( صحيح لغيره )
وعنه رضي اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو
مسند ظهره إلى الكعبة يقول الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة
ولوال أن اهلل تعالى طمس نورهما ألضاءتا ما بين المشرق والمغرب
رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه كالهما من رواية رجاء بن صبيح
والحاكم ومن طريقه البيهقي
وفي رواية للبيهقي قال ( حسن صحيح ) إن الركن والمقام من ياقوت
الجنة ولوال ما مسه من خطايا بني آدم ألضاء ما بين المشرق والمغرب
وما مسهما من ذي عاهة وال سقيم إال شفي
وفي أخرى له عنه أيضا رفعه قال
( صحيح ) لوال ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إال شفي
وما على األرض شيء من الجنة غيره
( سنن الترمذي )
 878حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال سمعت
مسافعا الحاجب قال سمعت عبد اهلل بن عمرو يقول سمعت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة
طمس اهلل نورهما ولو لم يطمس نورهما ألضاءتا ما بين المشرق والمغرب
قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد اهلل بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس
أيضا وهو حديث غريب .

( الصحيحة )
نزل الحجر األسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني
آدم
أن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قال للركن أما واهلل إني ألعلم أنك
حجر ال تضر وال تنفع ولوال أني رأيت النبي صلى اهلل عليه و سلم
استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به
المشركين وقد أهلكهم اهلل ثم قال شيء صنعه النبي صلى اهلل عليه و
سلم فال نحب أن نتركه
[ ر ] 0251مسلم
[ ش ( للركن ) أي الحجر األسود  ( .استلمك ) مسك بيده وقبلك ( .
راءينا ) من المراءاة وهي إظهار األمر على خالف ما هو عليه أي أظهرنا
لهم به القوة ونحن في حال ضعف ]
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قطن أبو الهيثم حدثنا أبو يزيد
المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال
 :إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم كان رجل من بني
هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله فمر
رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثني بعقال أشد به

عروة جوالقي ال تنقر اإلبل فأعطاه عقاال فشد به عروة جوالقه فلما نزلوا
عقلت اإلبل إال بعيرا واحدا فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير
لم يعقل من بين اإلبل ؟ قال ليس له عقال قال فأين عقاله ؟ قال فحذفه
بعصا كان فيها أجله فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم ؟
قال ما أشهد وربما شهدته قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر ؟
قال نعم قال فكنت إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش فإذا
أجابوك فناد يا آل بني هاشم فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن
فالنا قتلني في عقال ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو
طالب فقال ما فعل صاحبنا ؟ قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت
دفنه قال قد كان أهل ذاك منك فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى
إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا
آل بني هاشم ؟ قالوا هذه بنو هاشم قال أين أبو طالب ؟ قالوا هذا أبو
طالب قال أمرني فالن أن أبلغك رسالة أن فالنا قتله في عقال  .فأتاه أبو
طالب فقال له اختر منا إحدى ثالث إن شئت أن تؤدي مائة من اإلبل
فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله
فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم
كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز
ابني هذا برجل من الخمسين وال تصبر يمينه حيث تصبر األيمان ففعل
فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجال أن يحلفوا مكان

مائة من اإلبل يصيب كل رجل بعيران هذان بعيران فاقبلهما عني وال
تصبر يميني حيث تصبر األيمان فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا قال
ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية واألربعين عين
تطرف
[ ش ( القسامة ) هي عند الحنفية أيمان المتهمين بالقتل على نفي القتل
عنهم  .وعند الشافعية أيمان أولياء المقتول مقسومة عليهم بحسب
استحقاقهم في اإلرث  ( .رجل من بني هاشم ) هو عمرو بن علقمة بن
المطلب  ( .عروة جوالقه ) هو وعاء من جلود وثياب وغيرها وهو فارسي
معرب وأصله كواله  ( .أغثني ) أعني  ( .بعقال ) بحبل  ( .فحذفه )
رماه والحذف رمي الشيء باألصابع  ( .الموسم ) موسم الحج  ( .تجيز
ابني ) تأذن له في ترك اليمين  ( .تصبر ) تحبس وصبر اليمين أن يلزم
المأمور بها ويكره عليها  ( .حيث تصبر األيمان ) في المكان الذي
يحبس الناس فيه ليحلفوا وكانوا يحلفون بين الركن أي الحجر األسود
ومقام إبراهيم عليه السالم  ( .عين تطرف ) تتحرك وهو كناية عن الحياة
أي لم يبق أحد منهم وماتوا جميعا ]البخاري
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبداهلل ابن عمر رضي اهلل عنهما
 :يا أبا عبدالرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها
قال ما هن ؟ يا ابن جريج قال رأيتك ال تمس من األركان إال اليمانيين

ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة
أهل الناس إذا رأوا الهالل ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية فقال
عبداهلل بن عمر أما األركان فإني لم أر رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
يمس إال اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه
و سلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها
وأما الصفرة فإني رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يصبغ بها فأنا
أحب أن أصبغ بها وأما اإلهالل فإني لم أر رسول اهلل صلى اهلل عليه و
سلم يهل حتى تنبعث به راحلته
[ ش ( إال اليمانيين ) بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة
وحكى سيبويه وغيره من األئمة تشديدها في لغة قليلة والصحيح التخفيف
قالوا ألنه نسبة إلى اليمن فحقه أن يقال اليمنى وهو جائز فلما قالوا
اليماني أبدلوا من إحدى يائي النسب ألفا فلو قالوا اليماني بالتشديد لزم
منه الجمع بين البدل والمبدل منه والذين شددوها قالوا هذه األلف زائدة
وقد تزاد في النسب كما قالوا في النسب إلى صنعاء صنعاني فزادوا
النون الثانية وإلى الري رازي فزادوا الزاي وإلى الرقبة رقباني فزادوا النون
والمراد بالركنين اليمانيين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر األسود
ويقال له العراقي لكونه إلى جهة العراق وقيل للذي قبله اليماني ألنه إلى
جهة اليمن ويقال لهما اليمانيان تغليبا ألحد االسمين كما قال األبوان
لألب واألم والقمران للشمس والقمر والعمران ألبي بكر وعمر رضي اهلل

عنهما ونظائره مشهورة قال العلماء ويقال للركنين اآلخرين اللذين يليان
الحجر الشاميان لكونهما بجهة الشام قالوا فاليمانيان باقيان على قواعد
إبراهيم صلى اهلل عليه و سلم بخالف الشاميين فلهذا لم يستلما واستلم
اليمانيان لبقائهما على قواعد إبراهيم صلى اهلل عليه و سلم
قال القاضي وقد اتفق أئمة األمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين
الشاميين ال يستلمان وإنما كان الخالف في ذلك العصر األول من بعض
الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب ( النعال السبتية ) وقد أشار ابن عمر
إلى تفسيرها بقوله التي ليس فيها شعر وهكذا قال جماهير أهل اللغة
وأهل الغريب وأهل الحديث إنها التي ال شعر فيها قال القاضي وكانت
عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل
بالطائف وغيره وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية ( ويتوضأ فيها ) معناه
يتوضأ ويلبسها ولرجاله رطبتان ( يصبغ ) األظهر كون المراد في هذا
الحديث صبغ الثياب ( حتى تنبعث به راحلته ) انبعاثها هو استوائها قائمة
فهو بمعنى قوله في الحديث السابق إذا استوت به راحلته وفي حديث
الذي بعده إذا استوت به الناقة قائمة ] مسلم

