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العدد الثاني ذو احلجة 1432هـ

احلج رحلة العاشق مع املعشوق في أيام يكون فيها احلاج
منقطعا عن الدنيا مع الله تعالى وفي حضرة صاحب األمر
ً
املهدي املوعود عجل الله تعالى فرجه الشريف.
الب��د للحاج وف��ي ه��ذه األي��ام امل�ع��دودة ب��أن يهيئ قلبه و
للحظات يكون فيها أقرب من أي وقت إلى الله عز
جوارحه
ٍ
وج��ل وإل��ى صاحب األم��ر وال��ذي م��ن املسلّم وج��وده ف��ي كل
موسم وفي النظر إلى محبيه و الداعني له بتعجيل الفرج
كما ذكر في الرواية( :يشهد املوسم فيراهم وال يرونه).
حج املنتظرين شعار أطلقته القافلة لهذا العام والذي
سوف يتركز برنامجها الثقافي والروحي حوله ،من خالل
االرت �ب��اط بصاحب األم��ر امل�ه��دي املنتظر ى .ول��ذا عنون
العدد الثاني و الذي هو بني يديك به.
ح�ي��ث مت �ح��ورت ك�ل�م��ات ال �ع��دد م��ن ف�ض�لاء القافلة
ح��ول ذل��ك األم��ر وتنوعت لتعطي من��وذج متكام ًال ملعرفته
واالرت �ب ��اط ب��ه ارت �ب� ً
�اط��ا م�ع�ن��و ًي��ا وال��وق��وف أم ��ام اإلشكاالت
والصراعات العقدية حول والدته و نهضته ى.

وتصدر تلك املواضيع االرت�ب��اط ال��روح��ي واملعنوي للحاج
مع صاحب األمر ولقربه ووجوده في تلك املشاعر وبني مواليه
ليكون بلسم جراح احلاج املنتظر الداعي له بالفرج.
وكما تتابع األمر في عرض عاملية النهضة املهدوية لتعالج
عاملية النهضة وليس محليتها في الصراع مع التيارات الفكرية
الفاسدة واملنحرفة وعرض سلبية النظرة اإلقليمية للنهضة
املهدوية ،وفي كلمة نظرية أخرى عرض ملعرفة اإلمام املنتظر
من خالل ذكر بعض األحاديث عن النبي األكرم ج في صفاته
اخللقية و كذلك إثبات وج��وده من خالل إثبات نظرية إمامة
أه��ل البيت عليهم ال�س�لام وخامتيتها باملنتظر ى ،وتليها
العقيدة الشيعية في اإلم��ام والسفارة ،ومتى ولد ومتى بدأت
غيبته ،ونقد ظهور السفارات الكاذبة.
ول��م يغفل ال�ع��دد كلمات ال�ع��رف��اء الشامخني ف��ي املنتظر
املوعود فكانت الدرر التي نثرها بهجت العرفاء بني ثنايا هذا
العدد.
وملكة وجغرافيتها وموقعها اجلغرافي حديث آخر ،فمنذ أن

خلق الله تعالى األرض كانت لها املركزية في مسألة الدحو
واخللق ،وكانت مهوى أفئدة األنبياء واألولياء منذ آدم ومرو ًرا
وانتهاء بالقائم ى .ول��ذا ج��اءت جغرافية مكة
باخلامت ج
ً
املكرمة وأرض امليعاد كحلقتني تكمالن العرض النظري حلياته
ى وسيرته ،فمكة أرض ج��ده املصطفى التي انطلقت منها
دع��وت��ه وخ��رج منها م�ك��ره� ًا ،وه��ي األرض التي سينطلق منها
حفيده القائم.
وسعا في عرض كل ما يساهم في توسيع
ولم تدخر القافلة ً
ثقافة احلاج من الناحية الفقهية والروحية والصحية فعرض
العدد جملة من املواضيع التي تساهم في ذلك رج��اء الثواب
اجلزيل من الرب اجلليل.
واحلمد لله رب العاملني.
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«بلسم املنتظرين»
الشيخ إبراهيم العلي

احل ��ج ه��و ب�ل�س��م ج ��راح ال�ع��اش�ق�ين ،وه ��و ش�ع�ل��ة نار
امل �ت �ش��وق�ي�ن؛ ف �ف �ي��ه ي �ب �ح��ث امل �ن �ت �ظ��رون ع ��ن إمامهم؛
ليقينهم أن معشوقهم املغيب معهم في نفس ال��زم��ان واملكان
الذي يتواجدون فيه  .فهو يطوف كطوافهم ويسعى كسعيهم
وي�ق��ف معهم ع��رف��ه ،وي��ؤم��ن ف��ي دع��ائ�ه��م ال �ص��ادق ،ويحيطهم
بعطفه ويشملهم في دعائه .يراهم واألل��م يعتصر قلبه كلما
سمع املنادي ينادي بالفرج ،ينظر إليهم وهم يخوضون الصعاب
ويتحملون األتعاب ويسيرون في هذا البرنامج التربوي القاسي
على ال�ب��دن،و املطهر للروح من كل درن ،.ه��ذا البرنامج الذي
يتحد ف�ي��ه ال �ق��ول وال�ف�ع��ل وال�ع�م��ل .ال �ق��ول املتمثل ف��ي لفظ
«لبيك اللهم لبيك» .والفعل ها أنا ذا أطوف وأسعى بني يديك
وأقف طائعا لك يا ذا اجلالل واإلكرام .والعمل الذي يوصلني
لرضاك يا رحمن فأنا أعفوا عن الضعيف وأساعد احملتاج ،وكل
ذلك لك وحدك «ال شريك لك».
فاجلميع هنا ي�ش��ارك ف��ي ه��ذه ال ��دورة ال�ت��رب��وي��ة الروحية
املتكاملة امللهمة بشعور العزة والقوة املتصلة باملصدر األساسي
وهو الله سبحانه وتعالى.
ه��ذه ال��دورة التي تفرح قلب صاحب العصر وال��زم��ان؛ ألنه
يرى أنصاره ومحبيه وعاشقيه بني يديه وهم يهيؤون أنفسهم
وي �ش ��دون ه�م�م�ه��م ب��ال�ط��اع��ة ق��رب��ة ل�ل��ه ت�ع��ال��ى ك��ي يلتحقون
بأنصاره وأع��وان��ه اخمللصني ويعملون بصدق كي يتحرروا من
قفص البدن وقيود الدنيا الدنيئة ,ويهاجرون إلى الله ورسوله
بنصرة وليه وابن أوليائه.
وألن احلج ساحة الصراع ضد الشيطان الرجيم فاإلنسان
في هذا الزمان واملكان يكون قويا ً بذاته كي يتغلب على جميع
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أه��وائ��ه ويجعل ه��ذه األج ��زاء املبعثرة وامل�ت�ف��رق��ة داخ��ل نفسه
تتجمع وت�ت�ع��ارف وت �ك��ون ق ��و ًة منيعة ض��د ك��ل م��ا يغضب الله
تعالى ،فالكعبة هي املركز األساسي لتحطيم األصنام النفسية
املتمثلة بالكبرياء والغرور واألنا ،كما أنها مركز لتركيز التقوى
وحضور القلب اخلاشع املطيع خلالقه.
وبعد أن تكتمل هذه ال��دورة ونحقق أهدافنا السامية منها
ننظر ألنفسنا ونسأل ،هل غيرنا احلج؟
وه��ل مينحنا القدرة على فتح صفحه بيضاء وس��ط حياة
متشابكة؟
فيأتي اجلواب متمثال ً بأعمالنا:
نعم غيرنا احلج.
فها نحن بلباسنا األبيض طائعني تائبني مخلصني نقف
صفا ً واح��دا ً ننتظر األذن من موالنا صاحب العصر والزمان
أرواح �ن��ا ل�ت��راب مقدمه ال�ف��داء ك��ي نقف ف��ي الصفوف األولى
يصطف العاشقون املنتظرون.
حتت ظل طلعته البهية ،حيث ّ
ه �ك��ذا ي �ج��ب ع �ل��ى ك��ل م��ؤم��ن وم��ؤم �ن��ة ان ي �ب��دأ ف��ي تهيئة
انفسه من اللحظة االولى التي ينوي فيها أن يتوجه للحضرة
ال�ق��دس�ي��ة ل�ل��ه ت�ع��ال��ى وحل �ض��رة ص��اح��ب ال�ع�ص��ر وال��زم��ان وأن
يعملوا على إزالة أسباب الغيبة من أنفسهم ثم ينشرون اخلير
فيمن حولهم؛ ألن اعمالنا لها األثر الكبير في ذلك فلو تهيأت
الظروف وتواجد االنصار لظهور موالنا من غيبته كي ينشر
العدل واالمان واالستقرار بني اخللق جميعا وال يبقي للظالم
مكان ًا كي يتسلط فيه على البشر.
هذا هو االنتظار احلقيقي الذي يرجوه منا صاحب العصر
والزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدى.

معالم وأسرار ()2
امل� � � �ن � � ��ازل ال� �ث�ل�اث ��ة
للرحمة في السعي
آية الله الشيخ محمد مهدي اآلصفي
في حياة اإلنسان ثالثة منازل لرحمة الله تعالى:
 1ـ الفقر واحلاجة .
 2ـ الدعاء والسؤال .
 3ـ السعي والعمل .
وفيما يلي شرح موجز لهذه املنازل :
املنزل األول  :الفقر واحلاجة
وهما أوال منازل رحمة الله تعالى ،فالفقر يستنزل رحمة الله حتى
من غير أن يعي صاحب الفقر فقره إلى الله.
وبني (الفقر إلى الله) و (رحمة الله) عالقة تكوينية ،كلّ منهما يطلب
اآلخ��ر ،فالفقر إل��ى الله يستنزل رحمة الله ،ورحمة الله تطلب مواق َع
احلاجة والفقر .وهي سنة عامة في الكون ،في كلّ موضع للفقر والغنى،
والضعف والقوة .فإنّ الضعف يطلب القوة ،والقوة تطلب الضعف ،والفقر
يطلب الغنى ،والغنى يطلب الفقر ،واجلهل يطلب العلم ،والعلم يطلب
اجلهل ،واملريض يطلب الطب ،كما أن الطب يطلب املرض.
املنزل الثاني :الدعاء والسؤال
يستنزل الدعاء والسؤال من رحمة الله ما ال يستنزله الفقر وذلك
أنّ الدعاء فقر وطلب ،وكل منهما عامل مستقل في استنزال رحمة الله
ـ تعالى ـ فإنّ الطلب والسؤال يستنزل رحمة الله ،كما أنّ الفقر يستنزل
رحمة الله ،والدعاء (فقر وطلب) ،ولذلك فهو يستنزل من رحمة الله ما
ال يستنزله الفقر وحده .
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وك �ل �م��ا ي �ك��ون ص��اح��ب ال ��دع ��اء أكثر
اض �ط��رار ًا وف �ق��ر ًا ي�ك��ون دع ��اؤه أق��رب إلى
االس �ت �ج��اب��ة ،ف ��إنّ ال�ف�ق��ر ي��ر ّك��ز الطلب،
والطلب يعمق حالة الفقر ويدخله إلى
دائرة الوعي .
ول �ك��ل دع � ��وة إج ��اب ��ة؛ ي �ق��ول تعالى:
{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ}((( وهذا قانون عام
ال يتخلف.
املنزل الثالث :السعي والعمل
ق� ��د ج� �ع ��ل ال � �ل ��ه ت� �ع ��ال ��ى ـ (السعي)
و(ال� �ع� �م ��ل) م ��ن م� �ن ��ازل رح �م �ت��ه للدنيا
واآلخرة.
ي�ق��ول ت�ع��ال��ى{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕ}(((.
ويقول تعالى{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ}(((.
ً
طيبة،
فمن عمل صاحل ًا آتاه الله حيا ًة
وأفلحه ،ف��إذا ك��ان اإلن�س��ان يبتغي دنيا أو
آخرة فعليه أن يسعى اليها ويعمل لها.
وق ��د ك ��ان ع �ل��ي \ ي �ق��ول( :ال تكن
ممن يرجو اآلخرة بغير العمل).
وال يبلغ اإلنسان ما يطلبه من اخلير
بالتمني والترجي .وق��د روي عن اإلمام
الصادق \ انّه كان يقول( :أبلغ شيعتنا،
أنه ال ينال ما عند الله إلاّ بالعمل).
((( سورة غافر :آية (.)60
((( سورة النحل :آية (.)97
((( سورة القصص :آية (.)67
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امل �ن��ازل ال �ث�لاث��ة ل�ل��رح�م��ة ،ف��ي قصة
إبراهيم وهاجر وإسماعيل ل:
وفي قصة أبي األنبياء إبراهيم \
نلتقي مشهد ًا فريد ًا أو ن��ادر ًا من نوعه،
في اجتماع امل�ن��ازل الثالثة للرحمة في
موضع واحد ،في قصة واحدة..
الرواية التاريخية:
( إنّ الله ـ تعالى ـ أمر عبده وخليله
إب��راه �ي��م أن ي �خ��رج ب��زوج �ت��ه ه��اج��ر (أ ّم
إس� �م ��اع� �ي ��ل) م� ��ن ال � �ش� ��ام إل � ��ى صحراء
اجل��زي��رة ،حيث يقع احل ��رم ،فلما وافى
إبراهيم منطقة احل��رم ،حيث تقع مكة
ال �ي��وم ،ن��زل فيها ف��وج��د ش �ج��راً ،فألقت
ه��اج��ر ك �س��اء ًا ك ��ان م�ع�ه��ا تستظل حتته
فلما س� ّرح�ه��م إب��راه�ي��م ووض�ع�ه��م ،وأراد
االنصراف عنهم إلى سارة..
قالت له هاجر :يا إبراهيم ِل � َم تدعنا
في موضع ليس فيه أنيس وال ماء وال زرع؟
فقال إبراهيم \ :ا ّل��ذي أم��رن��ي أن
أضعكم في هذا املكان هو يكفيكم.
فلما بلغ ك� ً�دى وهو
ث� ّ�م انصرف عنهمّ ،
جبل بذي طوى ،التفت إليهم إبراهيم فقال:
{ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ }(((.
فلما ارتفع
ث� ّ�م مضى وبقيت هاجرّ ،
ال �ن �ه��ار ع �ط��ش اس �م��اع �ي��ل وط �ل��ب امل ��اء،
ف �ق��ام��ت ه��اج��ر ف ��ي ال� � ��وادي ف ��ي موضع
امل �س �ع��ى ف� �ن ��ادت  :ه ��ل ف ��ي ال� � � ��وادي من
أنيس ؟ فغاب إسماعيل عنها فصعدت
((( سورة إبراهيم :آية (.)37

على الصفا ،وملع لها السراب في الوادي
وظنّت أ ّن��ه م��اء ،فنزلت في بطن الوادي
وس �ع��ت ف �ل� ّ�م��ا ب�ل�غ��ت امل �س �ع��ى غ ��اب عنها
ثم ملع لها السراب في ناحية
إسماعيلّ ،
الصفا فهبطت إل��ى ال��وادي تطلب املاء،
ف�ل� ّ�م��ا غ��اب عنها إس�م��اع�ي��ل ع ��ادت حتّى
بلغت الصفا فنظرت ح� ّت��ى فعلت ذلك
فلما كان في الشوط السابع
سبع م ّراتّ ،
وهي على املروة نظرت إلى اسماعيل وقد
ظهر امل��اء من حتت رجليه ،فعدت حتّى
جمعت حوله رمال فإنّه كان سائال فزّمته
سميت زمزم ).
مبا جعلته حوله فلذلك ّ
اسرار املوقف :
إن ه� ��ذا امل �ش �ه��د ال �ع �ج �ي��ب استنزل
ي��وم��ذاك رحمة الله تعالى ،ففجر الله
لهما زم��زم في واد غير ذي زرع ،وجعلها
م�ص��در ًا وم�ب��د ًأ لكثير م��ن ال�ب��رك��ات على
ه��ذه األرض املباركة ،وجعل ه��ذا املشهد
ج��زء ًا من أعمال احل� ّ�ج ،وث ّبته في واحد
من أشرف فرائضه .
فما هو الس ّر الكامن في هذا املشهد؟
ومل��اذا ه��ذا االهتمام به في أص��ل الدين،
وت �ث �ب �ي �ت��ه ف ��ي احل� ��ج ؟ وم� ��ا ه ��و السبب
املؤثر والقوي ال��ذي استنزل رحمة الله
ت �ع��ال��ى ب �ق��وة ف��ي ه ��ذا امل �ش �ه��د ،وجعلها
م �ب��دء ًا ل�ب��رك��ات ك�ث�ي��رة ف��ي ت��اري��خ أجيال
املوحدين؟
ّ
فالبد من أن يكون هذا املشهد ينطوي
على س� ّر خ��اص استدعى ن��زول رحمته ـ
تعالى ـ في ذاك الوادي القفر ،واستدعى
دوام ه��ذه الرحمة وثباتها ،وجعل منها
م � �ص� ��در ًا وم � �ب� ��د ًأ ل �ك �ث �ي��ر م ��ن البركات،
واستدعى أن يثبتها الله تعالى في حج

أجيال املوحدين عند بيته احلرام .
ان� �ن ��ي اع� �ت� �ق ��د ،وال � �ل ��ه ت �ع��ال��ى أعلم
بأسرار هذا املشهد ،أن هذا املشهد النادر
ك��ان يجمع يومئذ بني ثالثة منازل من
منازل رحمة الله تعالى كلّ منها يستنزل
رحمته تعالى .
وأول ه� ��ذه امل � �ن� ��ازل :احل ��اج ��ة التي
ك��ان ميثلها الظمأ ال��ذي أض� َّ�ر بالطفل
ال��رض�ي��ع ،وال ��ذي جعله أق ��رب م��ن غيره
إلى رحمة الله تعالى.
�رض��ع إذا
ولذلك ن��رى أن األط�ف��ال ال� ّ
أض � ّر بهم أل��م أو ج��وع أو ظمأ أو ب��رد أو
ح ّر كانوا أقرب إلى رحمة الله تعالى من
ال�ك�ب��ار ال��ذي��ن يطيقون ذل��ك ك � ّل��ه ،وألن
احلاجة تض ّر بهم أكثر من الكبار.
وق��د ورد ف��ي ال��دع��اء (ال�ل�ه� ّ�م أعطني
ل � �ف � �ق ��ري) ،وال� �ف� �ق ��ر إل � ��ى ال� �ل ��ه لوحده
يستنزل رحمته تعالى ،وكلما كان الفقر
إل��ى الله أعظم ك��ان أدع��ى ل�ن��زول رحمة
الله ،فان الفقر إلى الله يجعل اإلنسان
ع�ن��د رح�م��ة ال �ل��ه ،وي �ق��رب اإلن �س��ان منه،
س ��واء ك��ان اإلن �س��ان ي�ع��ي ف�ق��ره إل��ى الله
أم ال يعي ،وإن ك��ان وع��ي الفقر إل��ى الله
يضاعف من قيمته وقدرته في استنزال
رحمته تعالى .ولكن بشرط ألاّ يح ّرف
اإلنسان الفقر عن موضعه ،فيتص ّوره أنّه
من الفقر إلى املال أو إلى حطام الدنيا،
أو إلى بعض عباد الله بدل أن يعيه على
واق�ع��ه م��ن الفقر إل��ى الله  .وش� ّت��ان بني
هذا الفقر وذاك الفقر  .والذي يستنزل
رحمة الله تعالى هو الفقر إلى الله ،فإذا
ح ّرف االنسان هذا الفقر من الفقر إلى
الفقر
الله إلى الفقر إلى عباد الله فقد
ُ

قيمتَه في استنزال رحمته تعالى ،وأكثر
فقر الناس من هذا النوع.
وف��ي ه��ذا املشهد ك��ان ص��راخ الطفل
وض �ج �ي �ج��ه وب � �ك ��اؤه م ��ن ش � � ّ�دة العطش
مشهد ًا نافذ ًا مؤثر ًا في استنزال رحمة
الله تعالى.
ك�م��ا أن ��ه ل�ي��س ف��ي م�ش��اه��د احلاجة
وال �ف��اق��ة إل ��ى ال �ل��ه م�ش�ه��د م��ؤث��ر ورقيق
يستنزل رحمته تعالى أكثر من مشهد
طفل يتلظى م��ن ال�ع�ط��ش ،وال جت��د له
ُأ ّمه إلى املاء سبيال.
وامل�ن��زل الثاني لرحمة الله ف��ي هذا
املشهد ه��و (ال�س�ع��ي) وه��و ش��رط للرزق،
وال رزق م��ن دون س �ع��ي ،وق��د ج�ع��ل الله
تعالى السعي واحلركة في حياة اإلنسان
مفتاح ًا للرزق.
وإذا كان عامل الفقر ُيكْ ِسب اإلنسان
ح��ال��ة االض � �ط� ��رار وال �ف��اق��ة واحل ��اج ��ة .
ف��إنّ عامل السعي ُيكْ ِسب اإلنسان العزم
والق ّوة واإلرادة ،واحلركة والنشاط ،وعلى
قدر حركة اإلنسان وسعيه وعزمه يرزقه
الله تعالى من رحمته.
وقد حتركت أ ّم إسماعيل ـ عندما نفد
عندهما املاء ،وغلب الظمأ على إسماعيل
ـ للبحث ع��ن امل ��اء ،وس�ع��ت تطلبه ،تصعد
إل��ى الصفا م� � ّرة ،تنظر ف��ي األف��ق البعيد
ً
باحثة عن امل��اء ،وتنزل من الصفا وتتّجه
إلى املروة ،تار ًة ُأخرى ،لتصعد عليه وتنظر
إلى األفق البعيد تبحث عن املاء ،ورغم أنها
استعرضت في ه��ذه احلركة ك��لّ األف��ق من
ماء لم تيأس،
على الصفا واملروة فلم جتد ً
وك � � ّررت ه��ذه احل��رك��ة ،وال �ص �ع��ود والنزول،
وال�ه��رول��ة م��ن الصفا إل��ى امل��روة وبالعكس

س �ب��ع م � ��رات ،ول � ��وال ه� ��ذا األم � ��ل والرجاء
النقطع سعيها ف��ي ال�ش��وط األ ّول ،ولكن
األم��ل وال��رج��اء ال��ذي��ن كانا يعمران قلبها
كانا يدعوانها كلّ مرة إلى إعادة السعي مرة
وفجر زمزم
أخ��رى ،حتى ف � ّرج الله عنهما ّ
حتت قدمي إسماعيل ،ولكن األمل هنا في
الله وليس في املاء ولو كان أملها في املاء
النقطع أملها في املرة األولى أو الثانية.
وقد جعل الله تعالى هذا السعي وهذه
احلركة شرط ًا للرزق ،ونزول رحمته على
اإلنسان ،والله تعالى يرزق عباده ،وينزل
عليهم رحمته ،ولكنه تعالى شاء أن يكون
السعي واحلركة مفتاح ًا لرزقه ورحمته.
وامل� �ن ��زل ال �ث��ال��ث ل��رح �م��ة ال �ل��ه تعالى
ف��ي ه ��ذا امل�ش�ه��د  :ه��و دع ��اء أ ّم اسماعيل،
وانقطاعها إل��ى الله واض�ط��راره��ا إليه ع ّز
شأنه في طلب امل��اء في ه��ذا ال��وادي القفر
غير ذي زرع ،وكلّما انقطع اإلنسان في دعائه
إلى الله أكثر كان أقرب إلى رحمة الله.
ولست أدري في أية حالة من حاالت
االن �ق �ط��اع إل� ��ى ال� �ل ��ه ،ك��ان��ت ه� ��ذه امل� ��رأة
الصاحلة في تلك اللحظات في الوادي
غير ذي زرع ،وليس من انسان أو حيوان
حولها ،ووحيدها الرضيع يتلظى عطش ًا،
ويكاد أن يلفظ آخر أنفاسه .
لقد انقطعت املرأة إلى الله في تلك
ُ
مالئكة الله
ضجت له
اللحظة انقطاع ًا ّ
بالدعاء ،وضموا أصواتهم إل��ى صوتها،
ودعاءهم الى دعائها .
ولو أن الناس كلهم انقطعوا إلى الله
مب�ث��ل ه��ذا االن�ق�ط��اع ألك �ل��وا م��ن فوقهم
وعمتهم رحمة الله
وم��ن حت��ت أرجلهم ّ
تعالى .
العدد الثاني ذو احلجة 1432هـ
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ماذا قال ..

بهجت العارفني في اإلنتظار؟
 )1سئل الشيخ بهجت :كيف ميكن أن نوطد عالقتنا م��ع أهل
وخصوصا اإلمام صاحب الزمان ى؟
البيت ل
ً
فقال :طاعة الله بعد معرفته تس ّبب محبته كما تس ّبب محبة
من أحبهم الله تعالى وهم األنبياء واألوصياء وأحب هؤالء
إل��ى الله ه��و النبي محمد ج وأق��رب�ه��م إلينا ه��و صاحب
الزمان ى(((.
 )2ماذا نفعل لزيادة احملبة والتعلق بصاحب الزمان ى؟
اجلواب :ال تذنب وصل في أول الوقت.
 )3نريد الذهاب لبيت الله وأداء العمرة .في ذلك املكان املقدس
ماذا نطلب من الله؟
اجل��واب :عندما تذهبون للحج أطلبوا من الله أهم احلاجات.
الفرج لولي العصر ى الذي هو فرج للبشرية .
 )4نريد منكم أن تعلمونا ذكرا نذكر الله به.
اجلواب :ال يوجد ذكر أفضل من الذكر العملي  ..وال يوجد ذكر
عملي أفضل من ترك املعصية في اإلعتقادات والعمل.

((( أسوة العارفني ص .141
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من نصائح الشيخ بهجت ء

بسمه تعالى
احل�م��د ل�ل��ه وح ��ده ،وال �ص�لاة ع�ل��ى س�ي��د أن�ب�ي��ائ��ه وع�ل��ى آله
الطيبني ،واللعن على أعدائهم أجمعني.
لقد طلب جماعة من املؤمنني واملؤمنات النصيحة ،وطلبهم
هذا يرد عليه إشكاالت منها:
إن النصيحة تكون في اجلزئيات ،واملوعظة أعم من الكليات
واجلزئيات ..وال تكون النصيحة ممن ال ميلك املعرفة ملثله.
«من عمل مباعلم و ّرثه الله علم ما لم يعلم»(((.
« من عمل مبا علم ُكفي ما لم يعلم» .
(((
{والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} .
اع �م �ل��وا مب��ا ت�ع�ل�م��ون واح �ت��اط��وا ف�ي�م��ا ال ت�ع�ل�م��ون إل ��ى أن
يتضح أمره ..فإن لم يتضح فاعلموا أنكم قد أهملتم بعض ما
تعلمون ..وطلب املوعظة من غير العامل محل اعتراض ..ومن
املقطوع به أنكم قد سمعتم بعض امل��واع��ظ ،وتعلمتموها ولم
تعملوا بها ،وإال لكنتم على بصيرة ووضوح من األمر.
اجلميع يعلمون أن عليهم أخذ الرسالة العملية ،وقراءتها
وفهمها ،والعمل طبقها ،وتشخيص احلالل واحلرام بواسطتها..
وك��ذل��ك األم��ر بالنسبة ل�ل�م��دارك الشرعية إن ك��ان��وا م��ن أهل
االستنباط ..إذن ال ميكنهم القول« :إننا ال نعلم ما يجب علينا
فعله أو تركه» .انظرواإلى أعمال من لديكم اعتقاد حسن ظن
بهم ،فما يأتون به عن اختيار فعليكم بإتيانه ،وما يتركونه عن
اختيار فعليكم بتركه ..وه��ذا من أفضل السبل للوصول الى
املقاصد العالية»كونوا دع��اة لنا بغير ألسنتكم»((( ..واملواعظ
العملية أرقى وأشد تأثير ًا من املواعظ القولية.
من األمور الواضحة أن قراءة القرآن في كل يوم ،واألدعية
املناسبة لألوقات واألمكنة ،في التعقيبات وغيرها ،وكثرة التردد
إل��ى امل�س��اج��د وامل �ش��اه��د امل �ش��رف��ة ،وزي� ��ارة ال�ع�ل�م��اء والصلحاء
ومجالستهم ،مما يرضاه الله ورسوله ج ..كما يجب مراقبة
البصيرة ،واألنس بالعبادة والتالوة واآليات يوم ًا بيوم.
وعلى العكس من ذلك ،فإن كثرة مجالسة أهل الغفلة تزيد
((( بحار األنوار189/78 :
((( سورة العنكبوت.99 :
((( أصول الكافي 77/2 :ج.9

من قساوة القلب وظلمته ،ومن النفور من العبادات والزيارات،
ولذا جند أن األحوال احلسنة احلاصلة من العبادات والزيارات
وأنحاء التالوة ،تتبدل بسبب مجالسة ضعفاء اإلميان إلى سوء
احلال والنقصان ..فمجالسة ضعفاء اإلميان إذن في غير صورة
اإلض�ط��رار ،أو من دون قصد هدايتهم ..تسبب فقدان امللكات
احلسنة للمرء ،بل إنه يكتسب أخالقهم الفاسدة:
«جالسوا من يذكركم الله رؤيته ،ويزيد في علمكم منطقه،
ويرغبكم في اآلخرة عمله»((( .من الواضحات أن ترك املعصية في
االعتقاد والعمل يغني عن غيره ..فغيره يحتاجه ،بينما هو ال يحتاج
إلى غيره ،بل هو مولد للحسنات وداف��ع للسيئات{ :وما خلقت اجلن
واالن��س إال ليعبدون}((( .ويظن البعض أنهم اجتازوا مرحلة ترك
املعصية ،غافلني عن أن املعصية ال تختص بالكبائر املعروفة ،بل
اإلص��رار على الصغائر أي�ض� ًا كبيرة ..والنظرة احل��ادة مث ًال إلى
املطيع إلخافته إيذاء محرم ،كما أن االبتسام للعاصي لتشجيعه
إعانة على املعصية .ومحاسن األخالق الشرعية ومفاسدها ،قد
مت بيانهما في الكتب والرسائل العملية.
وإن اإلبتعاد عن العلماء والصلحاء ،مينح سارقي الدين
ال �ف��رص��ة ،لتضييع اإلمي� ��ان وأه �ل��ه ب��أه��ون ال�س�ب��ل وأرخصها،
وأبعدها عن اخلير والبركة ..وكل هذا مجرب ومشاهد.
نسأل الله تعالى أن يجعل هديتنا في العيد (عيديتنا) في
أعياد اإلسالم الشريفة ،التوفيق للعزم الراسخ الثابت الدائم
على ترك املعصية ،فإنه مفتاح سعادة الدنيا واآلخ��رة ،إلى أن
يصبح ترك املعصية ملكة ..واملعصية بالنسبة لصاحب امللكة
مبنزلة شرب السم للعطشان ،أو أكل امليتة للجائع.
وبالطبع ،فلو كان هذا الطريق صعب ًا إلى آخره ،وال ينتهي
بالسهولة والرغبة ،ملا وقع م��ورد ًا للتكليف والترغيب ،واحلث
من قبل اخلالق القادر الرحيم.
وما توفيقي إال بالله ،عليه توكلت وإليه أنيب.
واحلمد لله أو ًال وآخراً ،والصالة على محمد وآله الطاهرين،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعني.
 17ربيع املولود 1419هـ .ق.
 1377/4/21هـ .ش.
((( أصول الكافي 39/1 :ج3
((( .سورة الذاريات56 :
العدد الثاني ذو احلجة 1432هـ
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وموقعها اجلغرافي
تقع مكة املكرمة غربي جزيرة العرب
ويحدها من الشمال املدينة املنورة ،ومن
ال� �ش ��رق جن ��د وال � ��ري � ��اض ،وم� ��ن اجلنوب
اليمن ،ومن املغرب جدة ..
وتقع مكة املكرمة بني جبلني وهما:
 -1جبل فلق أو فلح .
 -2جبل قيقعان .

الشيخ مالك امليالد

ومتتاز مكة املعظمة مبوقع استراتيجي
حيث أنها كانت محطة لتوقف القوافل
في طريق اليمن والشام من قبل حوالي
 2500ع � ��ام وف �ي �ه��ا ث�ل�اث ��ة ط � ��رق إضافة
ألهميتها وهي  :طريق اليمن وفلسطني
والبحر األحمر ..
ذكريات الرسالة :
ال مي �ك��ن أن ت �ن �م �ح��ي ذك� ��ري� ��ات مكة
املكرمة عن ذاك��رة رس��ول الله (ص) ،فهي
ف��ي روح� ��ه وف �ك��ره ووج� ��دان� ��ه ،ع ��اش فيها
ذك��ري��ات الرسالة مع منعطفات الطريق،
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من األلم والعذاب واحلرمان  .ثالثة عشر
ع��ام � ًا ع ��اش ف�ي�ه��ا ب�ين األل ��م واألم� ��ل أما
األل��م فكان كبير ًا ج��د ًا وثقي ًال ال يحتمل
ل��وال ال�ه��دف امل�ن�ش��ود وال ��ذي ك��ان يطمح
إليه مرار ًا  .وأما األمل فهو العمل لتغيير
الواقع ووصول اإلنسان إلى ساحة القدس
ورض��ا ال�ل��ه ت �ب��ارك وت�ع��ال��ى  .م��ن هنا كان
خلروج النبي (ص) منها ذلك األثر الكبير
على النفس ولوال الظروف املوضوعية ملا
خ��رج منها ،كيف ال وه��و القائل ( :والله
إنك خلير أرض الله وأحب أرض الله إلى
الله ولوال أني أخرجت منك ما خرجت).
وع��ن اإلم ��ام ال �ص��ادق (ع)( :أح��ب األرض
إل��ى ال�ل��ه تعالى مكة وم��ا ت��رب��ة أح��ب إلى
الله ع��ز وج��ل م��ن تربتها وال حجر أحب
إل��ى الله من حجرها وال شجر أح��ب إلى
الله من شجرها وال جبال أحب إلى الله
م��ن ج�ب��ال�ه��ا وال م ��اء أح ��ب إل ��ى ال �ل��ه من
مائها).

من أرض الله ننطلق :
أله��ل املعنى ع �ب��ارات عرفانيه وفلسفية
ه��ي ن�س�ي��ج م�ت�ك��ام��ل ل�ع��ال��م ال�ن�ف��س واملعنى
ي �ت��داول��ون �ه��ا اس�ت�ئ�ن��اس� ًا مل�ي��ل ن�ف��وس�ه��م لها.
وم ��ن ه ��ذه ال �ع �ب��ارات ع �ب��ارة م��ن اخل �ل��ق إلى
احل��ق ،ب��داي��ة ون�ه��اي��ة ،إذ ًا أن ب��داي��ة الطريق
ه ��و اإلن� �س ��ان ه� ��ذا ال �ك��ائ��ن امل �ع �ق��د بغرائزه
وميوله ،فكيف يوظف هذا اإلنسان كل ما هو
كائن فيه من ق��وى لنهايته ،وكيف يتحرك
ليحرك الصفات املثالية في املشهد الروحي
وامل �ع �ن��وي ،ك��ي ي�ت��أل��ق وي �ط��وي امل��راح��ل التي
ي�ه��دف ل�ه��ا .وه ��ذا م��ا ك��ان يعمل م��ن خالله
رسول (ص) ،في بناء الروح وسالمة املعتقد
في تلك الفترة التي قضاها في مكة ،إذ أن
ع�ب��ادة غير الله تعالى كانت املسيطرة على
ال �ن �ف��وس ،وال� � ��روح اجل��اه �ل �ي��ة ه ��ي السائدة
لكل ح��رك��ات وأف �ع��ال وأف �ك��ار اإلن �س��ان ،فكان
أم��ر ًا عظيم ًا يواجهه رسول الله (ص) ،ومن
الصعوبة مبكان أن يطوع أه��ل مكة لعقيدة
حتل محل العقيدة السائدة آن��ذاك  .فأهل
اجلاهلية كانوا يعبدون  364صنما على ظهر
الكعبة  .إذن كان لزاما على رسول الله (ص)
أن يؤسس القواعد واألوليات إلعداد النفوس
ك��ي تقبل م��ا يطرح لها م��ن مناهج جديدة
على أرض الواقع .

احلج واستراجتيا املستقبل :
لعل وجود هذا اجلمع الهائل لكل عام في
مكة املكرمة ووج��ود تعداد املناسك املتنوعة
جلميع املسلمني حالة فريدة ال حتصل في
كل مكان .ولذلك ترتسم عالمات االستفهام
حول كل منسك يسارع إليه املسلمون ألجل
تطبيقه .ف�م��ا ه��و ه��ذا امل�ن�س��ك ال ��ذي جعل
املسلمني جميعا يتسارعون إليه أهو غاية في
نفسه أم أن هناك غاية أخرى مستترة وراءه؟
 .إن اإلجابة كامنة في ما يسمى بأسرار احلج
في كل منسك من مناسكه .إال أننا نريد أن
جن�ي��ب وب��أف��ق ع��ام ب��أن ه��ذه ال �ع �ب��ادة تهدف
إل��ى ص�ن��اع��ة اإلن �س��ان وت��رب�ط��ه ب��ال�ل��ه تبارك
وتعالى ومن ثم التخطيط الدائم ملستقبل
ه��ذه األم��ة .واحل��ج يعتبر راف��د استراتيجي
ف��ي العطاء وب�ن��اء مستقبل زاه��ر للمجتمع
اإلنساني .فمع وجود األتعاب والصعاب في
احل��ج كما ه��و واض��ح على محيا الطائفني
وال �ع��اك �ف�ين ل�ب�ي��ت ال �ل��ه ت�ع��ال��ى إال أن هناك
روحا متسامية وفكرا متألق ًا وقلبا منفتحا
ي�ت�ن��اغ��ى م��ع ك��ل ق�ل��ب ي��رس��م م�لام��ح احملبة
لآلخرين ،بل ويرسم سالما استراتيجيا في
املشهد السياسي ،لعله يحرك املياه الراكدة
وتتغير معه مالمح الزمان واملكان .
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عاملية النهضة املهدوية
الشيخ عبدالغني عرفات

احل � �م ��د ل� �ل ��ه وال� � �ص �ل��اة وال� � �س �ل��ام ع� �ل ��ى م �ح �م��د وآل� ��ه
الطاهرين
م��ن امل �ع �ل��وم أن اإلم� ��ام امل �ه��دي ى مي�ل�أ األرض -كل
األرض -ق�س� ً�ط��ا وع ��دال ك�م��ا م�ل�ئ��ت ج� ��و ًرا وظ �ل �م��ا ،فنهضة
اإلم��ام عاملية من حيث البقعة اجلغرافية وليست إقليمية
أيضا عاملية من حيث صراعها مع التيارات
أو محلية ،وهي ً
الفكرية الفاسدة واملنحرفة.
وللنظرة اإلقليمية للنهضة املهدوية سلبياتها الكثيرة
ال�ت��ي تنعكس ع�ل��ى س�ل��وك�ي��ات امل�ن�ت�ظ��ري��ن .إن ه��ذه النظرة
للنهضة املهدوية ستجني على النهضة الكثير من السلبيات
ندرج هنا األهم منها:
 )1جتميد الطاقات:
ف��اإلن �س��ان ميكنه أن ي�س�ت�خ��دم م��ن ط��اق��ات��ه م��ا يناسب
مسؤوليته ،فإن كان تصوره ملسؤوليته هو إدارة أسرته ،فإنه
سيجند ل��ذل��ك ط��اق��ة تتناسب م��ع ح�ج��م ت�ل��ك املسؤولية،
وه �ك��ذا إذا ت�ص��ورن��ا أن ح�ج��م مسؤوليتنا ه��و إدارة العالم
بأسره فإننا سنجند من طاقاتنا ما يتناسب مع حجم هذه
املسؤولية.
ويعيش العالم بأسره ص��راع��ات فكرية ،فهناك األديان
وه �ن��اك امل ��ذاه ��ب وه �ن��اك االي��دل��وج �ي��ات وه �ن��اك األح� ��زاب
املتصارعة واملتطاحنة فيما بينها ،ولكل منطقة جغراقية
صراعاتها اخلاصة بها ،والتي تشغل احليز األكبر من تفكير
أهل تلك املنطقة.
وقد كان الرسول ج واألئمة الطاهرون ل يبشرون
باملهدي املنتظر العاملي النهضة ،إال أن االهتمام اإلقليمي
عند الكثير من املتلقني من رواة األحاديث كان هو السمة
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ال �ب��ارزة ع�ن��د ه ��ؤالء ال� ��رواة ،ف��رمب��ا ض��اع الكثير م��ن معالم
النهضة املهدوية العاملية بسبب اهتمام ال��رواة مبناطقهم
وظلما
صراعا
اجلغرافية ،وذلك ألن الراوي واملتلقي يعيش
ً
ً
م��ن ن��وع م��ا وي�ع��ان��ي م��ن تسلط ظ��ال��م م��ا ف�ي�ك��ون اهتمامه
بالنهضة املهدوية من هذه اجلهة أي اجلهة التي ترفع ظلمه
اخلاص به والواقع عليه ،فإن كان حجاز ًيا اهتم مبا يقع في
عراقيا اهتم
احلجاز من أح��داث النهضة املهدوية وإن كان
ً
مبا يقع من أحداث في العراق من أحداث النهضة املهدوية
وهكذا بقية الرواة.
 )2نقض الغرض من النهضة املهدوية:
إذا عاش املنتظر للنهضة املهدوية هذه احلالة وتصور أن
اإلم��ام سيخرج لينتقم له من خصومه احملليني أو أعدائه
متنافيا مع فكرة إقامة العدل العاملي
في املذهب كان هذا
ً
ال��ذي هو أس��اس نهضة اإلم��ام املنتظر ،فاخلصوم احملليني
وأع��داء املذهب هم أح��د أف��راد سلسلة من منظومة الظلم
أيضا هم محط
واجلور الفكري والعسكري واألمني وهؤالء ً
نظر العدل املهدوي فإصالحهم وتقريبهم للعدل هو املهمة
الكبرى للمهدي املنتظر ى فهو سيدعو األديان واملذاهب
واألمم للدخول حتت مظلة العدل اإللهي ،فانتظار اإلمام
لكي ينتقم لنا من خصومنا احملليني أو اإلقليميني نظرة
ضيقة ،فيها شيء من روح التشفي التي تنافي روح الرحمة
ال�ت��ي يحملها اإلم ��ام ب�ين جنبيه ،وس�ن�ت�ص��رف ف��ي حياتنا
املعاصرة م��ع اخل�ص��وم مببدأ االنتقام وال�ث��أر وليس مببدأ
العدل والرحمة ،ألننا نظن أننا بهذا منهد لإلمام بناء على
تصورنا اخلاطىء عن اقليمية النهضة.

معرفة اإلمام

المنتظر

الشيخ ضياء سنبل

جند في صفاته اخللقية عن النبي األعظم ص (املهدي مني
أجلي اجلبهة  -أي واسعها  -أقنى األنف  -القنا في األنف هو طوله
ورقة أرنبته.
دري) الدري :شديد اإلضاءة
وفي ِ
نص آخر( :كأن وجهه كوكب ّ
نسب على الدر لبياضه وشدة توقده وإنارته ( -في خده األمين
خال) .
أما صفاته اخللقية فعن النبي األعظم ص في حديث ...( :أشبه
الناس بي خلق ًا وخلق ًا)) ( .وشمائله شمائلي)) .
وتذكر الروايات طرف ًا من خلقه من السخاء والكرم وأنه يحسن
إلى الناس ويشبعهم .
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هل تزوج عليه السالم ؟
اليوجد لدينا من الشواهد منا يثبت زواج��ه ،ومجرد كون
الزواج مستحب ًا اليثبت ذلك ،فإنه وان كان مستحب ًا على نحو
العموم لكن ميكن أن تكون املصلحة في عدمه بالنسبة إليه
ول��ذا نالحظ أن بعض األنبياء حتدث عنهم القرآن ومدحهم
بعدم الزواج كا في يحيى (وسيد ًا وحصوراً) .
أما اجلزيرة اخلضراء التي ذكرت في بعض الكتب فال قيمة
لها س�ن��د ًا فانه ق��د ذك��ره��ا الشيخ اجمللسي ف��ي البحار واصف ًا
سند لها .
إياها باشتمالها على الغرائب وعدم وجود ِ
ن�ع��م ه �ن��اك م��ن األح ��ادي ��ث ال ��دال ��ة ع�ل��ى اإلم ��ام ��ة الميكن
متاميتها وتطبيقها من دون القول باملهدي املنتظر فعندما
ننظر إلى احلديث الذي يرويه مسلم (اليزال الدين قائم ًا حتى
تقوم الساعة أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش)
الميكن تطبيقه على اإلمامة إال باالعتقاد بالثاني عشر وهو
احلجة املهدي عليه السالم فاألئمة عليهم السالم هم املصداق
الوحيد لهذا احلديث وكذلك عندما نالحظ حديث (من مات
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) فانه يستدل به على
لزوم معرفة اإلمام ،ويأتي البحث عن هذا اإلمام من هو؟ الجند
ل��ه ج��واب� ًا إال م��ا ت�ق��ول ب��ه الشيعة م��ن أن��ه احل�ج��ة ب��ن احلسن
والوجه في ذلك أنه التتوفر الصفات املطلوبة في اإلمام إال في
خصوص االثني عشر باتفاق املسلمني ،ولذا فان البحث حول
املهدي يقودنا لإلميان باإلمامة ،فكما أن حديث الغدير مع
أنه نص علي أمير املؤمنني عليه السالم إال انه يقودنا لإلميان
بباقي األئمة فكذلك احل��ال مع أحاديث اإلم��ام املهدي الذي
ّ
بشرت به هذه الروايات العامة مضاف ًا للروايات اخلاصة .
وكذلك احل��ال في حديث الثقلني املتفق على رواي�ت��ه بني
املسلمني .
اإلمام والسفارة :
إن عقيدة الشيعة في املهدي املنتظر وأن��ه احلجة محمد
ب��ن احل�س��ن ال�ع�س�ك��ري عليه ال �س�لام امل��ول��ود ف��ي س��ام��راء سنة
255ه� �ـ .وأن��ه غ��اب ع��ن األب�ص��ار غيبة ص�غ��رى ك��ان يلتقي فيها
بالسفراء الصاحلني وكان ذلك في سنة 260هـ وهي سنة وفاة
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أبيه ثم غاب الغيبة الكبرى التي بدأت بوفاة سفيره الرابع علي
ب��ن محمد السمري وذل��ك سنة 328ه �ـ وه��و منذ ذل��ك الزمان
غائب إلى أن يأذن له الله باخلروج فهو منتظر ألمر الله وإذنه
ل��ه بالظهور وم��ا زال��ت ه��ذه العقيدة ناصعة ويتبعها الشيعة
اإلم��ام�ي��ة ف��ي العالم  .نعم ه�ن��اك وألس�ب��اب متعددة كاجلهل
وطلب اجلاه وامل��ال والرئاسة – تظهر بني آونة وأخ��رى دعوات
تدعي السفارة أو النيابة أو غير ذلك ولكنها سرعان ما تزول
لوجود علماء في كل زمان حافظوا على هذه العقيدة بالدليل
والبرهان ،فكانوا س��د ًا مانع ًا أم��ا َم هذه الدعوات وال يخفي أن
الظروف واألحوال الفكرية والنفسية تساعد على ظهور بعض
التحريفات والتشويهات ال�ت��ي ت�ط��ال االعقائد ب�ص��ورة عامة
ومن ذلك موضوع بحثنا ففي بعض بلداننا مث ًال ظهرت بعض
الفئات التي تدعي صلتها باإلمام احلجة وانها تتلقي األحكام
عنه مباشرة فال حاجة ملرجع تقليد ،بل بجب بحسب دعواها
رج��وع املراجع إليهم ألنهم يأخذون عن اإلم��ام مباشرة مع أن
هؤالء اليفقهون شيئ ًا من الدين بل وينقلون أحكام ًا تناقض
الضروريات من الدين ،وإذا استقرأنا بعض هذه الدعوات فإنها
تترقي إن وجدت مناخ ًا مناسب ًا لها (من حيث ظروف األتباع
نفسي ًا وحواء فكري ًا) إلى فكرة املهدوية ومن ثم النبوة بل وقد
تصل لدعوى الربوبية كما حصل بالشيعة للحسني بن منصور
احلالج الذي قتل سنة 309هـ بعد ادعائه البابية أو ًال ثم املهدية
ثاني ًا ثم النبوة فالربوبية .
ولذا يقول الشيخ الطوسي« :ان كل هؤالء املدعني (يعني:
البابية) إمنا يكون كذبهم أو ًال على اإلمام عليه السالم وأنهم
وكالؤه فيدعون بذلك الضعفة إلى مواالتهم ،ثم يترقي األمر
إلى قول احلالجية» .وميكن أن نشير هنا إلى علي بن محمد
رض��ا الشيرازي املعروف بالباب وال��ذي أع��دم بفتاوى الفقهاء
بعد محاكمته سنة 1263هـ فأنه أدعى البابية أو ًال ثم املهدوية
والنبوة وعنه اقتدت طائفة البائية .
ولكن ه��ذا ال يؤثر على مجمل العقيدة الصافية املمتدة
خالل مئات السنني من آنه في الغيبة الكبرى التوجد سفراء
وال نؤّاب لإلمام احلجة ،نسأل الله أن يعجل فرجه .
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الموعود المنتظر
الشيخ محمد مدن عمير

نحن ومكة املكرمة أمام هالتني:

واألرض التي تقام فيها اخلالفة = أرض مباركة.

الهالة األولى :البركة.

واألرض التي يعصى الله فيها = تسكنها الشياطني.

والنتيجة :كل بركة منشؤها السماء ،وكل أرض متصلة بها
الهالة الثانية :األرض.
أم��ا ال�ب��رك��ة :ف�لا ب��د أن نعلم أن «ال �ل��ه» ه��و مفيض البركة ،فهي أرض مباركة مقدسة.
وهكذا نلتقي مبفهوم الزمان املقدس من عني النافذة التي
ومعطي البركة ،واملتكرم بها.
وك��ل م��ا ي�ت�ص��ل ب��ه م��ن «زم� ��ان» و«م �ك��ان» و«إن� �س ��ان» و ..فهو طلت منها قداسة األرض؛ فليلة القدر مباركة ،ألنها زمان نزول
مبارك ،على أن يكون هذا االتصال طريقا يوصل إلى التقرب املالئكة وال ��روح ورف��ع األع�م��ال وامل�ق��ادي��ر للعباد ،وزم��ن العبادة
حتى مطلع الفجر.
إليه والبعد عما يكره ،حينها يكون كل ذلك بركة ومنشأ لها.
ويوم عرفة مبارك ألنه يوم االبتهال واالنقطاع إليه.

كما أن األرض ليست بعيدة في الفكر الديني عن اإلنسان،
وبيت امل�ق��دس م�ب��ارك ألن��ه محط األن�ب�ي��اء وم�ه��وى املالئكة
فإن اإلنسان أصله من األرض ،واألرض املساحة التي يغطيها
ومكان اإلسراء.
بحركته ويعمرها بطاعته لله عز وجل.
األرض  +اإلنسان = أداء اخلالفة اإللهية.
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إذن :فهو امتحان إلهي بأن يعيش اإلنسان دورة قاسية ينسى
مكة أرض الرساالت:
وهكذا ،فإن بيت الله احلرام هو املوقع األكثر بركة في عالم فيها نعيم الدنيا ويفكر فيها بقساوة اآلخ��رة ،وأه��وال القيامة
الوجود ،فيه بيت الله ،ومقام األنبياء ،وعبادة الصديقني ،كما وال��وق��وف بني ي��دي الله ،لكن النتيجة ه��ي« :جعله الله سبي ًال
ستقرأ ألمير املؤمنني في نهج البالغة وهو يتحدث عن العمق لرحمته ووصلة إلى جنته».
الروحي والتاريخي لهذا احلرم.
لكن أليس بإمكانه تعالى أن يجعلها في حدائق غناء ،وجزر
خضراء؟
أال ترى أن:

يجيب (ع) « :لو أراد سبحانه أن يضع بيته احلرام ومشاعره
آدم حج سبعمائة حجة نصفها راكبا ونصفها اآلخر ماشيا؟
العظام ،بني جنات وأنهار ،وسهل وقرار ،جم األشجار ،داني الثمار،
نبي الله نوح  -كما في الروايات -طاف في البيت العتيق؟
ملتف البنا ،متصل ال�ق��رى ،ب�ين ب��رة س�م��راء ،وروض��ة خضراء،
وأرياف محدقة ،وعراص مغدقة ،ورياض ناضرة ،وطرق عامرة؛
هود وصالح (ع) حجا على إبل حمر؟
لكان قد صغر قدر اجلزاء على حسب ضعف البالء».
وأن هذا البيت املبارك ثمرة دعاء اخلليل (ع)؟
أرض العبودية والذوبان في الله:
ت�ع��ال��وا م�ع��ي ل�ن�ق��رأ ه��ذا ال�ن��ص ألم�ي��ر ال �ك�لام (ع) ف��ي نهج
إن ه��ذه األرض املقدسة ج��رت عليها عمليات التطهير من
البالغة ،ج146 :2
األرج� ��اس ال�ظ��اه��ري��ة (األص �ن ��ام) وال�ب��اط�ن�ي��ة (ال �ش��رك) لتكون
«أال ت��رون أنّ الله سبحانه وتعالى اختبر األول�ي�ن م��ن لدن مم��ارس��ة ال�ق�ي��ام وال��رك��وع وال�س�ج��ود ه��ي أح�ل��ى مم��ارس��ة عبادية
آدم «ص�ل��وات الله عليه» إل��ى اآلخ��ري��ن من ه��ذا العالم بأحجار في هذا املكان ،وهي النداء اإللهي إلبراهيم اخلليل (ع){ :وإذ
ال تضر وال تنفع وال تبصر وال تسمع .فجعلها بيته احلرام بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك بي شيئ ًا وطهر بيتي
الذي جعله للناس قياما ،ثم وضعه بأوعر بقاع األرض حجرا ،للطائفني والقائمني والركع السجود}(((.
وأقل نتائق األرض مدرا وأضيق بطون األودية بطنا ،بني جبال
لذلك فإن بيت الله احلرام هو بيت التوحيد ،ورمز احلرية.
خشنة ،ورم��ال دمثة ،وعيون وشلة وق��رى منقطعة .ال يزكو بها
أرض امليعاد:
خف وال حافر وال ظلف ،ثم أم��ر آدم وول��ده أن يثنوا أعطافهم
مكة املكرمة أرض ال��رس��االت ،ومنها انطلق وح��ي خامتها،
نحوه ،فصار مثابة ملنتجع أسفارهم وغاية مللقى رحالهم ،تهوي
إليه ثمار األفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي ِفجاج عميقة فكانت منها البداية والنهاية ،واخلامتة لتاريخ كل تلك الرساالت
وج��زائ��ر بحار منقطعة؛ حتى ي�ه��زوا مناقبهم ُذل�لا يهلون لله هي املشروع العاملي الكبير ،والذي سوف يؤسس لنهاية سعيدة
حوله ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له .قد نبذوا السرابيل ل�ت��اري��خ ال�ب�ش��ري��ة ال �ط��وي��ل ..إن��ه م �ش��روع خ ��روج امل�ص�ل��ح املهدي
وراء ظهورهم ،وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ،ابتالء املنتظر (عج)..
عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا ومتحيصا بليغا».
((( سورة احلج :آية (.)26
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حينها ،ستستنشق الكعبة رائ �ح��ة التوحيد وع�ط��ر ال�ن�ب��وة وعبق
ال��والي��ة ،وسيستذكر احلجر اإلسهامات اإلبراهيمية في تأسيس أول
بيت وضع للناس..
فقد روى الشيخ في (علل الشرائع) عن بكير بن أعني عن أبي عبد
الله ع في وص��ف احلجر والركن ال��ذي وض��ع فيه ،ق��ال( :ع) وم��ن ذلك
الركن يهبط الطير على القائم (ع) ،فأول من يبايعه ذلك الطير وهو
والله جبرئيل (ع) ،وإلى ذلك املقام يسند ظهره وهو احلجة والدليل
على القائم وهو الشاهد ملن وافى ذلك املكان.
وفي (الكافي) باإلسناد عن الفضل عن ابن محبوب رفعه إلى أبي
جعفر (عليه السالم) قال( :و القائم يومئذ مبكة عند الكعبة مستجير ًا
بها يقول أنا ولي الله أنا أولى بالله ومبحمد (ص) فمن حاجني في آدم
فأنا أولى الناس بآدم ومن حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح ومن
راهي َم ومن حاجني في محمد
َّاس ِب ِإ ْب ِ
حاجني في إبراهيم فأنا أَ ْو َلى الن ِ
فأنا أول��ى ال�ن��اس مبحمد وم��ن حاجني ف��ي النبيني فأنا أول��ى الناس
اص َطفى آ َد َم َو نُوح ًا َو َ
راهي َم
آل ِإ ْب ِ
بالنبيني إن الله تعالى يقول ِإنَّ ال َّل َه ْ
َو َ
َّ
يم
آل ِع ْمرانَ َع َلى الْعا َل ِم َ
ني ُذ ِّر َّ ًي��ة َب ْع ُضها ِم ْن َب ْع ٍض َو اللهُ َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
فأنا بقية آدم وخيرة نوح ومصطفى إبراهيم وصفوة محمد أال ومن
حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله أال ومن حاجني في
سنة رسول الله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله وسيرته وأنشد الله
من سمع كالمي ملا يبلغ الشاهد الغائب).
إن �ه��ا ك�ل�م��ات ال��والي��ة تختصر ك��ل ال�ت�ج��رب��ة ال�ت��وح�ي��دي��ة ،وتنفتح
ع�ل��ى ق �ل��وب ك��ل أب �ن��اء امل�س�ت�ق�ب��ل ،لتحفزهم ن�ح��و اإلع� ��داد والتمهيد
لظهورهى..
عزيزي احلاج:
طف بكعبة الله بقلبك ،واستنشق عبير الوالية عبر نفحات التوحيد
اخلالص ،وافتح نافذة عقلك املبدع ،لترى مالئكة الله يطوفون بالبيت
املعمور كما تفعل أن��ت ..فالكل يغرس ب��ذرة في أرض الرساالت لتكون
أرض املوعود..
فأهال باملوعود..
فالكل في مكة  ..في موسم احلج ينتظرونك ..سيدي املعشوق..
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قطار المشاعر..
قطار املشاعر:

تميز وتحدي

تبدأ احملطات األولى للقطار داخل مكة ،ثم مير القطار بثالث محطات
في مشعر عرفات ومثلها في مشعر مزدلفة ثم أول مشعر منى ووسطه وتكون
احملطة األخيرة عند الدور الرابع بجسر اجلمرات.

العدد الثاني ذو احلجة 1432هـ

21

مميزاته ومراحله:
يتميز القطار بالسرعة واالرت�ف��اع عن األرض ويقوم على
أع �م��دة أح��ادي��ة وس ��ط ال �ش��ارع وي�ت�م�ي��ز أي �ض��ا ب�ق��رب��ه للمشاة
واحمل �ط��ة ب��اإلض��اف��ة أن امل �س��ار ي�ت�ف��ادى ت��أث�ي��ره ع�ل��ى اخمليمات
ومت مراعاة ع��دم تكدس احلجاج وم��راع��اة طبوغرافية األرض
لتقليل االرت �ف��اع��ات واالن�خ�ف��اض��ات وسيعمل ب�ن�س�ب��ة %37من
طاقته وقدرته االستيعابيه حج العام 1431هـ 2010-م وسينتهي
املشروع كام ًال حج العام 1432هـ2011-م .
ويعد مشروع ًا هام ًا إذ سيغني القطار عن استخدام 12000
حافله ف��ي احل��ج إذ يستوعب نقل مليونني راك��ب وه��ذا الكم
املهول من الركاب الذي يستوعبه القطار سيجنب مكة املكرمة
ظاهرة الزحام بعد أن عانت مكة من الزحام لـ 100عام.

منوذج عرفة:
وهذا منوذج خملطط هندسي لتشغيل محطة (عرفات :)1

تذكرة القطار:
ك��ل ح��اج امتلك تصريح ًا رسمي ًا ف�لا ب��د أن يعطى تذكرة
ركوب القطار ،وهي عبارة عن (أسوارة) ،كما في الشكل التالي:
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حتديات:
وكما أن للقطار ميزاته الرائعة ،إال أن احلجاج يواجهون
عدة حتديات ،أهمها:
 حتدي اخلدمات ،إذ يتطلب يقظة إدارية وتنفيذية عاليةفي حركة املشاعر لكل حملة حج متميزة.
 حتدي خطة التنقل في املشاعر ،فال بد أن تشتمل علىأعلى قدر من املرونة للتناسب مع أوقات التفويج بالقطار.
 حتدي األحكام الشرعية ،إذ احلاج عليه أن يتنبه لألحكامالشرعية املترتبة على صعود القطار.
األحكام الشرعية:
إن احلكم الشرعي ال��ذي يجب على احل��اج االلتفات إليه
هو (التظليل) ،فهو -كما يعلم احلاج الكرمي -من محظورات
اإلحرام اخلاصة بالرجل دون املرأة ،بالتفصيل التالي:
التظليل نهاراً :ال يجوز باتفاق الفقهاء (أعزهم الله).
التظليل لي ًال :ال يجوز عند بعضهم ويجوز عند البعض
اآلخر ،كما هو في اجلدول أدناه:
اإلفتاء بحرمة التظليل لي ًال :السيد اخلوئي ،السيد صادق
الشيرازي ،السيد الزجناني ،الشيخ الفياض ،السيد محمد
سعيد احلكيم ،الشيخ حسني آل عصفور.
االح �ت �ي��اط ال��وج��وب��ي ب��احل��رم��ة :ال�ش�ي��خ ال��وح �ي��د ،الشيخ
السبحاني ،السيد محمد الشيرازي.
اإلفتاء باجلواز :اإلمام اخلميني ،السيد اخلامنئي ،السيد
السيستاني ،الشيخ مكارم الشيرازي.
ويحتاط السيد اخلامنئي وج��وب� ًا بحرمة التظليل لي ًال
عند نزول املطر أو البرد.
ويحتاط السيد السيستاني وجوب ًا بحرمة التظليل عند
نزول املطر فقط.
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بالكعبة المشرفة من الطابق األول

()1

بحث استداللي للشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني
وقع اخلالف بني العلماء املعاصرين في صحة الطواف من الطابق األول الذي فوق
أيضا حول الطواف حتت األرض بحذاء الكعبة.
الطابق األرضي ،كما وقع اخلالف ً

( )1صدر الكتاب عن مركز فقه األئمة األطهار بقم املقدسة.
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طرح الباحث عدة أسئلة ومناقشات ،منها:
حد منطقة املطاف
يدخل ضمن املتنازعني في هذه املسألة من يذهب إلى عدم
وج��ود حد ملنطقة املطاف – عدد األمتار من حد الكعبة إلى
نهاية صحن احلرم مث ًال أو أزيد من ذلك – ولكن هل يدخل
ضمن املتنازعني من يذهب إلى وجود حد للمطاف كاملشهور
(الظاهر دخولهم في محل البحث وذلك بأن يفرض فيما إذا
بني في نفس احلد الطابق األول والثاني ....إال أنه ال واقع
لهذا الفرض في زماننا هذا).
زيادة البناء في البيت احلرام
م��ن األس�ئ�ل��ة ال�ت��ي ط��رح�ه��ا ال�ب��اح��ث  :ه��ل جت��وز اإلضافة
فبناء على جواز
إلى الكعبة كما جازت اإلضافة إلى املسجد،
ً
اإلضافة -إذا حتققت فعال -فال شك في جواز الطواف حوله
�اء على اجل ��واز وع��دم حتقق إض��اف��ة فعال فقد وقع
ولكنه ب�ن� ً
اخلالف في جواز الطواف بالنسبة إلى محل يكون أعلى من
البيت .واستظهر جواز اإلضافة.
واستدل على ذلك باآلتي:
-1األصل (أصل اإلباحة).
ف��إن البيت (الكعبة) كسائر األمكنة واألبنية ،فكما جتوز
اإلض ��اف ��ة م �ث�ل ً�ا إل ��ى ن �ف��س امل �س �ج��د ك��ذل��ك جت ��وز إل ��ى نفس
البيت(الكعبة).
-2الروايات :عدم ردع اإلمام عن الزيادة((( ،والرواية ضعيفة
الشتمالها على أح�م��د ب��ن محمد وه��و مشترك ب�ين جماعة
وسعيد بن جناح حيث لم يعلم الراوي عنه.

((( ( -وسائل الشيعة ج 13ص  213باب )11

أجزاء بدن الطائف
وم��ن املسائل التي بحثها :هل يجب دخ��ول جميع أجزاء
بدن الطائف في املطاف بحيث يصدق أنه عرف ًا يطوف أم ال؟
استدل املؤلف بأن الطواف كاالستقبالُ ،
حيث لم يذكر في
متعلق األم��ر باالستقبال جميع البدن بل أقتصر على قوله
(استقبل) كما ذهب إلى ذلك صاحب اجلواهر.
والظاهر أن الطواف كاالستقبال فإن امتثال ( وليطوفوا)
يكفي فيه صدق الطواف العرفي ،فالعرف حاكم بأنه إذا كان
معظم أجزاء بدن الطائف داخ ًال في املطاف يصح طوافه وإن
كان رأسه أعلى من البيت.
النهي عن البناء في مكة مرتفع ًا عن الكعبة
وال�ظ��اه��ر ع��دم ان �ص��راف ه��ذه ال��رواي��ات إل��ى األب�ن�ي��ة التي
يصنعها الناس ألنفسهم فال يجوز البناء حتى داخل املسجد
بحيث يصير مرتفع ًا عن الكعبة فاإلنصاف ظهور الكالم في
اإلطالق.
الطواف من الطابق األعلى من الكعبة
وال�ن�ت�ي�ج��ة ال�ت��ي ت��وص��ل ل�ه��ا ال�ب��اح��ث ص�ح��ة ال �ط��واف من
الطابق األول وإن كان أعلى من البيت مبقدار متر أو مترين
فإن هذا املقدار ال يضر في صدق الطواف ً
عرفا.
وذل ��ك ألن��ه اشتهر على ألسنة الفقهاء أن القبلة متتد
م�ح��اذي��ة للكعبة ع �ل � ًّوا م��ن ع�ن��ان ال�س�م��اء إل��ى ت�خ��وم األرض،
وأول من صرح به الشهيد الثاني في املسالك ثم تبعه صاحب
مسلما عند اجلميع(((.
املدارك ،ثم صار
ً
واستظهر الباحث عدم اختصاص هذا االمتداد باالستقبال
بل يشمل الطواف.
(((  -املستمسك ج 5ص .174
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شيخ طيبة
ول��د سماحته ف��ي ع��ام 1327ه� �ـ امل��واف��ق 1909م.
ووال ��ده ه��و سماحة العالمة الشيخ علي العمري.
توجه آية الله الشيخ العمري إلى النجف األشرف
بداية عام 1349ه�ـ وك��ان عمره حينا ذاك ما بني 15
  16سنة لم يبلغ احل ُلم حني خروجه من املدينةء وصل إلى منطقة فدك واستراح فيها من عناء
السفر حينها انتبه أنه بلغ احل ُلم ثم أكمل مشواره
عن طريق حائل وكان معه الشيخ مبارك على ركب
اجل�م��ال م��ع الدليل للطريق إل��ى أن وص�ل��وا حائل
وم��ن ه�ن��اك رك�ب��و م��ع ال�ق��اف�ل��ة ال�ت��ي اوص�ل�ت�ه��م إلى
السماواه في  17صفر 1349هـ ومن ثم ركب القطار
وت��وج��ه إل��ى نهر ال �ف��رات فاغتسل وتتطهر وذهب
مشي ًا على األقدام إلى أن وصلوا قبر احلسني عليه
السالم في  20صفر 1349ه�ـ وكأنه يروي لنا حكاية
جابر األنصاري وكانت أول زيارة له (ء) بعد عودة
والده املرحوم من العراق وبقي هناك ء  11شهر ًا
.
ث��م رأى ف��ي منامه أن��ه ذه��ب إل��ى مجلس
السيد محمد علي بحر العلوم (ء) والذي
يبدأ قبل الظهر إلقامة املأمت وبحضور جميع
اخلطباء حيث رأى اإلم��ام عليه \ جالس ًا
ف��ي غ��رف��ة ق��رب ال �ب��اب اخل��ارج��ي م�ف��روش��ة من
السجاد املصنوع من اخليزران ((احلصير)) ووصل
إل�ي��ه ء ق��ال ل��ه \ :أن��ا أت�ي��ت ل��زي��ارة زائ��ر ولدي
احلسني (\) الشيخ ((رج��ب)) والشيخ رجب من
منطقة التبت على ح��دود ال�ص�ين ف�ق��ال ل��ه (ء)
نعم موالي فقال له \  :أنت تذهب إلى املدينة؟
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فقال له (ء) نعم فقال \ إذا ذهبت إلى املدينة بالعجل إرجع
ألنه فيما بعد يصيح الويل ثم انتبه من نومه وكان قبل الفجر
بساعة ث��م ذه��ب إل��ى ح�ض��رة اإلم ��ام علي (\) وص�ل��ى الفجر
وضل في احلضرة الشريفة إلى الصباح وعند عودته إلى منزله
وإذا بثالثة رج��ال يأتون إليه لينقلوا له نبأ وف��اة وال��ده الشيخ
علي العمري (ة) وه��م :السيد عبد احلميد احلبوبي ،وعبد
شنًون تاجر اباتشي والشيخ سعيد الصراف حيث تأثر بهذا البنأ
احلزين وأقام عزاء في حضرة اإلمام علي (\) شمله بعنايته
ورعايته املرجع آية الله السيد أبو احلسن األصفهاني
ومن ثم توجه إلى آيه الله السيد أبو احلسن األصفهاني
(قدس سره) أحد العلماء الكبار حني ذلك الوقت وأمر السيد
عبد الغفار أحد تالمذته بأن يقيم عزاء في مدرسة الشربياني .
وبعد ثالثة أشهر طلب من السيد أبو احلسن األصفهاني (قدس
سره) أن يذهب إلى املدينة إلستخالص أمور والده املرحوم وما
يترب عليه وأعطاه السيد أبو احلسن نيابة حج وقال له إرجع
إلينا بالعجل ورج��ع املدينة ف��ي ع��ام 1350ه� �ـ وظ��ل سنة كامله
ثم رج��ع إل��ى العراق وب��دأ دراس��ة املقدمات حتى أنهى السطوح
العالية .
من أساتذته
.1السيد العالمة باقر الشخص .
 .2الشيخ محمد تقي الفقيه .
 .3آية الله الشيخ حسني احللي .
 .4الشيخ العالمة محمد جواد مغنيه.
كما حضر فترة م��ن ال��درس ل��دى امل��رج��ع آي��ة الله العظمى
الشيخ النائيني.

آي��ة ال�ل��ه العظمى السيد محمد حسن آل ي��اس�ين آي��ة الله
العظمى السيد امليالني .
آية الله العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي .
آية الله العظمى السيد هادى الشيرازي .
آية الله العظمى السيد الشاهرودي
آية الله العظمى السيد عبد األعلى السبزواري.
آية الله العظمى السيد محمد رضا كلبيكاني .
آية الله العظمى السيد علي السيستاني
آية الله العظمى السيد محمد سعيد احلكيم .
آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق فياض .
آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي
وبعض املراجع في ايران والعراق ولبنان.
ك�م��ا ق��ام رح�م��ه آل�ل��ه ب��ال�ع��دي��د م��ن اخلدمات
اجل�ل�ي�ل��ة ل�ل�م��ؤم�ن�ين ف��ي امل��دي �ن��ة امل� �ن ��ورة خلدمة
االسالم ومذهب آل البيت النبوي صلى الله عليهم
أجمعني ومحبيهم وقام بإنشاء الكثير من األماكن
العبادية للشيعه في املدينة كاحلسينيات’’وتصدي
طيلة عمره الشريف في خدمة مذهب أهل البيت
إلحياء جميع املناسبات اإلسالمية .
ي�ع�ت�ب��ر ب �ح��ق امل��ؤس��س ل�ل�ت�ش�ي��ع احل��دي��ث في
املدينة املنورة ،ويعتبر ذاك��رة هذا اجملتمع املؤمن
خالل قرن من الزمن .

كافح العالمة العمري من أجل خدمة املؤمنني بشتى الطرق،
فبعد وفاة والده عام 1351هـ أصبح يتاجر ببيع األحجار الكرمية
واملسابح ،حيث كانت فترة عصيبة فكان يحتاج فيها أحيانًا إلى
عاد آية الله الشيخ محمد علي العمري إلى املدينة املنورة الهللة أو نصف الهلله.
في عام 1370هـ املوافق 1950م  .تزعم الطائفة الشيعية باملدينة
�ام��ا أو
ل��م يترك العالمة العمري احل��ج على م��دى ستني ع� ً
املنورة وحتمل مسؤولياته الكبرى في رعايتها وتوجيهها كما كان أكثر ،كما أنه فتح أب��واب منزله وحسينيته في خدمة احلجاج
وكيال عام ًال لعدد كبير من املراجع العظام ومنهم:
وال��زوار من مختلف املناطق ،فكان يضيفهم ويرعاهم ويجيب
آية الله العظمى السيد ابو احلسن األصفهاني .
آية الله العظمى السيد محسن احلكيم

عن أسئلتهم ..فرحمة الله تعالى عليه وأسكنه فسيح جناته.
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الدرة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
احملقق الشيخ ضياء آل سنبل
ولد في بلدة اجلش بالقطيف عام 1384هـ.
 ب��دأ ال��دراس��ة احل��وزي��ة س�ن��ة 1401ه � �ـ فيمدينة قم بإيران والقطيف والنجف األشرف،
وم�ن��ذ س�ن��ة 1413ه � �ـ أق ��ام ف��ي ق��م يحضر بحث
اخلارج لدى أعالمها (منهم الشيخ ميرزا جواد
التبريزي ،والسيد أبوالقاسم الكوكبي رحمهما
«مد الله في
الله ،والشيخ الوحيد اخلراساني َّ
عمره»).
 ش��ارك في تأسيس دار املصطفى إلحياءالتراث سنة 1416هـ.
 أسس مؤسسة طيبة إلحياء التراث سنة1428ه� � �ـ2006 ،م 2007 -م إلح�س��اس��ه بأهمية
جمع التراث العلمي الغزير لهذه املنطقة ،وهو
تراث منسي يستحق العناية به ،وذلك بجمعه
وحتقيقه ونشره والتعريف به.
وقد حصلت املؤسسة على اجلائزة االولى
ف ��ي م �ه��رج��ان ال �ش �ي��خ ال �ط��وس��ي ،وذل � ��ك على
حت�ق�ي��ق ال�ق�س��م االول م��ن م��وس��وع��ة الفاضل
القطيفي (من اعالم القرن العاشر الهجري).
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للشيخ سليمان بن أحمد
آل عبداجلبار القطيفي

ع ��رف ع ��ن ع�ل�م��ائ�ن��ا ال�ق�ط�ي�ف�ي�ين امل ��اض�ي�ن اهتمامهم
مبسائل العمرة واحل��ج ،فألفوا فيه الكثير((( .وم��ن هؤالء
العلماء األف��ذاد :الشيخ سليمان بن أحمد آل عبد اجلبار
القطيفي (ت1266هـ ).
احلج من أهل َه َجر) مجلة ميقات احلج،
(من ألّف في
((( انظر بحث َ
ِّ
السنة الثالثة  -العدد السادس1417 -هـ  .أحمد الكناني .

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أحكام الحج والعمرة
نشأ الشيخ ف��ي القطيف وس�ك��ن ف��ي مسقط.تتلمذ على
جماعة من فضالء القطيف ،منهم الشيخ مبارك آل حميدان،
أيضا عن
واحملقق الشيخ محمد بن عبد اجلبار الكبير ،وأخذ ً
أعالم العراق ،أمثال السيد محمد مهدي بحر العلوم ،والشيخ
الوحيد البهبهاني ،والسيد علي الطباطبائي صاحب الرياض.
له مؤلفات كثيرة منها النجوم ال��زاه��رة في أحكام العترة
الطاهرة (مجلد في الفتوى ويشير أحيان ًا إلى الدليل) ،شرح
املفاتيح في الطهارة والصالة ،األنوار املشرقية في شرح اللمعة
ال��دم�ش�ق�ي��ة ،ش ��رح ال �ب��اب احل� ��ادي ع�ش��ر ف��ي امل �ع��ارف اخلمسة
(مبسوط ويسمى إرش��اد البشر في شرح الباب احل��ادي عشر)،
وش��روح على الفصول النصيرية والشمسية وتهذيب املنطق
للتفتازاني ،ورس��ائ��ل ف��ي الفلسفة وال �ك�لام ،وأج��وب��ة مسائل،
للوقوف على كلّ ذلك ُانظر :أنوار البدرين.325 :
كتب حول العمرة واحلج عدة كتب:
احلج والعمرة
• الدرة في أحكام
ّ
احلج
• مناسك
ّ
قال في أنوار البدرين  :325/مبسوط جيد جداً.
احلج(الصغير):
• مناسك
ّ
قال في الذريعة  :264/22وهو غير الدرة في أحكام احلج
والعمرة على ما هو مذكور مع سائر تصانيفه على ظهر كتابه
الرد على النصارى .وذكره في أنوار البدرين أيض ًا :ص.325
احلج:
• نيات مناسك
ّ
ذكره في أنوار البدرين.325 :
نشاطه العلمي
ع��رف ع��ن امل��ؤل��ف اه�ت�م��ام��ه ب��ال�ع�ل��وم العقلية -إل ��ى جانب
ف�ق��اه�ت��ه -ومم��ا ي�ب��رز ه��ذا االه�ت�م��ام م��ا كتبه ح��ول جملة من

املباحث العقلية ككتاب إرش��اد البشر في ش��رح الباب احلادي
عشر ،ورسالة اجلزء الذي ال يتجزأ ،ورسالة الواحد احلقيقي،
ورسالة التفويض ،وشرح الفصول النصيرية -للخواجة نصير
الدين الطوسي -وغيرها.
واه �ت �م��ام امل��ؤل��ف ب�ه��ذا امل�ن�ح��ى ل�ي��س م�س�ت�غ��ر ًب��ا ،إذ العلوم
العقلية تدرس إلى جانب العلوم النقلية في حوزات مدرسة أهل
البيت ل ،لكن املالحظ اتخاذ املؤلف مجموعة من اآلراء لم
تكن متعارفة في بيئته القطيفية البحرانية ،فاملباني الكالمية
لعلماء البحرين تكاد تكون متطابقة خالل أربعة قرون (ق -11
ق  )14وذلك للتأثير املزدوج للمدرسة األخبارية على يد امليرزا
محمد أم�ين االس�ت��رآب��ادي وم��درس��ة الشيخ أحمد األحسائي.
وتباين املؤلف مع هذه املباني املنتشرة في منطقته يعود إلى
تتلمذه على أساتذة يحملون بعض هذه األفكار واآلراء ،إضافة
إلى سياحة املؤلف املقتضية للتعرف على املشارب الفكرية .
وم��ن ه��ؤالء األس��ات��ذة :السيد محمد م�ه��دي بحر العلوم
الفقيه والعارف وصاحب الكرامات املشهورة .
قسم املؤلف كتاب الدرة إلى ثالثة أبواب وخامتة ،وقسم الباب
األول إلى أربع مقدمات ،املقدمة األولى في معنى احلج وثوابه،
والثانية في الشرائط والنظر في حجة اإلس�لام ،والثالثة في
أقسام احلج ،والرابعة في املواقيت.
أما الباب الثاني فكان في أفعال احلج ،والثالث في اللواحق
كاإلحصار والكفارات .وكانت اخلامتة في العمرة.
والكتاب عبارة عن رسالة في احلج تشتمل على عامة الفروع
واألحكام مع إيضاح الدليل على كل مسألة بصورة مختصرة.
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ف����������ي احل�������ج
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الدكتور السيد قاسم الشعلة

أيها احلاج الكرمي احلمد لله الذي وفقك للحج لهذا العام
وجعل الله حجك مقبوال وسعيك مشكورا.
كما أن احل��اج يحتاج إل��ى أن يستعد روحيا كذلك عليه أن
يهتم بهذا اجلسد حتى يتمكن من تأدية احل��ج في أمت صحة
وعافية وفي عجالة نشير إلى بعض النقاط التي يجب االلتفات
إليها:

الكلوي أو نقص املناعة أو املرضى الذين مت استئصال
الطحال لديهم كما ميكن إعطاؤه للحجاج كبار السن
أو الذين يعانون من أمراض مزمنة في الكبد أو القلب
أو الرئة.
(راج � � ��ع امل� ��رك� ��ز ال �ص �ح��ي ف� ��ي م �ن �ط �ق �ت��ك ل �ل �ح �ص��ول على
التطعيمات)

 -1التطعيم :
-التطعيم ضد احلمى الشوكية (التهاب السحايا)...من أه��م اللقاحات ويبقى أث��ر التطعيم قرابة الثالث
سنوات البد بعدها من أخذ التطعيم مرة أخرى.
يجب أن يتم التطعيم باللقاح قبل  10أيام من السفر،
ألن مفعول اللقاح ال يبدأ إال بعد هذه املدة .
-التطعيم ضد االنفلونزا ...تنصح ب��ه اجل�ه��ات الصحية وباخلصوص للمصابني
باألمراض املزمنة مرة سنويا.
-التطعيم ضد االلتهابات الرئوية (نيموكوكس)يعطى للمرضى املصابني باألنيميا املنجلية أو الفشل

 -2األمراض الشائعة:
 -1التهابات اجلهاز التنفسي العلوي
م�ث��ل ال��زك��ام وال�ت�ه��اب احل�ن�ج��رة وال�ت�ه��اب ال�ش�ع��ب الهوائية
من أكثر األم��راض انتشارا نظرا لزحمة احل��ج وسرعة انتقال
الفيروسات بني احلجاج.
وللوقاية منها يجب مراعاة األمور التالية  :االهتمام بنظافة
اليدين وجتنب مالمستهما لألغشية املبطنة لألنف والعينني،
ع��دم ش��رب امل��اء املثلج أو شديد ال�ب��رودة وع��دم تعريض اجلسم
املتعرق ألج�ه��زة التكييف مباشرة ،االبتعاد ع��ن االزدح ��ام قدر
املستطاع.
للعالج نراعي األم��ور التالية :الراحة وع��دم إره��اق اجلسم،
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كثرة شرب السوائل الدافئة ،استخدام املسكنات وخافض
احلرارة.
(الغالبية العظمى م��ن ه��ذه األم ��راض فيروسية وال
حتتاج للمضاد احليوي).
 -2التهاب الثنايا (التسلخات اجللدية )
مشكلة شائعة وتكثر عند املصابني بالسمنة إذ يلتهب
اجللد باخلصوص في أماكن التعرق كاإلبطني .وللوقاية
يجب مراعاة التهوية اجليدة للثنايا واستخدام املراهم
امللطفة كالفازلني وعند اإلصابة ميكن استخدام مجموعة
من املراهم سواء كانت حتوي الكورتيزون فقط أو مضادات
للفطريات والبكتيريا.
نصائح لذوي األمراض ا ُملزمنة:
-أن ُي �خ �ب��روا ط�ب�ي��ب احل�م�ل��ة مب��رض�ه��م واألدوي� ��ةالتي يتناولونها ،وهذا ُيسهل على طبيب احلملة
إت�خ��اذ اإلج ��راء ال�ل�ازم وبسرعة ح�ين ي�ح��دث أي
طارئ صحي للمريض.
-أن يأخذوا معهم أدويتهم كاملة وبكميات كافيةوال يعتمدوا على احلملة لتوفيرها لهم هناك.
-أن ُي��راج �ع��وا طبيبهم ا ُمل�ت��اب��ع حلالتهم (طبيبالعائلة أو غ�ي��ره) قبل ال��ذه��اب للحج إلحتمال
تغيير ج��رع��ة ال � ��دواء ،م�ث��ال ع�ل��ى ذل��ك املرضى

ال��ذي��ن يشتكون م��ن رب��و م��زم��ن ش��دي��د ميكن أن
يحتاجوا إلى زيادة جرعة األدوية الوقائية للربو
ل�ت�ج�ن��ب ح� ��دوث ن��وب��ة رب ��و ح� ��ادة ل �ش��دة الزحام
والتعب اجلسدي في احلج.
-بالنسبة مل��رض��ى ال�س�ك��ر ،مناسك احل��ج تتطلباملشي ملسافات طويلة فيجب عليهم أن يفحصوا
أقدامهم ك��ل ليلة للتأكد م��ن ع��دم وج��ود جروح
أو فقاعات ميكن أن تلتهب و ُتسبب ُمضاعفات
خ �ط��رة .وك��ذل��ك ي��أخ��ذوا معهم أح��ذي��ة ُمريحة
وواسعة للمشي.
السكري
-من املهم جد ًا أن يعرف ا ُملصاب مبرض ُأع ��راض ه�ب��وط ال�س�ك��ر ف��ي ال ��دم وذل ��ك لتفادي
فقد الوعي أو السقوط مما يزيد املشكلة بخلق
مشاكل أخرى وكذلك خطر هبوط السكر يكمن
في أنه لو استمر لفترة طويلة يؤدي إلى تلف في
املخ .وأعراض هبوط السكر هي:
التعرق (كثرة العرق).
الرعاش (رجفة في اجلسم).
ُ
تسرع دقات القلب.
الشعور بالتوتر والقلق.
الشعور باجلوع.
دوخة (دوارُ ،دوام).
صداع.
عدم وضوح الرؤية (غشاوة على العني).
قلة اإلستيعاب
اإلختالج (نوبة صرع).
فقدان الوعي والسقوط.
فعليه يجب على مريض السكري أن يحمل معه عصير
ُمحلى أو قطعة حلوى للطوارئ ،وتقسيم الوجبات إلى
وجبات متعددة وصغيرة خ�لال ال�ي��وم ،واإلل�ت��زام بالعالج
وعدم زيادة اجلرع بنفسه أو أخذ العالج وعدم األكل.
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احل � � �م� � ��د لله
ال� ��ذي م ��نَ علينا
فكتبنا ف��ي وفاده
امل� �ل� �ب�ي�ن لندائه،
واحلمد لله الذي
رزق� �ن ��ا م ��ن فضله
ف��أخ��دم�ن��ا حجاج
ب � �ي � �ت� ��ه احل � � � � � ��رام،
ون �ب �ت �ه��ل إل� �ي ��ه أن
ي �ع �ي �ن �ن��ا وي ��أخ ��ذ
ب��أي��دي �ن��ا ويتكرم
ع �ل �ي �ن��ا بالقبول
ورض� � � � � ��ا ورع� � ��اي� � ��ة
ورف � � �ق� � ��ة صاحب
ال� �ق� �ل ��ب امل� �ق ��دس
ى.
هنية نصيران
(أم أحمد).
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محاولة عيش
احلج كما الصالة..
حتج حج من يريد
ال � �ق ��رب إل � ��ى الله
ب��امل �ع��رف��ة وإس � ��راء
ال� � �ت � ��وح� � �ي � ��د إل � ��ى
اجل� � ��وارح والقلب
وال� �ق ��وى ..فاحلج
ع � �ظ � �ي� ��م وك� �ف� �ي ��ل
أن ي� � �ح� � �ق � ��ق كل
ش� ��يء ،ح �ت��ى على
م �س �ت��وى اخلدمة
للحجاج ..فعلينا
م� � �ع � ��رف � ��ة أس� � � ��اس
ه � � � ��ذا االج� � �ت� � �ب � ��اء
ف � � � �ه � � ��و ي � �ت � �ط � �ل� ��ب
ص� �ف ��اء احلقيقة
وال� � � � � � �ب � � � � � ��اط � � � � � ��ن،،
احل �ق �ي �ق��ة ال � ��روح
وال�ب��اط��ن القلب..
ك � � � ��أن � � � ��ك ت � �ق � �ط ��ع
م � �ن � ��ازل السلوك
إل � ��ى ال� �ل ��ه تعالى
منذ يقظتك إلى
الطريق ،وحركتك
م� ��ن ال �ب �ل ��د فأنت
ت � �ق � �ط� ��ع تعلقك
ب ��اخل� �ل ��ق وتدخل
الرحلة اإللهية.
فاطمة باقر
(أم حسني)
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عندما نسعى
خل� ��دم� ��ة بعضنا
ت �ش �م �ل �ن��ا ألطاف
إل �ه �ي��ة ن�ع�ج��ز عن
إدراك � � �ه� � ��ا ولكننا
نتلمس ونستشعر
ش �ي �ئ��ا م �ن �ه��ا بني
ال�ف�ي�ن��ة واألخ ��رى
ف� � ��ي ح � �ي� ��ات � �ن� ��ا...
فكيف ب�ن��ا ونحن
في خدمة ضيوف
الرحمن!!!!!..
ج �ع �ل �ن ��ا الله
مم��ن أك��رم��ه بهذه
اخلدمة.
(أم فاطمة )
فوزية األسود

احل� � � ��ج وبكل
م� � �ع � ��ان� � �ي � ��ه عمل
ت� � � ��رب� � � ��وي يشعر
ال� �ن� �ف ��س بعظمة
وج �ل��ال � ��ة امل� ��ول� ��ى
ف � �م ��ن ت� ��وف� ��ق في
خ ��دم ��ة احلجاج
ن ��ال ه ��ذا الشرف
في سعيه وتفانيه
ف��ي العمل لراحة
ض �ي��وف الرحمن
ع �ل��ى أمت وأكمل
وجه.
هدى باقر
( أم باقر )

احل ��ج ملتقى
امل ��ؤم� �ن�ي�ن الذين
دع ��اه ��م ال� �ل ��ه في
ض�ي��اف�ت��ه واملكوث
في محضر احلق
وفي ساحة عطاء
ق� ��دس� ��ه ليفيض
عليهم من عطائه
الالمتناهي.
ل � � � � � � � � ��ذا ي � � � ��رى
أم� �ث ��ال ��ي بوجوب
الشكر له عز وجل
ب � � ��أن اخ � � �ت� � ��اره أن
ي�ك��ون معهم وفي
خدمتهم وأدعوه
بأن يجعل قلوبنا
ون �ي��ات �ن��ا خالصة
لوجهه.
وديعة الثنيان
( أم علي)

إن لله جنود ًا من عالم الغيب يج ّرون النفع لضيوفه ،وله تعالى جنود
م��ن ع��ال��م امل ��ادة م�ت�ج��ردون يسهمون ف��ي خ��دم��ة ع�ب��اد ال�ل��ه ال��ذي��ن تشرفوا
بالضيافة
احل��ج م��ائ��دة رح�م��ان�ي��ة مبسوطة ال�ك��ل يطعم منها فعلى م��ن تشرف
باخلدمة أن يوصل الرحمات الربانية لعباده حسب الوسع والطاقة وهي
منحة ربانية في حتسس اإلمام عجل الله له الفرج وطلب رضاه أذكر نفسي
واجلميع أن رضا الله واإلخالص سبيل إلشراقة النور املهدوي في الوجود

زهراء محيميد (أم عبدالله).

في خطوة جديدة لت
طوير اإلرشاد اخلاص باحلج ولتسهيل األحكام على حجاج بيت الله
الكرام أنتجت حملة نور ا
لعترة بالتعاون مع قيثارة لإلنتاج الفني و مجموعة قطيف فريندز
فيلما ثالثي ا
ً
ألبعاد حول عمرة التمتع وحج التمتع حتت اسم «حج العاشقني».
«حج
العا
شقني»
فيلم
روا
ئ
�
�ي
ت
عليمي طويل
ُّ
ميتد لساعة وربع يحكي قصة عائلة تقصد
احلج ومن خالل رحلتهم نتعرف على أحكام ا
لعمرة
واحلج.
يحتوي العمل على
ثالث شخصيات رئيسة وهي شخصية أبو علي والذي لديه خبرة واسعة
في احلج لكثرة حجاته وقام
بدوره األستاذ محمد الصايغ ،الشخصية الثانية هي زوجته أم علي
حتج ألول مرة و
والتي ُّ
حتمل مشاعر خاصة لهذا احلدث االستثنائي في حياتها والتي انتظرته
منذ زمن وقامت بدورها
األستاذة باسمة الغريافي ،أما الشخصية الثالثة والتي أ َّدى دورها
األستاذ فاضل املغسل فهي
شخصية أبو حسن والذي يذهب احلج ألول مرة وال يعرف شيئًا من
أحكامه لتغيبه عن محا
ضرات اإلرشاد مما يوقعه في عدة أخطاء وبصورة كوميدية و من حسن
حظه يلتقي بأبي علي ف
يصبح له نعم الدليل ،كما ُيهديه برنامج منسك احلج والذي يتمكَّ ن
من خالله
معرفة األحكام بالتفصيل ،وقام بأداء دور البرنامج األستاذ علي النمر.
كذلك من الشخصيات
الرئيسية والتي سنسمع صوتها فقط هي شخصية الراوي وقام بدوره
األستاذ ميثم توفيق
ويتركّز خطابه حول األمور الفلسفية والتاريخية للحج وبأسلوب مؤثر.
الفيلم استغرق تنفيذه
العامني وسيعرض هذا العام في الكثير من حمالت احلج الداخل
واخلارج كحمالت الكويت
والبحرين واإلمارات وكندا والقطيف واألحساء والدمام وغيرها.
«حج العاشقني» تأليف
وسيناريو وإشراف سيد فاضل الشعلة ،املراجعة الدينية الشيخ محمد
العمير ،ألواح القصة (rd
 )story boaمراد أبوالسعود ،متابعة مالية فايز اخلنيزي ،تسجيل
وهندسة صوتية سيد
حسني الشعلة ،تصميم بيئة جاسم العقيلي وأحمد اجلارودي ،جرافيكس
موسى آل ثنيان
وميثم البحراني ،تصميم شخصيات وحتريك وإخراج جاسم العقيلي.
بإمكانكم متابعة أفالم وأعمال قيثارة وقطيف فريندز عبر :
http ://w ww. face boo k.co m/q itha rah
http://www.youtube.com/user/qitharah
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ملتقى الحج األول في قم المقدسة
انعقد ليلة اخلميس  / 7ذي القعدة  1432 /ملتقى احلج السنوي األول (ملشائخ القطيف واألحساء واملدينة املنورة) في قم
املقدسة ,حتت شعار (التعليم الديني  ..أساليب ورؤى).
وحتدث سماحة العالمة األردبيلي عن أهمية
وكان ضيف احلفل :سماحة العالمة السيد علي نقي األردبيلي -حفظه الله.-
ّ
تنظيم الوقت ,واالتصال الدائم مبكاتب املراجع للحصول على آخر الفتاوى ,وأهمية مراجعة أعمال احلجيج بعد وقوعها ,كما
أن اجلانب الروحي لدى احلجيج بحاجة إلى تفعيل واهتمام.
كما شارك في امللتقى جملة من املرشدين األفاضل ذوي اخلبرة :
 .1الشيخ عبداجمليد العيسى – من األحساء , -وتناول ورقة (كيفية االهتمام بالصرورة).
 .2الشيخ صالح اللولو – من املدينة املنورة , -وتناول ورقة (التعليم قبل موسم احلج).
 .3الشيخ صالح املنيان – من القطيف , -وتناول ورقة (كيفية التعامل مع االحتياطات الوجوبية).
 .4الشيخ سعيد البحار – من القطيف , -وتناول ورقة (عالقة املرشد باملرشد اآلخر).
 .5السيد عبدالله العلي -من األحساء ،-وتناول ورقة (كيف نعالج مشكلة املتأخر عن البرنامج اإلرشادي املسبق).
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وق � � ��د مت خ� �ل ��ال امل� �ل� �ت� �ق ��ى بعض
الفعاليات:
 .1عرض اثني عشر دقيقة من فيلم
حج العاشقني.
 .2إع ��داد رك��ن ل �ع��رض ب�ع��ض الكتب
واألقراص املفيدة للمرشد أو للحاج.
أم��ا ه��دي��ة امللتقى ل�لأخ��وة املرشدين
احلضور ,فهي حتتوي:
 .1ق � ��رص (ص� � ��وت امل� � �ي � ��زان) يحوي
ت�لاوات متنوعة بأصوات  15ق��ارئ ,هدية
من دار السيدة رقية للقرآن الكرمي.
 .2ق��رص (ت �ل�اوة اجل ��زء  )29بصوت
احلاج ميثم التمار ,هدية من دار السيدة
رقية للقرآن الكرمي.
 .3م�ش��ارك��ة مكتوبة للعالمة السيد
م� �ن� �ي ��ر اخل � � �ب� � ��از ,ح � � ��ول االح � �ت � �ي ��اط ��ات
الوجوبية.
 .4ك�ت��اب (ل�ل�ح��ج س��ر آخ ��ر) للمؤلف
الشيخ محمد مدن عمير.
 .5ق� ��رص ي� �ح ��وي ك ��ام ��ل محتويات
موقع احلج  
http//:www.al-hadj.com/
ar/default.php
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