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اآلداب واالستعداد
)إعداد: هيئة التحرير(. 

)املصـــــــادر: احلج والعمرة فـــــــي الكتاب 
والســـــــنة، الشـــــــيخ ريشـــــــهري. إرشادات 
روحيـــــــة للحجـــــــاج والزائرين، الســـــــيد 

عبدا& الغريفي(.

الحج:



االستعداد بالتعلم:
اإلمـــــــام الصادق \: احلج حجـــــــان: حج & وحج للناس، 
فمـــــــن حج & كان ثوابه على ا& اجلنـــــــة، ومن حج للناس كان 

ثوابه على الناس يوم القيامة.

الرسول األعظم ج: تعلموا مناسككم فإنها من دينكم.

احلج باملال الطاهر:

الرســـــــول األكرم ج: إذا حج الرجل مبـــــــال من غير حله، 
فقال: لبيك اللهم لبيك، قال الله: ال لبيك وال ســـــــعديك، هذا 

مردود عليك.

اإلمـــــــام الكاظم \: إنـــــــا أهل بيت، حـــــــج صرورتنا ومهور 
نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.

حسن اخللق:
اإلمام الباقر \: ما يعبأ من يســـــــلك هذا الطريق إذا لم 
يكن فيه ثـــــــالث خصال: ورع يحجزه عـــــــن معاصي الله، وحلم 

ميلك به غضبه، وحسن الصحبة ملن صحبه.

إسماعيل اخلثعمي: قلت ألبي عبدا& \: إنا إذا قدمنا 
مكة ذهب أصحابنا يطوفـــــــون ويتركوني أحفظ متاعهم، قال: 

أنت أعظمهم أجرًا.

إشراك اآلخرين في احلج املستحب:

اإلمام الصادق \: لو أشركت ألفًا في حجتك لكان لكل 
واحد حجة، من غير أن تنقص حجتك شيئًا.

كيف أكون حاجًا ناجحا؟

أواًل: أن يكـــــــون مؤهاًل للضيافـــــــة الرحمانية، ونلخصها في 
النقاط التالية:

طهارة القلب.  -

طهارة البطن من احلرام.  -

طهارة اجلوارح من الذنوب.  -

أداء احلقوق.  -

التهيؤ باالشتغال بالطاعات.  -

ثانيًا: الوعي ملضامني احلج:
الوعـــــــي ألهـــــــم مســـــــائل احلـــــــج الفقهية، مـــــــن خالل   -

االستماع الواعي لدروس اإلرشاد والقراءة.

التأمل في الروايات الشريفة حول احلج الواردة عن   -
النبي ج وأهل بيته ل.

أخـــــــذ القرار بتطبيـــــــق ما ميكن من تلك اإلرشـــــــادات   -
بشكل صحيح وكامل.

ثالثًا: الشحن الروحي:
عن طريق االلتزام باألذكار التي تهيؤ القلوب:

اإلكثار من ذكر الله.  -

املواظبة على صالة الليل.  -

اإلكثار من قراءة القرآن.  -

التأمل في املوت.  -

مصاحبة األخيار.  -
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يا بني، سافر بسيفك وخفك وعمامتك، 
وخبائـــــــك وســـــــقائك، وخيوطك وســـــــقائك، 
وخيوطك ومخرزك، وتزود معك من األدوية 
ما تنتفع به أنت ومن معك، وكن ألصحابك 

موافقًا إال في معصية ا& عز وجل.

يـــــــا بنـــــــي، إذا ســـــــافرت مـــــــع قـــــــوم فأكثـــــــر 
استشاراتهم في أمرك وأمورهم.

وأكثر التبسم في وجوههم.

وكن كرميًا على زادك بينهم.

وإذا دعـــــــوك فأجبهم، وإذا اســـــــتعانوا بك 
فأعنهم.

واســـــــتعمل طول الصمت، وكثرة الصالة، 
وســـــــخاء النفس مبا معك من دابة أو ماء أو 

زاد.

وإذا استشهدوك على احلق فاشهد لهم.

واجهد رأيك إذا استشـــــــاروكن ثم ال تعزم 
حتـــــــى تتثبـــــــت وتنظر، وال جتب في مشـــــــورة 

حتى تقوم فيها وتقعد، وتنام وتأكل وتصلي، 
وأنـــــــت مســـــــتعمل فكرتـــــــك وحكمتـــــــك فـــــــي 
مشـــــــورته، فإن من لم ميحـــــــض النتيجة من 

استشاره سلبه ا& رأيه.

وإذا رأيـــــــت أصحابـــــــك ميشـــــــون فامـــــــش 
معهم، فإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم.

واسمع ملن هو أكبر منك سنًا.

وإذا أمروك بأمر وســـــــألوك شـــــــيئًا فقل: 
نعم، وال تقل: ال، فإن )ال( عي ولؤم.

يا بني، إذا جاء وقت الصالة فال تؤخرها 
لشيء، صلها واسترخ منها فإنها دين.

وصل في جماعة ولو على راس زج.

وإن اســـــــتطعت أن ال تـــــــأكل طعامًا حتى 
تبتدئ فتتصدق منه فافعل.

وعليك بقراءة كتاب ا&.

في حوار لقمان مع ابنه حول آداب السفر يقول:

لقمان وآداب السفر
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احتّل حديث اإلمام علّي \ حول الكعبة املشّرفة في خطبة 
)القاصعة( مساحًة واسعًة، رّكز فيها على سّرين أساسيني:

السّر األّول : طبيعة البناء )أحجاٌر ال زمّرد، وال ياقوت(.

السّر الثاني: طبيعة املوقع )جباٌل خشنة ورماٌل دمثة( .

لقد كشـــــــف اإلمام \ أسرار كون بيت ا& احلرام من أحجار 
»ال تضّر وال تنفع وال تبصر وال تسمعآ«.

ملـــــــاذا كانت ااُلســـــــس والبناء من حجـــــــارة، وليس »مـــــــن زمّردة 
خضراء، وياقوتة حمراء، ونور وضياء«؟!

وملـــــــاذا كان املوقع اجلغرافي »بأعور بقـــــــاع األرض حجرًا، وأقّل 
نتائق األرض مدرًا، وأضيق بطون األودية قطرًا، بني جبال خشنة 

ورمال دمثة وعيون وشلة«؟!

وبكلمة واحدة : ملاذا كانت الكعبة أحجارًا بواد غير ذي زرع؟!

أســـــــئلٌة مهّمة يجيب عنها أمير املؤمنني علّي \ في خطبة 
هي من أروع خطبه التي جمعها الشريف الرضي في نهج البالغة 

تسّمى )القاصعة( . 

وفي ســـــــياق احلديث عن االبتالء في ساحة الصراع، وميدان 

)1( وأسرار  معالم 
الكعبة املشّرفة : سرُّ البناء واملوقع

القاصعة(  خطبة  ف��ي  )ق����راءة 
ع���ب���دال���س���ام زي����ن ال��ع��اب��دي��ن
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واألنبيـــــــاء،  املترفـــــــني  بـــــــني  املواجهـــــــة 
وســـــــّر مـــــــا يعيشـــــــه األنبيـــــــاءل، على 
مـــــــّر التاريخ، مـــــــن اســـــــتضعاف ومحنة 
ومقاصد  ومعاناة وخصاصة، ألســـــــباب 
عديـــــــدة . . عّرج اإلمـــــــام \ على مّكة 
املكّرمة والكعبة املشـــــــّرفة كمصداق من 
مصاديق االختبار واالبتالء، من خالل 
طبيعة املاّدة والبناء أّوال، وطبيعة املوقع 

اجلغرافي الصعب ثانيًا .

طبيعة البن���اء : حجارٌة صّماء 
ال ياقوتة خضراء

تـــــــرون أّن ا&   النـــــــّص األّول : آ»أال 
ســـــــبحانه اختبر األّولني من لـــــــدن آدم ـ 
صلوات ا& عليه ـ إلى اآلخرين من هذا 
العالـــــــم بأحجار ال تضـــــــرُّ وال تنفع، وال 
تبصر وال تســـــــمع، فجعلها بيته احلرام 

الذي جعله للناس قيامًاآ«!

النـــــــّص الثاني : آ»ولو كان األســـــــاس 
احملمول عليها، واألحجـــــــار املرفوع بها، 
بـــــــني زمّردة خضـــــــراء، وياقوتـــــــة حمراء، 
ونـــــــور وضيـــــــاء، خلّفـــــــف ذلـــــــك مصارعة 
الشـــــــّك في الصدور، ولوَضـــــــَع مجاهدة 
إبليـــــــس عـــــــن القلـــــــوب، ولنفـــــــى معَتَلَج 

يب من الناس . الرَّ

ولكـــــــّن ا& يختبـــــــر عبـــــــاده بأنـــــــواع 
الشـــــــدائد، ويتعّبدهم بأنواع اجملاهد، ويبتليهم بضروب املكاره، 
إخراجـــــــًا للتكّبر مـــــــن قلوبهم، وإســـــــكانًا للتذّلل في نفوســـــــهم، 

وليجعل ذلك أبوابًا ُفُتحًا إلى فضله، وأسبابًا ُذُلال لعفوهآ« .

في هذين النّصني الرائعني يرسم أمير املؤمنني سرَّ طبيعة 

بناء الكعبـــــــة املتواضع املتكّون من أحجـــــــار جامدة، ينظُر إليها 
الناظر فيراها ال متتلك شـــــــعورًا وال إحساســـــــًا . . فال بصر وال 
سمع، وال ضّر وال نفع . . ومع كّل ذلك يسعى احلجيج للطواف 
حولها بكلِّ خشـــــــوع واســـــــتكانة وخضوع . بل نراهم )يتقاتلون( 
على استالم احلجر األســـــــود والسالم عليه ومعاهدته!! وهو ال 

ميلك بريق الزمّرد، وتألأل الياقوت . .

وفـــــــي ذلك ســـــــرٌّ كبير يكشـــــــفه لنـــــــا أمير املؤمنـــــــني \ في 
خطبتـــــــه القاصعـــــــة . . ألّن البناء لو كان مـــــــن آ»زمّردة خضراء، 
وياقوتة حمراء، ونور وضياء، خلّفف ذلك مصارعة الشـــــــّك في 
الصدور، ولوضـــــــع مجاهدة إبليس في القلـــــــوب، ولنفى معتلج 

الّريب من الناسآ« .

ما معنى ذلك؟ وكيف يحصل كلُّ ذلك؟

لقـــــــد أراد ا& عّزوجّل أْن يكون القصـــــــد لبيته احلرام نابعًا 
من معاناة ووعي وإميان، خالصًا من الدوافع املاّدية العاجلة . . 
ولو كان البيت من تلك األحجار النفيسة )الزمّرد والياقوت( :

أّوال : »خلّفف ذلك مصارعة الشّك في الصدو«، ألّن نفاسة 
تلـــــــك األحجار هي التي تدفعهم إلـــــــى التصديق واالعتقاد بأنَّ 

البيت بيته، كما تدفعهم إلى الطواف حولها .

ثانيـــــــًا : »ولوضع مجاهـــــــدة إبليس في القلـــــــوب«، ألنَّ قصد 
البيـــــــت وزيارتـــــــه تكون من منطلـــــــق االنبهار بجواهـــــــره، والتأّثر 
بدرره ونفاســـــــة أحجاره، والتمّتع برؤية زينتـــــــه ومنظره، وليس 
مـــــــن منطلق مجاهـــــــدة إبليس الداعي إلـــــــى التخّلف عن حّجه 

وإيثار الدعة والسالمة على قصده.

يب مـــــــن الناس«، أي لزال تالطم  ثالثـــــــًا : »ولنفى معتلج الرَّ
واضطراب الريب والشّك من صدور الناس .

إشكالّية ابن أبي العوجاء :

لو لم يكن البيت من أحجار عاّدية ملا حتّقق االبتالء اإللهي 
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واالختبار الرّباني لإلنســـــــانية على طول مسيرتها التاريخية : 
»من األّولني من لـــــــدن آدم \ إلى اآلخرين من هذا العالم«، 
حيث تنجلي قّصة العبودية & عّزوجّل، والطاعة ألوامره فيما 
شرعه من مناسك احلّج من طواف وسعي ورجم قد ينظر إليها 
من لم يدرك أسرارها ومقاصدها أّنها حركات غير عقالئية ال 
ميارسها إاّل الذين اختّلت عقولهم . . فما قيمة الطواف حول 
بيت من حجارة صّماء، والســـــــعي بني جبلني صلدين، والرجم 
ألحجار كبيرة بأحجار صغيرة، واســـــــتالم حجر أسود كالفحم، 

وما إلى ذلك من املناسك واملمارسات؟

وهذا النمط من التفكير كان يراود بعضهم في زمن األئّمة 
ل مـــــــن أمثال ابن أبـــــــي العوجاء، فخاطب اإلمـــــــام الصادق 

\ قائال :
»إلـــــــى كم تدوســـــــون هـــــــذا البيدر، وتلـــــــوذون بهـــــــذا احلجر، 
وتعبدون هـــــــذا البيت املرفوع بالطوب واملـــــــدر، وتهرولون حوله 
هرولة البعير إذا نفر، من فكر في هذا أو قّدر، علم أنَّ هذا فعل 

أّسسه غير حكيم وال ذي نظر« .

ثّم خاطب اإلمام قائال :

»فقل فإّنك رأس هذا األمر وسنامه وأبوك أّسه ونظامه؟ «

فأجابه اإلمام \ قائال :

إنَّ من أضّله ا& وأعمى قلبه اســـــــتوخم احلّق، فلم يستعذ 
به وصار الشيطان ولّيه، يورده مناهل الهلكة ثّم ال يصدرهآ«.

»وهـــــــذا بيت اســـــــتعبد ا& بـــــــه خلقه ليختبـــــــر طاعتهم في 
إتيانـــــــه، فحّثهـــــــم علـــــــى تعظيمـــــــه وزيارتـــــــه، وقد جعلـــــــه محّل 
ي  األنبياء وقبلة املصّلني، فهو شـــــــعبة من رضوانه وطريق يؤدِّ
إلى غفرانه، منصوب على اســـــــتواء الكمال، ومجتمع العظمة 

واجلالل . . «.

فقد أّكـــــــد اإلمام في املقطـــــــع األّول من جوابـــــــه على مدى 

ضالل تلك النظرة، وعمى قلب صاحبها، مّما جتعله يستوخم 
احلّق، وال يدرك مدى دالالت وإيحاءات تلك املناسك املشحونة 

بالدالالت واإليحاءات .

وأعطى في املقطع الثاني بعضًا منها، كان أّولها اســـــــتعباد 
ا& خلقه بهذا البيت »ليختبر طاعتهم في إتيانه« .

وهكـــــــذا نلتقـــــــي مبقصد االبتـــــــالء واالختبار الـــــــذي أّكدته 
خطبـــــــة القاصعة : »أال تـــــــرون أنَّ ا& ســـــــبحانه اختبر األّولني 
مـــــــن لدن آدم ـ صلوات ا& عليه ـ إلـــــــى اآلخرين من هذا العالم 

بأحجار ال تضّر وال تنفع . . . « .

طبيعة املوقع )بني جبال خشنة ورمال دمثة(
لم يكن هناك ســـــــّر في طبيعة البناء فحسب، بل هناك سرٌّ 
بل أسراٌر في طبيعة املوقع اجلغرافي لبيت ا& احلرام، والذي 
يعّبـــــــر عنه القرآن الكرمي على لســـــــان إبراهيـــــــم اخلليل \: 

}ڈ ڈ ژ ژ { .

وقد رّكزت خطبة )القاصعة( على طبيعة املوقع في ســـــــياق 
حديثهـــــــا عن االختبار الرّباني التاريخي للبشـــــــرية في طبيعة 

البناء :

النّص األّول : »ثّم وضعـــــــه بأوعر بقاع األرض حجرًا، وأقّل 
نتائـــــــق الدنيا َمـــــــَدرًا، وأضيق بطون األودية ُقطـــــــرا، بني جبال 
خشنة، ورمال دمثة، وعيون وشلة، وُقًرى منقطعة; ال يزكو بها 

ُخّف وال حافر، وال ظلف« .

إّنه وصف رائع وبليغ ملدى صعوبة ذلك املوقع على صعيد 
اجلغرافيـــــــا . . فقـــــــد اجتمعت فيـــــــه كّل العناصـــــــر التي جتعله 
موقعًا صعبًا، يشـــــــّق على احلجيج مـــــــزاره; فهو ليس بواد غير 
ذي زرع فحســـــــب، بل إّنه »من أضيق بطون األودية قطرًا« و»أقّل 
نتائـــــــق األرض مدرًا« و»أوعر بقاع األرض حجرًا«!!، لتكون تلك 
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البقعـــــــة للناس رغـــــــم صعوبتهـــــــا وجدبها 
وضيقها »مثابًة ملنتجع أســـــــفارهم، وغايًة 

مُللقى رحالهم« .

النّص الثاني : »ولو أراد ا& ـ سبحانه ـ 
أْن يضع بيته احلرام ومشاعره العظام، بني 
جّنات وأنهار، وســـــــهل وقرار، جمَّ األشجار، 
داني الثمار، ملتّف الُبنى، متضّيل القرى، 
بني ُبّرة ســـــــمراء، وروضة خضراء، وأرياف 
محدقة، وعراصي مغدقة، ورياض ناضرة، 
وُطرق عامرة، لـــــــكان قد صّغر قْدُر اجلزاء 

على حسب َضْعِف البالء«.

لقـــــــد أراد ا& عّزوجـــــــّل لبيتـــــــه احلرام 
والعـــــــزم،  اإلرادة  ملـــــــدى  يكـــــــون محـــــــّكًا  أن 
والتضحية والبذل، واخلشـــــــوع واخلضوع، 
واحلـــــــّب والعشـــــــق: »تهـــــــوي إليـــــــه األفئدة 
مـــــــن مفاوز قفار ســـــــحيقة، ومهاوي فجاج 
عميقـــــــة، وجزائـــــــر بحار منقطعـــــــة، حتى 
لـــــــون & حوله،  يهـــــــّزوا مناكبهم ذُلـــــــال ُيهلِّ
ويرُملوَن على أقدامهم ُشعثًا ُغبرًا له. قد 
نبذوا الســـــــرابيل وراء ظهورهم، وشـــــــّوهوا 
بإعفاء الشـــــــعور محاســـــــن خلقهم، ابتالًء 
عظيمًا، وامتحانًا شديدًا، واختبارًا مبينًا، 
ومتحيصًا بليغًا، جعله ا& سببًا لرحمته، 

وُوصلة إلى جّنته« .

وهكـــــــذا نلتقـــــــي مـــــــّرة ُاخـــــــرى بقّصـــــــة 
واالختبـــــــار  واالمتحـــــــان  االبتـــــــالء 
والتمحيـــــــص . . التي هي ســـــــبب الرحمة 
والوصلـــــــة إلى اجلّنة، لتكـــــــون املعادلة كما 

ترسمها خطبة »القاصعة« :

»كّلمـــــــا كانت البلـــــــوى واالختبار أعظم 
كانت املثوبة واجلزاء أجزل« .

معادلة اجلزاء على قدر االبتاء:
إّنها املعادلة ذاتها التي أراد ا& للكعبة 
أْن تكون من أحجار عادية وليس من زمّرد 
وياقوت، كانت مشيئة ا& عّزوجّل أن يكون 
اإلنســـــــان )آدم( من طني، يقول علّي)عليه 

السالم( في )القاصعة( :

»ولـــــــو أراد ا& أن يخلـــــــق آدم مـــــــن نـــــــور 
يخطـــــــف األبصار ضيـــــــاؤه، ويبهر العقول 
ُرواؤه، وطيب يأخذ األنفاس َعرُفه، لفعل .

ولو فعل لظّلت لـــــــه األعناق خاضعة، 
وخلّفت البلوى فيه علـــــــى املالئكة . ولكّن 
ا& ســـــــبحانه يبتلـــــــي خلقـــــــه ببعـــــــض ما 
يجهلـــــــون أصلـــــــه، متييزًا باالختبـــــــار لهم، 
ونفيًا لالســـــــتكبار عنهم، وإبعادًا للخيالء 

منهم« .

وهكذا احلال في تفسيره )ع( لألنبياء 
في استضعافهم وخصاصتهم:

»ولو كانـــــــت األنبياء أهل قـــــــّوة ال ُترام، 
وعـــــــّزة ال ُتضام، وُملك متتـــــــدُّ نحوه أعناق 
الرجـــــــال، وتشـــــــدُّ إليه ُعقد الرحـــــــال، لكان 
ذلك أهون على اخللق في االعتبار، وأبعد 
لهـــــــم فـــــــي االســـــــتكبار، وآلمنوا عـــــــن رهبة 
قاهـــــــرة لهم، أو رغبـــــــة مائلة بهـــــــم، فكانت 

النّيات مشتركة، واحلسنات مقَتَسمة«!
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وتوسعتها:  مكة  ب��ن��اء  ت��اري��خ 



فاملهـــــــم هـــــــو احلضور في محضر احلق، و مشـــــــاهدة جمال احملبوب؛ وكأّن املتحّدث في  هذا احملضر يكـــــــّرر التلبية و قد حتّرر من 
ذاته، ونفى الشـــــــريك مبعناه املطلق الذي يدركه أهل الله، ال الشـــــــريك في األلوهية فحســـــــب، و إن كان التجريد من الشـــــــريك- في 
نظـــــــر العرفاء- يشـــــــمل جميع املراتب حتى فناء العالم، و يضّم الدرجات و يحصر احلمـــــــد، ) احلمد لك والنعمة لك( االحتياطية 

واالستحبابّية كلها نظير بالذات املقدسة، والنعمة أيضًا، و ينفي الشريك. وُيعّد ذلك لدى أهل املعرفة غاية التوحيد .

ومعنـــــــى هـــــــذا أّن كّل حمد و نعمـــــــة يتحّققان في عالم الوجود هما: حمد و نعمة من ا& بال شـــــــريك؛ و إّن  هذا املعنى الســـــــامي 
متحّقق وجاٍر في كّل موقف و مشعر و وقوف و حركة و سكون و عمل. 

اإلمام اخلميني 1984/8/29

لتلبية ا
في محضر الحق
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﴿ڳ ڳ ڳ ڳ   : تعالـــــــى  ا&  قـــــــال 
ڱ ڱ     ڱ  ڱ ں ں ڻ﴾.

تتجلـــــــى فـــــــي احلـــــــج  عزيـــــــزي القارئ 
الكرمي  جميع أبعاد الثقافة اإلســـــــالمية، 
كمـــــــا أنـــــــه تتبلـــــــور فيـــــــه حقائـــــــق الديـــــــن 
اإلسالمي، إنه في الواقع ميعاد ا& تبارك 
وتعالى لألمة املســـــــلمة، والتي جتتمع في 
محل واحٍد وركيزة واحـــــــدة، والتي تصبح 
القلوب بني الرجاء واألمل، الرجاء لعفو 
ا& ورضوانه واألمل لعون القلوب الوالهة 
واملتعطشـــــــة لســـــــاحة الفيض اإللهي. إنه 
معبد احلب والعشق & تعالى في ميقات 
العرفـــــــان والشـــــــعور العظيـــــــم جلالل ا& 
وكبريائه. إنه جهاد النفس والروح، وجهاد 
التحـــــــرر لـــــــكل األنانيـــــــات والتـــــــي تعلقت 
بالقلـــــــوب الضائعـــــــة والتائـــــــه عـــــــن عرفان 
احلق واحلقيقة، وباجلملـــــــة إنه بيت ا& 
قبلة  العاشقني، وكعبة الوافدين، وميعاد 
احملبني، وأمل الراجـــــــني ومحل العارفني، 
و... ولذلك ينبغي للحاج أن يتعرف على 
هذه الرحلـــــــة العرفانية من مبدئها حتى 
منتهاهـــــــا، لكـــــــي يصل إلى ســـــــر وفلســـــــفة 
الباطن لتشـــــــريع احلج، وكما يقول بعض 
العرفاء: )إن اجلهات املعنوية للحج كثيرة 

و املهـــــــم أن يعرف احلـــــــاج إلى أين يذهب و 
دعوى من يلبي؟ وإنه ضيف من؟ وما هي 

آداب هذه الضيافة(.

و واحـــــــدة من هـــــــذه اجلهـــــــات املعنوية 
التلبيـــــــة والتـــــــي هـــــــي أول هـــــــذه الرحلـــــــة 
العرفانيـــــــة و التي تبتـــــــدأ بامليقات، ولكن 
التلبية ملن، فهل يســـــــتحضر اإلنســـــــان في 
التلبيـــــــة وجـــــــود البـــــــاري تعالى فـــــــي قلبه 
و وجدانـــــــه و فكـــــــره، أم يســـــــتحضر شـــــــيئًا 
آخر. )قال ســـــــفيان بن عيينـــــــة: حج علي 
بن احلســـــــني  فلما أحرم واســـــــتوت به 
راحلته اصفر لونـــــــه و انتفض ووقع عليه 
الرعدة ولم يستطع أن يلبي فقيل له: لم 
ال تلبي  فقال : أخشى أن يقول لي ربي ال 
لبيك وال ســـــــعديك فلما لبى غشي عليه 
و ســـــــقط من راحلته(. إن هـــــــذه احلالة ال 
حتصل لكل احد إال من أخلص & تعالى، 
و وصل إلـــــــى مقـــــــام العبودية وأســـــــرارها. 
ولـــــــذا قـــــــال ) أميـــــــر املؤمنـــــــني  إنكم ال 
تستطيعون على ذلك ولكن أعينوني بورع 
واجتهاد وعفة وسداد(. ومن هنا نستطيع 
أن ننطلـــــــق مع ا& تعالى عن طريق الورع 
عـــــــن محـــــــارم ا& واجلـــــــد واالجتهـــــــاد في 
ترك معاصيه واملداومـــــــة على عفة الفرج 

الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــيـــــــــــــــــخ 
مــــــالــــــك املـــــيـــــالد 

ال��ح��ج م��ي��ق��ات ال��ع��ارف��ي��ن
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 : والبطـــــــن كمـــــــا ورد في الروايـــــــة املروية عن اإلمـــــــام الباقر 
)أفضل العبادة عفة البطن والفرج( .

ومـــــــا اروع الـــــــكالم إذ أنه يعبر عن أدق تعبيـــــــر عن العبادة ملا 
له من األثر الكبير على اإلنســـــــان .واحلق إن هذه األمور والتي 
ذكرهـــــــا إمامنا أميـــــــر الكالم علي تعتبـــــــر مقدمات إعداديه 
ملســـــــير اإلنســـــــان في هذه الرحلـــــــة وملعرفة مقـــــــام عالم امللكوت 

-الباطن- . 

ألن اإلنسان ال ميكن له أن يكتفي بعالم الظاهر، بل ال بد 
عليـــــــه أن يتطلع إلى عالم املعنى، قال تعالى:  ﴿ھ ھ ھ 
ھ ے ے...  ۉ ﴾ وهنـــــــا يدعونا ا& تعالى بأن 
ننظر إلى امللكوت أي عالم الباطن الكتشـــــــاف األسرار الكامنة 
فيه ولعل من خالل هذا النظر يرى اإلنسان ذلك، ولكن ليس 
كل من نظر رأى ولذا يحتاج اإلنسان أن يحدق في النظر لعله 

يصيب نقطة الهدف وحينها يرى بوضوح. 

وهذا ما أشـــــــار إليه القرآن الكرمي فـــــــي هذه اآلية الكرمية: 
)كذلك نـــــــري إبراهيم ملكوت الســـــــماوات واألرض وليكون من 
املوقنـــــــني(. مبعنى إننا  نكشـــــــف للنبي إبراهيـــــــم عالم الباطن 
ونعرفه على األســـــــرار العجيبـــــــة والتي هي فوق طاقة البشـــــــر 
لكي يقطع شوطًا عروجيًا ويصل  في آخر املطاف إلى مرحلة 
اليقـــــــني..  ومع وجود هذا اليقني ال مجال للشـــــــك بأن يزلزل 
عبـــــــادة العابـــــــد، او يضعف حركة الداعي إلـــــــى ا& عز وجل في 
ســـــــاحة الصـــــــراع. وهذا ما حتدثنا ســـــــيرة النبـــــــي إبراهيم  
صاحـــــــب هذه الدعـــــــوة امللكوتية حينما واجه شـــــــياطني اإلنس 
واجلـــــــن وخرج ظافرًا في دعوته ســـــــواء مع قومـــــــه في عبادتهم 
األصنـــــــام، أو صراعه حينما نـــــــزل مكة ونزل عليـــــــه االمتحان 
اإللهي بذبح ابنه إسماعيل، فأنه صارع إبليس ألنه أراد  إيقاف 
أمـــــــر ا& تعالى لكيـــــــال ينفذ احلكم اإللهي لنبـــــــي ا& إبراهيم 
، ولكن من خـــــــالل املعرفة ووصول النبي  وهكذا إســـــــماعيل 
 حلالـــــــة اليقني فـــــــي العبادة أســـــــتطاع  أن يصارع مبدأ 

الشـــــــرك وعنفوانـــــــه وفي آخر املطـــــــاف أنتصر عليـــــــه وفي عدة 
مواطن وبأشكال متعددة .

 ولم يحصل هذا األمر إلبراهيم النبي بل نالحظ تســـــــليم 
ابنه لعملية الذبح وما اعتراه من وساوس شيطانيه في سبيل 
، وكان موقفه مشـــــــرفًا ولذا  رفـــــــض ما عمد إليه ابوه النبي 
أفدى ا& تعالى بذبح عظيم - بدل ذبح إسماعيل- لنجاحهما 

في هذا االمتحان األعظم والذي كان ألجل ا& تعالى 

وهذا يعني أن اإلنســـــــان وكل ما ميلك & سبحانه وتعالى، 
ولذلك نقرأ  في القران هذه اآلية الشريفة وعلى لسان النبي 
: ) وجهت وجهي للذي فطر الســـــــماوات واألرض  إبراهيـــــــم 
حنيفـــــــا وما أنـــــــا من املشـــــــركني. أن صالتي و نســـــــكي ومحياي 

ومماتي & رب العاملني(.
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بسم ا& الرحمن الرحيم
احلمد & والصالة والسالم على محمد وآله الطاهرين.

متهيد
احلج إلى بيت ا& العتيق كان مورد اهتمام األنبياء واألوصياء منذ أن خلق ا& 

تعالى األرض ومن عليها، وقد جاءت كثير من الروايات تشير إلى ذلك:
 دفن بني الركن اليماني واحلجر األسود سبعون نبًيا)1(.

 إن ما بني الركن واملقام ملشحون من قبور األنبياء وإن آدم لفي حرم ا& عّز وجل)2(.
 احلجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل)3( .

 وجاء في بعض كتب التاريخ: كان النبي من األنبياء إذا هلكت أمته حلق مبكة 
فيتعبد فيها النبي ومن معه حتى ميوت فيها )4(. 

فالكعبة محاطة تقريًبا بقبور األنبياء.

)1) الكافي : 10/214/4.
)2) الكافي : 4/ 7/214. 

))) الكافي : 4/ 14/210. 
)4) أخبار مكة لألزرقي : 68/1. 

ف����������������������������ي 
ال���م���ي���ق���ات 
الشيخ عبدالغني عرفاتالموسوي
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ميقات النبي موسى
جــاء في ســورة األعـــراف قوله تعــالى: 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ 
ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  

ھ ھ ھے﴾
﴿ھ ے ے  وجــاء في ســورة البقرة: 
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ 
ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ    
ائ  ىى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 

ائ ەئ ەئ وئ﴾.

ما هو الميقات ؟
امليقـــــــات قريـــــــب املعنـــــــى مـــــــن الوقـــــــت، 
والفرق بـــــــني امليقات والوقـــــــت: أن امليقات 
ما ُقـــــــّدر لُيعمـــــــل فيه عمل مـــــــن األعمال، 
والوقت: وقت الشيء وقدره، ولذلك قيل: 
مواقيت احلج، وهـــــــي املواضع التي ُقّدرت 

لإلحرام فيها)1( .
فهل كان النبي موسى \ 

في مكة أو الحجاز؟
إّن التـــــــوراة وبالرغم ممـــــــا اعتراها من 
حتريف إال أنها تشير إلى أن النبي موسى 
\ كان فـــــــي عدة مناطق قريبة من مكة 
وال تشير صراحة إلى كونه في مكة، ولعل 

من حّرف كتاب ا& تعالى قصد ذلك.

)1)  امليزان: 5)2.

فالتوراة تذكـــــــر أن ابتداء نزول الوحي 
علـــــــى النبـــــــي موســـــــى \ كان فـــــــي جبل 
حوريب، إذ كان يرعى غنم )كاهن( مدين. 
وذكرت أن الوحي نزل عليه في عدة أماكن 

من ضمنها برية فاران )2(. 

وبرية فاران  -بحســـــــب وصف التوراة-  
متتـــــــد جنـــــــوب األردن مما يعنـــــــي اتصالها 

باحلجاز ومكة املكرمة. 

جـــــــاء ذكر برية فاران  في ســـــــفر العدد 
26:13، وكذا سفر العدد 15: 26-24. 

أردنـــــــا  :إذا  البالغـــــــي  العالمـــــــة  وقـــــــال 
اكتشـــــــاف برية فاران من عالمـــــــات التوراة 
ومضامينهـــــــا، فـــــــال بد أن نقـــــــول : إن برية 
فـــــــاران واقعة في شـــــــرقي جبل الشـــــــراة )3(، 

)2)  الهدى إلى دين املصطفى : 24/1.
))) جبل الشراة أو السراة أو سلسلة جبال السروات 

كلها مبعنى واحد.

وهو السلســـــــلة املمتدة في شـــــــرقي األردن 
فبحيرة لوط فوادي العربة فخليج العقبة 
فالبحر األحمر إلى احلجاز ومن رؤوسها 
جبـــــــال مكة ... فاملراد مـــــــن برية فاران هي 
البريـــــــة الواقعة في شـــــــرقي سلســـــــلة جبل 
الشـــــــراة فإنه ال برية له في غربه ... وهذه 
البرية هي الشاملة للحجاز ومكة فالتوراة 
ذكرت منزل إسماعيل في مكة واحلجاز ال 

بالتعيني بل باجلهة الشاملة)4(« )5(. 

وهذه صورة خلريطة مرســـــــومة بخط 
اليد، نشرت عام 1685 بباريس عن منطقة 

شبه اجلزيرة العربية)6(.  
توضح هذه الصورة منطقة فاران التي كتبت 
 )pharanite( الــبــيــضــاوي  الشكل  داخـــل 

وإلى يسارها البحر األحمر .

في  فكبر.وسكن  الغالم  مع  الله  كان   " كما جاء   (4(
البرية وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، 
)التكوين   " مصر  أرض  من  زوج��ة  أم��ه  له  وأخ��ذت 

.(21-20/21
)5) الهدى إلى دين املصطفى مج 2: )54.

http://www.oldmapsbooks.com/  (6(
وه��ذه   MapPage/...2375arabia.htm
صورا  يعرض  الذي  املوقع  لهذا  الرئيسية  الصفحة 
خلرائط العالم القدمي بأيدي رسامني ومستكشفني 
ليسوا مبسلمني ... وهو موقع غير إسالمي ... بل 
أثرية  وخ��رائ��ط  كتبا  يعرض  جت��اري  وثائقي  موقع 
 /http://www.oldmapsbooks.com
موقع صوت احلق  في  وج��اءت  منه  أخذناها  ونحن 
http://www. اإلسالم)  عن  يسألوننا  )النصارى 
soutalhaq.net/forum/showthread.

. php?t=14171
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ليالي الميقات
قيل إنه ســـــــبحانه ذكـــــــر الليل )ثالثني 
ليلة( و )أربعني ليلة(، ألن امليقات املوسوي 
كان للتقـــــــرب إلـــــــى ا& تعالـــــــى ومناجاته، 
والتقرب يكون بالنهار أيًضا ولكنه أخص 
بالليل وأنســـــــب، ملا في الليـــــــل من اجتماع 
احلواس عن التفـــــــرق وزيادة تهيؤ النفس 
لألنـــــــس، وقد كان من بـــــــركات هذا امليقات 
نـــــــزول التـــــــوراة فقـــــــد ذكـــــــر ســـــــبحانه بعد 

ذلك في ســـــــورة األعـــــــراف﴿ ٱ ٻ ٻ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾ .     

وهذا امليقات الليلي املوســـــــوي يشـــــــير 
إليه مثـــــــل قوله تعالى من ســــــــــــورة املزمل 

ڀ       پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ﴿ٱ 
ڀ    ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ 
فـــــــكأّن موطن  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ 
الوحي ذكـــــــر ا& تعالى فـــــــي الليل واتخاذ 
الليل مطية للصعود إلـــــــى مدارج الكمال  

﴿ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾

ولعل هذا امليقات الليلي كان في لياٍل 
شاتية باردة ومن عادة الليل أن يكون أشد 
بـــــــرودة من النهـــــــار فكان موســـــــى قد ذهب 

ليأتي ألهله بقبـــــــس من النار ﴿ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ    ۅ     ۅ ۉ ۉ   ې ې﴾ )1( والعبادة 
في الليالي الشـــــــاتية لهـــــــا طعمها وأثرها 
على النفس وليس الليالي الشاتية فقط 
بـــــــل كل مـــــــا فيه شـــــــدة فقد ورد عـــــــن أمير 
املؤمنني علي  أحب الضرب بالسيف 

والصوم في الصيف>.  

سر األربعين
في األربعني سرٌّ عجيب.. فال ندري ما 
هي اآلثار التكوينية التي حتدث لإلنسان 
بعـــــــد هـــــــذه اجملاهدة فـــــــي األربعـــــــني، فقد 
حتدثت عدة روايات عن األربعني في عدة 
نـــــــواٍح، فعن رســـــــول ا& ج : »ما أخلص 
عبٌد & عّز وجل أربعني صباًحا، إال جرت 

ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه«)2(.

وأتممناها بعشر
ذهـــــــب بعض الباحثني إلى أن العشـــــــر 
التـــــــي مت بها ميقـــــــات النبي موســـــــى  هي 
األيام املعلومات أو األيام املعدودات الواردة 
في اآليتني الشـــــــريفتني من ســـــــورة احلج 

والبقـــــــرة: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
ھ ھ ﴾ وقـــــــد اختلـــــــف الباحثون في 
حتديد األيام املعدودات واأليام املعلومات، 

)1) سورة طه: )10).
)2)  عيون أخبار الرضا : 74/1. 

ولكـــــــن هـــــــذا االختـــــــالف أغلبـــــــه اختالف 
فقهي.

وقال بعضهـــــــم: األيـــــــام املعلومات هي 
العشـــــــر األوائل من ذي احلجة، وقيل يوم 
عرفـــــــة، وقيل يـــــــوم النحـــــــر إلى آخـــــــر أيام 
التشريق التي هي اليوم احلادي عشر إلى 

الثالث عشر من ذي احلجة.

 وهـــــــذه األيـــــــام هي أيام ذكـــــــر ا& وأيام 
املناجـــــــاة، وقـــــــد حـــــــّث جـــــــل جاللـــــــه علـــــــى 
ذكـــــــره بعـــــــد انتهـــــــاء املناســـــــك، فمـــــــن باب 

أولـــــــى أن يذكـــــــر في أيام املناســـــــك ﴿ ں 
ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾))) ألن العرب 
كانـــــــت بعد انتهاء احلـــــــج جتتمع في منى 
فتتفاخر بأنسابها وأحسابها شعًرا ونثًرا، 
فحث ســـــــبحانه وتعالى على الذكر وترك 

عادات اجلاهلية.

أعمال عشرة ذي الحجة
٭ صيام األيام التسعة األولى من ذي 

احلجة )4(.

٭ صالة ركعتـــــــني بني فريضتي املغرب 

))) سورة البقرة: آية )200).
)4) ثواب األعمال للصدوق : )7. 
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والعشـــــــاء يقـــــــرأ فـــــــي كل ركعـــــــة الفاحتـــــــة 
ڳ  ﴿گ   : اآليـــــــة  وهـــــــذه  والتوحيـــــــد 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ھے﴾.

أن يدعـــــــو بهذا الدعاء مـــــــن أول يوم  
من عشر ذي احلجة إلى عشية عرفة 

بعد صالة الصبح وقبل املغرب)1( : 

ْلَتها َعَلى  تـــــــى َفضَّ اَلّلُهـــــــمَّ هِذِه ااْلَّياُم الَّ
ـــــــَك  ْغَتنيهـــــــا ِبَمنِّ ْفَتها َقـــــــْد َبلَّ ااْلَّيـــــــاِم َوَشـــــــرَّ
ـــــــِزْل َعَلْينـــــــا ِمـــــــْن َبَركاِتَك،  َوَرْحَمِتـــــــَك، َفاَْن
َواَْوِسْع َعَلْينا فيها ِمْن َنْعمآِئَك، اَلّلُهمَّ ِاّنى 
د  د َوآِل ُمَحمَّ َى َعلى ُمَحمَّ اَْســـــــاَُلَك اَْن ُتَصلِّ
َواَْن َتْهِدَينا فيها ِلَســـــــبيِل اْلُهدى َواْلِعفاِف 
ِواْلِغنـــــــى َواْلَعَمِل فيها ِبمـــــــا ُتِحبُّ َوَتْرضى، 
اَلّلُهمَّ ِاّنى اَْســـــــاَُلَك يا َمْوِضَع ُكلِّ َشـــــــْكوى، 
َويا ســـــــاِمَع ُكلِّ َنْجوى، َويا شاِهَد ُكلِّ َماَلء، 
د  َى َعلى ُمَحمَّ ًة اَْن ُتَصلِّ َويـــــــا عاِلَم ُكلِّ َخِفيَّ
د، َواَْن َتْكِشـــــــَف َعّنا فيَها اْلَبالَء،  َوآِل ُمَحمَّ
َينا  عـــــــآَء، َوُتَقوِّ َوَتْســـــــَتجيَب َلنـــــــا فيَهـــــــا الدُّ
َقنـــــــا فيها ِلمـــــــا ُتِحبُّ  فيهـــــــا َوُتعيَننـــــــا َوُتَوفِّ
نـــــــا َوَتْرضى َوَعلى َما اْفَتَرْضَت َعَلْينا ِمْن  َربَّ
طاَعِتَك َوطاَعِة َرســـــــُوِلَك َواَْهـــــــِل َوالَيِتَك، 
اَلّلُهمَّ ِاّنى اَْســـــــاَُلَك يا اَْرَحـــــــَم الّراِحمنَي اَْن 
د، َواَْن َتَهَب  ـــــــد َوآِل ُمَحمَّ َى َعلى ُمَحمَّ ُتَصلِّ
عآِء، َوال  َك َســـــــميُع الدُّ ضا ِانَّ َلنا فيَهـــــــا الرِّ
ـــــــمآِء،  َتْحِرْمنـــــــا َخْيَر ما ُتْنِزُل فيها ِمَن السَّ

)1) إقبال األعمال البن طاووس : 45/2

نُوِب يـــــــا َعـــــــاّلَم اْلُغيُوِب،  ْرنـــــــا ِمـــــــَن الذُّ َوَطهَّ
َواَْوِجـــــــْب َلنا فيها داَر اْلُخلـــــــُوِد، اَلّلهمَّ َصلِّ 
د، َوال َتْتـــــــُرْك َلنا  ـــــــد َوآِل ُمَحمَّ َعلـــــــى ُمَحمَّ
ْجَتُه،  فيها َذْنبًا ِااّل َغَفْرَتـــــــُه، َوال َهّمًا ِااّل َفرَّ
ْيَتُه،  َوال َدْينـــــــًا ِااّل َقَضْيَتُه، َوال غاِئبـــــــًا ِااّل اَدَّ
ْنيا َوااْلِخَرِة ِااّل  َوال حاَجًة ِمْن َحواِئـــــــِج الدُّ
َك َعلى ُكلِّ َشْىء َقديٌر،  ْرَتها ِانَّ ْلَتها َوَيسَّ َسهَّ
اَلّلُهمَّ يا عاِلَم اْلَخِفّياِت، يا راِحَم اْلَعَبراِت، 
َعـــــــواِت، يـــــــا َربَّ ااْلََرضـــــــنيَ  يـــــــا ُمجيـــــــَب الدَّ
ـــــــماواِت، يـــــــا َمـــــــْن ال َتَتشـــــــاَبُه َعَلْيـــــــِه  َوالسَّ

د، د َوآِل ُمَحمَّ ااْلَْصواِت، َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

أن يدعو في كل يـــــــوم بهذه الدعوات 
اخلمس وقد جـــــــاء بها جبرائيل إلى 
النبـــــــي عيســـــــى بن مـــــــرمي هديـــــــة من ا& 

تعالى ليدعو بها في أيام العشر: 

اَْشَهُد اَْن ال ِالَه ِاالَّ اللُه َوْحَدُه ال َشريَك 
َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، ِبَيِدِه اْلَخْيُر َوُهَو 
َعلى ُكلِّ َشـــــــْىء َقديٌر )2( اَْشـــــــَهُد اَْن ال ِالَه 
ِاالَّ اللُه َوْحَدُه ال َشـــــــريَك َلـــــــُه، اََحدًا َصَمدًا 
ِخْذ صاِحَبًة َوال َوَلدًا )3( اَْشـــــــَهُد اَْن  َلـــــــْم َيتَّ
ال ِالـــــــَه ِاالَّ اللـــــــُه َوْحَدُه ال َشـــــــريَك َلُه اََحدًا 
َصَمـــــــدًا َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفوًا 
اََحٌد )4( اَْشـــــــَهُد اَْن ال ِالَه ِاالَّ اللُه َوْحَدُه ال 
َشـــــــريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلـــــــُه اْلَحْمُد ُيْحيى 
َوُيميـــــــُت َوُهَو َحـــــــىٌّ ال َيُموُت، ِبَيـــــــِدِه اْلَخْيُر 
َوُهَو َعلى ُكلِّ َشـــــــْىء َقديٌر )5( َحْسِبَى اللُه 
َوَكفى َســـــــِمَع اللُه ِلَمْن َدعا، َلْيَس َورآَء اللِه 
ْن  ُه َبرىٌء ِممَّ ُمْنَتهى، اَْشَهُد للِه ِبما َدعا َواَنَّ

ولى . َتَبَرأَ َواَنَّ ِلّلِه ااْلِخَرَة َوااْلُ

أن يهلل في كل يوم من العشـــــــر بهذا 
التهليل:

ُهوِر،   ال ِالَه ِاالَّ اللُه َعـــــــَدَد اّلَليالى َوالدُّ
ال ِالـــــــَه ِاالَّ اللُه َعَدَد اَْمـــــــواِج اْلُبُحوِر، ال ِالَه 
ِاالَّ اللـــــــُه و َرْحَمُتُه َخْيٌر ِممـــــــا َيْجَمُعوَن، ال 
ـــــــَجِر، ال ِالَه  ـــــــْوِك الشَّ ِالـــــــَه ِاالَّ اللُه َعَدَد الشَّ
ـــــــْعِر َواْلَوَبِر، ال ِالَه ِاالَّ اللُه  ِاالَّ اللُه َعَدَد الشَّ
َعـــــــَدَد اْلَحَجِر َواْلَمَدِر، ال ِالـــــــَه ِاالَّ اللُه َعَدَد 
َلْمـــــــِح اْلُعُيوِن، ال ِالـــــــَه ِاالَّ اللُه ِفى اّلَلْيِل ِاذا 
ـــــــَس، ال ِالَه ِاالَّ  ْبـــــــِح ِاذا َتَنفَّ َعْســـــــَعَس َوالصُّ
ُخوِر، ال  ياِح ِفى اْلَبرارى َوالصُّ اللُه َعَدَد الرِّ
ِالَه ِاالَّ اللـــــــُه ِمَن اْلَيْوِم ِالى َيـــــــْوِم ُيْنَفُخ ِفى 

وِر. الصُّ
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مـــــــــحـــــــــمـــــــــد مـــــــــــــــــــــدن عــــــمــــــيــــــر

ذكر الشيخ أحمد املرتضى، وهو أحد أعالم املذهب الزيدي، 
في كتابه )رجال شرح األزهار، ج2: 115(:

) قيل: وفي تسمية عرفة بهذا االسم وجوه أربعة:

أحدها: أن آدم وحواء أهبطا مفترقني فالتقيا في عرفات.

الثاني: أن جبرئيل \ كان يري إبراهيم \ املناســـــــك، 
فلما بلغ الُشعب األوسط الذي هو موقفه \ قال: أعرفت؟

الثالث: أن ذلك مأخـــــــوذ من قولك: عرفت القوم املكان إذا 
طيبته، فسميت بهذا االسم لشرفها وطيبها.

الرابع: أن إبراهيـــــــم \ عرف الصواب من رؤياه في ذلك 
اليوم(.

ونقل الشـــــــيخ الصـــــــدوق )ره( في كتابه )العلـــــــل، ج2: 436( 
رواية عن ) معاوية بن عمار، قال: ســـــــألُت أبا عبد ا& \ عن 

عرفات، لم سميت عرفات؟

قـــــــال \: إن جبرئيل خـــــــرج بإبراهيم )صلوات ا& عليه( 

يوم عرفة، فلما زالت الشمس، قال جبرئيل: يا إبراهيم اعترف 
بذنبك واعرف مناسكك، فسميت عرفات لقول جبرئيل \: 

اعترف، فاعترف(.

واجلامع لهذه املعاني: املعرفة واالعتراف.

أما املعرفة، فهي الشـــــــاملة لـ)معرفة الله( و )معرفة املكان( 
و )معرفة املناسك(.

بالذنـــــــب(  لـ)االعتـــــــراف  الشـــــــامل  فهـــــــو  االعتـــــــراف،  أمـــــــا 
و)االعتراف بالعبودية(.

وكالهمـــــــا ينشـــــــران الطيب والرائحـــــــة الزكيـــــــة داخل قلب 
املؤمن العابد.

معرفة ا& أواًل:
إن معرفـــــــة ا& تعالـــــــى هي محـــــــور كل املعارف فـــــــي الرؤية 
الكونية اإللهية، وهي منبع كل التصورات األساســـــــية للوجود، 
كما أنها منبع اكتشاف كل األسرار التي نستوحيها من مناسك 

احلج، وكل العبادات.

أرض المعرفة
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في هذا اليوم املبارك )يوم عرفة( جتسدت هذه املعرفة في 
كلمات اإلمام احلســـــــني بن علـــــــي \، التي ناجهى ا& تعالى 
بهـــــــا، في دعائه املشـــــــهور، الذي يســـــــتبطن املضامـــــــني العالية، 

والروحانية العاشقة & عز وجل.

اقـــــــرأ معي هـــــــذا املقطع: ) كيف يســـــــتدل عليك مبا هو في 
وجـــــــوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيـــــــرك من الظهور ما ليس لك 
حتـــــــى يكون هو املظهر لك؟ متى غبـــــــت حتى حتتاج إلى دليل 
يـــــــدل عليك؟ ومتـــــــى بعدت حتى تكون اآلثـــــــار هي التي توصل 

إليك؟

عميت عني ال تراك عليها رقيبًا، وخســـــــرت صفقة عبد لم 
جتعل له من حبك نصيبًا(.

إنه \ يتحدث عن معرفة شهودية، يرى ا& من خاللها، 
ويعيش معه جل جالله في كل حلظة، مما ينعكس على سلوكه 

املعصوم، ويتجلى في جذبات قلبه العاشق.

معرفة النبي والوصي ثانيًا:
بعـــــــد زوال نهار يوم عرفة، يقيـــــــم احلجاج صالة الظهرين، 
جماعـــــــة وفرادى، ويؤم كل أولئك العاشـــــــقني إمام العصر ى. 
إنهـــــــم يأمتون بـــــــه وال يرونه، يجددون له العهـــــــد، ويصافحونه 

بالوالية في كل عام.

وفي الروايات الشـــــــريفة تعميق لهـــــــذا املضمون، الذي يرى 
أن الوجه اآلخر لكل منســـــــك هـــــــو جتديد الوالية، فقد روي أن 
أبا جعفر الباقر \ نظـــــــر إلى الناس يطوفون حول الكعبة، 
فقـــــــال \: )هكذا كانـــــــوا يطوفون في اجلاهليـــــــة، إمنا أمروا 
أن يطوفـــــــوا بها، ثم ينفروا إلينـــــــا فيعلمونا واليتهم ومودتهم، 

ويعرضـــــــوا علينا نصرتهم( ثم قرأ هذه اآلية: ﴿گ گ 
گ گ ڳ ڳ﴾.

االعتراف بالذنب ثالثًا:
بعد حصـــــــول املعرفة التوحيدية والوالئية ينكســـــــر القلُب 
أمـــــــام اجلبار املتعال، الغفـــــــور الرحيم، فتكون أرض عرفة أرض 
االعتراف بالذنب، والفرصة الثمينة التي يستفيد منها احلاج 
الكتشاف نفســـــــه، ومراجعة أيام حياته، ليقدم كشف احلساب 

التفصيلي بني رؤوف رحيم.

هذه اللحظات قلما تتكرر في تاريخ اإلنسان، كما أن حجم 
الرحمة النازلة ال ميكن أن تقاس أو حتصى، وهذا أحد معاني 
)احلج عرفة(، الذي يختصر فيها اإلنســـــــان في نهار واحد كل 

أهداف احلج ومناسكه مبعرفته واعترافه.

كالم جامع:

يقـــــــول مـــــــال هادي الســـــــبزواري في كتابه )شـــــــرح األســـــــماء 
احلسنى، ج1: 201(:

) وأمـــــــا الوقوف بعرفة، فليتذكر مبا يرى من ازدحام الناس 
وارتفـــــــاع األصـــــــوات واختـــــــالف اللغـــــــات واتباع الفـــــــرق أئمتهم 
عرصات القيامة، واجتماع األمم مع األنبياء واألئمة، واقتفاء 

كل أمة أثر نبيها وإمامها وغير ذلك.

وإذا تذكـــــــر ذلك، فليلتزم قلبه التضـــــــرع واالبتهال إلى ا& 
أن يحشـــــــره في زمرة الفائزين، وليكـــــــن رجاؤه في األغلب، فإن 
املوقف شـــــــريف، والرحمة إمنا تصل من حضـــــــرة اجلاللة إلى 
كافـــــــة اخللق بواســـــــطة النفوس الكاملة مـــــــن أوتاد األرض، وال 
يخلو املوقف عـــــــن طائفة منهم، ومن املرحومني، ومن األبدال 
واألوتـــــــاد، وطوائف مـــــــن الصاحلـــــــني، فإذا اجتمعـــــــت هممهم 

طالبني للرحمة؛ فال تظنن أنه مينعهم عن رحمته(.

واحلمد & رب العاملني
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لديه خيارات عدة:
األول: أن يعلم املكلف )من خالل تشـــــــخصيه أو سؤال أهل 
اخلبـــــــرة( أن جـــــــدة أو منطقة منها )حتـــــــادي( امليقات، فيحرم 
منهـــــــا بدون نذر، ألن الكثير من الفقهاء يجيزون اإلحرام مما 

يحادي امليقات.

واملـــــــراد باحملاذاة: لو توجـــــــه احلاج إلى جهـــــــة مكة املكرمة 
فـــــــإن امليقات يكون على ميينه أو يســـــــاره، بحيث لو جتاوز تلك 

النقطة التي هو فيها بات امليقات وراءه.

الثاني: أن يحرم قبـــــــل وصوله جلدة بالنذر، فينذر بقوله: 
& علي أن أحرم من )بيتي أو من املطار أو من الطائرة( لعمرة 

التمتع قربة & تعالى.

إن أول واجبات العمرة املفردة، أو عمرة التمتع التي هي اجلزء األول من حج التمتع هي:  اإلحرام.
وال يجوز اإلحرام إال من املواقيت التي وقتها رسول ا& ج. انظر للشكل:

هذا ملن كان يس���كن بعيدًا عن مكة املكرمة، أّما أهلها فيحرمون من أدنى احلل )اجلعرانة أو مس���جد التنعيم، أو 
احلديبية(

لكن قد يرغب بعض احلجاج أو أنهم ال يس���تطيعوا املرور على إحدى املواقيت، فيتجهون إلى جدة، بحرًا أو جوًا، 
فماذا يفعل املكلف الذي يريد اإلحرام للحج؟

م���ن ج���دة ب��ال��ن��ذراإلحرام
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الثالـــــــث: أن يحرم بالنذر من جدة، فينذر بقوله: & علي أن أحرم من جدة 
لعمرة التمتع قربة إلى ا& تعالى.

ويجوز له أن ينشئ صيغة النذر في نفس اللحظة، ثم ينوي ويلبي بعد أن 
يلبس ثياب اإلحرام.

وهـــــــذه جملة مـــــــن آراء األعالم في اإلحرام بالنذر من جدة )مقتبســـــــة من: 
احلبوة، 80 – 84، الشيخ مرتضى الباشا( اخترنا منها هذه الفتاوى:

) الســـــــيد اخلميني: إن علم أن جـــــــدة محاذية ألحد املواقيت فليحرم منها، 
وإال يذهـــــــب إلـــــــى ميقات آخر مثل اجلحفـــــــة ويحرم منها، وإن لـــــــم يتمكن من 

الذهاب إلى امليقات فليحرم من جدة بالنذر.

السيد اخلامنئي: إذا لم يتمكن من الذهاب إلى امليقات، فاألحوط في هذه 
احلالة اإلحرام بالنذر من جدة نفسها.

السيد اخلوئي: لإلنسان أن يختار أحد الطرق التالية:

أن يحـــــــرم بالنذر من بلـــــــده، أو من الطريق قبل املـــــــرور جوًا على بعض  أ . 
املواقيت، ولكن عليه مراعاة أن ال يلزم من ذلك التظليل.

ميضـــــــي من جدة إلى أحـــــــد املواقيت أو ما يحاذي امليقات، أو يذهب إلى  ب . 
مكان خلف ميقات ويحرم منه بالنذر، كـ)رابغ(.

إذا لـــــــم يتمكن مما ســـــــبق يحرم بالنذر من جدة ويجـــــــدد اإلحرام خارج  ت . 
احلرم قبل دخوله.

ووافقه الســـــــيد السيستاني: ولكنه اشترط في احلالة الثالثة )ت( أن يعلم 
بأن بني جدة واحلرم موضعًا يحاذي أحد املواقيت.

ووافقه السيد احلكيم: دون أن يذكر احلالة الثالثة )ت(، وأضاف في احلالة 
األولى: وال مينع قصده الركوب بالطائرة التي هي مظللة من انعقاد إحرامه، 

غايته عليه الفداء من جهة التضليل.

الســـــــيد صادق الشـــــــيرازي: ميكنه اإلحرام بالنذر من نفس جدة، كما أنه ال 
يبعد جواز تأخيـــــــر أمثالهم اإلحرام إلى أدنى احلل، مثـــــــل التنعيم واجلعرانة 

وغيرهما(.
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ى الّله عليه و آله و  بـــــــن أبـــــــي األرقم اخملزومي، قوله: )إّن دار األرقمـ  و هي الـــــــدار اّلتي كان النبي صلَّ
م يدعو الناس فيها إلى اإلســـــــالم وأســـــــلم فيها قوم كثير ـ أّن داره كانت على الصفا وتصّدق بها  ســـــــلَّ
األرقـــــــم على ولده، فقرئت نســـــــخة صدقة األرقم بداره:  بســـــــم الّله الرحمـــــــن الرحيم هذا ما قضى 

األرقم في ربعه ما حاز الصفا أّنها صدقة مبكانها من احلرم التباع وال تورث(.

إلى أن قال احلاكم: )فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة، فيها ولده يســـــــكنون ويؤجرون ويأخذون 
عليها حّتى كان زمن أبي جعفر. قال محمد بن عمر: فاخبرني أبي، عن يحيى بن عمران بن عثمان 
ابـــــــن األرقم قال: إّنـــــــي ألعلم اليوم اّلذي وقع في نفس أبي جعفر أّنه يســـــــعى بني الصفا واملروة في 
حّجة حّجها ونحن على ظهر الدار فيمر حتتنا، لو شـــــــئت أن آخذ قلنســـــــوته ألخذتها، واّنه لينظر 

إلينا من حني يهبط الوادي حّتى يصعد إلى الصفا(.

وهذه الوثيقة التاريخية تدفعنا إلى القول: إّن املســـــــعى من جانب الشرقي كان أوسع مّما عليه 
اآلن.

يحتفظ املشرفون على التوسعة اجلديدة بصورة فتوغرافية قدمية ملنطقة الصفا واّلتي تظهر 
ـ كمـــــــا يقولونـ  أّن هناك امتدادًا شـــــــرقيًا جلبل الصفا كان موجـــــــودًا قبل أعمال الهدم وأثناء عملية 

اإلزالة وبعد اإلزالة.

4. إّن دار األرقم صارت في الســـــــنوات الســـــــالفة مكانًا ملا يســـــــّمى )دار احلديث املّكي(، ولو بذلت 

استعرض ســـــــماحته في نهاية دراسته عن 
)التوسعة اجلديدة( للصفا واملروة قرائن تدل 
على أن جبلـــــــي الصفا واملروة كانا أكبر مما هم 
عليه في هذه الســـــــنوات، لذلك فإن التوســـــــعة 
تأتـــــــي ضمـــــــن اجلبلـــــــني، فيجـــــــوز الســـــــعي في 

التوسعة اجلديدة )التحرير(

1. إّن الصفـــــــا جزء من جبـــــــل أبي قبيس، كما 
أّن املروة جزء من جبـــــــل قعيقعان، فمن البعيد أن 
يكون طـــــــول اجلبل و امتداده حوالـــــــي 20مترًا من 
غيـــــــر فرق بني الصفـــــــا واملروة، وهذا يـــــــدّل على أّن 
االمتداد احلالي ليس هو كما في السابق حلصول 

احلفريات على جانبيه.

2. توجد حاليًا بقايا من جبل املروة خارج 
املســـــــعى في اجلانب الشـــــــرقي، وهذا يدّل على 

امتداده سابقًا ولكّنه حفر إليجاد الطريق.

3. يظهر مـــــــن )احلاكم( في ترجمة األرقم 

ال���ش���ي���خ ج��ع��ف��ر  آي������ة اهلل  م���ل���خ���ص دراس���������ة 
السبحاني حول جواز السعي في التوسعة

.. وال��م��روة  الصفا 
توسعة
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جهود لسؤال املسّنني واملعمرين الذين شاهدوا دار احلديث قبل التوسعة 
وحـــــــّددوا مقـــــــدار الفاصلة بينه و بني املســـــــعى احلالي لـــــــكان ذلك دلياًل 

للموضوع.

هذا وقد نشر املشـــــــرفون على التوسعة مخططًا أوضحوا فيه أّن دار 
األرقم بن أبـــــــي االرقم »دار احلديث« كما ورد في املصادر التاريخية كانت 
تقع في املســـــــعى وهي اآلن تبعد عن املســـــــعى احلالي مقدار 21/18 مترًا. 
ومبا أّن مشروع التوســـــــعة اجلديد ميتد إلى شرق املسعى مسافة20مترًا 

فيكون هذا االمتداد واقعًا ضمن املسعى الواقعي.)1(

وهـــــــذا اّلذي يعاني منـــــــه العلماء واحملّققون اليوم هـــــــو أحد النتائج 
ى  الســـــــلبية اّلتي ســـــــببها هدم اآلثار التاريخية املتعّلقة بعصر النبي صلَّ
م وصدر اإلسالم واّلذي تعرض له الكثير من املعالم  الّله عليه و آله و سلَّ

اإلسالمية في مكة واملدينة املنورة.

ولو كانت التوســـــــعة مقرونـــــــة بحفظ معالم اإلســـــــالم وآثاره ملا ضاع 
علينا معرفة حدود املشاعر اإلسالمية.

5. نقـــــــل الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو ســـــــليمان شـــــــهادة عدة من 
املعّمريـــــــن واملســـــــّنني املّطلعني على وضع الصفا واملـــــــروة ننقل هنا بعض 

تلك الشهادات:

قرر فوزان بن ســـــــلطان بن راجح العبدلي الشـــــــريف، وهو من مواليد 
عام 1349هــــــــ، أمام احملكمة العامة املنعقدة لدراســـــــة وضع جبلي الصفا 
واملروة قائاًل: إّنني أذكر أّن جبل املروة ميتد شمااًل متصاًل بجبل قعيقعان 

وأّما من اجلهة الشرقية فال أتذكر وأّما موضوع الصفا فإّنني أتوقف.

ـــــــر الدكتـور عـويد بن عيـاد بن عـايد الكحيلـي املطرفي وهـو من  كما حضـ
مواليـــــــد عام 1353هـ، وقرر قائـــــــاًل: إّن جبل املروة كان ميتد شـــــــرقًا من موقعه 
احلالـــــــي مبا ال يقل عـــــــن ثمانية وثالثني مترًا، وأّما الصفا فإّنه ميتد شـــــــرقًا 

بأكثر من ذلك بكثير.

كما حضر فضيلة كبير ســـــــدنة البيت الشيخ عبد العزيز بن عبد الّله 
بن عبد القادر شـــــــيبي وهو من مواليد عام 1349هــــــــ، فقرر قائاًل: إّن جبل 
املروة ميتد شرقًا وغربًا وشمااًل وال أتذكر حتديد ذلك باملتر، وأّما الصفا 

فإّنه ميتد شـــــــرقًا مبســـــــافة طويلة حتى يقرب من القشاشية مبا ال يزيد 
عن خمسني مترًا. 

كما حضر حســـــــني بن صالح بن محمد ســـــــابق وهـــــــو من مواليد عام 
1357هـ، وقرر قائاًل: إّن جبل املروة ميتد غربًا وميتد شرقًا مبا ال يقل عن 
اثنني وثالثني مترًا. وكنا نشـــــــاهد البيوت على اجلبـــــــل وملا أزيلت البيوت 
ظهر اجلبل ومت تكسيره في املشروع، وأّما جبل الصفا فإّنه ميتد من جهة 

الشرق بأكثر من خمسة وثالثني أو أربعني مترًا. 

كما حضر مدير جامعه امللك عبد العزيز الســـــــابق معالي اأُلســـــــتاذ 
الدكتـــــــور محمد بن عمر بن عبد الّلـــــــه زبير وهو من مواليد عام 1351هـ، 

وقرر قائاًل:

إّن املـــــــروة ال علم لي بهـــــــا وأّما الصفا فالذي كنت أشـــــــاهده أّن الذي 
يسعى كان ينزل من الصفا ويدخل في برحة عن ميينه، 

وهذه البرحة يعتبرونها من شـــــــارع القشاشـــــــية ثم يعود إلى امتداد 
املسعى مبا يدّل على أّن املسعى في تلك األماكن أوسع.

كمـــــــا حضر الدكتـــــــور درويش بن صديق بن درويـــــــش وهو من مواليد 
عام 1357هـ، فقرر قائاًل إّن بيتنا سابقًا كان في اجلهة الشرقية من نهاية 
السعي في املروة وكان يقع على الصخور املرتفعة التي هي جزء من جبل 
املروة، وقد أزيل جزء كبير من هذا اجلبل مبا في ذلك املنطقة التي كان 
عليها بيتنا وذلك أثناء التوســـــــعة التي متت في عام 1375هـ، وهذا يعني 
امتداد جبل املروة شـــــــرقًا في حدود من خمسة وثالثني إلى أربعني مترًا 
شـــــــرق املســـــــعى احلالي، وأّما الصفا فإّنها كانت منطقـــــــة جبلية امتدادًا 
متصـــــــاًل بجبـــــــل أبي قبيس ويعتبـــــــر جزءًا منه وكنت أصعـــــــد من منطقة 

السعي في الصفا إلى منطقة أجياد خلف اجلبل. 

كما حضر محمد بن حســـــــني بن محمد ســـــــعيد وهو من مواليد عام 
1361هـ، وقرر قائاًل إّن جبل املروة كان ميتد من اجلهة الشرقية والظاهر 
أّنـــــــه ميتد إلى املدعى، وأّما جبل الصفا فإّنه ميتد شـــــــرقًا أيضًا أكثر من 
امتـــــــداد جبل املروة. فأمرت بتنظيم صك بذلـــــــك وبالّله التوفيق وصّلى 

الّله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في1427/12/24هـ.)1(
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6. مـــــــا ذكرنا من الدراســـــــة يؤيد امتداد جبل الصفـــــــا حوالي 20مترًا 
إلى الشرق، إّنما الكالم في امتداد جبل املروة بهذا املقدار ولم نقف على 
ما يؤيد امتداد جبل املروة هذا املقدار، حّتى أّن الباحثني في الســـــــعودية 
صّرحـــــــوا بذلـــــــك وقالوا: لـــــــم يوضح املســـــــح التاريخي للصـــــــور االمتداد 
الشـــــــرقي جلبل املروة وإن اثبتت أحاديث كبار السن واملعمرين من سكان 
املنطقة وجود امتداد شـــــــرقي لســـــــفح جبل املروة يقـــــــدر بحوالي 40مترًا 

بنيت عليه البيوت إلى شارع »املَدعى« املوجود جزء منه حاليًا.

ولكـــــــن الذي يهـــــــّون اخلطب هو وجود االرتفاع الطبيعي احملســـــــوس 
في اجلانب الشـــــــرقي بامتداد شـــــــعيرة املروة قبل التوسعة اجلديدة)عام 

1428هـ( بحيث يؤيد نظرية كون املروة وسيعة من اجلانب الشرقي.

7. باالعتمـــــــاد على املســـــــح اجليولوجي ملنطقة جبل املـــــــروة ثبت أّن 
امتداد اجلبل يســـــــتمر إلى مســـــــافة 31مترًا، وهذا ما أشار إليه املشرفون 
فـــــــي تقريرهـــــــم حيث قالـــــــوا: إّن هنـــــــاك ردميات من البطحـــــــاء تظهر في 
القطاعـــــــات املرفقـــــــة. كما جنـــــــد امتداد اجلبـــــــل الســـــــطحي املوضح في 
اخلريطة اجليولوجية املرفقة يقارب )31مترًا( شـــــــرقًا، وهو ما مت تأكيد 

وجوده من نتائج احلفر.

8. أكدت الدراسات التاريخية واجلغرافية واجليولوجية اّلتي قامت 
بها اللجان املشـــــــرفة على توسعة املسعى أّن هناك امتدادًا سطحيًا جلبل 
املروة مبا ال يقل يقينًا عن 25مترًا من الناحية الشـــــــرقية، وهذا ما ثبت 
بعد دراسة عينات الصخور اّلتي أخذت من الناحية الشرقية جلبل املروة 

واّلتي ظهرت مشابهتها لصخور املروة.

وقـــــــال الدكتور عبد الوهـــــــاب إبراهيم أبو ســـــــليمان ـ أحد علماء مكة 
املكرمة الذي تلقينا أكثر معلومات هذا البحث عن طريقه ـ في رســـــــالته 
إلّي: والذي عاصرته من هذا املشـــــــعر بعد التوســـــــعة السعودية للمسعى 
واحلرم الشـــــــريف وقبـــــــل ذلك، أّن الصفـــــــا امتداد جلبل أبـــــــي قبيس من 
الناحية الشـــــــمالية الشـــــــرقية، وكان هذا االمتداد ظاهرًا متصاًل، تعاقب 
عليـــــــه التطور لتخطيط مكـــــــة املكرمة فقد كان اجلبـــــــل الذي ميتد منه 
الصفا ظاهرًا، وطريقًا مرتفعًا متر منه الســـــــيارات، هو الطريق الوحيد 
في تلك اجلهة الذي يربط شمال مكة بجنوبها، ومشعر الصفا في جزء 

منخفض منه.

ثّم قال: وُألفت نظر ســـــــماحتكم إلى الصـــــــورة رقم 193، ص 344 من 
اجلزء اخلامس من كتاب »التاريخ القومي« وعسى أن يكون ضمن مكتبة 

احلوزة العامرة ملشاهدة واقع هذا االمتداد قبل اإلحداثات األخيرة.

أّما املروة فكما جاء في )التاريخ القومي:)353/5: )املروة في الشمال 
الشرقي للمسجد احلرام وهي منتهى السعي من أصل جبل قعيقعان (.

وقد ظهرت في الكتاب اآلنف الذكر صورة املؤلف رحمه الّله في املروة 
عند هدمها وهي بالفعل امتداد للجبل املذكور . ولعل ســـــــماحتكم شـــــــاهد 
جزءًا مّمـــــــا تبقى من اجلبلني في الصفا واملـــــــروة، فكالهما امتداد للجبل 

حذاءه.

هـــــــذه معلومات ووثائق حول املوضوع أضعهـــــــا في متناول احملّققني 
حّتى تكون نواة للبحث والدراسة املوّسعة.
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بــن محمد بن  بــن علي  بــن العالمة الشيخ منصور  الــفــرج علي  أبــو  هــو 
حسني بن مرهون اخلطي القطيفي. كان مولده في اخلامس من شهر ربيع 
الشيخ منصور  العالمة  املــقــدس  والـــده  فــي حجر  الثاني سنة 1334هـــــ. منــا 
املرهون )رحمه الله( فغذاه ورباه تربية إسالمية خالصة حتى إذا قوى عوده 
تاقت نفسه لطلب العلم. كان يصحبه والده إلى مجالسه العلمية ويشهد 
مناقشات العلماء، ويختزن ما يسمع ويرى في نفسه، فقد كان شديد التأثر 
به  ويهتمون  عليه  يحدبون  كــانــوا  الــذيــن  العلماء  وبأولئك  اجملــالــس  بتلك 
ويعطونه ما يسألهم عنه من املسائل العلمية، واألدبية، واالجتماعية، األمر 
الــذي جعل وعيه أكبر من سنه، فقد كــان يعي ما يــدور حوله من القضايا 

خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة والدين والوطن واألمة.

الــدائــم للحج والعمرة  املــرهــون ( رحمه الله ( ذهابه  عــرف عن العالمة 
كمرشد ديني خــاص للحملة التي يذهب معها ورغــم ذلــك لم يكن مرشدًا 
محدودًا بحملته بل كان ُيقصد من قبل احلجاج واملعتمرين في احلمالت 
زيــارة  أثــنــاء رحــالت  األخـــرى مــن القطيف والبحرين. وكــان يقيم اجلماعة 
فيأمت خلفه احلجاج  منها  الــعــودة  بعد  يقيمها  كــان  كما  املقدسة  األمــاكــن 

والزائرين من مختلف احلمالت.
من مؤلفاته في احلج والزيارة:

الدرة في أحكام احلج والعمرة 1391هـ
زاد املسافرين في األدعية

أعمال احلرمني 1366هـ
أربح التجارات في األدعية والزيارات

من أعالم الحج المعاصرين
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ُيعـــــــد احلج جامعة تربوية موســـــــعة في جميـــــــع اإلبعاد التي 
يجب أن تؤثر بشـــــــكل مباشـــــــر وغير مباشـــــــر على حياة اإلنسان 

الفرد واجلماعة. 
هذه الفريضة التي من شأنها أن تعيد اإلنسان لبداية عهده 
بالدنيا وبدايـــــــة حياته العملية، فهي تضمن أن يعود اإلنســـــــان 
كما ولدته أمه، أي من ناحية الطهر التام والتخلص من جميع 

التبعات التي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى.
إننا في هذا املقال ال نســـــــتطيع أن نحصـــــــي جميع النقاط 
التربوية املستبطنة في احلج، والتي من شأنها أن تربي اإلنسان 
وجتعله كامال وســـــــويا من الناحية السلوكية، لكنها محاولة في 

استعراض بعض القيم:
األمن:

في البداية كان األمن في الدخول لهذا احلرم املطهر وهذه 
البقعة املباركة. األمن الذي لم يكن خاصًا باإلنســـــــان هو شامل 

جلميع اخللق، لقوله تعالى:} َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا {
إن الله تعالى في هذا البقعة املباركة وأثناء تأدية املناســـــــك 
العظيمـــــــة حّرم على كل احد أن يؤذي أخاه املســـــــلم حتى بكلمة 
واحد، فضال عن الكذب أو البهتان أو الغيبة التي اعتاد البعض 
عليها، وهذا أول درس وهو من أهم الدروس التي تؤسس املفهوم 

التربـــــــوي احلقيقـــــــي، قال الله تعالـــــــى: ﴿ ٱ ٻ ٻٻ 
ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ﴾.
إنه األمان على مستوى العالقة باآلخر، الن  اإلنسان الذي 
يأمـــــــن على نفســـــــه وتكون النفس لديه مطمئنـــــــه لن تؤثر عليه 
األمور والضغوط النفســـــــية التي حترف مســـــــيرة حياته العامة 
واخلاصـــــــة، و بالتالـــــــي تؤثر تأثيرا مباشـــــــرا على مســـــــيرة حياة 

أسرته التي حتتاج لالستقرار والطمأنينة. 
إنها دعوة لألمان، إنه تعالى ينادي: 

عبـــــــادي إن اســـــــتطعتم فتعالـــــــوا حلضرتـــــــي تعالـــــــوا لعفوي 
ورحمتي، تعالوا ألغدق عليكم من اخلير الكثير.. 

هكذا يبـــــــدأ الله تعالى معنـــــــى هذه الـــــــدروس التربوية ليرينا 
لطفه وحنانه االمتناهي، كل ذلك مع أننا نعصيه ونخالف أوامره، 
لكنه حنون بنا وهو ارحم بنا من كل احد، هذه الرحمة التي جتلت 
في وعده باملغفرة : "قل ياعبادي الذين أســـــــرفوا على أنفســـــــهم ال 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور 
الرحيم".. إن األمن في هذه احملطة درس تربوي ألن يكون اإلنسان 

مصدرًا لألمان، مصدرًا للحنان، تشبهًا بالله تعالى.
التدريب على االنضباط:

عندما يتوجه اإلنســـــــان لتأدية هذه املناســـــــك يعي متامًا أن 
عليه االنضباط وااللتزام ببعض الشروط واألوامر التي تؤهله 
لتأذيه مناسكه بشكل تام ومتكامل في شكلها  الظاهري، ويبقى 

عليه اإلخالص في العمل ليكون العمل تاما ظاهرا وباطنا. 
ومما الشك فيه أن اإلنسان يشعر باحلاجة لهذا االنضباط 
في مسيرة حياته، ومتى ما توفرت له الظروف والبيئة املناسبة 
واملشجعة نراه يسعى لتغيير حياته بكل إخالص وبكل ثقة ألن 
البيئـــــــة الصاحلة قد ُهيأت له من قبـــــــل خالقه، هذا االنضباط 

مهم في سلوك اإلنسان. 
وهذا أحد أســـــــرار مـــــــا فرضه الله تعالى مـــــــن قوانني ملزمة 
باالبتعـــــــاد عن بعض امللـــــــذات الدنيوية ليجردنـــــــا من االرتباط 
بهذه الدنيا، ويشـــــــعرنا أن لنـــــــا القدرة على تـــــــرك األمور املادية 
مهمـــــــا عظمت، ولكي يؤكـــــــد لنا هذه البيئة فـــــــرض على كل من 
يخالف هـــــــذه األوامر كفـــــــارات حتذره من ارتـــــــكاب اخلطأ. هذا 
العقاب يشـــــــعر اإلنسان باملسؤلية جتاه أي عمل يقوم به ويلزمه 

أن يتحمل تبعات أي عمل يخالف ما جاء من اجله.
البدء من جديد:

بعـــــــد أن وهبنا اللـــــــه تعالى هذه الفرصة فـــــــي صقل النفس 
والتحمـــــــل والصبـــــــر والتواضـــــــع وااللتـــــــزام باألمان فـــــــي جميع 
مراحـــــــل احلج ومناســـــــكه؛ يفتح الله الفرصة أمـــــــام هذا احلاج 

ليعيش السلوك اآلمن املنضبط، املؤثر في كل سلوكه وحياته.

الشيخ إبراهيم العلي السلوك اآلمن في الحج
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التاريخ األمني ملدينة سيداملرسلني صلى ا& عليه و آله و سلم
املؤلف: الشيخ عبدالعزيز املدني

الطبعة االولي / 1418
الناشر: االمني

واجلــزور  مكانها  وتاريخ  املنورة  للمدينة  اجلغرافية  املواقع  على  يحتوي  الكتاب  هــذا 
بأنها من  البقيع  روضــة  الكتاب حول  وقد يبحث في هذا  للمدينة  املنورة  التاريخية 

املعالم واآلثار األسالمية املهمة واملقدسة عند املسلمني.
التاسع حتــت عنوان  الــبــاب  وهــو  البقيع  الكتاب على فصل خــاص حــول  کما يشتمل 

مشروعية زيارة البقيع والبناء على القبور وطلب الشفاعة والتوسل بأهلها.
كما يتضمن في قسم امللحقات صورًا فريدة عن البقيع.

أضواء على معالم املدينة املنورة
املؤلف: حسني علي املصطفى.

الناشر: دار الواحة / دار احملجة البيضاء ـ بيروت لبنان.
عدد الصفحات: 393 صفحة.

احلجم: 24 × 17 فني.
الطبعة األولى: 1423هـ ـ 2003م.

يشتمل الكتاب على فصل خاص حتت عنوان مقبرة البقيع حول البقيع.

للحج سر آخر
املؤلف: محمد مدن عمير

الناشر: املركز اإلسالمي املعاصر.
برعاية: حملة نور العترة للحج.

الطبعة األولى: 1430هـ
موجز: ميثل الكتاب أسلوبًا آخر في اكتشاف أسرار احلج املعنوية والباطنية، اعتمادًا 
على النصوص الشريفة، والفهم التربوي ملناسك احلج. يحاول  املؤلف من خالله 

أن يعيش القارئ البصيرة في احلج ومدوله الروحي واالجتماعي والثقافي.

مكتبة الحاج
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هناك بعض األمراض الســـــــارية التي قد يكثر انتشـــــــارها في 
األماكن املزدحمة كاملشاعر املقدســـــــة ولهذا ينبغي الوقاية منها 

بالتطعيمات اآلتية:
أ ( التطعيم ضد احلمى الشوكية:

فاحلمى الشوكية أو التهاب السحايا من األمراض اخلطيرة 
التـــــــي تنتقل عن طريـــــــق الرذاذ، وتصيب أغشـــــــية املـــــــخ والنخاع 
الشـــــــوكي، وتبـــــــدأ أعراضهـــــــا بارتفاع فـــــــي درجة احلـــــــرارة وصداع 
شـــــــديد، وآالم في الرقبة، واضطراب عام فـــــــي الوعي، وفي بعض 
األحيـــــــان قيء، وإذا لم يتم إســـــــعاف املريض وعالجـــــــه في املركز 
الصحـــــــي بأقصى ســـــــرعة؛ فإن مصيره قد يكـــــــون الوفاة، ولذلك 
علـــــــى كل حـــــــاج أن يتلقى املصل الواقي منهـــــــا؛ إذا لم يكن قد مت 
تطعيمه، أو إذا مضى على تطعيمه الســـــــابق سنتان، على أن يتم 

ذلك قبل سفره مبدة ال تقل عن 10 أيام.
ب ( التطعيم بلقاح النيمو كوكس والهيموفيلس:

حيث يكثـــــــر في األماكـــــــن املزدحمـــــــة االلتهابـــــــات الرئوية ال 
ســـــــيما عند املرضى الذين يعانون من الربو الشعبي وااللتهابات 
الشـــــــعبية املزمنة، ولذلك ننصحهم بأخذ هذين اللقاحني قبل 

السفر مبدة ال تقل عن أسبوعني.
أكثر األمراض شيوعا وعاجها:

وإليـــــــك أخـــــــي احلاج وأختـــــــي احلاجة بعض املشـــــــاكل األكثر 
شـــــــيوًعا التي قد تواجـــــــه احلاج أثناء حجـــــــه والنصيحة لكيفية 
عالجها، وهي: التشـــــــنج واإلنهاك احلراري، وضربات الشـــــــمس، 

واحلروق اجللدية الشمسية، والنزالت املعوية.
أواًل: ضربات الشمس:

أكثر احلجاج إصابة بها هم سكان املناطق الباردة وكبار السن 
ومرضى السكري والفشـــــــل الكلوي واإلسهال، وأعراضها: إغماء 

وتشنجات نتيجة ارتفاع درجة حرارة اجلسم.

وعالجهـــــــا يكون باحملافظـــــــة على تنفس املصـــــــاب؛ ألنه عادة 
يكون فاقًدا للوعي، مع عدم إعطائه أي ســـــــوائل عن طريق الفم 
ملنع وصولهـــــــا إلى الرئتني، وينبغي نقله إلـــــــى أقرب مركز لعالج 

ضربات الشمس.
ثانيًا: احلروق اجللدية الشمسية:

حتدث نتيجة تعرض اجللد ألشعة الشمس املباشرة ولفترة 
طويلـــــــة، فتبدأ باالحمرار يتلوها ظهور فقاقيع مائية يصاحبها 

ألم شديد.
وعالجهـــــــا يتم بنقل املصاب إلى مكان مظلل مع اســـــــتخدام 
الكمادات الباردة، ووضع مرهم احلروق وتغطيتها بشـــــــاش طبي 

معقم جاف.
ثالثًا: التشنج واإلنهاك احلراري:

يحدث نتيجة نقص املاء وامللح في اجلسم أو نقص أحدهما، 
ويصاحبه إحساس باإلرهاق والعطش وغثيان وارتفاع في درجة 

احلرارة، وتشنج في عضالت البطن والرجل.
وعالجه يكون بإعطاء محلول ملحي على فترات، مع تدليك 
العضلة املتشـــــــنجة برفق ونقل املصاب إلى مكان مظلل، وتبريد 

جسمه برشه باملاء.
رابعًا: الرشح والزكام:

ـــــــة، والـوقـايـة  ســـــــببهما حمات راشـــــــحة )فيروســـــــات( مـتـنـوعـ
ممكنة عن طريق جتنب التبول احلراري املفاجئ، واالبتعاد عن 
مواجهة التكييف والتـبـريـد الـمباشر، وجتنب العطاس والسعال 
في مواجهه اآلخرين،وإلقاء املناديل، وإتالفها في أماكن خاصـة، 
واالبتـعـاد ما أمكن عن ملس املصابني باملرض واستشـــــــارة الطبيب 

للعالج. 

صحتك في الحج
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اإلرشاد: الفقهي/ الثقافي/ الروحي:
اإلرشـــــــاد )الفقهي/ الروحي( املتطور باســـــــتخدام وسائل   -

تعليمية حديثة، وقد مت تنفيذ البرامج التالية:

إنتاج فيلم حج العاشقني.  -1

برنامج اختبـــــــر معلوماتك. )برنامج مـــــــن خالله يختبر   -2
احلاج معلوماته في احلج(.

إنتـــــــاج ســـــــيدي إرشـــــــادي تعليمـــــــي بأحـــــــكام احلج.)ثالثة   -3
إصدارات(

اســـــــتضافة علمـــــــاء وشـــــــخصيات علـــــــى مســـــــتوى العالم   -4
اإلسالمي. )صور(

إصدار كتيب )حج العاشقني(: األدعية والزيارات.  -5

إعداد العدد األول من اجمللة الثقافية السنوية.  -6

السكن الراقي:

- الســـــــكن الراقي في مكة املكرمة وذلك باختيار سكن جديد 
وميلـــــــك قاعات كبيـــــــرة إلقامة البرامج واألنشـــــــطة وفـــــــي املدينة 

املنورة فندق خمس جنوم.

النظام الغذائي:
- تقـــــــدم احلملة نظام غذائي متكامل وذلك من خالل بوفيه 

مفتوح جلميع الوجبات.

:DVD

ع سيدي تذكاري  هدية احلملة: ففي كل نهاية موسم ُيوزَّ  -
يحتوي علـــــــى صور الفعاليات، إضافة إلى توزيع DVD جلميع 

االستضافات. ) صورة للغالف(.

مواصات دائمة:
- برنامـــــــج مواصـــــــالت متكامل من خالل رحـــــــالت متواصلة 

ذهاب وإياب للحرم املكي على مدار الساعة.

مايميزنا
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ت���ع���رف 
( فكرة انبثقت من مجموعة رسالية، ع���ل���ي���ن���ا (

عاشت الهم اإلجتماعي لســـــــنوات طويلة، اجتمعت 
وبني يديها كل العمق والتجربة واإلخالص لتكوين 

فريق عمل ناجح خلدمة حجاج بيت الله احلرام.

مجلس اإلدارة لعام 1431هـ

حسني مديفع، رئيسًا.  -1

حسني هجلس، نائب الرئيس.  -2

سلمان الشراح، عضوًا.  -3

عباس احمليسن، عضوًا.  -4

الشيخ محمد عمير، عضوًا  -5

علي املادح، عضوًا  -6

السيد فاضل الشعلة، عضوًا.  -7

كما أّن اجمللس التنفيذي يضم نخبة من الكادر 
النشـــــــط واملوّزع على اللجان اخملتلفة لتهيئة ســـــــبل 

الراحة واالستقرار حلجاج بيت الله احلرام.

تقبل الله منكم، وشكرًا الختياركم نور العترة.

حــــــســــــني املـــــديـــــفـــــع
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حج العاشـــــــقني.. أول أطاللة تعليمية متكاملة تعتمد 
فن 3D في شرح مناسك احلج.

إذا كنـــــــت حتـــــــج ألول مرة.. فهو سيســـــــاعدك في رســـــــم 
اخلريطة األولية ملراحل حجك.. 

في العمل ثالث شـــــــخصيات رئيسة: وهي شخصية أبو 
علـــــــي والذي لديه خبرة واســـــــعة في احلـــــــج لكثرة حجاته 
وقام بدوره األستاذ محمد الصايغ، الشخصية الثانية هي 
زوجته أم علي والتي حتجُّ ألول مرة وحتمل مشاعر خاصة 
لهـــــــذا احلـــــــدث االســـــــتثنائي في حياتهـــــــا والتـــــــي انتظرته 
منذ زمن وقامت بدورها األســـــــتاذة باســـــــمة الغريافي، أما 
ى دورها األستاذ فاضل املغسل  الشخصية الثالثة والتي أدَّ
فهي شـــــــخصية أبو حسن والذي يذهب احلج ألول مرة وال 
يعرف شـــــــيًئا من أحكامه لتغيبه عن محاضرات اإلرشـــــــاد 
مما يوقعه في عدة أخطاء وبصورة كوميدية و من حســـــــن 
حظه يلتقي بأبي علي فيصبح له نعم الدليل، كما ُيهديه 
ن مـــــــن خالله معرفة  برنامج منســـــــك احلج والـــــــذي يتمكَّ
األحكام بالتفصيل، وقام بأداء دور البرنامج األستاذ علي 

النمر.

كذلك مـــــــن الشـــــــخصيات الرئيســـــــية والتي سنســـــــمع 
صوتها فقط هي شـــــــخصية الـــــــراوي وقام بدوره األســـــــتاذ 
ميثـــــــم توفيـــــــق ويترّكـــــــز خطابه حـــــــول األمور الفلســـــــفية 

والتاريخية للحج وبأسلوب مؤثر.

فيلم » حج العاشـــــــقني« تأليف وسيناريو السيد فاضل 
الشـــــــعلة، املراجعة الدينية سماحة الشيخ محمد العمير، 
ألـــــــواح القصـــــــة )story board( مـــــــراد أبو الســـــــعود، 
متابعـــــــة مالية فايز اخلنيزي، تســـــــجيل وهندســـــــة صوتية 
سيد حسني الشعلة، تصميم بيئة جاسم العقيلي وأحمد 
اجلارودي، جرافيكس موســـــــى آل ثنيان وميثم البحراني، 

تصميم شخصيات وحتريك وإخراج جاسم العقيلي.

حج العاشقين
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في الســـــــنوات اخلمـــــــس املاضية قدمت )نـــــــور العترة( 
كتيب خاص باآلداب العامـــــــة للعمرة والزيارة من تأليف 
ســـــــماحة احلجة الســـــــيد علي بن املرجـــــــع الديني الكبير 

السيد عبداألعلى السبزواري.

وفي اخلمســـــــية اجلديـــــــدة.. تقدم لكم )نـــــــور العترة( 
كتيـــــــب: منســـــــك العاشـــــــقني، من إعـــــــداد: جلنـــــــة الثقافة 
واإلرشـــــــاد، ليكون معينًا للحجـــــــاج والزائرين، واإلصدار 

الثاني من إصدارات احلملة.

الكتيـــــــب جميل املظهر، أنيق التصميم، رائع احلجم، 
كثير الفائدة.

فصوله:
األول: آداب السفر والزيارة.

الثاني: رحلة العاشقني إلى بيت الله احلرام.
الثالث: معالم احلرمني.
الرابع: الزيارات املأثورة.

اخلامس: باقة من األدعية والزيارات.
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إبداع في عالم التعليم الديني.

يحاول البرنامج أن يكشف الستار 
عن املســـــــتوى العلمي الذي وصل إليه 
احلـــــــاج مـــــــن خـــــــالل دخولـــــــه مســـــــابقة 
مع الســـــــؤال واجلواب في ظـــــــل الزمن 

القياسي..

سيشـــــــاركون  الذيـــــــن  احلجـــــــاج 
علـــــــى  الســـــــحب  عمليـــــــة  ســـــــيدخلون 

اجلوائز الرائعة آخر كل موسم.

اختبر حجك




