

ل َأَ نَْطاُِ ددوَه بُِلْمددَراٍل الخددرال  الاللددودال إلددب المهللينددة قنلدد : ))
ِ
َيددن َ ُسددوَل ار

ْحَمِا ْبَا َأبِي َبْكٍر َأْه َيْخدُرَ  َمَلَهدن إلد ؟ َفَرَمَر َ ْ هلَل الرَّ ٍة اَلَأْ َطاُِق بِنلَحجِّ ب اَلَحجَّ

التَّنِْلو ِ 
(2)

((ل َفنْ َتَمَرْت َبْلهلَل الَحجِّ 
(3)

 . 

أه  نةتة   ي ار  نهدن ا دطرب   فىدوتهن بىد ب  الممن  شك فوه

الما مله ال سومن  ىدنةه بلمدرال الحجدةل  ملسو هيلع هللا ىلص هللت استولنهبن أه يرجض الن ي 

ال رجض هي بحجة ف طل فرفاد  الخدرال  حتدب  لتمدرل فنسدتجنا الن دي 

                                                 

( القدنل 1664بنا: د افراد الحجل  ق  الحدهللي )داالدل سنا أبي داالدل لتنا: المننسكل  أبو (1)

 التو  ا ل نك: حهللي  صحوا. 

بنلفتا ث  الىكوهل اللىر اللوا المهماةل الين  سنلنةل المو : مو دض بمكدة د الحد ل التنلو :  (5)

الهو بوا مكة السر ل  اب فرسخوا ما مكة القود   ادب أ بلدةل السدمي بد لك  ه جد س  دا 

 دا شدمنله ي دنل لده  دن  ل الالدواد   لمدنه البدنلتنلو  مىدنجهلل حدول  يمونه ي نل له  لدو  الآادر

. ينظدر: الحمدو ل ملجد  مىجهلل  نةتة الس نين  اب خريق المهللينةل منه يحرت المكووه بنللمرال

 .5/11ال اهللاهل 

 (. 1645ال خن  ل صحوا ال خن  ل لتنا: الحجل بنا:  مرال التنلو ل  ق  الحهللي  ) (5)
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 اوه الوسال الالىست لطا هنل إ  ن ا المهللةدة ال طوو دًا لنفىدوتهن
(1)

ل فر سد  

لولمرهدن مدا التنلدو ل اللد  يكتدم بد لك بد  ب دي ملهن أانهن   هللالرحما 

إلوهينتظرهمن د أ اب مكة حتب أ م   مرمن ال ندت 
(2)

. 

  

 الةيم ااجتَاعيث مراعاُ -2

لا ددو  ا جتمن وددة دال اا فددن سا د  حهلليددهلل منهوددة أ  مجتمددض مددا        

المجتملدنتل لوهندن  حمد  د ثننينهدن اودنةل الصدفنت مرغدوا هبددن د 

ًالك المجتمضل  تهللا  د  كوينهن مجمو ة ما اللوامد ل يمكدا أه  كدوه 

دينوة أال  ندات ال  نلودهلل مو الثدة  دا ا بدن  الا جدهللاد أال فاىدفنت لد له 

 ىتمهلل منهوتهدن مدا دينندن  اإلسستتمض من. الال و  ا جتمن وة د حكمن  مج

د  ملسو هيلع هللا ىلصالحنودم الفددق  ددوابط الددوحيل الالتط ودق اللماددي لرسددولنن الكددري  

الاقددض الحوددنال ا جتمن وددة ال سددومن  حاددة الحددج التددي ا طدد  ل اددريا 

                                                 

؛ ال ىددطسكل المواهددب  1/155ل ينظددر: ابددا الما ددال غنيددة الىددول د اوددنةل الرسددول  (1)

 .165/ 5الاهلل وة بنلمنا المحمهلليةل 

ال خن  ل صحوا ال خن  ل لتدنا: الحدجل بدنا: ا دا  المدرأال اادم ااوهدنل  قد  الحدهللي   (5)

 .555( ؛ ابا حزتل حجة الوداعل 5141)
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د السًا  ماوة د ل  المجن ت ال ادب لنفدة ا صدلهللال بمدن د ًالدك  لزيدز 

البن ال ا جتمن وة الالتدي  لندب بنلممن سدنت اللماودة  ال و  الحان ية

 المجتمض.   أبنن بوا 

د حجتدده  ملسو هيلع هللا ىلصالقددهلل  م ادد  ال ددو  ا جتمن وددة التددي لرسددهن الرسددول 

)حجددة الددوداع( بمجمو ددة مددا ا حددهللا  التددي الاف تدده د  اددك الرحاددة 

الم ن لددةل الالتددي أ طدد  صددو ال مموددزال  ددا ا لتزامددنت ا جتمن وددة التددي 

ا هددن لحاددول  موًاجوددة لمتددكست أال ملوقددنت ملسو هيلع هللا ىلصول حماهددن الرسدد ل الأدَّ

اجتمن وة أفا  إلب  ىنؤ ت متنو ة لاوصول إلدب حادول شدر وة. ففدي 

خري ه إلب مكة الاف ته امرأال ملهن خف   ىرل  دا صدحة حدج خفد   حماده 

ملهن د ًالك الطريق التنقل الل  يكا لوخرجهن ما بوتهن الهي  اب حنلتهن 

َلِا اْبِا َ  َّدنٍ ل َقدنَل: َلدنَه َ ُسدوُل ال بتا وة  هللا   هبن. فه ر إ   غ تهن التهلليهلل

اْلَحن ِ   َصاَّب اُر َ َاْوِه اَلَساََّ  بِنلرَّ
ِ
ار

(1)
َ َ ْل ان َفَىداََّ  َ َادْوِهْ ل َقدنَل:  

َمدِا ))َفَاِ ي

 َصداَّب ((اْلَ ْوُت؟
ِ
ل َفَ نُلوا: اْلُمْىاُِموَهل َفَ نُلوا: َفَمْا َأْ دُتْ ؟ل َقدنُلوا: َ ُسدوُل ار

                                                 

اْلَحن (1) ا ِ   :الرَّ المندو ال.  َمْوِ ٌض مِْا َأْ َمنِل اْلَفْرِع َ َاب َ ْحٍو مِدْا َأْ َبِلدوَا مِدوسا مِدَا اْلَمهلِلينَدةِ  بَِفْتِا الرَّ

 .  5/11ينظر: اللظو  آبند ل  وه المل ود شرح سنا أبي داالدل 
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تَِهدنل  .اُر َ َاْوِه اَلَساَّ َ   َفَرْاَرَجْتدُه مِدْا مَِحفَّ
ٍّ
َفَفِزَ ِ  اْمَرَأاٌل َفَرَاَ ْت بَِلُاهلِل َص ِي

؟ َقنَل: ل َهْ  لَِهَ ا َحجٌّ
ِ
«َنَةْمل أَلَلِ  َرْجرُ »َقنَلْ : َين َ ُسوَل ار

(1)
. 

فنل   ي هللال أه هد ر المدرأال القدهلل لن د   حمد  خفاهدن ملهدن الهدي د 

خري هن إلب الحجل مدض  حمد  مدن د الىدفر مدا متدنق الصدلوبنت. إ  أه 

ملهدن د  حنلتهن ا جتمن وة ل   مكنهن ما اب ن  خفاهن د بوتهدنل فنصدطح ته

ه ر الرحاةل الهي قهلل الاف د  الن دي  اوده الودسال الالىدست د خري هدن إلدب 

الحجل فن تهزت فرصة ل نةه لتىرله  ا خفاهن ه ا ه  لده حدجل إًا ي دهللال أه 

مرا ودًا ال دو  ا جتمن ودة التدي  لوتدهن  ملسو هيلع هللا ىلصقا هنل فرجنهبن الن دي أا مر قهلل 

للددهللت  ملسو هيلع هللا ىلص اددك المددرأالل الالتددي لدد   ىددما لهددن بددرت  اللددهللهنل مددض مرا ن دده 

ا مدر  هربدالخرال   ا قومة ا لتزات المرمو  هبن المىدا ل اجنبدة خمر تهدنل 

 ((.           َ َلْ ل اَلَلِك َأْجرٌ أالسض ما ًالكل ب وله: ))

سدمونة الث وادةل  امدرأالف هلل لن    نهنأمن أت المنمنوا سودال   ي ار  

اللهن مكن ة اجتمن وة إهنن مالجة الن ي  اوه الوسال الالىدستل الحدوا الصد  

إلب المزدلفة أحى  أهنن بحنلتهن  اك لو ب و  إلب الو نح حتب  ملسو هيلع هللا ىلصالن ي 

                                                 

( 1657داالدل سدنا أبدي داالدل لتدنا: المننسددكل بدنا: د الود ي يحدجل  قد  الحددهللي  ) أبدو (1)

 : حهللي  صحوا . القنل التو  ا ل نك
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بما مله ما النن  ما مزدلفة إلب منب فىوكوه ا مر شدنقًا  ملسو هيلع هللا ىلصينفر الن ي 

اه  سوتوجهوه مرال الاحهللال لرمي جمدرال الل  دةل  اوهن ال سومن أه النن  ل

 فطا   ما الن ي  اوه الوسال الالىست المغند ال ق اه . فلد
َ
ْا َ نةَِتدَة َ ِ دي

 ))اُر َ نَْهن َقنَلْ : 
َّ
َسدْوَداُلل َأْه َ دهلْلَفَض َقْ دَ   ملسو هيلع هللا ىلصَ َزْلنَن الُمْزَدلَِفَة َفنْسَتْرًَاَ ِ  النَّ ِدي

 َحْطَمِة النَّنِ ل اَلَلنَ ِ  اْمَرَأالا َبطِوَئدةال َفدَرًِاَه َلَهدنل َفدهلَلَفَلْ  َقْ دَ  َحْطَمدِة النَّدن ِ 

))...
(1)

 ا ددب هنددن الحنلددة ا جتمن وددة التددي لن دد   اوهددن  ملسو هيلع هللا ىلص. فنلرسددول 

جىدمهنل الىوهللال سودال   ي ار  نهنل ما لب سدنهنل البهللا دة بدهللهننل الث د  

الأهنن يتق  اوهن المكو  مله  حتب الو نحل حو  ينفر ل  الحجن  مدا 

مزدلفة مرال الاحهللال من ما شر ه أه يتى ب د أًايتهنل د  مي جمرال الل  دة أال 

بنلخرال  ما مزدلفة لممن سدة ب ودة  ملسو هيلع هللا ىلصخوا  اإلفن ةل فرًاه لهن الرسول 

هن  غ طهدن النىكل لتجنب محنت النن . الل لك الجهلل ن  نةتة   ي ار  ن

َلدَوِدْدُت ًالك ال تمنب لو أهندن فلاد  م اهدنل حود  قنلد : )) استئ اهنن اب 

 َصداَّب اُر َ َاْودِه اَلَسداََّ  َلَمدن اْسدَتْرًَاَ ْ  َسدْوَداُل 
ِ
َأ ِّي ُلنُْ  اْسَتْرًَاْ ُ  َ ُسدوَل ار

                                                 

ال خدن   صدحوا ال خددن  ل لتدنا: الحدجل بددنا: مدا قددهللت  دلفة اهاده باودد ل  قد  الحددهللي   (1)

( ؛ مىددا ل صددحوا مىددا ل لتددنا: الحددجل بددنا: اسددتح نا   ددهللي  دفددض الاددلفة مددا 1741)

 (.1515مزدلفة لانىن ل  ق  الحهللي  )
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ددْ َا بِِمناددبل اَلَأْ مِددي اْلَجْمددَراَل َقْ ددَ  َأْه َيددْر ِ  َ الوُّ
 النَّددنُ  َفُرَصدداِّي

َ
((ي

(1)
لتتجنددب  

 محنت النن  المهللافلته ل الا ًاى الحنص   نه .

الحددوا  ود دده مددا الحددج الجددهلل  اودده الوددسال الالىددست امددرأال مددا 

مترلمة لمن فنمن ما الفسح بمراف ته د  حاتده الم ن لدةل ف دنل لهدن  ا  ون 

أبدن  -َقنَلدْ : َأُبدو ُفدسٍَهل َ ْلنِدي َماْلَجَهدن ؟((َمدن َمنََلدِك مِدَا الَحدجِّ )) متىنةسا:

دن َلنَدنل َقدنَل:  -سننه َلنَه َلُه َ نِ َحنِه َحجَّ َ َاب َأَحهلِلِهَمنل اَلا َاُر َيْىِ ي َأْ  ا

ثا َمِةي» جَّ َُ ثا َرأْل  جَّ َُ ََْةِضي  ي َرَمَضاَن 
ُا فِ َر َْ الن دي  اوده  حدس  أالهندن  «َفنِنَّ عا

   منلهددن مددا أدا  الحددج ملددهل هددو الحنلددة الوددسال الالىددست أه الىدد ب الدد

ا جتمن وة التي  لوتهن مض مالجهنل فنلف ر ال   ه   اوه حدنل بونهدن البدوا 

بنلرغ ة التي غمرمن بتح ودق الحدجل  ملسو هيلع هللا ىلصمن  تتهي ما أدا  النىكل فرحس 

الأسفهن  اب من فنمن. فرحب أه يرفض ما ملنوينمدنل الي دو  مدا  زيمتهدنل 

د  ح وق من  تمننر ما الل ندال ال سومن أدا  النىكل اليفتا لهن افنق جهلليهللال 

. البد لك يكدوه قدهلل   اهدن ملسو هيلع هللا ىلصفرابهن أه  مرال د  مانه  لهللل حجة مله 

الحول ا ظن هن ما الاقلهن المنل  ال    نشته د حنلتهن ا جتمن وة  ادكل 

                                                 

بنا: الوقدو  بلرفدة الالمزدلفدة ابا ح نهل صحوا ابا ح نه برت وب ابا با نهل لتنا: الحجل  (1)

 صحوا. إسنندر( القنل التو  شلوب: 5471الالهللفض منهنل  ق  الحهللي  )
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إلددب أمدد  جهلليددهلل الإحىددن  مفلدد  بنلىددرال ل لتح وددق هددهللفهن الدد   خنلمددن 

   ه.   حام  بهل ال من  أه  ح

 مراعاُ الةيم المَْكيث  -3

 تدددك  ال دددو  الىددداولوة جن  دددًا اسنسدددوًا مدددا حودددنال الفدددرد د        

مجتملدهل  لكدس  أبندن المجتمضل فىاولون ه ال ورفن ه التي يتلنم  هبن مدض 

ب و  حادن ية متكنمادة  اإلسستال و  التي يحماهن التخلل الما هنن جن  

لكدد  جوا ددب الحوددنالل لارقددي بنإل ىددنه إلددب أسددمب د جددنت التحاددر 

الالتمهللهل اللنه لان ي  اوه الوسال الالىستل الهللال  ا سن  د إ سدن  هد ر 

المجتمدضل ال سدومن د  حاتده  حادة حجدة الدوداعل فحدوا  أبندن ال و  بدوا 

ض  اددك الفئددنت النظددر د الىدداولونت التددي  لنمدد  هبددن  سددولنن الكددري  مدد

المختافة ما النن ل برغ نمدن الموولهدن الأمزجتهدن خوادة مدهللال  حاتده الالتدي 

دام  من ي را ما باض ال تريا يومنل الهو مله  يىور د سفر شنقل مدا 

المهللينة المنو ال حتب مكة المكرمةل  جهللر  اوه الوسال الالىست لدر  لد  

أه ي تددهلل  هبددن ملطوددنت ال ددو  الىدداولوة المتموددزالل الالتددي يمكددا لامىددا  

 لاتلنم  مض ا اريا ال سومن د م   ه ر الرحاة الم ن لة.
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فه ا التريهلل الهمهللاك       
(1)

ْمِتي َبدْوَا مِنادب أ ا نَبْونََمن يرال  لنن ب وله:  

ِة َ ُسوِل ار ْلِب فِي َحجَّ ل   ملسو هيلع هللا ىلص اَلالتِّ تِي َحجَّ  ًَِاا اَلْقُض َ نَقٍة َاْاِفديل َفنْلَتَفد ُّ فَ الَّ

  َفدد ًَِاا
ِ
وورِيدا »ل َفَلَرَفنِدديل َفَ ددنَل: ملسو هيلع هللا ىلص َ ُسددوُل ار َرَا »ُقْاددُ : َ َلددْ ل َقددنَل: « ؟الشَّ

َِْفي َيا َشرِيدا  ََ   َ َا
َِ
ُْ ل َقدنَل: « ؟َر

ِ
َمدن بِدي إِْ َودنٌ  الل ُقْادُ : َبَادب َيدن َ ُسدوَل ار

 ُلُغددوٌا اَلَ  
ِ
     ل َفَ ددنَل: ملسو هيلع هللا ىلصل اَلَلكِددْا َأْلددَتِمُس اْلَ َرَلددَة فِددي َمْرَل ِددي َمددَض َ ُسددوِل ار

َِْ، َشوْيءُ  يا» و َْ َمَةَ  ِمْن ِشْةرِ راَميََّث ْعِن َرعِي الصَّ ََ ُقْادُ : َأَ دن َأْ اَلى   «؟َشرِيدا 

اِو »النَّنِ ل َقنَل:  ََ » 
ِ
ل اَلإًَِاا َقدنَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَرْ َتهلْلُ ُهل َف ًَِاا َسَكَ  َ ُسوُل ار َسَك ُّ

  «إِيهِ »
ِ
 » ِ نْدهلَل ًَالِدَك: ملسو هيلع هللا ىلصَأْ َتهلْلُ ُهل َحتَّب إًَِاا َخنَل ًَالَِكل َقنَل َ ُسدوُل ار

ِ
ِع ْوَد ا 

 ،َِْ َْما راَميََّث ْعِن َرعِي الصَّ «ِع
(2)

   

د الاقض الحونال اللماودة  ملسو هيلع هللا ىلصفنل ومة الىاولوة التي  رجمهن  سول ار 

بحمادده شددخل   مرلددب لددهل د أ ض من طلددةل القددهلل ا تددغ  النددن  لددٌ  

بحنجتهل  ن ئ  ا مهللى ال دو  التدي يحماهدن بهللااادهل لولطدي الندن  بد لك 

                                                 

مىدا  د  اإلمنتبله ا حندي ل اار  له  اسمه منلك با سويهللل صحنبيل  الى  ا الن ي  (1)

 . 565/ 5صحوحه. ينظر: ابا حجر اللى سك ل ا صنبة د  مووز الوحنبةل 

التو ل أادسق  أبو( ؛ 6551الطباكل الملج  الك ورل مىنهلل التريهلل الهمهللاكل  ق  الحهللي  ) (5)

خنهر المخالل المخاوونت الاجزا  اارى  بدي خدنهر المخادلل  أبو؛  1/15الن ي الادابهل

5/147. 
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 إلودهقدهللالال  توجده  ملسو هيلع هللا ىلصد سًا  ماوًا د  لزيز م   هد ر ال دو ل ال سدومن أ ده 

ال المحتددن ل القاددن  أ ظددن  النددن . فنلتلددنالهل الإغنثددة الماهددو ل المىددن هلل

ه أحددواةج النددن ل الالىددلي د اددهللمته  مددا ال ددو  الىدداولوة التددي ين غددي 

يتلنمدد  هبددن المىدداموه د الاقددض حوددنم  اللماوددةل لاوصددول إلددب الىددلندال 

 المنتودال د حونم ل ال تر الخور. 

المن أحو  مىامنن الووت إلب  فلو  ال و  التي جن  هبن ديننن الحنودم. فواقدض 

ل إلودهإًاا لنه ثمة شيٌ  أصد ا المىدا  الملنصدر د اشدهلل الحنجدة ا مر أ ه 

ي الدد   يددوق  إحىنسدده بددنل و . اسقددفمددن ًالددك التددي سددوى الددو ي ا 

فنلمىا  أاللب مدا غودرر د حمد  أمن دة ال دو  ال سدومن الىداولوة مودهللاقن 

 مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس ُّٱل ولدده  لددنلب: 

َّ مف خف حف جف مغ جغمع  جع مظ حط
 [.٢٧األحزاب: ] (1)

المىددامنن الوددوت ال سددومن مالا  بودد  ار الكددري  بددرمس الحنجددة إلددب 

ممن سددة م دد  هدد ر الىدداولونت التددي يحتنجوهنددن ال حددا  ددرى التددزاح  

الالتهللافض بوا المئدنت مدنه   سد نا  كدند  كدوه لوىد  ًاات قومدةل حتدب 

                                                 

ما سو ال  65الا ية  56ينظر: ابراهو : ملرينل متكست فاىفوة ملنصرال ) المتكاة الخا وة(  (1)

 ا حزاا.
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آًاى بلاه  بلاًال متننسوا  الح ا ي ن  الالتلدناله الا ادن  التدي جدن ه  

   هبن دينه .    

اللددنه  اودده الوددسال الالىددست حريوددًا لدد  الحددرد  اددب أه يىددور 

النددن  بىدددكونة الالقدددن  لترديدددة مننسدددكه  داله أه يدددنًا  أحدددهلله  ا ادددر 

 َلدِا اْبدِا َ  َّدن ٍ ال سومن فوه  التو  الك ور الًاا الحنجة الالمرأال الالطف ل ف

 َصاَّب اُر َ َاْود)) ل َقنَل:  ي ار  نهمن
ِ
ِه اَلَسداََّ  مِدْا َ َرَفدَة َأَفنَض َ ُسوُل ار

كِونَُة اَلَ ِديُفُه ُأَسنَمُةل اَلَقدنَل:  وكِي َِثل َفونِنَّ »اَلَ َاْوِه الىَّ ْم عِالمَّ وْيكا ََ ل َع َهوا ال َّوا،ا َريُّ

 َِ عِ َِ أَلاإْلِ ََ عِنِيَجاِف اْلَخْي َقنَل: َفَمن َ َأْيُتَهدن َ افَِلدةا َيدهلَلْيَهن َ نِدَيدةا َحتَّدب « اْلبِرَّ َلْي

نل َماَد اَلْهٌب ُث َّ َأْ َدَ  اْلَفْاَ  ْبَا اْلَل َّدن ِ َأَ ب  َجْملا
(1)

َهوا ال َّوا،ا » ل اَلَقدنَل: َريُّ

ووكِي َثِ  ْم عِالمَّ ووْيكا ََ َِ َفَة عِوو
َِ أَلاإْلِ ََ عِنِيَجوواِف اْلَخْيوو َقددنَل: َفَمددن َ َأْيُتَهددن  «إِنَّ اْلبِوورَّ َلووْي

((َ افَِلةا َيهلَلْيَهن َحتَّب َأَ ب مِناب
(2)

  . 

                                                 

ل لنه ألدب با   هلل المطاب با هنش  الهنشميل ابا    سوهلل ن  سول ار الفا  با الل ن   (1)

ةل الحنوندنل الث د   غزا مض الن ي ما المىاموا ا الاة ل  .ر الأمهأبواإلاوالل البه لنه يكنب  مك 

كل ل مدنت د خدن وه  مدوا . ينظدر: ابدا حجدر اللىد سمله يومئ ل الشههلل مله حجدة الدوداع

 . 5/546ا صنبة د  مووز الوحنبةل 

داالدل  أبدو( ؛ 5156ل مىنهلل   هللار با   ن ل  ق  الحهللي  ) أحمهلل اإلمنتل مىنهلل أحمهلل اإلمنت (5)

( القدنل التدو  1155سنا أبي داالدل لتنا: المننسكل بنا: الهللفلة ما  رفةل  قد  الحدهللي  )

 صحوا.  إسنندرشلوب: 
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اللر ه  اوه الوسال الالىدست أ اد أه يىدتنهه الهمد  اإليمن ودة التدي 

التى هن المىا  ما دينده ال دا  بدهل ال حوياهدن إلدب قدو  سداولونت  ماودة 

مجتملدةل ال سدومن د أدا  مننسدك الحدج التدي  أبندن الاقلوة يتلنيك هبن مض 

وددة  جتمددنع صددلوبنت اسق حتددن  إلددب فاددن ات الاسددلة مددا ال ددو  ا 

تلددهللدالل مددا  نددن  سددفر المتددنق خريددقل القاددة مادل فاددسا  ددا المتددنق م

مدن   ملسو هيلع هللا ىلصالحرد التهلليهلل لك  الحجن  د  ردية مننسكه  لمدن أداهدن   دوه  

ما شر ه أه يحهلل  إ بنلًا لهللى النن  د  اك ا منلا الم هللسدةل فجدن ت 

 وجوهن دده  اودده الوددسال الالىددست لمددا لددنه ملدده مددا النددن  د حجتددهل 

ال سومن يراه  يتهللافلوه اليتزاحمدوهل اليدنًا  بلاده  بلادًال فا دهلل ال د 

 
ٍّ
َ َاددب َ نَقتِددِه اَلالنَّددنُ   ُثدد َّ َأْ َدَ  ُأَسددنَمَة َفَجَلددَ  ُيْلنِددُق ))ل َقددنَل:  َ ددْا َ اِددي

ل َ  َيْاَتِفددُ   بِددَ  َيِموناددنل اَلِشددَمن ا َهووا  ْ  اَلَيُ ددوُل:إلددوهَيْاددِرُبوَه اإْلِ ووكِي ََث َريُّ المَّ

((ال َّا،ا 
(1)

  يىور سوراا السطًا داله أه ينًا  أحدهللاال اليدرى أالملنب يلنق:  

أيهدن النن  ما حوله يىر وه اليتهللافلوهل فودوجهه  الي دول لهد  الىدكونة 

النددن 
(2)

الهددو اطددنا لهدد  اللمددا بلددهلله  مددا مالا  بودد  ار الحددرات مددا  

                                                 

( 1155داالدل سنا أبدي داالدل لتدنا: المننسدكل بدنا: الهللفلدة مدا  رفدةل  قد  الحدهللي ) أبو (1)

 القنل التو  ا ل نك: حهللي  حىا. 

 . 5/561ل م يب سنا أبي داالد الإيانح  ااه المتكس ه ابا ال و ل (5)
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الحجدددن  الالملتمدددريال الددد يا  دددراه  الودددوت القدددهلل آًاى بلاددده  بلادددًا 

حوددنه ل وددرال مددن   يحمددهلل ألاوصددول إلددب الحجددر ا سددود حتددب حودد  د 

   نرل أال لرمي الجمن  ق   التوسلنت التي حوا  د  ادك ا مدنلا ممدن 

موت اللهلليهلل ما الحجن ل فهدن هدو  اوده الودسال الالىدست  فاب ًالك إلبأ

يىتتر  المىدت    لوحد   الندن  مدا قتد  بلاده  الد له بىد ب  دهللت 

مرا نم  ل و  ا لتزات الحان ية الالوقو   نهلل الم ودهلل التدر ي ا  ادب 

 سمواا ما م وهلل أد ب منه.  

ددهِ فلدا  ُسددَاْوَمنُه ْبدُا َ ْمددِرال ْبدِا اْ َْحددَوِد َ دْا ُأمِّ
(1)

َ َأْيددُ  ))ل َقنَلدْ : 

 َصاَّب اُر َ َاْوِه اَلَساََّ  َيْرمِي اْلَجْمَراَل مِْا َبْطِا اْلَواِد ل اَلُهَو َ الِدٌب 
ِ
َ ُسوَل ار

ُجدِ ل َفَ دنُلوا:  ُيَك ُِّر َمَض ُل ِّ َحَوناٍل اَلَ ُجٌ  مِْا َاْاِفدِه َيْىدُتُرُرل َفَىدَرْلُ  َ دِا الرَّ

 َصداَّب اُر َ َاْودِه اَلَسداََّ : اْلَفْاُ  ْبُا اْلَل َّن
ُّ
َيوا ِ ل اَلاْمَدَحَ  النَّنُ ل َفَ نَل النَّ ِدي

َصوى  َُ  َِ ْثو
َِ ْا عِ َُ َفاْرما َر َْ ال أَلإَِقا َرَمْيتاما اْلَج ْم َعْةضا كا َْ َعْةضا ل َا َيْةتا َها ال َّا،ا َريُّ

 ((اْلَخْذِف 
(2)

لانن  بلهللت قتد  بلاده  بلادًا إمدن بىد ب  ملسو هيلع هللا ىلصفجن  اطنبه  

                                                 

ساومنه با  مرال بدا ا حدود الجتدمي الكدودل  الى  دا أبوده الامده اللهمدن صدح ة. ينظدر:  (1)

 . 15/11م يب الكمنل د اسمن  الرجنلل المز ل 

( 1177داالدل سدنا أبدي داالدل لتدنا: المننسدكل بدنا: د  مدي الجمدن ل  قد  الحددهللي  ) أبدو (5)

 القنل التو  ا ل نك: حهللي  حىا.
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دفض بلاه  بلاًال ما غور م ن ال المرا نال لا و  التي ين غي أه يتحادب هبدن 

المىددا ل ال سددومن  نددهلل أدا  النىددكل أال بلددهللت التنطددض د ااتوددن  حوددب 

الجمرات ل ورال  نًا  ا اريا د حنلة  دهللت القو هدن د حدوض الجمدرالل 

 -يلنددي صددغن  الحوددب  –اللدد لك قددنل: بم دد  جمددرال الخدد   
(1) 

التددي   

 اريا فومن إًاا س ط   اب  أسه  ثد  إ ده  اوده الودسال الالىدست  نًا  ا

 مدن بنلتدرك إال لاإلسدراع :أ  لبنلىكونة الأه الب لوس بنإليجدن   إلوهأشن  

الالهددهللال  ال ددهللت التجددنالم  اددب ا اددريال الفددوات مددن هددو أهدد  الهددو إيدد ا  

بلاه  بلاًا إلب شيٍ  مهد  يمكدا أه يدندى د التمهد  الالتدرك مدا غودر 

  ر  بنلنفس أال بن اريا. 

الما مرا ن ه  اوه الوسال الالىست ل ومدة ا لتدزات بنلىداو  ال دوي ل 

أه يلطي الهلل ال  اللماوة لاحجن  ما اسل الاقله  الد   يلوتدوه فودهل 

ما غودر  لنودم أال  تدهلليهلل أال  ر ودبل حتدب مدض مخدنلفه ل مدن مدا شدر ه أه 

بدا الل دن   َأْ َدَ  اْلَفْادَ   ملسو هيلع هللا ىلصيفاي إلب إ راض أال  فدو . فا دهلل ال د أ ده 

 ل اَلَسددنَ  َحتَّددب َأَ ددب اْلَجْمددَراَل َفَرَمنَهددنل ُثدد َّ َأَ ددب ))حددوا اددر  مددا مزدلفددة

َهوا َم َْحورُ  »اْلَمنَْحَرل َفَ دنَل:  َُّ ل أَلِم اوى كا ََ َْحورا وَذا اْل َقدنَل: اَلاْسدَتْفَتْتُه َجنِ َيدٌة  « ََ

                                                 

 .1/565ينظر: الهرال ل م يب الاغةل  (1)
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  َشنبٌَّة مِْا َاْ َلَ  َفَ نَلْ : إِهَّ َأبِي َشدْوٌ  َل ِودٌر َقدهللْ 
ِ
 َأْفنَدهلَل اَلَقدهلْل َأْدَ َلْتدُه َفِريَادُة ار

َ  َ نْدُه؟ َقدنَل:  ل َفَهْ  ُيْجِزُئ َ نُْه َأْه ُأَؤدِّ  "َ َلدْ ل َفدَردِّ  َ دْا َأبِودِك  "فِي اْلَحجِّ

ل لِدَ  َلَوْيدَ  ُ نُدَق 
ِ
َقنَل: اَلَقهلْل َلَوى ُ نَُق اْلَفْاِ ل َفَ نَل َلُه اْلَل َّنُ : َين َ ُسوَل ار

َك؟ َقنَل:  اْباِ  ْوَطنَه َ َاْوِهَمن "َ مِّ ((َ َأْيُ  َشنبًّن اَلَشنبَّةا َفَاْ  آَمِا التَّ
(1)

  . 

َفَجنَ ْ ددُه اْمددَرَأاٌل مِددْا َاددْ َلٍ  َ ْىددَتْفتِوِه َفَجَلددَ  اددرى قددنل: ))أالد  الايددة 

((إلودهن اَلَ نُْظدُر إلوهاْلَفْاُ  َينُْظُر 
(2)

الح و دة ا مدر أهندن امدرأال شدنبة السدومةل  

يادًا أ إلوهن. الهو ل لك شنا السو  فرا ت  نظر إلوهأ ج ته فجل  ينظر 

 جب بونح هأالل  الاحهلل منهمن 
(3)

الجده الفاد  إلدب   ملسو هيلع هللا ىلص. فحدول الن دي 

التدق ا ادر مددا أجد  أه يودر  بوددرر  دا هد ر المددرأال. الهندن يت دوا لنددن 

ا اطدن  الالمخنلفدنت التدر وةل  حكمته  اوه الوسال الالىست د ملنلجدة

الأساوبه ال وي  د  رشوهلل المخنلم  حو ا صا الا فاد ل حتدب الهدو د 

بو  ار الحرات الد  رديدة  ىدك الحدجل مدا غودر  لنودم أال  تدهورل اللر ده 

                                                 

( القنل التو  575ل مىنهلل  اي با أبي خنلبل  ق  الحهللي  )أحمهلل اإلمنتل مىنهلل أحمهلل اإلمنت (1)

 شلوب: حهللي  حىا. 

( 1451داالدل سنا أبي داالدل لتنا: النىكل بنا: الرج  يحج  ا غوررل  ق  الحدهللي  )  أبو (5)

 القنل التو  ا ل نك: حهللي  صحوا. 

 . 5/165ل م يب سنا أبي داالد الإيانح  ااه المتكس هينظر: ابا ال و ل  (5)
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 اودده الوددسال الالىددست مددتفه  لاط ولددة ال تددرية ال سددومن التدد نال مددض 

 رهمن إلب المحظو .احتمنلوة داول التوطنه بونهمنل لمحناللة ج

 بلدة  تدر أالالووت ال حا  لدوك د ال دره الحدند  الاللتدريال بلدهلل 

قر ًال  جهلل المخنلفدنت الك ودرالل سدوا  د  رديدة النىدك لتدلورال  ل هلليدة أت 

سدراع د التي  وهلل   ا بلده الحجدن ل مدا اإل  اب مىتوى الىاولونت

رأال يدد اةه  الفددوه  المددإالسددط مجددنموض الحجددن  المحناللددة ااددرتاقه  أال 

د سورر الحرلتهل أال بلده  الالالوم الالتو  الك ور ال   يحتن  إلب  ره  

المخنلفنت التي ما شرهنن أه  خ  بتردية النىك  ادب الودفة التدي شدر هن 

 ندن  درى اللتدرات مدا أار الأداهن   ونن الكري   اوه الوسال الالىستل حتب 

رمدي الجمدن  الحجن  يمن سوه اللهلليهلل ما ا  ىن  ق   القتهن المتدرالع ل

ينت التتريق الًالدك ق د  الدزالال. اللكدا الىدنال الد   يطدرح أال سومن د 

 فىه! هو لودم  كدوه الملنلجدة الىداولوة اللماودة لم د  هد ر ا اطدن ؟ 

اله  يمكننن ا  نع ا ساوا ال وي  ال   ا  له الن ي  اوه الودسال الالىدست 

 اددك ال ددو  د  اددك الملنلجددنت. الاإلجنبددة  اددب ًالددك: هددي أه  لددود إلددب 

الحاددن يةل المحفوفددة بددن لتزات الددهلليني الالتددي لرسددهن  سددولنن الكددري ل 

المحناللة  فلواهن د ساولونت المننسدك الحدجل الانصدة د ا مدنلا التدي 

 تطاددب  واجددهلل اللهلليددهلل مددا النددن  د آه الاحددهللل لمنددب مدد سل حودد   ددرى 
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كد  ا  هللاد الك ورال ما النن  يجاىوه د خرقنمن اليمن سدوه  تدنخنم  ب

حرية ال ان ل داله م ن ال بن اريال الماني ته  د سوره   دا   ىدكه ل 

اللره ا مر   يلنوه ل حتب الجهلل ن الشدنههلل ن مدا يمدن    ماودة الطد   د 

السددط الطريددقل المددا يغتىدد  د بلدده ا حوددنه. متجددنهس لكدد  ال ددو  

الىاولوة الحان ية التي أ سدنهن دينندن الحنودمل اللرسدهن الفلاهدن  سدولنن 

ل الهو بفلاه ه ا يلطي صدو ال متدوهة السدوئة  دا دينندنل ال دا ملسو هيلع هللا ىلصري  الك

ساولون ننل ال دا حادن  ننل القومندنل الانصدة لامىداموا مدا غودر اللدرا 

ال يا ي هللموه  دا  مننسك الحدج مدا داللهد  الغربودةل ال سدومن أهند  لد  

   يلههللالا د حونم  م   ه ر المننظرل الىوئة الالم زمال.              
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ملسو هيلع هللا ىلص

 

 فن   ا  ىنه أيجنبًا مدض بوئتده التدي يلدوك  اوهدنل دلود   ادب  قوده 

السمو أاسقه الم ندةه التي يحماهنل الالمىا  أاللب ما غورر د  ط وق م د  

 اوده الودسال الالىدست  يدزال ملامدًا لكد   ه ر الىداولونتل ال سدول ار

ال سددومن د مننسددك الحددج الشددلنةرر  ا جوددنل المت ندمددة مددا المىدداموا

مض ال وئة التي  م   ال ن هللال ا سدن  للدوك  الساولون ه الحان ية التل هللية

 ا  ىنهل ال ر ر ه ال مور.   

 الَحافظث عَى البيئث -1

ة اإل ىدنه داهت َّ المنهج اإلسسمي بتلمور ال وئةل  هد ر  الجلاهن مهمَّ

ا  ضل بددنفس ال ددهلل  الدد   اهددت َّ فودده بحمنيددة المددوا د ال وئوددة؛ الهبدد ا 

ن لمدن  د َّ  فنإلسست دن الموداحا دن ملنلجا مدنهج  لمودر ل ق د  أه يكدوه منهجا

التي  جل  ثواا -إفىندر. ال مكا د منهجه ما الجمض بوا الرالح الهللينوة 

الهلل وويددة؛ التددي  جلدد  مددا  الددرالح البددوا -ا اددرال هددي الددهللافض لامددنمنوا

اليجب أه  تور  .الهلل ون ا  تفنع الالرتبُّا الالتماُّك المحرِّ  لما ي غي ثواا
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إلددب أه المفددرتض أه يكددوه هنددن   وافددق الا ىددجنت ل وددريا بددوا ال وئددة 

الحمنيتهددن الصددحتهن إه صددا التل وددرل البددوا اإل ىددنه المتددهلليا ال سددومن 

مددن ي ددرا مددا ثسثددة مسيددوا المىددا . ففددي لدد  سددنة يدد هب إلددب الحددج 

شددخلل ي طنددوه د مكددة مددن ي ددن ا باددلن ال تددريا يومددًال يمن سددوه 

 تنخنم  التل هللية ال ىكه ل إ  أهن  يتكاوه   ئًا ل وراا  ادب ال وئدةل  ادب 

الرغ  ما الجود محهللدات قولوة ال ماودة د دينندن الحنودمل  حدهلل مدا هد ر 

 اللتواةوة التي يىاكوهنن اليتورفوه هبن.

لمحنفظددة  اددب ال وئددة ين غددي أه  خددتل بتوجودده سدداو  الفددرد ف ددو  ا

المىا   حو حم  ه ر ال و  الالمحنفظة  اب مفنهو  ال وئة الالتدي  تدم : 

الوددحة ال هلل وددةل ال ظنفددة ال وددوتل ال ظنفددة الطرقددنتل الالهددهللال ل ال ددهللت 

الفو دددبل الال دددرالال الن ن ودددةل الال دددرالال الحووا ودددةل الال دددرالال المنةودددة. القدددهلل 

إلسسموة  اب أه يحوب اإل ىنه د بوئدة صدحوة مرموقدةل حرص  الل وهللال ا

الال دل   دهللداا مدا ال دو  الحاددن ية الالم دندئ التدي  كفد  سدسمة ال وئددة 
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الحمنيتهددن مددا الل دد ل مددا اددسل  وددود الآداا موجهددة لتكددويا ث نفددة 

بوئوة
(1)

    . 

الالتوو  اإلسسمي الوحوا يرس  لامىا  الطريق ال دوي  د لوفودة 

ار بمن فوه  ال وئة التي يلوك  اوهن اليرل  ما اورامنل المدن  لنمس ه مض ا 

 حا بحنجته الووت  فلو   اك ال و  التي أ زلهن ار د قرآ ده ال لدنيك ملهدن 

ال سدومن د  حاتده  حادة الحدج. ال كدويا ث نفدة بوئودة  ملسو هيلع هللا ىلص سولنن الكدري  

ا لهللى المىا  لوتلنمد  هبدن د حون ده الوومودة سدوا  د أمدنلا سدكننر الي طد

فوهددنل أت ا مددنلا التددي يتن دد  الوهددن ال سددومن أشددر  ب ددنع ا  ض مكددة 

 المكرمة الهو د أدا  شلورال  ل هللية ال ىك ما مننسك دينه الحنوم.

فاوس ما المل دول أال الم  دول   دسا المنط دًا أه  تدنههلل د مكدة أال 

منب أال  رفدنت أال مزدلفدة ألوامدًا مكهللسدة مدا ال منمدنت الال دنًاال ات د 

القددرا مىددنلا النددن  الملنيتدده ل المددن قددهلل يددنج   نهددن مددا الطرقددنتل 

ال او ل الاإل را  بوحة اإل ىنه البوئتهل فاس  ا الرالاةا الكريهة التدي 

 وهلل   نهنل ال سومن منظرهن الم زم. الما هنن  بهلل مدا اللدودال إلدب ال دو  

                                                 

ينظر: الخار : د. محمهلل أحمهللل السمن ال: د.  وا  احمهللل ال و  ال وئوة مدا منظدو  إسدسميل  (1)

 .   65ل د  5551مجاة الز قن  لا حو  الالهلل اسنت ا  ىن وةل المجاهلل التنسضل اللهللد ال نكل 
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د  وجوهن ه حول التلنم  مدض ال وئدة  ملسو هيلع هللا ىلصالحان ية التي  سخهن  سول ار 

بك  حو ونمنل المحناللة  وظوم من فوهن لودنلا اإل ىدنه ال سدومن المىدا  

لتكوه له مكن ًا مريحن المو لًا آمنًال بهللل أه  و ا   ئدًا  اوده السد  ًا د 

 هسله.

الما  وجوهن ه  اوه الوسال الالىست د المحنفظدة  ادب ال وئدةل الهدو 

مكدة المكرمدةل  أشدجن لة أه الجده الندن  بلدهللت قطدض د  حاة حجه الم ن 

ود  » أ ه َقنَل: ملسو هيلع هللا ىلصالالمحنفظة  اوهن فا هلل ال د  نه  َُ َ
ِْ  ََّ ِح ََ ْم  ََ َث َف ََ ا ا َمكَّ رَّ َُ

وا أَلاَ  ََ مَ ََ ََوى  ل اَ ياْخَت
وْ، لِوي َسواَعثا ِموْن َنَهوار  ََّ ُِ د  َعْةوِديل را َُ َ

ِْ َِيل أَلاَ  َقْب

ال أَلاَ  ََ فياْةَضدا َشوَجرا َةورِّ َا
وَتَةقا لاَةَطتاَهوا إِاَّ لِ َْ َا ال أَلاَ  ََ ورا َصوْيدا . َفَ دنَل «  يا َفَّ

: إِ َّ اإِلًْاِاَر لَِونَغتِنَن اَلُقُ وِ َ ن؟ َفَ نَل: إِ َّ اإِلًْاِاَر((الَل َّنُ  
(1)

 . 

الملنب   يختاب اسهن: ا    يجوم  حهلل أه ي طض الحتوك ال   

ين   بن  هن
(2)

. فومكا أه يىتفند ما ا مر أ ه  اوه الوسال الالىست  ندب 

ب لك أه    ب أ ض مكة مخارالل  لطي هبجدة السدرال اا لاندنظريا. سدوا  

                                                 

ال خن  ل صحوا ال خن  ل لتنا: الجننةزل بنا: ا ًاار الالحتدوك د ال دبل  قد  الحدهللي   (1)

( ؛ مىا ل صحوا مىا ل لتنا: الحجل بنا:  حري  مكة الصوهللهن الاسهن الشجرهنل 1511)

 (. 114 ق  الحهللي  )

 . 1/555؛ ابا بطنلل شرح صحوا ال خن    با بطنلل  5/551الخطنبيل ملنل  الىنال  (5)
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المز ال دة فوهدن.  شجن التي  ن  ل أت بن  ا  تنالنه ًالك بنلحتنةك ال

فهددي بوئددة محموددة الالاجددب اإل ىددنه حمنيددة بوئتدده ال سددومن المىددا ل  ه 

هو ال   يحنف   ادب بوئتده اليحموهدن مدا لد  أًاىل لو ده المجتمض الراقي 

 جزٌ  منهن.

الم امن يترثر اإل ىنه ب وئتهل ف ه ال وئة  تدرثر أيادًا بنإل ىدنهل اللد لك 

الجهلل ن التوجوهنت الن وية  حم  د خونمن الهلل وال المنلهللال لاحفنظ  اوهدنل 

وهددن بكدد  حو ونمددن الأجزاةهددن. بدد  ين غددي  اددب المىددا  أه يكددوه إيجنبوددًا ف

بز ا ة ا  ا ي التي  حتن  إلدب م ا دةل ال  نيتهدنل المتنبلتهدنل المندض مدا 

إِْن َقاَمِ، »يتجنالم  اوهن. اله ا هو المىتفند ما قوله  اوه الوسال الالىدست 

تَّوووى َيْارَِسوووَها  َُ  ََ وووْ ُثل َفووونِْن اْسوووَتَطاَع َرْن َا َةا ََ ْم َفِموووي وووِدكا َُ ووواَعثا أَلعَِيوووِد َر المَّ

َيْفَةووَ َْ «َف
(1)

الحفددر  شددجن هددو ًا الال الم نلغددة د الحدد   اددب غددر  ا . ف

ا هنن  لت  ب ه ر الهللا   نمرال إلب آار أمدهللهن المحدهللالد الملدهللالد الملادوت 

                                                 

( القدنل التدو  15141أحمهللل مىنهلل أ س با منلكل  ق  الحدهللي ) اإلمنتأحمهللل مىنهلل  اإلمنت (1)

وب: صددحوا  اددب شددرط مىددا  ؛ ال خددن  ل ا دا المفددردل بددنا: اصددطننع المددنلل  قدد  شددل

 ( القنل التو  ا ل نك: حهللي  صحوا .161الحهللي )
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 نهلل انل هن فكمن غر  لك غور  فن تفل  بده فدنغر  لمدا يجدي  بلدهلل  

لونتفض الإه ل  ي ق ما الهلل ون إ  ص نبة
(1)

  . 

ت د سداولون ه بمدنهج فوجب  اب المىا  أه يىتتدلر قومدة ا لتدزا  

ار ال   شر ه لده د التلنمد  مدض مىدخرا ه مدا ادسل منظومدة مفنهومودة 

 م    نبطًا لىاوله لإلفندال الالتمتض ما بوئتده التدي يلدوك  اوهدن اليتلنمد  

مض مفردامنل اليمكا أه يكوه ًالك د إخن  ا يمدنه بدره هد ر المىدخرات 

مددًا لنماددة م دد  ا مدد  مخاوقددنت  ىدد ا بحمددهلل ار ال ل ددهللرل ال تددكُ  أم

ال تريةل فلاب المىا  أه يرا ي ح وقهنل لرمر أاسقي ما  نحودةل اللدرمر 

 تريلي ما  نحوة أارى
(2)

    . 

د  ا  تدناأال  شدجن الم امن هنب  اوه الوسال الالىست  ا قطض ا 

لددوس ف ددط  ددا صددوهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمكددة لامحنفظددة  اددب بوئتهددنل فكدد لك جددن  هنودده 

الحووا نت فوهن بك  أ وا هنل الإ من  لهللى النهي إلب  هللت اإلانفدة الالتنفودر 

لتاددك الحووا ددنتل الممددن  شددك فودده أه هدد ا أ اددب أ ددواع المحنفظددة  اددب 

ال وئةل لوه  اك الحووا نت  تك  جز اا اسنسون د الحودنال المدندال مدا مدواد 

                                                 

 .5/55ينظر: المننال ل فوه ال هلليرل  (1)

 .151 -155ينظر:  ن  :  ور محمهللل  ظرينت التنموة الىونسوة الملنصرالل  (5)



                                     

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص حجة النيب  القيم السلوكية احلضارية يف 044

 

التلدددنيك الىدددامي مدددض ال وئدددة الممتلدددة. فادددسا  دددا  رسدددو   الح ث نفدددة 

الحووا ددنتل ال  سددومن غوددر المنًايددة لإل ىددنهل المحناللددة  ىددخور خنقنمددن 

القهلل امن لخهللمته الصنلحهل المن يجاب  اوه بنلنفضل الالخور. فن سدتخس  

د المدنهج الربددنك لإل ىددنه أال مدن يطاددق  اودده  حريدك الحوددنال  حددو فن اوددة 

  إًاا استتدلر اإل ىدنه سنموة بك  مفنصاهنل فادا  كتمد   ادك الفن اودةل إ

 -الهددو د اخهددر ب ددنع ا  ض القددرا بودد  ار اللتوددق –ال سددومن المىددا  

 .    (1)بنلمىناللوة  جنر الكوه الاإل ىنه الالحوواه الالحونال

 

 ال ظافث            -2

 لهلل قومة النظنفة مدا ال دو  ا سنسدوة د دينندن الحنودمل الينظدر إلوهدن 

 اب أهنن جزٌ    يتجزأ ما اإليمنهل فاوى  هي مجرد ساو  مرغدوا فوده 

أال متلن    اوه اجتمن وًال يحظب صدنح ه بدنل  ول ا جتمدن ي ف دطل بد  

جلاهددن اإلسددست قاددوة إيمن وددة  ددر  ط بنلل وددهللال. فنلمىددا  مددرموٌ  بنظنفددة 

أ ان  جىمه البهلل ده بن غتىدنل الا سدتحمنت د حدن ت الاالقدنت ملوندةل 

المرمو  بنلو و  الالتنظم  نهلل أداةه اللهلليهلل ما الل نداتل ال سدومن بلده 

                                                 

 . 11ن يةل ينظر: الخطوبل قو  اإلسست الحا (1)



                  
 

 (54العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة  042

أه المىددا  الحددريل  اددب   ددنالال بهلل ددهل  ملسو هيلع هللا ىلص ىددك الحددج. القددهلل بددوا الن ددي 

: ملسو هيلع هللا ىلصالال ن ال الجههل ال ظنفة أ انةهل ي لدُ   ادب حنلده يدوت ال ونمدة ف دنل 

وِن اْسوَتَطاَع إِنَّ )) ََ ِْءل َف ضا ْا يَن ِمْن آَااِر ال
َِ
َحجَّ ا ما رًّ ََ الِةَياَمِث غا ْْ َن َي ْْ ْدَع تِي يا مَّ

را

 َْ َيْفَةوو َْ ووها َف ََ رَّ ََ غا ْم َرْن ياطِيوو ((ِموو ْكا
(1 )

ال  بددهلل أه يحددرد لدد  الحددرد  اددب 

 ظنفة المكنه ال   يلوك فوهل سوا  ألنه بوتده الد   يلدوك فودهل أت مهللينتده 

هبدنل  ه النظنفدة أسدن  لد    دهللت ال قديل ال ندواه لاحادن الل التي ي طدا 

 المظهر ما مظنهر اإليمنه. 

ل قومدة مدا ملسو هيلع هللا ىلصال هموة النظنفة د حونال اإل ىنه المىا   دهللهن الن دي 

ويَّ »قو  التحارل الساولًا  فولًا د المجتملنت الوا وة ف دنل:  ََ َضْ، َع
رِ عا

 َْ َمو اَها أَلَسويِّئاَهال َف َُ تِوي  الا رامَّ ََ وا ا َرْع ََ ََقى يا ْْ الَِهوا ا ََ وي َمَحاِسوِن َرْع
  َجوْدوا فِ

ْموِجِدل  ََ وي اْل
وْنا فِ ََكا الَِهوا ال َُّخاَعوَث  ََ وي َمَمواأِلي َرْع

           َعِن الطَّرِيِ ل أَلأَلَجْدوا فِ

                                                 

ال خن  ل صحوا ال خن  ل لتنا: الو و ل بنا: فا  الو دو  الالغدر المحجادوا مدا اثدن   (1)

( ؛ مىا ل صحوا مىا ل لتنا: الطهن الل بنا: استح نا اخنلدة 157الو و ل  ق  الحهللي  )

 (. 517الغرال الالتحجو  د الو و ل  ق  الحهللي )
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ْدَفنا  َا ((َا 
(1)

الالجهللير بنلد لر أ ده  اوده الودسال الالىدست لد  يتدر هندن إلدب  

الجزا  ا ارال  الإ من  هللَّ إمنخة ا ًاى د محنسا ا  مدنل الالىداولونت 

ال دهللت   -ال ودنق  –التي يجب  اب المىا  أه ياتزت هبنل لمدن أه النخن دة 

إمالتهن أال ال لهن د مكنهنن المننسبل ما مىنال  ا  مدنل الالىداولونتل 

 ين غي  اب المىا  ا بتلند  نه.  التي

الل لك الجهلل نر  اوه الوسال الالىست ي هللأ إحرامه بدنلتطهر الالتنظدم 

الالتطوب ف لهلل أه بَنَت بِِ   اْلُحَاْوَفِة َلْوَاَة اْلُجُمَلِةل الهدو د خري ده إلدب مكدة 

دْ َا  ْوَادَة َ َادب  َِىدنةِِهل اْغَتَىدَ ل ُثد َّ َصداَّب الوُّ بَِهدنل ُثد َّ َخوََّ ْتدُه  اَلَخنَ   ِْادَك الاَّ

 اُر َ نَْهن بَِوهلِلَهن بَِ ِ يَراٍل اَلخِوٍب فِوِه مِْىٌك 
َ
َ نةَِتُة ُأتُّ اْلُمْنمِنِوَا َ ِ ي

(2)
. 

أشددلر النددن  أه  ىددك الحددج يحتددن  إلددب  طهددر ال نظددم  ملسو هيلع هللا ىلصفهددو 

ال طوبل لوس ف ط لمدن يرت دب  اوده مدا  رديدة النىدك اللكدا  ظنفدة ال دهلله 

ت إي ا  ا اريا بنلرالاةا التي يمكدا أه  ودهلل   دا الا ان  الجى ل ال هلل

جى  اإل ىنه ما اسل  لرق جىمه ال سومن الهو د سفر شنقل المدن فوده 

                                                 

( القددنل التددو  ا ل ددنك: 555ل  قدد  الحددهللي )ال خددن  ل ا دا المفددردل بددنا: إمنخددة ا ًاى (1)

حهللي  صحوا ؛ مىا ل صحوا مىدا ل لتدنا: المىدنجهلل الموا دض الوداةل بدنا: النهدي  دا 

 (.  555ال ونق د الىجهللل  ق  الحهللي  )

 . 1/115ينظر: ابا حزتل حجة الوداعل  (5)



                  
 

 (54العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة  041

مددا التلددب الالنوددب الا  ربددةل فنحددب  اودده الوددسال الالىددست أه يتنظددم 

اليتطهددر اليتطوددبل لوددرار ا اددراله فو تددهللالا بدده. فكمددن أه ا غتىددنل بنلمددن  

ة ا السدنخل فكد لك التطودبل خريدق إلدب صدهللال  س و  إلب النظنفةل الإمالد

الراحة الزلوة الإمالة الراةحة الكريهةل البخنصة د اإلحرات الد   يمندض فوده 

المىددا  مددا التطوددبل اللدد لك الجددهلل نر  اودده الوددسال الالىددست يك ددر مددا 

الطوددب  نددهلل إحرامدده لو  ددب أثددرر ال اةحتدده مددهللال أخددول بلددهلل إحرامدده  جن ددًا 

   ملسو هيلع هللا ىلصالمرغدوا فوهدن مدض أه  درق جىدمه  حتمنل صدهللال  الراةحدة غودر 

فَلْا َ نةَِتَةل َقنَلْ :))َلَر ِّي َأْ ُظدُر إلدب اَلبِدوِل  يوهلل   نه إ  الراةحة الزلوة.

 
ِ
اَلُهَو ُمْحِرٌت(( ملسو هيلع هللا ىلصاْلِمْىِكل فِي َمْفِرِق َ ُسوِل ار

(1)
. 

الالتا ودهلل: أه  (5)الل  يكتم  اوه الوسال الالىست ب لك ب  ل َّدهلل  أسده

يجلدد  مددندالا صددمغوة  اددب شددلرر  نددهلل احرامدده لومنددض الصددول الددرتاا إلددب 

ن َيْمنَُض اُلُصدوَل التُّدَراِا إلدب  أصول ِّ اَلَمن َأْشَ َهُه مِمَّ
 أصدولشلرر ))بِنْلَخْطِمي

                                                 

( 1617ابو داالدل سنا ابي داالدل لتنا: المننسكل بنا: الطوب  نهلل ا حراتل  ق  الحهللي  )  (1)

 القنل التو  ا ل نك: حهللي  صحوا. 

 . 1/115ينظر: ابا حزتل حجة الوداعل  (5)
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ْلِر اِلَقنَيةا لِنَْفِىِه(( التَّ
(1)

اله ا ا مر غنية د  جىدوهلل النظنفدةل حود  يحتدنط  

يتخااه اْلُغَ ن  اَلَ  ُيِوو ُه التل  اَلَ  يحو  فِوِه قم د ا مر َفَس 
(2)

 . 

الهنن جىهلل  اوه الوسال الالىست النظنفة د الواقض اللمادي الالىداو  

المامددو ل لو تددهللى بدده مددا ق دد  النددن ل ملتددباا ًالددك مددا قددو  ا لتددزات 

الحان ية بنلنى ة لامىدا ل  جدنر  فىده الأبندن  مجتملدهل  ادب حدهلل سدوا . 

الن ي  اوه الوسال الالىدست النظنفدة الالتطهدر بنإليمدنه الد   يحماده ال بط 

ووانِ المىددا  د قا دده ف ددنل: )) ََ ي
ووْرا َشووْطرا اإْلِ ...(( الطُّها

(3 )
ال اددب  أ  مددا 

المدن  الد   يتطهدر بده  ملسو هيلع هللا ىلصًاهب ما أه  الاغة بفتا أاللهل  نب ب لك الن ي 

الهو س ب لك   ظنفة الال ن ال الموهلل  إلمالة ا السنخ
(4)

. 

الحوا الص  إلب مكة الق   داوله إلوهن اغتى ل منلدهللاا بد لك  ادب 

 رال ال النظنفة فهو بطوافده بنل ود  الحدراتل أال سدلوه بدوا الودفن الالمدرالال 

سوكوه قري ًا مدا الندن  ال ادب  مدن  ملهد ل فدر اد أه ين ده مدا ملده مدا 

الحجن  إلب  رال ال التنظدم ال دهللت إيد ا  ا ادريا بمدن يمكدا أه يودهلل  

                                                 

 . 1/555ابا   هلل البل ا ست لن ل  (1)

 . 15/71ينظر: أللونيل  مهللال ال ن ئ شرح صحوا ال خن  ل  (5)

 (. 1ل صحوا مىا ل لتنا: الطهن الل بنا: فا  الو و ل  ق  الحهللي  )مىا  (5)

 . 5/116ينظر: ابا ا ثورل النهنية د غريب الحهللي  الا ثرل  (1)
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 الاةا لريهة. لمن لنه ينلهلل  اوه  ب وله: ))إِ َُّكدْ  َقدنِدُموَه   ا الجى  ما

َ َاب إِْاَوا ُِكْ ل َفَرْصاُِحوا لَِ نَسُكْ ل اَلَأْصاُِحوا ِ َحنَلُكْ  َحتَّدب َ ُكوُ دوا َشدنَمةا 

َك  (( فِي النَّنِ ل إِهَّ اَر   ُيِحبُّ اْلُفْحَك اَلالتََّفحُّ
(1)

القهلل أقتهللى الودحنبة بده 

ر فه ا ابا  مر ما بلهلل
(2 )

لنه يفل  ًالكل الهو مدا أل در الندن  إ  ن دًا 

لىدنته  اودده الودسال الالىددست فلدا  ددنفض
(3)

    قدنل: لددنه اْبدَا ُ َمددرَ  

                                                 

( القدنل المح دق: اسدنندر 5717الطباكل الملجد  الك ودرل سدهو  بدا  مدرالل  قد  الحدهللي  ) (1)

 متو   جنله ث نت.

  با   هلل اللزىل اسا  مض ابوه د مكة الل  يكا قهلل باد ل ثد    هللار با  مر با الخطنا با  فو (5)

ْ دَ  ل القهلل مهللحه ب ولده: )) هنجر مله إلب المهللينة المنو الل لنه أل ر النن  إ  ن ًا  ثن  الن ي 

ْودد ِ   َلددْو َلددنَه ُيَودداِّي مِددَا الاَّ
ِ
ُجددُ  َ ْ ددهلُل ار ر( ينظددر: ابددا سددلهللل الط  ددنت الكددبىل 65(( )ت:الرَّ

1/115 . 

 ْبا ُ َمر ْبا الخطنا ال رشدي اللدهللال  نفض  (5)
ِ
 فِدي بلده غزالا دهل مولب َ ْ هلل ار

ِ
ل أصدنبه َ  دهلل ار

 الى  ا  هللد ل ور ما الوحنبة   ي ار  نه ل ال الى  نه  هللد ل ورل  هللر محمهلل با سلهلل ما 

: أصا ا سدن وهلل: مالط  ة ال نل ةل القنل: لنه ث ة ل ور الحهللي ل  نلدكل َ دْا َ دنفِضل الَقنل الُ خنِ  ُّ

ر( ينظدر: المدز ل مد يب الكمدنل د 155-117ل ااتام د سنة الفن ه بوا سدنة ) َ ِا اْبا ُ َمر

 .51/514اسمن  الرجنلل 
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ا  دَة َ َهدن ا ى َحتَّب ُيْو َِا اَلَيْغَتِىَ ل ُثد َّ َيدهلْلُاَ  َمكَّ َة َبنَت بِِ   َخوا ))إًَِاا َقهلِلَت َمكَّ

 
ِّ
َصاَّب اُر َ َاْوِه اَلَساََّ  َأ َُّه َفَلَاُه((اَلَيْ ُلُر َ ِا النَّ ِي

(1)
    . 

خواددة مددهللال حجدده المكوثدده د مكددة خهددن ال بهلل دده ال ظنفتددهل  ملسو هيلع هللا ىلصال لهددهلل 

حتب أ ه لنه يتطهر اليتطوب منل  يكا محرمدن د أغادب ا حودنهل فهدن هدو 

ْحَسلِددِه َقْ دَ  َأهْ  َفنَ ددِةل اَلإِلِ َيِحدد َّ فِددي َيددْوِت  يَتَطوَّدَب َقْ ددَ  َأْه َيُطددوَ  َخدَواَ  اإْلِ

 اُر َ نَْهن بِطِوٍب فِودِه مِْىدٌك 
َ
ْ ُ  اْلَمْ ُلوُ ل َخوََّ ْتُه َ نةَِتُة َ ِ ي النَّْحِرل اَلُهَو الىَّ

بَِوهلَلْيَهن
(2)

  . 

 لنمد  مدض النظنفدة بكد  صدو هن الأشدكنلهن ل ومدة  ملسو هيلع هللا ىلصفن ونن الكري  

ك وددر مددا حاددن يةل الد لددة مددا د  ت  قددي المجتملددنتل بونمددن  جددهلل ال

الحجددن  الوددوتل الهدد  يددنداله مننسددكه ل  ىددود سدداولونم  اللتددواةوةل 

الالفو ويةل الالسم ن ال د  ظنفة أجىنمه  أال مسبىه ل ال موه  لانفنينت 

د الطرقددنت الا مددنلا اللنمددةل إًا  تكددهلل   اددك النفنيددنت بددرلوات ل وددرالل 

  فوهدن  تمئز  فس الننظر الوهنل ففي منب الحهللهن اسل مهللال مكو  الحجن

                                                 

( القدنل 1475ابو داالدل سنا ابي داالدل لتنا: المننسدكل بدنا: دادول مكدةل  قد  الحدهللي  ) (1)

 التو  ا ل نك: حهللي  صحوا.   

 . 1/155جة الوداعل ينظر: ابا حزتل ح (5)
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 جهلل  ترات ا خننه إه ل   و  إلب مئنت ما  اك ا السنخ الالنفنيدنتل 

 اب جن  ي الطريقل الد أحونه ل ودرال السدط الطريدق. د حدوا جلد  الن دي 

 إمنخة ا ًاى ح ًا ما ح وق الطريق.    ملسو هيلع هللا ىلص

فمن ين ل المىا  الووت ال سومن الهو د اشر  ب نع ا  ض لترديدة 

 اوهل أه يتم د  بدنل و  الىداولوة الالحادن ية د   ىك  ظو  أالج ه ار 

هبدن د  ملسو هيلع هللا ىلصديننن الحنومل اليت ض الىاولونت الرفولة التي  لنم    ونن الكدري  

حجتددهل لنلددوك د بوئددة  ظوفددة متحاددرال انلوددة مددا لدد  أ ددواع ا السددنخ 

الال نًاال ات ال سومن النخنمنت الال ونق الد   يمدَ الطرقدنتل لاخدن   

قدهلل شدك  منظدراا م دزماا  تدمئز منده الط دنع الىداومة ما المىجهلل الحراتل ال

الالفطرال ال ويمة التدي فطرهدن ارل اللدره مىدامنن الودوت يحمد  بدوا جن ن ده 

 هللا ا الا حًا الصريحًا لا وئة التي يلدوك  اوهدن أال يدند   ىدكه الشدلنةرر 

التل هلليددة فوهددن. فون غددي أه  كددوه اللسقددة بددوا المىددا  البوئتدده  سقددة مددودال 

  بلهلل ًالك  ربًا ما  رالا الل ندال الح ة ر  لنلبل ال جىدهلل الالةنتل لتم 

قومة حان ية ما قو  ا لتزات التي أ ادهن لهل بن ت ن  أه الكوه الل  مدن فوده 

مظهراا ما مظنهر اإلبهللاع اإللهيل المتجاي د دقة صنله الجمنل منظرر
(1)

 .

                                                 

 .77ينظر: النجن ل د.   هللالمجوهلل  مرل قانين ال وئة ما منظو  إسسميل لتنا ا مةل  (1)
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ملهدن د لمن إ نن    تك أه مىامنن الودوت بحنجدة إلدب ث نفدة بوئودة يتلدنيك 

بسدر ق   أه يتوجده إلدب بود  ار الحدراتل  ه م د  هد ر الىداولونت غودر 

 المرغوا فوهن  لكس صو ال  ا الاقض المىا  د باهللر ال   ي طا فوه.      
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الحمددهلل ر الدد   بدده  ددت  الوددنلحنتل الالوددسال الالىددست  اددب   ونددن  

لحونال البلهلل الممنت ال اب آله الصح ة ال سولنن الما لنه س  ًا إل  نًا ن د ا

 الما اهتهللى هبهلليه إلب أار الاحظنت.

 البلهلل.. 

ف ه من  وصا  الوده مدا  تدنةج لهلل اسدتنن لا دو  الىداولوة الحادن ية 

 د  حاة حجته الم ن لة من ير : ملسو هيلع هللا ىلصالتي من سهن  سولنن 

جن  اإلسدست ب دو  حادن ية متلدهللدال لكد  جوا دب حودنال اإل ىدنهل  -1

الالههلل  ما ًالكل ا    ن  بده إلدب حودنال لريمدةل هن ئدةل انلودة مدا 

 ا  تهن  لكرامتهل أال إ ىن وته.  

سمو ال و  التدي حماهدن  اوده الودسال الالىدست  جدنالمت الحدهللالد  -5

 ن. ال ترية لتتلنم  مض ملطونت الكوه الال وئة التي يلوك  اوه

لنفة ال دو  الحادن ية التدي جدن  هبدن اإلسدست د  ملسو هيلع هللا ىلصجىهلل الرسول  -5

 حاة حجتده )حجدة الدوداع( الاسدتطنع أه يحولهدن إلدب ممن سدنت 

  ماوة الاقلوة لتاك ال و  ال سومن الىاولوة منهن.
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 س   متده مدا بلدهللر الطريدق ال دوي  د التلنمد  مدض لنفدة جوا دب  -1

الىداولوة مدض ا ادر الفدق حونم  ال سومن التل هللية مض التدلنةر أال 

ال و  الحادن ية البرسداوا متمدهلله المتحادرل داله إادسل لودفة 

 التط وق الىاو ل الا لتزات الوحوا.

لددنه  اودده الوددسال الالىددست قددهللالال د مرا ددنال قددو   هلليددهللال يمكددا أه  -5

يغف   نهن الك ور مدا المىداموال ال سدومن الهد  متدغولوه بترديدة 

لندن ل مدض الجدود الك ودر المننسك الالتلنةرل الد السط مدزدح  بن

ما الولوبنت الالملوقنتل الالتدي مدا شدرهنن أه  دنثر  ادب جدودال 

 ا دا  الا لتزات بنلمنهج ا سسمي الوحوا.  

 لدددهلل هددد ر الممن سدددنت الحادددن ية التدددي جىدددهللهن  اوددده الودددسال  -7

الالىددست د حجتدده أ اددب أ ددواع الىددمو ا  ىددنك الدد    ددهلل و الودده 

بح وق ا  ىنه د لنفة أ حدن  المنامنت الالمنسىنت التي  لنب 

 اللنل .
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يجهلل  بكنفة المىاموا الووت  فلو  قدو  ا لتدزات الىداولي د لنفدة  -6

المونديا ال اب مختام ا صلهللالل الفدق المدنهج الربدنك الد   بونده 

ل الخ  ه الن ي  اوه الوسال الالىستل لاوصول الدب  له  المولب 

ر مددا أجاددهل الغنيددة اللظمددبل الالهددهلل  ا سددمبل الدد   اا هدد  ا

 فاس  ا لوهن  ا مه ال هللالال لك  ا م .  

من يمكا الخرال  به ما  وصونت ما اسل هد ر الرحادة الم ن لدة  -4

مض ال و  الىاولوة الحان ية التي لرسهن  اوه الودسال الالىدست د 

حجتهل ين غي  اب لنفة مالا  بود  ار الحدرات حجنجدًا الملتمدريا 

لنةر التل هلليدة التدي يمن سدوهنن د التلنم  برقي ال مهلله مدض لد  التد

بو  ار الحدرات ال د ط الدنفس أمدنت مدا يتودر  بىداولونت غودر 

حان ية محناللوا ا شندر بنلحكمة الالمو ظة الحىنة إلب المنهج 

الالد   يلكدس الرتبودة ا سدسموة  ملسو هيلع هللا ىلصال وي  ال   ال ثننر  ا   وندن 

 الحان ية التي  ربب  اوهن.

  الحددج بكدد  جوا  هددن الالتددي الفددق  وددو ا  اللاموددة مو ددوع قددو -1

لرسهن الن ي  اوه الوسال الالىست د حجته )حجة الدوداع(  حتدن  
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إلب د اسنت ملم ة مت  هبد ر الجوا دب لوتىدنب لكنفدة المىداموا 

ال سومن مالا  بو  ار الحدرات ا فدندال منهدن ال ط و هدن د شدلنةره  

 التل هللية. 
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 زكرياإعراَيما د  

متكست فاىفوة ملنصرالل المتكاة الخا وةل مكت ة مور  -1

 ت(1114)ال نهرال/

اعن ااايرا مجد الدين رعْ المةاداو الَبارَ عن محَد عن محَد عن محَد الشيبا  

 ه(606الجزري )وا

محمود  -النهنية د غريب الحهللي  الا ثرل  ح وق: خنهر أحمهلل الزاالى  -2

 ت(. 1161هد/1511)بورالت/محمهلل الطننحيل المكت ة اللاموة 

اإلماَ اَُدا رعْ عبد ا  رَُد عن محَد عن ُ بَ عن َمل عن رسد الشيبا  

 ه(241)وا

الاارالهل  – ندل مرشهلل  –مىنهلل اإلمنت احمهللل  ح وق: شلوب ا   نؤالط  -3

 ت(. 5551ر/1151مكت ة الرسنلة )بورالت/

 ه(256 البخاريا محَد عن إسَاعيَ رعْ عبدا  البخاري الجةفي )وا

)بورالت/  5ا دا المفردل  ح وق: محمهلل فناد   هللال نقيل دا  ال تنةرل ط -4

  ت(1141ر/ 1151

 التن ي  الك ورل دا  الملن   الل من وة )حوهلل  آبند/بس(. -5
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الجنمض المىنهلل الوحوا المختور ما أمو   سول ار صاب ار  اوه السا   -6

ر الننصرل دا  السننه الأينمه = صحوا ال خن  ل  ح وق: محمهلل با  نص

 ر(.1155خوق النجنال )بورالت/

 َو(444اعن عطالا رعْ الحمن عَي عن ََف عن عبد الََ  )وا 

شرح صحوا ال خن    با بطنلل  ح وق: أبو  مو  ينسر با إبراهو ل مكت ة  -7

 ت(.5555ر/ 1155)الرينض/ 5الرشهللل ط

 ه(1431عن َُْد عن عطيث عن صالح )وا  البمديا عاَ  عن غيث عن زألير عن زاير

ملج  الملنل  الجغرافوة د الىورال الن ويةل دا  مكة )مكة  -8

 ت(. 1145ر/1155المكرمة/

ْمَرأْلِجردي الخراسا ل رعْ عكر  البيهةيا رَُد عن الحمين عن عَي عن مْسى الخا

 ه(458)وا

)بورالت/ د ة  الن والل  ح وق: د.   هللالملطي قالجيل دا  الكتب اللاموة  -4

 ت(.1144ر/1154

اعن ُبانا محَد عن ُبان عن رَُد عن ُبان عن مةاق عن َمْةبَدل التَيَيل رعْ ُاَمل 

 َو(354الدارميل البامتي )وا

صحوا ابا ح نه برت وب ابا با نهل برت وب ا مور  اي با با نه الفنسي  -10

ر(ل  ح وق: شلوب ا   نؤالطل منسىة الرسنلة 651)ت:

 ت(.5544ر/1154)بورالت/
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 ت(. 1165ر/1515ال  نتل دا  الملر  الل من وة )حوهلل آبند/ -11

اعن ُجرا رعْ الفضَ رَُد عن عَي عن محَد عن رَُد عن ُجر الةمةم  )وا 

 َو(852

 ندل أحمهلل   هلل الموجود ال اب محمهلل  اإلصنبة د  مووز الوحنبةل  ح وق: -12

 ر(. 1115ملوضل دا  الكتب اللاموة )بورالت/

تا ال ن   شرح صحوا ال خن  ل  ح وق: محب الهلليا الخطوبل دا  ف -13

 ر(. 1561الملرفة )بورالت/ 

اعن ُزَا رعْ محَد عَي عن رَُد عن سةيد عن ُزَ اْندلمي الةرطبي )وا 

 َو(456

حجة الوداعل  ح وق: ابو صهوب الكرميل بو  ا فكن  الهللاللوة )  -14

 ت(. 1114الرينض/

َُد الحَبيل رعْ الفرجل نْر الدين اعن عرَان الدين الحَبيا عَي عن إعراَيم عن ر

 ه(1044)وا

الىورال الحا وة = ا ىنه اللووه د سورال ا موا المرموهل دا  الكتب اللاموةل  -15

 ر(.1156)بورالت/ 5ط

 ه(626الحَْيا شها  الدين رعْ عبد ا  ياقْو عن عبد ا  الرألمي )وا 

 (ت1115)بورالت/ 5ملج  ال اهللاهل دا  صند ل ط -16

 ه(407الخركْشيا عبد الََ  عن محَد عن إعراَيم ال يماعْري )وا
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 ر(.1157شر  الموطفبل دا  ال تنةر اإلسسموة )مكة/ -17

اعن َزيَثا رعْ عكر محَد عن إسحاق عن َزيَث عن الَايرُ عن صالح عن عكر 

 َو(311ال يماعْري )وا 

صحوا با ازيمةل  ح وق: د. محمهلل موطفب ا  ظميل المكتب  -18

 مي)بورالت/بس(.ا سس

الخطاعيا رعْ سَيَان َُد عن محَد عن إعراَيم عن الخطا  البمتي الَةرألف 

 َو(388عالخطاعي )الَتْىفا 

ملنل  الىنال الهو شرح سنا ابي داالدل المط لة اللاموة  -14

 ت(. 1155ر/1551)حاب/

 الخطيبا د  محَد عبدالفتاح

 حو إ ىن وة جهلليهللال ل لتنا ا مةل ساىاة دال ية  –قو  اإلسست الحان ية  -20

 وهلل  ل  شهريا  ا إدا ال ال حو  الالهلل اسنت اإلسسموة د داللة قطرل 

 ر(. 1151)الهللالحة/  151الىنة ال سثوهل اللهللد:

اعْ داألدا سَيَان عن اْشةث عن إسحاق عن عشير عن شداد عن عَرأل اْزدي 

ِجْمتا  )وا   َو(275المِّ

داالدل  ح وق: شلوب ا   نؤالط ال محمهلل لنم  قرر باايل دا  سنا ابي  -21

 ت(.5551ر/1155الرسنلة اللنلموة )بورالت /
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اعن سةدا رعْ عبد ا  محَد عن سةد عن م يٍ الهاشَي عالْاءل البصريل البادادي 

 َو(230الَةرألف عاعن سةد )وا 

 ت(1174الط  نت الكبىل  ح وق: احىنه   ن ل دا  صند  )بورالت/ -22

عن سيد ال ا،ا محَد عن محَد عن محَد عن رَُدل اعن سيد ال ا،ل اليةَري ا

 َو(734الرعةيل رعْ الفتحل فتح الدين )وا 

 ووه ا ثر د فنوه المغنم  الالتمنة  الالىورل  لاوق: ابراهو  محمهلل  -23

 ت(.1115ر/1111 مانهل دا  ال ا  )بورالت/ 

 ه(364ن ُيان اْنصاري )وااعْ الشيخا رعْ محَد عبد ا  عن محَد عن جةفر ع

أاسق الن ي الآدابهل  ح وق: صنلا با محمهلل الو ونهل دا  المىا  لانتر )  -24

 ت(1114بس/ 

 ه(360الطبرا ا سَيَان عن رَُد عن ريْ  عن مطير الَخَي الشامي )وا 

 5الملج  الك ورل  ح وق: حمهلل    هللالمجوهلل الىافيل مكت ة ابا  وموةل ط -25

 )ال نهرال/بس(

 صر محَدعارفا ن

 ظرينت التنموة الىونسوة الملنصرالل د اسة   هللية ملنصرال د  و  المنظو   -26

الحان   اإلسسمي ل منتو ات الملههلل اللنلمي لافكر اإلسسميل دا  

 ت(.   1141ر/1151ال ن ئ اللربي )ال نهرال/

اعن عبدالبرا رعْ عَر يْسف عن عبد ا  عن محَد عن عبد البر عن عاصم ال َري 

 َو(463بي )واالةرط
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ا ست لن ل  ح وق: سنل  محمهلل  طن ال محمهلل  اي ملوضل دا  الكتب  -27

 ت(.5555ر/ 1151اللاموة )بورالت /

الهلل   د ااتون  المغنم  الالىورل  ح وق: د. شوقي  ومل دا  الملن  ل  -28

 ر(.1155)ال نهرال / 5ط

 رلةظيم آعاديا محَد رشرف عن رمير عن عَي عن ُيدرل رعْ عبد الرَُنل شرف

 َو(1324الح ل الصديةيل )وا

 وه المل ود شرح سنا أبي داالدل المله حنشوة ابا ال و : م يب سنا أبي  -24

)بورالت/  5داالد الإيانح  ااه المتكس هل دا  الكتب اللاموةل ط

 ر(.1115

 َو(316اعْ عْانها يةةْ  عن إسحاق عن إعراَيم ال يماعْري اإلسفرايي ي )وا

أيما با  ن   الهللمت يل دا  الملرفة مىتخر  ابي  وا ةل  ح وق:  -30

 ت(.1114ر /1111)بورالت/

الةي يا رعْ محَد محَْد عن رَُد عن مْسى عن رَُد عن ُمين الايتاعى الح فى 

 ه(855)وا

 مهللال ال ن ئ شرح صحوا ال خن  ل دا  احون  الرتا  اللربي  -31

 )بورالت/بس(.

 قريبيا إعراَيم عن إعراَيم

ةم الالطنةمل  مندال ال ح  اللامي مرالينت غزالال حنوا الحون  الطن -32

 ر(.1115بنلجنملة اإلسسموة )المهللينة المنو ال /
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 ه(423الةمطم ا رَُد عن محَد عن رعى عكر عن عبد الََ  الةتيبي الَصري )وا

 المواهب الاهلل وة بنلمنا المحمهلليةل المكت ة التوفو وة )ال نهرال/ بس(. -33

اعن الةيما اعْ عبدا  محَد عن رعي عكر عن ريْ  عن سةد الزرعي الدمشةيل الشهير 

 ه( 751عاعن الةيم )وا

م يب سنا أبي داالد الإيانح  ااه المتكس هل مط وع بحنشوة لتنا  وه  -34

 ر(. 1115)بورالت/ 5المل ود شرح سنا ابي داالدل دا  الكتب اللاموةل ط

عَر عن كثير الةرشي البصري ام الدمشةي  اعن كثيرا رعْ الفداء إسَاعيَ عن

 َو(774)وا

الفوول د سورال الرسولل  ح وق: محمهلل اللوهلل الخطراال  ال محوي الهلليا  -35

 ر(.1155)بس/ 5مىتول منسىة  اوت ال راهل ط

 َو(273اعن ماجثا رعْ عبد ا  محَد عن يزيد الةزألي ي )وا 

هلل لنم  قرر  سنا ابا منجةل  ح وق: شلوب ا   نؤالط ال ندل مرشهلل ال -36 محمَّ

بااي ال َ  هلل الا طوم حرم ارل دا  الرسنلة اللنلموة 

 ت(.5551ر/1155)بورالت/

الَخَصا محَد عن عبد الرَُن عن الةبا، عن عبد الرَُن عن زكريا البادادي 

 ه(343)وا 

المخاوونت الاجزا  اارى  بي خن ق المخالل  ح وق:   و  سلهلل الهلليا  -37

ه ا سسموة لهللاللة قطر جرا ل الما ال ا القن  الالتنال

 ت(.5554ر/1151)الهللالحة/
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الَزيا يْسف عن عبد الرَُن عن يْسفل رعْ الحجاجل جَال الدين اعن الزكي رعي 

 ه(742محَد الةضاعي الكَبي )وا

م يب الكمنل د أسمن  الرجنلل  ح وق: د. بتن   واد ملرال ل منسىة  -38

 ت(.1145ر/1155الرسنلة )بورالت /

 َو(261اج رعْ الحمن الةشيري ال يماعْري )واممَما ممَم عن الحج

=  المىنهلل الوحوا المختور بن   اللهللل  ا اللهللل إلب  سول ار  -34

صحوا مىا ل  ح وق: محمهلل فناد   هللال نقيل دا  احون  الرتا  اللربي 

 )بورالت/بس(.

 ه(845الَةريزيا رَُد عن عَي عن عبد الةادرل رعْ الةبا، الحمي ي الةبيدي )وا

إمتنع ا سمنع بمن لان ي ما ا حوال الا موال الالحفهللال الالمتنعل  ح وق:  -40

محمهلل   هللالحموهلل النموىيل دا  الكتب اللاموة 

 ت(.1111ر/1155)بورالت/

اعن الََةنا سراج الدين رعْ ُفص عَر عن عَي عن رَُد الشافةي الَصري 

 َو(804)وا

الهلليا   هلل ارل ل  ح وق:   هلل ار بحر غنية الىول د اونةل الرسول  -41

 دا  ال تنةر اإلسسموة )بورالت/بس(.

الَ األيا زين الدين محَد الَدعْ عةبد الرؤألف عن َاج الةارفين عن عَي عن زين 

 َو(1031الةاعدين الحدادي  )وا
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فوه ال هللير شرح الجنمض الوغورل  لاوق: منجهلل الحمو ل المكت ة التجن ية  -42

 ر( 1557الكبى )ال نهرال/ 

 عبدالَجيد عَرال جارا د  

قانين ال وئة ما منظو  إسسميل لتنا ا مةل ساىاة دال ية  وهلل  ل   -43

( 11شهريا  ا إدا ال ال حو  الالهلل اسنت اإلسسموة د داللة قطرل اللهللد )

 ت(.1111ر/1151لىنة )

اعْ ناةيما رَُد عن عبد ا  عن رَُد عن إسحاق عن مْسى عن مهران اْصبها  

 َو(430)وا

ةل  ح وق:  ندل با يوسم اللزاال ل دا  الوخا ) الرينض ملرفة الوحنب -44

 ت(.1114ر /1111/

 َو(370الهرأليا محَد عن رَُد عن اْزَري الهرأليل رعْ م صْر )وا

 ت( 5551م يب الاغةل دا  احون  الرتا  اللربي )بورالت/ -45

الْاقديا محَد عن عَر عن ألاقد المهَي اْسََي عالْاءل الَد ل رعْ عبد ا )وا 

 ه(207

ر/ 1151المغنم ل  ح وق: من سهلله جو سل دا  ا  امي )بورالت/ -46

 ت(. 1141

 

 الدألرياو

 الخضريا د  محَد رَُد ل ألسَارُا د  نْاف اَُد
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ال و  ال وئوة ما منظو  إسسميل مجاة الز قن  لا حو  الالهلل اسنت  -47

 . 5551ا  ىن وةل المجاهلل التنسضل اللهللد ال نكل 

 قريبٍا محَد عياد

لحان ية الخنلهللال د الهلليا اإلسسميل المجاة الجنملةل اللهللد ال و  ا -48

 ت.5555الىنبضل لىنة 
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