الرووس
جزء يوم ٔ
ٔاتليف يوسف ش بري ٔامحد البيطاين
www.nawadir.org

الرووس
جزء يوم ٔ


امحلد هلل وحده ،والصالة والسالم عیل من ال نيب بعدهٔ ،اما بعد:
الرووس ،مجعته ٔابمر وادلي وس يدي املفيت ش بري ٔامحد حفظه هللا تعایل
فهذا جزء وجزی فامی يتعلق بيوم ٔ
الرووس احلادي عرش من ذی احلجة س نة ۱٤۳۷ه ایل احلديث الوارد فیه ذكره،
حیامن ٔارشدين يف يوم ٔ
جفمعت ما تیرس يل ورتبته عیل ثالثة فصول ،االٔول يف ذكره يف االٔحاديث واالٓاثر ،الثاين يف وجه تسميته
والفوائد املتعلقة به ،والثالث يف تعينی اترخیه.
ف ٔاما االٔول فقال االمام ٔابوداود رمحه هللا تعایل يف السنن ( :)۱۹٥۳حدثنا محمد بن بشار حدثنا ٔأبو عامص
حدثنا ربيعة بن عبد الرمحن بن حصنی حدثتين جديت ُساء بنت نهبان 1واكنت ربة بیت يف اجلاهلية2
ر
الرووس ،فقالٔ :أي يوم هذا؟ قلنا :هللا ورسوهل ٔأعمل،
قالت :خطبنا رسول هللا صیل هللا عليه وسمل يوم ٔ
قالٔ :ألیس ٔأوسط ٔأايم الترشيق؟ قال ٔأبو داود :وكذكل قال مع ٔأيب حرة الرقايش انه خطب ٔأوسط ٔأايم
الترشيق ،انتی  ،ورواه ابن ٔايب عامص يف االٔحاد واملثاين ( )۳۳۰٥وابن خزمیة ( )۲۹۷۳والطباين يف
االٔوسط ( )۲٤۳۰والكبري ( )۳۰۷ :۲٤و ٔابونعمی يف معرفة الصحابة ( )۳۳٦۸ :٦والبهیقي ()۹٦۸۱
واملزي يف هتذيب الكامل ( ،)۱۲۲ :۹قال االٔر ٔنووط يف تعليقه عیل سنن ٔايب داود :حصيح لغريه ،وهذا
اس ناد ضعيف جلهاةل ربيعة بن عبد الرمحن بن حصنی ،انتی  ،قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :ذكر
اذلهيب يف املزیان (ٔ )٤٤ :۲ان فیه هجاةل ،لكن ترمج هل املزي يف هتذيب الكامل ( )۱۲۲ :۹وذكر ایراد
ابن حبان اايه يف الثقات ( ،)۲۳۱ :٤واكتف عیل ذكل ومل يذكر اجلهاةل ،وحصحه ابن خزمیة ()۲۹۷۳
كام تقدم ،وروی احلديث بنفس طريق ٔايب داود ،وسكت عنه ٔابوداود 3واملنذري كام ذكره و ٔاقره الشواكين
 1يه الصحابية ساء ٔاو سا بنت نهبان بن معرو الغنوية ،روت عهنا ربيعة بن عبد الرمحن بن حصنی الغنوي كام ورد
ههنا ،وروت عهنا ساكنة بنت اجلعد كام ورد عند ابن سعد يف الطبقات ( )۲۳۹ :۸و ٔايب نعمی يف معرفة الصحابة (:٦
 ،)۳۳٦۸وراجع الاستیعاب ( )۱۸٦۰ :٤و ٔاسد الغابة ( )۱٤۱ :۷واالصابة ( )۱۷٥ :۸واجلرح والتعديل (:۳
 )٤۷٥والثقات ( )۱۸٥ :۳وهتذيب الكامل ( )۱۹٤ :۳٥وهتذيب التذيب (.)٤۲٥ :۱۲
ٔ 2اي قامئة عیل الصمنٔ ،افاده ابن رسالن يف رشح ٔايب داود ( ،)٥۲ :۹وقال صاحب عون العبود ( :)۳۰۰ :٥صاحبة
بیت یكون فیه االٔصنام ،انتی .
 3االٔحص ٔان سكوت ٔايب داود ال يدل عیل التحسنی يف مجيع االٔحیان ،كام ٔارشت اليه يف رساليت الوضاحة يف التطوع
ابمجلاعة (صـ  ،)۷۲قال اذلهيب يف السري ( :)٥۷٦ :۱۲وقل ما يورد مهنا ٔابوداود ،فان ٔاورد بینه يف غالب االٔوقات،
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( )۹۹ :٥والعظمی آابدي يف عون املعبود ( ،)۳۰۱ :٥وقال الهيمثي يف مجمع الزوائد ( :)۲۷۳ :۳رواه
الطباين يف االٔوسط ،ورجاهل ثقات ،انتی  ،واذلي يظهر ٔان س ند احلديث حسن ،مث ر ٔايت النووي
حس نه يف رشح املهذب (.)۹۱ :۸
و ٔاما الثاين يف وجه تسميته والفوائد املتعلقة به ،قال الزخمرشي يف ٔاساس البالغة (ٔ :)۳۲٥ :۱اهل مكة
الرووس الٔهنم ٔايلكون فیه ٔرووس االٔضايح ،انتی  ،وتبعه ابن كثري يف البداية
یسمون يوم القر يوم ٔ
والهناية ( )۲۰۳ :٥والزبيدي يف اتج العروس ( )۱۰۹ :۱٦والشواكين ( )۹۹ :٥وصاحب عون املعبود
( )۳۰۱ :٥وغريمه يف وجه التسمية ،وقال عيل بن ابراهمی احلليب يف سريته انسان العيون يف سرية
ا ٔالمنی امل ٔامون ( :)۳۸۱ :۳وخطهبم ٔاي الناس يف اليوم االٔول من ٔاايم مین كام تقدم ،ويقال ذلكل اليوم
الرووس يف ذكل اليوم ،ويف اليوم الثاين من
الرووس الٔلكهم ٔ
يوم القر الٔهنم يقرون فیه يف مین ،٤وهو يوم ٔ
ٔاايم مین ،وهو يوم النفر االٔول ،ويقال هل يوم االٔاكرعٔ ٥اي الٔلكهم االٔاكرع يف ذكل اليوم ،انتی  ،وقال
الزرقاين يف رشح املواهب ( :)٤٥۸ :۱۱مسي بذكل حادي عرش ذي احلجة ٔالهنم اكنوا يذحبون يوم
الرووس تكل الليةل فیبكرون عن ألكها ،انتی .
النحر مث يطبخون ٔ
وألك املخ راجئ يف بعض البالد ويذكر هل ٔاهل الطب فوائد طبية ومنافع بدنية ،مهنا تنظمی اخلالاي العصبية،
وتقوية ادلماغ واذلاكرة والتعمل ،والوقاية عن االٔمراض ،وتقوية العظام ،وهو یزيد من الكفاءة اجلنس ية
للرجل ،وهذه يه البياانت الغذائية ملخ اخلروف والعجل الطازجنی وفقا لوزارة الزراعة ا ٔلمریكیة ،وذكل
لمكية مقدارها  ۱۰۰غرام:٦
انتی  ،وبسط فیه العامثين يف مقدمة فتح امللهم ( )٦۹ :۱والش يخ عبد الفتاح ٔابو غدة يف تعليقاته عیل قواعد يف علوم
احلديث (صـ  )۸۳وش يخنا حمدث العرص محمد يونس اجلونفوري يف مقدمته عیل سنن ٔايب داود ،ويه حتت الطبع.
 ٤وللمزيد من وجه متسیته بيوم القر وخترجی احلديث الوارد فیه راجع اليواقیت الغالية ( )۱۰۲ :۱لش يخنا محمد يونس
اجلونفوري.
 ٥وكذا ذكر ابن س يد الناس ٔانه يوم االٔاكرع كام س ي ٔايت ،وهكذا ذكره ابن حزم يف جحة الوداع (صـ  ۱۲٥و )۲۰٤
والعيين يف معدة القاري ( )۷۹ :۱۰والزبيدي يف اتج العروس ( ،)۱۲۲ :۲۲و ٔاغرب الشواكين فقال يف نيل االٔوطار
الرووس عنده كام س ي ٔايت،
( :)۱٥٤ :٥ان اليوم احلادي عرش یسم يوم االٔاكرع ،وهذا مبين عیل ٔان الثاين عرش يوم ٔ
وهللا ٔاعمل ،و ٔاما املراد ابالٔاكرع فقال يف لسان العرب ( :)۳۰۷ :۸الكراع من البقر والغمن مبزنةل الوظيف من اخليل
واالبل وامحلر ،وهو مس تدق الساق العاري من اللحم ،وامجلع أكرع وأاكرع ،انتی  ،ويقال لها پااي ابالٔردية.
 ٦هذه البياانت م ٔاخوذة من املقاةل ’’ ٔألك مخ البقر والغمن فوائد وحماذیر‘‘ ،يقر ٔا عیل املوقع التايل.www.aljazeera.net :
~~3

الرووس
جزء يوم ٔ

مخ العجل

املكون

مخ اخلروف

السعرات احلرارية
البوتنی
ادلهون اللكبة
اكلس يوم
احلديد
فوسفور
بواتس يوم
كولیسرتول
فیتامنی ٔأ

 ۱٤۳سعرا
 ۱۱۸سعرا
 ۱۱.۳۳غراما  ۱۰. ۸٦غرامات
 ۱۰.۳غرامات
 ۸غرامات
 ٤ملليغرامات  ٤۳ملليغراما
 ۲.٥٥ملليغرام
 ۱ملليغرام
 ۳۲۷ملليغراما  ۳٦۲ملليغراما
 ۳۰۷ملليغرامات  ۲۷٤ملليغراما
 ۲۱۰۰ملليغرام  ۳۰۱۰ملليغرامات
IU ۱٤۷
IU ۱۰

مفع فوائده املذكورة ال بد من الاعتدال يف ألكه ،ال س امی وقد مسي املخ قنبةل كولیسرتولية ،وكذكل ال بد
من مراعاة اتباع الاشرتاطات الصحية عند رشائه ،فال یشرتی اال من ٔاماكن معمتدة النظيفة ،و ٔان یكون
لونه ورداي فاحتا والمعا ،وعدم وجود راحئة كرهیة هل ،ووضعه يف الثالجة ،وألكه ٔابسع ما میكن ،فانه
يفسد بشلك سيع.
قال ابن القمی يف زاد املعاد ( )۳٤٦ :٤يف ذكر حلم االٔرنب :وألك ٔرووسها ينفع من الرعشة ،انتی  ،وقال
يف موضع ( :)۳٤۲ :٤و ٔافضل اللحم عائذه ابلعظم ،واالٔمین ٔاخف و ٔاجود من االٔیرس ،واملقدم ٔافضل من
املوخر ،واكن ٔاحب الشاة ایل رسول هللا صیل هللا عليه وسمل مقدهما ،ولك ما عال منه سوی الر ٔاس
ٔ
اكن ٔاخف و ٔاجود مما سفل ،و ٔاعط الفرزدق رجال یشرتي هل محلا وقال هل :خذ املقدم ،واايك والر ٔاس
والبطن فان ادلاء فهیام ،انتی  ،ولعل هذا مبين عیل االكثار منه ،وهذا لكه من قبيل التجارب ،وهللا ٔاعمل
ابلصواب.
و ٔاما الثالث فاختلف يف تعينی اترخیه عیل قولنی:
( )۱القول االٔول ٔانه اثين يوم النحر ٔاي احلادي عرش من ذي احلجة ،ویسم يوم القر ٔايضا ،وهذا قول
الزخمرشي كام تقدم ،وقال ابن س يد الناس اليعمري يف عيون االٔثر ( :)۳٤۸ :۲وخطب الناس ٔايضا يوم
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الرووس ،وقد روي ٔايضا ٔانه عليه السالم خطهبم ٔايضا يوم االثننی وهو
االٔحد اثين يوم النحر وهو يوم ٔ
يوم االٔاكرع ،انتی  ،وقال ابن سعد يف الطبقات ( )۳٥۹ :٦يف ترمجة محمد بن ٔاابن بن صاحل :ومات يوم
الرووس يوم االٔحد الحدی عرشة ليةل خلت من ذي احلجة س نة مخس وس بعنی ومائة يف خالفة
ٔ
هارون ،انتی  ،وكذا نقل اخلطيب يف اترخی بغداد ( )۱۹٥ :۷بس نده يف ترمجة ٔايب محمد الصائغ جعفر بن
الرووس الحدی عرشة خلت من ذي احلجة س نة تسع وس بعنی،
محمد بن شاكر ٔانه تويف يوم االٔحد يوم ٔ
انتی  ،وممن قال ٔانه احلادي عرش الزبيدي يف اتج العروس ( )۱۰۹ :۱٦واالٓلويس يف التفسري (:۱
 )٤۸۹والزرقاين وعيل بن ابراهمی احلليب كام تقدم ،بل نقل ابن حزم وابن القمی االجامع عليه ،قال ابن
حزم يف جحة الوداع (صـ  :)۲۱۷هو اثين النحر ابجامع من ٔاهل مكة ،انتی  ،وقال ابن القمی يف زاد
الرووس هو اثين يوم النحر ابالتفاق ،انتی  ،وظين ٔان احلافظ ابن جحر میيل ایل
املعاد ( :)۲٦٦ :۲ويوم ٔ
هذا القول الٔنه تردد يف الفتح ( )٥۷٤ :۳يف تعينی ٔاوسط ٔاايم الترشيق بناء عیل میالنه ایل كون يوم
الرووس احلادي عرش ،واال مل یكن لرتدده وجه ،وهللا ٔأعمل .وجزم هبذا القول ٔأبو البقاء محمد بن ٔأمحد بن
ٔ
محمد بن الضياء امليك احلنفي يف البحر العميق يف مناسك املعمتر واحلاج ایل البیت العميق (صـ ،)1٨٧٨
قال :ان معین يوم الرؤوس اليوم اذلي تؤلك فیه الرؤوس ،ويه امنا تؤلك يف اثين يوم النحرٔ ،لن الناس
يأٔلكون حلوم ا ٔلضايح يوم النحر ،وبقاؤها ایل اثلث يوم النحر يوجب تغريها ،انتی .
( )۲والقول الثاين ٔان املراد به الثاين عرش من ذي احلجة ،وهو اليوم النفر االٔول واثين ٔاايم الترشيق،
وممن قال به ابن كثري يف البداية والهناية ( )۲۰۱ :٥والشواكين يف نيل االٔوطار ( )۹۹ :٥وصاحب فتح
املكل املعبود تمكةل املهنل العذب املورود ( )۱۰۱ :۲والش يخ خليل ٔامحد احملدث السهارنفوري يف بذل
املهود ( ،)٤۲٥ :٥وایل هذا مال العظمی آابدي يف عون املعبود ( ،)۳۰۱ :٥وهو ظاهر الكم ابن
قدامة يف املغين ( )٤۰۲ :۳والهبويت يف كشاف القناع ( )٥۱۱ :۲والرحیباين يف مطالب ٔاويل الهنی
( ،)٤۳٤ :۲وهلم دليالن ،االٔول ما ذكره ادليلمي يف الفردوس ( )۳٥٥ :۱عن عبد هللا بن قرط مرفوعا:
ٔافضل ا ٔالايم عند هللا عز وجل يوم النحر مث يوم القر اذلي یس تقر الناس فیه مث اذلي يليه یسمونه يوم
الرووس ،انتی  ،و ٔاخرجه ابن عساكر بس نده يف اترخی دمشق ( ،)٥ :۳۲والثاين ظاهر احلديث املذكور
ٔ
يف الفصل االٔول ،فان ٔاوسط ٔاايم الترشيق هو الثاين عرش ،الٔن ٔاايم الترشيق يه احلادي عرش والثاين
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عرش والثالث عرش من ذي احلجة ،٧و ٔاجابه ابن القمی ( )۲٦٦ :۲خمترصا ومن قبهل ابن حزم مفصال ٔابن
املراد ابالٔوسط االٔفضل ،قال ابن حزم يف جحة الوداع (صـ  :)۲۱۷ویكون ٔاوسط حینئذ مبعین ٔارشف،
قال تعایل :جعلنامك ٔامة وسطا ،وحنن بال شك آخر االٔمم ،وقال عليه الصالة والسالم :فسلوا هللا
الفردوس ،فانه وسط اجلنة و ٔاعیل اجلنة ،وفوق ذكل عرش الرمحن ،فهذا نص عیل ٔان الوسط هو
االٔرشف ،انتی  ،ورده احلافظ ابن كثري يف البداية والهناية ( )۲۰۱ :٥فقال :وهذا املسكل اذلي سلكه
ابن حزم بعيد ،انتی  ،وكذا تعقب صاحب فتح املكل املعبود ( )۱۰۱ :۲عیل ابن حزم بظاهر احلديث،
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :وقع يف رواية ابن داسه وابن االٔعرايبٔ :الیس ٔاول ٔاايم ،كام ذكره الش يخ
محمد عوامة يف تعليقه عل سنن ٔايب داود ،لكن املثبت ما تقدم من قوهل ٔاوسط ٔاايم الترشيق ،كذا رواه
ابن خزمیة وابن ٔايب عامص والطباين و ٔابونعمی والبهیقي واملزي كام تقدم.
وختاما يناسب ذكر ٔاسامء ٔاايم احلج تمكيال للفائدة ،قال احلافظ ابن كثري يف البداية والهناية (:)۲۰۳ :٥
اليوم السادس من ذي احلجة ،قال بعضهم :يقال هل :يوم الزينة ٔلنه یزین فیه البدن ابجلالل وغريها ،واليوم
السابع يقال هل يوم الرتويةٔ ،لهنم يرتوون فیه من املاء وحيملون منه ما حيتاجون اليه حال الوقوف وما
بعده ،واليوم الثامن يقال هل يوم مینٔ ،لهنم یرحلون فیه من ا ٔلبطح ایل مین ،واليوم التاسع يقال هل يوم
عرفة لوقوفهم فیه هبا ،واليوم العارش يقال هل :يوم النحر ويوم ا ٔلحض ويوم احلج الٔكب ،واليوم اذلي يليه
يقال هل يوم القر ٔلهنم يقرون فیه ،ويقال هل يوم الرؤوسٔ ،لهنم يأٔلكون فیه رؤوس ا ٔلضايح ،وهو ٔأول
ٔأايم الترشيق ،واثين ٔأايم الترشيق يقال هل يوم النفر ا ٔلول جلواز النفر فیه ،وقیل هو اليوم اذلي يقال هل:
يوم الرؤوس ،واليوم الثالث من ٔأايم الترشيق يقال هل :يوم النفر الٓخر ،انتی الكم ابن كثري.
واملشهور ٔان يوم الزينة هو اليوم السابع كام ذكره ابن فرحون يف ارشاد الساكل (صـ  )۲٦۰وتبعه الش يخ
خليل يف مناسكه (صـ  )۸۳واحلطاب يف مواهب اجلليل ( )۱۱۸ :۳وغريهام ،وعزاه احلطاب وكذا العز
ابن جامعة يف هداية الساكل ایل املذاهب ا ٔالربعة يف املناسك (صـ  )۱۱۰۹ایل ابن احلاج ،وعزاه احلافظ
يف الفتح ( )٥۷٥ :۳ایل ميك بن ٔايب طالب ،وقال النووي يف رشح املهذب ( :)۸۲ :۸ال يعرف هل امس
 ٧قال ابن االٔثري يف الهناية ( :)٤٦٤ :۲يه ثالثة ٔاايم تيل عيد النحر ،مسيت بذكل من ترشيق اللحم ،وهو تقديده
وبسطه يف الشمس ليجف ،الٔن حلوم االٔضايح اكنت ترشق فهیا مبین ،وقیل :مسيت به الٔن الهدي والضحااي ال تنحر
حیت ترشق الشمس ٔاي تطلع ،انتی  ،ورحج ابن اجلوزي يف كشف املشلك  )۱۳۱ :۲االٔول ،وبه قال اجلوهري يف
الصحاح ( )۱٥۰۱ :٤والزخمرشي يف ٔاساس البالغة (.)٥۰٥ :۱
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خمصوص ،انتی  ،وكذا املشهور ٔان يوم الرتوية هو اليوم الثامن يوم مین ،رصح به محمد بن احلسن يف
االٔصل ( ۳٥۹ :۲و  ۳۸۰و  )٤۰۹والشافعي يف االٔم ( )۲٤۲ :۲وابن حزم يف جحة الوداع (صـ ۱۱۷
و  )۱۱۸واحملیل ( )۹٥ :٥وابن بطال يف رشح البخاري ( )۷٤ :۳والبايج يف املنتق ( )۳۷ :۳و ٔابو
منصور الكرماين يف املساكل يف املناسك (صـ  )٤۷۷وابن فرحون يف ارشاد الساكل (صـ  )۲٦۱وابن
جحر يف الفتح ( )٥۷٥ :۳والش يخ خليل املاليك يف منسكه (صـ  )۸۳واملال رمحة هللا الس ندي يف لباب
املناسك وعيل القاري يف رشحه (صـ  )۲٦٦والكثريون ،بل وقع ترصحيه عند البخاري ( )۱٦٥۳اذ ترمج
ابب ٔاین يصيل الظهر يوم الرتوية و ٔاخرج عند عبد العزیز بن رفیع قال :س ٔالت ٔانس بن ماكل ريض هللا
عنه قلتٔ :اخبين بيشء عقلته عن النيب صیل هللا عليه وسملٔ ،این صیل الظهر والعرص يوم الرتوية؟
قال :مبین ،قلت :ف ٔاین صیل العرص يوم النفر؟ قال :اب ٔالبطح ،مث قال :افعل كام يفعل ٔامر ٔاوك ،انتی  ،قال
النووي يف رشح املهذب ( :)۸۱ :۸هو اليوم اليوم الثامن من ذي احلجة ،مسي بذكل الٔهنم اكنوا يرتوون
حبمل املاء معهم من مكة ایل عرفات ،ویسم يوم الرتوية يوم النقةل ٔايضا الٔن الناس ينقلون فیه من مكة
ایل مین ،وقال ( :)۸۳ :۸و ٔاما قول الصمیري واملاوردي وصاحب البيان :ان الناس اختلفوا يف تسمية
الثامن يوم الرتوية ،فقیل :الٔهنم يرتوون املاء كام قدمناه ،وقیل :الٔن آدم ر ٔای فیه حواء ،وقیل :الٔن جبيل
ٔاری فیه ابراهمی املناسك ،فالكم فاسد ونقل جعيب ،والصواب ما قدمناه ،انتی  ،وقال عيل القاري يف
مناسكه (صـ  :)۲٦٦ومسي به الٔهنم اكنوا یُروون ابلهم فیه اس تعدادا للوقوف يوم عرفة ،اذ مل یكن يف
عرفات ماء جار كزماننا ،انتی .
هذا آخر اجلزء ،وصیل هللا وسمل عیل س يدان محمد وعیل آهل وحصبه ٔامجعنی ،وآخر دعواان ٔان امحلد هلل
رب العاملنی ،و ٔاان العبد الرايج عفو ريب يوسف ابن املفيت ش بري ٔامحد البيطاين ،خادم احلديث الرشيف
مبدينة بالكبن ببيطانيا ،واكن الفراغ منه يوم ا ٔالاكرع وهو يوم النفر االٔول الثاين عرش من ذي احلجة
س نة ۱٤۳۷ه.
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