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 ٔاما بعد: ،هوالسالم عیل من ال نيب بعد ةوالصال ،هوحد امحلد هلل

تعایل  هللا هأبمر وادلي وس يدي املفيت ش بري ٔامحد حفظ همجعت ،جزء وجزی فامی يتعلق بيوم الرٔووس ذاهف 

یل احلديث الوارد فی ه۱٤۳۷ ةس ن ةالرٔووس احلادي عرش من ذی احلجيف يوم حیامن ٔارشدين   ،هر كذ ها 

 هتسميت هالثاين يف وج ،يف االٔحاديث واالآثر هر كاالٔول يف ذ ،فصول ةعیل ثالث هجفمعت ما تیرس يل ورتبت

 ه.تعينی اترخی والثالث يف ،هب ةوالفوائد املتعلق

مام ٔابوداود رمحففٔاما االٔول  حدثنا محمد بن بشار حدثنا ٔأبو عامص  (:۱۹٥۳)  السننتعایل يف هللا هقال اال 

 2واكنت ربة بیت يف اجلاهلية 1اء بنت نهبانحدثنا ربيعة بن عبد الرمحن بن حصنی حدثتين جديت ُسر 

 ،هللا ورسوهل ٔأعمل :قلنا ؟ٔأي يوم هذا :فقال ،وسالرؤ خطبنا رسول هللا صیل هللا عليه وسمل يوم  :قالت

نه خطب ٔأوسط أٔ  :قال ٔأبو داود ؟ٔألیس ٔأوسط ٔأايم الترشيق :قال م ايوكذكل قال مع ٔأيب حرة الرقايش ا 

والطباين يف ( ۲۹۷۳) ة( وابن خزمی۳۳۰٥ابن ٔايب عامص يف االٔحاد واملثاين ) هوروا ،ی انت  ،قيالترش 

( ۹٦۸۱قي )( والبهی۳۳٦۸: ٦) ةالصحاب ةؤابونعمی يف معرف( ۳۰۷: ۲٤بري )ك ( وال ۲٤۳۰االٔوسط )

ذا هو  ،هعیل سنن ٔايب داود: حصيح لغري  هقال االٔرنٔووط يف تعليق ،(۱۲۲: ۹امل )كذيب الواملزي يف هت

س ناد ضعيف جل  ر كذ :هعن قال العبد الضعيف عفا هللای ، انت  ،بن عبد الرمحن بن حصنی ةربيع اةلها 

یرادر ك( وذ۱۲۲: ۹امل )كذيب الاملزي يف هت ن ترمج هلكل ،اةلهج ه( ٔان فی٤٤: ۲يب يف املزیان )هاذل  ا 

ايابن حبان  ( ۲۹۷۳) ةابن خزمی هوحصح ،اةلهر اجل كومل يذ تف  عیل ذكلك وا ،(۲۳۱: ٤يف الثقات ) ها 

 يناكالشو هؤاقر  هر كام ذكواملنذري  3ٔابوداود هت عنكوس ،بنفس طريق ٔايب داودروی احلديث و  ،ام تقدمك

                                                           
ام ورد ك يبن عبد الرمحن بن حصنی الغنو  ةا ربيعروت عهن ،ةان بن معرو الغنويساء ٔاو سا بنت نهب ةالصحابي يه  1

: ٦) ةالصحاب ةمعرف نعمی يف ( ؤايب۲۳۹: ۸الطبقات ) ام ورد عند ابن سعد يفكبنت اجلعد  ةنك ا ساوروت عهن ،ناهه 

: ۳( واجلرح والتعديل )۱۷٥: ۸( واال صابة )۱٤۱: ۷) ةالغاب( ؤاسد ۱۸٦۰: ٤وراجع الاستیعاب ) ،(۳۳٦۸

 (.٤۲٥: ۱۲ذيب )ذيب الت( وهت۱۹٤: ۳٥امل )كذيب ال( وهت۱۸٥: ۳( والثقات )٤۷٥
 ة(: صاحب۳۰۰: ٥وقال صاحب عون العبود ) ،(۲٥: ۹داود ) رشح ٔايب ابن رسالن يف هٔافاد ،عیل الصمن ةقامئ يأ   2

 ی .انت  ،االٔصنام هون فیكبیت ی
ليك ،مجيع االٔحیان داود ال يدل عیل التحسنی يف وت ٔايبكاالحٔص ٔان س  3 التطوع  يف ةالوضاح رساليت يف هام ٔارشت ا 

 ،غالب االٔوقات فا ن ٔاورد بینه يف ،ا ٔابوداود(: وقل ما يورد مهن٥۷٦: ۱۲السري ) يف يبهقال اذل ،(۷۲)صـ  ةابمجلاع
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 هروا(: ۲۷۳: ۳يمثي يف مجمع الزوائد )ه ال وقال  ،(۳۰۱: ٥)يف عون املعبود العظمی اآبدي ( و ۹۹: ٥)

النووي  مث رٔايت ،حسن س ند احلديثر ٔان هواذلي يظ  ،ی انت  ،ثقات رجاهلو  ،الطباين يف االٔوسط

 .(۹۱: ۸) ذبهرشح امل يف  هحس ن

 كةل مهأ  :(۳۲٥: ۱) ةٔاساس البالغقال الزخمرشي يف  ،هب ةوالفوائد املتعلق هتسميت هيف وج ؤاما الثاين

 ةثري يف  البدايك ابن  هوتبع ،ی انت  ،رٔووس االٔضايح هون فیلكم ائ یسمون يوم القر يوم الرٔووس الهٔن

( وصاحب عون املعبود ۹۹: ٥ين )اك( والشو۱۰۹: ۱٦الزبيدي يف اتج العروس )( و ۲۰۳: ٥) ةايوالهن

برا ،ةالتسمي ه يف وجمه( وغري۳۰۱: ٥) نسان العيون يف سري  هسريت می احلليب يفهوقال عيل بن ا   ةا 

اليوم  ويقال ذلكل ،ام تقدمكم ٔاي الناس يف اليوم االٔول من ٔاايم مین (: وخطهب۳۸۱: ۳األمنی املٔامون )

ويف اليوم الثاين من  ،اليوم م الرٔووس يف ذكلهلك و يوم الرٔووس الٔ هو  ،٤يف مین هم يقرون فیيوم القر الهٔن

وقال  ،ی انت  ،اليوم رع يف ذكلاكم االٔ هلك ٔاي الٔ  ٥رعاكوم االٔ ي ويقال هل ،االٔولو يوم النفر هو  ،ٔاايم مین

نوا يذحبون يوم اكم ألهن ةحادي عرش ذي احلج (: مسي بذكل٤٥۸: ۱۱ب )هالزرقاين يف رشح املوا

 .ی انت  ،اهلك أ  رون عنكفیب الليةل النحر مث يطبخون الرٔووس تكل

 ،ا تنظمی اخلالاي العصبيةمهن ،ةومنافع بدني ةطبيفوائد ل الطب هأ  ر هلكويذ بعض البالدراجئ يف   املخلكوأ 

و یزيد من الكفاءة اجلنس ية هو  ،العظام ةوتقوي ،عن االٔمراض ةوالوقاي ،والتعمل ةر كادلماغ واذلا ةوتقوي

وذكل  ،كیةی ر البياانت الغذائية ملخ اخلروف والعجل الطازجنی وفقا لوزارة الزراعة ألم وهذه يه ،للرجل

 :٦غرام ۱۰۰لمكية مقدارها 

                                                                                                                                             
علوم  عیل قواعد يف هتعليقات والش يخ عبد الفتاح ٔابو غدة يف( ٦۹: ۱م )هفتح املل  ةمقدم يف العامثين هوبسط فی ،ی انت 

 حتت الطبع. يهو ،داود عیل سنن ٔايب همقدمت يف يونفورحمدث العرص محمد يونس اجلوش يخنا ( ۸۳احلديث )صـ 
( لش يخنا محمد يونس ۱۰۲: ۱)وللمزيد من وجه متسیته بيوم القر وخترجی احلديث الوارد فیه راجع اليواقیت الغالية   ٤

 .ياجلونفور
( ٤۲۰و  ٥۱۲جحة الوداع )صـ  كذا ذكره ابن حزم يفهو  ،وكذا ذكر ابن س يد الناس ٔانه يوم االأكرع كام س ئايت  ٥

نيل االٔوطار  فقال يف ؤاغرب الشواكين ،(۱۲۲: ۲۲اتج العروس ) يف ي( والزبيد۷۹: ۱۰) يمعدة القار  يف والعيين

 ،عرش يوم الرٔووس عنده كام س ئايت عیل ٔان الثاين ذا مبينهو  ،عرش یسم  يوم االأكرع ياليوم احلاد ن(: ا  ۱٥٤: ٥)

(: الكراع من البقر والغمن مبزنةل الوظيف من اخليل ۳۰۷: ۸لسان العرب ) ؤاما املراد ابالأكرع فقال يف ،وهللا ٔاعمل

 ا پااي ابالٔردية.هويقال ل  ،ی انت  ،وامجلع أكرع واأكرع ،من اللحم يو مس تدق الساق العار هو  ،واال بل وامحلر
 .www.aljazeera.net: يقرٔا عیل املوقع التايل ،‘‘وحماذیر فوائد والغمن البقر مخ ٔألك’’  من املقاةل ةالبياانت مٔاخوذ هذه  ٦
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 مخ العجل مخ اخلروف املكون

 سعرا ۱٤۳ سعرا ۱۱۸ السعرات احلرارية

 غرامات ۱۰. ۸٦ غراما ۳۳.۱۱ البوتنی

 غرامات ۳.۱۰ غرامات ۸ ادلهون اللكبة

 ملليغراما ٤۳ ملليغرامات ٤ اكلس يوم

 ملليغرام ٥٥.۲ ملليغرام ۱ احلديد

 ملليغراما ۳٦۲ املليغرام ۳۲۷ فوسفور

 ملليغراما ۲۷٤ ملليغرامات ۳۰۷ بواتس يوم

 اتملليغرام ۳۰۱۰ ملليغرام ۲۱۰۰ كولیسرتول

 IU ۱٤۷ IU ۱۰ أٔ فیتامنی 

 

ال بد  ذكلكو  ،قنبةل كولیسرتوليةاملخ  وقد مسي ال س امی ،هلكال بد من الاعتدال يف أ  ةوركاملذ هع فوائدمف

ال من ٔاما ،هاتباع الاشرتاطات الصحية عند رشائ ةمن مراعا ون كؤان ی ،ةالنظيف ةن معمتدكفال یشرتی ا 

ن ،نكأبسع ما می هلكوأ  ،ةيف الثالج هووضع ،هل ةرهیك ةوعدم وجود راحئ ،عاورداي فاحتا والم هلون  هفا 

  . سيعلكيفسد بش

وقال  ،ی انت  ،ةا ينفع من الرعشه رٔووس لكوأ  ر حلم االٔرنب:ك( يف ذ۳٤٦: ٤قال ابن القمی يف زاد املعاد )

واملقدم ٔافضل من  ،واالٔمین ٔاخف ؤاجود من االٔیرس ،ابلعظم ه(: ؤافضل اللحم عائذ۳٤۲: ٤يف موضع )

سوی الرٔاس  ه ما عال منلكو  ،اوسمل مقدهم هعلي صیل هللا ا یل رسول هللا ةن ٔاحب الشااكو  ،املٔوخر

اي ،: خذ املقدممحلا وقال هل ؤاعط  الفرزدق رجال یشرتي هل ،ن ٔاخف ؤاجود مما سفلاك والرٔاس  كوا 

ن ادلاء فهی ٔاعمل  وهللا ،قبيل التجارب من هلكذا هو  ،هثار منك ذا مبين عیل اال  هلعل و  ،ی انت  ،اموالبطن فا 

 .ابلصواب

 عیل قولنی:  هؤاما الثالث فاختلف يف تعينی اترخی

 ذا قولهو  ،القر ٔايضاویسم  يوم  ،ةاثين يوم النحر ٔاي احلادي عرش من ذي احلج هالقول االٔول ٔان (۱)

(: وخطب الناس ٔايضا يوم ۳٤۸: ۲ابن س يد الناس اليعمري يف عيون االٔثر )وقال  ،ام تقدمكالزخمرشي 
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ثننی و م ٔايضا يوم السالم خطهب هعلي هوقد روي ٔايضا ٔان ،و يوم الرٔووسهاالٔحد اثين يوم النحر و  و هاال 

محمد بن ٔاابن بن صاحل: ومات يوم  ة( يف ترمج۳٥۹: ٦يف الطبقات )ابن سعد قال و  ،ی انت  ،رعاكيوم االٔ 

 ةيف خالف ةمخس وس بعنی ومائ ةس ن ةخلت من ذي احلج ليةل ةالرٔووس يوم االٔحد ال حدی عرش 

ٔايب محمد الصائغ جعفر بن  ةيف ترمج ه( بس ند۱۹٥: ۷ذا نقل اخلطيب يف اترخی بغداد )كو  ،ی انت  ،ارونه

 ،تسع وس بعنی ةس ن ةخلت من ذي احلج ةتويف يوم االٔحد يوم الرٔووس ال حدی عرش  هر ٔانكمحمد بن شا

: ۱االٓلويس يف التفسري )( و ۱۰۹: ۱٦الزبيدي يف اتج العروس )احلادي عرش  هوممن قال ٔان ،ی انت 

برا( ٤۸۹ قال ابن  ،هن حزم وابن القمی اال جامع عليقل اببل ن ،ام تقدمكمی احلليب هوالزرقاين وعيل بن ا 

جامع من أ ه(: ۲۱۷الوداع )صـ  ةحزم يف جح قال ابن القمی يف زاد و  ،ی انت  ،كةل مهو اثين النحر اب 

یل  ،ی انت  ،و اثين يوم النحر ابالتفاقه(: ويوم الرٔووس ۲٦٦: ۲املعاد ) وظين ٔان احلافظ ابن جحر میيل ا 

یل  ه( يف تعينی ٔاوسط ٔاايم الترشيق بناء عیل میالن٥۷٤: ۳تردد يف الفتح ) هذا القول الٔنه ون يوم كا 

ال مل ،الرٔووس احلادي  عرش البقاء محمد بن ٔأمحد بن  . وجزم هبذا القول ٔأبو، وهللا ٔأعملهوج هن لرتددكی وا 

یل البیت العميق يف محمد بن الضياء امليك احلنفي   (،1٨٧٨ ـ)صالبحر العميق يف مناسك املعمتر واحلاج ا 

ن معین يو  منا تؤلك يف اثين يوم النحرم الرؤوس اليوم اذلي تؤلك فیه الرؤوسقال: ا  ، ٔلن الناس ، ويه ا 

یل اثلث يح يوم النحر، وبقاؤهيألٔكون حلوم ألضا  ها، انتی . يوم النحر يوجب تغري ا ا 

 ،واثين ٔاايم الترشيقو اليوم النفر االٔول هو  ،ةالثاين عرش من ذي احلج هوالقول الثاين ٔان املراد ب (۲)

فتح وصاحب ( ۹۹: ٥ين يف نيل االٔوطار )اكالشو( و ۲۰۱: ٥) ةايوالهن ةثري يف البدايك ابن  هوممن قال ب

ارنفوري يف بذل هالش يخ خليل ٔامحد احملدث الس و ( ۱۰۱: ۲ل العذب املورود )املهن ةلمكاملعبود ت املكل

یل  ،(٤۲٥: ٥)ود هامل  ابن م الكر هو ظاهو  ،(۳۰۱: ٥ذا مال العظمی اآبدي يف عون املعبود )هوا 

ی  ( والرحیباين يف مطالب ٔاويل الهن ٥۱۱: ۲شاف القناع )ك ويت يف والهب( ٤۰۲: ۳يف املغين ) ةقدام

: مرفوعا بن قرط عبد هللاعن  (۳٥٥: ۱)ادليلمي يف الفردوس  هر كاالٔول ما ذ ،م دليالنوهل ،(٤۳٤: ۲)

يوم  هیسمون همث اذلي يلي هفیوم القر اذلي یس تقر الناس يعز وجل يوم النحر مث  ٔافضل األايم عند هللا

 وركر احلديث املذهوالثاين ظا ،(٥: ۳۲اترخی دمشق ) يف هر بس ندكابن عسا هؤاخرج ،ی انت  ،الرٔووس

ن ٔاوسط ٔاايم الترشيق  ،يف الفصل االٔول   احلادي عرش والثاينيه الٔن ٔاايم الترشيق ،و الثاين عرشهفا 
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أبن مفصال ابن حزم  ومن قبهلخمترصا ( ٦٦۲: ۲ابن القمی ) هؤاجاب ،٧ةعرش من ذي احلج عرش والثالث

 ،ون ٔاوسط حینئذ مبعین ٔارشفك(: وی۲۱۷الوداع )صـ  ةقال ابن حزم يف جح ،املراد ابالٔوسط االٔفضل

 والسالم: فسلوا هللا ةالصال هوقال علي ،آخر االٔمم كوحنن بال ش ،وسطا ة ٔاممكقال تعایل: جعلنا

ن ،الفردوس و هذا نص عیل ٔان الوسط هف  ،عرش الرمحن وفوق ذكل ،ةؤاعیل اجلن ةوسط اجلن هفا 

 كهسل اذلي ذا املسكلهو ( فقال: ۲۰۱: ٥) ةايوالهن ةثري يف البدايك احلافظ ابن  هورد ،ی انت  ،االٔرشف

 ،ر احلديثهبظا( عیل ابن حزم ۱۰۱: ۲) املعبود فتح املكلذا تعقب صاحب كو  ،ی انت  ،ابن حزم بعيد

الش يخ  هر كام ذك ،وابن االٔعرايب: ٔالیس ٔاول ٔاايم هابن داس ةوقع يف رواي :هعن قال العبد الضعيف عفا هللا

 هذا رواك ،ٔاوسط ٔاايم الترشيق ما تقدم من قوهل ثبتامل ن كل ،داود عل سنن ٔايب هتعليق يف ةمحمد عوام

  .ام تقدمكواملزي  قيوالطباين ؤابونعمی والبهی وابن ٔايب عامص ةابن خزمی

: (۲۰۳: ٥) ةايوالهن ةالبداي يفثري ك ابن  قال احلافظ ،ةيال للفائدمك ر ٔاسامء ٔاايم احلج ت كذوختاما يناسب 

واليوم  ،نة ٔلنه یزین فیه البدن ابجلالل وغريهاي وم الز يقال بعضهم: يقال هل:  ،اليوم السادس من ذي احلجة

ون فیه من املاء وحيملون منه ما حيتاجون اليه حال الوقوف وما ٔلهنم يرتو   ،ةيوم الرتويالسابع يقال هل 

یل مین ،واليوم الثامن يقال هل يوم مین ،بعده واليوم التاسع يقال هل يوم  ،ٔلهنم یرحلون فیه من ألبطح ا 

اليوم اذلي يليه و  ،ويوم احلج الٔكب ألحض ويوم  النحروم يواليوم العارش يقال هل:  ،عرفة لوقوفهم فیه هبا

وهو ٔأول  ،ٔلهنم يألٔكون فیه رؤوس ألضايح ،ويقال هل يوم الرؤوس ،يقال هل يوم القر ٔلهنم يقرون فیه

وقیل هو اليوم اذلي يقال هل:  ،واثين ٔأايم الترشيق يقال هل يوم النفر ألول جلواز النفر فیه ،الترشيقٔأايم 

 .ريثك م ابن الكی  انت  ،ال هل: يوم النفر الٓخرواليوم الثالث من ٔأايم الترشيق يق ،يوم الرؤوس

رشاد الساكل ابن فرحون يف هر كام ذكو اليوم السابع ه ةيوم الزينور ٔان هاملش و  الش يخ  ه( وتبع۲٦۰صـ ) ا 

ذا العز كاحلطاب و  هوعزا ،امه( وغري ۱۱۸: ۳ب اجلليل )هموا واحلطاب يف( ۸۳)صـ  كهمناس خليل يف

یل املذا الساكل ةدايه يف ةبن جامعا یل ابن احلاج۱۱۰۹)صـ  كاملناس يف ةب األربعها  احلافظ  هوعزا ،( ا 

امس  (: ال يعرف هل۸۲: ۸ذب )هرشح امل  يف يوقال النوو ،طالب بن ٔايب يكم ( ا یل٥۷٥: ۳الفتح ) يف

                                                           
 هو تقديدهو  ،من ترشيق اللحم مسيت بذكل ،عيد النحر ٔاايم تيل ةثالث يه(: ٤٦٤: ۲) ةايالهن قال ابن االٔثري يف  ٧

والضحااي ال تنحر  يدهالٔن ال  هوقیل: مسيت ب ،ا مبیننت ترشق فهیاك الٔن حلوم االٔضايح ،الشمس ليجف يف هوبسط

 يف ير هقال اجلو  هوب ،( االٔول۱۳۱: ۲ لكشف املشك  يف يورحج ابن اجلوز ،ی انت  ،تطلع يحیت ترشق الشمس أ 

 (.٥۰٥: ۱) ةٔاساس البالغ يف ي( والزخمرش ۱٥۰۱: ٤الصحاح )
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محمد بن احلسن يف  هرصح ب ،و اليوم الثامن يوم مینه ةيوم الرتويور ٔان هذا املش كو  ،ی انت  ،خمصوص

 ۱۱۷الوداع )صـ  ةابن حزم يف جح( و ۲٤۲: ۲( والشافعي يف االٔم )٤۰۹و  ۳۸۰و  ۳٥۹: ۲االٔصل )

ؤابو ( ۳۷: ۳والبايج يف املنتق  )( ۷٤: ۳( وابن بطال يف رشح البخاري )۹٥: ٥واحملیل )( ۱۱۸و 

رشاد الساكل وابن فرحون يف( ٤۷۷)صـ  كاملناس يف املساكل يف رماينكمنصور ال وابن ( ۲٦۱)صـ  ا 

لباب  يف يالس ند هللا ةواملال رمح( ۸۳)صـ  كهمنس يف يكوالش يخ خليل املال( ٥۷٥: ۳الفتح ) جحر يف

ذ ترمج  (۱٦٥۳عند البخاري ) هبل وقع ترصحي ،ثريونك وال ( ۲٦٦)صـ  هرشح يف يالقار  وعيل كاملناس ا 

هللا  سٔالت ٔانس بن ماكل ريضؤاخرج عند عبد العزیز بن رفیع قال:  ر يوم الرتويةهالظ  ابب ٔاین يصيل

ر والعرص يوم الرتوية؟ هٔاین صیل الظ  ،صیل هللا عليه وسمل ء عقلته عن النيببيش عنه قلت: ٔاخبين

قال  ،ی انت  ،مث قال: افعل كام يفعل ٔامرأوك ،قلت: فٔاین صیل العرص يوم النفر؟ قال: ابألبطح ،قال: مبین

ون اكم الهٔن مسي بذكل ،ةاليوم اليوم الثامن من ذي احلجو ه :(۸۱: ۸ذب )هالنووي يف رشح امل  نوا يرتو 

یل عرفات كةم من مهحبمل املاء مع   كةمن م هٔايضا الٔن الناس ينقلون فی يوم النقةل ةویسم  يوم الرتوي ،ا 

ن الناس اختلفوا يف تسمي (: ؤاما قول الصمیري۸۳: ۸وقال ) ،ا یل مین  ةواملاوردي وصاحب البيان: ا 

ون املاء فقیل: الهٔن ،ةالثامن يوم الرتوي وقیل: الٔن جبيل  ،حواء هوقیل: الٔن آدم رٔای فی ،هام قدمناكم يرتو 

برا هی فیرأ   يف يالقار  وقال عيل ،ی انت  ،هوالصواب ما قدمنا ،م فاسد ونقل جعيبالكف ،كمی املناسها 

بل نوا یُرو  اكم الٔهن هب ي(: ومس۲٦٦)صـ  كهمناس ذ مل ی ،ةاس تعدادا للوقوف يوم عرف هم فیهون ا   ن يفكا 

  .ی انت  ،زمانناكعرفات ماء جار 

 وآخر دعواان ٔان امحلد هلل ،ٔامجعنی هوحصب وسمل عیل س يدان محمد وعیل اهٓل وصیل هللا ،ذا آخر اجلزءه

خادم احلديث الرشيف  ،طايني ٔامحد الب ريش ب بن املفيتا عفو ريب يوسف ؤاان العبد الرايج ،رب العاملنی

 ة عرش من ذي احلجيوم النفر االٔول الثاينو هو رع اكيوم االٔ  هن الفراغ مناكو  ،بن ببيطانياكبال ةمبدين

    .ه۱٤۳۷ ةس ن


