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 مالحظات 

يرجى من العلماء واحملققني األفاضل الذين يرغبون يف التعاون  
مع اجمللة أن يراعوا عند إرسال مقاالتهم النقاط التالية:

1 - أن تقرتن املقاالت بذكر املصادر واهلوامش بدّقة وتفصيٍل.
2 - أن ال تتجاوز املقالة 40 صفحة وأن تكون مضروبة على اآللة الكاتبة إن 

أمكن أوأن تكتب خبط اليد على وجه واحد من كّل ورقة.
3 - أن تكون املاّدة املرس��لة للنش��ر يف اجمللة غري منشورة سابقًا وغري مرسلة 

للنشر إىل جملة أخرى .
4 - تقوم هيئة التحرير بدراس��ة وتقييم البحوث والدراس��ات املقدمة إىل 
اجمللة، وهلااحلّق يف صياغتها وتعديلها مبا تراه مناس��بًا مع مراعاة املضمون 

واملعنى .
5 - يعتم��د ترتي��ب البحوث واملق��االت يف اجمللة على أس��س فنّية وليس 

ألسباب أخرى .
6 - تعتذر هيئة التحرير عن إعادة املقاالت إىل أصحابها س��واء أنشرت أم مل 

تنشر.
7 - املقاالت والبحوث اليت تنش��ر على صفح��ات اجمللة متثل وجهات نظر 

وآراءكّتابها.
8 - ترسل مجيع البحوث واملقاالت على عنوان اجمللة يف طهران.

9 - ترّح��ب هيئة التحري��ر يف جملة ميقات احلج مبالحظ��ات القّراء الكرام 
ومقرتحاتهم.
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الشيخ عبداهلل جوادى آملىالشيخ عبداهلل جوادى آملى

احلج رموٌز و ِحكم )6(



احلجر األسود
 الس��ّر يف تش��بيه احلجراألسود 

مبقام الرسول األكرم9
تضم الكعبة املطهرة أربعة اركان 
و ترتيبها حسب الطواف كما يلي: 
ركن احلجراألسود، الركن العراقي، 
الرك��ن الغربي والرك��ن اليماني   . 
و املس��افة بني احلجراألسود وباب 
الكعبة ُتعرف ب� »امللتزم«   . قال اإلمام 
الصادق7: »هو املوضع الذي تاب 
اهلل فيه عل��ى آدم«.)1( و»املس��تجار« 
موض��ع يق��ع إىل جان��ب الرك��ن 
اليماني، مبحاذاة امللتزم، حيث يتعلق 
الزائرون بأستار لطف اهلل تعاىل   . وقد 
عّب أمري املؤمنني اإلمام علي7 عن 
سّر التعلق والتشبث بأستار الكعبة 
ومعنى ذلك بقول��ه: »هو مثل رجٍل 
له عند آخر جناية وذنٌب فهو يتعّلُق 
بثوب��ه يتضّرع إلي��ه و خيضع له أن 

يتجافى له عن ذنبه«)2(.
يقع احلجراألسود إىل يسار الزائر 

ال��ذي بإزاء ب��اب الكعب��ة ومقام 
إبراهي��م7 على ميين��ه )وإن كان 
مقام إبراهيم يقع اآلن خلف الزائر 
للكعبة  بالنس��بة  ولكن  املفرتض( 
نفسها، فلو افرتضنا أن وجه الكعبة 
 يق��ع قبالة الناس وجه��ًا لوجه من 
اجلدار الذي يقع يف باب الكعبة، فإن 
احلجراألس��ود يقع إىل ميني بيت اهلل 

احلرام و مقام إبراهيم إىل يساره.
يقول اإلمام الصادق7 مبينًا سرَّ 
األمر املذكور، جميبًا على هذا السؤال: 
ملاذا يس��تلم الناس احلجراألسود و 
الركن اليماني من بني أركان الكعبة 
فقط؟ فقال: ألنها مبنزلة  ميني عرشه)3( 
و اهلل س��بحانه وتعاىل أمر باستالم 

كل ما هو على ميني عرشه.
ثم قال جميبًا عن السبب يف وقوع 
مقام إبراهيم على اجلانب األيس��ر: 
ألن »لكل م��ن النيب إبراهيم7 و 
الرس��ول األكرم9 مقامًا  خاصاً  يف 
ي��وم القيامة، ومق��ام حممد9 عن 
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مي��ني ع��رش ربنا عزوج��ل و مقام 
إبراهيم7 عن مشال عرشه...«)4(.

واحلجراألس��ود،  ه��و املقام الذي 
يستند إليه اإلمام املهدي] عندما 
يبايعه الناس، يف بداية  ثورته العاملية 
لبس��ط العدالة   . وكم��ا عب اإلمام 
الصادق7 عن ذلك قائاًل: »...وإىل 
ذلك املقام يسند القائم ظهره، و هو 
احلج��ة و الدليل على القائم، و هو 
الش��اهد ملن واف��اه يف ذلك املكان، 
 والش��اهد على من أّدى إىل امليثاق 
والعهد الذي أخذ اهلل عزوجّل على 

العباد«)5(.

نزول احلجر األسود من اجلّنة
بن��اءًا عل��ى م��ا ج��اء يف بعض 
الرواي��ات، فإن احلجر األس��ود قد 
ن��زل م��ن اجلن��ة، وكان يف البداية 
أبيض اللون، واس��وّد تدرجييًا على 
أثر اس��تالمه من قبل املذنبني، حّتى 
أصبح كما هو علي��ه اآلن: »..   . كان 

ملكًا من عظماء املالئكة عنداهلل...«،  
»إّن احلجر كان دّرًة بيضاء يف اجلنة...«، 
»..   . وكان أشّد بياضًا ِمَن اللنب فاسوّد 
من خطايا بين آدم، ولوال ما مّسه من 
ه ذو عاهٍة إال  أرجاس اجلاهلية ما مسَّ

برأ«)6(.
يبحثون  الذين  املفس��رين  بعض 
عن تبيٍر أو تفسري مادّي ألي ظاهرة 
من الظواهر، قالوا يف معرض نفيهم 
نزول  الرواي��ات:  م��ن  النوع  هلذا 
احلجر من السماء أو اجلّنة، ال معنى 

له!!)7(.
ويف الرّد على هذا الكالم و نقده 
البد من القول)8(: ما يؤيد الروايات 
اليت تدور حوهلا بعض اإلشكاالت، 
اآليات ال��يت ورد احلديث فيها عن 
إن��زال النع��م اإلهلية م��ن خزائن 
الغي��ب، كقوله تع��اىل: )َو إِْن ِمْن 
ُلُه  َش��يْ ٍء إالَّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه َو ما ُنَنزِّ
ٍر َمْعُل��وٍم(،)9( )َخَلَقُكْم ِمْن  إالَّ بَِق��دَ
َنْفٍس واِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل ِمْنها َزْوَجها 
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َو َأْن��َزَل َلُك��ْم ِمَن األَْْنع��اِم َثمانَِيَة 
اْلَحِدي��َد  َأْنَزْلَن��ا  َو   ( و  َأْزواٍج()10( 
فِيِه َبْأٌس َش��ِديٌد َو َمناِفُع لِلنَّاِس()11( 
فكلمة »اإلنزال« ليست مبعنى اخللق، 
بل هي مبعن��ى التنزي��ل واإلنزال 
الواقعي م��ن وراء الطبيعة إىل عامل 
الطبيع��ة كن��زول الق��رآن يف ليلة 
الق��در   . ولكن املراد هن��ا، اإلنزال 
على حنو التجّل��ي، و ليس بصورة 
التجايف، مثل ن��زول الثلج واملطر   . 
أي اليعين األمر نفاد املخازن اإلهلية 
و خلّوها من املوجودات، بعد تنزهلا 
إىل ع��امل الطبيعة من العامل األعلى؛ 
ألن خزائ��ن اهلل اليعرتيها النقصان 
أو النفاد؛ )ما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َو ما ِعْنَد 
اهللِ ب��اٍق()12(   . والوجود الغييب هلذه 
األش��ياء وجود نوراني وحتّمل ذلك 
أمٌر غري ميس��ور للجميع   . من هنا 
فإن ظهورها يف هذه النش��أة اقرتن 
بتن��ّزل مرتبته��ا الوجودية   . ولكن 
حرمة و كرامة املوج��ودات املتنزلة 

من اخلزائن اإلهلي��ة واحدة بلحاظ 
تباين درجات تلك اخلزائن   . مثلما 

يعتب احلجر األسود حالًة خاصًة.
وبناءًا على ذلك، فإن جمّرد االستبعاد 
العلمي ملسألة هبوط احلجر األسود 
م��ن اجلّن��ة ال قيمة له؛ ألن دراس��ة 
السري األفقي للموجودات و ماضيها 
و حاضرها و مستقبلها الطبيعي يتم 
يف نطاق العل��وم ا لطبيعية، ولكن 
السري العمودي لألشياء  واملوجودات 
والنق��اش حول العل��ة الفاعلية و 
الغائية  هلا تق��ع خارج نطاق العلوم 
الطبيعية ، مهما توصلت هذه العلوم 
إىل تط��ورات ملحوظ��ة يف ه��ذا 

اجلانب.
ونستنتج من ذلك أواًل: إن احلجر 
األس��ود من أحجار اجلّنة والسماء، 
كم��ا ورد ذل��ك يف العدي��د م��ن 

الروايات املعتبة.
ثانياً: ال يوجد دليل عقلي أو نقلي 

يدل على خالف ذلك.
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وبن��اءًا عل��ى ذلك، ف��إن إثبات 
املس��ائل االعتقادية على الرغم من 
أنه ال ميكن أن يتحقق باالستناد إىل 
اخلب الواحد، ذل��ك أنها حتتاج إىل 
القطع واليق��ني وال ميكن االكتفاء 
فيها بالّظن، لك��ن باملقابل اليوجد 
أّي وج��ه إلنكار تل��ك الروايات و 

رفضها.

شهادة احلجر األسود يوم القيامة
احلجر األس��ود كاملس��جد، يشهد 
ي��وم القيامة لص��احل البعض، و هو 
آي��ٌة من آيات اهلل البّينات إىل جانب 
الكعب��ة)13(، وميني اهلل ع��زّ وجّل يف 
األرض واس��تالمه مبنزلة البيعة هلل 
تع��اىل؛ »هو ميني اهلل ع��زّ و جّل يف 

أرضه يبايع بها خلقه«)14(.
وكم��ا ق��ال أمرياملؤمن��ني اإلمام 
عل��ي7 يف رّده عل��ى م��ن ق��ال 
عند اس��تالم احلجر: أعل��م بأنك 
ال تض��ر و ال تنف��ع ولكين أحبك 

حلب رس��ول اهلل9 لك، فقال7: 
واحلجر األس��ود من الشهداء  أيضًا 
ي��وم القيام��ة؛ »ف��واهلل ليبعثنَّه اهلُل 
يوَم القيامة و له لس��اٌن و ش��فتان 
فيشهد ملن وافاه«)15(، كما أّكد اإلمام 
الصادق7 يف رّده على ذلك الظّن 
فقال: »َكِذَب ثمَّ كذب ثمَّ كذب   . إنَّ 
للحجر لسانًا ذلقًا يوم القيامة يشهد 

ملن وافاه باملوافاة«)16(.
تنبي��ه: هذا النوع م��ن األحاديث 
املأث��ورة، واليت تصّرح مبنفعة  احلجر 
األسود وحنوه، يعود إىل كونه وسيلة 
ذات تأث��ري مع��ني و الذي جتّس��د 
بلطف اهلل و بركاته على هذا احلجر،  
و عدا ذلك فإن أّيًا من أحجار الكعبة 
وأمثاهلا ليست ضاّرة بذاتها أو نافعة، 
كما عّب أمرياملؤمنني7 بشأن سلب 
تأثريها الذاتي فقال7: »..   . أحجار 
الَتُض��رُّ و ال تنَف��ع و ال تبصر و ال 

تسمع«)17(.
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أحلطيم و حجُر إمساعيل
»احلطي��م« منطق��ة حم��ّددة ب��ني 
احلج��ر األس��ود، وب��اب الكعبة و 
مق��ام إبراهيم7، ولك��ن قيل يف 
بعض الروايات، بأنها املس��افة بني 
احلجراألسود وباب الكعبة فقط)18(   . 
وحول السّر يف تس��مية هذا املكان 
باحلطيم، قال اإلمام الصادق7: »ألن 

الناس حيطم بعضهم بعضًا«)19(.
واحلطي��م أفض��ل األماكن حول 
الكعب��ة؛ فبع��د أن ذك��ر اإلم��ام 
الباقر7 ح��دوده قال موضحًا هذه 
القضية املتعلقة باحلطيم : »إنَّ أفضَل 
البقاع ما بني الركن األسود و املقام 
وباب الكعبة، و ذاك حطيم إمساعيل، 
وواهلل ل��و أنَّ  عبدًا ص��فَّ قدميه يف 
ذلك املكان و قام الليل مصلِّيًا حتى 
جييئه النَّهاُر و صاَم النهار حتى جييئه 
اللي��ل و مل يعرف حقَّن��ا و حرمتنا 
أه��َل البيت، مل يقبل اهلل منه ش��يئًا 

َأَبدًا«)20(.

ن��زول جبئيل7  واحلطيم حمل 
و وقوفه بني ي��دي بقية اهلل األعظم 
إمام العصر والزمان]   . كما ورد 
ذل��ك عن اإلمام الص��ادق7 قال: 
ي��أذن اهلل س��بحانه وتعاىل  »عندما 
خب��روج القائ��م] ..   . يبعث إليه 
على  جبئيل  فيهب��ط  جبئيل7؛ 
احلطي��م..   . و يق��ول: أن��ا أّول من 

يبايعك...«)21(.
العالم��ة  األس��تاذ  ويق��ول 
احملققني:  من  كغ��ريه  الطباطبائي1 
احلطيم هو ذلك اجلدار املقوس إزاء 
امليزاب الذه��يب)22(   . كما ُيفهم من 
بعض الروايات أن مجاعة  يس��ّمون 
»حجر إمساعيل« الذي يقع بني الركن 
العراقي و الركن الغربي باحلطيم   . 
و هذا ما ورد عن اإلمام الصادق7 
يف جوابه للس��ائل الذي س��أل عن 

حجر إمساعيل، فقال7: 
»إنَّكم تس��موَنُه احلطيَم، َواّنا كان 
��ا َدَفَن فيه أمَُّه و  لَغَنم إمساعيَل، َوِانَّ
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كرَه أن ُيوَط��َأ َقبها فحَجر عليه، و 
فيه قبوُر أنبياء«)23(.

وم��ن بني الوجوه احملتملة بش��أن 
السّر يف تسمية احلطيم بهذا اإلسم، 
والذي ُاش��ري اليه أيضًا يف الرواية 
املذك��ورة، أن النيب إبراهيم7 كان 
يهّشم)24( التنب والعلف هناك إلطعام 
باحلطيم  العلف  ويس��ّمون  أغنامه، 
والتنب باحلطام؛ ألن احملطوم هو الذي 
مت تهش��يمه وتكس��ريه   . ونقلت يف 
اللغوية وجوه أخرى  الكتب  بعض 
أيضًا يف سبب تسمية حجر إمساعيل 
باحلطي��م   . وفيها: أن ه��ذا اجلزء قد 
ُفِصَل و ُكِسَر عن البيت   . واآلخر أن 
األعراب يف اجلاهلي��ة، كانوا يلقون 
املالبس اليت كانوا يلبس��ونها حال 
الط��واف يف ذلك امل��كان و كانت 

تتحطم و تبلى تدرجييًا)25(.
»حج��ر إمساعيل« ال��ذي يعّد من 
آي��ات اهلل البين��ات)26(، ه��و مدفن 
إمساعي��ل وجمموع��ة أخ��رى م��ن 

أنبياء اهلل)27(، و هو مدفن أم إمساعيل 
و بناته: ، و قد حجر7 أطراف 
قب أمه هاجر كي ال يطأه الطائفون)28(، 
و حجر إمساعيل لي��س قبلة ولكنه 
يف ضمن املط��اف كالكعبة، احرتامًا 
لتلك القب��ور، و الطواف يف داخله 

باطل.
وحجر إمساعيل من أفضل األماكن 
يف املس��جد احل��رام ألداء الص��الة 
فيها)29(   . كما كان املكان الذي يصلي 
فيه شب و شبري أوالد هارون7)30(، 
وصّلى فيه األئم��ة املعصومون: 
أيض��ًا)31(، وكان��وا يدع��ون اهلل فيه 
خبال��ص الدع��اء)32(   . كم��ا كان��وا 
وجييبون  هن��اك  الناس  يس��تقبلون 
واستفس��اراتهم)33(   .  أسئلتهم  على 
و قد نص��ب مي��زاب الكعبة فوق 
حج��ر إمساعيل   . وق��د ورد احلديث 
يف بعض الروايات، عن الشفاء مباء 
املطر الذي ينزل من هذا امليزاب)34(   . 
وآخر الكالم عن حجر إمساعيل أنه 

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 12



يستحب للحاّج أن حيرم منه.

مقام إبراهيم7
إحدى العالمات واآليات البّينات 
هلل تع��اىل يف مكة »مق��ام إبراهيم«   . 
مثلما أش��ار اإلمام الصادق7 يف 
بيان امل��راد من كلم��ة »بّينات« يف 
اآلية املباركة: }فِيِه آياٌت َبيِّناٌت{)35(، 
فقال7: »مق��ام إبراهيَم حيث قاَم 
على احلجر فأثَّرت فيه قدماه، و احلجر 
األسَوُد، و منِزُل إمساعيل7«)36(   . و 
كان هذا احلجر موضوعًا يف البداية 
على  وجه األرض بشكل طليق إىل 
جوار الكعبة   . ثم وضعوه يف امللتزم 
لكي الينقل م��ن مكانه   . و موضع 
املق��ام اآلن ُمبٌَّز أيض��اً وموضوع 
بداخل صن��دوق معدني، ومنقوش 
على جبهة الش��ريط املعدني الذي 
وض��ع احلجر عل��ى حافت��ه مجلة  
نورانية تقول: }َو ال َيُؤُدُه ِحْفُظُهما 
َو ُهَو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُم{)37( حيث ميكن 

رؤيته��ا و قراءتها م��ن قبل اجلميع 
بكل وضوح، مما يدلل على ُحس��ن 

تدبري املسؤولني عن احلرم.
مس��ألة تغيري مقام إبراهيم وردت 
يف بعض األحاديث؛ حيث قال اإلمام 

الباقر7:
كان املق��ام يف الب��دء، بالقرب يف 
ج��دار الكعبة   . و قام��وا بنقله قبل 
اإلس��الم إىل موضعه احلالي   . وأعاده 
الرس��ول األكرم9 بعد فتح مكة 
إىل موضع��ه األصل��ي، ولكن تغرّي 
مكانه مرًة أخ��رى يف عصر اخللفاء: 
»كانَ َموض��ُع املق��ام ال��ذي َوَضَعُه 
إبراهيم7 ِعن��َد ِجداِر البيِت فلم 
يزل هن��اَك َحّتى َحوََّل��ُه...«   . ولكن 
مبا أنَّ الوضع املوج��ود ُاِقرَّ من قبل 
األئمة املعصومني: ومل ينتقد أهل 
بيت النبوة: ما يرتتب على هذا 
الوضع من حك��ٍم فقهي، نفهم من 
ذلك أن إقامة ص��الة الطواف عند 

املوضع مبءة للذمة.

13 احلج رموزٌ و ِحكم )6(



وقد قال اإلمام الباقر7 يف صدر 
الرواية املذكورة: يف السنة اليت جرف 
فيها السيل املسجد احلرام كنت يف 
مكة م��ع اإلمام احلس��ني7)38(   . و 
خاط��ب اإلمام احلس��ني7 الناس 
الذي��ن كانوا خائفني من زوال مقام 
إبراهيم7 قائاًل: اعلموا! أّن السيل 
لن جيرف مقام إبراهيم أبدًا؛ ألن اهلل 
قد جعله َعَلمًا وآي��ًة له؛ »أنَّ اهلل قد 

َجَعَلُه علمًا مل يكن ليذَهَب به«)39(.
املالحظ��ة اجلديرة باإلش��ارة هنا، 
أنه الميك��ن اعتبار مجيع اآليات اليت 
وردت بش��أن مكة على أنها وردت 
من باب املعجزة وخالف��اً للعادة و 
الطبيعة، استنادًا إىل هذه اآلية املباركة 
يف قوله تعاىل: }فِيِه آياٌت َبيِّناٌت{ مبا 
فيها هذه اآلية الش��ريفة؛ ألن املراد 
باآلية، لي��س فقط املعجزة من قبيل 
معجزة ناقة صاحل7، و شّق القمر 
و حن��و ذلك، بل اآلية مبعنى العالمة  
واألمارة اليت تدّل على احلق وتذّكر 
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ثالث��اً: تقّبله آلث��ار األقدام إىل 
بقيت حبالتها  والبقّية  عمق معني 

الصخرية.
رابع��اً: بقي حمفوظًا من س��رقة 
مجيع الطغاة الذي��ن أرادوا إخفاء  

هذا األثر وحموه.
خامس��اً: بقي حمفوظًا من سرقة 
س��ّراق القط��ع الفني��ة واألثرية 
الذين ه��م بصدد س��رقة املواد 
النفيسة ذات القدم و القدامة)42(.

والذين يقولون بأن قوله تعاىل: 
إنا هو إش��ارٌة  َبيِّن��اٍت{  }آياٍت 
آلياٍت أخرى متع��ددة، وباإلضافة 
إىل مقام إبراهيم وجعل هذا البلد 
آمنًا بسكانه و زائريه،  فإنهم ذكروا 
أمورًا أخ��رى أيضًا م��ن اآليات 
العلنية هلل سبحانه وتعاىل يف مكة 
و احلرم اإلهلي، واليت مل يتم ذكرها 
وضوحها  بسبب  منفصل  بشكل 
وعدم تصريح اهلل سبحانه وتعاىل 

بها)43(؛

الناس بذلك، س��واء كانت تكوينية 
أم تش��ريعية أم كليهم��ا معاً   . وكما 
ق��ال بعض املفس��رين: إن مجلة }َو 
َمْن َدَخَل��ُه كاَن آِمنًا{ هي من باب 
التفصي��ل بعد اإلمج��ال ومصداق 
آلي��ات بينات مذكِّ��َرًة باحلق و من 
العالم��ات اإلهلية، دون أن يكون يف 

البني أمٌر خارٌق للعادة.
فإذا صاَر »مقام إبراهيم« بيانًا لقوله 
تعاىل: }فِيِه آياٌت َبيِّناٌت{، فإن املستفاد 
منه ما يل��ي: كما أن إبراهيم7 كان 
ًة  لوح��ده أمة؛ }إِنَّ إِْبراِهي��َم كاَن ُأمَّ
قانِتًا هلِلِ َحنِيف��ًا{)40(، فإن آثار أقدامه 
و مقام��ه أيضًا لوحدهما آيات بّينات 
و»أمة واحدة« يف موضوع اإلعجاز)41(.
ولعل الس��ّر يف التعب��ري بصيغة 

اجلمع يتمثل يف أّنه:
أّواًل: إن احلج��ر الصل��د والقوي  

أصبح كالعجني يف تغيري شكله.
ثانياً: املكان احملدد لذلك أصبح على 

شكل العجني، و ليس كل احلجر.

15 احلج رموزٌ و ِحكم )6(



أمورًا من قبيل: 1- عدم حتليق 
الطي��ور فوق الكعب��ة و احنرافها 
أثناء الط��ريان عن فضاء الكعبة، 
2- ع��دم تلويث الطيور للكعبة، 
يف  احليوانات  أن��واع  3-تعايش 
احلرم و عدم تع��رض احليوانات 
املفرتسة لغريها، 4- تورط الظلمة 
الذي��ن أرادوا س��وءًا بالكعبة و 
قهره��م من قب��ل اهلل تعاىل، مثل 
أصحاب الفي��ل، 5- عدم إصابة  
احلجيج بالتعب واإلرهاق النفسي، 
على  الرغم من جميئهم من أماكن 
بعيدة و بصعوبة بالغة و بش��كل 

متكرر أيضاً.
وبن��اءًا عل��ى ذل��ك، ولغرض 
بيان أهمية مق��ام إبراهيم خاصة، 
فإن اهلل سبحانه وتعاىل يذكر مقام 
إبراهيم7 بش��كل مستقل، من 
باب ذك��ر اخلاص بعد العام، بعد 
ذك��ر اآليات األخ��رى على وجه 

العموم.

كيفية تكّون مقام إبراهيم
هناك عدة احتماالت بش��أن كيفية 

تكّون مقام إبراهيم7 ومنها:
إبراهيم7  الن��يب  وق��وف   -1
على هذا احلجر أثن��اء  القيام ببناء  
الكعبة   . وعن طريق اإلعجاز اإلهلي 
أصب��ح احلجر آنذاك لين��ًا و قاباًل 
لبوز اآلثار عليه؛ فبقي أثر األقدام 

عليه)44(.
2- عندما ع��اد للمرة الثانية  إىل 
مك��ة قال��ت زوج��ة إمساعيل7: 
ترّجل كي أغس��ل رأسك، وعندما 
ترّجَل7، وضع قدمه على احلجر 

وأحدث أثرًا يف ذلك احلجر)45(.
وعل��ى أية حال، فإن حقيقة وضع 
إبراهي��م7 قدم��ه عل��ى احلجر 
الصلد وانغماس أثر قدمه املباركة 
و بقاء ه��ذا األثر يف ذلك احلجر.   . 
يع��ّد من األمور املس��ّلم بها واليت 

اعتبوها معجزة له7)46(.
وقد ورد ذكر مشابٍه هلذه اخلاصّية، 
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إذ إن اهلل  الن��يب داود7،  بش��أن 
سبحانه وتعاىل جعل احلديد البارد 
الصلد بيده لّينًا كالش��مع؛ }َو َأَلنَّا 
َلُه اْلَحِديَد{)47(   . واملالحظة اليت جيدر 
اإلشارة هلا هنا، أنه ورد حديث عن 
التعليم يف مس��ألة صناعة احلديد؛ 
قال تعاىل: }َو َعلَّْمناُه َصْنَعَة َلُبوٍس 
َلُكْم{)48(؛ ألن صناعة الدروع ميكن 
تعليمه��ا و نقله��ا لآلخرين كما 
هو احلال يف س��ائر العلوم واملهن 
األخرى، عل��ى العكس من عملية 
إالنة احلديد البارد و القوي بواسطة 
اليد   . ومن هنا مل يقل تعاىل: »َوعّلمناه 
إالنة احلدي��د«   . ويصدق هذا األمر 
بش��أن مقام إبراهيم7 أيضاً، مع 
وجود هذا الفرق حيث إن احلديث 

هنا يتعلق ب� »وألّنا له احلجر«.
قدم��ي  كلت��ا  »آث��ار«  وبقي��ت 
يف  حمفوظتني  املباركتني  إبراهيم7 
مقام إبراهيم7)49( كما كان احلديد 

حيافظ على »بدن«  داود7.

17 احلج رموزٌ و ِحكم )6(



مالحظة
قال اإلمام الس��جاد7 : »أفضل 
البقاع ما ب��ني الركن و املقام...« )50( 
أي إن املسافة ما بني الركن )احلجر 
األس��ود( إىل مقام إبراهيم، هي من 
أفضل األماك��ن، و روي عن اإلمام 
الباقر7 أنه قال: »أنَّ ما بني الركن 
و املقام ملشحوٌن من قبور األنبياء«)51(   . 
و هذا املكان، هو منطلق حركة اإلمام 
اإلمام  ويقول  العاملي��ة   .  احلجة] 
الباقر7 بهذا الشأن: »َكأّني بالقائم 
يوَم عاش��ورا يوم السبت، قائمًا بني 
الركن و املقام، بني يديه جبئيَل7 
ينادي: البيعة هلل   . فيمألها عداًل كما 

ُمِلَئت ظلمًا وجورًا«)52(.

تنبيه
ومق��ام إبراهيم7 يطل��ق أيضًا 
عل��ى قطعة األرض ال��يت يقع فيها 
مقام إبراهيم7 يف املسجد احلرام، 
وهي حمل ص��الة الطواف)53(   . مثلما 

يطلق أحيانًا على الكعبة  أيضًا)54(.

زمزم
تدّفق ماء  زمزم ببكة ذرّية إبراهيم 
اخلليل7؛ ألنه7 ترك وليده وأمه 
هاجر بواٍد غ��ري ذي زرع وضرع يف 
أرض مكة بأمر اهلل سبحانه و تعاىل   . 
و على أثر عطش الوليد، أخذت أمه 
تبح��ث عن املاء و تدع��و و تنادي: 
»هل بالوادي م��ن أنيس؟«، فأخذت 
تس��عى ب��ني الصفا و املروة س��بع 
مرات ذهابًا وإياباً   . وفجأًة رأت حتت 

أقدام الوليد عينًا ينبع فيها املاء)55(.
وال زال ذلك املاء  يتدفق حلد اآلن 
بعد مضي آالف السنني عليه، على  
الرغم من أن��ه مّت حفر آبار إضافية 

أخرى يف ذلك الوادي، هذا أواًل،
وثانياً: إن مكة ليس بلدًا تس��قط 
عليه��ا الثل��وج، كم��ا أن أمطارها 
ليست غزيرة، لكي يصبح تدافع املاء  
م��ن زمزم على أس��اس قوله تعاىل: 
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}َفس��لكه ينابيع ف��ي االرض{)56(  . 
وبناءًا علی ذلك، فإن تدّفق ماء  زمزم 
واستمراره آالف السنني علی  ذلك 
يف بلٍد مثل مك��ة، وما فيه من صفة 
الش��فا  وصيانته من الفساد)57(، كل 
واحدة من ه��ذه األمور هي معجزة 
حب��د ذاتها، ل��ذا ميكن الق��ول بأن 
زمزم هو مصداق ل� }آياٍت َبيِّناٍت{ 

لوحده؛
 : األك��رم9  الرس��ول  وق��ال 
»م��اء  زم��زم، أفضل م��اٍء علی وجه 

األرض«)58(، و قال أيضاً:
»ماء زمزم ملا ُش��ِرَب له؛ من شربه 
ملرٍض ش��فاه اهلل أو جلوٍع أشبعه اهلل 
أو حلاج��ٍة قضاه��ا اهلل«)59(   . و كان 
يقول بعد ش��رب ماء  زمزم: »اللهم 
إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا 
وشفاًء من كل داٍء و سقٍم«)60(   . و قال 
اإلمام الصادق7 بشأن الشفاء  من 
م��اء زمزم: »ماء  زمزم ش��فاٌء من كل 

داٍء«)61(.

19 احلج رموزٌ و ِحكم )6(



من هنا، يستحب استحبابًا مؤكدًا 
أن يشرب حجاج بيت اهلل احلرام من 
ذلك املاء، والتأس��ي برسول اهلل9 
»اللهم اجعله  بقراءة هذا الدع��اء: 

علماً...«)62(.
وكان الرسول األكرم9 يستعمل 
ماء  زمزم يف مكة، وبعد أن هاجر إىل 
املدينة املنورة كان يستهدي ماء  زمزم 
من اآلخرين لش��دة تعلقه به   . وهلذا 
السبب كان الزائرون جيلبون معهم 
ماء زمزم عند عودتهم من مكة هدية 
للرسول األكرم9 وكان يقبل منهم 

اهلدية)63(.

مالحظة
من أمس��اء  زمزم األخ��رى، حفرية  
واملصونة)64(   .  املضنونة  عبداملطلب، 
زم��زم  بئ��ر  تس��مية  يف  والس��ّر 
باملضنون)65( أو املصون أنه يف برهٍة 
من التاريخ و منذ أن استولت قبيلة 
خزاعة على مكة، دفن��وا هذا البئر 

وأمخ��دوه، إىل أن ت��وىّل عبداملطلب 
ش��ؤون مكة و أمر بإع��ادة حفره)66( 

غارت البئر و مل ينبع منها املاء.
إذن، فالس��ّر وراء اش��تهارها ببئر 
عبداملطلب يعود إىل أن عبداملطلب 

هو الذي أعاد فتح البئر وترميمه.

الصفا و املروة
الصف��ا و امل��روة امس��ان جلبلني 
بالقرب من الكعبة   . وهذان اجلبالن 
فا َو  من ش��عائر اهلل تعاىل: }إِنَّ الصَّ

اْلَمْرَوَة ِمْن َشعائِِر اهللِ{)67(.
والس��ّر يف تس��مية الصفا بهذا 
االس��م أنه اكتس��ب تس��ميته من 
وصف األنبياء وخباصة آدم7، و هم 
الذين اصطفاهم اهلل تعاىل: }إِنَّ اهلَل 
اْصَطفي آَدَم َو ُنوحًا َو آَل إِْبراِهيَم 

َو آَل ِعْمراَن َعَلي اْلعاَلِميَن{)68(.
ق��ال اإلمام الص��ادق7: بعد أن 
هبط آدم7 على جبل الصفا وهو 
من صفوة اهلل تعاىل، فإّن اجلبل صفا 
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من صفوة اهلل واصطفاء آدم7)69(.
وعليه؛ فإن الذي يكس��ب الصفا 
من هذا اجلب��ل هو ممن اصطفاه اهلل 
اْلَمالئَِكِة  ِم��نَ  َيْصَطِفي  }اهلُل  تعاىل: 

ُرُساًل َو ِمَن النَّاِس{)70(.
وق��ال اإلمام الصادق7 بش��أن 
السّر يف تس��مية املروة بهذا االسم: 
بع��د أن نزلت حواء3 وهي امرأة 
عل��ى جبل املروة، مس��ي ذلك اجلبل 

»املروة«)71(.
وقال بع��ض اللغويني: إن الصفا 
حجر أمل��س)72(، واملروة يطلق على 
احلج��ر الناع��م الّباق، وتس��مية  
اجلبل��ني بالصف��ا و امل��روة إّنا هو 

بلحاظ نوع أحجارهما)73(.
ونص��ب يف اجلاهلي��ة اثنان من 
األصن��ام على  قمة الصفا واملروة، و 
امسهما »أساف« )أثاف( و »نائلة«)74( 
حيث كان الناس يتمس��حون بهما 
تبكًا أثناء السعي)75(   . وهلذا السبب 
كان بعض املسلمني يف صدر اإلسالم 

يتجنب السعي بني الصفا و املروة   . 
و لغرض إزالة هذا الوهم وحتاشيه 
فا  قال اهلل سبحانه و تعاىل: }إِنَّ الصَّ
َو اْلَمْرَوَة ِمْن َش��عائِِر اهللِ َفَمْن َحجَّ 
اْلَبْيَت َأِو اْعَتَم��َر َفال ُجناَح َعَلْيِه َأْن 

َف بِِهما{. وَّ َيطَّ
وم��ن ه��ذا املنطلق ف��إن الصفا 
وامل��روة كالكعب��ة؛ ألنه��م جعلوا 
الكعب��ة يف اجلاهلية  مقرًا ألصنامهم 
غصب��ًا، وال ينبغي اعتبار ذلك مانعًا 

للطواف حول بيت اهلل.
والصفا و املروة من الرموز العبادية 
كس��ائر أماكن احلج ومناسكه؛ }إِنَّ 
َش��عائِِراهللِ{،  ِمْن  اْلَمْرَوَة  َو  فا  الصَّ
والش��عائر مج��ع »ش��عرية« مبعن��ى 
العالمة   . ولكن ليس معنى ذلك أن 
الصفا وامل��روة، هما من العالئم و 
الرموز التكوينية للحق تعاىل فقط؛ 
التكوي��ن، تكون مجيع  بلحاظ  ألنه 
املوجودات من ش��عائر اهلل   . فالصفا 
واملروة مثلها كمثل الكعبة وعرفات 

21 احلج رموزٌ و ِحكم )6(



واملش��عر و منى، ش��عائر جعلية و 
تشريعية و عالئم عبادية.

عرفات
عرفات، منطقة  خارج دائرة احلرم و 
بالقرب من املشعر احلرام الذي يقع 
فيه »جبل الرمحة« و »مس��جد نرة«   . 
والوق��وف يف هذه البقعة من ظهرية 
اليوم التاس��ع من ش��هر ذي احلجة 
احلرام إىل غروبه واجب على الذين 
عق��دوا اإلحرام ألداء حج التمتع، و 

هو من أركان احلج.
وهناك ع��دة وج��وه وردت حول 
السّر يف تس��مية هذه البقعة باسم 

عرفات:
1- أّن آدم و حواء8 تعّرفا على 
بعضهم��ا البعض بع��د اهلبوط يف 

تلك البقعة)76(.
2- أنهما اعرتفا بذنبهما يف تلك 

البقعة)77(.
3- أن جبئي��ل7 عند تعليمه 

مناس��ك احلج إلبراهيم7، قال له: 
اعرتف بذنوبك بني يدي اهلل يف هذه 

البقعة)78(.
4- عندما طلب النيب إبراهيم7 
من اهلل س��بحانه و تع��اىل أن ُيرَيُه 
مناس��ك احل��ج و يتعّلمه��ا، }أِرَنا 
َمَناِس��َكنا{)79(، نزل جبئيل7 إىل 
أرض عرف��ات وكان مأمورًا بتعليم 
احلج،  مناس��ك  اخلليل7  إبراهيم 
فقال له: »هذه عرف��اٌت فاعرف بها 

مناسكك واعرتف بذنبك«)80(.
وبناءًا على  هذا الوجه، فإن سبب 
تس��مية تل��ك األرض بعرفات أن 
جبئيل7 أش��ار إىل تلك األرض 

باسم عرفات.
5- أن إبراهي��م7 ق��د رأى  يف 
املنام قبل يوم التاسع من ذي احلّجة 
أن��ه يذبح إمساعي��ل7   . وبعد أن 
أف��اق م��ن نومه اعرتت��ه حالة من 
الرتّوي والتفك��ري، فيما إذا كانت 
هذه الرؤيا م��ن اهلل و مبنزلة األمر 
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السماوي أم ال؟!
من هنا يسمى اليوم الثامن ب� »يوم 
الرتوي��ة«   . وإن كان م��ن احملتمل أن 
يكون السّر يف تسميته بيوم الرتوية  
أنه يف ذلك اليوم كانوا خيزنون املاء 
لسقاية احلاج، لكي يسقون احلجيج 
باملاء يف عرفات واملشعر ومنى   . وهذا 
ما أشار إليه اإلمام الصادق7 فقال: 
»إّن إبراهي��م أتاه جبئيل عند زوال 
الش��مس من يوم الرتوي��ة فقال: يا 
إبراهيم! ارتو من املاء لك و ألهلك   . 
َة و عرفاِت يومئٍذ  و مل يك��ن بني مكَّ

يت الرتوية لذلك«)81(. ماء، فُسمِّ
املذك��ورة  الرؤي��ا  وتك��ررت 
إلبراهيم7 يف ليلة التاسع من ذي 
احلجة مرة أخرى   . وعليه فقد أصبح 
لزامًا عليه أن يذبح ابنه إمساعيل7   . 
وحتققت هذه املعرفة يف اليوم التاسع 
ويف أرض عرفات؛ وهلذا السبب مسي 
ذلك اليوم بيوم »عرفة« ومسيت تلك 

األرض ب� »عرفات«)82(.

املشعر احلرام
يقع املش��عر احل��رام ومنى ضمن 
ح��دود احلرم يف احل��د الفاصل بني 
مك��ة و عرف��ات   . و يفيض اجلميع 
من عرفات باجتاه املشعر احلرام بعد 
غروب الشمس يف اليوم التاسع من 
ذي احلج��ة يف نهاية نصف يوٍم من 
الوق��وف يف عرفات وميضون الليل 

هناك   . 
ويس��ّمون املش��عر ب� »املزدلفة« و 
»مج��ع« أيضاً، وطبقًا مل��ا ذكره اإلمام 
الصادق7 فإن الس��ّر يف تس��مية  
تل��ك البقعة ب��� »املزدلف��ة« يعود 
إىل أّن جبئي��ل7 يف اس��تمراره 
قال  إلبراهيم7  املناس��ك  بتعليم 
له: »يا إبراهيم! إزدلف إىل املش��عر 
احلرام«)83(   . كما ق��ال7 : »ومسيت 
هذه البقعة ب� »مجع« ذلك أن آدم7 
مجع بني صالة  املغرب و العشاء فيها، 
وصّلى املغرب والعشاء فيها، وصّلى 

كالهما يف وقت واحد«)84(.
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وعلى طول القرون املاضية يتوجه 
آالف الزائري��ن إىل تلك البقعة، و 
كل زائ��ر يأخذ على األقل تس��عًا 
وأربعني حصاة من ذلك املكان لرمي 
اجلمرات   . من هنا كان من آيات اهلل 
البينات يف أرض املش��عر أّن املنطقة 
على الرغم من أنها ليس��ت مكانًا 
حلدوث الفيضانات و عبور السيول 
لكي يظهر بواسطتها احلصى الناعم، 
لكن مع ذلك توفر كل ذلك احلصى 

الناعم دائماً، ومل ينفد حلد اآلن.

منى
مع شروق مشس اليوم العاشر من 

ذي احلجة، ي��رد احلجيج إىل منطقة 
املناسك اخلاصة   .  »منى« ألداء بعض 
و حدود منطقة منى متتد من »العقبة« 

ر«. إىل »وادي حمسَّ
وحول مصدر تس��مية هذه املنطقة 
باس��م منى قال اإلمام الصادق7: 
»إّن جبئي��َل7 أت��ى إبراهيم7 
فق��ال: متّن يا إبراهي��م!« )85(   . و قال 
اإلمام علي بن موس��ى الرضا7: 
»كان��ت أمني��ة  إبراهي��م7 واليت 
أعط��اه اهلل إياها ابتداًء بأن يأمره اهلل 
س��بحانه و تعاىل بذب��ح كبٍش بداًل 

عن إمساعيل7« )86(.
وطبق��ًا ملا نقل��ه الطرحيي= فإن 
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منشأ تسمية منى بهذا االسم، يعود 
إىل أن الدم��اء  متنى وت��راق يف هذه 
البقع��ة   . وكذلك ف��إن جبئيل7 
عن��د مفارقته آلدم7 ق��ال له: متّن 

شيئاً   . فقال آدم7 : أمتّنى اجلّنة)87(.
وتق��ع أماكن اجلم��رات الثالث، 
ومكان التضيحة ومس��جد اخليف، 
بع��ض  إىل  اس��تنادًا  و  من��ى،  يف 
الرواي��ات فإن س��بعمائة نيب صّلى 
يف هذا املس��جد)88(   . ويقع يف مكان 
مرتفع نس��بياً، وهلذا السبب مسي ب� 
»اخليف« طبق��ًا ملا جاء  يف قول اإلمام 
األرض  إّن  حي��ث  الص��ادق7؛ 
املرتفعة نس��بيًا عن األراضي احمليطة 

بها، تسمى خيفًا)89(.
يقول الفخر الرازي عن آيات اهلل 
س��بحانه و تع��اىل يف أرض مك��ة 
وخباص��ة يف من��ى: يف كل عام يقوم 
س��تمائة أل��ف ش��خص )يف ذلك 
الوق��ت( برمي س��بعني حصّية يف 
اجلمرات، ولك��ن من كرامات هذه 
األرض أن��ه ال ميض��ي وقت طويل 
حتى يعود التقاط احلصيات منها بعد 
أن تكون ق��د خلت منها)90(   . ولكن 
يف الس��نوات األخرية يقوم موظفوا 
أط��راف اجلمرات  بتنظيف  الدولة 
وتسويتها، بينما مل يكن األمر كذلك 

آنذاك.
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ويوج��د يف منى مس��جٌد يعرف 
باس��م مس��جد الكبش   . والسّر يف 
تسميته بالكبش أن كبش األضحية 
وف��داء إمساعيل7 قد ذبح يف ذلك 

املكان)91(.
وكان إىل جانب هذا املسجد صخرٌة 
ذبح عليها الفداء  املذكور)92(   . و نقل 
ع��ن أمرياملؤمنني اإلمام علي7 أنَّ  
ذبح الف��داء كان بني اجلمرة األوىل 
و اجلمرة الوسطى على سفح اجلبل 
املقاب��ل، أي »جب��ل ثب��ري«، وليس 
يف املكان الس��ابق   . وم��ا يؤيد هذا 
النق��ل، رواية عن اب��ن عباس أّنه 
قال: ضّحى الرس��ول األكرم9 يف 
املوضع الذي ضّحى فيه إبراهيم7 
فاختذوه موضع��ًا للذبح، وكّل أرض 
منى هي موضٌع للذبح   . وكان موضع 
ذبح أضحية الرسول األكرم9 بني 

اجلمرة األوىل والوسطى)93(.
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حجة الوداع... خطب و  إرشاد
الشيخ جعفر السبحانى



املق�ّدم�ة
يف الس��نة العاش��رة للهجرة عزم رس��ول اهلل9 على أن حيج بيت اهلل 
احلرام، فخ��رج خلمس بقني من ذي القعدة، و وصل مكة يف اليوم الرابع 

من ذي احلجة.)1(
و كان رسول اهلل9 قد حّرض املسلمني على احلج، و قال: »من أراد احلج 
فليتعّجل، فإّنه قد ميرض املريض، و تضّل الضاّلة، و تعرض احلاجة« )2(.

و بع��د أن أمر اهلل تع��اىل نبيه باألذان و اإلع��الن للحج، أمر النيب9 
املؤّذنني أن يؤّذنوا بذلك بني املسلمني، و كتب إىل علي بن أبي طالب7 
و جنده، و إىل أبي موسى األشعري و أتباعه يف اليمن أن يلتحقوا به 9 

يف مكة املكّرمة.
و الظاه��ر أّن بداية هذا اإلخبار واإلع��الم كانت يف أوائل ذي القعدة 
احلرام، فقد قال ابن إسحاق: فلّما دخل على رسول اهلل9 ذو القعدة جتّهز 

للحج، و أمر الناس باجلهاز له)3(.
وخرج النيب األكرم9 من املدينة مغتس��ال متدهنًا و خرجت معه نساؤه 
كلهّن، و تبعه جّم غفري من املس��لمني الذي��ن حرصوا على مرافقته من 

املدينة ليتشّرفوا بصحبته.
قال  اإلمام  جعفر  الصادق7: »فعلم به  من  حضر  املدينة و أهل  العوالي 
 واألعراب  فاجتمعوا،  فحّج  رس��ول اهلل9، وإّنا كان��وا  تابعني ينظرون ما 

يؤمرون ويتبعونه، أو يصنع شيئًا فيصنعونه )4(.
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وروي ع��ن جابر بن عبداهلل األنصاري أّنه قال: فقدم املدينة بش��ر كثري 
كّلهم يلتمس أن يأمّت برسول اهلل9 و يعمل مثل عمله)5(.

وكان املسلمون يتوقعون هذا السفر، ليتعّلموا مناسك احلج، فأّي منسك 
أّداه رس��ول اهلل 9 فهو من احلج اإلبراهيم��ي، و ما تركه فهو من أعمال 

اجلاهلية اأُلوىل.
ويتجّلى هذا التهّيؤ و االنتظار يف رغبتهم و شوقهم و اجتماعهم العظيم 
حّتى س��لكوا طريق مكة رجااًل و ركبان��اً، طريقًا يقرب من ألف كيلومرت 

ذهابًا و إياباً.
وقد اختلف املؤّرخون واحملّدثون يف عدد املسلمني آنذاك، فمنهم من قال: 

إّنهم كانوا مئة و عشرين ألفًا)6(.
وقال املقريزي يف وصف خطبة النيب9 يف يوم عرفة: فإّنه ش��هد اخلطبة 

حنو من أربعني ألفًا)7(.
وقال الطبس��ي: وبلغ من حج مع رسول اهلل9 من أهل املدينة و أهل 

األطراف واألعراب سبعني ألف إنسان أو يزيدون)8(.
ثم إّن رس��ول اهلل9 بع��د أن أمت احلج غادر مكة املكرم��ة متوّجهًا إىل 
املدينة يف الليلة الرابعة عشرة من ذي احلجة احلرام، فدخلها يف الثالث و 

العشرين منه.
وخالل مس��ريته هذه، كانت له وقف��ات يف العديد من األماكن اليت مر 
بها و ش��هدت له إلقاء اخلطب الرائعة و التوجيهات الرتبوية و احلضارية 
السامية، واإلرش��ادات التعليمية حيث إّنه كان جيّسد عمليًا أهداف احلج 

اليت أرادها اهلل تعاىل من هذه الفريضة اإلسالمية اهلامة.
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وسوف نشري يف هذه الرسالة باإليعاز املوجز و اإلشارة العابرة إىل خطبه 
و كلمات��ه اليت ألقاها يف هذه الرحل��ة التارخيية، و ننّوه إىل ما تضّمنته كّل 

منها إىل مبادئ اإلسالم و ُأصوله و مقاصد الشريعة و أهدافها.

عدد خطبه9 يف حجة الوداع
اختلف أصحاب الس��ري و املؤّرخون يف ع��دد اخلطب اليت ألقاها النيب 

األكرم9 يف حجة الوداع.
فقد قال احلليب يف الس��رية: خطب رس��ول اهلل9 يف احلّج مخس خطب: 
اأُلوىل يوم الس��ابع من ذي احلّجة مبّك��ة، و الثانية يوم عرفة، و الثالثة يوم 
النحر مبنى، و الرابعة يوم القّر)9( مبنى، و اخلامس��ة يوم النفر األّول مبنى 

أيضًا)10(.
ويقول املقري��زي: خطب9 يف حّجته ثالث خطب: اأُلوىل قبل الرتوية 
بيوم بعد الظهر مبّكة، و الثانية يوم عرفة بعرفة حني زاغت الشمس على 
راحلت��ه قبل الص��الة، و الثالثة يوم النحر مبنى بع��د الظهر على راحلته 

القصواء   . و قيل: بل خطب الثانية ثاني يوم النحر.
ثم قال: و قال احملب الط��بي: دّلت األحاديث على أّن اخلطب يف احلج 
مخس��ة؛ خطبة يوم الس��ابع من ذي احلجة، و خطبة يوم عرفة، و خطبة يوم 

النحر، و خطبة القّر، و خطبة يوم النفر األّول)11(.
و مهم��ا كان احلال فعلينا أن نورد ما ذكرته كتب التاريخ و احلديث من 
خطبه و كلماته9، وقد رّتبناها حس��ب زمانه��ا و مكانها، فكانت كما 

يلي:
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1 - خطبته9 يف اليوم السابع و الثامن من ذي احلجة
قال الواقدي يف مغازيه: خطب رسول اهلل9 قبل الرتوية بيوم بعد الظهر 

مبكة)12(.
وقال احلاكم النيس��ابوري يف مس��تدركه: كان رسول اهلل9 إذا كان قبل 

الرتوية بيوم خطب الناس فأخبهم مبناسكهم)13(.
وجاء يف صحيحة معاوية بن عّمار الطويلة عن اإلمام جعفر الصادق7: 
»فلّما كان يوم الرتوية عند زوال الش��مس أمر9 الناس أن يغتس��لوا و 
يهّلوا باحل��ّج، و هو قول اهلل عّز و جّل الذي أنزل على نبّيه:}َفاتَّبُِعوا ِملََّة 
إِْبَراِهيَم َحنيِفًا{)14( فخرج النيّب9 وأصحابه مهّلني باحلّج حّتى أتوا منى، 
فصّل��ى الظهر و العصر و املغرب و العش��اء اآلخرة و الفجر، ثّم غدا و 

الناس معه«)15(.

2 - كلماته9 يف يوم عرفة
وردت  لرسول اهلل9 كلمات وأحاديث كثرية خالل تواجده يف يوم عرفة 

)التاسع من ذي احلجة( يف عرفات نذكر منها:
1- جاء يف تهذيب األحكام بس��نده عن س��عد بن عبداهلل، عن حمّمد 
بن احلس��ني بن أبي اخلّطاب، عن أمحد بن حمّمد بن أبي نصر، عن حمّمد 
بن مساع��ة الصرييف، عن مساعة ب��ن مهران، عن أبي عب��داهلل جعفر بن 
حممد الصادق 7 قال:»..   . إّن رس��ول اهلل9 وقف بعرفات فجعل الناس 
يبتدرون أخفاف ناقته، يقفون إىل جانبها، فنّحاها رسول اهلل9، ففعلوا مثل 
ذلك، فقال: أّيها الناس! إّنه ليس موضع أخفاف ناقيت باملوقف، ولكن هذا 
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كّله موقف، و أشار بيده إىل املوقف و قال: هذا كّله موقف، فتفّرق الناس، 
و فعل ذلك باملزدلفة...«)16(.

2- و يف صحيح��ة معاوية بن عّمار عن اإلمام الصادق7 أّنه قال:» ثّم 
غ��دا9 و الناس معه و كان��ت قريش تفيض من املزدلفة و هي مَجْع)17( 
و مينعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رس��ول اهلل9 و قريش ترجو أن 
تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل اهلل تعاىل عليه:}ُثمَّ َأفِيُضوا 
{)18( يع��ين إبراهيم وإمساعيل  ِم��ْن َحْيُث َأفاَض النَّاُس َو اْس��َتْغِفُروا اهللَ
وإسحاق: يف إفاضتهم منها ومن كان بعدهم   . فلّما رأت قريش أّن قّبة 
رس��ول اهلل9 قد مضت كأّنه دخل يف أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون 
م��ن اإلفاضة من مكانهم، حّت��ى انتهى إىل نرة و ه��ي بطن عرنة حبيال 
األراك فض��رب قّبته، وضرب أخبيتهم عندها، فلّما زالت الش��مس خرج 
رسول اهلل9 و معه قريش، و قد اغتسل و قطع التلبية حّتى وقف باملسجد، 
فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم، ثّم صّلى الظهرو العصر بأذان و إقامتني، 
ث��ّم مضى إىل املوقف به، فجعل الناس يبت��درون أخفاف ناقته يقفون إىل 
جنبه��ا فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فق��ال: أّيها الناس! ليس موضع أخفاف 
ناق��يت باملوقف، ولكن هذا كّله و أومأ بي��ده إىل املوقف فتفّرق الناس، و 
فعل مثل ذلك مبزدلفة، فوقف الناس حّتى وقع القرص قرص الشمس ثّم 

أفاض وأمر الناس بالّدعة حّتى انتهى إىل املزدلفة«)19(.
3- ويف الكايف عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و حمّمد بن إمساعيل، عن 
الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمري و صفوان بن حييى، عن معاوية بن 

عّمار، عن اإلمام جعفر الصادق7، مثله)20(.
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4- و يف رواية جابر يف صحيح مس��لم: و أمر بقّبة من شعر تضرب له 
بنمرة، فس��ار رسول اهلل9 و ال تش��ّك قريش إاّل أّنه واقف عند املشعر 
احلرام، كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية، فأجاز رسول اهلل9 حّتى أتى 
عرفة، فوجد القّبة قد ُضربت له بنمرة، فنزل بها حّتى إذا زاغت الش��مس 
أمر بالقصواء، فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناس..   . ثّم أّذن ثّم 
أقام فصّلى الظهر، ثّم أقام فصّلى العصر، و مل يصلِّ بينهما شيئاً، ثّم ركب 
رسول اهلل9 حّتى أتى املوقف، فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات، 
و جعل حبل املش��اة بني يديه)21( واس��تقبل القبلة، فل��م يزل واقفًا حّتى 
غربت الشمس و ذهبت الصفرة قلياًل حّتى غاب القرص، و أردف أسامة 

خلفه و دفع رسول اهلل9)22(.
5- و روى الش��يخ الطوسي عن مجاعة عن أبي املفضل عن عبداهلل بن 
إسحاق بن إبراهيم بن مّحاد اخلطيب املدائين قال: حّدثنا عثمان بن عبداهلل 
ب��ن عمرو بن عثمان قال: حّدثنا عبداهلل ب��ن هليعة، عن أبي الزبري، قال: 
مسعت جابر بن عبداهلل يقول: بينا النيبُّ بعرفات، و علّي 7 جتاهه، و حنن 
، فدنا منه، فقال:  معه، إذ أومأ الن��يب9ُّ إىل علي7 فقال: ُادن ميّن يا عليُّ
ضع مخس��ك يعين كّفك يف كّفي، فأخذ بكّف��ه، فقال: يا علّي! خلقت أنا و 
أنت من ش��جرة، أنا أصلها، و أنت فرعها، و احلسن و احلسني أغصانها، 

فمن تعّلق بغصن من أغصانها أدخله اهلل اجلّنة برمحته)23(.
6- روى الش��يخ الطوسي بإس��ناده عن جابر بن عبداهلل األنصاري أّن 
رسول اهلل9 ألقى كلمة بعرفة، و إن كانت هذه الكلمة جاءت يف خطبته 

املشهورة باإلمجال، لكن ننقلها تأكيدًا و تكميالً   . 
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ث��ّم روى أيضًا رواية ُأخرى تؤكد أّن ه��ذه الكلمة ُألقيت مبنى: أخبنا 
مجاعة، عن أبي املفّضل قال: أخبنا أبو جعفر حمّمد بن جرير الطبي قراءًة، 
و عل��ّي بن حمّمد بن احلس��ن بن كاس النخع��ي و اللفظ له قاال: حّدثنا 
أمحد بن حييى بن زكريا األودي الصويف قال: حّدثنا حسن بن حسني يعين 
العرني قال: حّدثين حييى بن يعلى، عن عبداهلل بن موسى التيمي، عن أبي 
الزبري، عن جابر بن عبداهلل األنصاري قال: مسعت رس��ول اهلل9 يف حّجة 
الوداع و ركبيت متّس ركبته يقول:»ال ترجعوا بعدي كّفارًا يضرب بعضكم 

رقاب بعض، أما إن فعلتم لتعرفيّن يف ناحية الصف«)24(.
7 - وروى  البيهقي بس��ند ذكره عن عبد الرمحن بن يعمر الّديلي قال: 
أتيت رس��ول اهلل9 و هو بعرفات، فأتاه نفر م��ن أصحابه فأمروا رجاًل 
فنادى: يا رس��ول اهلل! كيف احلّج ؟ كيف احلّج؟ قال: فأمر رجاًل فنادى: احلّج 
يوم عرفة، م��ن جاء قبل صالة الصبح من ليلة مجع فقد مّت حّجه، أّيام منى 
َل ِفي َيْوَمْيِن َفال إِْثَم َعَلْيِه{)25( ثّم أردف رجاًل من خلفه  ثالثة: }َفَمْن َتَعجَّ

فنادى بذلك)26(.
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3 - خطبة رسول اهلل 9 يوم عرفة
يف الضحى من اليوم التاس��ع استقّر رسول اهلل9 يف قّبته اليت ُضِربت 
له بنمرة قرب عرفات، و قد اغتسل و تهّيأ ألداء أعمال هذا اليوم، و بعد 
أن زالت الش��مس خرج رس��ول اهلل9 من خيمت��ه و توّجه ليخطب يف 

الناس.
ففي صحيحة معاوية بن عّمار الطويلة عن اإلمام الصادق7 مبا يتعّلق 
مبناسك حج رسول اهلل9 وردت إشارة إىل هذه اخلطبة، فقد قال7: فوعظ 

الناس و أمرهم و نهاهم )و مل يذكر منت اخلطبة()27(.
وقد وردت هذه اخلطبة خمتصرة يف صحيح مسلم و مصادر ُأخرى حسب 

رواية جابر الطويلة)28(.
إّن هذه اخلطبة هي املشهورة واملعروفة يف كتب الفريقني، ويف عامل األدب 

هلا شأن عظيم، جلزالة ألفاظها، و عظم معانيها.
و قد وقع كالم بينهم يف مكانها و زمانها، فهل ألقاها رس��ول اهلل9 يف 

عرفة أو منى؟ و يف أّي يوم من أيام منى؟

37 حجة الوداع...  خطب وإرشاد



فبعضهم أوردها و مل يذكر يف أّي مكان تكّلم بها رس��ول اهلل9، كابن 
ش��عبة احلّراني يف حتف العقول )29(، و اجلاح��ظ يف البيان و التبيني)30(، 
وابن عبد رّبه األندلسي يف العقد الفريد)31(، بل أوردوها بعنوان »خطبة 

رسول اهلل9 يف حّجة الوداع«.
و بعض آخر أوردها و ذكر أّنها خطبة رس��ول اهلل9 بعرفة، كابن هشام 
يف الس��رية النبوّية و النسائي يف السنن الكبى)32(، ومسلم يف صحيحه 

كما ذكرناها، ومل يذكر له9 خطبة مبنى.
وثال��ث أوردها وذكر أّنها خطبة رس��ول اهلل9 أّيام منى، كالبخاري يف 
صحيحه عن ابن عّباس، قال: إّن رسول اهلل9 خطب الناس يوم النحر)33( 

و هكذا البغوي يف مصابيح السّنة)34(، ومل يذكر له9 خطبة بعرفة.
وقد أوردها اهليثمي بطرق عديدة بعنوان »باب اخُلطب يف احلّج«)35(.

وروى اب��ن كثري روايات يف خطبته يوم العيد، و ذكر اخلطبة الش��ريفة 
الطبي أيضًا و ابن األثري)36(.

ويف كن��ز العّم��ال و الطبق��ات الكبى ق��د وردت اخلطب��ة بروايات 
خمتلفة)37(.

وروى اب��ن ماجة بأّنه9 خطب يف حّج��ة الوداع، و ُأخرى بأّنه خطب 
بعرفات، و ثالثة بأّنه خطب يوم النحر بني اجلمرات)38(.

ويف بعض الروايات: نزلت هذه الس��ورة: }إِذا جاَء َنْصُر اهللِ َو اْلَفْتُح{
)39( على رسول اهلل9 يف أوسط أّيام التشريق، فعرف أّنه الوداع، فركب 

راحلته العضباء فحمد اهلل و أثنى عليه ثّم قال: أّيها الناس كّل دم كان يف 
اجلاهلية فهو هدر)40(.
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وأوردها ابن كثري خمتصرًا مّرة بعنوان خطبة رس��ول اهلل9 بعرفة على 
رواية مسلم وُأخرى بعنوان خطبة رسول اهلل9 مبنى برواية البخاري)41(.
وأورد الواق��دي يف املغازي بعض فقرات ه��ذه اخلطبة يف ضمن خطبة 

النيب9 مبّكة يوم الفتح)42(   . و كذلك املقريزي يف إمتاع األمساع)43(.
واعل��م أّنه بالرغ��م من االختالف بني من ذكر م��نت اخلطبة مطّواًل أو 
خمتصرًا بعن��وان أّنها خطبة النيب9 يف حّجة ال��وداع أو بعنوان خطبته 
بعرفات، أو ذكرها بعنوان أّنها خطبته9 مبنى يوم النحر، أو أوس��ط أّيام 

التشريق إاّل أّن كّلها قريبة املفاد و املعنى.
و الذي يبدو جليًا أّن رس��ول اهلل9 خطبها بعرف��ة، ونظرًا ألهميتها و 
عظيم ما تضمنته من معان جليلة و مطالب هاّمة فقد أعاد رس��ول اهلل9 
حمتوياتها و فقراتها يف مناس��بات ومواق��ف عديدة و أماكن ُأخرى يف يوم 
النحر أو اليوم احلادي عش��ر، فهي ُتعّد حبق خطب��ة كاملة و كلمة جامعة 

وأساسًا متينًا لوحدة املسلمني وتبيانًا لشؤون دينهم ودنياهم.
و ه��ي وإن اختلف��ت املصادر اليت ذكرتها يف بع��ض ألفاظها، فإّن هذا 

ها: االختالف ال يضّر باملعنى و املفاد، و إليك نصُّ

أْلَْمُد هللِ َنَْمُدُه َو َنْسَتِعيُنُه َو َنْسَتْغِفُرُه َو َنُتوُب ِإَلْيِه َو َنُعوُذ ِباهلِل 

ِمْن ُش��ُروِر َأْنُفِسَنا َو ِمْن َس��يَِّئاِت َأْعَماِلَنا َمنْ  َيْهِد اهلُل َفال ُمِضلَّ 

َلُه َو َمْن ُيْضِلْل َفال هاِدَي َلُه َو َأْش��َهُد َأْن ال ِإَلَه ِإاّل اهلُل َوْحَدُه ال 

دًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه. َشِريَك َلُه َو َأْشَهُد َأنَّ ُمَمَّ

 ُأوِصيُكْم ِعَباَد اهلِل ِبَتْقَوى اهلِل َو َأُحثُُّكْم َعَلى اْلَعَمِل ِبَطاَعِتِه َو 
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َأْسَتْفِتُح اهلَل ِبالَِّذي ُهَو َخْيٌ.

ْ َلُكْم َفِإنِّي اَل َأْدِري َلَعلِّي  َأمَّ��ا َبْعُد َأيَُّها النَّاُس اْسَُعوا ِمنِّ ُأَبنيِّ

ال َأْلَقاُكْم َبْعَد َعاِمي َهَذا، يِف َمْوِقِفي َهَذا.

 َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ ِدَماَءُكْم َو َأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم ِإَل َأْن َتْلَقْوا 

َربَُّكْم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا يِف َشْهِرُكْم َهَذا يِف َبَلِدُكْم َهَذا َأال َهْل 

َبلَّْغُت الّلُهمَّ اْشَهْد

َفَم��ْن َكاَنْت ِعْنَدُه َأَماَن��ٌة َفْلُيَؤدَِّها ِإَل َمِن اْئَتَمَن��ُه َعَلْيَها َو ِإنَّ 

َل ِرًبا َأْبَدُأ ِبِه ِرَبا اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد  ِرَب��ا اْلَاِهِليَِّة َمْوُض��وٌع َو ِإنَّ َأوَّ

َل َدٍم َأْبَدُأ ِبِه َدُم َعاِمِر  ِلِب َو ِإنَّ ِدَماَء اْلَاِهِليَِّة َمْوُضوَعٌة َو ِإنَّ َأوَّ الُْطَّ

ِلِب َو ِإنَّ َمآِثَر اْلَاِهِليَِّة َمْوُضوَعٌة  ْبِن َرِبيَعَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد الُْطَّ

َقاَيِة َو اْلَعْمُد َقَوٌد َو ِشْبُه اْلَعْمِد َما ُقِتَل ِباْلَعَصا  َداَنِة َو السِّ َغْيَ السِّ

َو اْلََجِر َو ِفيِه ِماَئُة َبِعٍي َفَمْن َزاَد َفُهَو ِمَن اْلَاِهِليَِّة.

ْيَطاَن َقْد َأِيَس َأْن ُيْعَبَد ِبَأْرِضُكْم َهِذِه َو َلِكنَُّه  َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ الشَّ

َقْد َرِضَي ِبَأْن ُيَطاَع ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِفيَما ُتَقُِّروَن ِمْن َأْعَماِلُكْم

َا النَِّسي ُء ِزياَدٌة يِف اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا   َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ

َة ما َحرََّم اهلُل َو ِإنَّ الزََّماَن  ُيِلُّوَنُه عامًا َو ُيَرُِّموَنُه عامًا ِلُيواِطُؤا ِعدَّ

َة  َماَواِت َو اأْلَْرَض َو ِإنَّ ِعدَّ َقِد اْس��َتَداَر َكَهْيَئِتِه َيْوَم َخَلَق اهلُل السَّ

ماواِت  ُهوِر ِعْنَد اهلِل اْثنا َعَشَر َشْهرًا يِف ِكتاِب اهلِل َيْوَم َخَلَق السَّ الشُّ
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َو اأَلْرَض ِمْنها َأْرَبَعٌة ُح��ُرٌم َثالَثٌة ُمَتَواِلَيٌة َو َواِحٌد َفْرٌد ُذو اْلَقْعَدِة 

َباَن َأال َهْل َبلَّْغُت  ِة َو احملَُْرَُّم َو َرَجٌب َبنْيَ ُجَاَدى َو َش��عْ َو ُذو اْلِجَّ

الّلُهمَّ اْشَهْد 

َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ ِلِنَساِئُكْم َعَلْيُكْم َحّقًا َو َلُكْم َعَلْيِهنَّ َحّقًا َحقُُّكْم 

َعَلْيِهنَّ َأْن ال ُيوِطْئَن ُفُرَشُكْم َو ال ُيْدِخْلَن َأَحدًا َتْكَرُهوَنُه ُبُيوَتُكْم 

ِإاّل ِبِإْذِنُكْم َو َأْن ال َيْأِتنَي ِبَفاِحَش��ةٍ َفِإْن َفَعْلَن َفِإنَّ اهلَل َقْد َأِذَن َلُكْم 

َأْن َتْعُضُلوُه��نَّ َو َتْهُجُروُهنَّ يِف الََْضاِجعِ  َو َتْضِرُبوُهنَّ َضْربًا َغْيَ 

ُمْبٍِح َفِإَذا اْنَتَهنْيَ َو َأَطْعَنُكْم َفَعَلْيُكْم ِرْزُقُهنَّ َو ِكْسَوُتُهنَّ ِبالَْْعُروِف 

َأَخْذتُُوُهنَّ ِبَأَماَنِة اهلِل َو اْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ ِبِكَتاِب اهلِل َفاتَُّقوا اهلَل 

يِف النَِّساِء َو اْسَتْوُصوا ِبِهنَّ َخْيًا 

َا الُْْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َو ال َيِ��لُّ لُِْؤِمٍن َماُل َأِخيِه ِإاّل  َأيَُّه��ا النَّاُس ِإنَّ

ِمْن ِطيِب َنْفٍس ِمْنُه َأال َهْل َبلَّْغُت الّلُهمَّ اْشَهْد َفال َتْرِجُعنَّ َبْعِدي 

ُكفَّارًا َيْض��ِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض َفِإنِّي َقْد َتَرْكُت ِفيُكْم َما ِإْن 

َأَخ��ْذُتْ ِبِه َلْن َتِضلُّوا؛ ِكَتاَب اهلِل َوِعْتَِتي َأْهَل َبْيِت َأال َهْل َبلَّْغُت 

الّلُهمَّ اْشَهْد

 َأيَُّه��ا النَّاُس ِإنَّ َربَُّكْم َواِح��دٌ َو ِإنَّ َأَباُكْم َواِحٌد ُكلُُّكْم آلَدَم َو 

آَدُم ِم��ْن ُتَراٍب ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْن��َد اهلِل َأْتَقاُكْم َو َلْيَس ِلَعَرِبيٍّ َعَلى 

َعَجِم��يٍّ َفْضٌل ِإالَّ ِبالتَّْقَوى َأال َهْل َبلَّْغُت؟ َقاُلوا: َنَعْم َقاَل: َفْلُيَبلِِّغ 
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اِهُد اْلَغاِئَب الشَّ

َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ اهلَل َقْد َقَس��مَ ِلُكلِّ َواِرٍث َنِصيَبُه ِمَن الَِْياِث َو 

ال َيُوُز لُِوِرٍث َوِصيَُّة َأْكَثَر ِمَن الثُُّلِث َو اْلَوَلُد ِلْلِفَراِش َو ِلْلَعاِهِر 

اْلََجُر َمِن ادََّعى ِإَل َغْيِ َأِبيِه َو َمْن َتَولَّ َغْيَ َمَواِليِه َفَعَلْيِه َلْعَنةُ  اهلِل 

َو الَْالِئَك��ةِ َو النَّاِس َأْجَِعنَي َو ال َيْقَبُل اهلُل ِمْنُه َصْرفًا َو ال َعْداًل َو 

الُم َعَلْيُكْم َو َرْحَُة اهلِل. السَّ

هذا هو منت اخلطبة النبوية القدسية كما ورد يف كتاب »حتف العقول«)44(   . 
و ال��ذي جيب علينا هنا هو اإلش��ارة إىل النقاط املهمة اليت وردت فيها، و 

هي:
1.محد اهلل و ثناؤه و االستغفار و االستعاذة و ذكر الشهادتني.

2   . إيص��اء عباد اهلل تع��اىل بتق��واه و العمل بأوام��ره و التجّنب عن 
معاصيه.

3   . حّث املسلمني على االستماع لكالمه و فهمه.
4   . حرمة دماء املسلمني و أعراضهم و أمواهلم، و أداء األمانة.

5   . حتري��م الرب��ا و إلغاء دماء)ثارات( اجلاهلي��ة، و إبطال مآثر اجلاهلية 
الرثة.

6   . تثبيت بعض األحكام و احلدود و الديات يف الش��ريعة اإلسالمية و 
إبالغ الناس بها.

7   . إبطال النس��يء، و التذكري حبقوق النس��اء، و النه��ي عن الظلم يف 
الوصية.
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8   . تثبيت مبدأ اأُلخوة اإلسالمية.
9   . إجياب التمّسك بالثقلني.

10   . رفض التمييز العنصري و إقرار مبدأ التفاضل بني املس��لمني على 
أساس التقوى.

و باإلضاف��ة إىل ه��ذه اخلطبة فقد ورد أّن رس��ول اهلل9 قد ألقى كلمة 
قصرية حني غروب الشمس و هو بعرفات، و قد أمجعت كافة املصادر اليت 
روتها على أّنه9 دعا عش��ّية عرفة أُلمته باملغفرة و الرمحة فأكثر الدعاء، 

فأوحى اهلل تعاىل إليه)45( أّني قد فعلت، إاّل ُظلم بعضهم بعضاً.)46(
كما وردت يف بعض الكتب خطبة ألقاها رسول اهلل9 بعرفة يف كرامة 
احلاّج عند اهلل تعاىل، و حنن نوردها تتميمًا للفائدة   . و يظهر من صدر هذه 
اخلطبة أّنه ألقاها عش��ّية عرفة بعد ما وق��ف باملوقف، و احلال أّن خطبته 

الشهرية ألقاها بعد الزوال ببطن عرنة، و هي مكان آخر جبنب عرفة.
ورد يف دعائم اإلس��الم: ع��ن علّي7 أّن رس��ول اهلل9 ملّا حّج حّجة 
ال��وداع وقف بعرفة و أقبل على الناس بوجهه و ق��ال: »مرحبًا بوفد اهلل 
ث��الث مّرات الذين إن س��ألو ُأعطوا، و ختل��ف نفقاتهم، و جيعل هلم يف 
اآلخرة بكّل درهم ألف من احلسنات« ثّم قال �:»أّيها الناس أال ُأبّشركم؟« 
قالوا: بلى يا رسول اهلل! قال:» إّنه إذا كانت هذه العشّية باهى اهلل بأهل هذا 
املوق��ف املالئكة فيقول: يا مالئكيت! ُأنظروا إىل عبادي و إمائي أتوني من 
أطراف األرض شعثًا غبًا هل تعلمون ما يسألون؟ فيقولون: رّبنا يسألونك 
املغفرة، فيقول: ُأشهدكم أّني قد غفرت هلم، فانصرفوا من موقفهم مغفورًا 

هلم ماسلف«)47(.
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ويف املس��تدرك عن القطب الراوندي يف لّب اللباب، عن النيّب9 قال: 
»إذا كانت عش��ّية عرفة يقول اهلل ملالئكته: ُأنظروا إىل عبادي و إمائي شعثًا 
غ��بًا جاُءون��ي من كّل فجٍّ عميق مل يروا رمح��يت و ال عذابي يعين اجلّنة و 

النار� ُأشهدكم مالئكيت إّني قد غفرت هلم احلاّج و غري احلاّج.
فلم ُيَر يومًا أكثر عتقاء من النار من يوم عرفة وليلتها«)48(.

ثم إنّ رس��ول اهلل9 ق��د أكثر من الدعاء و التض��ّرع إىل اهلل تعاىل يف 
عرفات، و مل يكتف بدعائه، بل راح حيّث املسلمني و حيّضهم على الدعاء 

و الذكر و اإلنابة إىل اهلل تعاىل.

4 - خطبته9 يوم النحر
عّب بعض املصنفني منهم البخاري و النس��ائي عن خطبة رسول اهلل9 
بعرفة خبطبة يوم النحر   . كما ذكر بعض املؤّرخني خطبة رسول اهلل9 مبنى، 

ومفادها يقرب من خطبته بعرفة، ولكن نّصوا على أّنها خطبته مبنى.
من هؤالء حمّمد بن سعد يف الطبقات، قال: أخبنا عبدالوهاب بن عطاء، 
قال: أخبنا س��عيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ش��هر بن حوشب، عن 
عبدالرمحن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول اهلل9 مبنى و 
إّني لتحت جران ناقته، و هي تقصع جبّرتها، وإّن لعابها ليسيل بني كتفّي، 
فقال:» إّن اهلل قسم لكّل إنسان نصيبه من املرياث، فال جتوز لوارث وصّية، 
أال و إّن الول��د للفراش و للعاهر احلجر، أال و من اّدعى إىل غري أبيه أو 

توىّل غري مواليه رغبًة عنهم فعليه لعنة اهلل و املالئكة و الناس أمجعني«.
وقال أيضًا: أخبنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي، أخبنا الوليد بن 
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مسلم، أخبنا هش��ام بن الغاز، أخبني نافع، عن ابن عمر: أّن النيب9 
، فقال للناس:»أّي يوٍم  وق��ف يوم النحر بني اجلمرات يف احلّجة اليت ح��جّ

هذا:؟ فقالوا: يوم النحر.
قال: »فأّي بلٍد هذا«؟
قالوا: البلد احلرام.

قال: »فأّي شهٍر هذا«؟
قالوا: الشهر احلرام.

فقال: »هذا يوم احلّج األك��ب، فدماؤكم و أموالكم و أعراضكم عليكم 
ح��رام كحرمة ه��ذا البلد يف هذا الش��هر يف هذا اليوم«   . ث��ّم قال: »هل 

بّلغت؟«
قالوا: نعم.

فطفق رسول اهلل9 يقول:»الّلهمَّ اش��هد«   . ثّم وّدع الناس، فقالوا: هذه 
حّجة الوداع.

وروى ابن س��عد مثله بسند آخر، فقال: أخبنا خلف بن الوليد األزدي، 
أخبنا حييى بن زكريا بن أبي زائدة، حّدثين أبو مالك األش��جعي، حّدثين 
ُنبيط بن ش��ريط األشجعي،قال: إّني لرديف أبي يف حّجة الوداع إذ تكّلم 
الن��يب9، فقمت على عجز الراحل��ة و وضعت رجلي على عاتقي أبي، 

قال: فسمعته يقول:» أّي يوٍم أحرم«؟
قالوا: هذا اليوم.

قال: »فأّي شهٍر أحرم«؟
قالوا: هذا الشهر،
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قال: »فأّي بلٍد أحرم«؟ قالوا: هذا البلد.
قال: »فإّن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم 

هذا يف بلدكم هذا، هل بّلغت«؟
قالوا: الّلهمَّ نعم   . قال:» الّلهمَّ اشهد، الّلهمَّ اشهد، الّلهمَّ اشهد«.

وقال أيض��اً: أخبنا يونس بن حمّمد املؤّدب، أخبنا ربيعة بن كلثوم بن 
جب حّدثين أبي، عن أبي غادية رجل من أصحاب رسول اهلل9 قال: خطبنا 
رس��ول اهلل9يوم العقبة، قال:» يا أّيها الناس إّن دماءكم و أموالكم حرام 
عليكم إىل أن تلقوا رّبكم كحرمة يومكم هذا يف ش��هركم هذا يف بلدكم 
ه��ذا و أال هل بّلغت«؟ قال: قلنا: نعم، قال: »الّلهمَّ اش��هد، أال ال ترجعّن 

بعدي كّفارًا يضرب بضعكم رقاب بعض«.
ثم إّن ابن سعد قال: أخبنا هاشم بن القاسم، أخبنا عكرمة بن عّمار، 
حّدث��ين اهلرماس بن زي��اد الباهلي قال: كن��ت ردف أبي يوم األضحى و 

نيبّ اهلل9 خيطب الناس على ناقته مبنى.
وقال: أخبنا هشام أبوالوليد الطيالسي، أخبنا عكرمة بن عّمار، أخبنا 
اهلرماس بن زياد قال: انصرف رسول اهلل9 و أبي ُمْرد يف ورائه على مجٍل 
ل��ه، و أنا صيّب صغري، فرأيت الن��يّب9 خيطب الناس على ناقته الَعْضباء 

يوم األضحى مبنى)49(.
وال خيفى أّن مفادها نفس مفاد اخلطبة اليت ذكرناها س��ابقاً، و استظهرنا 

بأّنه أوردها بعرفة، و ميكن إيرادها مّرة ثانية مبنى.
و يف املصّنف البن أبي شيبة بسندين عن جماهد و مسروق أّن النيّب9 

خطبهم يوم النحر)50(.
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ويف السنن الكبى عن رجلني من بين َبكٍر قاال: رأينا رسول اهلل9 خيطُب 
بني أوسط أّيام التشريق، و حنن عند راحلته و هي خطبة رسول اهلل9 اليت 

خطب مبنى)51(.
وق��ال أيضاً: أخبنا علّي بن أمحد بن عبدان، أنبأ أمحد بن عبيد الصّفار، 
]حّد[ثن��ا أبو مس��لم إبراهيم ب��ن عبداهلل   . وأخبنا أب��و نصر عمر بن 
عبدالعزي��ز بن ُعمر بن قتادة النعمان��ّي، أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن ُنيد 
لمي، أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهلل البصري، ]حّد[ ثنا أبوعاصم،  السُّ
ع��ن ربيعة بن عبدالرمحن بن حصن الغنوّي، حّدثتين س��ّراُء بنت نبهان 
و كان��ت ربَّة بيٍت يف اجلاهلية قالت: مسعت رس��ول اهلل9 يقول يف حّجة 

الوداع: »هل تدرون أيُّ يوٍم هذا؟«.
قال: و هو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس.

قالوا: اهلل و رسوله أعلم.
قال: »هذا أوسط أّيام التشريق، هل تدرون أّي بلٍد هذا؟«.

قالوا: اهلل و رسوله أعلم.
قال: »هذا امَلْشَعُر احلرام«   . ثّم قال:»إّني ال أدري لعّلي ال ألقاكم بعد هذا، 
أال و إّن دماءك��م و أموالك��م و أعراضكم عليكم ح��رام كحرمة يومكم 
هذا، يف بلدكم هذا حّتى تلقوا رّبكم فيس��ألكم عن أعمالكم، أال فلُيَبلِّْغ 
أدناك��م أقصاكم، أال هل بّلغُت؟« فلّما قدمنا املدينة مل يلبث إاّل قلياًل حّتى 
مات9   . ثّم قال: رواه حمّمد بن بّشار عن أبي عاصم بهذا اإلسناد و قال: 

قالت: خطبنا رسول اهلل9 يوم الرؤوس)52(.
ويف مس��ند أمحد بن حنب��ل عن أبي نضرة قال: حّدث��ين من مسع خطبة 
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النيب9 يف وسط أّيام التشريق فقال: »يا أّيها الناس! إّن رّبكم واحد، و إّن 
أباكم واحد، أال ال فض��ل لعربّي على عجمّي، و ال لعجمّي على عربّي، 
و ال ألمحر على أس��ود، و ال ألسود على أمحر إاّل بالتقوى   . أبّلغت؟« قالوا: 

بّلغ رسول اهلل9 ..   . إىل آخر احلديث)53(.
و قد روى يف دعائم اإلس��الم عن اإلمام جعفر الصادق7، عن اإلمام 
علّي 7 قال: مسعت رسول اهلل9 خيطب يوم النحر و هو يقول: »هذا يوم 
الثّج و العجّ   . و الثّج: ما تهريقون فيه من الدماء، فمن صدقت نّيته كانت 
أّول قط��رة له كّفارة لكّل ذنب   . و الع��ّج: الدعاء، فعّجوا إىل اهلل، فواّلذي 
نفس حمّمد بيده ال ينصرف من هذا املوضع أحد إاّل مغفورًا له إاّل صاحب 

كبرية مصّرًا عليها ال حيدِّث نفسه باإلقالع عنها«)54(.
وُيعتق��د أّن هذه اخلطبة قد قاهلا9 مبنى يوم النحر يف حّجة الوداع، كما 

يدّل على ذلك لفظة »هذا املوضع«   . 
ولك��ن حيتمل أن يكون قد ألقاها يوم عي��د األضحى باملدينة املنّورة يف 
عام من األعوام، و مراده م��ن »هذا املوضع« مصّلى العيد و مكان اخلطبة 
و جممع املس��لمني، ولكن روايات البيهقي صرحية يف أّنه أوردها مبنى يوم 

النحر يف حّجة الوداع.
فقد روى البيهقي بس��نده عن أبي بكرة قال: خطبنا رس��ول اهلل9 يوم 

النحر فقال: »ال ترجعوا بعدي كّفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض«.
و فيه أيضًا بس��نده عن اهلرماس بن زياد قال: رأيت النيّب9 و أنا صيّب 

أردفين أبي خيطب الناس مبنى يوم األضحى على راحلته.
و فيه أيضًا بس��نده عن أبي أمامة مسعت أب��ا أمامة يقول: مسعت خطبة 

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 48



رسول اهلل9 مبنى يوم النحر.
و في��ه أيضًا بس��نده عن رافع بن عمرو املزني قال: رأيت رس��ول اهلل9 
خيطب الناس مبنى حني ارتفع الضحى على بغلٍة ش��هباء، و علّي ُيَعّبُ عنه، 

والناس بني قائم و قاعد)55(.
و روى الص��دوق بس��نده عن أب��ي أمامة يقول: مسعت رس��ول اهلل9 
يقول:»أّيها الناس إّن��ه ال نيّب بعدي، وال ُأّمة بعدكم، أال فاعبدوا رّبكم، و 
صّلوا مخسكم، وصوموا شهركم، وحّجوا بيت رّبكم، و أّدوا زكاة أموالكم 

طّيبة بها أنفسكم، و أطيعوا والة أمركم تدخلوا جّنة رّبكم«)56(.
فه��ذه الرواية وإن مل تك��ن فيها داللة على أّن ه��ذا الكالم صدر من 
الن��يّب9 يف حّجة الوداع، لكن الروايتني اأُلخريني تداّلن على ذلك، فإّن 
أمحد بن حنبل يف مس��نده و احلاكم يف املس��تدرك قد زادا فيما روياه: يقول 
أبو أمامة: مسعت رس��ول اهلل9 خيطب الناس يف حّجة الوداع، و هو على 
اجلدع��اء واضع رجله يف غراز الرحل يتطاول يقول: أال تس��معون؟ فقال 
رجل من آخر القوم: ما تقول؟ قال: اعبدوا رّبكم..   . إىل آخر احلديث)57(.

5 - خطبته9 يف مسجد اخليف
روى الكليين عن عّدة من أصحابنا، عن أمحد بن حمّمد بن عيس��ى، عن 
أمحد بن حمّمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن 
أبي عبداهلل7: أّن رس��ول اهلل9 خطب الناس يف مسجد اخليف فقال:» 
ر اهلل عبدًا مسع مقاليت فوعاها و حفظها و بّلغها من مل يس��معها، فرّب  َنضَّ
حام��ل فقٍه غرُي فقي��ٍه، و رّب حامل فقٍه إىل من هو أفقه منه، ثالث ال يغّل 
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عليهّن قلب امرٍئ مسلم: إخالص العمل هلل، و النصيحة ألئّمة املسلمني، 
و اللزوم جلماعتهم، فإّن دعوتهم حميطة من ورائهم، املسلمون إخوة تتكافأ 

دماؤهم، و يسعى بذّمتهم أدناهم«.
ثّم قال: و رواه أيض��ًا عن مّحاد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور 
مثله، وزاد فيه:»وهم يد على من س��واهم«   . وذكر يف حديثه أّنه خطب يف 

حّجة الوداع مبنى يف مسجد اخليف.)58(
ورواها الش��يخ أبو عبداهلل املفيد يف األمالي بسند آخر ذكره عن اإلمام 

الصادق7 أّنه قال: »خطب رسول اهلل يوم منى فقال...إىل آخره«)59(.
ورواها أيضًا الش��يخ الصدوق عن حمّمد بن موس��ى بن املتوّكل قال: 
حّدثنا علي بن احلسني السعد آبادي قال: حّدثنا أمحد بن حمّمد بن خالد، 
ع��ن أمحد بن حمّمد بن أبي نصر البزنطي، عن مّحاد بن عثمان، عن أبي 
عبداهلل7، ورواها بس��ند آخر يف اخلصال)60(، و أيضًا وردت يف مجهرة 

خطب العرب)61(.
ورواها ابن ماجة يف السنن بسند ذكره عن جبري بن مطعم)62(، أّنه قال: 
قام رس��ول اهلل9 باخليف من منى فقال: »نّضر اهلل إىل أن قال فإّن دعوتهم 
حتيط م��ن ورائهم«   . وأّما صدر احلديث فقط، فقد ذكره يف ضمن أحاديث 

متعّددة)63(.
وقال الفريوز آبادي: رجع9 إىل منزله بالقرب من مس��جد اخليف، و 
خط��ب خطبة بليغة، بلغ صوته إىل مجيع أهل اخليام يف خيامهم، و هذا من 

مجلة املعجزات النبوّية)64(.
ويف سنن أبي داود بس��نده عن عبدالرمحن بن معاذ التيمي قال: خطبنا 
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رس��ول اهلل9 و حنن مبنى ففتح��ت أمساعنا، حّتى كّنا نس��مع ما يقول و 
حنن يف منازلنا، فطفق يعّلمهم مناس��كهم حّتى بلغ اجلمار، فوضع إصبعيه 
السّبابتني، ثّم قال: حبصى اخلذف، ثّم أمر املهاجرين فنزلوا يف مقّدم املسجد، 

و أمر األنصار فنزلوا من وراء املسجد، ثّم نزل الناس بعد ذلك)65(.
ويف الكايف عن حمّمد بن احلس��ن، عن بعض أصحابنا، عن علّي بن 
احلكم، عن احلكم بن مس��كني، عن رجل من قريش من أهل مّكة قال: 
قال س��فيان الث��وري: اذهب بنا إىل جعفر بن حمّم��د7 قال: فذهبت 
معه إليه، فوجدناه قد ركب داّبته، فقال له س��فيان: يا أبا عبداهلل حّدثنا 
حبديث خطبة رس��ول اهلل9 يف مس��جد اخليف، قال: دعين حّتى أذهب 
يف حاج��يت فإّني قد ركبت فإذا جئت حّدثتك، فقال: أس��ألك بقرابتك 
من رس��ول اهلل9 ملّا حّدثتين، قال: فنزل، فقال له سفيان: ُمر لي بدواة و 

قرطاس حّتى أثبته، فدعا به ثّم قال: اكتب:

بسم اهلل الرمحن الرحيم   . خطبة رسول اهلل9 يف مسجد اخليف: 

»نّضر اهلل عبدًا س��ع مقالت فوعاها، و بّلغها من مل تبلغه، يا أّيها 

الناس! ليبّلغ الشاهد الغائب، فرّب حامل فقٍه ليس بفقيه، و رّب 

حام��ل فقه إل من هو أفقه منه، ثالث ال يغّل عليهّن قلب امرئ 

مس��لم: إخالص العمل هلل، و النصيحة ألئّمة السلمني، و اللزوم 

لماعتهم، ف��إّن دعوتهم ميطة من ورائهم، الؤمنون إخوة تتكافأ 

دماؤهم، و هم يد على من سواهم، يسعى بذّمتهم أدناهم«.

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 52



فكتبه سفيان ثّم عرضه عليه، وركب أبو عبداهلل7.)66(
و ق��د ذكر القّمي هذه اخلطبة املبارك��ة وزاد يف آخرها: و صّية النيب9 
يف التمّس��ك بالثقلني)67(، وليس ببعيد؛ ألّنه قد أمر املسلمني بالتمّسك 

بالثقلني مّرات عديدة و يف مواطن شّتى.

6 - خطبة رسول اهلل9 عند الكعبة
عندما قضى رسول اهلل9 حّجته أتى مودِّعًا للكعبة الشريفة، فلزم حلقة 

الباب و نادى:
أّيها الناس! فاجتمع من يف املسجد احلرام و من يف السوق حوله، فخطب 
هذه اخلطبة البليغة و ذكر الفنت اليت حتدث بعده و الفس��اد الذي يتعّرض 

له الناس يف أخالقهم و أعماهلم و عقائدهم، و حتّقق أشراط الساعة.
وجدير بالذكر أّن هل��ذه اخلطبة املباركة روايات متعّددة خمتلفة فيما بينها 
يف بعض األلفاظ، و مشرتكة يف األكثر   . فقد روى السيوطي يف الدّر املنثور 
��اَعَة َأْن َتْأتَِيُه��ْم َبْغَتًة َفَقْد جاَء  ذي��ل اآلية الكرمية:}َفَهْل َيْنُظُروَن إالَّ السَّ
َأْش��راُطها{)68( وقال: أخرج ابن مردويه، عن ابن عّباس رضي اهلل عنهما 
قال: حّج النيب حّجة الوداع ث��ّم أخذ حبلقة باب الكعبة فقال: أّيها الناس 

أال أخبكم بأشراط الساعة إىل آخره)69(.
ورواها أيضًا حميي الدِّين ابن العربي يف حماضرة األبرار و مسامرة األخيار 

مرساًل عن عبداهلل بن عّباس، عن النيب9)70(.
وأّما يف كتب الش��يعة اإلمامّية فرويت يف جامع األخبار مرسلة عن جابر 
ب��ن عبداهلل األنصاري أّنه قال: حججت مع رس��ول اهلل9 حّجة الوداع، 
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فلّم��ا قضى النيب9 ما افرتض عليه من احلّج أت��ى مودِّعًا الكعبة، فلزم 
حلقة الباب و نادى برفيع صوته: أّيها الناس! فاجتمع أهل املسجد و أهل 

السوق، فقال: امسعوا إّني قائل ما هو بعدي كائن..   . إىل آخره)71(.
اَعَة{  وجاء يف تفسري القمي يف ذيل اآلية املباركة: }َفَهْل َيْنُظُروَن إالَّ السَّ
قال: حّدثين أبي، عن سليمان بن مسلم بن اخلّشاب، عن عبداهلل بن جريج 
املّكي، ع��ن عطاء بن أبي رباح، عن عبداهلل ب��ن عّباس قال: حججنا مع 
رسول اهلل9 حّجة الوداع فأخذ حبلقة باب الكعبة، ثّم أقبل علينا بوجهه، 

فقال:
»أال ُأخبكم بأش��راط الس��اعة؟« و كان أدنى الناس منه يومئٍذ سلمان 

رمحة  اهلل عليه، فقال: بلى يا رسول اهلل!
فقال 9: » إّن من أشراط الساعة إضاعة الصلوات و اّتباع الشهوات، 
و املي��ل إىل األهواء، و تعظيم أصحاب املال، و بيع الدين بالدنيا، فعندها 
يذوب قلب املؤمن يف جوفه كما ُيذاب امللح يف املاء مّما يرى من املنكر فال 

يستطيع أن يغرّيه«.
قال سلمان: وإّن هذا لكائن يا رسول اهلل؟!

قال: »إي واّلذي نفس��ي بيده يا س��لمان! إّن عندها يليهم ُأمراء َجَوَرة و 
وزراء فسقة، و عرفاء ظلمة، و ُأمناء خونة«.

فقال سلمان: و إّن هذا لكائن يا رسول اهلل؟!
ق��ال 9:» إي و الذي نفس��ي بيده يا س��لمان! إّن عندها يكون املنكر 
معروف��اً، و املعروف منك��رًا، و يؤمتن اخلائن، و خي��ّون األمني، و يصدَّق 

الكاذب، و يكذَّب الصادق..   . إىل آخر اخلطبة الشريفة«)72(.
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7- خطبته9 يف غدير ُخم
بعد أن أمت رس��ول اهلل9 و املسلمون حّجهم و قضوا مناسكهم خرجوا 
من مكة املكرمة يف ضحى اليوم الرابع عشر من ذي احلجة احلرام متوّجهني 
إىل املدينة املنّورة، و كان موكب الرس��ول9 يس��ري حنو املدينة منزاًل بعد 
منزل و مرحلة بعد مرحلة، حّتى مضى اليوم اخلامس عش��ر و الس��ادس 
عشر و السابع عشر، و يف ضحى اليوم الثامن عشر و حينما بلغ املوكب 
الش��ريف قريبًا من اجلحفة بغدير خّم و قد ابتعد 185 كيلومرتًا عن مكة، 
و قب��ل تفّرق احلجاج يف مس��ريهم و ذهابهم إىل أوطانه��م، نادى منادي 

الرسول9: الصالة جامعة.
فارتّج احلجاج من هذا النداء، إذ مل تكن هذه الس��اعة زمان نزول، و مل 
يكن هذا امل��كان منزاًل و موقفًا لالس��رتاحة، فتوّقف املوكب، فلحق من 
كان يف آخر القافلة، ورجع من كان يف مقّدمها، فاجتمعوا يف احلّر الش��ديد 
ليس��معوا اخلب اهلاّم، حّتى وضع كثري منهم رداءه على رأسه من شّدة حرارة 

الشمس، ووضع البعض رداءه حتت قدميه اّتقاًء ِلَلهيب الرمضاء.
فصّلى رسول اهلل9 باملسلمني صالة الظهر، ثّم صنعوا من أقتاب اإلبل 
منبًا رفيعًا لرسول اهلل9، فصار اأُللوف من البشر آذانًا صاغية لكالمه9 
ليسمعوا و ليعوا كالم خطيب اهلل تعاىل، فرقى املنب و فتح فمه الطّيب و 

تكّلم بكالم بّلغ فيه املسلمني ما أمره اهلل تعاىل بتبليغه.
و حنن نورد اخلطبة الش��ريفة عن كتاب املناقب البن املغازلي الشافعي 

بسند ذكره، فقال رسول اهلل9:

المد هلل نمده و نس��تعينه، و نؤمن به و نتوّكل عليه، و نعوذ 
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ئات أعمالنا، الذي ال هادي لن  باهلل من شرور أنفسنا، ومن س��يّ

أضّل، و ال مضّل لن هدى، و أشهد أن ال إله إاّل اهلل، و أّن مّمدًا 

عبده و رسوله.

أّم��ا بعد أّيها الناس! فإّنه مل يكن لن��ّي من العمر إاّل نصف 

من)73( عّمر من قبله، و إّن عيس��ى ب��ن مريم7 لبث يف قومه 

أربعني سنة، وإّني قد أسرعت يف العشرين، أال وإّني يوشك أن 

ُأفارقكم، أال وإّني مسؤول و أنتم مسؤولون، فهل بّلغتكم؟ فماذا 

أنتم قائلون؟

 فق��ام من كّل ناحية م��ن القوم جميب يقولون: نش��هد أّنك عبداهلل و 
رسوله، قد بّلغت رسالته، و جاهدت يف سبيله، و صدعت بأمره، و عبدته 

حّتى أتاك اليقني، جزاك اهلل عّنا خري ما جزى نبّيًا عن أّمته.

فقال:»ألستم تش��هدون أن ال إله إاّل وحده الشريك له، و أّن 

مّمدًا عبده و رس��وله، و أّن الّنة حّق، و أّن النار حّق، و تؤمنون 

بالكت��اب كّله؟ قال��وا: بلى، قال: فإّني أش��هد أن قد صدقتكم و 
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صّدقتموني، أال و إّني فرطكم و إّنكم تبعي، توش��كون أن تردوا 

عليَّ الوض، فأس��ألكم حني تلقونن عن ثقليَّ كيف خلفتموني 

فيهما«؟
ق��ال: فُأعيل علينا)74( ما ندري ما الثقالن، حّتى قام رجل من املهاجرين 

و قال: بأبي و ُاّمي أنت يا نيّب اهلل ما الثقالن؟

ق��ال9: »األكب منهم��ا كتاب اهلل تعال، س��بب طرفه بيداهلل 

و طرف بأيديكم، فتمّس��كوا به، وال تضّل��وا، و األصغر منهما 

عتت��ي   . من اس��تقبل قبلت و أجاب دعوتي، ف��ال تقتلوهم و ال 

تقهروهم و ال تقصروا عنهم، فإّني قد سألت هلم اللطيف اخلبي 

فأعطاني، ناصرهما لي ناص��ر، وخاذهلما لي خاذل، وولّيهما لي 

. ، وعدّوهما لي عدوٌّ وليُّ

أال و إّنه��ا مل تهلك ُأّمة قبلكم حّتى تتدّين بأهوائها، و تظاهر 

على نبّوتها، و تقتل من قام بالقس��ط، ثّم أخذ بيد علّي بن أبي 

طالب7 فرفعها ثّم قال: َمْن كنُت مواله فهذا مواله، و َمْن كنُت 
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و لّي��ُه فهذا و لّي��ُه، َالّلهمَّ واِل من واالُه، وع��اِد َمْن عاداُه«   . قاهلا 

ثالثًا)75(.

ثّم تّوج رس��ول اهلل9 علّيًا7 بعمامته »الس��حاب« أمام مجوع حاشدة 
من املؤمنني بيده الش��ريفة، فس��دل طرفها على منكبه، و أمر املهاجرين و 
األنصار أن يس��لِّموا على علّي7 بإمرة املؤمنني ويهّنئونه بهذه الفضيلة 

العظيمة   . فسّلم وجوه املسلمني)76( عليه بإمرة املؤمنني و هّنأوه)77(.
وم��ن يراجع أغلب املصادر التارخيية و كتب احلديث جيد أّن هذه اخلطبة 
قد احتّل��ت العديد من الصفحات، و أب��رزوا و جوهها املختلفة، و من 
ه��ؤالء الطبي اّلذي أّل��ف كتابًا مجع فيه أحاديث غدي��ر خّم يف جمّلدين 

ضخمني.)78(
و قال الش��يخ سليمان احلنفي القندوزي يف ينابيع املوّدة: ُحكي عن أبي 
املعالي اجلويين امللّقب بإمام احلرمني أس��تاذ أبي حام��د الغزالي أّنه قال: 
رأيت جمّلدًا يف بغداد يف يد صّحاف فيه روايات خب غدير خّم مكتوبًا عليه 
اجملّلدة الثامنة و العش��رون من طرق قوله9: من كنت مواله فعلّي مواله، 

و يتلوه اجملّلدة التاسعة و العشرون)79(.
ومنت اخلطبة الش��ريفة خيتلف يف الروايات احلاكية هلا، و كّلها تش��تمل 

على قول رسول اهلل9 خماطبًا هذا اجلمع العظيم:

»ألست أول بكم من أنفسكم«؟ 
قال��وا: بلى، فأخذ بضبع علّي ب��ن أبي طالب و رفعها حّتى ُرئَي بياض 

إبطيهما، 

فق��ال: »من كنت مواله فهذا علّي مواله، اللهمَّ و اِل من وااله، 
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و عاِد من عاداه، وانصر من نصره، و اخذل من خذله«.
و يف االحتج��اج و روضة الواعظني و العدد القوّية و اليقني)80( ذكروا 
خطبة طويلة جّدًا للنيّب العظيم يف هذا املشهد العاّم، و بعض املؤلِّفني ذكر 
نّصًا متوّسطًا بني القصري و الطويل هلذه اخلطبة؛ كابن املغازلي)483ه ( يف 
املناقب كما مّر، و ابن األثري يف ُأس��دالغابة)81(، و الشيخ أمحد أبوالفضل 
بن حمّمد باكثري املّكي الش��افعي)املتوّفى 1047ه ( يف وس��يلة املآل يف عّد 
مناق��ب اآلل)82(، والش��يخ العاملي يف ضياء العاملني ع��ن كتاب الوالية 
للط��بي امل��ؤرِّخ)83(، و املّتقي اهلندي يف كنز العّم��ال)84(، واحلمويين يف 
فرائد الس��مطني)85(، و ابن الصّباغ املالكي يف الفص��ول املهّمة)86(، و 
ابن كثري يف البداية و النهاية)87(، و ابن حجر يف الصواعق احملرقة)88(، و 
احلليب يف الس��رية النبوية)89(، و اهليثمي يف جممع الزوائد)90(، و القرماني 
يف أخب��ار الدول)91(، و بعض احملدِّثني و الرواة ذكروا فقط نقطة هاّمة من 

هذه اخلطبة؛ و هي قول رسول اهلل9: من كنت مواله فعليٌّ مواله.
و بعد إيراد هذه اخلطبة قال الشاعر الشهري حّسان بن ثابت لرسول اهلل9: 
ائذن لي يا رس��ول اهلل أن أقول يف علّي أبياتًا تسمعهّن، فقال9: ُقل على 

بركة اهلل، فأنشد حّسان بن ثابت شعره املعروف:
نبّيه��م الغدي��ر  ي��وم  يناديه��ُم 

 

منادي��ا بالّرس��ول  امس��ع  و  خب��ّم 

 

فق��ال: فم��ن موالك��ُم و نبّيك��م

 

 فقال��وا و مل يب��دوا هن��اك التعاميا
نبّين��ا أن��ت  و  موالن��ا  إهل��ك 

 

و مل تل��ق مّن��ا يف الوالي��ة عاصي��ا

 

فق��ال ل��ه ق��م ي��ا عل��ّي فإّن��ين

 

رضيت��ك من بع��دي إمام��ًا و هاديا

 

فم��ن كن��ت م��واله فه��ذا ولّي��ه

 

فكون��وا ل��ه أتب��اع ص��دٍق مواليا
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ولّي��ه واِل  الّله��ّم  دع��ا:  هن��اك 

 

وُك��ن لّل��ذي ع��ادى علّي��ًا معاديا

 

و قد روى هذه األبيات الس��ّتة العالمة األميين يف كتابه الغدير)92( 
عن اثين عش��ر من علماء أهل الس��ّنة و عن اثنني و عشرين من علماء 
اإلمامي��ة، و نقلها عن كتاب س��ليمان بن قيس اهلاللي و املوىل حمس��ن 
الفيض الكاش��اني يف »علم اليقني«)93( بزيادة أبي��ات أربعة، و قال بعد 

البيت األّول:

وق��د ج��اء جبيل عن أم��ر رّبه

 

بأّن��ك معص��وم ف��ال ت��ُك واني��ا

 

و بّلغهم ما أنزل اهلل رّبهم إليك

 

األعادي��ا هن��اك  خت��ش  ال   و 
فق��ام ب��ه إذ ذل��ك راف��ع كّفه

 

بك��ّف عل��يٍّ ُمعلن الص��وت عاليا

 

و زاد بعد البيت السادس:

لنصرهم ناصريه  انص��ر  فيارّب 

 

 إمام ه��دى كالب��در جيل��و الدياجيا
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ثّم قال العالمة األميين: و الذي يظهر للباحث أّن حّسانًا أكمل هذه 
األبيات بقصيدة ضّمنها نبذًا من مناقب أمرياملؤمنني7)94(.

ويف خت��ام حديثنا عن هذه اخلطبة اهلامة، ولكي نرفع ما قد يتس��ّرب إىل 
نفوس البعض من الش��ك فيها نذكر ش��يئًا عن رواتها من الصحابة و 

التابعني، و ماُألَِّف يف حديث الغدير، فنقول: 
أّواًل: روى حديث الغدير من الصحابة مئة و عشرون صحابيًا منهم:

1. أبوبكر بن أبي قحافة التيمي:)املتوفى13ه (.
2. أبوهريرة الدوسي: )املتوّفى57�59ه (.

3. أبوليلى األنصاري: إستشهد بصفني مع اإلمام علي7 سنة37ه .
4. أبو زينب بن عوف األنصاري.

5. أبو فضالة األنصاري: بدري استشهد بصفني مع اإلمام علي7.
6. أبو قدامة األنصاري.

7. أبو عمرة بن عمرو بن حمّصن األنصاري.
8. أبو اهليثم بن التيِّهان، إستشهد بصفني مع اإلمام علي7 سنة37ه .

9. أبو رافع القبطّي.
10. أبو ذؤيب خويلد أو خالد� ابن خالد بن حمرث اهلذلي.

ثانيًا: و رواه أيضًا اثنان و مثانون من التابعني، منهم:
1. أبو راشد احلباني الشامي، إمسه أخضر، نعمان.

2. أبو س��لمة عبداهلل بن عبدالرمحن بن ع��وف الّزهري املدني)املتوّفى 
94ه (.

3. أبو سليمان املؤّذن.

61 حجة الوداع...  خطب وإرشاد



4. أبو صاحل السّمان، ذكوان املدني)املتوّفى101ه (.
5. أبو عنفوانة املازني.

6. أبو عبد الرحيم الكندي.
7. أبو القاسم األصبغ بن ُنباتة التميمي، الكويف.

8. أبو ليلى الكندي.
9. إياس بن ُنَذير.

10. مجيل بن عمارة.
ثالث��ًا: و قد أّيده و رواه من العلماء و أعالم احلفاظ واملؤّرخني ثالمثئة 

و ستون، نذكر منهم:
1. احلافظ أبو عيسى الرتمذي) املتوّفى 279ه (.)95(
2. احلافظ أبو جعفر الطحاوي)املتوّفى 279ه (.)96(

3. احلافظ ابن عبد الّب القرطيب )املتوّفى 463ه (.)97(
4. الفقيه أبو احلسن بن املغازلي الشافعي)املتوّفى 483ه (.)98(

5. حجة اإلسالم أبو حامد الغزالي)املتوّفى 505 ه (.)99(
6. احلافظ أبو الفرج بن اجلوزي احلنبلّي) املتوّفى 597ه (.

7. أبو املظفر سبط ابن اجلوزي احلنفي)املتوّفى 654ه (.)100(
8. ابن أبي احلديد املعتزلي)املتوّفى 655ه ).)101(

9. احلافظ أبو عبداهلل الكنجي الشافعي) املتوّفى 658ه (.)102(
الشيخ أبو املكارم عالء الدين السمناني)املتوّفى 736ه (.)103(  .10

مشس الدين الذهيب الشافعي)املتوّفى 748ه (.)104(  .11
12. مشس الدين اجلزري الشافعي )املتوّفى 833ه (.)105(
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احلافظ ابن حجر العسقالني)املتوّفى 852ه (.)106(  .13
مجال  الدين  أبواحملاسن  يوسف  بن صالح  الدين  احلنفي.)107(  .14

نور الدين  اهلروي  التازي  احلنفي )املتوّفى 1014ه (.)108(  .15
زين الدين املناوي الشافعي )املتوّفى1031ه (.)109(  .16
نور الدين احلليب الشافعي )املتوّفى 1044ه (.)110(  .17

السيد حممد البزني الشافعي)املتوّفى 1103ه (.)111(  .18
السيد ابن محزه احلراني الدمشقي احلنفي )املتوّفى1120ه (.)112(  .19

مريزا حممد البدخشي.)113(  .20
21. مفيت الشام العمادي احلنفي الدمشقي )املتوّفى1171ه (.)114(

22. أبو العرفان الصبان الشافعي )املتوّفى 1206 ه (.)115(
23. حممود اآللوسي البغدادي)املتوّفى 1270ه (.)116(

24. الشيخ حممود احلوت البريوتي الشافعي)املتوّفى 1276ه (.)117(
25. املولوي ولّي اهلل اللكهنوي.)118(

26. احلافظ املعاصر شهاب الدين الغماري املغرب.)119(
27. الشيخ عبدالعزيز حممد بن الصّديق املغربي   . )120(

رابعًا: من ألف يف حديث الغدير.
و إليك قائمة بأمساء بعض من ألف يف حديث الغدير و اس��م كتابه أو 
رس��الته و ال نّدعي هنا أننا س��نذكر كل ما ُأّلف بهذا الصدد ألّن ذلك ال 

ولن يتوقف إن شاء اهلل تعاىل:
1   . أب��و جعفر حممد ب��ن جرير بن يزي��د بن خالد الط��بي، اآلملي، 

)املتوّفى310ه (له كتاب »الوالية يف طرق حديث الغدير«.
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2   . أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد اهلمداني، احلافظ املعروف بابن 
عقدة)املتوّفى333ه ( له »كتاب الوالية يف طرق حديث الغدير«.

3   . أبو بكر حممد بن عمر بن حممد بن سامل التميمي، البغدادي، املعروف 
باجُلعابي)املتوّفى سنة 355ه ( له كتاب »َمْن روى حديث غدير خم«.

4   . أبو طالب عبداهلل بن أمحد بن زيد األنباري، الواسطي )املتوّفى 356ه ( 
له كتاب »طرق حديث الغدير«.

5   . أبوغال��ب أمحد بن حممد بن حممد الّزراري)املتوّفى 368ه ( له جزء يف 
خطبة الغدير.

6   . أبو املفّضل حممد بن عبداهلل بن املّطلب الشيباني )املتوّفى 372ه ( له 
كتاب »َمْن روى حديث غدير خم«.

7   . احلافظ علي بن عمر الدارقطين، البغدادي )املتوّفى385ه ( قال الكنجي 
الش��افعي يف كفايته عند ذكر حديث الغدير: مجع احلافظ الدارقطين طرقه 

يف جزء.
8   . الش��يخ حمس��ن بن احلس��ني بن أمح��د النيس��ابوري، اخلزاعي، له 

كتاب»حديث الغدير«.
9   . علي بن عبدالرمحن بن عيسى بن عروة بن اجلراح القناني)املتوّفى413ه ( 

له كتاب »طرق خب الوالية«.
10   . أبو عبداهلل احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم الغضائري املتوّفى)411ه (

له كتاب »يوم الغدير«.
11   . احلافظ أبوس��عيد مس��عود بن  ناص��ر  بن أبي  زيد السجس��تاني 

)املتوّفى477ه ( له كتاب »الدراية يف حديث الوالية«.
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12   . أبو الفتح حممد بن عل��ي بن عثمان الكراجكي)املتوّفى 449ه ( له 
كتاب»عدة البصري يف حجج يوم الغدير«.

13   . عل��ي ب��ن بالل ب��ن معاوية بن أمح��د املهليب: ل��ه كتاب»حديث 
الغدير«.

14   . الشيخ منصورالالئي، الرازي، له كتاب»حديث الغدير«.
15   . الش��يخ علي بن احلسن الطاطري، الكويف، صاحب كتاب »فضائل 

أمرياملؤمنني7« له »كتاب الوالية«.
16   . أبو القاسم عبيد اهلل بن عبداهلل احلسكاني: له كتاب »دعاة اهلداة إىل 

أداء حق املواالة«، يذكر فيه حديث الغدير.
17   . مش��س الدين حممد بن أمح��د الذهيب)املتوّفى 748ه ( له كتاب »طرق 

حديث الغدير«.
18   . مش��س  الدي��ن  حممد  بن  اجل��زري،  الدمش��قي،  املقري، الش��افعي 

)املتوّفى833ه ( أفرد رسالة يف »إثبات تواتر حديث الغدير«.
19   . امل��وىل عبداهلل بن ش��اه منصور القزويين، الطوس��ي له:»الرس��الة 

الغديرية«.
20   . السيد سبط احلس��ن اجلايسي، اهلندي، اللكهنوي: له كتاب»حديث 

الغدير« بلغة األردو طبع يف اهلند.
21   . الس��يد مري حامد حس��ني ابن الس��يد حممد قلي املوسوي، اهلندي، 
اللكهنوي)املتوّفى س��نة 1306 ه�� (، ذكرحديث الغدير و طرقه و تواتره و 
مف��اده يف جمّلدين ضخمني يف ألف و مث��ان صحائف   . و هما من جمّلدات 

كتابه الكبري»العبقات«.
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22   . السيد مهدي ابن السيد علي الغريفي، البحراني، النجفي) املتوّفى 
1343ه ) له كتاب »حديث الوالية يف حديث الغدير«.

23   . احلاج الشيخ عباس بن حممدرضا القمي )املتوّفى1359 ه (.
24   . السيد مرتضى حسني اخلطيب الفتحبوري، اهلندي: له كتاب تفسري 

التكميل يف آية: }اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم{ النازلة يف واقعة الغدير.
25   . الش��يخ حممدرض��ا ابن الش��يخ طاه��ر آل ف��رج اهلل، النجفي: له 

كتاب»الغدير يف اإلسالم«.
26   . الّعالمة الشيخ عبداحلسني بن أمحد األميين النجفي)املتوّفى 1390ه (، 

له:»الغدير يف الكتاب و السنة و األدب« يف 11 جزءًا.)121(
هذا ما اس��تطعنا أن نعرضه للقارئ الكريم من خطب رس��ول اهلل9 
يف حجة الوداع، عس��ى أن نكون قد س��اهمنا يف رس��م ص��ورة ملا بذله 
رس��ول اهلل9 من جهود و تضحيات يف سبيل إرشاد ُأمّته و توضيح معامل 

الدين اإلسالمي احلنيف ألجيال اأُلّمة اإلسالمية.
نس��أل اهلل أن يوفقنا لالستنان بس��ّنته و أن يرزقنا شفاعته يف اآلخرة و 

زيارته يف الدنيا، والشكر هلل، و له احلمد على توفيقه للصاحلات.
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109   . فيض القدير6: 218.
110   . السرية احللبية3: 274.

111   . النواقض للروافض: الورقة8.
112   . البيان و التعريف3: 75.

113   . نزل األبرار: 54.
114   . الصالت الفاخرة: 49.

هام��ش  يف  الراغب��ني  إس��عاف   .   115
نوراألبصار:153.

116   . روح املعاني6: 195.
117   . أسنى املطالب: 461.

118   . م��رآة املؤمن��ني يف مناقب أهل بيت 
سيد املرسلني:40.

119   . تشنيف اآلذان: 77.
120   . جملة املوسم:74، م2-1190م، مهرجان 

الغدير/ لندن.
121   . يعد هذا الكتاب موس��وعة ش��املة 
ل��كل م��ا يتعّلق خبطب��ة النبى9 يف 
غدير خم يف اليوم الثامن عشر من ذي 
احلج��ة احلرام عام حجة الوداع   . و هو 
شامل ملناقشات تتعّلق بأسانيد اخلطبة 

و داللتها و ما تثبته و تنفيه.
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ّاألثر املكتشف حديثاً البن فهد احلّلي ًاألثر املكتشف حديثًااألثر املكتشف حديثًا

رسالة »نيات احلج«



املقدمة
مجال الدي��ن أبوالعباس أمحد بن حممد بن فهد األس��دي احللي 
)756-841 ه��� ( الفقيه والعارف الش��يعي البارز يف القرن الثامن 
والتاس��ع اهلجري، ترك هذا الفقيه أعمااًل متعددة يف خمتلف جماالت 

العلوم اإلسالمية، سيما يف الفقه الشيعي   . 
انظر حول حياته، وأعماله املنابع واملصادر واملخطوطات والنسخ 

على الشكل التالي:
1� موس��وعة مؤلفي اإلمامية، ج5، ص��ص 83-109، ط قم، جممع 

الفكر اإلسالمي، 1423 ه� .
2� نس��خه پژوهش��ي، ج3، ص��ص 335-398، مقال��ة: »راهنماى 
پژوهش درباره ابن فهد الحلي / مرشد حبثي حول ابن فهد احللي«   . 
طهران، مكتبة ومتحف ومركز وثائق جملس الش��ورى اإلس��المي، 

1385ش، 2006م.
ففي ه��ذه املصادر هناك حدي��ث عن أكثر م��ن 50 مؤّلفًا البن 
فهد، ورس��الة »نيات احلج« اليت عثر عليها حديثًا البن فهد احللي، 
موجودة بنسخة واحدة مع تس��ع رسائل أخرى له يف مكتبة جامعة 
لوس انلس حتت رق��م M 1313   . وهناك صورة هل��ا يف مكتبة آيةاهلل 

املرعشي النجفي= حتت رقم: 1119.
وهذه اجملموعة كتبت بيد عبداحملمود بن حممد بن علي احلسيين يف 
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ش��وال 811 ه� ، أي يف حياة املؤلف، وقد ذكر فيها املؤلف مع دعاء 
»أدام اهلل أيامه« و »أدام اهلل فضائله«.

ويف الورقة 32 من هذه اجملموعة توجد رس��الة نيات احلج، وقبلها 
»رس��الة وجيزة يف واجبات احلج ونيات��ه«، وبعدها »كفاية احملتاج يف 
مناسك احلاج«، ورمبا لصغر حجم هذه الرسالة واقرتاب موضوعها 
من الرس��التني الس��ابقة والالحقة عليها مل يلحظها املفهرس��ون 

وعلماء املصنفات؛ فظّلت بعيدة عن التناول.)1(
وعل��ى أي حال، فتحقيق وتصحيح هذه الرس��الة القيمة يف هذه 
األيام املضطربة منحت هذا العبد األقل س��اعات أنس وس��عادة، 
وأرجو أن متنح أهل البحث والتحقيق ذلك يف عملهم   . والسالم.
أبوالفضل حافظيان
30 مهر 86ش / 2007 م

1. انظر: نشرية نسخه هاي خطي 11: 724.

73 رسالة »نيات احلج« األثر املكتشف حديثاً البن فهد احلّلي



رسالة نيّات احلّج البن فهد
ُه إىل بي��ت اهلل تعاىل مبكة ألداء َحّج التمتع حّج اإلس��الم،  أتوجَّ

لوجوبه قربًة إىل اهلل.
ُأْحِرم بالعمرة املتمّتع بها إىل احلّج عمرة اإلس��الم وُأليّب التلبيات 

األربع ألعقد بها اإلحرام املذكور؛ لوجوب ذلك كّله قربًة إىل اهلل.
أطوف طواف العمرة املتمّتع بها إىل احلّج عمرة اإلسالم؛ لوجوبه 

قربًة إىل اهلل.
ُأصلي ركعيت طواف العمرة املتمّتع بها إىل احلّج حّج اإلسالم أداًء؛ 

لوجوبهما قربًة إىل اهلل.
أس��عى سعي العمرة املتمّتع بها إىل احلّج عمرة اإلسالم؛ لوجوبه 

قربًة إىل اهلل.
��ُر لإلحالل من عمرة املتمّتع بها إىل حّج اإلس��الم؛ لوجوبه  ُأَقصِّ

قربًة إىل اهلل.
ُأْحِرُم حبّج التمّتع حّج اإلس��الم وُأليب التلبيات األربع ألعقد بها 

اإلحرام املذكور؛ لوجوب ذلك كّله قربًة إىل اهلل.
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75 رسالة »نيات احلج« األثر املكتشف حديثاً البن فهد احلّلي



َأِقُف بعرفة حلّج التمّتع حّج اإلسالم، لوجوبه قربًة إىل اهلل.
َأِقُف باملشعر حلّج التمّتع حّج اإلسالم؛ لوجوبه قربًة إىل اهلل.

أرمي مجرة العقبة الرمي الواجب علّي يف حّج التمّتع حّج اإلسالم؛ لوجوبه 
قربًة إىل اهلل.

أْذَب��ُح اهلدَي الواجب علّي يف حّج التمّتع حّج اإلس��الم؛ لوجوبه قربًة إىل 
اهلل.

آُكُل من اهلدي الواجب علّي يف حّج التمّتع حّج اإلس��الم؛ لوجوبه قربًة إىل 
اهلل.

ُاهدي ثلث اهلدي الواجب علّي يف حّج التمّتع حّج اإلس��الم؛ لوجوبه قربًة 
إىل اهلل.

أتص��دَّق بثلث اهلدي الواجب علّي يف حّج التمّتع حّج اإلس��الم؛ لوجوبه 
قربًة إىل اهلل.

أْحِلُق رأسي حلق حّج التمّتع حّج اإلسالم؛ لوجوبه قربًة إىل اهلل.
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77 رسالة »نيات احلج« األثر املكتشف حديثاً البن فهد احلّلي



ُأطوف طواف حّج التمّتع حّج اإلسالم؛ لوجوبه قربة إىل اهلل.
ُأصل��ي ركعيت طواف ح��ّج التمّتع حّج اإلس��الم؛ لوجوبه قربة 

إىل  اهلل.
أسعى حلّج التمّتع حّج اإلسالم؛ لوجوبه قربًة إىل اهلل.

أطوف طواف النس��اء الواجب علّي يف حّج التمّتع حّج اإلسالم؛ 
لوجوبه قربًة إىل اهلل.

ُأصّلي ركعيت طواف النس��اء الواجب عل��ّي يف حّج التمّتع حّج 
اإلسالم؛ لوجوبهما قربًة إىل اهلل.

أبيت الليلة مبنى املبيت الواجب علّي يف حّج التمّتع حّج اإلسالم؛ 
لوجوبه قربًة إىل اهلل.

أرمي هذه اجلمرة الرمي الواجب علّي يف حّج التمّتع حّج اإلسالم؛ 
لوجوبه قربًة إىل اهلل.

دنا حمّم��د النيب وآله الطيب��ني الطاهرين   .  وصّلى اهلل على س��يّ
واحلمدهلل وحده   . رّب اختم باخلري إّنك على كل شيٍء قدير.
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79 رسالة »نيات احلج« األثر املكتشف حديثاً البن فهد احلّلي



فليكن هذا آخر الرس��الة حذر اإلس��هاب باإلطالة وصلى اهلل على 
حممد و آله و س��لم تس��ليمًا واحلمد هلل رّب العاملني رّب يّسر و اختم 

باخلري إنك على كل شيٍء قدير و باإلجابة جدير.
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دراسة فقهية تارخيية بيئية جيولوجية 

أ. د   . عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان

دراسة فقهية تارخيية بيئية جيولوجية 

توسعة املسعی



بعد أن بادرت جملة »ميقات الج« لنشر أوائل الدراسات الفقهية 

حول مش��روع توسعة السعى، أس��هم فيها بعض الفقهاء وأساتذة 

الوزة العلمية احملتمني، على رأس��هم ساحة آية اهلل العالمة الشيخ 

جعفر الس��بحاني، فش��ارك اجمللة هذه الّرة يف هذا البحث مبساهمة 

مشكورة من ساحة األستاذ الدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبوسليمان، 

الذي اعتنى بالدراس��ات الت نشرت يف اجمللة، واستفاد من إفادات 

العالمة السبحاني، فإل القارئ الكريم نقدم هذه الدراسة الشّيقة.
التحرير
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الصفا واملروة يف اللغة والتفسري
ج��اء ش��رح كلم��ة )الصفا( يف 
كتب اللغة ل��دى العالمة مرتضى 

الزبيدي:
»الصفا: من مش��اعر مكة املكرمة 
شرفها اهلل تعاىل جبل صغري بلخف 
جب��ل أبي قبيس ومن��ه قوله تعاىل: 
فا َو اْلَمْرَوَة ِمْن َش��عائِِر  }إِنَّ الصَّ
اهللِ{، وابتنيت على متنه دارًا فيحاء، 
أي واسعة، وبها ختم املصنف كتابه 

هذا«)1(.
»املروة )به��اء(: جبل مبكة املكرمة 
يذكر م��ع الصف��ا، وق��د ذكرهما 
اهلل تع��اىل يف كتابه العزي��ز: } إِنَّ 
فا َو اْلَمْرَوَة ِمْن َش��عائِِر اهللِ{،  الصَّ
قال األصمع��ي: مسي لكون حجارته 

براقة«.)2(
ذك��ر اإلمام القرط��يب فيما خيص 

الصفا واملروة قوله:

اللغة  »أص��ل الصف��ا يف 

الجر األملس، وهو هنا جبل 

مبكة الكرمة معروف، وكذلك 

الروة جبل أيضًا«)3(.

ذكر العالمة الفقيه املؤرخ القاضي 
تقي الدين الفاسي أن: 

»الصف��ا الذي ه��و مبدأ 

الس��عي وه��و يف أصل جبل 

أبي قبيس عل��ى ما ذكره غي 

واحد م��ن العلم��اء، ومنهم 

أبو عبي��د البكري، والنووي، 

وهو موض��ع مرتفع من جبل 

ل��ه درج، وفيه ثالث��ة عقود، 

وال��درج من أعل��ى العقود، 

وأسفلها، والدرج الذي يصعد 

م��ن األول إل الثانية منهن 

بثالث درجات وسطها، وتت 

فرش��ة  وتتها  درجة،  العقود 

كب��ية، ويليها ثالث درجات، 

ثم فرشة مثل الفرشة السابقة 
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تتصل ب��األرض، ورمبا أهيل 
التاب عليها فغيب...«.)4(

فضيلة  الفقي��ه  العالمة  يذك��ر 
الشيخ عبدالفتاح بن حسني راوه 
املكي وهو من علماء مكة املكرمة 
املعاصرين )1424ه� (، وعلى معرفة 
كبرية بأحيائها وجباهلا، يف التعريف 
بهذين اجلبلني: جبل الصفا، وجبل 

املروة قائاًل:
»الصفا: طرف س��فح جبل أبي 

قبيس.   . .
 جب��ل لعلع: هو اجلب��ل الذي 
املروة، وعلى سطحه حملة  بسفحه 
القرارة وش��ارع الفلق، وأول حملة 
النقاء، وجبل لعل��ع: هو جزء من 
سفح جبل قعيقعان كأنف له كجبل 

الصفا جلبل أبي قبيس...«.)5( 
هذه التعريفات ) للصفا واملروة 
( تفي��د أنهما جب��الن ، أما جبل 
الصفا فممت��د إىل جبل أبي قيس 
ويقع جبل الصفا يف سفحه، وجبل 

املروة ممتد إىل جبل ) لعلع(، ويقع 
يف سفحه، وكل جبل له قاعدة من 
الع��رض متتد على مجي��ع جهاته ، 
وما ظهر على وجه األرض أصغر 
مما اختف��ى منه حتت األرض ، وقد 
أجزاء كبرية  املس��اكن يف  علتهما 
منهما من قديم الزمن ، يشهد هلذا 
الزبيدي  العالمة مرتضى  ما ذكره 
أنه بن��ى على جبل الصف��ا دارًا 

فيحاء .
يدرك هذه احلقيقة كل من شاهد 
هذين املشعرين قبل أن متتد إليهما 
يد التغيري قبل التوسعة السعودية 
للح��رم املكي قبل ع��ام 1375ه�، 

وختطيط الشوارع من جهتهما   .
السعودية  التوس��عة  استوجبت 
للحرم الشريف ، وإعادة ختطيط ما 
حوله من شوارع إىل تكسري الكثري 
من أجزاء اجلبلني : الصفا واملروة 
متهيدًا لتسوية سطحهما باألرض، 
واتساع الشوارع من حوهلما، وقد 
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أبرز ه��ذه احلقائق العالمة املؤرخ 
فضيلة الش��يخ حممد طاهر كردي 

اخلطاط يف العبارة التالية:
»ومما يشبه ما ذكره اإلمام القطيب 
يف تارخي��ه عن م��ا أخذ من أرض 
املس��عى وأدخل يف املسجد احلرام 
م��ا أحدث يف زماننا يف التوس��عة 
الس��عودية للمس��جد احل��رام ، 
وتكسري شيء من جبل الصفا إىل 
جبل املروة زيادة يف عرض املسعى، 
وليكون منظره مجياًل يف رأي العني 

وذلك يف سنة 1377هجرية ...«)6(
ال��يت كانت  احلقائق  أيد ه��ذه 
مش��اهدة للعيان، وعاصرها شيوخ 
احلاضر ، وأدىل بها الشهود الثقات 
من أعيان مكة وكبارها ، من الذين 
كان��وا يقطنون تل��ك املنطقتني ، 
منذ  عاش��وها  الذين  واملعاصرين 
احملكمة  ووثقت شهادتهم  صباهم 
الش��رعية الكبى مبك��ة املكرمة 
،تؤي��د اخلرائط والص��ور القدمية 

قبل أعمال التوس��عة السعودية ما 
أدىل به أولئك الشهود العدول قبل 
التغيريات اليت طرأت على منطقة 

ما حول احلرم املكي الشريف   . 
فيما  الس��عودية  العمارة  متيزت 
خيص جب��ل الصف��ا، بقطعه عن 
أصله جب��ل أبي قبي��س، وأبقت 
على بعض الصخرات يف نهايته، 
عالمة على موضع املشعر، وكذلك 
بالنس��بة جلبل املروة، بيد أن وجود 
مس��تويني للح��رم الش��ريف يف 
جهة امل��روة ُأحدث ل��ه مدخالن: 
مدخل أعلى لل��دور األعلى وهو 
مس��او الرتفاع جبل املروة يف اجتاه 
الصاعد إىل القرارة، ومدخل أسفل 
بقي التصال املروة املش��عر بأصله 
جب��ل قعيقعان واضح��ًا مؤديًا إىل 
املدعى وقد ن��ال حظه من القطع 
والتكس��ري، واالختزال من جانبيه 

الشرقي والغربي، وأعاله.
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النص��وص الفقهي��ة فيم��ا خي��ص 
حدود املسعى 

متث��ل النصوص الفقهي��ة حقيقة 
قضية البحث :) املشكلة : وهي مدى 
امتداد جبلي الصفا واملروة عرضًا يف 
الساحة الش��رقية للحرم الشريف( 
وصحة الس��عي يف اإلضافة اجلديدة 

،مما يراد إثباته يف هذا البحث.
الصفا واملروة يف الرتاث اإلسالمي 
)جب��الن( ،واجلبل معن��اه يف اللغة 
العربية » اس��م لكل وتد من أوتاد 
األرض إذا عظ��م وطال من األعالم 
واألطواد والشناخيب ، وأما ماصغر 
وانف��رد فهو م��ن القن��ان والقور، 
واألك��م ، واجلمع أجب��ل ، وأجبال، 

وجبال«)7(.
تتضح حقيق��ة ) الصفا، واملروة( 
ه��ل هما جب��الن، أو أكمت��ان، أو 

مرتفعان من النصوص التالية:
ج��اء يف كتاب الق��رى لقاصد أم 
القرى للحافظ أبي العباس أمحد بن 

عبد اهلل بن حممد بن أبي بكر حمب 
الدين الطبي املكي)615� 694ه� ( 
)يف الباب السادس عشر يف السعي 

1 ما جاء يف سبب شرعية السعي(:
املروة  إىل  »ثم نظ��رت] هاج��ر[ 
فقال��ت ل��و مش��يت ب��ني هذين 
الصيب  تعللت حتى ميوت  البلني، 
فمشت بينهما ثالث مرات، أو أربع 
مرات، ال جتيز بطن الوادي إال رماًل 
، ثم رجعت إىل ابنها فوجدته ينشغ 
فعادت إىل الصفا، ثم مشت إىل املروة 

حتى كان مشيها سبع مرات...«)8(
ج��اء يف كت��اب تفس��ري التحرير 
األس��تاذ  مساحة  للعالمة  والتنوي��ر 

اإلمام حممد الطاهر بن عاشور:
لبلني  امس��ان  واملروة  »والصف��ا 
متقابلني ، فأما الصفا : فهو رأس نهاية 
جبل أب��ي قبيس ، وأما املروة فرأس 

هو منتهى جبل قعيقعان...«)9(
تنص كتب الفقه يف مجيع املذاهب 
على أن من واجبات السعي استيفاء 
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املس��افة بني جبلي الصف��ا واملروة، 
ويتعرضون أحيانًا إىل حتديد املس��افة 
الطولية دون العرضية، وهذا يوضح 
أن مناط احلكم، ومتعلقه يف استيفاء 
املسافة الطولية هو أداء شعرية السعي 
ب��ني جبلي الصفا وامل��روة بصرف 
النظ��ر عن الس��عة العرضية مادام 
يصدق على الساعي أنه أدى شعرية 
الس��عي بني اجلبلني املذكورين، ويف 
حدودهما، وم��ن ثم حيكم بالصحة 
على الس��عي إذا أكم��ل احلاج، أو 
املعتمر الشعرية بتلك املسافة حسبما 
قرره��ا علم��اء املناس��ك، أو عدم 
الصحة إذا مل يس��توف تلك املسافة 
فالواجب  املذكوري��ن   .  اجلبلني  بني 
على الس��اعي كما ه��ي نصوص 
كاف��ة الفقهاء حتري كمال املس��افة 
الطولية بني جبلي الصفا واملروة ال 
غري، ون��در من نوه من الفقهاء عن 
املساحة العرضية، وإذا ذكر االحنراف 
يف بعض نص��وص الش��افعية، أو 

غريه��م فإنا يتحق��ق باخلروج عن 
ع��رض اجلبلني الصفا واملروة، ذلك 
ألنه مل يذك��ر أحد من الفقهاء نصاً، 
أو أث��رًا )فيما أحاط به العلم( حيدد 
عرض املس��عى، وم��ا ورد ذكره هو 
تقرير للواقع ليس إال، وليس هو يف 
معرض االستدالل للعرض وال حيتج 
مبثل ذلك يف إثبات عرض املسعى؛ إذ 
مل يذكره أحد من الفقهاء استدالاًل، 
ب��ل حتديد لواقع العرض يف زمانه ، 
وهو حتديد تقرييب، وفيما يلي اقتباس 
لنماذج خمتارة من نصوص فقهية من 

الكتب املعتمدة: 

الصفا واملروة يف كتب املناس��ك يف 
املذاهب األربعة

الذهب النفي:
األول:  الس��عي.   .  صحة  »شرائط 
)كينونت��ه بني الصف��ا واملروة( أي 
ب��أن ال ينحرف عنهما إىل أطرافهما 
س��واء كان بفعل نفس��ه، أو بفعل 
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غريه بأن كان مغمى عليه، ولو بغري 
أمره.   . حممواًل، أو راكبًا صح سعيه أي 
حلصول س��عيه كائنًا بينهما أي بني 

املكانني«.)10( 
الذهب الالكي:

»وأما الواج��ب فيحصل بدخوله 
بنفسه، أو بدايته حتت العقد املشرف 
على املروة، وبوقوفه بنفسه، أو بدايته 
على األرض مالصقًا ألسفل ما ظهر 
من ال��درج، أو قريبًا من ذلك، ألنه 
يص��دق عليه أنه اس��توعب ما بني 

الصفا واملروة«)11(   . 
الذهب الشافعي:

»أما واجبات السعي: فاألول منها 
أن يقط��ع مجيع املس��افة بني الصفا 
وامل��روة على أي صفة من املش��ي 
والس��ري حتى لو أبقى من املس��افة 

بعض خطوة، أو أقل مل يصح«.)12(
يقول العالمة مشس الدين الرملي 
الش��افعي: » ويش��رتط قطع املسافة 
بني الصفا وامل��روة كل مرة، والبد 

أن يكون قطع م��ا بينهما من بطن 
الوادي، وهو املسعى املعروف اآلن، 
وإن كان يف كالم األزرق��ي ما يوهم 
خالفه فقد أمجع العلماء وغريهم من 
زمن األزرقي إىل اآلن على ذلك، ومل 
أر يف كالمهم ضبط عرض املسعى، 
إليه،  وسكوتهم عنه لعدم االحتياج 
فإن الواجب اس��تيعاب املسافة بني 
الصفا واملروة كل مرة، ولو التوى يف 
سعيه عن حمل السعي يسريًا مل يضر 

كما نص عليه الشافعي«)13(
الذهب النبلي:

»وجيب اس��تيعاب م��ا بني الصفا 
وامل��روة لفعله 9، ف��إن مل يرقهما 
ألصق عقب رجليه بأس��فل الصفا، 
وألص��ق أبعدهم��ا بأس��فل املروة 
ليس��توعب م��ا بينهم��ا، وإن كان 
راكب��ًا لعذر فعل ذلك بدابته، وهذا 
كان أواًل، أما بع��د العمارة اجلديدة 
فالظاهر أنه ال يكون مس��توعبًا إال 
إذا رقى على احملل املتسع، وهو آخر 

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 88



درجة واهلل أعلم«.)14( 
وقد جاء يف نص القرار 1184الوارد 
من اهليئة املشكلة من: السيد علوي 
املالك��ي ، وعبد امللك بن إبراهيم ، 
والشيخ عبد اهلل بن دهيش رقم 35، 

يف 1374/9/23ه� مايأتي:
» ومل ند للحنابلة حتديدًا لعرض 
املسعى ، وجاء يف املغين صحيفة 403، 
جل��د 3: أنه يس��تحب أن خيرج إىل 
الصفا من بابه ، فيأتي الصفا فريقى 
عليه حتى يرى الكعبة ، ثم يستقبلها، 
قال يف الش��رح الكبري صحيفة 405، 
جل��د 3: ف��إن ترك مما بينهما ش��يئًا 
) أي م��ا بني الصف��ا واملروة ( ولو 
ذراع��ًا مل جيزئه حتى يأتي به انتهى ، 
هذا كالمهم يف الطول ، ومل يذكروا 

حتديد العرض«)15(
وق��د جاء ضم��ن ه��ذا التقرير: 
»وحيث إن األصل يف الس��عي عدم 
وجود بن��اء ، وأن البناء حادث قدميًا 
وحديثًا ، وأن مكان السعي تعبدي، 

وأن االلتواء اليس��ري ال يضر ؛ ألن 
التحدي��د املذك��ور بعاليه العرضي 
تقرييب خبالف االلت��واء الكثري كما 

تقدمت اإلشارة إليه«)16(
ذكر العالمة الش��يخ عبد الرمحن 
الناص��ر الس��عدي ع��ن بع��ض 
اجتماعات الشيخ حممد بن إبراهيم 
أيام احلج بالعلماء من بالد احلرمني 
واململكة العربية السعودية وناقشوا 
كثرة احلجاج واحللول لكثرة الزحام 
وتعرضوا من بني املس��ائل :« ملسألة 

توسعة املسعى منهم من قال : 
»إن عرض��ه ال حيد ب��أذرع معينة ، 
ب��ل كل ما كان ب��ني الصفا واملروة 
فإنه داخل يف املسعى كما هو ظاهر 
النصوص من الكتاب ، والس��نة ، 
وكم��ا هو ظاهر فعل الرس��ول9 
وأصحابه ومن بعدهم ، ومنهم من 
قال يقتصر فيه على املوجود ، ال يزاد 
فيه إال زيادة يس��رية، يعين يف عرضه 

وهو قول أكثر احلاضرين«.
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يعلق فضيلة الش��يخ عبد الرمحن 
الناصر السعدي قائاًل :

»ويظهر من حال الش��يخ حممد أن 
يعمل على قول هؤالء؛ ألنه ال حيب 

التشويش واعرتاض أحد«)17(.

التحوالت التارخيية ملشعر املسعى
ج��اء يف تاريخ العالمة أبي الوليد 
حممد بن عبداهلل األزرقي فيما يتصل 
بالتحوالت التارخيية ملش��عر املسعى 
حت��ت عن��وان: )ذكر زي��ادة املهدي 
اآلخرة يف ش��ق الوادي من املسجد 

احلرام( قوله: 
» وكان املس��عى يف موضع املسجد 
احل��رام اليوم، وكان ب��اب دار حممد 
ب��ن عباد بن جعفر عن��د حد ركن 
املس��جد احلرام الي��وم عند موضع 
املنارة الش��ارعة يف حنر الوادي فيها 
علم املسعى، وكان الوادي مير دونها 
يف موضع املسجد احلرام اليوم«.)18(

كم��ا ذكر العالم��ة األزرقي حتت 

عن��وان: )ذكر ذرع ما ب��ني الركن 
األس��ود إىل الصف��ا، وذرع ما بني 

الصفا واملروة( قوله: 
»وذرع م��ا بني العل��م الذي على 
ب��اب املس��جد إىل العل��م ال��ذي 
حبذائه على ب��اب دار العباس ابن 
عبداملطلب، وبينهما عرض املسعى 
مخسة وثالثون ذراعًا ونصف، ومن 
العلم ال��ذي على باب دار العباس 
إىل العلم الذي عن��د باب دار ابن 
عباد الذي حبذاء العلم الذي يف حد 
املن��ارة وبينهما ال��وادي مائة ذراع 

وواحد وعشرون ذراعًا«   .)19(
ما ذكره األزرقي هنا يقرر فيه واقع 
املسعى بعد توسعة حممد املهدي يف 

موضعني :
أواًل: املس��افة العرضي��ة بني دار 
العباس ، وباب املسجد مقابله مخسة 

وثالثون ذراعًا .
ثانياً: املسافة بني العلم على باب 
دار العب��اس إىل العلم اآلخر الذي 
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عند دار ابن عباد حبذاء العلم الذي 
يف ح��د املن��ارة، مائ��ة ذراع وواحد 
وعشرون ذراعًا ، وهذا مقدار املسافة 

بني العلمني طواًل    . 
يؤكد املؤرخ الفقيه العالمة قطب 
الدين حممد ب��ن أمحد احلنفي املكي 
املتوفى ع��ام 988ه� ما ذكره الفقهاء 
املؤرخ��ون قبله: األزرقي، والفاكهي، 
والفاسي )832ه�( وغريهم ملا حدث 
قبله، وظ��ل واقعًا قائمًا حتى عصره 

يف قوله:
»كان املس��عى يف موضع املس��جد 
احل��رام اليوم، وكان ب��اب دار حممد 
بن عباد بن جعفر العبادي عند حد 
ركن املسجد اليوم عند موضع املنارة 
الش��ارعة يف حنر الوادي عن دونها 
يف بع��ض املس��جد احل��رام اليوم، 
فهدموا أكث��ر دار حممد بن عباد بن 
املس��عى  وجعلوا  العب��ادي،  جعفر 
والوادي فيه��ا، وكان عرض الوادي 
من امليل األخضر الالصق للمئذنة 

اليت يف الركن الش��رقي، وكان هذا 
الوادي مستطياًل إىل أسفل املسجد 
اآلن جيري فيه الس��يل مالصقًا جلدر 
املس��جد إذ ذاك، وه��و اآلن بط��ن 
املس��جد م��ن اجلان��ب اليماني..   . 

وجيعل مسياًل حماًل للسعي ..   .«)20(
ثم أضاف العالم��ة الفقيه املؤرخ 

قطب الدين احلنفي قوله:
» وأما املكان الذي يسعى فيه اآلن 
فال يتحقق أنه بعض من املس��عى 
ال��ذي س��عى فيه رس��ول اهلل 9، 
أو غ��ريه فكيف يصح الس��عي فيه، 
وقد حّول ع��ن حمله كما ذكر هؤالء 

الثقات؟
 ولع��ل اجل��واب عن ذل��ك: أن 
املس��عى يف عهد رسول اهلل 9 كان 
عريضاً، وبنيت تلك الدور بعد ذلك 
القديم فهدمها  املس��عى  يف عرض 
املهدي، وأدخل بعضها يف املس��جد 
احلرام، وترك بعضها للسعي فيه، ومل 
حيول حتوياًل كلياً، وإال ألنكره علماء 
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الدي��ن م��ن األئم��ة اجملتهدين مع 
توفرهم إذ ذاك، ف��كان اإلمامان أبو 
يوس��ف، وحممد بن احلسن، واإلمام 
مالك بن أنس رضي عنه موجودين 
يومئ��ذ، وقد أقروا ذلك، وس��كتوا، 
وكذلك م��ن صار بعد ذلك الوقت 
يف مرتبة االجتهاد كاإلمام الشافعي، 
وأمحد بن حنبل، وبقي��ة اجملتهدين، 
فكان إمجاعًا منهم على صحة السعي 

من غري نكري نقل عنهم«.)21( 

البيئ��ة الطبيعية للصف��ا واملروة 
وما طرأ عليهما م��ن تغيريات عرب 

التاريخ
تقديم:

من املسّلمات يف الشرع اإلسالمي 
أن أماكن املش��اعر املقدس��ة، ومنها 
الصف��ا واملروة تعبدي��ة، توقيفية ال 
تقب��ل التبديل، وعل��ى الرغم من 
هذا ط��ال التغيري موضع املس��عى 
املش��عر عب التاريخ، وبالتحديد يف 

زم��ن اخلليفة امله��دي، ومل يثر هذا 
اعرتاض أحد م��ن األئمة يف ذلك 
الوقت، على الرغم من وجود كبار 
أئمة اإلسالم وفقهائه، موضحًا هذا 

يف النص التالي:
» وهاهنا إش��كال م��ا رأيت من 
تعرض ل��ه وهو: أن الس��عي بني 
الصفا واملروة م��ن األمور التعبدية 
ال��يت أوجبه��ا اهلل تع��اىل علينا يف 
ذلك احملل املخصوص، وال جيوز لنا 
العدول عن��ه، وال تعتب هذه العبادة 
إال يف ذلك املكان املخصوص الذي 
سعى رسول اهلل 9، وعلى ما ذكره 
هؤالء الثقات أدخل ذلك املسعى يف 
احلرم الش��ريف، وحول املسعى إىل 

دار ابن عباد كما تقدم.
وأما املكان الذي يس��عى فيه اآلن 
قال يتحقق أنه بعض من املس��عى 
الذي س��عى فيه رس��ول اهلل9 أو 
غ��ريه فكي��ف يصح الس��عي فيه ، 
وقد حول عن حمل��ه كما ذكر هؤالء 
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الثق��ات ، ولعل اجلواب عن ذلك : 
أن املسعى يف عهد رسول اهلل 9 كان 
عريضًا وبنيت تلك الدور بعد ذلك 
القديم فهدمها  املس��عى  يف عرض 
املهدي ، وأدخل بعضها يف املس��جد 
احل��رام وترك بعضها للس��عي فيه 
ومل حيول حتوياًل كلي��اً ، وإال ألنكره 
علماء الدين م��ن األئمة اجملتهدين 

مع توفرهم« )22(
إن ما توص��ل إليه العالمة الفقيه 
قطب الدين النهروالي صحيح، وأن 
املسعى، كان عريضًا يف عهد الرسول 
9، ولذلك مل يبد األئمة اعرتاضًا 

على ذلك التحويل، بل هو حتويل يف 
حدود ما يسمى باملسعى، ومن أجل 
تقعيد هذه العبارة وتأصيلها البد أن 
تستند إىل حقائق علمية موضوعية، 
ووض��ع طبيع��ي لتش��كل ضابطًا 
فقهي��ًا يف هذا املوض��وع، كما هي 
ع��ادة الفقهاء، وأن ال يرتك املوضوع 
للعموميات، فال بد ملثل هذه األمور 

من ضابط، وهذا م��ا اعتنى به هذا 
البحث وتوصل إليه   . 

الصفا جبل متصل جببل أبي قبيس 
أقيمت عليه املنازل عب العصورحتى 
حجبت جزءًا كبريًا منه ، يتجلى هذا 
يف الصور الفوتوغرافية قبل مشروع 
توسعة احلرم الشريف عام 1375ه�.

كان جبل الصفا يفصل مشال مكة 
عن جنوبها ، وباجلانب الغربي منه 
يق��ع وادي إبراهي��م ، وفيه الطريق 
الذي يوصل مشال مكة جبنوبها ، وملا 
بدأت توسعة احلرم املكي الشريف 
عام 1375ه� وضم املسعى إىل احلرم 
الشريف، اضطرت الدولة السعودية 
إىل إجياد طريق يصل مشال مكة جبنوبها 
تس��لكه الس��يارات فبدأت بقطع 
اجلبل م��ن جهة أبي قبيس ، واجلبل 
م��ن جهة الصفا ، واس��تعملت يف 
ذلك الوق��ت اآلالت املتاحة فقامت 
باستعمال منش��ار حديدي استغرق 
ش��هورًا طويلة حتى متكنت من شق 
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طريق يتسع للس��يارات ، ومر على 
جبل الصفا يف فرتات خمتلفة تكسري 
ومتهيد وتس��وية باألرض حتى بلغ 
إىل احلد الذي اختصر فيه اجلبل من 
أعاله ما نش��اهده يف الوقت احلاضر 
يف مش��عر الصفا م��ن بقايا اجلبل ، 
أما قاعدة اجلبل فهي أكب بكثري من 

املشاهد على سطح األرض.
أما جب��ل املروة فظاه��ر عرضه ، 
وامت��داده يف الوقت احلاضر مبا يدل 
على قاعدة عريضة ج��دًا؛ ذلك أن 
اهلابط من ش��ارع املدعى يف الوقت 
احلاضر يطلع صعودًا إىل جبل املروة، 
وامتداده شرقًا وغربًا ومشااًل، واضح 

للعيان مبا ال حيتاج إىل دليل.
أصاب اجلبلني عب التاريخ الكثري 
من التغي��ريات: تكس��ريًا، وقطعاً، 
وإزالة من مجي��ع جوانبهما، وبنيت 
عليهما البيوت، والقصور الشاخمة ، 
وتعرض عرض املسعى إىل التعديات 
وبناء املس��اكن مما أدى إىل ضيقه من 

مجيع جوانب��ه ، ومن ثم فرض على 
والة البلد األم��ني يف ذلك الوقت 
إحاطة الصف��ا وامل��روة بالبناء من 
الثالثة كما هو مش��اهد  جوانبهما 
يف صورهما القدمي��ة؛ حتى اليطول 
التعدي املساحة الطولية هلا، وأصبح 
واضحًا أن العقود يف واجهة الصفا، 
والعق��د الكب��ري يف واجه��ة املروة 
المتث��ل حبال عرض املس��عى ، وإنا 
شيدت محاية للمشعر من التعدي ، 
وليس معناها أنها استوعبت عرض 
املس��عى ، هذا ما جاء صرحيًا يف قرار 

اللجنة املكونة من كل من:
»الش��يخ عبد امللك بن إبراهيم ، 
والش��يخ عبد اهلل اجلاسر ، والشيخ 
عبد اهلل بن دهيش ، والسيد علوي 
مالكي ، والش��يخ حمم��د احلركان ، 
والش��يخ حيي أم��ان ، حبضور صاحل 
قزاز ، وعبد اهلل بن س��عيد مندوبي 
الش��يخ حمم��د ب��ن الدن ...وقرروا 
ضمن الكالم على )مس��احة الصفا 
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واملروة واس��تبدال ال��درج مبزلقان، 
ونهاية أرض املسعى يف قرار مشايخ(: 
ولك��ون العقود الثالث��ة القدمية مل 
تس��توعب كامل الصخرات عرضاً، 
فقد قررت اللجنة أنه المانع شرعًا 
من توس��يع املصع��د املذكور بقدر 

عرض الصفا«)23(.
وهذا ما س��يقف القارئ عليه يف 
باجلانب  املتعل��ق  التالي  العنص��ر 

التارخيي تفصياًل .
تّوجت واجهة الصفا قدميًا بعقود 
ثالث��ة، وواجهة امل��روة بعقد واحد 
كبري ممتد من الطرف الش��رقي حتى 
نهاية الط��رف الغربي، وقد حرص 
التاريخ اإلسالمي على  اخللفاء عب 
احملافظة على هذه احلدود بإحاطتهما 
بالبن��اء؛ ملا الحظوه من كثرة التعدي 
بالبن��اء عل��ى جانبيهما الش��رقي 
واجلنوبي،  والش��مالي،  والغرب��ي، 
وليحافظ��وا على م��ا تبقى حتى ال 
يتعدى على فضائهما، وقد أحاطت 

بهما املنازل من جهاتهما، حتدث عن 
هذا املؤرخون بالتفصيل)24(.

مش��عر الصفا قبل توس��عة احلرم 
عام 1375ه�

يف وص��ف تفصيل��ي للصفا قبل 
اهلدميات اليت متت لتوس��عة احلرم 
الش��ريف، وقد كان الب��دء به من 
جهتهم��ا ، يقول الزمي��ل الدكتور 
عويد ب��ن عياد املط��ريف، وهو ممن 
درج يف رحاب هذه األماكن الطاهرة 
منذ الصبا، ومرحلة الشباب، وتابع 
بدقة م��ا جرى يف املس��عى وخباصة 
الصفا وامل��روة وما طرأ عليهما من 

تغريات:
»وهنا أقول: إن الصفا الوارد ذكره 
فا َو  يف ق��ول اهلل عز وجل: }إِنَّ الصَّ
اْلَمْرَوَة ِمْن َشعائِِر اهللِ{)25(، جبل يف 
سفح جبل أبي قبيس معروف بذاته 
وصفاته ميتد ارتفاعًا يف س��نده)26(، 
وميتد يف أصل��ه وقاعدت��ه الغربية 
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جنوبًا إىل منعرجه حنو أجياد الصغري 
)موض��ع قص��ر الضياف��ة اليوم(، 
وميتد مشااًل إىل منعطفه حنو البطحاء 

)موضع الس��احة الواقعة اليوم أمام 
باب العباس(.

وليس الصفا مقصورًا على احلجر 
األملس ال��ذي كان موجودًا هنالك، 
وال على م��ا هو مش��اهد اليوم يف 
املوضع ال��ذي يبدأ منه الس��اعون 

سعيهم كما يتبادر إىل بعض األذهان 
من مشاهدة العيان؛ إذ لو كان األمر 
كذلك الستدعى احلال أن نضيِِّق من 

عرض املسعى!!!.
وهذا مما اليقول به عاقل«.

وكانت أح��داب ومرتفعات جبل 
الصف��ا الغربية مما يل��ي أجياد متتد 
ظاهرة للعيان قبل أن تبدأ اهلدميات 
لتوسعة املسعى واملسجد احلرام من 

صورة جبل الصفا بعد إزالة املباني من عال قمته
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ناحيته اجلنوبية وغريها يف شهر صفر 
عام 1375ه� يف عهد امللك س��عود، 
وكان على أحد أكتافه املمتدة جنوبًا 
املتصلة بأجي��اد الصغري ثنية يصعد 
إليها من أجياد الصغري ، ثم تنحدر 
منها طريق متر وسط سقيفة مظلمة، 
ومنه��ا تنزل الطريق م��ن فوق هذا 
اجلبل متعرجة بني البيوت املنتش��رة 
على تلك املنطق��ة من جبل الصفا 
حتى تص��ل إىل الصف��ا الذي يبدأ 

الساعون منه سعيهم يف غربه   . 
كما كانت البيوت السكنية شابية 
على جب��ل الصفا م��ن كل ناحية 
تف��رتش قمت��ه وأكتاف��ه ، وظهره ، 
وسفحه الشمالي واجلنوبي ووسطه، 
وم��ا حيي��ط مبوضع ابتداء الس��عي 
منه فغطت معامل��ه ومنحدراته اليت 
تعلوها يف اجلبل أصاًل صخور جبل 
أبي قبيس اليت اس��تعصى كثري منها 
على التس��هيل لبن��اء الناس عليها 

يوم  ذاك.

وملا ابتدأت هدميات هذه التوسعة 
ظهر للعيان جبل الصفا على حقيقته 
اجلغرافي��ة الطبيعية ال��يت خلقه اهلل 
عليها يوم خلق السموات واألرض، 
وأن امتداد طرف��ه الغربي اجلنوبي 
احملاذي ملس��يل البطحاء من جنوبها 
كان يص��ل قبل إزالته يف التوس��عة 
للسلم  الش��رقي  الباب  إىل موضع 
الكهربائي الصاعد اليوم إىل الدور 
الثاني من املسجد احلرام من ناحية 
أجياد ، وإىل موض��ع قصر الضيافة 
املالصق للبي��وت امللكية من اجلهة 
اجلنوبية ال��ذي موضعه احلالي جزء 

مرتفع من جبل الصفا.
فال تعج��ب واحلال ما ذكرت لك 
من تسمية كل هذه املنطقة من هذا 
اجلبل باس��م ) جب��ل الصفا( ؛ ألن 
أهل مكة يف إب��ان أرومتهم العربية 
يف اجلاهلية واإلس��الم ه��م الذين 
مسوه بهذا االس��م ، وتبعهم يف ذلك 
سكانها من بعدهم ؛ إذ كان من عادة 
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واضعي اللغة الذين حيتج بكالمهم 
يف بيان املراد مبعاني األلفاظ يف تفسري 
القرآن ، وغريب احلديث النبوي، أن 

يسموا بعض أجزاء جبل ما ، أو واد 
ما باس��م خاص به مييز ما مسوه منه 
عن اسم أصله لوصف قائم بذلك 
اجل��زء من اجلبل أو الوادي، كما هو 
احلال يف تس��ميتهم أصل جبل أبي 
قبيس من ناحيته الغربية ، والغربية 

اجلنوبي��ة، وم��ا بينهما م��ن امتداد 
بالصف��ا الذي جعل��ه اهلل عز وجل 
فا َو  من ش��عائره يف قوله: }إِنَّ الصَّ

اْلَمْرَوَة ِمْن َشعائِِر اهللِ{ ...
وذكر أبو إسحاق احلربي يف وصفه 
ملكة ي��وم أن ح��ج إليه��ا يف كتابه 
)املناس��ك(: جبل الصف��ا، وذكر أن 
امتداده أمام جبل أبي قبيس من طرف 
باب الصفا إىل منعرج الوادي..   . وأن 

العقود اليت كانت مقامة على الصفا
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طرفَا م��ن جبل أبي قبي��س يتعرج 
خلف جبل الصفا ()27(

قبي��س الذي  وتعرج جب��ل أبي 
حيتض��ن جب��ل الصفا م��ن خلفه ، 
والصفا أسفل منه من أول منعرجه 
من ناحية البطحاء ) الساحة الشرقية 
للمس��عى الي��وم ( إىل منعطفه إىل 
أجياد الصغري )موضع قصر الضيافة 
اليوم( تغطيه الدور اليت كانت جتثم 
على قاعدته ، وعلوه ، وأس��فله إىل 
موضع الس��عي من الصفا املعروف 
اليوم كما س��بق أن ذكرت آنفًا قد 
أزي��ل م��ن موقعه بقصد توس��عة 

املسجد احلرام على مرحلتني:
أوالهما: عام 1375ه� حني قطعت 
أكت��اف جبل الصف��ا ، وفتح عليها 
ش��ارع ملرور الس��يارات يصل بني 
أجياد والقشاش��ية ال��يت مل تبق هلا 

اليوم عني أيضاً.
وثانيتها يف عام 1401ه� أزيل هذا 
الش��ارع وقطع اجلبل م��ن أصله ، 

وفصل موضع الصف��ا عن اجلبل ، 
وفتح بينه وبني اجلبل األصل طريق 
متسع للمشاة بني ما بقي من أصل 
اجلب��ل وبني جدر الصفا من خارجه 
الش��رقي تس��هياًل للحركة واملشي 
ح��ول املس��جد احلرام، يّس��ر على 
الناس عناء صع��ود اجلبال واهلبوط 

منها يف ذلك املوضع .
وبه��ذا أزيل ظاهر جب��ل الصفا 
من الوج��ود ، ودخل يف ذمة التاريخ 
يف هذا الع��ام 1401ه� بيد أن أصله 
وقاعدته موجودة حتت أرض الشارع 
املذكور ،ممتدة إىل منعطفه الش��مالي 
الش��رقي املواجه لس��احة املس��عى 
الشرقية تثبت امتدادته قبل نسفه ، 
وفصله عن أصل��ه ، وإزالة الظاهر 

على وجه األرض منه.
كما أن قول أبي إسحاق يف حتديده 
جلبل الصف��ا ) إىل منعرج الوادي( 
ين��ص صراح��ة على اتس��اع هذا 
اجلبل مش��ااًل إىل منعطفه من واجهته 
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صورة توضح االمتداد الطبيعي جلبال الصفا باجتاه دار 
األرقم ، والتزال العقود يف مكانها بعد إزالة املباني

ويرتتب عل��ى ه��ذا أن املنطلق 
)أي الس��اعي ( بنية السعي من أي 
موضع مما يشمله اس��م الصفا لغة 
وعرفًا يكون داخ��اًل يف عموم املراد 

باخلطاب بهذه اآلية الكرمية س��اعيًا 
حبق وحقيقة ب��ني الصفا واملروة إذا 
م��ا انتهى به س��عيه مم��ا ذكرت إىل 
مسامت له من جبل املروة املقابل له 

الغربي��ة إىل منعطفه حنو الش��مال 
املقابل للبطحاء ) الس��احة الشرقية 

للمسعى(.
والريب أن ما ب��ني طرفه الغربي 

اجلنوب��ي ، وطرف��ه الش��مالي عند 
منعرج الوادي إىل الشرق من ناحية 
الشمال تش��مله التسمية املقصودة 

باخلطاب يف هذه اآلية الكرمية ...
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من ناحية الشمال«)28(.
انته��ى فضيل��ة الدكت��ور عويد 

املطريف إىل القول:
» وإن��ا ذك��رت هذا بيان��ًا جململ 
م��ا أردت إيضاحه م��ن أن الصفا 
االمتدادات  عريض  التكوين  متسع 
من جنوبه الغرب��ي ، ومشاله احملاذي 
لالمت��داد الش��رقي والغربي جلبل 
املروة ، وليس مقصورًا على املوضع 
الذي حجز الي��وم بالبناء عليه لبدء 
الس��اعني منه س��عيهم ، كما يتبادر 
لعني املش��تغل بأداء شعرية السعي 
فيه ليعلم أن ما يصل بني موضعني 
متقابلني من هذين اجلبلني مشمول 
خبط��اب ما ش��رعه اهلل تع��اىل من 
التطوف بهما للحاج واملعتمر«.)29( 

مش��عر املروة قبل توس��عة احلرم 
عام 1375ه�

وص��ف فضيل��ة الدكت��ور عويد 
عياد املطريف جبل املروة وصفًا دقيقًا 

لطبيعة اجلبل واإلحداثات اليت كانت 
موجودة عليه ، وأمساء السكان الذين 
أقاموا منازهلم عليه مبا يثبت معرفته 
التامة باملنطقة ، وأهلها ، نلخص منه 

اآلتي:
»وأما املروة امل��رادة باخلطاب يف 
فا  قول اهلل ع��ز وج��ل: }إِنَّ الصَّ
َو اْلَمْرَوَة ِمْن َش��عائِِر اهللِ{ فهي 
كم��ا قال اب��ن منظ��ور يف كتابه 
لس��ان العرب: »جبل مبكة شرفها 
اهلل تع��اىل«، وقال الف��ريوز آبادي 
يف القام��وس احملي��ط ، والزبيدي 
يف ش��رحه تاج الع��روس: »املروة 
بهاء جبل مبك��ة يذكر مع الصفا، 
وقد ذكرهما اهلل تع��اىل يف كتابه: 
فا َو اْلَمْرَوَة ِمْن َشعائِِر  }إِنَّ الصَّ
اهللِ{ ثم قال الزبي��دي أيضاً: قال 
األصمع��ي : مس��ي ) أي اجلبل ( 
لكون حجارته بيضًا براقة ...«)30(

ثم انتهى بعد ذكر النصوص على 
أن املروة جبل إىل القول :
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» وكل هذا ي��دل صراحة على أن 
املروة جبل قائم بذاته وصفاته ، ممتد 
اجلوانب ، واس��ع الوجه��ة املقابلة 
من الش��مال جلبل الصفا ، وامتداده 
إىل منعطفه حن��و الوادي املواجه من 

الشمال الشرقي لبطن املسعى ...«
يؤيد ما أقول من اتساع جبل املروة 
يف تكوين��ه الطبيع��ي الكبري املمتد 
ش��رقًا وغربًا عما ه��و عليه اآلن إذ 
قد أزيلت معامله الشرقية ، وقطعت 
متونه وأكتافه ، وامتداداته العضوية 
اليت خلق عليها يف التوسعة للحجاج 
واملعتمرين والقاطنني عام 1375ه� .

وق��د كان معروف��ًا قبل نس��ف 
ارتفاعات هذا اجلبل وإزالتها أن مجيع 
املباني والبيوت اليت كانت قائمة يف 
هذه املنطقة كانت مبنية على اجلبل ، 
وأن ارتفاعاته اليت كانت حتت تلك 
البيوت قد أزالتها معاول النس��ف 
والتفجري تس��هياًل لسري الناس من 
حجاج وعمار ومواطنني عليها دون 

إعاقة وال عنت.
وكانت تلك البيوت السكنية اليت 
ال يزال بعض سكانها أحياء يرزقون 
واحلمد هلل أعرف كثريًا منهم تفرتش 
بيوتهم واجهة جب��ل املروة املمتدة 
ش��رقًا إىل الطريق النازل اليوم من 
املّدعى إىل ساحة املسعى،كما تفرتش 
وارتفاعات��ه  س��فحه ومنحدرات��ه 
الواقعة على واجهته اجلنوبية املطلة 
على املسعى ، وعلى الوادي الفاصل 
بني جب��ل الصفا وجبل املروة الذي 
انتطحته البيوت السكنية هو اآلخر 
قبل التوس��عة الس��عودية فأذهبت 
معامله ، وقطعت ظاه��ر ما كان بني 
الصف��ا وجب��ل املروة م��ن اتصال 
متس��ع ينجو به الساعون من خماطر 
وحماذي��ر االزدح��ام؛ إذ كانت اجلهة 
الش��رقية للمسعى فضاء غري حمدود 
ببناء قب��ل أن يزحف عليها الناس ، 
ويضيقوا س��عته مبا أقاموا عليها من 
دور ومنازل قبل أن تفك التوس��عة 
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السعودية ضائقته ، وتطلق أسره من 
املعتدين عليه    . 

ومن ثم عاد مهندس��و التوس��عة 
الس��عودية فضيقوا على املسعى ما 
انفس��ح به عرضه ، ولو تركوه دون 
أن يقيم��وا عليه جدرًا من الش��رق 
مل��ا ضاق املس��عى الي��وم بأحد من 
الس��اعني، وملا احت��اج األمر منا إىل 

بيان ، وال إىل رجاء توسيع عرضه .
وأعود فأقول: إن الواجهة اجلنوبية 
الش��رقية جلبل املروة املواجهة جلبل 
الصف��ا من الش��مال كانت مغطاة 
بالبيوت الس��كنية منق��ادة مرتاصة 
بعضه��ا جبانب بع��ض على طول 
منت اجلبل م��ن مالصقة جدر املروة 
الش��رقي إىل الطري��ق الصاعد من 
شرقي الطرف الش��مالي للمسعى 

إىل املدعى.
وقد كانت بيوت الس��ادة املراغنة 
اليت كان يس��تأجرها صاحل بن حممد 
س��ابق عل��ى جبل امل��روة مالصقة 

جدرانه��ا ج��در املروة الش��رقي ، 
وع��رض بيتهم املالصق جلدر املروة 
من الشرق ممتدًا حنو الشرق حوالي 

مخسة عشر مرتاً   . 
ويتص��ل به مالصقة من الش��رق 
ح��وش احملناط��ة ال��ذي كان بائعو 
احلبوب باملدعى ينخلون فيه حبوبهم 
قب��ل بيعها،وامتداده من دار املراغنة 
عل��ى جبل امل��روة أيض��ًا إىل جهة 
الش��رق باجتاه طريق املدعى حوالي 

مخسة وعشرين مرتًا.
فه��ذا بع��ض ع��رض واجه��ة 
مرتفع��ات جب��ل املروة م��ن ناحية 
الش��رق م��ن مالصقة امل��روة اليت 
يسعى منها الناس على خط مستقيم 
حنو الشرق إىل ش��ارع املدعى على 
م��نت جبل امل��روة كان مرتفعًا جبليًا 
عن مستوى املس��عى ارتفاعًا ظاهرًا 
يعرفه العام واخلاص قبل تكس��ريه 
وتس��ويته باألرض ، ويالصق بيت 
املراغنة اآلن��ف الذكر من اجلنوب 
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عل��ى امتداد ط��ول املس��عى على 
واجهة املسعى الش��رقية على يسار 
النازل من املروة منحدرًا إىل املسعى 

متجهًا إىل الصفا وقف املراغنة يفتح 
بابه على داخل املسعى .« 

ثم تع��رض يف حبثه القيم إىل ذكر 
أمساء سكان اجلهة الشرقية للمسعى 
وترتي��ب منازهلم بدق��ة كاملة ، ثم 
انتهى إىل النتيجة التالية فيما يتعلق 

جببل املروة قائاًل:

»واحلاصل ال��ذي ال مني وال مراء 
فيه، أن املرتفعات اجلبلية الصخرية 
لواجهة جبل املروة الشرقية اجلنوبية 

متتد ش��رق موقع املروة احلالي الذي 
يقف عليه الساعون اليوم زيادة عما 
هو عليه احل��ال اآلن مبا ال يقل عن 
أربعني مرتًا من ناحية الش��رق حتى 
تالقي الطريق النازل من املدعى إىل 

ساحة املروة الشرقية ...«)31(
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تقرير هيئة املساحة اجليولوجية
أيد العلم احلديث احلقائق السابقة 
فقد قامت هيئة املساحة اجليولوجية، 
وكش��فت عنها يف تقريرها العلمي 
املقدم ملعهد خ��ادم احلرمني ألحباث 
احلج عندما قامت باختبار العينات يف 
جبلي الصفا واملروة يف منطقة السعي 
احلالية، واملنطقة املستهدفة للتوسعة، 
الثقيلة من  آلياته��ا  واس��تخدمت 
حفارات نزلت إىل أعماق الصخور 
يف األرض الختبار عينات من جبلي 
الصفا وامل��روة يف مكانهما احلالي ، 
واالمتداد الشرقي املطلوب التوسعة 
في��ه فتوصلت إىل النتيج��ة التالية 
يف )تقرير دراس��ة االمتداد الشرقي 
جلبلي الصف��ا واملروة ( مقدم ملعهد 
خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج 

جاء فيه مايلي:
التوصيات : الدراسة اجليولوجية:

قدمت هيئة املس��احة اجليولوجية 
الس��عودية خريطة جيولوجية ملنطقة 

املسعى مت إعدادها قبل عشرين عامًا 
موضحًا عليها االمتدادات السطحية 
جلبلي الصفا واملروة قبل مش��روع 
التوس��عة الس��عودية األوىل مرفق 

نسخة اخلريطة حيث أثبتت :
أن جبل الصفا لسان من جبل أبي 
قبي��س ، وأن لديه امتدادًا س��طحيًا 
بالناحية الشرقية مسامتًا للمشعر مبا 

يقارب 30 مرتًا .
1- أن جب��ل املروة ميت��د امتدادًا 
سطحيًا مس��امتًا للمشعر احلالي مبا 

يقارب 31 مرتًا«)32(
وقد أرفق��ت يف تقريرها اخلرائط 

املتنوعة حتت العناوين التالية:
»صورة توض��ح االمتداد الطبيعي 
جلب��ل الصفا باجت��اه دار األرقم وال 
تزال العقود يف مكانه��ا بعد إزالة 

املباني .
صورة أخرى لنفس املنطقة بعد بدء 
عمليات إزالة املباني يف السبعينات 

اهلجرية   . 
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مواقع احلفر جلس��ات الصخور يف 
املنطقة املمتدة شرق جبل املروة .

خارطة تبني االمتداد الشرقي حمللة 
املروة قبل هدميات 1373ه�

شهادة أهل اخلربة من املكيني
ص��دق املثل القائ��ل: )أهل مكة 
أدرى بش��عابها(، يؤيد ه��ذا ماهو 

معروف شرعًا وعرفًا أن:
»النقل بالتوارث من طرق اإلثبات، 

كما بينه العلماء، وحرره ابن القيم 
يف إعالم املوقعني فقال:

) وأم��ا نق��ل األعي��ان وتعي��ني 
األماك��ن، فكنقلهم الص��اع واملد، 

، وموقفه  وتعي��ني موض��ع املن��ب 
للصالة، والقب ، واحلجرة ، ومسجد 
قب��اء ، وتعيني الروض��ة ، والبقيع ، 

واملصلى وحنو ذلك.
ونقل هذا جار جمرى نقل مواضع 

مواقع احلفر جلسات الصخور يف املنطقة املمتدة شرق جبل املروة 
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ومنى،  وامل��روة،  كالصفا  املناس��ك 
ومزدلف��ة،  اجلم��رات،  ومواض��ع 
ومواض��ع اإلح��رام ك��ذي احلليفة 
واجلحف��ة، وغريهما، فه��ذا النقل 
وهذا العمل حجة جي��ب اتباعها ، 
وس��نة متلقاة بالقبول على الرأس 

والعني«)33(.
اخت��ذ التأك��د والتثب��ت المتداد 
املس��عى من اجلهة الشرقية مسارين 

يف قناتني رمسيتني :
أحدهما: هيئة تطوير مكة املكرمة 
واملدينة املنورة واملش��اعر املقدس��ة 
برئاس��ة معالي الدكت��ور ناصر بن 

حممد السلوم.
ثانيهم��ا : معه��د خ��ادم احلرمني 
الش��ريفني ألحب��اث احلج برئاس��ة 
عميده السابق معالي الدكتور أسامة 
بن فضل البار   . فيم��ا يلي تفصيل 

ذلك:
أواًل: بن��اءًا على األمر الس��امي 
الكري��م رق��م 8020/ م ب وتاريخ 

عمال هيئة املساحة اجلولوجية 
لدى جسات الصخور جلبل املروة

عملية احلفر ملنطقة جبل املروة
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املروة قد متت إزالة الصخور من املنطقة اجلبلية أثناء مشروع التوسعة

العمق من 00و00 م إىل 12مرت ويظهر فيها عروق املروة
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1426/6/15ه�، املتضمن تكليف هيئة 
تطوير مكة املكرم��ة واملدينة املنورة 
توسعة  بدراسة  املقدس��ة  واملشاعر 

املسعى   . 
قام��ت األمانة العامة للهيئة بعقد 
حلق��ات نقاش علمي��ة مبقر معهد 
خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج 
مبكة املكرمة مع جمموعة من املشايخ 
وكبار الس��ّن املعمرين ومن سكان 
منطقة املسعى والباحثني واملهندسني 
الش��رعية  النظر  وجهة  الس��تقراء 
الدراس��ة  موضوع  حيال  والتارخيية 

وهم:
1- معالي الش��يخ عبدامللك بن 

عبداهلل بن دهيش.
الرئيس العام لتعليم البنات سابقًا 
ورئي��س احملاكم الش��رعية الكبى 

مبكة سابقاً.
2- فضيلة األستاذ الدكتور عويد 

بن عياد املطريف.
األستاذ بالدراسات العليا الشرعية 

جبامعة أم الق��رى والباحث بتاريخ 
املناسك.

3- س��عادة الدكت��ور عبداهلل بن 
صاحل شاووش.

الباح��ث يف تاريخ مك��ة املكرمة 
وأحد مؤلفي األطلس التارخيي ملكة 

واملشاعر.
4- س��عادة الدكت��ور معراج بن 

نواب مرزا.
الباح��ث يف تاريخ مك��ة املكرمة 
وأحد مؤلفي األطلس التارخيي ملكة 

واملشاعر.
الدكتور درويش بن  5- س��عادة 

صديق جستنية.
االقتص��اد  مرك��ز  يف  الباح��ث 

اإلسالمي ومن سكان املسعى   . 
كما كلفت األمانة العامة الباحثني 
س��عادة الدكتور عب��داهلل بن صاحل 
ش��اووش وس��عادة الدكتور معراج 
بن نواب مرزا مبعهد خادم احلرمني 
الش��ريفني ألحب��اث احل��ج بإعداد 
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تارخيية وجغرافية عن منطقة  دراسة 
املسعى إضافة إىل مسح كافة الصور 
واخلرائ��ط التارخيية   . واس��تضافت 
جمموعة من كبار السن املعمرين من 
ذوي اخلبة مبنطقة املسعى وسكانها 

ضمت كاًل من:
1- معالي الدكتور حممد بن عمر 

الزبري.
عبدالعزيز  املل��ك  جامع��ة  مدير 

األسبق وأحد سكان املسعى.
2- معالي املهندس حممد س��عيد 

بن حسن فارسي.
املشرف على مكتب ختطيط املدن 
يف فرتة الثمانين��ات اهلجرية وأمني 

حمافظة جدة األسبق   . 
3- الش��يخ عبدالرمح��ن عم��ر 

خياط.
من كبار السن واملعمرين.

4- الش��يخ حممد ن��ور بن حممد 
سعيد عيد.

مدير عام امليزانية األس��بق بوزارة 

املالية وأحد سكان منطقة الصفا.
5- املهن��دس حممد بن حس��ني 

جستنية.
أحد سكان منطقة املسعى.

6- األس��تاذ أمحد بن حممد سعيد 
عيد.

املراقب املالي مبنطقة مكة املكرمة 
سابقًا وأحد سكان منطقة الصفا.

حيث مت عقد عدد من االجتماعات 
حضر بعضًا منها، إضافة إىل أصحاب 
الفضيلة والسعادة ومعالي أمني عام 
اهليئة الدكتور ناصر بن حممد السلوم 
وعدد من مسؤولي اهليئة وخبائها.

كم��ا قام��ت اللجن��ة جب��والت 
ميدانية عل��ى منطقة املس��عى يوم 
االثنني  ويوم  1427/7/12ه���،  األحد 
1427/10/8ه�، باالجتماع مع املشايخ 
واملعمري��ن م��ن كبار الس��ن من 
سكان منطقة املسعى يف مقر املعهد 

بالعزيزية   . 
إىل عرض  اللجن��ة  واس��تمعت 
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مق��ارن بني منطق��ة املس��عى قبل 
مشروع التوس��عة السعودية األوىل 
ع��ام 1375ه�، والوض��ع احلالي من 
املهندس عب��داهلل بن حمم��د فوده، 
من معهد خادم احلرمني الش��ريفني 
ألحباث احلج، وشاهدت فلمًا تارخييًا 
عن مشروع التوسعة واهلدميات اليت 
متت عام 1375ه�، قدمه املهندس بكر 
بن حممد بن الدن الرئيس التنفيذي 

جملموعة بن الدن السعودية.
وفيم��ا يل��ي عرض أله��م نقاط 
الدراس��ة واملقابالت الشخصية مع 

كبار السن من سكان املسعى:
أن املصادر التارخيية مل تشر مباشرًة 
إىل عرض الصفا واملروة وإن أشارت 
إىل تزاحم املساكن حوهلا منذ بداية 

القرن الثاني اهلجري   . 
أن الصف��ا واملروة مل يكن عليهما 
درج أو بناء وكان الساعي يسند فيهما 
حتى عهد الوال��ي عبدالصمد بن 
عبداهلل بن العباس )146- 149ه�( 

حيث أمر ببناء درج عليهما   . 
مل يشر كل من األزرقي والفاكهي 
وهم��ا من أوائل مؤرخ��ي مكة إىل 
العقود املقام��ة على الصفا واملروة   . 
وأول م��ن ذكر ذلك هو الرحالة بن 
جب��ري عندما حج ع��ام 578ه�، عند 
وصف أقواس الصفا وعددها ثالثة 
أق��واس وقوس واحد عل��ى املروة 
وحدد عرض عق��ود الصفا حبوالي 
أحد عش��ر مرتًا وعقد املروة حبوالي 

تسعة أمتار   . 
أشار احملب الطبي يف كتابه شرح 
التنبي��ه وه��و من مؤرخ��ي القرن 
السابع إىل كثرة األبنية حول الصفا 
واملروة حتى س��رتتها حبيث ال يظهر 

منها غري يسري يف الصفا   . 
مل يتغري الوض��ع الطبيعي ملنطقيت 
الصفا واملروة خالل القرون املاضية 
لصعوبة إزالة وتكسري اجلبال، وعلى 
س��بيل املث��ال فقد ظّلت املس��الك 
واألزقة يف منطق��ة الصفا منذ عهد 
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األزرق��ي )وهو يف الق��رن الثالث( 
إىل ما قبل التوسعة السعودية األوىل 
)1375ه���( مل تتغري، حي��ث يوجد 
ش��عيب من الناحي��ة الغربية وهو 
الزقاق الصاعد إىل جبل أبي قبيس، 
وم��ن الناحية الش��رقية يوجد زقاق 
غ��ري نافذ ي��ؤدي إىل دار األرقم بن 

أبي األرقم وما بعده   . 
عند تنفيذ التوس��عة الس��عودية 
ببناء املس��عى عام 1376ه�، مت حتديد 
خط رابط على استقامة واحدة بني 
املش��عرين مبا أضاف حوالي تسعة 
أمتار من جهة الش��رق ناحية الصفا 
وعندما رأى بعض العلماء اجتهادًا 
عدم جواز السعي يف املساحة املضافة 
مت وضع حاجز خش��يب بع��د تنفيذ 
املش��روع عام 1376ه��� و 1377ه�، 
إال أن��ه قد متت إزالة احلاجز وإجازة 
الس��عي يف تلك املنطقة بناءًا على 
قرار اللجنة املش��كلة من عدد من 

العلماء   . 

االجتماع مع املش��ايخ واملعمرين 
من كبار الس��ن من س��كان منطقة 

املسعى يف مقر املعهد بالعزيزية   . 
ثاني��اً: وثقت ش��هادة الش��هود 
باحملكم��ة العام��ة مبك��ة املكرم��ة 
لدى القاضي الش��يخ عبد اهلل بن 
ناص��ر الصبيحي، وصدر بها صك 
ش��رعي برق��م 158/ 44/ 11 تاريخ 

25 /12/ 1427ه� جاء فيه:
»يف يوم األحد املوافق 24  /12 / 1427ه�، 
حسب تقويم أم القرى حضر عميد 
معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث 
احلج الدكتور أسامة بن فضل البار 
وأحضر معه فوزان بن س��لطان بن 
راج��ح العبدل��ي الش��ريف حامل 
رق��م 100164066 وهو من  البطاقة 
مواليد عام 1349ه�، فقرر قائاًل: إنين 
أذكر أن جبل املروة ميتد مشااًل متصاًل 
جببل قعيقعان وأما من اجلهة الشرقية 
فال أتذكر، وأما موضوع الصفا فإنين 
أتوقف، كما حض��ر الدكتور عويد 

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 112



بن عياد بن عايد الكحيلي املطريف 
حامل دفرت العائلة رقم 1001787769 
وهو م��ن مواليد عام 1353ه�، وقرر 
قائاًل: إن جبل املروة كان ميتد ش��رقًا 
م��ن موضعه احلالي مب��ا ال يقل عن 
مثانية وثالثني مرتًا، وأّما الصفا فإّنه 
ميتّد شرقًا بأكثر من ذلك بكثري، كما 
حض��ر )فضيلة كبري س��دنة البيت 
الش��يخ( عبد العزيز بن عبداهلل بن 
عبدالقادر ش��ييب حامل البطاقة رقم 
1007139940 وهو م��ن مواليد عام 
1349ه�، فقرر قائاًل : إن جبل املروة 
ميتد ش��رقًا وغربًا ومشااًل وال أتذكر 
حتديد ذلك بامل��رت، وأما الصفا فإنه 
ميتد شرقًا مبسافة طويلة حتى يقرب 
من القشاشية مبا ال يزيد عن مخسني 

مرتًا.
كما حضر حسين بن صاحل بن حممد 
سابق حامل البطاقة رقم 1004080568 
وهو م��ن مواليد عام 1357ه�، وقرر 
قائاًل : إن جبل املروة ميتد غربًا وميتد 

ش��رقًا مبا ال يقل عن اثنني وثالثني 
مرتاً   . وكن��ا نش��اهد البيوت على 
اجلبل وملا أزيلت البيوت ظهر اجلبل 
ومت تكس��ريه يف املشروع، وأما جبل 
الصف��ا فإنه ميتد من جهة الش��رق 
بأكثر من مخس��ة وثالثني أو أربعني 
مرتاً   . كما حضر ) مدير جامعة امللك 
عبد العزيز الس��ابق معالي األستاذ 
الدكتور( حممد بن عمر بن عبداهلل 
زبري حامل البطاقة رقم 1050640554 
وهو م��ن مواليد عام 1351ه�، وقرر 

قائاًل:
إن امل��روة ال علم لي به��ا، وأما 
الصفا فالذي كنت أشاهده أن الذي 
يسعى كان ينزل من الصفا ويدخل 
يف برح��ة عن ميين��ه ، وهذه البحة 
يعتبونها من ش��ارع القشاشية ثم 
يعود إىل امتداد املسعى مبا يدل على 

أن املسعى يف تلك األماكن أوسع.
كما حضر ) الدكت��ور ( درويش 
بن صديق بن درويش جستنية حامل 
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البطاقة رق��م 1019559580 وهو من 
موالي��د عام 1357ه�، فقرر قائاًل: إن 
بيتنا سابقًا كان يف اجلهة الشرقية من 
نهاية السعي يف املروة وكان يقع على 
الصخور املرتفعة اليت هي جزء من 
جبل املروة ، وقد أزيل جزء كبري من 
هذا اجلبل مب��ا يف ذلك املنطقة اليت 
كان عليها بيتنا وذلك أثناء التوسعة 
اليت متت يف عام 1375ه� ، وهذا يعين 
امتداد جبل املروة شرقًا يف حدود من 
مخسة وثالثني إىل أربعني مرتًا، شرق 
املس��عى احلالي، وأم��ا الصفا فإنها 
كانت منطق��ة جبلية امتدادًا متصاًل 
جببل أب��ي قبيس ويعتب ج��زءًا منه 
وكنت أصعد من منطقة الس��عي يف 
الصفا إىل منطقة أجياد خلف اجلبل.
كما حضر حممد بن حسني بن حممد 
س��عيد جس��تنية حامل البطاقة رقم 
1001770203 وهو م��ن مواليد عام 
1361ه� ، وقرر قائاًل: إن جبل املروة 
كان ميتد من اجلهة الشرقية والظاهر 

أنه ميتد إىل املدعى، وأما جبل الصفا 
فإنه ميتد شرقًا أيضًا أكثر من امتداد 
جبل امل��روة، فأم��رت بتنظيم صك 
بذل��ك، وباهلل التوفي��ق وصلى اهلل 
على نبينا حمم��د وعلى آله وصحبه 

وسلم   . حرر يف 24 /  12  /  1427ه�.
القاضي عبد اهلل بن ناصر الصبيحي
القاضي باحملكمة العامة مبكة املكرمة

حتليل املعلومات السابقة
يف ض��وء الس��ابق م��ن احلقائق 
اللغوي��ة، والطبيعي��ة، والتارخيي��ة، 
ونصوص الفقهاء، وش��هادة الثقات 
من كبار السن من السادة أهل مكة 

املكرمة يتبني اآلتي:
أن عرض جبلي الصفا واملروة يف 
أصلهم��ا الطبيعي أكب مما هو ظاهر 
على وج��ه األرض، وأن امتدادهما 
يف القاعدة أك��ب بكثري مما هو على 
وجه األرض خصوص��ًا وقد طالت 
قممهما وجوانبهما الظاهرة الكثري 
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من التكس��ري والتشذيب والتسوية 
مع سطح األرض   . 

1- أن عرض املس��عى مل حيدد 
نص��ًا ، ومل يتعرض ل��ه الفقهاء، 
وم��ن ح��دده من املؤرخ��ني، أو 
الفقهاء نزر يس��ري جدًا يعدون 
على أصاب��ع اليد، وقد عب عن 

هذه احلقيقة العالمة مشس الدين 
الرملي، إذ يقول: »ومل أر يف كالمهم 
ضبط عرض املسعى، وسكوتهم 
عنه لع��دم االحتي��اج إليه، فإن 
بني  املسافة  اس��تيعاب  الواجب 
الصفا واملروة كل مرة«)34(، فلزم 
أن يكون من��اط احلكم يف حتديد 

املنطقة السطحية جلبلي الصفا واملروة

ملنطق���ة ا

جل��بلی��ة ا

السطحیة

 في الصفا

ملنطق���ة ا

جل��بلی��ة ا

السطحیة

 ف��ي امل�روة
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العرض هو مدلول كلمة )جبل 
الصفا( و )جب��ل املروة( بكامل 

املدلول اللغوي هلذين االمسني   . 
أن مس��افة ع��رض املس��عى اليت 
ذكرها بعض املؤرخ��ني أو الفقهاء 
تقرير للواقع يف ذلك الوقت بصورة 
تقريبية لي��س إال ، مل يرد فيها نص 
من الس��نة، أو األثر، يقول العالمة 
ابن حجر اهليتمي املكي: » ولك أن 
لعرضه  التقدير  أن  الظاه��ر  تقول: 
خبمسة وثالثني، أو حنوها  }املسعى{ 
عل��ى التقريب، إذ ال نص فيه حيفظ 
عن السنة فال يضر االلتواء اليسري 
حبي��ث مل خي��رج عن مس��ت العقد 

املشرف على املروة مل يضر«.
2- ذك��ر الفقه��اء واملؤرخون 
املكي��ون أن املس��عى يف الوقت 
احلاض��ر من��ذ العهد بتوس��عة 
العباس��ي عام  املهدي  اخلليف��ة 
س��تني ومائة ليس��ت يف املوقع 
رسول اهلل9،  فيه  س��عى  الذي 

وصحابت��ه من بع��ده، فمن ثم 
الدين بن  العالمة قط��ب  أبرز 
ع��الء الدي��ن النهروالي املكي 
احلنف��ي هذا اإلش��كال وأجاب 
عليه ، كما تقدم ذكر هذا سابقاً   . 
علمًا بأن املقصود بكلمة ) املوقع 
الذي س��عى فيه رسول اهلل 9( 
هو م��كان اهلرولة ب��ني امليلني 

األخضرين.

اخلامتة
م��ن خالل م��ا تق��دم عرضه من 
العناصر توصل البحث إىل النتائج 

التالية:
أواًل: خصت الصفا واملروة بالذكر 
يف النص��وص الش��رعية: الكتاب 
والسنة، ضمن شعائر احلج والعمرة 
لتك��ون عالمات طبيعي��ة ثابتة هلذه 
الش��عرية على مدى العصور، وكما 
هي عادة الش��رع الش��ريف أن حيد 

املشاعر بعالمات طبيعية.
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ثاني��ًا: الصفا: يطلق هذا االس��م 
على جبل يبدأ م��ن نهاية جبل أبي 

قبيس وهو أكب مما هو عليه  
اآلن، حيث ميتد شرقًا يف العرض إىل 
س��ور قصور الصفا امللكية القائمة 
عل��ى نهاية جبل الصف��ا يف امتداد 

جبل أبي قبيس   . 
املوجود اآلن  البارز  ثالثًا: الصخر 
يف مشعر الصفا ليس هو كل اجلبل 
وإنا هو جزء منه، وقد أبرزت جريدة 
عكاظ يف الصفحة احلادية عشرة ، يف 
عددها الصادر يوم الثالثاء 17 ربيع 
األول عام 1429ه� ، املوافق 25 مارس 
2008م ، السنة اخلمسون العدد 15186 
جبل الصفا على طبيعته يف صورتني 
فوتوغرافيتني فأصبح واضحًا للعيان 

) بعد تواريه عقودًا طويلة(.
رابع��ًا: متتد حدود جب��ل الصفا 
العرضية قدر امتداده الطبيعي، ذلك 
أن جبل الصفا ميتد عرضًا من جهتيه 
الغربي��ة والش��رقية، بأكث��ر مما هو 

موجود حالياً، وهذا معروف بداهة .
الفقيه،  العالمة  خامس��ًا: قد عب 
املؤرخ تقي الدين الفاسي املكي عن 
ه��ذا بتعبري دقيق ج��دًا فقال:« وهو 
}الصفا{ موض��ع مرتفع.   . من جبل 
»فليس الصفا احلالي، وال الس��ابق 
الذي يقف  السعودية  التوسعة  قبل 

عليه الناس هو كل جبل الصفا   . 
سادس��ًا: امل��روة: رأس هو منتهى 
جب��ل قعيقع��ان، أما اجل��زء البارز 
الواض��ح من هذا اجلبل يف املروة يف 
الوقت احلاضر فهو جزء بس��يط من 

أصل اجلبل.
س��ابعًا: ميتد جب��ل الصفا عرضًا 
من طرفيه، وكذلك املروة بأكثر من 
األجزاء املوجودة يف الوقت احلاضر   . 
حي��ث مل ي��رد يف الس��نة املطهرة 
حتدي��د للصف��ا واملروة ف��إن مناط 
احلكم الشرعي وتعلقه هو ما يطلق 
عليه جبل الصفا وجبل املروة بقدر 
امتدادهما  . و أن يكون أداء الس��عي 
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بينهما ويف حدودهما ، وهو ما قرره 
املعاصرين يف جملس  العلماء  بعض 
العالم��ة مساح��ة الش��يخ حممد بن 
إبراهيم ، ونقل هذا العالمة الشيخ 
عبد الرمحن الناصر الس��عدي، كما 

تقدم.
ثامنًا: أن ما بني ضفيت هذين اجلبلني 
الشرقية والغربية واد عريض جدًا، 
كانت تدخل منه السيول إىل احلرم، 
ومن أجل أن ينحرف الس��يل عن 
دخول احل��رم وضع اخلليفة عمر بن 
اخلطاب ما يس��مى تارخيًا ب� )الردم( 
يف املدعى املعروف��ة اليوم، وال زال 
بارزة  االرتفاع عالم��ة طبيعية  هذا 

حتى وقتنا احلاضر.
تاسعًا: إن اتس��اع الوادي عرضًا 
كان ه��و امل��بر لتحويل املس��عى 
عما كان على عهد رس��ول اهلل 9، 
والتابعني حتى عهد املهدي اخلليفة 
العباسي، وال يعد هذا تغيريًا ملوضع 

شعرية السعي.

عاش��رًا: املهم األس��اس يف أداء 
ش��عرية الس��عي هو نقطة البداية 
ملا يطلق عليه جب��ل الصفا، ونقطة 
النهاي��ة فيها هو ما يطلق عليه جبل 

املروة   . 
حادي عش��ر: الس��عي بني جبلي 
الصفا واملروة ، واس��تيفاء املس��افة 
بينهم��ا هو مناط احلكم الش��رعي 
ومتعلقه، وهو أحد واجبات السعي 
الذي أكد الفقهاء على احملافظة عليه 
يف أداء ش��عرية السعي، واهتموا به 
ذرعوا  أنهم  الكامل، حتى  االهتمام 
الطول بص��ورة دقيق��ة، واجتهدوا 
كثريًا يف حتديد بدايتها ونهايتها قدميًا 

وحديثاً.
ثاني عش��ر: ليس م��ن االفتئات 
على الش��ريعة دعوى إمجاع الفقهاء 
أن الواجب يف الس��عي هو استيفاء 
املسافة بني الصفا واملروة طواًل، أما 
العرض فإن السعي صحيح ومتحقق 
يف مجيع��ه ما دام��ت املس��افة اليت 
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يقطعها الساعي متحققة بني اجلبلني 
الصف��ا واملروة   . وهل��ذا مل يتعرض 
الفقه��اء للكالم عن العرض، ذلك 
أن العرض رهني مبحدودية اجلبلني 

عرضًا يف كليهما.
ثالث عشر:

1. قد عرف عن الشرع اإلسالمي 
الش��ريف من طريق االس��تقراء أن 
احلدود للمشاعر هي احلدود الطبيعية 
من وديان ، وجبال ، وأكمات    . هذه 
القاع��دة تنطب��ق متام��ًا على جبلي 
الطبيعية  الصفا وامل��روة حبدودهما 
من اجلهت��ني العرضيتني الش��رقية 

والغربية،
2. اس��تيفاء املسافة يف السعي بني 
الصفا واملروة يف حدودهما الطبيعية 
حتقيق للمطلوب الشرعي يف املكان 
احملدد شرعًا يف كل من الشعريتني   . 

ليس هذا بدعًا يف هذه الش��عرية ، 
بل ميتد هذا املعنى يف كافة املشاعر، 
مثاًل: الوقوف بعرفة، واملزدلفة، ومنى 

املقصود من ذلك ه��و الكينونة يف 
حمدود مسماها، والسعي بني الصفا 
واملروة ليس بدعًا من تلك املشاعر 
مادام األداء متحققًا يف حدود العرض 

الطبيعي ملسمى اجلبلني.
آخ��رًا ولي��س أخ��ريًا، فإنه من 
الواجب أن أنوه هنا باإلضافة املهمة 
املفي��دة اليت دونه��ا العالمة الفقيه 
احملقق الشيخ جعفر السبحاني حفظه 
اهلل بعد اطالعه على البحث املبدئي 
لتأييد ماسبق ذكره  لتوسعة املسعى؛ 

من حقائق وتأكيدها قائاًل:
»وم��ع ذلك كله فهناك قرائن تدل 
على أن املسعى كان أوسع حتى من 
اجلانب اآلخر الذي يقابل املسجد ، 

وهذه القرائن عبارة :
1. أن الصف��ا جزء م��ن جبل أبي 
قبيس كما أن امل��روة جزء من جبل 
قعيقعان فمن البعيد أن يكون طول 
اجلبل وامت��داده حوالي 20 مرتًا من 
غري فرق ب��ني الصفا واملروة ، وهذا 
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يدل على أن االمت��داد احلالي ليس 
هو كما يف السابق حلصول احلفريات 

على جانبيه .
2. توجد حاليًا بقايا من جبل املروة 
خارج املس��عى يف اجلانب الشرقي، 
وه��ذا يدل عل��ى امتداده س��ابقًا ، 

ولكنه حفر إلجياد الطريق .
3. يظه��ر م��ن احلاك��م يف ترمجة 
األرق��م بن أبي األرق��م املخزومي 
قوله : إن دار األرقم وهو الدار اليت 
كان الن��يب9 يدعو الناس فيها إىل 
اإلسالم، وأس��لم فيها قوم كثري أن 
داره كانت على الصفا ، وتصدق بها 
األرقم على ولده ، فقرئت نس��خة 
صدقة األرقم بداره: )بسم اهلل الرمحن 
الرحيم: هذا ما قضى األرقم يف ربعه 
ما حاز الصفا أنها صدقة مبكانها من 
احلرم التباع ، وال تورث(   . إىل أن قال 
احلاكم : فل��م تزل هذه الدار صدقة 
قائمة فيها ولده يسكنون ويؤجرون، 
ويأخ��ذون عليها حتى كان زمن أبي 

جعفر: قال حممد بن عمر : فأخبني 
أبي عن حييى بن عمران بن عثمان 
ب��ن األرقم أنه يس��عى بني الصفا 
واملروة يف حج��ة حجها وحنن على 
ظهر الدار فيمر حتتنا ، لو ش��ئت أن 
آخذ قلنسوته ألخذتها ، وإنه لينظر 
إلين��ا من حني يهبط ال��وادي حتى 

يصعد إىل الصفا()35(.
التارخيية تدفعنا إىل  الوثيقة  وهذه 
القول : أن املسعى من جانبه الشرقي 

كان أوسع مما عليه اآلن .
يف  ص��ارت  األرق��م  دار  أن   .4
السنوات الس��الفة مكانًا ملا يسمى 
) دار احلدي��ث املكي( ، ولو بذلت 
جهود لس��ؤال املس��نني واملعمرين 
الذي��ن ش��اهدوا دار احلديث قبل 
التوس��عة ، وحددوا مقدار الفاصلة 
بينه وبني املسعى احلالي لكان ذلك 

دلياًل للموضوع .)36( 
ه��ذا وقد نش��ر املش��رفون على 
التوسعة خمططًا أوضحوا فيه أن دار 
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األرقم بن أبي األرقم ) دار احلديث( 
كم��ا ورد يف املصادر التارخيية كانت 
تقع يف املسعى ، وهي اآلن تبعد عن 
املس��عى احلالي 21/18مرتًا ، ومبا أن 
مش��روع التوس��عة اجلديد ميتد إىل 
شرق املسعى 20 مرتًا فيكون االمتداد 

ضمن املسعى الواقعي    . 
وهذا ال��ذي يعاني من��ه العلماء 
واحملقق��ون اليوم هو أح��د النتائج 
الس��لبية اليت س��ببها ه��دم اآلثار 
التارخيي��ة املتعلقة بعصر النيب 9، 
وصدر اإلسالم ، والكثري من املعامل 

اإلسالمية يف مكة واملدينة املنورة .
ولو كانت التوسعة مقرونة حبفظ 
معامل اإلس��الم وآثاره ملا ضاع علينا 

معرفة حدود املشاعر اإلسالمية«.
ثم انتهى حفظه اهلل إىل القول :

»ما ذكرنا من الدراسة يؤيد امتداد 
جب��ل الصف��ا حوالي 20 م��رتًا إىل 

الشرق« ثم انتقل إىل القول :
»8 . أك��دت الدراس��ات التارخيية 

واجلغرافي��ة واجليولوجية اليت قامت 
بها اللجان املش��رفة على توس��عة 
املس��عى أن هناك امتدادًا س��طحيًا 
جلب��ل املروة مب��ا ال يق��ل يقينًا عن 
25مرتًا من الناحية الش��رقية ، وهذا 
ما ثبت بعد دراسة عينات الصخور 
اليت أخ��ذت من الناحية الش��رقية 
جلبل املروة واليت ظهرت مش��ابهتها 

لصخور املروة«)37(.

النتيجة: 
يعلم مما تقدم من عرض العناصر 
الس��ابقة: أن جبل��ي الصفا واملروة 
ميتدان عرضًا من جانبيهما بأكثر مما 
هما عليه يف الوق��ت احلاضر حتى 
بعد توس��عة املس��عى ، هذا مؤكد 
ل��دى كل من عاصر مك��ة املكرمة 
قبل أن تبدأ التوس��عة الس��عودية 
األوىل للحرم الشريف عام 1375ه�، 
ودرج عل��ى ترابه��ا الطاهر طفاًل 
وش��ابًا ، فاألمر بالنس��بة لكل من 

121 توسعة املسعى دراسة فقهية ـ تاريخية ـ بيئية ـ  جيولوجية 



عاصر الفرتة الزمنية قبل التخطيط 
احلديث والتغيري للمنطقة اليت يقع 
عليها اجلبالن، أن الس��اعي بينهما 
يف التوس��عة اجلدي��دة مل خيرج عن 

حدودهما العرضية الطبيعية.
يف ضوء ما س��بق م��ن النصوص 
التارخيي��ة ،  ، واحلقائ��ق  الفقهي��ة 
والنتائ��ج العلمي��ة اجليولوجي��ة ، 
وشهادة أهل اخلبة الثقات من كبار 
رجال مكة املكرمة الذين عاشوا يف 
تل��ك املنطقة قبل إزالتها، فإني أرى 
واهلل أعلم بالصواب أنه ال مانع من 
توسعة املسعى من الناحية الشرقية 
للمسجد احلرام، ليس هذا من قبيل 
ب��ل هذا ه��و األصل،  الرتخيص، 
وكما يعب عن��ه الفقهاء )عزمية( ال 
)رخصة( فإن احلكم مل يتغري ، ذلك 
أن التوس��عة ال��يت جي��ري تنفيذها 
على أرض املس��عى ، ومبساحة تقدر 
بنفس املساحة القدمية ، وقدرها كما 
عرفت عشرون مرتًا ال تعد خروجًا 

عن حدود املسعى املقررة شرعًا هلذه 
الش��عرية بل الزال��ت داخل حدود 

جبلي الصفا واملروة .

بدء السعي يف التوسعة اجلديدة 
للمسعى

مت حبمد اهلل وعونه افتتاح توس��عة 
املس��عى يف التوس��عة اجلديدة من 
الناحية الش��رقية يف موسم حج عام 
1428ه� ، وقد وفقين اهلل ألداء شعرية 
احلج فش��اهدت التوس��عة اجلديدة 
للمس��عى وقد هيئت للساعني من 
احلج��اج واملعتمري��ن، وقد جزئت 
التوس��عة إىل مس��ارين للذاه��ب 
من الصفا إىل املروة ، ومس��ار آخر 
من امل��روة إىل الصف��ا ، وقد فصل 
بني املس��ارين بصف م��ن احلواجز 
البالس��تيكية ذات الل��ون األمحر ، 
وظل املس��عى القديم كحاله ممتلئًا 

بالساعني .
لوحظ يف نهاية توس��عة املس��عى 
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بامل��روة عمل ارتف��اع مصطنع من 
االمسنت مسامت الرتفاع جبل املروة 
يف املس��عى القديم إلعطاء الساعي 
انطباعًا جببل املروة يف تلك الناحية.

شيد املس��عى يف امتدادها اجلديد 
بطراز من الديك��ور خمتلف عنه يف 

القديم، ولكنه ليس بعيدًا عنه .
جاءت التوسعة مطابقة يف بدايتها 
على  القديم  للمس��عى  ونهايته��ا 
الرغم من أن يف الش��ريعة متسعًا ؛ 
ذلك أنه ميك��ن أن ميتد جدار بداية 
الصف��ا ، ونهاي��ة جدار امل��روة إىل 
ال��وراء بأكثر من احل��دود القدمية 
مادام أن الس��اعي وصل بداية كل 
من الصفا وامل��روة فتأخره وقوفًا يف 
املروة يوسع للساعني ليتموا سعيهم 
يف راحة واطمئنان من دون مضايقة 
هلم ما دام أنه استوفى املسافة الكاملة 

للسعي بني اجلبلني .
وقد تابعت الصحافة احمللية العمل 
اجلاري يف املس��عى اجلديد والقديم 

فنش��رت جريدة عكاظ يف الصفحة 
احلادية عشرة، الثالثاء 17ربيع األول 
املواف��ق 25مارس عام  عام 1429ه� 
2008م مقااًل بعنوان: )املسعى اجلديد 
نقطة حتول يف تاري��خ احلرم املكي( 

جاء فيه:
»بعد أيام قليلة يدخل احلرم املكي 
الشريف مرحلة تارخيية جديدة بإناز 
واحد من املشاريعه التوسعية املتمثلة 
بإنش��اء املسعى اجلديد الذي سيغري 
كثريًا من مالمح احل��رم وخصوصًا 
ما يتعلق منها جببل الصفا الش��هري 
ال��ذي أبرزت عمليات البناء مالحمه 
بعد أن ظلت متوارية لعقود طويلة.

الشركة املنفذة للمشروع وضعت 
اللمسات األخرية عليه بعد تركيب 
مم��رات للعربات وفتح األبواب من 
جهة املروة تسهياًل خلروج املعتمرين، 
وهي آخ��ر مراحل املش��روع الذي 
مليارات  بلغت تكلفته حن��و ثالثة 

ريال.

123 توسعة املسعى دراسة فقهية ـ تاريخية ـ بيئية ـ  جيولوجية 



ويستخدم الزوار واملعتمرون اآلن 
املسعى اجلديد ألداء شعائرهم ريثما 
يتم االنتهاء من إناز املسعى القديم، 

ومن ثم يتم استخدام االثنني معاً.
كما شارفت عمليات إزالة املسعى 
القديم عل��ى االنتهاء حيث مل يتبّق 

سوى جزء يسري يف منتصفه .
يذكر أنه يواص��ل أكثر من ألفي 
عام��ل ومهن��دس العم��ل بالليل 
والنهار من خالل فرتتني ، وتش��ري 
مصادر عكاظ أنه سيتم االنتهاء من 
الدور األول قبل بداية شهر رمضان 
من  املعتمري��ن  لتمك��ني  الق��ادم 
السعي فيه إضافة إىل املسعى اجلديد 

املستخدم حاليًا .
وتتيح التوس��عة لنح��و 4 ماليني 
معتمر وزائر لبيت اهلل احلرام فرصة 
السعي على مدار اليوم ، ويتوقع أن 
ترتفع الطاقة االستيعابية حال إناز 
كافة مراحل املش��روع لتصبح قادرة 
على استيعاب 118ألف شخص لكل 

،و115ألفًا و600مصل  ساعة للسعى 
وهو األمر الذي أس��همت فيه زيادة 
الرقعة املساحية للمسعى ، فمساحة 
التوس��عة كانت تقدر  املسعى قبل 
29ألف��ًا و400مرتًا مربع��ًا ، أما بعد 
التوسعة فسرتتفع لتبلغ 78ألف مرتًا 
مربعًا ش��املة كل الطوابق األرضي 

واألول والثاني«   . 
 واهلل أعلم بالصواب، وهو املوفق، 
ونعم الوكيل، وصلى اهلل على سيدنا 

حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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1. تاج العروس ، مادة) صفو(.
2. تاج العروس، مادة ) مرو(.

3. اجلامع ألحكام القرآن ، الطبعة الثانية، 
)ب��ريوت : دار إحياء الرتاث العربي(، 

 .   179 :1
4. ش��فاء الغرام بأخبار بل��د اهلل احلرام ، 
الطبعة األوىل ، حتقيق جلنة من العلماء 
واألدباء )مكة املكرمة : مكتبة النهضة 

احلديثة، عام 1956م( 1: 279.
5. اإلفصاح على مس��ائل اإليضاح على 
مذاهب األئم��ة األربعة،الطبعة الثانية 
) مك��ة املكرمة : املكتبة اإلمدادية ،عام 

 .   191،252 : )1994  /  1414
6. يضيف فضيلة الشيخ طاهر قائاًل: »فإن 
هذه احلادثة تشبه ما ذكره اإلمام القطيب، 
لكن مع الفارق ، فما ذكره القطيب عبارة 
عن إدخال جزء من املسعى يف املسجد 
احلرام ، وأما م��ا نذكره فهو عبارة عن 
إدخ��ال جزء من جبل الصفا إىل حدود 

املسعى.
فمما الشك فيه أن هذا اجلزء املأخوذ من 
جب��ل الصفا يف زماننا هذا ، واملدخول 
يف حدود املسعى مل يكن رسول اهلل9 
قد س��عوا يف هذا اجلزء املس��تحدث 

اليوم« هذا صحي��ح ، ولكن االمتداد 
لعرض املس��عى مل خيرج عن حدودها 

الطبيعية.
يتضح من عبارة العالمة الشيخ حممد طاهر 
كردي أنه مل يلتفت إىل مناط احلكم يف 
الس��عي وهو أن يتم سعي احلاج ، أو 
املعتمر بني جبلي الصفا واملروة وبقدر 
ما ميتد عرضهما من الناحيتني الشرقية 
والغربي��ة ، وهلذا فمن كان س��عيه يف 
حدود عرض اجلبلني فهو ليس خارجًا 
عنهم��ا إطالقًا فإن ح��دود اجلبلني هو 

مناط أحكام السعي ومتعلقها.
7. اب��ن منظ��ور، مجال الدي��ن حممد بن 
مكرم، لس��ان العرب ، الطبعة الثالثة ، 
) بريوت : دار صادر، عام 1414 / 1994(، 

.96 :11
8. عارضه مصطفى السقا، ) مصر: شركة 
مكتب��ة ومطبعة مصطفى البابي احلليب 

وأوالده مبصر (، 360   . 
.60 :2 .9

10. حس��ني عبد الغين،إرشاد الساري إىل 
مناسك املال علي القاري، 117.

11. املالكي ، حسني بن إبراهيم ، توضيح 
املناسك ، 129   . 

12. ابن الص��الح ، أبو عمرو عثمان بن 
عبد الرمحن ، الطبعة األوىل ، دراس��ة 
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وحتقيق حممد بن عبيد ، ) مكة املكرمة: 
معهد خ��ادم احلرمني الش��ريفني، عام 

 .   132 ، )2001 / 1422
13. الرمل��ي ، مشس الدي��ن حممد ، نهاية 
احملت��اج إىل ش��رح املنه��اج ، ) مصر : 
ش��ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

احلليب وأوالده (، 3: 291   . 
14. عبد الرمحن بن جاس��ر ، مفيد األنام 
يف حترير األحكام حلج بيت اهلل احلرام، 
الطبع��ة الثالثة ) الري��اض: طبع على 
نفقة األمري عبد اهلل بن عبد العزيز آل 

سعود عام 1412  /  1992(، : 272   . 
15. الش��ثري ، س��عد بن ناصر حبث يف 
مش��عر املس��عى، نقاًل )م��ن جمموع 
فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن 

إبراهيم: 3(   . 
16. الش��ثري ، نقاًل ) من ديوان رئاس��ة 

جملس الوزراء (، 6   . 
17. األجوية النافعة عن املسائل الواقعة ، 
الطبعة الثالثة ، ) الرياض : دار املعالي 
ودار اب��ن اجلوزي ، ع��ام 1420ه� ( ، 

 .   284
18. األزرق��ي، أخبار مكة وما جاء فيها من 
اآلثار، الطبعة الثالثة ، حتقيق رش��دي 
الصاحل ملحس ، ) مكة املكرمة : مطابع 
دار الثقافة ، عام 1398  /   1978( ، 2: 79.؛ 

وانظر : الفاكه��ي ، أبو عبد اهلل حممد 
إس��حاق ، أخبار مك��ة يف قديم الدهر 
وحديثه ، الطبعة األوىل ، دراسة وحتقيق 
عب��د امللك بن عب��د اهلل بن دهيش ، 
)مكة املكرمة : مكتبة ومطبعة النهضة 

احلديثة، عام 1407  /  1986( 2: 170   . 
19. األزرقي ، أخبار مكة وما جاء فيها من 

اآلثار ، 2: 119   . 
20. قطب الدي��ن احلنفي ، كتاب اإلعالم 
بأعالم بي��ت اهلل احلرام يف تاريخ مكة 
املش��رفة، الطبعة األوىل ، تقديم السيد 
حممد أمني كتيب، ) مكة املكرمة : املكتبة 
العلمي��ة لصاحبه��ا عب��د الفتاح قدا 

وأوالده، ت.د   . (: 98   . 
21. اإلعالم بأعالم بيت اهلل احلرام: 99 

22. املصدر نفسه
23. الش��ثري ، س��عد بن ناصر ، حبث يف 
مش��عر املس��عى ، نق��اًل ) من جمموع 
فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن 

إبراهيم: 24
24. انظر : الفاسي ، شفاء الغرام 1: 299   . 
25. املطريف ، عويد بن عياد ، رفع األعالم 
بأدلة توس��يع عرض املس��عى املشعر 

احلرام: 4، خمطوط.
26. الس��ند هنا ما قابلك من اجلبل وعال 
سفحه    . القاموس احمليط ، مادة )سند( 
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املطريف ، عويد، : 5.
27. املطريف ، عويد، رفع األعالم: 9، احلربي، 

أبا إسحاق )كتاب املناسك(: 479.
28. املط��ريف ، عويد ، رف��ع األعالم بأدلة 
جواز توس��يع عرض املس��عى املشعر 
احل��رام: 8، 9، 10، 11؛ وانظر : احلربي ، 

أبا إسحق ، كتاب املناسك: 479.
29. املط��ريف ، عويد ، رف��ع األعالم بأدلة 
جواز توس��يع عرض املس��عى املشعر 

احلرام: 12.
30. املطريف ، عويد ، رفع األعالم: 13.

31. املط��ريف ، عويد ، رف��ع األعالم بأدلة 
جواز توس��يع عرض املس��عى املشعر 

احلرام: 18، 21   . 
32. تقرير دراس��ة االمتداد الشرقي جلبلي 
الصفا واملروة ، تقديم الدكتور أس��امة 

بن فضل البار ، : 8   . 
33. العب��د املنعم ، عبد العزيز بن حممد ، 
املسعى حتقيقات تارخيية وشرعية ، حبث 

مقدم جمللس هيئة كبار العلماء: 5.
34. نهاية احملتاج 4: 291 

35. املس��تدرك على الصحيحني 3: 502� 
.503

. قد أخذت حكوم��ة اململكة العربية   36
السعودية على عاتقها املبادرة يف هذا، 
ووثقت ش��هادة الش��هود يف احملكمة 

الشرعية الكبى مبكة املكرمة ، وصدر 
بهذا صك ش��رعي برقم 158 / 44 / 11، 
وتاريخ 25 / 12 / 1427ه�، كما سبق تقرير 
هذا يف هذا البحث حتت عنوان )شهادة 
أهل اخلبة ( فقد اس��تنفدت حكومة 
اململكة العربية السعودية كل الطاقات 
واإلمكان��ات للتحق��ق والتثبت من 
سالمة اإلجراءات اليت اختذتها لتوسعة 
عرض املسعى مبا اليدع شكًا ألحد يف 
ملسؤوليتها  تقديرًا  إجراءاتها  س��المة 

الدينية   . 
37. احلج يف الش��ريعة اإلسالمية الغراء، 
الطبعة األوىل )مكتب��ة التوحيد ، عام 
1428( 5: 592؛ ميقات احلج، العدد 27: 

.12-10
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 سورة احلج
محسن األسدى

سورة احلجسورة احلجسورة احلجسورة احلج
قراءة يف



تع��ّد ه��ذه الس��ورة املباركة من 
السور القرآنية العجيبة ألنها وسورة 
اجلمعة حتمالن امسًا يدل على فريضة 
عبادي��ة، وإذا متعنا أكث��ر لوجدنا أن 
س��ورة اجلمعة تتح��دث عن صالة 
اجلمعة وه��ي فريض��ة واحدة من 
فرائ��ض الص��الة ال ع��ن الصالة 
ككل، وعندئذ نعرف أن سورة احلج 
اليت حن��ن بصددها تف��ردت بأنها 
الس��ورة الوحيدة ال��يت مسيت بهذا 
االس��م »احلج«، ختليدًا لدعوة اخلليل 
للناس حلج  وندائ��ه  إبراهي��م7 
بيت اهلل احل��رام، وذلك بعد انتهائه 
وابن��ه إمساعيل7 م��ن بناء البيت 
العتيق وتطهريه كما يأتينا يف اآليات 

اليت ذكرناها ضمن املقالة هذه:
فتواضعت اجلبال حتى بلغ الصوت 
أرج��اء األرض، وأمسع نداؤه من هم 
يف األصالب واألرحام وأجابوا النداء 
»لبي��ك اللهم لبي��ك..« كما تذكره 

كتب املفس��رين   . وألن احلج فريضة 
عبادي��ة ذات مكانة كب��رية ومنزلة 
رفيع��ة مبناس��كه العدي��دة ومببادئه 
اجلليلة يف الش��ريعة اإلسالمية ويف 
الس��احة اإلميانية .   . فنالت اهتمامًا 
كب��ريًا من قبل املس��لمني وحظيت 
باهتم��ام واس��ع من قب��ل العلماء 
والفقه��اء واملؤرخ��ني واملفكري��ن 
والكت��اب،  والش��عراء  واألدب��اء 
وتوف��رت على الكثري من املدونات 
واملصادر واملؤلف��ات املتحدثة عنها 
فقه��ًا وأحكام��ًا ومفاهي��م وتارخيًا 
وأهدافًا ومنافع.   . قد ال ند مثياًل هلا 

يف الفرائض العبادية األخرى...
وهذا ما جعل لس��ورة احلج قيمة 
مضاعف��ة، فإضاف��ة إىل أن لس��ورة 
احل��ج قيم��ة بذاتها حاهل��ا حال أي 
س��ورة قرآنية، ت��بز قيمة أخرى هلا 
من خالل موضوعه��ا ألن املوضوع 
األساسي للسورة كما هو واضح هو 
احلديث عن ه��ذا الواجب العظيم 
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من واجبات اإلسالم   . وأهمية احلج 
أنه من أمسى العبادات اليت يرتك فيها 
املس��لم كثريًا من عاداته اليت تعّود 
عليه��ا يف حياته ، ليبين نفس��ه من 
جديد ويعودها على االلتزام واجلدية 
والصب واقتح��ام الصعاب وحتمل 
املتاع��ب، وأن جيعل نفس��ه تتذوق 
معان��ي العبودية املطلقة اخلالصة هلل 

وحده تبارك وتعاىل..
وهنا حناول أن نعيش أجواء بعض 
آياته��ا، وهل هناك م��ن ارتباط بني 
م��ا تتضّمنه هذه الس��ورة القرآنية 
من مواضيع متع��ددة وفريضة احلج 
وأجوائها وغاياتها، من خالل تعّرضنا 
لبعض آيات احلج يف السور : البقرة 
وآل عمران واملائدة، وفيما تتوفر عليه 
هذه السورة املباركة من آيات تشكل 
موضوع احلج فيها واليت كانت كما 
يبدو السبب يف تسميتها باحلج، وقد 
العديد من  اس��تفادة  كانت مصدر 
أحكام احلج وأحكام مناسكه وآدابه 

وأهدافه وما يتعلق به   . فش��أن هذه 
السورة شأن سائر السور املدنية اليت 

ُتعنى بأمور التشريع..
ومن األم��ور الالفتة األخرى هلذه 
الس��ورة أنها مع مدنيته��ا إال أنها 
يغل��ب عليها ج��ّو الس��ور املكية 
وموضوعات السور املكية كالتوحيد 
واإِلميان، واإِلن��ذار والتخويف من 
الس��اعة وإثب��ات البع��ث واجلزاء 
القيامة  ومش��اهد  الش��رك  وإنكار 
وأهواهل��ا وآي��ات الك��ون املبثوثة 
يف صفحات الك��ون كلها بارزة يف 
الس��ورة ، حتى ليكاد خييل للقارئ 

أنها من السور املكية .   . 
فيما هناك املوضوعات اليت يغلب 
عليها الطابع املدني التش��ريعي من 
اإِلذن بالقت��ال واألم��ر باجله��اد يف 
س��بيل اهلل، فاملس��لمون مل يؤذن هلم 
بالقتال والقصاص إال بعد اهلجرة، 
لرّد أذى املشركني والدفاع عن حرية 
العبادة .   . كم��ا أنها تتضمن أحكام 
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احل��ج واهلدي ومحاية الش��عائر وما 
وراءها من إثارة مش��اعر التقوى يف 
القل��وب لبناء احلاج بن��اءًا أخالقيًا 
صلبًا .   . ثم تذكر الوعد بنصر اهلل ملن 
يقع علي��ه البغي وهو يرد العدوان، 
وغ��ري ذلك م��ن املواضيع اليت هي 
من خصائص الس��ور املدنية، حتى 
لقد عدها بعض العلماء من السور 

املشرتكة بني املدني واملكي.
نزلت هذه الس��ورة بعد س��ورة 
الن��ور، ترتيبها يف الق��رآن 22 بعد 
س��ورة األنبياء، عدد آياتها 78، عدد 
كلماتها 1279، وعدد حروفها 5196، 
وهي تشكل مع سورة األنبياء اجلزء 
17، ويضّمه��ا ح��زب واح��د وهو 

احلزب 34    . 

فضلها
ع��ن أبي بن كعب أن��ه قال: قال 
النيب9: من قرأ سورة احلج أعطي 
من األج��ر كحجة حجه��ا وعمرة 

اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما 
مضى وفيما بقي.

قال أبو عبد اهلل7: من قرأها يف 
كل ثالثة أيام مل خيرج من سنة حتى 
خيرج إىل بيت اهلل احلرام وإن مات يف 

سفره دخل اجلنة    . 
 وهي تع��ّد أيضًا م��ن أعاجيب 
السور القرآنية كما يقول الغزنوي: 
»وهي من أعاجيب السور نزلت لياًل 
ونهارًا، سفرًا وحضرًا، مكيًا ومدنياً، 
س��لميًا وحربياً، ناس��خًا ومنسوخاً، 

حمكمًا ومتشابهاً، خمتلف العدد«)1(.
إن آي��ات هذه الس��ورة توزعت 
ب��ني ما هو مك��ي وما ه��و مدني، 
فمنهم م��ن يقول: كله��ا مكية إال 
بعض اآليات، فيم��ا يقول غريهم: 
إنها مدني��ة إال بعض اآليات، وهذا 
يع��ين أن االختالف وق��ع بينهم يف 
أصل الس��ورة ب��ني كونها مكية إال 
بعضه��ا وكونها مدني��ة إال بعضها 
فهناك إذن آيات منها نزلت يف مكة 

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 132



فيم��ا نزلت أخرى يف املدينة ، وفيها 
آيات نزلت لياًل وآيات أخرى نزلت 
نهارًا، وآيات نزلت يف السفر وآيات 

نزلت يف احلضر...
ابن عباس يف قول وجماهد يذهبان 
إىل أن الس��ورة مكية س��وى ثالث 

آيات:
}هذاِن َخْصم��اِن اْخَتَصُموا ِفي 
َعْت َلُهْم  َربِِّه��ْم َفالَِّذيَن َكَف��ُروا ُقطِّ
ثِي��اٌب ِمْن ن��اٍر ُيَصبُّ ِم��ْن َفْوِق 
ُرُؤِسِهُم اْلَحِميُم ٭ ُيْصَهُر بِِه ما ِفي 
ُبُطونِِه��ْم َو اْلُجُلوُد ٭ َو َلُهْم َمقاِمُع 

ِمْن َحِديٍد{.
وعن ابن عباس أنهّن أربع آيات 

أي بإضافة اآلية التالية:
ِمْنها  َيْخُرُجوا  َأْن  َأراُدوا  }ُكلَّم��ا 
ِمْن َغمٍّ ُأِعيُدوا فِيها َو ُذوُقوا َعذاَب 

اْلَحِريِق{   . 
ويف جممع البي��ان عن ابن عباس 
وعطاء أنها مكية إال آيات   . ومل يذكر 

هذه اآليات.

ويف ق��ول آخر منس��وب إىل ابن 
عباس ومعه الضحاك وقتادة إىل أنها 

مدنية إال أربع آيات:
}َو ما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل 
...   . َعذاُب َيْوٍم َعقِيٍم{، فهّن  َو ال َنِبيٍّ

مكيات   . 
أخرج ابن املنذر، ع��ن قتادة قال :  
نزل باملدينة من الق��رآن احلج، غري 

أربع آيات مكيات:
}َو ما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل 

...   . َعذاُب َيْوٍم َعقِيٍم{)2(. َو ال َنِبيٍّ
وقال احلسن كما عن جممع البيان : 
هي مدنية غري آيات نزلت يف السفر، 
وقال بعضهم: غري ست آيات، وقال 

بعضهم: غري أربع.
وعد النّقاش ما نزل باملدينة عشر 
آيات   . وقال اجلمهور: السورة خمتلطة 

منها مكي ومنها مدني.
يقول القرطيب يف جامعه: وهذا هو 
األص��ح ألن اآلي��ات تقتضي ذلك، 
ألن }ي��ا َأيَُّها النَّ��اُس{ مكي و }يا 
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َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{ مدني)3(.

آيتا السجود
ذكرت بعض الروايات أن س��ورة 
آيتني يس��جد عند  احلج تتضم��ن 
قراءتهم��ا، وقد متي��زت بهما هذه 
السورة بل وفضلت بوجودهما على 
غريها من الس��ور القرآنية، وهاتان 

اآليتان هما:
}َأ َلْم َت��َر َأنَّ اهلَل َيْس��ُجُد َلُه َمْن 
��ماواِت َو َم��ْن ِفي األَْْرِض  ِفي السَّ
��ْمُس َو اْلَقَم��ُر َو النُُّجوُم َو  َو الشَّ
َوابُّ َو َكثِيٌر  َجُر َو الدَّ اْلِجباُل َو الشَّ
ِمَن النَّاِس َو َكثِيٌر َحقَّ َعَلْيِه اْلَعذاُب 
َو َم��ْن ُيِهِن اهلُل َفما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ 

اهلَل َيْفَعُل ما َيشاُء{)4(   . 
}ي��ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن��وا اْرَكُعوا َو 
اْس��ُجُدوا َو اْعُبُدوا َربَُّكْم َو اْفَعُلوا 

اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن{)5(   . 
ومن هذه الروايات :

وجاء يف فضله��ا ما رواه الرتمذي 

وأبو داود والدارقطين عن عقبة بن 
عامر قال: قلت : يا رسول اهلل فضلت 

سورة احلج بأن فيها سجدتني ؟ 
قال : نعم ومن مل يس��جدهما فال 

يقرأهما    . 
 أخرج أمح��د وأبو داود والرتمذي 
واحلاك��م والبيهقي يف س��ننه وابن 
مردويه، ع��ن عقبة بن عام��ر قال :  
قلت: يا رس��ول اهلل، أفضلت سورة 

احلج على سائر القرآن بسجدتني ؟ 
 قال :  » نعم .  فمن مل يسجدهما فال 

يقرأهما «.
وأخ��رج أب��و داود يف املراس��يل 
والبيهق��ي، عن خالد ب��ن معدان :  
أن رسول اهلل9 قال :  فضلت سورة 

احلج على القرآن بسجدتني  .  
وأخرج س��عيد بن منصور وابن 
أبي شيبة واإلمساعيلي وابن مردويه 
والبيهقي، عن عمر أنه :  كان يسجد 
سجدتني يف احلج .  قال :  إن هذه السورة 
فضلت على سائر السور بسجدتني .  
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وأخرج ابن أبي ش��يبة، عن علي 
وأبي الدرداء :  أنهما سجدا يف احلج 

سجدتني .  
وأخرج ابن أبي ش��يبة من طريق 
أبي العالية، عن ابن عباس قال :  يف 

سورة احلج سجدتان .  
فيما أخرج ابن شيبة من طريق أبي 
العريان اجملاشعي، عن ابن عباس أنه 
قال :  يف احلج سجدة واحدة .  وهو قول 

سفيان الثوري..
إذن وقع االختالف بينهم بس��بب 
الروايات املختلفة يف كونها تتضمن 
سجدتني أو سجدة واحدة    . ولكن 
يب��دو أن فيه��ا س��جدتني وهو ما 
عليه املصحف الش��ريف    . لكنهما 
س��جدتان غ��ري واجبيت الس��جود، 
كم��ا عليه اإلمامي��ة الذين حصروا 
الس��جود الواجب فقط بآيات سور 

العزائم األربع:
السجدة: 15   . فصلت: 37    . النجم: 

62    . العلق: 19   . 

فالسجدة يف س��ورة العلق كانت 
أول آي��ة س��جدة يف الق��رآن وهي 
خاصة بالرس��ول9 وحده، أما آية 
الس��جدة يف آخر س��ورة احلج فهي 
آخر آية س��جدة نزلت وهي موجهة 

للمؤمنني مجيعاً   . 
إن أول ما تتكلم عنه هذه السورة 
هو التق��وى ثم عن ي��وم القيامة، 
فنراها ترّكز من البداية على التقوى 
عب خطاب عام لكل الناس، كما أن 
خط��اب احلج للناس كافة، ثم تنص 
على خطورة الساعة و زلزلتها اليت 
اليوم  ذل��ك  تنتظرهم مجيع��ًا وأنه 
والقيامة«  والنشور  »البعث  العظيم 
قبل أن تنتقل إىل موضوع آخر، وهو 
اجلهاد يف سبيل اهلل، لتنتقل بعده إىل 
العبودية واخلضوع هلل تبارك وتعاىل، 
وتبني بعد ذلك أن اهلل تعاىل يسجد 
له من يف الس��ماوات واألرض وأن 
السجود ليس خمتصًا باإلنسان وحده 
وإنا يع��م مجيع خملوقاته س��بحانه 
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وتعاىل   .
فما هي تل��ك العالقة اليت تربط 
بني هذه األمور ببعضها؟ وما عالقتها 

باحلج ومناسكه ؟
هناك سّر يف هذه املناسك العظيمة 
اليت ش��رعها لنا اهلل تعاىل يف خمزون 
علمه سبحانه وتعاىل، ولكن ميكننا 
أن نس��تجلي م��ن خ��الل قراءتنا 
ألنشطة هذه الفريضة وما ورد فيها 
من آي��ات وروايات وأق��وال وآراء 

وكتابات بعض ذلك السّر.
فالواقع أن احلج ه��و العبادة اليت 
تب��ين األمة؛ ملا فيه من عب ال يعلمها 
إال م��ن حج واستش��عر كل معاني 

احلج احلقيقية.
إن املسلم عندما يؤدي هذه العبادة 
العظيمة، أو يعي��ش مع احلجاج أو 
يتخيل نفسه معهم إن مل يكن فعاًل 
معهم يؤدي ما يؤدونه من مناس��ك 
احلج ، س��يفهم ما يري��ده اهلل تعاىل 
ربنا من السورة، ش��ريطة أن نفهم 

أن احل��ج عبادة هلا دور أساس��ي يف 
بناء الف��رد الذاتي والعقيدي و بناء 
األم��ة وتثبيت وتعمي��ق عقيدتها   . 
وكأن السورة تقول لقارئيها: حجوا 
حجة صحيحة، كما هي احلجة اليت 
حجها رس��ول اهلل9 فه��و القدوة 
واألس��وة وهو القائل : »خذوا عين 

مناسككم«.
الصحيح  البناء  أنفس��كم  لتبنوا 
وتدربوها على محل املعاني الرائعة 
واملفاهيم األساسية، ألن هذه األمور 
مجيعًا تعد عاماًل أساسيًا لبناء األفراد 

واجملتمعات وبالتالي األمة كلها...
فما أن��زل اهلل تعاىل اآليات إال يف 
مكانها املناس��ب بتدبري وحكمة ال 
يعلمه��ا إال هو، ولك��ن إذا ما متعنا 
يف اآليات وتدبرناه��ا واجتهدنا يف 
فلعلنا  ملعانيها  والتح��ري  التقصي 
أهدافها  ونفه��م  نصيب حكمه��ا 
وم��راد اهلل تعاىل منها ..   . وعندئذ قد 
نوفق بلطف من اهلل سبحانه ملعرفة 
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تلك العالقة .   . 
فقوله تعاىل : }يا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا 

َربَُّكُم{   . 
إذن اخلطاب يف بداية السورة جاء 

إىل الناس : 
}يا َأيَُّها النَّاُس..{.

وقد ذك��رت لفظ��ة )الناس( يف 
السورة مخس عشرة مرة ، وهذه تعد 
أعلى نس��بة يف سور القرآن الكريم 
بعد س��ورة الناس اليت ذكرت فيها 
لفظة الناس مخس مرات ، واملقصود 
بأعلى نس��بة نس��بة تك��رار كلمة 
السورة.   .  )الناس( إىل عدد كلمات 
إذن هذا خطاب للناس بأن يتقوا اهلل 
تعاىل ال إىل فئة معينة دون غريها .   . 
فيما جاءت اآلية 97 من س��ورة آل 

عمران وهي توجب فريضة احلج:
ِ َعَل��ي النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت  } ..   . َو هللَّ
َمِن اْس��َتطاَع إَِلْيِه َسبِياًل َو َمْن َكَفَر 

َفِإنَّ اهلَل َغِنيٌّ َعِن اْلعاَلِميَن{   . 
وقوله تعاىل يف سورة احلج اآلية 27:

 .   }... ْن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ }َو َأذِّ
َل َبْي��تٍ ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  }إِنَّ َأوَّ
َة ُمباَركًا َو ُهدًي لِْلعاَلِميَن...{)6(. بَِبكَّ

إن خطاب اإلجي��اب للحج يف آية 
احلج املذكورة من س��ورة آل عمران 
َعَلي النَّ��اِس..{ يدل على أن   ِ }َوهللَّ
فريض��ة احلج هي العب��ادة الوحيدة 
اليت عب عنه��ا بهذه الصيغة، وهذه 
الصيغ��ة ال ندها يف إجياب فريضيت 
الصالة والصيام وأيضًا الزكاة، فقد 
توجه اخلطاب فيهما إىل املؤمنني يف 

سورتي النساء والبقرة:
الَة كاَنْت َعَلي اْلُمْؤِمنِيَن  }إِنَّ الصَّ

ِكتابًا َمْوُقوتًا{)7(   . 
}ي��ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم 
ي��اُم َكما ُكِتَب َعَل��ي الَِّذيَن ِمْن  الصِّ

َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن{)8(   . 
}َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ..   . 
كاَة..{)9(   .  الَة َو آَتي الزَّ َو َأقاَم الصَّ
لِْلُمْش��ِرِكيَن ٭ الَِّذيَن ال  }َو َوْيٌل 

كاَة...{)10(   .  ُيْؤُتوَن الزَّ
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ومل ي��أت اخلطاب : هلل على الناس 
إقامة الصالة أو إيت��اء الزكاة أو هلل 

على الناس أن يصوموا .   . 
)هلل(  اللف��ظ  تقدي��م  أن  كم��ا 

على املبت��دأ املؤخر ي��دل على أن 
الس��ياق يفيد معنى احلصر، أي إن 
هذه العب��ادة هي هلل وح��ده، وهذه 
خصوصية انطوت عليها هذه العبادة 
من بني س��ائر العبادات، وهلذا ند 
بع��ض الروايات تبني أن احلج فرار 
إىل اهلل وحده، فعن أبي جعفر7 يف 

قوله تعاىل :
وا إَِلي اهللِ إِنِّي َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر  }َفِفرُّ

ُمبِيٌن{.

قال : »حجوا إىل اهلل«)11(   . 
فاحلاج أسلم نفس��ه وحياته بكل 
حاالته��ا وحلظاتها هلل تعاىل وحده ال 
شريك له، يأمره فيأمتر وينهاه فينتهي، 

وجوده كله يصرفه يف سبيل اهلل وقربة 
إليه وبالتالي فهو يصوغ حياته كلها 
وفق ه��دى اهلل ومنهج��ه ويبعدها 
ع��ن كل ما يصرفه عن ذلك، وحتى 
يصل احلاج إىل هذه النتيجة عليه أن 
يلتزم مبا يقول��ه اإلمام الصادق7: 
»إذا أردت احل��ج فجرد قلبك هلل عز 
وجل من قبل عزمك من كل شاغل 
وحجاب حاجب، وفوض أمورك إىل 
خالق��ك، وتوكل علي��ه يف مجيع ما 
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يظهر من حركاتك وسكناتك وسّلم 
لقضائه وحكم��ه وقدره ودع الدنيا 

والراحة«)12(.
أو كم��ا يف تفس��ري لآلية الكرمية 
ْأن��ا إلِِْبراِهي��َم َمكاَن  26: }َو إِْذ َبوَّ
ْر  اْلَبْيِت َأْن ال ُتْشِرْك ِبي َشْيئًا َو َطهِّ
ِع  كَّ ائِفِيَن َو اْلقائِِميَن َو الرُّ َبْيتِ��َي لِلطَّ
��ُجوِد{ أي طهر قلبك لدخول  السُّ
الس��كينة فيه ولتحل في��ه األنوار 

اإلهلية..
وقد ق��ال القرط��يب : والقائمون 
هم املصلون، ذك��ر تعاىل من أركان 
القيام  وه��و  وأعظمه��ا  الص��الة 

والركوع والسجود)13(   . 
فبمثل هذه احلالة والتجريد النفسي 
والتطهري القل��يب والتوجه اخلالص 
والتسليم الكامل والتفويض املطلق 
يدخل احلاج الذي يريد أن يس��تفيد 
من فريضة احلج ويبين بها كيانه جبّد 
وصدق، يدخل أيام احلج ومومسه ومبثل 
ذلك خيرج ليستقبل حياته من جديد 

وبتاريخ جديد يس��تأنف نش��اطه.   . 
هلذا ورد عن رسول اهلل9: »للحاج 
واملعتمر إحدى ثالث خصال: إما أن 
يقال له : قد غفر لك ما مضى، وإما 
أن يقال له : ق��د غفر لك ما مضى 
فاس��تأنف العمل، وإما أن يقال له: 
قد حفظ��ت يف أهلك وولدك وهي 

أخسهّن«.
أو كم��ا ج��اء يف احلدي��ث الذي 
يذك��ره الطباني عن ابن عمر عن 
رسول اهلل9: »..   . وأما وقوفك بعرفة 
..   . فلو كان عليك مثل رمل عاجل أي 
متاكم أو مث��ل أيام الدنيا، أو مثل 
قطر السماء ذنوبًا غسلها اهلل عنك   . 
وأما رميك المار فإنه مدخور لك   . 
وأما حلقك رأس��ك، فإن لك بكل 
شعرة تس��قط حس��نة   . فإذا طفت 
بالبيت خرجت م��ن ذنوبك كيوم 

ولدتك أمك«..
أو وكم��ا حتمله لن��ا رواية أخرى 
عن اإلمام الصادق7: »من أّم هذا 
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البي��ت حاجًا أو معتم��رًا مبءًا من 
الكب رج��ع من ذنوب��ه كهيئة يوم 
ولدته أمه، والكب هو أن جيهل احلق 
ويطعن عل��ى أهله، ومن فعل ذلك 

فقد نازع اهلل رداءه«)14(.
املؤمن خيرج من احلج  فاإلنس��ان 
ومن مناس��كه إنس��انًا آخ��ر حبياة 
أخ��رى، وكأن��ه يبدأ عم��رًا جديدًا 
وشوطًا جديدًا حيمل كل معاني اخلري 
وجملتمعه  وألس��رته  لنفسه  والعطاء 

وأمته ولدنياه وآخرته..
ونالح��ظ أن اخلطاب يف آية احلج 
ج��اء للن��اس دون س��ائر األركان 
العبادية األخرى، وهذا يدل على أن 
فريضة احلج كما يظهر هي استحقاق 
رباني، حيث إن التعبري عام كما يف 

اآلية يقول تعاىل :
ِ َعَل��ي النَّاِس ِح��جُّ اْلَبْيِت َمِن  }هللَّ

اْسَتطاَع إَِلْيِه َسبِياًل...{)15(.
وهكذا 

َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس{. }إِنَّ َأوَّ

}..َو ُهدًي لِْلعاَلِميَن{.
}َو َمْن َكَف��َر َف��ِإنَّ اهلَل َغِنيٌّ َعِن 

اْلعاَلِميَن{.
وحتى البيت نفس��ه مركز فريضة 
احلج هو مثابة للناس كما يف اآلية :

}َو إِْذ َجَعْلَن��ا اْلَبْيَت َمثاَبًة لِلنَّاِس 
َو َأْمنًا..{

وحت��ى األذان باحل��ج كان للناس 
ْن ِفي النَّاِس  كم��ا يف اآلي��ة : }َو َأذِّ

بِاْلَحجِّ َيْأُتوَك...{)16(   . 
فهو للناس وللعاملني وعلى الناس 
وعن العامل��ني .   . كلها ألفاظ متيزت 
به��ا هذه الفريض��ة مكان��ًا وزمانًا 
وتارخيًا ودع��وة، وتدل على عمومية 
اخلطاب وه��ي فضيلة اختّصت بها 

دون سواها .   . 
كنزه:  الس��يوري يف  الشيخ  يقول 
) عل��ى الناس ( عام أبدل منه )من 
اس��تطاع( ب��دل بعض م��ن الكل 
للذك��ور واإلن��اث واخلناثي، خص 
مبنفص��ل إم��ا عقاًل وهو اش��رتاط 
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الفهم للخطاب الس��تحالة تكليف 
غري الفاهم، أو نقاًل وهو قوله9:

 »رفع القلم عن ثالثة، عن الصيب 
حت��ى يبل��غ، واجملنون حت��ى يفيق، 

والنائم حتى ينتبه«.
ومل��ا كان العبد حمج��ورًا عليه ال 
قدرة ل��ه على التصرف يف نفس��ه 
مل يكن مس��تطيعًا فخ��رج أيضًا من 

العموم)17(.
إن��ه اس��تحقاق، وه��و َدين على 
الناس، كل الناس، كيف ال واملسجد 
احلرام هو أول بيت وضع لعبادةاهلل؟! 
كي��ف ال ومكة هي أم القرى، أي أّم 
األمم، فمنها كان انطالق اإلنس��ان 
يف خالفت��ه األرض؟! م��ن هنا كان 

اخلطاب للناس كل الناس   . 
فكم��ا خوطب اإلنس��ان أن يعبد 
رب��ه وحده، وفق ما بّينه اهلل تعاىل يف 
رس��االته، خوطب أيضًا بأن يقصد 
البيت احلرام ال��ذي فيه عبد اآلباء 
األوائل ربه��م، والذي منه انطلقوا 

ليكونوا خلفاء األرض، ومن أراد أن 
يس��تجيب إىل هذا األذان فعليه أن 
يقبل ش��روط أداء هذا االستحقاق   . 
من هن��ا ندرك بعض أس��رار ختم 
اآلي��ة )97( من آل عم��ران بقوله 
تعاىل: }...َو َمْن َكَف��َر َفِإنَّ اهلَل َغِنيٌّ 

َعِن اْلعاَلِميَن{.
ثم إذا عدن��ا إىل قراءة اآلية )96( 
من س��ورة آل عمران، واليت تسبق 

اآلية )97( تقول:
َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  }إِنَّ َأوَّ
َة ُمب��اَركًا َو ُه��دًي لِْلعاَلِميَن{  بَِبكَّ

نالحظ:
ُه��دًي   .   .. لِلنَّ��اِس  }ُوِض��َع 

لِْلعاَلِميَن{.
ِ َعَلي النَّاِس..   .  واآلية )97( }..   . َو هللَّ

َغِنيٌّ َعِن اْلعاَلِميَن{.
ونرجع إىل اآلية )27( من س��ورة 
احل��ج وهي آخر آية ذك��ر فيها لفظ 
احل��ج يف الق��رآن الكري��م ند أن 
أذان إبراهي��م7 باحل��ج كان أذانًا 
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عامليًا عامًا للجميع بعد أن هيأته له 
السماء ووطأته كما يف اآلية الكرمية 
ْأنا  26 من الس��ورة نفسها: }َو إِْذ َبوَّ

إلِِْبراِهيَم َمكاَن اْلَبْيِت{   . 
و}َأْن ال ُتْشِرْك ِبي َشْيئًا{.

فهو بيت هلل وحده دون سواه.
ْر َبْيِتَي  ثم يأتي التطه��ري }َو َطهِّ
��ِع  كَّ الرُّ َو  اْلقائِِمي��َن  َو  ائِفِي��َن  لِلطَّ
��ُجوِد{ فلهؤالء أنش��ئ البيت،  السُّ
الذين يعبدون اهلل تعاىل وال يشركون 
يف عبادته��م له أح��دًا يف طوافهم 
بالكعب��ة ويف قيامه��م وركوعه��م 
وس��جودهم .   . كل هذا كان متهيدًا 

لألذان املبارك.
َيْأُتوَك  ْن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ  }َو َأذِّ
ِرجااًل َو َعلي ُكلِّ ضاِمٍر َيْأتِيَن ِمْن 

ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق{.
يأتون يس��عون على أقدامهم من 
ط��رق بعي��دة وعل��ى كل إبل وقد 
والبع��د واجلوع  الس��ري  جهده��ا 
فهزلت وضمرت حت��ى ورد أنه ال 

يدخل بع��ري وال غريه احلرم إال وقد 
هزل..

ويف ثواب السعي إىل البيت املبارك 
روى سعيد بن جبري عن ابن عباس 
أنه قال لبنيه : يا بين حجوا من مكة 
مش��اة حتى ترجعوا إليها مشاة فإني 
مسعت رس��ول اهلل9 يقول: للحاج 
الراكب بكل خطوة ختطوها راحلته 
سبعون حسنة وللحاج املاشي بكل 
خطوة خيطوها س��بعمائة حسنة من 
حس��نات احلرم    . قيل : وما حسنات 
احل��رم ؟ ق��ال : احلس��نة مبائة ألف 

حسنة)18(   . 
ْن فِ��ي النَّاِس...{  وبدالل��ة }َو َأذِّ

و}..   . ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق{ .   . 
 أي ناد يف الناس وأعلمهم بوجوب 
احلج وإن تعددت أماكنهم وتباعدت 

بلدانهم وتناءت أمصارهم ..
وال بأس بنقل هذا اخلب: قال حممد 
بن ياسني : قال لي شيخ يف الطواف: 
من أين أنت؟ فقلت: من خراسان    . 
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قال : كم بينكم وبني البيت؟ قلت: 
مس��رية ش��هرين أو ثالث��ة    . قال : 
فأنتم جريان البي��ت    . قلت : أنت 
من أي��ن جئت؟ قال : من مس��رية 
مخس س��نوات وخرجت وأنا شاب 
فاكتهل��ت    . قلت: واهلل هذه الطاعة 

اجلميلة واحملبة الصادقة    . فقال : 
زر من هويت وان شطت بك الدار

وحال من دونه حجب وأس��تار
ال مينعن��ك ُبع��د ع��ن زيارته

إن احمل��ب لن يه��واه زوار)19(
نيب  اهلل  املخاطب  أكان  وس��واء 
حمم��د  رس��ول اهلل  أم  إبراهي��م 
وقع  فقد  عليهم��ا،  صل��وات اهلل 
االختالف بني املفس��رين يف من 

الذي يؤذن باحلج؟
فجمهور املفسرين ذهب إىل أن 
إبراهيم7  املخاطب هو نيب اهلل 
وقال��وا: أمس��ع اهلل تع��اىل صوت 
إبراهيم كل من س��بق علمه بأنه 
حيج إىل يوم القيام��ة ..   . عن ابن 

عب��اس قال : ملا أمر اهلل س��بحانه 
إبراهي��م أن ين��ادي يف الن��اس 
باحلج صعد أبا قبيس »وهو جبل« 
ووضع إصبع��ه يف أذنيه وقال : يا 
أيها الن��اس أجيبوا ربكم فأجابوه 
بالتلبية يف أصالب الرجال وأول 

من أجابه أهل اليمن.
أن  إىل  ذه��ب غريه��م  فيم��ا 
املخاطب باآلية هو نبينا حممد9 
أي وأذن ي��ا حممد يف الناس باحلج 
ف��أذن9 يف حج��ة ال��وداع، أي 

أعلمهم بوجوب احلج)20(.   . 
إن احل��ج إىل البي��ت العتيق كما 
يب��دو ملن تتبع تاري��خ احلج كان يف 
ش��ريعة األنبياء والرس��ل وأنه كان 
عب��ادة مألوفة منذ عصور قدمية، فقد 

صحت آثار على ذلك، منها:
ما ورد من أن هودًا وصاحلًا8 قد 
يلبون وحيجون  بوادي ُعسفان  مروا 
البي��ت العتيق   . .   . وم��ن أن يونس 

وموسى8 قد حجا أيضًا)21(   . 
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وأيضًا ميكن االس��تفادة من اآلية 
) 27( من س��ورة القص��ص التالية 
على أن احلج كان معروفًا هلم حيث 
اعتادوا أن يعدوا السنني باحلج، ويف 
ذلك يقول نيب اهلل ش��عيب ملوس��ى 

الكليم8:
}قاَل إِنِّي ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك إِْحَدي 
اْبَنَتيَّ هاَتْيِن َعلي َأْن َتْأُجَرِني َثماِنَي 

ِحَجٍج...{.
املقصود هنا مثانية أعوام، وإنا مسي 
العام حجة عل��ى اعتبار أن يف كل 
عام حجة إىل بيت اهلل احلرام، وهذا 
قد يص��ح أن يكون دلياًل على أنهم 
كانوا حيجون   . ويقال يف لغة الشهور: 
»ذو احلجة«؛ لوق��وع حج البيت يف 

هذا الشهر..
وإذا م��ا نظرنا إىل احلديث النبوي 

الشريف:
»احلج عرفة«   . 

وإىل ما عليه الناس من االجتماع يف 
صعيد واحد أرض عرفة وزمن واحد 

يوم عرفة، ندرك عندئذ الطابع اجلماعي 
وه��و ما حيمله اخلطاب اجلماعي هلذه 
الش��عرية والعبادة املباركة الوارد يف 
آياتها، بل إن مناس��ك احلج وأعماله 
ترمز بأمجعها إىل الس��نن الفاعلة يف 
االجتماع اإلنساني أو البشري   . وإذا 
كان باإلمكان أن يصلي اإلنس��ان أو 
يصوم وح��ده فقد ال يكون باإلمكان 
أن حيج اإلنسان وحده أو ال جيد نفسه 
إال وه��و حماط بالكث��ري ممن حيجون 
معه، ومل حيدثنا تاريخ هذه العبادة إال 
عن احلج وهم جمتمعون ، فاحلج عبادة 
مجاعي��ة يرجى أن حتقق آث��ارًا تتعلق 
باجملموع اإلنساني، وهو نفري عام يف 
مجيع املواقف واملناس��ك يف اإلحرام 
ويف التلبي��ة والط��واف والس��عي 
والوقوف يف املشاعر املقدسة عرفات 
واملزدلفة ومنى واجلمرات، يعلن فيه 
اجلميع اس��تجابته ملتطلبات رس��الة 
اإلس��الم وأحكامه وقيم��ه، ورفضه 
لغري اإلس��الم من الكفر واالحنراف 
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ومناهج الشياطني من اإلنس واجلن.
يقول الس��يد الش��هيد حممد باقر 
الصدر+: أال ت��رى أّن أهم ما يبدو 
لإلنس��ان يف هذا املنس��ك الرائع 
منس��ك رمي اجلمار هو هذا الرمي 
اجملموع��ي لرموز الش��يطان واحدًا 
بعد اآلخر تعبريًا حس��يًا عن لزوم 
نفي الش��ر م��ن األرض بعد اتباع 
طري��ق اخلري، والط��واف حول رمز 
اخلري الكعب��ة، واجلميل يف األمر أن 
املسلم يش��عر إذ يطوف حول مركز 
واح��د، ويرمي رموزًا للش��ر ثالثة 
ب��أن طري��ق اهلل واح��د يف حني أن 
وباستحباب  متعددة،  الشيطان  طرق 
التكبري ل��ه عند كل رمية يش��رتك 
اللفظ يف املوقف ليؤكد يف ش��عور 
اإلنس��ان عهده هلل تع��اىل بأن يرمي 
الشر والشيطان وال يتبعهما، ويبقى 
وفيًا لعقيدته بأن اهلل خالق كل شيء 

وفوق كل قوة)22(.
إنه حبق مؤمتر إمياني إنس��اني كبري 

ال نظري له حتت ش��عار واحد ونداء 
واحد واستجابة واحدة : 

»لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك 
لك لبيك ...«   . 

ويأمل املخلصون من أبناء اإلميان 
أن يساعد تطور الوعي واملعرفة عند 
الناس خصوصًا األمة اإلسالمية على 
إدراك جوهر احلج ومراميه وأهدافه ، 
لتعود فعالية هذه األمة كما بدأت يف 
محل رسالة اإلسالم احلق إىل البشرية 

مجعاء   . 
هذا فيما يتعل��ق باخلطاب األول 
لسورة احلج }يا َأيَُّها النَّاُس...{ فهو 
خطاب عام وخط��اب احلج خطاب 

عام أيضًا .

التقوى
إن أول ما بدأت به هذه الس��ورة 
املبارك��ة: }ي��ا َأيَُّه��ا النَّ��اُس اتَُّقوا 
َربَُّكُم..{ ويف اآلية الثانية والثالثني 
اليت تتوس��ط تقريب��ًا آيات احلج يف 
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ْم  ه��ذه الس��ورة }ذلَِك َو َم��ْن ُيَعظِّ
َشعائَِر اهللِ َفإِنَّها ِمْن َتْقَوي اْلُقُلوِب{ 

وللشعائر تفاسري منها :
إنها معامل دي��ن اهلل واألعالم اليت 
نصبه��ا لطاعته، ثم اختلف يف ذلك 
فقيل: هي مناس��ك احل��ج كلها .   . 
وقيل: هي الب��دن .   . وقيل: دين اهلل 

كله، وتعظيمها التزامها)23(..
وس��واء هي معامل دين اهلل أم هي 
مناس��ك احلج ومنه��ا البدن أم هي 
دين اهلل كله وتعظيمها يعين التزامها، 
ف��إن الغاي��ة منه��ا هو ه��ذا األمر 
العظيم والذي هو أساس كل شيء 
يف حياتنا »التق��وى« أن ال يراك اهلل 
تعاىل حي��ث نهاك وال يفقدك حيث 
أم��رك    . أو احرتس��وا بطاعته عن 
عقوبته ..   . وكل ما نده يف عرصات 
وميادين هذه الفريضة من مناس��ك 
كلها طاع��ة هلل تعاىل ومواضع عبادة 
حتب الس��ماء وجودنا فيه��ا وتثيبنا 
عليه.   . وهي تؤسس للتقوى وتبنيها 

يف النف��وس وتثبته��ا يف القل��وب 
عب طاعة خالص��ة ألوامر وأحكام 
على مجيع احلجيج االلتزام بها وإال 
ترتبت عل��ى خمالفتها عقوبات.   . إن 
احلج مدرس��ة نتيجتها التقوى وهو 
الفوز الكبري .   . وإضافة التقوى إىل 
القلوب }َفإِنَّها ِمْن َتْقَوي اْلُقُلوِب{ 
ألن حقيقة التقوى تقوى القلوب ..

وترب��ط بني اهلدي ال��ذي ينحره 
احلاج وتقوى القلوب إذ إن التقوى 
والقول لس��يد قطب هي الغاية من 
مناسك احلج وشعائره . وهذه املناسك 
والش��عائر إن هي إال رموز تعبريية 
عن التوجه إىل رب البيت وطاعته. 
وقد حتم��ل يف طياتها ذكريات قدمية 
من عهد إبراهيم7 وما تاله، وهي 
ذكريات الطاعة واإلنابة والتوجه إىل 
اهلل منذ نشأة هذه األمة املسلمة، فهي 

والدعاء والصالة سواء)24(.   . 
ثم تأت��ي التقوى أيض��ًا يف اآلية 
الس��ابعة  اخلامتة آليات احلج، وهي 
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والثالث��ون: }َلْن َين��اَل اهلَل ُلُحوُمها 
َو ال ِدماُؤه��ا َو لِك��ْن َيناُلُه التَّْقوي 

ِمْنُكْم...{   . 
وهم حني يؤمرون بنحرها باسم اهلل 
}َلْن َيناَل اهلَل ُلُحوُمها َو ال ِدماُؤها{، 
فإن اللحوم والدماء ال تصل إىل اهلل 
سبحانه إنا تصل إليه تقوى القلوب 
وتوجهاتها ال كما كان مشركو قريش 
يلطخ��ون أوثانهم وآهلته��م بدماء 
الش��رك  طريقة  على  األضحي��ات 

املنحرفة الغليظة)25(..   . 
وجاءت اآلية تذكريًا للناس مجيعًا 
وحتذيرًا هلم من هول تلك الس��اعة 
وعظيم حدوثها وشدة خطرها، وأنه 
ال بد هلم من ذل��ك اليوم الرهيب 
يوم احلساب األكب، إنه يوم القيامة   . 
فمن أول آي��ة نقرأ قوله تعاىل: }إِنَّ 

اَعِة َشيْ ٌء َعِظيٌم{. َزْلَزَلَة السَّ
إن فريضة احلج املباركة يف أغلب 
مناسكها ومفاصلها تذكرنا مشاهدها 
بذلك اليوم العظيم وهذه املش��اهد 

جتّسد لنا العالقة بني احلج واحلديث 
عن القيامة .   . 

فلب��اس اإلحرام والغس��ل الذي 
قبله يذكرنا برحلة املوت وقد بدأت 
بالتغسيل ثم التكفني .   . لباس احلج 
البسيط يذكرنا بالكفن الذي يلبس 

للموتى..   . 
يذكرنا بأننا ال خنرج من الدنيا إال 
بهاتني القطعتني .   . وندع كل شيء 
خلف ظهورنا، كل ما جهدنا أنفسنا 
للحصول عليه وكل ما اختلفنا من 
أجله أو تنازعنا عليه أوتقاتلنا بسببه 

وتقاطعنا نذره وراءنا .   . 
إن احلج ولباسه يطلب منا العودة 
إىل حي��ث البداي��ة ، ب��ل إن احلاج 
يتمث��ل احلالة اليت كان��ت أواًل من 

البساطة يف املظهر واللباس .   . 
وزمحة احلج والناس ميألون أرجاء 
أرض املناس��ك وكلهم متجهون إىل 
مكان واح��د يف لباس واحد يف حر 
الشمس، والنزول من عرفة والنفرة 
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من مزدلفة والتوجه لرمي اجلمرات 
تذكرن��ا بزمح��ة ذل��ك الي��وم يوم 
القيامة    . الش��مس الضاربة احملرقة 
والزحام  والع��رق  الش��ديد  واحلر 
اخلان��ق وما يرتتب عل��ى هذا كله 
من متاع��ب وحرج وضيق و أذى .   . 
يذكرنا ببأس يوم القيامة وهوله .   . 

والطواف بالبيت املبارك والسعي 
ب��ني الصفا واملروة وما يرافق ذلك 
والضغط  اخلان��ق  الزح��ام  م��ن 
الشديد ، واالنتظار الطويل والصب 
بالتعليمات  والتقي��د  والتحم��ل 
اخلاصة بكل منسك واالبتعاد عما 
يس��بب األذى لآلخري��ن ومراعاة 
 .   . مريضهم وكبريه��م وصغريهم 
يذكرنا بيوم القيامة ..بل إن القيامة 
لتتجّسم مبثل هذه املواقف املهابة يف 
عمرة احلج ومتعته حيث الصحاري 
اململوءة باحلجيج واملشاعر املكتظة 
به��م ..   . تعل��و أجس��امهم ثياب 
بيض كاألكفان وتصهرهم أش��عة 

الش��مس وترى وجوههم تفيض 
عرقًا وأجس��امهم كادحة وقد عنت 
للحي القي��وم .   . كما هي حالتهم 
حينم��ا يقف��ون ب��ني يدي��ه تعاىل 
للحس��اب وهم ينظرون إىل رمحته 
ولطفه بهم وهم ش��عث غب، قد 
أخذ اجله��د واإلرهاق منهم مأخذه 
والع��رق يتصبب منه��م ينتظرون 
َيخاُفوَن  }َو  ورضوان��ه  مغفرت��ه 
ُه ُمْس��َتِطيرًا{)26(  َيْومًا كاَن َش��رُّ
منتشرًا خيش��ون أن يصيبهم بشّره 
وضرره وخيتم أمرهم إىل نار وقودها 
الناس واحلجارة .   . لكن هذه العبادة 
والصدق فيها تعطي األمل هلؤالء وهم 
جيوبون عرصاتها وهم حيرمون يلبون 
يطوفون يصلون يس��عون يقصرون 
يدعون يذحبون حيلق��ون يرمجون ..   . 
فال يقنطون كم��ا تعطيهم رمحة اهلل 
تعاىل هن��اك يف عرصات يوم القيامة 
األم��ل والرجاء والبش��رى باملغفرة 
والرضوان واجلنة اليت وعدهم إياها 
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رب العزة }َربَّن��ا َو آتِنا ما َوَعْدَتنا 
َعلي ُرُسلَِك َو ال ُتْخِزنا َيْوَم اْلقِياَمِة 
إِنََّك ال ُتْخِلُف اْلِميعاَد{ وحاشا هلل أن 

خيلف ميعاده ألوليائه..
عن أنس بن مال��ك قال : مسعت 

رسول اهلل9 يقول:
»إن اهلل تعاىل يباهي بأهل عرفات 
املالئكة يق��ول : يا مالئكيت انظروا 
إىل عبادي شعثًا غبًا أقبلوا يضربون 
إل��ي من كل فج عميق فأش��هدهم 
أني ق��د أجبت دعاءهم وش��فعت 
رغبتهم ووهبت مس��يأهم حملسنهم 
وأعطيت حمس��نهم مجيع ما سألوني 

غري التبعات اليت بينهم ...«.
أو كم��ا يف رواي��ة أخ��رى ع��ن 
الطباني:  يذكره��ا  رس��ول اهلل9 
»أما خروج��ك من بيتك تؤم البيت 
احلرام، فإن لك ب��كل وطأة تطؤها 
راحلتك، يكتب اهلل لك بها حسنة، 
وميحو عنك بها سيئة   . وأما وقوفك 
بعرف��ة، إن اهلل عز وج��ل ينزل إىل 

السماء الدنيا، فيباهي بهم املالئكة، 
فيقول: هؤالء عبادي، جاءوني ش��عثًا 
غ��بًا م��ن كل فج عمي��ق، يرجون 
رمحيت، وخيافون عذاب��ي ومل يروني، 

فكيف لو رأوني؟...«.
جاء ذلك بسبب الدعاء املتواصل 
والدموع املنحدرة والقلوب املشدودة 
إىل بارئها واألعناق املشرئبة إىل ربها.   . 
يتوس��لون  اهلل  إىل  يتضرعون  آالف 
إلي��ه، أن ينجيهم من ه��ول املطلع 
ونداؤهم يعلو يؤكدون استجابتهم: 
»لبي��ك الله��م لبي��ك ..   . لبيك ال 
ش��ريك لك لبيك ...«   . يعرتفون له 
أن كل شيء فاٍن إال وجهك الكريم 
وأن كل ش��يء هو ملكك وحدك ال 
شريك لك ليست النعمة و املال إال 
لك وليس��ت القوة إال بك وليس 
الس��لطان إال ل��ك وإن��ك املالك 
احلقيقي الذي يس��توجب منا احلمد 
و الش��كر دون أن يكون هناك أحد 
سواك .   . وهو مشهد حيكي لنا وقوفنا 
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بني يديه تعاىل وحده وحده.
}َيْوَم ال َيْنَفُع ماٌل َو ال َبُنوَن ٭ إالَّ 

َمْن َأَتي اهلَل بَِقْلٍب َسلِيٍم{)27(.
وأكثر الرواي��ات تؤكد أن التلبية 
تعب عن اس��تجابة بش��رية كبى 
لن��داء تارخي��ي عظي��م طلب من 
إبراهيم شيخ املوحدين أن يعلنه يف 
األرض وأعطي وعدًا بأن يستجيب 
له املؤمنون    . وهو م��ا وقع بالفعل 
منذ أول أذان باحلج وإىل يومنا هذا..

أما مش��اهد ذل��ك اليوم ووصف 
أهوال��ه فنرتك اآلية تصوره لنا وهل 
هناك تصوير أبلغ منها وأدق وأصدق 

حتى كأنك تراها أمام عينيك:
}يَ��ْوَم َتَرْوَنها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة 
ا َأْرَضَع��ْت َو َتَض��ُع ُكلُّ ذاِت  َعمَّ
َحْمٍل َحْمَلها َو َتَري النَّاَس ُسكاري 
َو ما ُهْم ِبُسكاري َو لِكنَّ َعذاَب اهللِ 

َشِديٌد{.
وما مشاهد احلج إال صورة عملية 
ومصغرة حنياها كل عام من مشاهد 

القيامة.
ثم تنتقل اآلي��ات إىل البعث يوم 
الف��زع األكب حني نفخ��ة البعث 
لتق��ّرر ب��ال أدنى ش��ك وال ريب 
أن تل��ك الس��اعة واقع��ة ال حمالة، 
وأن  اهلل العزي��ز القدي��ر س��يبعث 
املوتى وخيرجهم م��ن أماكنهم اليت 
طال انتظارهم فيه��ا والرتاب يعلو 

وجوههم وأجسادهم.
اَعَة آتَِيٌة ال َرْيَب فِيها َو  }َو َأنَّ السَّ

َأنَّ اهلَل َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر{.
لتذكرنا أن أمر الس��اعة والبعث 
واقع ال حمالة، وإن ارتبنا يف قدرة اهلل 
تعاىل أن يبعث أشالءنا وهي رمة أو 
رميم فإن اهلل القادر يذكرنا أن أصلنا 
كان من تراب، وأن خلقنا األول كان 
من ذلك الرتاب وأننا أبناء األرض 
اليت تكوّنا من ترابها ومنها نش��أنا 
وكذلك عليها عشنا ومن عناصرها 

استفدنا وما زلنا..
}يا َأيَُّها النَّاُس إِْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب 
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ِمَن اْلَبْعِث َفإِنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ُتراٍب{.
إن انتابك��م الش��ك يف بعثك��م 
ونش��وركم فإنا خلقن��ا أباكم وهو 
آدم7 من ت��راب، فمن قدر على 
أن يصرّي الرتاب بشرًا سويًا حيًا يف 
االبتداء، ق��در على أن حييي العظام 
وهي رميم ويعيد األموات وحيشرهم 
إليه .   . أيها الناس وإن من كان قادرًا 
على االبتداء فهو قادر على اإلعادة..
ويف احلج أيضاً، تذكرة لنا يف الدنيا 
عن ذلك اليوم عندما تنظر لنفسك 
بعد يوم أو يومني من ارتداء مالبس 
اإلحرام، ترى أنك أصبحت ش��عثًا 
وقد ع��الك الرتاب والغ��بة   . فإذا 
نويت املبيت يف مزدلفة، ترى الكثري 
م��ن الن��اس تعباً، ال ب��ل كأنه من 
التعب واملشقة واإلعياء ميت فعالً   . 
فمنظر احلجيج يف مزدلفة وهم نيام 
بعد وقوفهم يف عرفة وأداء أعماهلا ثم 
إفاضتهم منها بذلك الزحام الشديد 
وعليه��م آث��ار التع��ب ويعلوهم 

ال��رتاب والغبار والضن��ك    . وما 
أن يؤذن لص��الة الصبح يف املزدلفة 
حتى تراهم يقومون وينفضون عنهم 
الرتاب وينشطون من جديد كما لو 
أنهم بعثوا من قبورهم يوم البعث.
نعم إذا أتى وقت الفجر يس��تيقظ 
الن��اس كأنهم يبعثون م��ن القبور: 
الكل بالثياب البي��ض يتحرك هنا 
وهناك يستعد إىل حركة أخرى وهي 
رمي اجلمرات وما يرافقها من أعمال 

منى...
لذلك تأتي اآلية السابعة لتذكرنا 

بالبعث من القبور:
اَعَة آتَِيٌة ال َرْيَب فِيها َو  }َو َأنَّ السَّ

َأنَّ اهلَل َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر{.
وهكذا نرى أول أثر من آثار احلج 
يف تربية األم��ة: تربيتها على اليوم 
اآلخر واالس��تعداد ل��ه، بأن يعيش 
أف��راد األمة بعض حلظات��ه ومعامله 

العملية أثناء أيام احلج    .    . 
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الكل ساجد هلل
وم��ن روعة احل��ج أن��ه جيعلك 
تستش��عر أن الك��ون كل��ه عبد هلل 
وأن��ك خاضع هلل م��ع من حولك    . 
ففي يوم عرفة تش��عر أنك لس��ت 
وحدك من يسجد هلل يف هذا الكون 
ويدعوه، بل تشعر أن كل شيء ساجد 
فاخليمة اليت تس��تظل حتتها ساجدة ، 
وأن جبل عرفات الذي تعلوه ساجد، 
بل الكون كله ساجد ، فتنضم أنت 
أيه��ا اإلنس��ان الضعي��ف إىل هذه 
املخلوقات وتش��اركها يف سجودها 
وخضوعها هلل تع��اىل   . وهذا ما نراه 

بوضوح يف اآلية 18:
}َأ َلْم َت��َر َأنَّ اهلَل َيْس��ُجُد َلُه َمْن 

��ماواِت َو َمْن ِفي األَْْرِض َو  ِفي السَّ
ْمُس َو اْلَقَمُر َو النُُّجوُم َو اْلِجباُل  الشَّ
َوابُّ َو َكثِيٌر ِمَن  ��َجُر َو ال��دَّ َو الشَّ
النَّاِس َو َكثِيٌر َح��قَّ َعَلْيِه اْلَعذاُب َو 
َم��ْن ُيِهِن اهلُل َفما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ اهلَل 

َيْفَعُل ما َيشاُء{.
يف عرفة اجلمي��ع يف احلج يدعون 
إهلًا واحدًا حتى الش��جر والدواب 
كلهم  واألرض  والسموات  والطري 
يدع��ون ربهم ويس��بحونه لكن ال 

نفقه تسبيحهم.   . 
}..َو إِْن ِمْن َشيْ ٍء إالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه 

َو لِكْن ال َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم...{.
بالعبودي��ة  يذكرن��ا  احل��ج  إن 
اخلالص��ة هلل تعاىل فه��ذه حياة األمة 
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املسلمة تقع بني سجدتني يف سورة 
احلج، فأول سورة نزلت فيها سجدة 
مع بداية البعثة كانت سورة العلق، 

اليت جاء فيها قوله تعاىل:
}َكالَّ ال ُتِطْعُه َو اْسُجْد َو اْقَتِرْب{ 
بينما آخر س��ورة نزلت فيها سجدة 
كانت س��ورة احلج، ال��يت نزلت مع 
نهاية البعثة، وال��يت ترى فيها قوله 

تعاىل:
}يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن��وا اْرَكُعوا َو 
اْس��ُجُدوا َو اْعُبُدوا َربَُّكْم َو اْفَعُلوا 

اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن{.
يظهر  الس��جدتني  ب��ني  والفرق 
النقل��ة العظيمة اليت انتقلتها األمة، 
من السجدة األوىل املوجهة للنيب9 

وحده يف س��ورة العلق، إىل السجدة 
األخ��رية اليت وجهت لألمة كلها يف 
سورة احلج   . فهي نقلة نوعية يف فرتة 
حمدودة، من النيب وحده يف غار حراء 
يعبد اهلل تع��اىل ويتفكر يف ملكوته 
ويف أوض��اع قوم��ه وما آل��ت إليه 
أمورهم من عبادة األصنام واألوثان 
والظلم والطغيان والتسلط والقهر 
فاعتزهل��م وما يعبدون،   ، واحلروب 
فنقل��وا نقلة نوعي��ة إىل أمة مؤمنة 

عابدة جماهدة ..
ثم تنتقل اآليات )26-37( إىل ذكر 
مناس��ك احلج املختلفة، لتأتي خالهلا 
ْم  اآلية احملوري��ة: }ذلَِك َو َم��ْن ُيَعظِّ
َشعائَِر اهللِ َفإِنَّها ِمْن َتْقَوي اْلُقُلوِب{.
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وإذا عدنا إىل سورة البقرة إىل اآلية 
197 اليت تنص على أن خري ما يتزود 
ب��ه العبد املؤمن آلخرته هو التقوى 
اِد التَّْقوي  ُدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّ }..   . َو َتَزوَّ
َو اتَُّقوِن يا ُأولِي األَْْلباِب{ خصوصًا 
إذا عرفنا أن العرب تطلق كلمة الزاد 
على طعام الس��فر ال طعام احلضر، 

وهلذ ند اإلمام عليًا7 يتأوه:
»آه من قل��ة الزاد وبعد الس��فر 

ووحشة الطريق وهول املطلع ..«.
وقد جاء هذا بع��د أن نفت اآلية 
نفس��ها كاًل من الرفث و الفسوق 
واجل��دال، وأن ال تكون هذه األمور 
حاضرة يف س��احة احلج ملا تسببه من 
إفس��اد للحج وآثام وخمالفات حيث 

قالت: 
}َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ َفال َرَفَث 
َو ال ُفُس��وَق َو ال ِج��داَل ِفي اْلَحجِّ 
َو ما َتْفَعُلوا ِمْن َخْي��ٍر َيْعَلْمُه اهلُل َو 
اِد التَّْقوي َو  ُدوا َفِإنَّ َخْي��رَ الزَّ َتَزوَّ

اتَُّقوِن يا ُأولِي األَْْلباِب{   . 

ولورود هذه الكلمة يف سورة احلج 
حنن نقف فق��ط عند ) وال جدال ( 
الذي يع��ين فيما يعنيه أنه ال خصام 
يف احل��ج وال مم��اراة يف احل��ج وال 
مالحاة يف احلج وال مش��ادة يف احلج؛ 
ملا فيه م��ن خمالفة للتقوى وإفس��اد 
هلذا العمل العظيم.   . إذن فال جدال 
يف احلج   . اجل��دال املنبوذ الذي يرتك 
البغضاء واحلقد يف القلوب والسوء 
يف العالق��ات والغضب الذي متتأل 

به النفوس...
 : واجلدال مصدر جادل.   . واجلدال 
أشد اخلصام وهو مشتق من اجلدالة، 
وه��ي األرض ف��كأن كل واح��د 
من اخلصم��ني أو املتجادلني يقاوم 
صاحبه حت��ى يغلبه فيك��ون كمن 
ضرب ب��ه اجلدالة أو يرميه باجلدالة 

قال الشاعر: 
قد أركب اآللة بعد االله

بالداله العاجز  وأترك 
منعفرًا ليس له ماله
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ومنه األجدل: الصقر لش��دته    . 
واجلدل فت��ل احلبل، ومن��ه زمام 

جمدول أي حمكم الفتل)28(.
وتأتي اآلية نفس��ها لتحبب إلينا 
فعل اجلميل ع��ب: }َوما َتْفَعُلوا ِمْن 
َخْي��ٍر َيْعَلْمُه اهلُل{ ث��م راحت اآلية 
تدعو اجلميع إىل الزاد األكب النافع 
اِد  الزَّ َخْي��َر  َفِإنَّ  ُدوا  }َوَت��َزوَّ عب: 

التَّْقوي َو اتَُّقوِن يا ُأولِي األَْْلباِب{.
وم��ن الالف��ت أن س��ورة احلج 
تتعرض إىل اجلدال اخلالي من الدليل 
واملعرفة .   . جدال التطاول اجملرد من 
واالحنراف  الضالل  جدال  البهان، 
املتبع لشيطان عاٍت متبجح بعيد عن 
احلق خمالف له .   . وقد جاء هذا النوع 
من اجلدال مرتني يف اآلية الثالثة ويف 

اآلية الثامنة من هذه السورة:
}َو ِم��َن النَّاِس َمْن ُيج��اِدُل ِفي 
طاٍن  اهللِ بَِغْي��رِ ِعْلٍم َو َيتَِّبُع ُكلَّ َش��يْ

َمِريٍد...{

}َو ِم��َن النَّاِس َمْن ُيج��اِدُل ِفي 

اهللِ بَِغْي��رِ ِعْلٍم َو ال ُهدًي َو ال ِكتاٍب 
ُمنِيٍر...{

يقول صاحب جممع البيان يف اآلية 
األوىل اليت حتمل رقم 3 : هذا إخبار 
عن املش��ركني الذين خياصمون يف 
توحيد اهلل سبحانه ونفي الشرك عنه 
بغ��ري علم منهم، بل للجهل احملض 
وقيل: إن املراد به النضر بن احلرث 
بأن��ه كان كثري اجل��دال وكان يقول: 
املالئكة بنات اهلل والقرآن أس��اطري 

األولني، وينكر البعث...
وكأن السورة باعتبارها سورة احلج 
حتذرن��ا من اجل��دال وتبني خطورته 
على هذه الفريضة وعلى من يؤديها 
وإن أخذ ش��كاًل آخر ومنحى آخر، 
وأنه منبوذ يف كل األوقات وحمرم إال 
أنه يف موسم احلج أكثر خطورة وأشد 
حرمة حتى ال يش��غلنا عن مناسكه 
وحتى  الس��ليم  بالش��كل  وأدائها 
ال مينعن��ا من االس��تزادة من معاني 
احلج اجلميل��ة وال يبعدنا عن قيمها 
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وحالوتها شيء .   . وهلذا جاءت اآلية: 
}َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ َفال ..   . َو ال 

.} ِجداَل ِفي اْلَحجِّ
إن مناسك احلج تعّد غاية الطاعة  هلل 
تعاىل .   . إنك يف خ��الل احلج، تنفذ 
أوامر وتعليمات حمددة ومشددة من 
اهلل تعاىل، إن مل تنفذها بدقة تفس��د 
احلج   . فاملس��لم يف احلج يطوف سبع 
مرات حول حجر، ويس��عى س��بع 
مرات بني حجري��ن الصفا واملروة، 
ثم عند رمي اجلم��رات، فهو يرمي 
حبج��ر عل��ى حجر ويك��ب مع كل 
حصاة يرميها ..   . فهو يطبق مناس��ك 
عدي��دة ق��د ال يفه��م احلكمة من 
ورائها، لكن��ه ينفذها فقط طاعة هلل 
تعاىل، واستس��المًا ألوامره، وانقيادًا 
ألحكام��ه مع صب رائع وحتمل كبري 
ال يداخل��ه ملل وال ريب.   . ويف هذا 
قمة العبودية والطاعة هلل تعاىل، وقد 
ش��اركت األلفاظ األعمال، ففي كل 
موقف كان اللفظ يشرتك مع العمل 

واحلرك��ة توكيدًا للطاع��ة والتزامًا 
بعه��ده هلل تعاىل، بأن يرمي الش��ر 
والش��يطان وال يتبعهما ويبقى وفيًا 
لعقيدته بأن اهلل خالق كل شيء وفوق 
كل قوة .   . إن احلج باختصار ش��ديد 
وبنظ��رة إمجالية وبنظ��رة تفصيلية 
يشكل أروع األساليب الرتبوية اليت 
جاء بها اإلس��الم لتهذيب النفوس 
وتأكيد س��ريها على خط التكامل.   . 
إن احل��اج يط��وف بتلك املش��اهد 
فيها ويعاهدها  ويتمّلى  يس��تقرؤها 
على البق��اء والثبات ويرجم كل ما 

عداها شياطني اإلنس واجلن..
إن احل��ج يع��د دورة تدريبية ألداء 
فريضة أخرى من فرائض اإلس��الم 
حتتاج إىل الصب واحلكمة والتحمل، 

إنه اجلهاد:
واملتدبر لكتاب اهلل العزيز يدرك أن 
مفهوم اجلهاد يش��مل كل جهد يبذل 

من أجل إعالء كلمة ال إله إال اهلل..
اجلهاد يف س��بيل اهلل، اجلهاد الذي 
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يؤدي  الطاعة وبدونها ال  يستوجب 
اجله��اد دوره وال ينتج لن��ا نتائجه 

املرجوة.
لذلك تأتي بعد آيات احلج مباشرة 
آيات اجلهاد يف س��بيل اهلل ، فنالحظ 
أن احلدي��ث حول احلج يف س��ورة 
احلج يبدأ باآلية السادسة والعشرين 
وينتهي باآلية الس��ابعة والثالثني ، 
ومن الالف��ت لالنتباه أن اآلية اليت 

تليها مباشرة هي:
}إِنَّ اهلَل ُيداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ 

اٍن َكُفوٍر{)29(. اهلَل ال ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّ
متهي��دًا كما يبدو ل��إلذن بالقتال 
وق��د ج��اء ألول مرة يف التش��ريع 

اإلسالمي:
} ُأِذَن لِلَِّذيَن ُيقاَتُلوَن بَِأنَُّهْم ُظلُِموا 
َو إِنَّ اهلَل َعلي َنْصِرِهْم َلَقِديٌر{)30(   . 

سبب نزول آية اإلذن بالقتال
قال املفسرون: كان مشركو أهل مكة 
يؤذون أصحاب رس��ول اهلل9 فال 

يزالون جييئون من مضروب ومشجوج 
فشكوهم إىل رس��ول اهلل9 فيقول 
هلم: اصبوا فإن��ي مل أومر بالقتال، 
حتى هاجر رس��ول اهلل9 فأنزل اهلل 
تعاىل هذه اآلية   . وقال ابن عباس: ملا 
أخرج رسول اهلل9 من مكة قال أبو 
بكر: إنا هلل لنهلكن فأنزل اهلل تعاىل: 
}ُأِذَن لِلَِّذيَن ُيقاَتُلوَن{ اآلية   . قال أبو 

بكر: فعرفت أنه سيكون قتال.
ويف جمم��ع البي��ان : وهي أول آية 

نزلت يف القتال)31(   . 
ومن هم الذين ينص القرآن على 

أنهم مظلومون؟
ِمْن  ُأْخِرُج��وا  }الَِّذي��َن  إنه��م 
ِدياِرِهْم بَِغْيِر َح��قٍّ إالَّ َأْن َيُقوُلوا 

َربَُّنا اهلُل{)32(   . 
ويف الذين أخرجوا احتماالن كما 

يذكر صاحب جممع البيان:
أخرج��وا إىل املدين��ة فتكون اآلية 
مدنية    . وحيتمل إىل احلبش��ة فتكون 
اآلية مكية، وذلك بأنهم تعرضوا هلم 
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ب��األذى حتى اضطروا إىل اخلروج..   . 
مل خيرج��وا من دياره��م إال لقوهلم: 
ربن��ا اهلل وحده، وقال أبو جعفر7: 
نزل��ت يف املهاجري��ن وج��رت يف 
من  أخرجوا  الذي��ن  آل حمم��د: 

ديارهم وأخيفوا.   . 
ثم يأتي الكالم عن س��ّنة التدافع 
اليت شرعت للدفاع عن احلق وحفظ 

معامله:
}..   . َو َلْوال َدْفُع اهللِ النَّاَس َبْعَضُهْم 
َمْت َصواِم��ُع َو بَِيٌع َو  بَِبْع��ٍض َلُهدِّ
َصَلواٌت َو َمساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم 
اهللِ َكثِيرًا َو َلَيْنُصَرنَّ اهلُل َمْن َيْنُصُرُه 

إِنَّ اهلَل َلَقِويٌّ َعِزيٌز{.
إن قوى الش��ر والض��الل تعمل 
يف ه��ذه األرض، واملعركة بني اخلري 
والصراع  والضالل  واهلدى  والشر 
قائم بني قوى اإلميان وقوى الطغيان 
منذ أن خلق اهلل اإلنسان.   . والصوامع 
أماكن العبادة املنعزلة للرهبان والبيع 
للنص��ارى عام��ة وهي أوس��ع من 

الصوامع، والصلوات أماكن العبادة 
لليه��ود واملس��اجد أماك��ن العبادة 
للمسلمني، وهي كلها معرضة للهدم 
على قداستها وختصيصها لعبادة اهلل 
ال يش��فع هلا يف نظر الباطل أن اسم 
اهلل يذكر فيها، وال حيميها إال دفع اهلل 
الن��اس بعضهم ببعض أي دفع محاة 
ينتهكون  الذين  العقيدة ألعدائه��ا 

حرمتها ويعتدون على أهلها)33(.   . 
وبعد }َوَلَيْنُصَرنَّ اهلُل َمْن َيْنُصُرُه{ 
هذا وعد من اهلل بأنه س��ينصر من 
ينصر دينه وشريعته }إِنَّ اهلَل َلَقِويٌّ 
َعِزي��ٌز{ فوعد اهلل املؤك��د الوثيق 
املتحق��ق ال��ذي ال يتخل��ف يأتي 
ألهل الص��الح يف األرض }الَِّذيَن 
نَّاُه��مْ فِ��ي األَْْرِض َأقاُم��وا  إِْن َمكَّ
كاَة َو َأَمُروا  ��اَة َو آَتُوا ال��زَّ الصَّ
 ِ بِاْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َو هللَّ

عاقَِبُة األُُْموِر{)34(.
»والتمك��ني إعط��اء م��ا يص��ح 
لصاحب  والق��ول  الفع��ل...«  معه 
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جممع  البيان.
فجه��اد معس��كر اإلمي��ان يكون 
ألهداف س��امية تتعلق برفع الظلم، 
وإحق��اق احلق، وإص��الح األرض   . 
وال جيوز أن يكون من أجل التسلط 

واالستضعاف   . 
أّما خامتة سورة احلج فهي اآلية 78:

} جاِهُدوا ِفي اهللِ َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو 
يِن  اْجَتباُكْم َو ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
ِمْن َح��َرٍج ِملََّة َأبِيُك��ْم إِْبراِهيَم ُهَو 
اُكُم اْلُمْس��لِِميَن ِمْن َقْبُل َو ِفي  َسمَّ
ُسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم َو  هذا لَِيُكوَن الرَّ
َفَأقِيُموا  َتُكوُنوا ُشَهداَء َعَلي النَّاِس 
كاَة َو اْعَتِصُموا  اَة َو آُتوا الزَّ الصَّ
بِاهللِ ُهَو َمْوالُكْم َفنِْعَم اْلَمْولي َو نِْعَم 

النَِّصيُر{.
لق��د ج��اءت آي��ات اجله��اد يف 
الس��ورة بعد آي��ات احلج ألن احلج 
تدريب أساس��ي وقاس على اجلهاد 
يف س��بيل اهلل، ألنه عبارة عن حركة 
ش��اقة وانتقال من م��كان إىل آخر، 

واحلاج كاجملاهد متام��اً كثري االرحتال 
ب��ني األماك��ن واملناس��ك دون أن 
يع��رف االس��تقرار، ويف هذا تعب 
ومشقة والتزام بأوقات ومشاعر أمر 
بها اهلل تعاىل وعلمنا إياها رس��ولنا 

الكريم9..
وختام��ًا إن م��ن يري��د أداء هذه 
الفريضة العظيم��ة، أو على األقل 
العمرة، عليه أن يعّد نفس��ه ويربيها 
على املعاني اليت أتت يف هذه السورة 
الكرمية   . وأن يقرأ س��ورة احلج بنية 
من يريد أن يستفيد من دروس احلج 
ومعاني��ه، حتى لو مل تتح له الفرصة 

بعد   . 
وتلك ه��ي مالمح ق��راءة بعض 
آيات هذه السورة املباركة وارتباطها 
ببعضه��ا وبأنش��طة فريض��ة احلج 

املعطاء .
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الضرورات و احلاجات)1(
حيدر حب اهلل

الضرورات و احلاجات)1

فقه احلج



متهيد
تعّد فريضة احل��ج من الفرائض 
الك��بى يف اإلس��الم، و هي أحد 
األركان اخلمس��ة ال��يت ب��ين عليها 
هذا الدي��ن، فقد ج��اء  يف الرواية 
ال��يت تعّددت طرقها عند الس��ّنة و 
الش��يعة : »بين اإلسالم على مخس: 
الصالة، و الزكاة، و احلج، والصوم، 

والوالية...«)1(.
أو »بين اإلسالم على مخس: شهادة 
أن ال إله إاّل اهلل و أن حممدًا رسول اهلل، 
و إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، 

و صوم رمضان« )2(.
ومهما اختلفت صيغ هذا احلديث 
عند الس��ّنة و الشيعة، و هو حديث 
دعائم اإلسالم، فإن احلج إىل بيت  اهلل 
احلرام، ميثل القاس��م املش��رتك بني 
صيغه إىل جان��ب بعض الفرائض 
األخ��رى، و هذا ما يعط��ي للحج 
أهمية إضافية، إذ جتعله مبثابة  العمود 
ال��ذي يقوم عليه البن��اء، كما يقوم 

والوالية  الصالة  و  الشهادتني  على 
و...

و م��ن منطل��ق األهمي��ة ال��يت 
حيظ��ى به��ا احل��ج يف النص��وص 
اإلس��المي،  الرتاث  و  اإلس��المية 
يبدو من الضروري أن يكون للفقه 
اإلس��المي دوره يف االهتم��ام بهذه 
الفريض��ة  العظيم��ة، و أن تك��ون 
للفقه مس��اهمة تعطي هذه الفريضة 
مكانتها الطبيعية ال��يت خيبنا عنها 
حديث الدعائم، كم��ا نفهمها قبل 
هذا احلديث م��ن ذيل اآلية الكرمية 
الفريضة، وحيث  اليت تش��ّرع هذه 
قال تع��اىل: )...َو َمْن َكَف��َر َفِإنَّ اهلَل 

َغِنيٌّ َعِن اْلعاَلِميَن( )3(.
وكأن��ين أريد هن��ا أن أضع ميزانًا 
لقيمة فقه احلج الذي ميارسه الفقيه 
املس��لم؛ فإذا قّدم الفقه حجًا مفّرغًا 
م��ن كل قيمة يس��اعد على تهاوي 
اإلس��الم و املس��لمني، و يعّزز من 
ختّلف األمة اإلس��المية؛ فلن يكون 
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ه��ذا احلج ه��و احل��ج اإلبراهيمي 
احملم��دي؛ ألن هذه احلالة اليت يعاني 
منها لن تضعه يف مصاف العبادات 
اليت يقوم عليها اإلس��الم الذي قّدم 
اإلنسان و حّرره، وصنع منه حضارًة 
ك��بى يف تاريخ اإلنس��انية؛ و هذا 
ميزان و مؤشر لصواب حركة  الفقه 

اإلسالمي يف نتائجه.
وحن��اول هن��ا أن نتح��ّدث عن 
حاجات الدراسات احلجية  املعاصرة؛ 
و نقّدم بع��ض املالحظات العابرة، 
رغبًة يف املس��اهمة بتفعيل دور هذه 
الكبى  األهداف  الدراسات خلدمة 

للشريعة اإلسالمية.

احلج وفقه النوازل واملستحدثات
يواج��ه الفق��ه اإلس��المي على 
الدوام طوارئ و مستجدات حتصل 
يف الواق��ع؛ و تلّح علي��ه أن جييب 
عنها، و تس��ّمى هذه املستجدات يف 
الفقه الشيعي مبستحدثات املسائل، 

فيما يغلب يف الفقه السين تسميتها 
بفقه النوازل، و يف العصر احلديث 
و نتيجة التحّوالت الكبى يف العامل 
على خمتل��ف الصع��د و اجملاالت، 
ظهرت مستحدثات كثرية، ولكثرتها 
تكاد تكون أرهقت الفقه اإلسالمي 
و أتعبته، ففي اجملال الطيب تظهر كل 
س��نة  وقائع جديدة تطالب الفقهاء 
باجلواب عنها،  و يف اجملال االقتصادي 
التكاد تقف ك��رة الثلج املتدحرجة 
لتك��ب يوم��ًا بعد ي��وم يف حجمها 

وإيقاعها و هكذا...
و مل يك��ن احل��ج و العمرة مبعزل 
عن ه��ذا الواقع اجلدي��د، فالكثرة 
الس��كانية  يف الع��امل فرضت واقعًا 
جدي��دًا على احل��ج، وحاجات محاية 
احلجيج استدعت هي األخرى  مجلة 
من األحداث اليت مل تكن من قبل و 
هكذا..   . من هنا دخل فقه احلج إطار 
املس��تحدثات و ظهرت فيه مسائل 
من ن��وع اجلمرات، و حدود الذبح، 

163 فقه احلج الضرورات و  احلاجات)1(



و اإلح��رام من الطائرة، و غري ذلك 
الكثري.

وهذا يعين ليس أن يقوم الفقيه 
باجل��واب عن االس��تفتاء يف هذا 
املستجّد احلادث فحسب، بل األهم 
من ذلك أن تقّدم دراسات حقيقية 
تكش��ف عن اهتمام ج��اد بهذه 
املوضوع��ات، و إذا قلت: »اهتمام 
جاد« فقد أكون تساحمت يف التعبري، 
حيث كان املقصود ما هو أزيد من 
ذلك، وه��و إعطاء هذا النوع من 
املوضوع��ات األولوي��ة األوىل يف 
فإذا  املتخّصصة،  الفقهية  األحباث 
اس��تجّد أن وّسع املسعى كان من 
املطلوب التسارع لتوجيه دعوات 
إىل الفقهاء والفضالء كي يلتقوا 
لتقديم دراس��ات تستعني بوثائق 
التاريخ و اجلغرافيا كي ينجم عن 
تضارب اآلراء يف هذه اجللس��ات 
و عن عصف األفكار شيء مركز 
م��دروس، و ال يكتف��ى بأن يقوم 

فقيه واحد أو ع��امل واحد هنا أو 
هناك بكتابة دراس��ة يف كتاب أو 
جمّلة، فإذا كان هذا العامل جزاه اهلل 
خ��ريًا قد قام بواجبه فإن املطلوب 
تتابع مستجدات  أن تشّكل جلان 
املسائل يف فقه احلج، كي تعرضها 
بش��كل دوري متواص��ل عل��ى  
الفقه��اء واملختّصني ليس��اهموا 
يف حبثها بش��كل مجاعي؛ ألن هذا 
الش��كل يس��اعد عل��ى تنضيج 

األفكار و رقّيها.
ما هي أهمية أن أجلس عش��ر أو 
عشرين س��نة أدّرس فقه احلج و يف 
داخل هذا الدرس التكرار للماضي 
و البح��ث يف قضايا ال تأخذ أولويًة 
اليوم؟! فلماذا ال تكون دروسنا قائمة 
على مس��تجدات املس��ائل، ليكون 
هناك اجلواب العلمي املدروس لكل 
نازلٍة يف أقرب وقت ممكن؟ فلو سرنا 
اليوم يف الكثري من األحباث الفقهية 
س��نجد  اإلس��المية  املذاهب  عند 
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حجمًا اليس��تهان به من الدراسات 
املكرورة، فيما دراسات هامة ما تزال 

غائبة  أو حجم املساهمة فيها أقّل.
لو أخذنا مس��ألة ذبائح منى وهي 
الي��وم، وصرفنا  مس��ألة هامة جدًا 
النظر عن الفتاوى، فكم دراسة جادة 
قّدم��ت يف هذا اجمل��ال؟ فرمبا جتد ما 
كتب يف حج الصيب أضعاف ما كتب 

يف هذا املوضوع!
من هنا احلاجة  إىل تشكيل حلقات 
دائمة  تعرض عليها املستجدات يف 
فقه احلج مس��تعينة  باخلباء، وتكون 
وظيفته��ا ويف أقرب فرص��ة  ممكنة 
إص��دار جمموعة دراس��ات يف هذا 
األمر املس��تجّد، وخل��ق جّو فكري 
وعلمي يضاعف من االهتمام بهذه 
الطريقة  املوضوع��ات؛ عّلنا به��ذه 
نس��تطيع أن نعط��ي للفق��ه حب��ّق 
وج��دارة صفة  املواكب��ة للعصر يف 

بعض أشكاهلا.

احلج ب��ني النظرية التجريدية و 
املعايشة امليدانية

كثريًا ما جيلس الباحث حول احلج 
سواء على صعيد فقه احلج أم غريه � 
جيلس يف بيته و يبدأ بدراس��ة تطال 
ه��ذا املوض��وع أو ذاك فيما خيّص 
مك��ة أو املدينة أو احل��ج أو العمرة 
أو الزي��ارة أو ..   . و يبدأ يغوص يف 
النصوص أو الوثائق اليت بني يديه، 
دون أن يعايش املن��اخ امليداني هلذه 
النصوص، و هذا م��ا قد يوّرطه يف 
أحكام جتريدية و مواقف غري واقعية 
ناجتة عن غيابه عن مسرح األحداث، 
و لو أّن��ه اقرتب قلي��اًل من أرض 
الواقع لرمبا تبلورت لديه تصّورات 
خمتلفة  أو تراءت ل��ه احتماالت يف 
تفس��ري النصوص م��ا كان ليلتفت 

إليها لوال ذلك.
ويف هذا السياق، يتناقل أن بعض 
الفقهاء الكبار غ��رّي رأيه يف بعض 
والنتائ��ج  الفقهي��ة  املوضوع��ات 
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االجتهادي��ة ال��يت كان توّصل إليها 
بعدما سافر إىل احلج بنفسه؛ ألنه رأى 
عل��ى أرض الواقع بعض املعطيات 
اليت تركت أثره��ا يف تعديل فهمه 

للنص أو لظرف صدوره.
والسبب يف هذه الظاهرة يف كثري 
من األحيان أن الباح��ث أو الفقيه 
حياول تص��ّور النصوص كما هلا من 
تطبيق يف عصره حبسب طبيعة احمليط 
الذي يعيش��ه؛ فيعّمم هذه الصورة 
إىل س��ائر األماك��ن و األزمنة بظّن 
التشابه أو عدم وجود عنصر إضايف 
قد يغرّي الص��ورة، أما عندما يعايش 
النص يف املناخ نفس��ه الذي جاءت 
فيه النصوص أو حياول االقرتاب منه 
قدر اإلم��كان فإن رؤيته للحدث أو 

الصورة ستكون أقرب للواقع.
ولك��ي أقرتب من طرح املوضوع، 
آخ��ذ الفكرة اليت كان يتحّدث عنها 
س��يد قط��ب )1967م( س��يما عند 
تفس��ريه آلية التفقه يف الدين: )َفَلْو 

ال َنَفَر ِم��ْن ُكلِّ ِفْرَق��ٍة ِمْنُهْم طائَِفٌة 
يِن َو لُِيْنِذُروا َقْوَمُهْم  لَِيَتَفقَُّهوا ِفي الدِّ
إِذا َرَجُع��وا إَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن( 

)التوبة: 122( 
إن س��يد قط��ب ي��رى أن اجلهاد 
س��احة تفّقه حقيق��ي؛ إذ يف اجلهاد 
العناي��ة اإلهلية، أي  يرى اإلنس��ان 
بهذا الس��بيل يفه��م الدين و يرى 
التجليات اإلهلية في��ه، هلذا ال يقدر 
على تفسري القرآن عند سيد قطب 
و العالمة فضل اهلل إال احلركيون)4(، 
أي أولئك الذين عايش��وا الواقع و 
خاضوا التجارب واقرتبوا من طبيعة 
احلي��اة  بألوانها ومتظهراتها ليفهموا 
املناخ ال��ذي جاء هذا النص أو ذاك 
ليحّل مش��كلًة فيه أو يرفع التباسًا 

ما.
إّن ه��ذه الفك��رة صحيح��ة إىل 
ق��در كبري؛ فاإلنس��ان الذي اليفهم 
معنى السياس��ة و اليع��رف طبيعة 
املل��ك واإلدارة اليق��در على فهم 

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 166



النصوص السياس��ية يف الكتاب و 
الس��ّنة كما يفهمها الفقيه و املفّسر 
الذي يعايش واقع احلياة السياسية و 
إدارة الب��الد أو يقرتب من ذلك إىل 
حّد بعيد، أم��ا الفقيه الذي يريد أن 
يضع حلواًل لالقتصاد و يدير بالفقه 
احلي��اة االقتصادية للناس، ويظّن أّنه 
جبلوسه يف البيت وتشقيقه الشقوق 
االفرتاضية للمس��ائل واإلجابة عن 
كل اف��رتاض بش��كل جتري��دي..   . 
يس��تطيع أن يق��ّدم أجوب��ة الفقه 
اإلس��المي ألعقد القضايا، فهو غري 
مصي��ب يف تصّورات��ه، و التجربة 

كفيلة بتصويب أخطائه.
إذن، فالذي يبدو لنا أن فقه احلج و 
فقيه احلج جيب أن يقرتبا من الواقع 
و يدرس��ا احلج والواق��ع اجلغرايف 
واملناخ��ي والتارخي��ي والعريف و..   . 
للمنطق��ة هناك؛ ألن ذلك يس��اعد 
على اقرتاب الفقه من أرض الواقع، 
و لتتسم أجوبته بالواقعية التتصادم 

مع الواقع و حقائقه.

حج فقهي أم حج روحي؟!
قد يوحي ه��ذا العنوان بأن الفقه 
يناق��ض ال��روح و الروحاني��ة، أو 
خيتلف عنهما، فهن��اك حج فقهي و 
هناك حج روحي، ولكن الذي نريده 
هن��ا أن نثبت أن احلج الفقهي جيب 
أن يكون روحيًا تربويًا تطهريياً، وأن 
احل��ج الروحي والتطه��ريي الذي 
يعيد اإلنس��ان إىل وطنه كيوم ولدته 
أمه..   . هذا احلج اليتجاوز الضوابط 
الفقهية و الشرعية وال يستهني بها، 

واليتخطاها.
إننا ند على أرض الواقع ظاهرتني 

نعتقد أنه جيب تصحيحهما:
الظاهرة  األول: أشخاص يذهبون 
للحج و العمرة و حياولون االقرتاب 
من املدرس��ة الروحية هلذه الفريضة 
العظيمة، فيملؤون أوقاتهم بالدعاء 
والصالة و التوبة والتطّهر، صادقني 
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خملصني، يهدف��ون بفعلهم هذا أن 
يرتقوا يف م��دارج الروحانية أو أن 
يشطبوا على تاريخ حياتهم السابق 
املليء بالذن��وب واملعاصي، و كثري 
من عامة الناس يعيش��ون قدرًا من 
ه��ذا اجلو الروح��ي يف رحلة احلج، 
وحياول��ون أن يعيش��وا معاني احلج 
الروحاني��ة، لكن املش��كلة أنهم ال 
يراعون لس��بب أو آلخ��ر األحكام 
الش��رعية للح��ج، فبعضهم يعيش 
حالة  جهل حقيقية بفقه احلج؛ وهلذا 
رمبا يقع هؤالء يف أحيان كثرية يف أمور 
توجب بطالن احلج نفسه، أو يرتتب 
عليها كفارات ش��رعية جيب أداؤها، 
من هنا كان من الضروري ترش��يد 
عمل الناس من خالل نش��ر ثقافة 
التفقه يف أح��كام احلج، كي يضمن 
هؤالء أن يكون احلج صحيحًا جمزءًا 
و يف الوق��ت عينه مقب��واًل عند اهلل 

تعاىل.
الظاهرة الثانية: ويف مقابل احلالة 

األوىل املتقدم��ة ن��د الكث��ري من 
الناس سيما من املتشّرعة واملؤمنني 
امللتزمني خبط اإلس��الم يغرقون يف 
متابعة اجلانب الفقهي لقضايا احلج 
حتى تراه يغيب عن روح احلج و عن 
رسالته املعنوية الكبى؛ ففي الطواف 
جتده يعي��ش عقدة أخذ الكعبة على 
يس��اره، و يركز كل هّم��ه و طاقاته 
على أن الينحرف كتفه األيسر عن 
الكعبة الشريفة، و ال خيرج من هذا 
اهلم و الغم إال يف الش��وط السابع؛ 
حيث يكون قد أمت أعمال الطواف، 
ليبتل��ي بهّم آخر حي��ث يصارع يف 
عدم االلتفات املخل عن الصفا أو 
املروة أثناء السعي، و هكذا يف سائر 

املناسك   . 
إن ه��ذا االس��تغراق يف البع��د 
الفقهي للحج على حس��اب الُبعد 
الروحي، يشبه ما يتحّدث عنه علماء  
األخالق والعرفان عن االس��تغراق 
يف مس��ائل جتويد القرآن واالهتمام 
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مبخ��ارج احل��روف يف الصالة على 
حساب حضور القلب، و كأن عمود 
الدين يكم��ن يف التلفظ الصحيح 
فقط بالكلم��ات و يف جعل تركيز 
اإلنسان كّله يف كيفية  إخراج األلفاظ 
من خمارجها وما ش��اكل ذلك، وقد 
أش��ار اإلم��ام اخلمي��ين )1410ه�( 
إىل هذا األم��ر يف إفاداته األخالقية 

والعرفانية)5(.
وإذا أردن��ا أن نتعّمق أكثر يف هذه 
النقطة، حناول أن ندخل إىل اهليكلية 
اليت جاءت يف الفقه اإلسالمي ألداء 
فريضة احلج؛ ففي الفقه اإلس��المي 
مبذاهبه الي��وم، وعلى  غالب اآلراء ، 
ميكن لإلنس��ان أن يذهب إىل احلج 
دون أن يتزّود روحي��ًا و معنويًا منه؛ 
فال جيب حضور القلب يف أّي فعٍل 
من أفعال احل��ج، وميكن للحاج أن 
ين��ام طيلة الوقت يف عرفة واملزدلفة 
و منى؛ ب��ل بإمكانه أن يقضي وقته 
باملس��امرات والضح��ك واللهو و 

يبطل  أن  والتس��ّوق دون  اللع��ب 
حجه أو حت��ى أن ينخ��دش..   . إن 
خل��ّو العديد من الكت��ب الفقهية 
م��ن الُبعد الروحي للحج و من ثم 
عدم حتّرك الرسائل العملية  لتنشيط 
هذا البعد اهلام، ترك و يرتك الكثري 
عة  من األثر على أن يصبح املتش��رّ
واملتدّينون مس��تغرقني يف قضايا من 
نوع وضع الكعبة على اليسار دائمًا 

و أمثال ذلك.
بينما لو نظرنا إىل القرآن الكريم 
لوجدن��ا الرتكيز على ذكر اهلل تعاىل  
يف احلج كذكرنا آباءنا أو أشّد ذكرًا، 
و قد اس��تعرضنا ه��ذا املوضوع يف 
دراس��ة فقهي��ة  مس��تقلة متواضعة 
لتأكي��د أن الذكر الكث��ري هلل تعاىل  
يف احل��ج فريضة و واج��ب، وعلى  
اإلنس��ان أن يعيش الذكر اإلهلي يف 
هذا الس��فر العظيم إىل اهلل تعاىل..   . 
دون أن يكّل��ف الناس ما اليطيقون 
أو أن نطلب منهم أن يصبحوا عرفاء  
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وفالسفة يف عيشهم للحج و دركهم 
لرسالته و معانيه السامية)6(.

من هنا، تكمن الضرورة يف إعادة 
الفقهي والرس��الة  البحث  ترتيب 
العملية الفقهية مبا خيدم مقاصد احلج 
و رس��الته املعنوية الكبى، و أن ال 
نضع هذه املسؤولية فقط على عاتق 
علم��اء األخالق الذي��ن مل يقّصروا 
يف حماوالته��م العديدة الس��تخراج 
املدل��والت املعنوية للحج   . بل هذه 
وظيف��ة اجلميع ألنه��ا متثل املقصد 
األس��اس لفريضة احلج إىل جانب 
مقاصده األخرى اهلامة على  الصعيد 

السياسي و االجتماعي و...

فقه احلج القرآني
من أهم امللف��ات البحثية يف فقه 
احل��ج، فتح مل��ّف الفق��ه القرآني 
للح��ج، و نقصد بذل��ك أن جتمع 
اآليات القرآنية حول احلج و العمرة 
وأمثال ذلك لتدرس بشكل مستقل، 

و تتحّدد األطر اليت وضعها القرآن 
الكريم يف هذا اجمل��ال، و فائدة هذا 
النوع من الدراس��ات أنه يقّدم لنا 
تصّورًا علويًا للخطوط اليت طرحها 
القرآن الكريم يف مسألة احلج، حتى 
إذا محله��ا الفقيه مع��ه إىل البحث 
الفقه��ي التفصيل��ي اس��تطاع أن 
يعتبها مبثابة  املبادئ القرآنية احلاكمة 
عل��ى  جممل النص��وص و القواعد 

والتفصيالت اجلزئية لقضايا احلج.
وال نط��رح ه��ذا املوضوع يف فقه 
احلج و حده،  وإن��ا نأخذ احلج أحد 
تطبيقات ه��ذا املوضوع؛ وذلك أنه 
من املؤس��ف غياب الفقه القرآني 
كما يش��ري إليه العالمة الطباطبائي 
يف امليزان حني يستنكر غياب الدرس 
القرآني عمومًا فيقول: »وذلك أّنك 
إن تبص��ّرت يف أمر ه��ذه العلوم و 
جدت أنه��ا نظمت تنظيمًا ال حاجة 
هل��ا إىل القرآن أصاًل، حتى أنه ميكن 
ملتعّلم أن يتعلمها مجيعاً: الصرف و 
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النحو، و البيان، و اللغة، و احلديث، 
و الرج��ال، و الدراي��ة، و الفقه و 
األصول فيأتي آخرها ، ثم يتضّلع بها 
ثم جيتهد فيها وهو مل يقرأ القرآن، و 
مل ميّس مصحفًا قط، فلم يبق للقرآن 
حبس��ب احلقيقة إاّل التالوة  لكسب 
الث��واب أو اخت��اذه متيم��ة لألوالد 
حتفظهم عن طوارق احلدثان، فاعتب 

إن كنت من أهله«)7(.
فع��ل  تنش��يط  فاملطل��وب  إذن، 
االستنتاج الفقهي من القرآن نفسه 
حتى لو كانت بع��ض النتائج اليت 
حنصل عليها م��ن البحث القرآني 
موجودة يف األدّلة األخرى، فاملفرتض 
إذا اش��رتكت األدّلة يف إيصالنا إىل 
نتيج��ة أن نأخذ بأقواه��ا و أّوهلا و 
هو كتاب اهلل الذي يتمتع بالقطعية 
السندية إىل جانب وضوح يف الداللة 

يف كثري من األحيان.
وألخذ شاهد و مثال ننظر يف حبث 
احملق��ق النجفي )1266ه�( ملس��ألة 

اإليالء، فإنه يصّرح يف مطلع البحث 
ب��أن األص��ل يف اإليالء ه��و اآلية 
القرآنية املعروفة الواردة يف س��ورة  
البقرة؛ ثم يقول: »بل منها يس��تفاد 
الوجه يف مجلة  من أحكامه اآلتية«)8(، 
إذًا فبعض أحكام اإليالء ميكن أخذها 
من هذه اآلية الكرمية اليت هي األصل 
يف هذا املوض��وع الفقهي، لكن ملا 
نواص��ل مطالعتنا لبحث اإليالء يف 
كتاب »جواهرالكالم« ال ند حضورًا 
هلذه اآلية يف عمليات االستدالل، بل 
احلاضر هو س��ائر األّدلة كالروايات 
و غريها، فما دامت اآلية قادرة على 
أن تعطين��ا أجوبة عن بعض أحكام 
اإلي��الء فلماذا غاب��ت يف البحث 

الفقهي حول هذه األحكام؟
هذا هو الواقع ال��ذي حناول هنا 
اإلش��ارة إليه، و هو الذي يستدعي 
إع��ادة إحض��ار الفق��ه القرآن��ي 
للحج، ليش��ّكل األساس يف دراسة 
الفقه اإلس��المي  موضوع احلج يف 
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بأدلته   املتنّوعة.
إننا حباجٍة إىل تكوين ثقافة قرآنية 
حجي��ة مهيمنة؟ حت��ّرك رؤية الفقيه 
ألحكام احل��ج و تش��كل املفاصل 
األساس��ية  ال��يت يتح��رك عبها و 
يتنقل، و ال نقصد تفس��ريًا جتزيئّيًا 
جبمع اآليات القرآنية فقط وإنا حبث 
الصورة  يك��ّون  متكامل  موضوعي 

القرآنية هلذه الفريضة العظيمة.

فتاوى احلج واحلاجات العملية
ويف س��ياق احلديث عن فقه احلج 
نرّك��ز عل��ى نقطة جوهري��ة، وهي 
مسألة فتاوى احلج؛ فتعّدد املرجعيات 
الديني��ة و حص��ول حال��ة حتّول يف 
الرأي عند بعض الفقهاء  وكالهما 
أمٌر غ��ري معيب بل هو حالة صحّية 
 يف اجلملة ي��ؤدي إىل تذبذب الناس 
أحيانًا وضياعهم يف أمر الفتاوى؛ فلو 
أردت أن تطب��ع كتابًا جامعًا لفتاوى 
لوجب  املعاصري��ن  املراج��ع  أبرز 

عليك أن تعي��د طبعه كل عام؛ ألن 
قسمًا من الفتاوى سيتغرّي و يتبّدل، 
من هن��ا من الضروري وضع حلول 
عملية لتسهيل هذا األمر ميدانياً، وال 
نقصد تغيري الفقه أو آراء اجملتهدين 
دون اس��تناد إىل دليل والعياذ باهلل، 
لكن فلتؤخذ هذه املش��اكل امليدانية 

بعني االعتبار.
ومما يتص��ل بهذا الش��أن ظاهرة  
االحتي��اط الوجوب��ي يف فقه احلج، 
فاحلج ليس كالصالة يتمكن اإلنسان 
من إقامته دون عن��اء  كبري، وإنا هو 
تكلفة مالية وجهود بدنية  واستعداد 
و..   . هلذا  نفس��ي وتنظيم لألوقات 
من العسري أن نكثر من االحتياطات 
الوجوبية يف حبث كفارات األحكام، 
أو يف إعادة احلج أو ما ش��ابه ذلك، 
��ح أن تس��عى اجلهات  لذلك يرجَّ
املعنّية  لبت أمر الفتوى  و رفع حالة 
االحتي��اط الوجوبي ق��در اإلمكان 
والتخفيف عل��ى الناس يف حجها 
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حيث ميك��ن، دون جت��اوز قيد أنلة 
للخطوط الش��رعية واألدّلة املعتبة 

يف هذا اجملال.

فق��ه احلج وآليات اإلش��راف على 
احلرمني الشريفني

ويف س��ياق فتاوى احلج يأتي  عدم 
إلزام الناس بفتوى مذهب معنّي، إال 
ما خيص تنظي��م أعمال احلج حبيث 
يلزم من ع��دم األخذ بفتوى خاّصة 
ملذهب مع��نيّ أو ملرجع ديين معنّي.   . 
يل��زم الفوض��ى أو بع��ض اآلثار 
الس��لبية.   . فتعّدد االجتهادات نعمة 
وفتح باب االجتهاد واحلرية للناس يف 
انتخاب مرجعها ومفتيها ليس نقمة 
بل فس��حة وإباحة؛ فلماذا التشديد 
على الناس إللزامهم بشخص معنّي 
وإال تعّرضوا للمضايقة أو إلزامهم 
مبذهب معني وإال مت التعامل معهم 

كأنهم خارج األسرة اإلسالمية؟!
من هن��ا، نهي��ب بالقيمني على 

األماكن املقدس��ة يف احلجاز وسائر 
بالد املس��لمني أال يفرض��وا فتوى 
خاص��ة على عامة املس��لمني، مادام 
املسلمون ينتهجون يف طريقة أدائهم 
للعبادات منهج الرجوع إىل القرآن 
والسّنة كّل حسب نظريته واجتهاده، 
فلتحرتم هذه االجته��ادات وال يتم 
التعام��ل مع من يس��ري وفقها على 
أساس أّنه فاس��ق أو جيب أن يعدل 
ع��ن موقف��ه لصاحل اجته��اد فقهي 
آخ��ر.   . وأعتق��د أن القيم��ني على 
األماكن  وعامة  الش��ريفني  احلرمني 
املقّدس��ة ميكنهم أن يس��تفيدوا من 
جتربة اإلمام مالك بن أنس )179ه�( 
عندما عرض عليه اخلليفة العباسي 
أن جيعل كتاب��ه »املوطأ« كتابًا قانونيًا 
مرجعيًا ملزمًا للمس��لمني يف  اآلفاق 
بوجود  بالق��ول  فأجابه  واألقط��ار، 
آراء واجتاهات، وكل واحد له علمه 

وفضله)9(.
حن��ن ال نق��ف هنا عن��د حدود 
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أن حي��رتم القيمون عل��ى األماكن 
املقدس��ة يف  احلج والعمرة والزيارة 
املذاه��ب  واجته��ادات  أف��كار 
اإلس��المية األخرى.   . مادامت هذه 
اهلل  لكتاب  حتتك��م  االجته��ادات 
وس��ّنة نبّيه .   . بل وأيضًا أن ال يتّم 
التعاطي يف موس��م احلج والعمرة 
مع أتباع املذاهب األخرى ومقّلدي 
مفتني آخرين مبنط��ق من يريد أن 
ي��ن، وكأّنهم  يهديه��م للحق والدِّ
خارج إطار اإلس��الم، فمن أراد أن 
يهدي املس��لمني فعلي��ه أن يفعل 
ذلك بالوس��ائل املنطقية األخالقية 
اهلائدة غري املتشّنجة، ال أن يالحق 
الناس ويتهمهم بالش��رك والكفر 
هنا  واالحنراف  والفسق  والضاللة 
وهناك، حّتى أن احلاج عندما ينتمي 
إىل بعض املذاهب ال يشعر باألمان 
من��ذ دخوله بالد احلج��از الكرمية 
الطيب��ة، كأّن��ه مس��تهدف يف دينه 

وأخالقه!!

إن ه��ذه الطريقة يف  هداية الناس 
من أش��ّد الطرق متزيقًا للمسلمني 
وختويف��ًا هل��م، فخدم��ة احلرم��ني 
الش��ريفني تكتم��ل وتت��ّم خبدمة 
حجاج هذين احلرمني وزوارهما، ال 
بالتعامل مع ه��ؤالء احلجاج مبنطق 
التكفري والتخوين و..   . مع تقديرنا 
الت��ام واحرتامنا الكام��ل للجهود 
الطيب��ة اليت قامت وتق��وم بها غري 
جهة يف اململكة العربية الس��عودية، 
حكومة وش��عبًا ومؤسسات، خلدمة 
الزوار واحلج��اج، لكن هذا ال مينع 
عل��ى ال��دوام من أن يق��وم النقاد 
األخطاء  بعض  بتصويب  املسلمون 
واإلشارة إىل بعضها اآلخر بالكلمة 
احلس��نة واحلوار اهل��ادئ، عّل ذلك 
يقّرب املسلمني من بعضهم وخيلق 
ج��ّو احرتامهم لبعضهم بعضًا رغم 
االخت��الف يف املذهب ويف االجتهاد 

الفقهي.
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فق��ه احلج املق��ارن، خطوة عملية 
للتقريب اإلسالمي

إذا طالعن��ا ال��رتاث اإلس��المي 
القدي��م ن��د املذاه��ب، عل��ى ما 
حصل بينها من ختاصم واختالف.   . 
تتناول أف��كار بعضها بعضًا بالنقد 
الصعيد  على  والتأييد.   . خصوص��ًا 
الشيعي، فقد أّلف الشيخ الطوسي 
)460ه�( يف القرن اخلامس اهلجري 
كت��اب »اخلالف« يف الفق��ه املقارن؛ 
وفعل ذلك على نطاق أوس��ع بعده 
العالم��ة احللي )725ه���( يف كتابه 
الشهري »تذكرة الفقهاء«، ومل يتحفظ 
العلماء املسلمون أن حيضروا دروس 
بعضهم بعض��اً، فكان حيضر جملس 
)436ه�(  واملرتضى  )413ه�(  املفيد 
والطوس��ي )460ه�( يف بغداد عدد 
كبري من أبناء املذاهب األخرى، كما 
حضر الشهيدان األول والثاني عند 
علماء كبار من أهل السّنة يف أقطار 

وبالد املسلمني..

لك��ن املؤس��ف أّننا ن��د غياب 
الفقه املقارن غيابًا تاماً، ففي الوسط 
الش��يعي هناك اط��الع على الفقه 
الس��ين، وال نق��ول: إّنه باملس��توى 
الذي نأمله، لكن يف الوسط السيّن  
واحلق يقال هناك غياب تام أو ش��به 
تام للفقه الشيعي اإلمامي، بل حنن 
ند من يتعاىل على هذا الفقه وكأنه 
ال قيمة له، وه��ذا أمر فيه قدر كبري 
من عدم اإلنص��اف.   . فكيف ننادي 
بالتقريب بني املسلمني سّنة وشيعة 
وهناك مثل هذه النظ��رة لفقه أهل 
البيت:؟! فب��دل أن حنِضر الفقه 
الشيعي يف األحباث الفقهية السنية، 
والفقه الس��ين يف األحباث الفقهية 
الش��يعية.   . نكتفي بإطالق شعارات 
التقارب بني املس��لمني دون القيام 

خبطوات عمالنية.
س��أعطي مث��ااًل مبس��طاً.   . عندما 
ألف��ت املوس��وعة الفقهية يف مصر 
واملعروفة مبوسوعة مجال عبدالناصر.   . 
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الفقهي��ة  املذاه��ب  اس��تحضرت 
الثمانية مبا فيها مذاهب املس��لمني 
هذه  وكانت  واإلباضي��ة،  الش��يعة 
اخلطوة طيبة يشكر عليها القيمون.   . 
لكننا وجدنا تراجعًا يف  جتربة الحقة 
أخذت ش��هرة، وهي موسوعة الفقه 
باملوس��وعة  املعروف��ة  اإلس��المي 
الكويتي��ة.   . حي��ث اقتص��رت هذه 
املوس��وعة الضخمة على املذاهب 
مستبعدة  املعروفة،  الس��نية  األربعة 
فهل  واإلباضية.   .  الش��يعة  مذاهب 
ميكن قراءة ذل��ك تراجعًا يف العقل 

املقارن والتقريب أم ال؟!
يف املقاب��ل، وجدن��ا يف الوس��ط 
الشيعي موس��وعة الفقه اإلسالمي 
البيت:،  أه��ل  ملذه��ب  طبق��ًا 
ختتّص بالفقه الشيعي، لكنها تنجز 
إىل جانب ذل��ك اليوم، ضمن فريق 
عمل، موس��وعة الفقه املقارن أيضًا 
مستحضرًة املذاهب السنية، ووجدنا 
الديين  املرجع  الذي أطلقه  املشروع 

الشيخ ناصر مكارم الشريازي، وهو 
موس��وعة الفقه املق��ارن اليت صدر 
اجمللد األول منه��ا، ويتوقع أن تزيد 

عن الستني جملدًا..
إّننا نأم��ل أن يتنامى الفقه املقارن 
سيما  ببعضها،  األوس��اط  وتتعرف 
الوسط الس��ين بالفقه اإلمامي شبه 
املغي��ب في��ه، ويف احلج تب��دو هذه 
القضي��ة بالغة األهمية ج��دًا، ألن 
احل��ج مركز تالقي املس��لمني مجيعًا 
وقضاياهم وهمومهم هناك مشرتكة، 
فيفرتض أن يش��كلوا جلانًا مشرتكة 
من فقه��اء املذاه��ب الثمانية كافة 
لتدارس كل مس��تجد يف فقه احلج 
أو طارئ ينزل، ب��دل أن ينفرد هذا 
املذه��ب أو ذاك به��ذه القضية، مع 
إعط��اء احلق للدولة يف أن تكون هلا 
صالحياته��ا الراجعة للتنظيم ورفع 

الفوضى واالضطراب و..
ويف ه��ذه املناس��بة ن��رى أن أّي 
مش��روع تريد اجلهات املسؤولة يف 
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ب��الد احلجاز إن��ازه خلدمة احلجيج 
والزوار كإصالح اجلمرات وتوسعة 
املس��عى وحنن نش��كرها على ذلك 
يفرتض أن يكون بالتشاور وضرب 
اآلراء ببعضه��ا وإش��راك علم��اء 
وفقهاء املذاهب األخ��رى يف إبداء 
الرأي، بصرف النظ��ر عن إلزامية 
هذه املشورة.   . إن االستفادة من آراء 
اآلخري��ن ال ُتعدم اإلنس��ان نضج 
األفكار وتنميته��ا.   . وحنن ال نقصد 
أخذ رأي املذاهب غري السنية فقط، 
بل األمر يشمل آراء املذاهب السنية 
األخ��رى مثل األحناف والش��وافع 
الزيدي��ة  جان��ب  إىل  واملالكي��ة 
واإلمساعيلي��ة واإلمامية واإلباضية.   . 
خصوصًا إذا بلغ املوضوع حد أعمال 
اهلدم وال��ردم والتغيري اجلغرايف يف 
أماكن احلج والعمرة والزيارة..   . ويف 
ذلك تقارب املس��لمني واستفادتهم 
من بعضهم.   . وعلى علماء املذاهب 
األخرى أن ال يبخلوا يف تقديم كل 

مقرتحاتهم للجهات املعنية سألتهم 
أم مل تس��أهلم فإن يف ذلك للطرفني 
مص��داق النصيحة وتب��ادل الرأي 
ومش��اورة العقول وغ��ري ذلك من 

مكارم األخالق وحماسن األفعال.
إن ه��ذا الذي نطرح��ه ال يهدف 
سحب اإلشراف من يد جهة معينة، 
حّت��ى ال يثري هذا األم��ر قلق أحد؛ 
وإّنا نتح��ّدث يف اجلوانب العلمية 
والتقريبي��ة ب��ني املس��لمني .   . عّل 
ذلك يش��كل مصداقًا لقوله تعاىل: 
}َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهللِ َجِميعًا َو ال 

ُقوا{ )آل عمران: 103( َتَفرَّ
كانت هذه بع��ض املالحظات و 
يف  املفتاحية  املدخلي��ة  املقرتح��ات 
فقه احل��ج، أقّدمها بني يدي الفقهاء 
و الباحثني واألساتذة يف هذا اجملال، 
لرتشيد عملنا إىل ما فيه اخلري لإلسالم 
و املسلمني إن شاء اهلل تعاىل؛ ونكّمل 
بع��ض األفكار األخ��رى يف احللقة 

الثانية بعون اهلل سبحانه.
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أحمد شوقى و مدح الرسول9أحمد شوقى و مدح الرسول9

ُول�د اهلدى



ُولد الهدى فالكائنات ضياء

م وثناء وفُم الّزمان تبسُّ

الّروح واملأل املالئُك َحولُه

نيا به بَُشراُء)1( للدين والدُّ

والعرش يزهو واحلظيرة تزدهي

درُة العصماء)2( واملنتهی والسِّ

وحديقُة الفرقان ضاحكُة الربی 

بالتَّرُجماِن َشّذيٌة غّناُء)3(

والوحي يقطر َسلَسالً من َسلسل

واللوح والقلم البديُع رواُء)4(

نُِظَمْت أسامي الرُّْسِل فهي صحيفٌة

في اللوح واسُم محّمد ُطغرَاُء)5(

اسُم اجلاللة في بديع حروِفِه

ألٌِف هنالك واسم طه الباُء

يا خير من جاء الوجود حتيًَّة

من ُمرَْسلني إلى الهدى بك جاؤوا

بيُت النبيني الذي ال يلتقي

إال احلنائُف فيه واحلُنفاُء)6(

خيُر األبّوِة حازَهم لك آدم
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دوَن األنام وأحرزَْت َحّواُء

هم أدركوا ِعزَّ النبّوِة وانتهت

فيها إليَك العزَُّة القعساء

ُخلِقت لبيتَك وهو َمخلوٌق لها

إن العظائِم كفؤها العظماُء

بَك بَّشرَ اهلُل الّسماء فُزيَِّنت

وتَضوَّعت مْسكاً بك الغبراُء)7(

وبدا محّياك اّلذي َقسماتُه

َحقٌّ وغرتُه هًدى وحياُء)8(

وعليه من نورِ النبّوِة رونٌق

ومن اخلليل وَهْديِه سيماُء)9(

أثنى املسيُح عليه خلَف سمائه

وتهلَّلت واهَتزِت العذراُء)10(

يوٌم يِتيُه على الّزمان َصَباحه

وَمساؤه مبحّمد وّضاُء

ٌر احلقُّ عالي الركِن فيه ُمَظفَّ

في املُلِك ال يعلو عليه لواُء

ذِعرَت عروُش الظاملني فُزلزِلت

وعلَت على تيجانِهم أصداُء

والّنار خاوية اجلوانب حولَُهْم
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َخَمَدْت ذوائُِبها وغاص املاُء)11(

ة  واآلي تَْترى واخْلََوارُق َجمَّ

جبريُل رَوَّاٌح بها َعّداُء)12(

نِْعَم اليتيُم بََدت َمخايُل فضلِِه

والُيتُم رزق بعُضُه وذكاُء)13(

في املهد يُسَتْسقى احليا برجائه

وبقْصِدِه تستدفع البأساُء)14(

  

تسِوي األمانة في الّصبا والصدق لم

يعرْفُه أهل الصدق واألمناُء

يا من له األخالق ما تهوى العال

ُق الكبراُء منها وما يََتَعشَّ

لو لم تُِقْم ديناً، لقامت وحَدها

ديناً تُِضيُء بُنورِِه اآلناُء

زانتك في اخللِق العظيم شمائٌل

يُغرَى بهّن ويولُع الُكرماُء

واحلسُن من كرم الوجوِه وخيُره

ما أوتي الُقّوادُ والزعماُء

فإذا َسَخْوَت بلغت باجلود املدى
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وفعلت ما ال تفعُل األنواُء)15(

ً وإذا َعَفْوَت فقادراً ومقّدرا

ال يستِهني بِعفِوك اجلُهالُء

وإذا رحْمَت فأنت أُمٌّ أو أٌب

هذان في الُدنيا هما الرَُّحماُء

وإذا َغِضْبَت فإمنا هي غضبٌة

في احلق ال ِضغٌن وال بغضاُء)16(

وإذا رضيَت فذاك في مرضاته

ورَِضى الكثير حَتلٌُّم ورِياُء)17(

وإذا َخطْبَت فللمنابر ِهزٌَّة

تَْعرو النَِّدّي وللقلوب بكاٌء)18(

وإذا قضيَت فال ارتياَب كأمّنا

جاء اخلصوَم من السماء قضاُء

وإذا َحَمْيَت املاء لم يُورَدْ ولو

أن القياِصرَ وامللوَك ِظماُء

وإذا أَجرَت فأنت بيت اهلل لم

يدخل عليه املستجير عداُء

وإذا ملكت النفَس قْمَت ببّرها

ولو أن ما ملكت يَداك الشاُء
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وإذا بنيَت فخيُر زوْج ِعشرة

وإذا ابَْتَنْيَت فدونَك اآلباُء)19(

وإذا صحبت رأى الوفاَء مجسماً 

في بردك األصحاُب واخللطاُء

وإذا أخذَت العهَد أو أعَطْيَتُه

فجميُع َعْهِدَك ذّمٌة ووفاُء

وإذا َمَشْيَت إلى العدا فغَضنَفرٌ 

وإذا جريَْت فإنَك الّنكباُء)20(

وَتُدُّ ِحلَْمَك للسفيِه ُمدارياً

حّتی يضيَق بِعرِضَك الُسفهاُء

  

في كل نْفٍس من ُسَطاَك مهابٌة

ولكل نفس في نداَك رجاُء)21(

والرأي لم يُْنَض املَُهّنُد دونه

كالّسيِف لم تَضرب به اآلراُء)22(

ُي حسُبك رتبًة يا أّيها األمِّ

في العلِم أْن دانَْت بَك العلماُء

الذكُر آية رّبَك الكبرى التي

فيها لباغي املعجزاِت غناُء)23(
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َصْدرُ البياِن لَُه إذا التقت اللغى 

وتقّدم البلغاُء والفصحاُء)24(

نُِسَخْت به التوراُة وهي وضيئة

وتخلَّف اإلجنيُل وهو ذُكاُء)25(

ى في احلجاز حكيُمه ملا تشَّ

قّضت عكاُظ به وقام حراُء)26(

أزرى مبنِطِق أهلِِه وبيانهم

ُر دونه البلغاُء)27( وحٌي يقصِّ

حسدوا فقالوا شاعٌر أو ساحٌر

ومن احلسود يكون االستهزاُء

قد نال بالهادي الكرمي وبالهدى

ما لم تََنْل من سؤددٍ سيناُء

أمسى كأنك من جاللك أمٌة

وكأنه من إنِسه بَيداُء

يُوحي إليك الفْوزُ في ظلماته

متتابعاً ُتْلَى به الظلماُء

ديٌن يشّيُد آيًة ِفي آيٍة

لبنائه الُسوراُت واألضواُء

احلقُّ فيه األساُس وكيف ال
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واهلُل جلَّ جالله البّناُء

أما حديُثَك في العقول فمْشرَعٌ 

والعلُم واحلَِكُم الغوالي املاُء)28(

هو ِصْبغُة الفرقان نفحُة ُقْدِسِه

والسني من ُسوراته والراُء)29(

َجرِت الفصاحُة من ينابيع الُنهى

ر اإلنشاُء)30( من دوِْحِه وتفجَّ

في بحرِِه للسابحني به على

أدِب احلياِة وعلِمها إرساُء

ُهورُ على ُسالفته ولم أتِت الدُّ

الُف وال َسال الندماُء)31( تَْفَن السُّ

بك يابن عبداهلل قامت سمحٌة

باحلقِّ من ِملَِل الهدى غراُء)32(

بُنيت على التوحيد وهي حقيقٌة

نادى بها ُسقراُط والقدماُء)33(

موم ألجلها وجد الزعاَف من السُّ

َهداُء)34( ْهِد ثم تتابََع الشُّ كالشُّ

ومشى على وجه الّزمان بنورها
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اُن وادي النيل والُعرَفاُء)35( كهَّ

إيزيُس ذاُت امللك حني توحدْت

أَخذْت ِقواَم أمورها األشياُء)36(

ملا دعوت الّناَس لّبى عاقل

وأَصمَّ ِمْنك اجلاهلني نداُء

أبو اخلروَج إليك من أوهامهم

والّناُس في أوهامهم ُسجناُء

وِمن الُعقول جداول وجالِمٌد

ومن الُنفوس حرائر وإماُء)37(

داُء اجلماعِة من أرسطاليس لم 

يوَصف له حتى أتْيَت دواُء

فرَسْمَت بعَدك للِعَبادِ حكومًة

ال سوقٌة فيها وال أمراُء)38(

اهلل فوَق اخللق فيها وحَدُه

والناُس حتت لوائها أكفاُء)39(

يُن يُْسٌر واخلالفُة بَيعٌة والدِّ

واألمُر ُشورَى واحلقوُق قضاُء

اإلشتراكيون أنَت إماُمهم

لوال دَعاوى القوم والُغلَواُء)40(
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داويَْت ُمتَِّئداً وداوَوْا َطْفرًة

وأخفُّ من بعض الدواِء الّداُء)41(

احلرُب في حقٍّ لديَْك شريعٌة

موِم الناقعاِت دواُء)42( ومن السُّ

والبرُّ ِعندَك ذِّمٌة وفريضٌة

ال ِمنٌَّة ممنونٌة وجباُء)43(

جاءْت فوّحَدت الزكاة سبيله

حّتى التقى الُكرَماُء والبخالُء)44(

أنصفَت أهَل الفقر من أهل الغنى

فالكلُّ في حقِّ احلياة سواُء

فلو أن إنساناً تخيَّرَ ملةً 

ما اختار إال دينَك الفقراُء)45(

  

يا أّيها املُْسرَى به شرفاً إلى

ما ال تناُل الّشمُس واجلْوزاُء

يتساءلون وأنَت أطَهُر هيكل

بالروح أم بالهْيكل اإلسراُء)46(

رَيْن كالهما بهما َسمْوَت ُمطهَّ

نورٌ وريحانية وبهاُء
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فضل عليك لذي اجلالِل وِمنٌة

واهلُل يفعُل ما يری ويشاُء

تغشى الُغُيوَب من العوالم كّلما

ُطِويت سماء ُقلَِّدتْك سماُء)47(

في كّل ِمنطقٍة حواشي نورها

نوٌن وأنت النقطُة الزهراُء

أنت اجلمال بها وأنت اجملتلى

والكفُّ واملِرْآُة واحلسناُء

اهلُل َهيَّأ من حظيرِة ُقدِسِه

نزالً لذاتك لم يَُجزُْه عالُء

العرُش حتتَك ُسّدًة وقوائماً

ومناكُب الرُّوِح األمنِي وطاُء

والرُّسل دون العرِش لم يؤذَْن لهْم

حاشا لغيرَك موعد ولقاُء

 

اخليُل تأبى غيرَ أحمد حامياً

وبها إذا ذُِكر اسمه خيالُء

شيُخ الفوارِس يعلمون مكانَه

إن هيجت آسادَها الهيجاُء)48(
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وإذا تصّدى للُظَبى فُمهّنٌد

أو للّرماح فصْعدة سمراُء)49(

وإذا رَمى عن قوِسِه فيميُنُه

قَدرٌ وما تَرْمي اليمنُي قضاُء

ِمْن كلِّ داعي احلّق همُة سيفه

فلِسيفه في الّراسيات َمضاُء)50(

ساِقي اجلريح وُمطعُم األسرى ومن

أِمَنت سنابَك خيله األشالُء)51(

إّن الشجاَعَة في الرِّجال غالظةٌ 

ما لم تزنها رأفٌة وسخاُء

واحلرُب من شرف  الّشعوب فإن بغوا

فاجملُد مما يّدعون براُء

ً واحلرُب يَبعُثها القوّي تبُّرا

وينوُء حتت بالئِها الضعفاُء)52(

َكْم من َغزاٍة للّرسول كرميٍة

فيها رضًى للحقِّ أو إعالُء

كانت جلند اهلل فيها ِشّدٌة

في إثرِها للعاملني رَخاُء

َضرَبُوا الضاللَة ضربًة ذهبت بها 
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فَعلى اجلهالة والضالل عفاُء

دَعموا على احلرب السالَم وطاملا 

حقنت دِماًء في الّزمان دِماُء

  

احلقُّ ِعرُض اهلِل كّل أبيَّةٍ 

بني الّنفوس حمًى له ووِقاُء

هل كان حول محّمد من قومه

إالّ صبّي واحد ونساُء

فدعى فلَبَّى في القبائل ُعصبةٌ 

ُمسَتضعفوَن قالئٌل أنضاُء)53(

رَدُّوا ببأس العزم عنه من األذى

ما ال تَُردُّ الصخرُة الصماُء

واحلقُّ واإلمياُن إن ُصبَّا على

برد ففيه كتيبٌة خرساُء)54(

نَسفوا بناَء الشرْك فهو خرائبٌ 

واستأصلوا األصنام فهي هباُء)55(

ميشوَن تُغضي األرُض منهم هيبًة

وبهم حيال نعيمها إغضاُء

حّتى إذا ُفِتحْت لهم أطراُفها
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لم يُطِغِهم تَرٌَف وال نعماُء

  

يا َمْن لَُه ِعزُّ الشفاعِة وحدُه

وُهو املَنّزُه ماله ُشفعاُء

عرُش القياَمة أنَت حتت لوائه

قاُء واحلَْوُض أنت حيالُه السَّ

تروي وتسقي الصاحلني ثوابهم 

والصاحلات ذخائر وجزاُء)56(

أملثل هذا ذُقَت في الّدنيا الّطوى 

وانَشقَّ ِمْن خلٍَق عليَك رداُء)57(

لي في مديحك يا رُسوُل عرائٌس 

تُيِّمن فيك وشاُقهّن جالُء

ُهّن احلساُن فإن قبلت تكرماً

فُمُهورُُهّن شفاَعٌة َحسناُء

أنت الذي نََظَم البريَّة ديُنُه

ماذا يَقوُل وينظم الُشعراُء

ً املُصلِحون أصابٌع ُجِمعت يَدا

هي أنت بل أنت الَيُد البيضاُء

ما جئُت بابَك مادحاً بل داعياً
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ومن املديح تَضرٌُّع ودعاُء

عاِف ألزمٍة أدُعوك عن قومي الضِّ

في مثلها يلقي عليك رجاُء

أدرى رُسوُل اهلّلِ أن نفوَسهم

ركبت َهواها والقلوب هواُء

كون فما تضمُّ نفوُسهم  ُمتفكِّ

ثقًة، وال َجمع القلوب صفاُء

رقُدوا وغرَُّهُم نعيٌم باطٌل

ونعيُم قوٍم في الُقيودِ بالُء

َظلَُموا شريعتك التي نلنا بها

ما لم ينل في رومة الفقهاُء

مشِت احلضارُة في َسناها واهتدى

عداُء نيا بها السُّ ين والدُّ في الدِّ

صلى عليك اهلل ما صِحب الدُّجى

حادٍ وحّنت بالفال وجناُء)58(

واستقبل الرضوان في ُغرفاتهم 

مَحاُء بجنان عدن آلَُك السُّ

خيُر الوسائل َمن يقع منُهْم على

َسبب إليك فحسبي الزهراُء
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واحليا: املطر تستدفع البأساء: أي يدفع 

الفقر والشّدة.
15. سخوت: الس��خاء اجلود األنواء: مجع 

نوء وهو املطر.
16. الضغن: احلقد البغضاء: الكراهية.

17. التحّلم: تكلف احللم أي الس��ماحة 
الرياء: التملق واخلداع.

18. الندّي: النادي.
19. بنيت: من بنى بأهل��ه أي زّف إليهم، 
وابتنى: صار له بنون ميتدح سرية النيّب 

مع أهله ورفقه بهم.
20. العدا: األعداء الغضنفر: األسد كناية 
عن ش��جاعة الن��يّب يف قت��ال أعدائه 
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النكباء: ريح يقول: إن النيّب9 مقدام 
يف مواجه��ة أعدائه وس��ريع كالريح 

النكباء.
21. سطاك: مجع سطوة وهي الغلبة والقهر 

نداك: جودك وعطاؤك.
22. مل ينض: أي مل يسّل املهّند: السيف.

23. باغ��ي املعجزات: طالبه��ا الغناء: ما 
يغنى.

24. التق��ت اللغ��ى: أي اجتمع أصحاب 
البيان  أصح��اب  البلغ��اء:  اللغ��ات 

والفصاحة.
25. ذكاء: م��ن أمساء الش��مس يش��ري يف 
األبي��ات 10 و 11 و 12 إىل إعج��از 
القرآن ومشول معانيه وكيف مجع شؤون 

الدين والدنيا.
26. حراء: هو غار حراء الذي كان النيب9 
يتعّبد فيه، وفيه نزل الوحي عليه، وإليه 

جلأ حني غادر مّكة إىل املدينة.
27. أزرى به أو مبنطقه: عابه البيان: بالغة 

القول وفصاحة الكالم.
28. املشرع: املورد الذي يستقي منه احلكم 
الغوال��ي: أي احلكم اجلليل��ة الغنية 

مبراميها.
29. صبغة الفرقان: نوعه.

30. الّنهى: العقل الدوح: مجع دوحة، وهي 
الشجرة العظيمة.

31. سالفته: السالفة: أجود اخلمر الندماء: 

مج��ع نديم املنادم على الش��راب، مجع 
ندماء وندمان.

32. الس��محة: املّلة ذات اجلود والسماحة 
الغ��راء: مؤن��ث األغّر وهو الّس��يد 
والكريم  احلس��ن  وه��و  الش��ريف، 

األفعال.
33. س��قراط: أحد كبار فالسفة اإلغريق 
أفالطون  هم��ا  واآلخ��ران  الثالث��ة، 

وأرسطو.
34. الزعاف: السّم القاتل يشري إىل شرب 
سقراط السم دفاعًا عن احلقيقة، وكان 
بوس��عه أن ينجو من املوت ولكنه آثر 
أن يقدم حياته من أجل توعية الشباب 
والنهوض مبجتمعه ف��كان من أوائل 

شهداء الواجب يف تاريخ البشرية.
35. العرفاء: مجع عّراف وهو املنجم.
36. إيزيس: من آهلة قدماء املصريني.

37. يق��ول: إن بع��ض العق��ول متحررة 
وهي أش��به باجلداول الرفرافة، ولكن 
هناك باملقابل عقول جاهلة وهي صلبة 
كاجلالمد أي الصخور، والنفوس مثل 
العقول بعضها حّر وبعضها اآلخر راغ 

يف العبودية كاإلماء.
اجلالم��د: الصخور مجع جلم��د ، اإلماء: 

اجلواري مجع أمة.
38. الس��وقة: الرعي��ة من الن��اس، مّسوا 
كذلك ألن امللك يس��وقهم ويصرفهم 

إىل ما شاء من أمره.
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احلق��وق  يف  املتس��اوون  األكف��اء:   .39
والواجبات.

40. الدعاوى: كناية ع��ن املزاعم الباطلة 
الغلواء: الغلو واملكابرة.

41. املتئ��د: املتأن��ي الذي يطي��ل الروّية 
ويتمّهل يف تصري��ف األمور الطفرة: 
نقيض الّتأني من طفر يطفر أي وثب، 
والطف��رة الوثبة إىل االرتفاع، وقد كيّن 
بالطفرة يف سياق البيت عن التصرف 

األرعن غري املسؤول.
42. يقول: إن حمّمدًا جعل احلرب مشروعة 
يف س��بيل احل��ّق، وهي يف ه��ذه احلال 
كالس��م الذي يكون منه دواء وإن كان 

قاتاًل.
43. الّب: اإلحس��ان الذّم��ة: العهد املّنة: 
العطّي��ة، واملّنة املمنون��ة: العطية اليت 

تؤذي، ألنها مّتبعة باملّن.
44. الزكاة: مق��دار معلوم يقدمه املرء من 
ماله ليطه��ره به، وال��زكاة من أركان 

اإلسالم.
45. يق��ول: إن فريض��ة ال��زكاة إنصاف 
للفقراء من مال األغنياء وبها يتساوى 

الفقري والغين يف احلياة.
46. املسرى به: من اإلسراء وهو السري لياًل 
اجلوزاء: برج يف السماء يقول: إن القوم 
يتس��اءلون هل كان إسراؤك بالروح أم 
باهلي��كل أي اجلس��م؟ ويس��تطرد يف 
البيت التالي ليقول بأن اإلس��راء كان 

بهما معاً، أي بالروح واجلسم.
47. تغش��ى الغيوب: من غشي املكان أي 

أتاه.
48. اآلساد: األسود اهليجاء: احلرب.

49. الّظيب: مجع ظّبة وهي حّد السيف املهّند: 
السيف الصعدة: القناة املستوية.

50. املضاء: مصدر مضى السيف مضاء أي 
قطع.

51. األشالء: مجع ش��لو وهو العضو من 
األعض��اء، واألش��الء أيض��اً: أعضاء 

اإلنسان بعد البلي والتفّرق.
52. ينوء حتتها: يرزح.

53. العصب��ة: اجلماعة األنضاء: مجع نضو 
وهو املهزول من اإلبل وحنوها.

54. البد: الثوب، الرداء الكتيبة اخلرساء: 
اليت ال يسمع فيها صوت.

55. نس��فوا بناء الشرك: هدموه استأصل: 
اقتلع الشيء من جذوره اهلباء: الغبار.

56. الذخائر: املؤن، مجع ذخرية.
57. الطوى: اجلوع اخللق: من خلق الثوب 

أي بلي.
58. احلادي: س��ائق اإلب��ل الوجناء: الناقة 

الشديدة الوثيقة اخللق.
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علماء احلرم الشريف،

أ   . د   . أبوبكر أحمد باقادر

نشر النور والزهر منوذجًا



مصادر التاريخ املكي
رمب��ا كانت مدينة مك��ة من أكثر 
مدن العامل اليت حظي��ت بالتواريخ 
واالهتمام بتدوي��ن ما جرى وجيري 
فيها   . والكتابات التارخيية عن املدن 
اإلس��المية عموم��ًا ومكة خصوصًا 
ليست على طراز أو أسلوب واحد   . 
بل ميكننا االدعاء بأن هناك أكثر من 
»جن��س كتابي« للتأري��خ عن املدن 
العربية املس��لمة   . فهن��اك ما ميكن 
أن نس��ميه تاريخ املدينة عب تاريخ 
س��كانها وهو فن طوره املس��لمون 
واعتنوا به وحظيت مكة بالعديد من 
كت��ب التاريخ اليت تناولت رجاالت 
وسكان وجماوري مكة املكرمة   . بعض 
هذه الكتابات يدخل يف كتب التاريخ 
مباش��رة وبعضها يف جم��االت قريبة 
مثل املغازي والسري وكتب رجاالت 
احلديث والطبقات العلمية عموماً   . 
لكن مكة حظي��ت مع ذلك بكتب 
»تارخيية« س��جلت أه��م رجاالتها، 

ولعل كت��اب »العق��د الثمني« وما 
تاله من مصنفات تارخيية تواصلت 
حتى قرون متأخرة جدًا لتنتهي بنشر 
النور والزهر وإف��ادة األنام للغازي 
متثل هذا »اجلنس الكتابي« اهلام   . ويف 
هذه املتون التارخيية اهلامة، تورد أمساء 
الشخصيات مبّوبة حبسب الرتتيب 
األجبدي لالس��م األول مع تفاصيل 
عن س��رية صاحبها، وتقصر حبسب 

املتوافر من معلومات.
وهناك ما ميكن أن يسمى بالسجل 
التارخيي الس��نوي، وفيه رصد بأهم 
تذكر  واألمساء  واألح��داث  الوقائع 
مفصلة يف كل عام، وهذا النوع من 
التس��جيل يقدم صورة دينامية حية 
التارخيية ورمبا  للوقائع واألح��داث 
عّلل أس��بابها احمللية والدولية، من 
أمثلة هذه الكتاب��ات كتاب »إحتاف 
الورى بأخبار أم القرى« وما تاله من 
كتب على منوال��ه   . وكما أوضحنا 
فإن هذا اجلن��س الكتابي ميكن أن 
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يك��ون مكّماًل وموضح��ًا جلوانب 
تتخطى مس��ألة الرتمجة لألعيان من 
علم��اء ومفكرين وفقه��اء، كما هو 
الس��ابق   . ويصور  اهتم��ام اجلنس 
جوان��ب تفصيلية من حي��اة املدينة 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية 
والثقافي��ة مفصلة من ع��ام آلخر، 
ومن ثم فإنها توف��ر معلومات عن 
التح��والت والتغ��ريات اليت مرت 

ومتر بها املدينة.
وهن��اك جنس كتاب��ي ثالث يهتم 
بالتأريخ للسياس��ة ورجاالتها ومن 
ث��م األح��داث السياس��ية يف حياة 
املدينة املقدسة، ومن هذه الكتابات 
كتب »غاية املرام بأخبار سلطنة البلد 
احلرام«   . وهنا ند بس��طًا للسياقات 
واألوضاع السياسية اليت رمبا فسرت 
وج��ود أش��خاص معين��ني أو قيام 

مؤسسات ما وحنو ذلك يف مكة.
باإلضاف��ة إىل وج��ود العديد من 
الكتاب��ات اليت قدم��ت تراجم ملن 

تولوا س��دة احلكم يف مك��ة، لعل 
من أحدثها ما كتبه الدحالن »حكام 
مكة«، والعديد م��ن الكتب اليت مل 
تكت��ف بذكر والة مكة وإنا أوردت 
معلومات عن م��ن ولي إمارة احلج 
م��ن أوطانهم إىل مكة ومن حج من 
أمراء املؤمنني واخللفاء والس��الطني 
املس��لمني على مر التاريخ   . وبذلك 
ميكن للمطلع عل��ى هذه الكتابات 
التارخيية أن يت��زّود بنظرة تفصيلية 
تؤكد على حيوية هذه املدينة وحيوية 

ما يدور فيها، ولو أثناء املوسم.
ومن الكتاب��ات التارخيية ما ميكن 
تس��ميته الكتابة التارخيية الشاملة، 
ومن أبرزه��ا ما دجبته أقالم األزرقي 
بالس��باعي من  انتهاء  والفاكه��ي، 
تواريخ عام��ة للحي��اة االجتماعية 
واالقتصادي��ة يف مكة   . ولقد س��عى 
العديد من األدباء يف مكة يف العقود 
األخرية إىل تس��جيل جوانب ثقافية 
من حياة مكة واملكي��ني غدت أثرًا 
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بعد عني من هؤالء الرفيع والسباعي 
واملغربي وسواهم.

ومكة حاض��رة بق��وة يف العديد 
م��ن التواريخ اخلاص��ة، مثل كتب 
الطبقات، وبالذات يف كتب طبقات 
الفقهاء واملفس��رين   . فهناك مدارس 
علمية هامة قامت وال يزال إشعاعها 
مس��تمرًا بإذن اهلل يف ه��ذه العلوم 

اإلسالمية.
ولق��د تواف��رت يف كاف��ة لغات 
العامل، ومن أبرزها العربية، كتابات 
ش��خصية محيمة عن مك��ة، أمسيتها 
ب��أدب احل��ج وهي ت��دور يف فلك 
أدب الرحل��ة احلجازية، يصور فيها 
أصحابه��ا رحلته��م »حجه��م« إىل 
ه��ذه املدينة العظيم��ة   . ولن نكون 
مبالغ��ني إن قلن��ا: إن ه��ذا اجلنس 
األدبي/  لثقايف ال يزال جنس��اً جمهواًل 
وما نعرفه م��ن أدب الرحالت هو 
أقل القليل وينبغي بذل جهود كبرية 
الكتش��اف ما ميك��ن أن يقدمه هذا 

املنجم باملعلومات   . وال يقتصر األمر 
عل��ى الكتابة الفصح��ى الرفيعة، 
فاألدب الشعيب غين جدًا مبا ذكر من 
أحاسيس ومش��اعر ومعلومات عن 

هذه املدينة اخلالدة.
ورغم أن العق��ود الثالثة املاضية 
ش��هدت نش��اطًا مش��كورًا لنشر 
العديد من ه��ذه املدونات التارخيية 
يف طبعات حمقق��ة وتقدم الفهارس 
امليس��رة للباحث أو الدارس، إال أن 
هذه اجله��ود، مع تقديرنا الكبري هلا، 
التزال يف أول الطريق واحلاجة ماسة 
جدًا ملزيد من التبويب والفهرس��ة 
ومن ثم تس��هيل تواف��ر املعلومات 
للباحث��ني   . فكما ه��و معروف هذه 
املتون التارخيية بالصورة اليت كتبت 
بها تش��كل فقط م��ادة أولية غنية، 
لكنها مادة أولي��ة تتطلب التحليل 
والس��ري واحلفر واألحباث التارخيية 
ال��يت تنطلق من  أس��ئلة إش��كالية 
ه��ذه املتون تقدم هلا امل��ادة العلمية 
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لإلجابة عنها.
وهذه املعلومات، تشتكي كما هو 
واقع احلال يف حال أي بيانات أولية 
م��ن النقص وتض��ارب املعلومات 
أحياناً   . كذلك بوصفها  تناقضها  أو 
ملقارنتها  ماسة  احلاجة  أولية،  بيانات 
وضبطه��ا م��ن أجل الوص��ول إىل 
م��ا يس��مى »بيانات نوعي��ة« ميكن 
اعتماده��ا يف أي حتلي��ل   . وال مانع 
للوصول إىل ذل��ك عب النصوص 
ال��واردة يف مظان عديدة أو باإلحالة 
إىل الش��واهد املادية اإلشارية وحنو 
ذلك   . ورمبا كانت احلاجة ماس��ة من 
أجل س��رعة احلصول على البيانات 
واملعلومات، أن تدخل يف احلاسوب، 
حبي��ث ميكن للباحثني اس��رتجاعها 
بس��هولة عن��د الطلب م��ن ناحية 
ومراجعته��ا يف العديد من املصادر 
العلمية، ومن ث��م اخلروج ببيانات 

موثقة تارخيياً.

تاريخ مكة الثقايف واالجتماعي
رغم وج��ود العديد من احملاوالت 
لتقديم دراس��ات تارخيية حديثة عن 
مكة املكرمة، لكن مع ذلك بإمكاننا 
الق��ول: إن املكتب��ة التارخيية املكية 
مل تظف��ر بعد بالدراس��ات احلديثة 
ال��يت تقدم ملكة نصوصًا تس��تخدم 
احلديث��ة   .  التارخيي��ة  األس��اليب 
وعمليات التحقيب التارخيي، حبيث 
ميكننا احلديث عن ف��رتات تارخيية 
قدمية وأخرى وس��يطية وحديثة، ال 
تزال مناط��ة باألف��كار العامة عن 
التاري��خ اإلس��المي، وهي يف ذلك 
افرتاضية وليست دقيقة، تعتمد على 

شواهد ووثائق تارخيية علمية.
باإلضافة إىل ذلك، فإن الدراسات 
التارخيية الكمي��ة مل تعرف طريقها 
بع��د بش��كل واضح ملعاجل��ة هذه 
النصوص واملت��ون التارخيية   . فكما 
هو معروف هناك أساليب ووسائل 
علمي��ة جدي��دة تس��عى إىل حتويل 
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ال��واردة يف  واملعلومات  البيان��ات 
املتون التارخيية العامة إىل أرقام، حتى 
يس��هل تبويبها ومن ث��م معاجلتها   . 
فمثاًل يق��دم لنا امل��ؤرخ والباحث 
اإلس��المي  التاريخ  يف  األمريك��ي 
املبكر روبرت بوليه؛ دراسات كمية 
عن فتوح��ات بالد الش��ام ومصر، 
وعن طري��ق هذه احملاوالت التارخيية 
الكمي��ة متّكن من إبراز العديد من 
األسئلة والقضايا من ناحية ومتكن 
أيض��ًا من لفت النظر إىل أن عملية 
األسلمة متت تدرجيية وأوضح كيفية 
انتش��ار اللغة العربية وأمور أخرى 

عديدة.
وات  مونتجمري  دراسات  وتقدم 
يف كتابيه: »حمم��د يف مكة« و »حممد 
يف املدينة« واس��تخدامه لبعض هذه 
املتون والرتاجم لدراس��ة الوالءات 
القبلي��ة والصالت الش��خصية يف 
تفس��ري بعض جوانب ما جرى يف 
الس��رية النبوية من ناحية وما مت من 

حتوالت يف اجملتم��ع العربي يف فرتة 
البيانات وات  أمدت  لقد  الرسالة   . 
مبعلومات مهمة الختيار العديد من 

الفروض واآلراء.
وبغ��ض النظر ع��ن النتائج اليت 
توصل إليها ه��ؤالء العلماء، تبقى 
مس��ألة الفائدة من اس��تخدام هذه 
البيانات ملحة للتعرف على جوانب 
عديدة من حياة املكيني وتاريخ مكة 
ش��رفها اهلل   . فهذه البيانات ال ميكن 
التعام��ل معه��ا بوصفه��ا بيانات 
فردية غري قابلة للرتاكم، أو أن هذه 
املعلومات عند تراكمها ال ميكن أن 
تق��دم لنا صورة أكث��ر غنى وعمقًا 
عما تقدمه م��ن تراجم لألفراد كاًل 

لوحده!
باإلضاف��ة إىل ذلك، ف��إن أدوات 
تصنيف البيانات وترميزها ومن ثم 
حتويله��ا إىل بيانات كمية أصبح من 
األمور امليس��ورة، بل وهي تستخدم 
الدراس��ات  يف  واس��ع  بش��كل 
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التارخيية   . وكما أوضحت يف دراسة 
س��ابقة ع��ن الس��جالت العدلية 
بوصفه��ا منهاًل غني��ًا وهامًا لكتابة 
التاري��خ االجتماعي والثقايف، ميكننا 
أن نعي��د التأكي��د نفس��ه   . بل إننا 
نشهد يف الفرتة املتأخرة العديد من 
الدراس��ات الرائدة لبعض جوانب 
حياة املدن: دراسة األعيان أو العلماء 
أو احلياة األسرية أو جوانب من احلياة 
االقتصادية اعتمادًا على السجالت 
العدلية أو كتب الرتاجم   . ومما يؤسف 
له أن من يقومون بهذه الدراس��ات 
هم يف غالبيتهم من املستش��رقني أو 
العلماء احملدث��ني، فلقد وقفوا على 
التارخيية  الدراس��ات  م��ن  العديد 
اليت قام بها زمالؤهم يف دراس��اتهم 
التارخيي��ة ع��ن أوروب��ا وخالفها   . 
ولعل مدرس��ة احلوليات، وبالذات 
كما هو احلال يف كتابات مؤسس��ها 
فردناند جرويل وكتاباته عن البحر 
األبيض املتوسط، أو كتابات جوانني 

عن جنيز العاه��رة ومن ثم كتاباته 
عن احلي��اة االجتماعية واالقتصادية 
ليهود مصر ومن حوهلم، من األمثلة 
املش��هورة والرائدة ع��ن إمكانيات 
إعادة الفائدة م��ن البيانات األولية 
وأحيان��ًا املعلوم��ات املتناث��رة   . إن 
والتصنيف  التبوي��ب  إعادة  عملية 
ومن ثم ربط هذه البيانات ببعضها 
يفتح آفاقًا واس��عة وكبرية ملزيد من 
التحليل ومن ثم اإلجابة على أسئلة 
ك��بى كان يعتقد لفرتة متأخرة جدًا 
أنه ال توجد معلومات أكيدة لإلجابة 
عنه��ا، ومن ثم مال بعض للتخمني 

أو إصدار أحكام انطباعية.
ويوضح لنا هارلود موتس��كي يف 
دراس��ة حديثة، كيف أن الدراس��ة 
الكمية التفصيلية، ميكن أن حتس��م 
ج��داًل وآراء انطباعي��ة اس��تمرت 
قروناً، عندما عاجل مس��ألة مساهمة 
بع��ض املوال��ي يف تأس��يس علم 
الفقه، وكذلك دحض اآلراء القائلة 
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بتأثري الفقه الروماني عب النصارى 
واليه��ود عل��ى الفقه اإلس��المي، 
انطالق��ًا م��ن دور مزع��وم لبعض 
متميزة  املعاجل��ة  وكانت  املوال��ي   . 
بالدقة واألناقة والبساطة معاً، لكنها 

فوق كل ذلك حامسة.

»نش��ر النور والزه��ر يف تراجم 
أفاض��ل مكة« مصدر لدراس��ة دور 

العلماء

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 204



نس��عى يف هذه املداخل��ة لتقديم 
كتاب الشيخ عبداهلل مرداد أبو اخلري، 
قاضي مكة واملتويف ع��ام 1343ه� ، 
»نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل 
مكة«، وكيف أنه باستخدام أساليب 
التاري��خ الكمية ميك��ن حتويل هذا 
املصدر التارخيي إىل منجم معلومات 
هام عن أعم��ال علماء احلرم املكي 
ختصيص��ًا م��ن القرن العاش��ر إىل 

القرن الرابع عشر.
والن��ص الذي س��نعاجله هنا هو 
املختصر الذي ق��ام بتبويبه وحتقيقه 
كٌل من حممد سعيد العامودي وأمحد 
علي، ولقد مت التحقيق عن خمطوطة 
لكتاب مبكتبة الش��يخ عبدالوهاب 
الدهل��وي   . وحيت��وي الكتاب على 
تراجم )605( من علماء مكة املكرمة 
ومن بني هؤالء )30( سيدة! وينتمي 
هؤالء العلماء األفاضل إىل املذاهب 
أصوهلم  وتع��ود  األربعة  الفقهي��ة 
اإلثنية إىل كافة األعراق اإلس��المية، 

فهم من العرب واألفارقة ومن كافة 
أصقاع آسيا ش��رقًا وجنوبًا ووسطًا 
بل وأقاص��ي جنوبها وكذلك احلال 

يف أفريقيا!
والكتاب قدم تراجم خمتصرة عن 
العلم��اء، وتتفاوت الرتاجم  هؤالء 
املقدمة من حيث امل��ادة املقدمة من 
حيث التفاصي��ل اليت قد تقدم هلذا 
الع��امل عن غريه، لك��ن إمجااًل هناك 
انتظام يف تقديم معلومات أساس��ية 
ع��ن اجلميع   . وحت��ى نفيد من هذه 
املعلوم��ات أو باألص��ح البيان��ات 
األولية، سعينا إىل حتديد )14( مدخاًل 
للمعلومات قمن��ا بإعداد البنامج 

احلاسوبي لرتميزها وإدخاهلا فيه.
وهذه املداخ��ل أو املتغريات بلغة 
العلوم الرياضية تشمل: اسم العامل 
وتاريخ مي��الده ومكان امليالد، تاريخ 
الكنية،  اللق��ب،  ومكانها،  الوف��اة 
املذهب، قائمة املصنفات اليت ألفها، 
العلوم اليت تعلمها، العلوم اليت قام 
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بتدريسها، أش��هر أساتذته كما ورد 
يف املنت، أش��هر تالميذه كما ورد يف 
املنت، أعمال��ه العامة، أهم الصفات 

اليت اشتهر بها وأخريًا سفرّياته.
بطبيع��ة احلال ق��د تغيب يف املنت 
بع��ض ه��ذه املتغ��ريات أو قد ال 
تنطبق على املرتجم له   . لكن حبسب 
اطالعنا على تراج��م الكتاب كان 
هناك حرص م��ن املؤلف على ذكر 
كافة ه��ذه البيانات   . ولق��د عملنا 
على إعداد البنامج احلاسوبي على 
إدخال كافة التفاصيل املمكنة، لكن 
بشكل معياري، فمثاًل قد نكتفي يف 
ذكر االسم باالس��م الرباعي فقط، 
ويف حالة عدم تواف��ر هذه املعلومة 
أو أن املؤل��ف ق��دم تفاصيل أطول 
فإننا سنس��عى إىل إكم��ال النقص 
من مص��ادر أخرى، ويف حالة تقديم 
معلومات أطول نكتفي بأربعة أمساء 
فقط! ويف حالة عدم توافر معلومة ما، 
مثاًل عدم تقديم املذهب أو اللقب 

أو الكنية صراحة، فإننا سنسعى إىل 
توفريها من مصادر أخرى، إن أمكن، 
ويف حالة عدم توافرها سنرتك ذلك 

بدون بيانات.
أما خبصوص املصنفات، فإن املؤلف 
غالبًا ما يقدم معظم مصنفات املرتجم 
له، وهي يف جم��االت علمية عديدة، 
لذا ف��إن البنامج مصمم على ذكر 
كل عن��وان لوحده ثم اإلش��ارة إىل 
العلم الذي ينتمي إليه: فقه، توحيد، 
تفس��ري، أدب، حنو، س��رية )تاريخ(، 
تصوف، ونط، حت��ى يأخذ أمساءهم 
الرباعي��ة منعًا ألي التباس، ومن ثم 
قد نستعني بالكتاب نفسه يف إكمال 
م��ا قد ينقص يف أمساء األس��اتذة أو 

الطالب.
ولق��د كان��ت لبع��ض العلماء 
مشاركات مهمة يف احلياة االجتماعية 
أو السياس��ية ولق��د أخذن��ا بهذه 
إىل  بتبويبه��ا  وقمن��ا  املعلوم��ات 
نش��اطات خمتلف��ة تعك��س ما كان 
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جيري يف الساحة الفكرية والسياسية 
العامة   . وكذلك يذكر املؤلف بعض 
الصفات الش��خصية للمرتجم هلم، 
عرف��وا به��ا على نطاق واس��ع يف 
األوس��اط املكية أو العامل اإلسالمي 
أبرزته��ا لتوضي��ح األدوار الثقافية 
والسياس��ية لعلماء احلرم الشريف 

على املستويني الشخصي والعام.
أم��ا رح��الت وس��فريات هؤالء 
قام بعضهم  العلماء وهي سفريات 
بها فق��ط فكانت مهم��ة للتعرف 
على ش��بكات العالق��ات العلمية 
والسياس��ية هلؤالء العلم��اء الذين 
كان��وا يتنقلون ب��ني أوطانهم اليت 
ولدوا فيها ومكة وعبها إىل أجزاء 
خمتلفة من العامل، كما هو حال العديد 

من العلماء احلضارمة مثاًل.
ونظ��رًا ألن املش��روع يف مراحله 
األولية، فإنين س��أقدم وصفًا موجزًا 
ملا ميكن أن حيققه املش��روع بإذن اهلل 
للدراس��ات املكي��ة التارخيية   . أواًل 

قمنا بإعداد أداة مجع املعلومات وهي 
كما ذكرنا يف )14( مدخاًل حبسب ما 
أوردنا من تفاصيل   . وس��يقوم فريق 
البح��ث بإدخ��ال ه��ذه املعلومات 
يف احلاس��وب ثم مراجعة البيانات 
اليت مت إدخاهل��ا للتأكد من صحتها 
ومطابقتها ملا ورد يف املنت األس��اس، 
وه��ذا ُيعرف باختيار جودة البيانات 

من حيث الصدق والثبات.
بعد ذلك، سنتمكن من احلصول 
على بيان��ات تفصيلية عن املرتجم 
هلم بش��كل عام من حيث سنوات 
املي��الد والوف��اة وتوزيعه��م على 
املذاهب الفقهي��ة وقائمة بألقابهم 
وكنياتهم وغري ذلك من معلومات   . 
لكن هذه املعلومات ما هي س��وى 
فهرس��ة للبيانات ال��واردة وتبويب 
وترتيب هلا، لكن وجودها اآلن بهذه 
الصورة املنظمة والرقمية سيساعدنا 
بإذن اهلل عل��ى اإلجابة على العديد 
من األس��ئلة، من خ��الل ما يعرف 
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البيانات  بني  واملقابالت  باملقاربات 
Crosstabulation وهي أمور س��هلة 

ومتع��ارف عليها عن��د املختصني، 
كذلك س��نتمكن من التعرف على 
مش��جرات األمساء والكتب اليت قام 
هؤالء العلماء بتصنيفها أو دراستها، 

كما سنوضح.
فمثاًل، سنتمكن من خالل معرفة 
تواريخ الوفي��ات وربطها مبتغريات 
أخ��رى معرف��ة معلوم��ات يف غاية 
الطرافة واألهمية، فمثاًل بالربط بني 
تواري��خ الوفيات واملذهب الفقهي، 
ميكنن��ا معرفة أي علم��اء املذاهب 
كان��وا األكثر انتش��ارًا ووجودًا يف 
عق��ود خمتلف��ة يف احلرم الش��ريف 
عموم��اً   . مبعنى مث��اًل بإمكاننا عن 
طريق ه��ذه التواري��خ يف كل قرن: 
الثاني عشر،  احلادي عش��ر،  العاشر، 
الثالث عش��ر، الرابع عش��ر، معرفة 
احل��رم كم كان عدد علماء الس��ادة 
األحناف، الشافعية، املالكية، احلنبلية، 

يف هؤالء العلماء.
وانطالقًا من ذل��ك ميكننًا تقدير 
تبع��ات ذلك الفكرية والسياس��ية 
والعلمية وأث��ر ذلك على التفاعل 
والتنافس بني ه��ؤالء العلماء   . بل 
ميكنن��ا أن نقدر األمر حتى حبس��ب 
العقود ومن ثم معرفة هذه األعداد 
يف تفاوتها بني فرتة وأخرى ومن ثم 
إمكانية تفس��ري ذلك حبسب تاريخ 
مك��ة وما وقع فيها م��ن أحداث أو 
الس��ائد، وكذلك  السياسي  النظام 
نوعية التدخالت اخلارجية والسياسية 
الدولية، خاصة وأنن��ا نتناول حقبة 
كان االستعمار وتدخله فيها معروفًا 

يف أحوال العامل اإلسالمي!
وميكنن��ا فع��ل الش��يء نفس��ه 
العالق��ة ب��ني مذهب  خبص��وص 
املرتجم له ونوعي��ة املصنفات اليت 
ألفها وكذلك ال��يت تعلمها أو قام 
بتدريس��ها، ومن خ��الل املقارنات 
ميكننا التعرف عل��ى اهتمام علماء 
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املذاه��ب املختلف��ة العلمية، حبيث 
ميكننا اإلجابة على أس��ئلة مثل: هل 
كان األحن��اف أكثر العلماء اهتمامًا 
بالدراس��ات الفقهية؟ وما هي أهم 
املص��ادر العلمية اليت يقبلون عليها 
عب القرون؟ وما هي املصنفات اليت 
صنفوها؟ بل ميكننا إمجااًل الربط بني 
نوعية الكتب املصنفة أو املدروس��ة 
أو املدّرسة حبسب تواريخ الوفيات، 
الفكري  االنتع��اش  فرتات  لتقدير 
أو احنس��اره يف حياة احلرم الشريف 
العلمي��ة وحماول��ة تفس��ري ذل��ك 
حبسب الظروف السياسية والثقافية 
واالقتصادي��ة الس��ائدة آنذاك على 

املستويني: احمللي والدولي.
وميكننا الربط بني اللقب والكنية 
واملذهب ملعرفة م��ن أي اخللفيات 
االجتماعية واإلثنية هؤالء العلماء؟ 
ه��ل األحن��اف يف غالبيته��م من 
ش��به القارة اهلندية ووس��ط آس��يا 
واألناضول؟ هل السادة الشافعية من 

اليمن وإندونيسيا ومصر؟ وهكذا   . 
والعمل على معرف��ة دالالت ذلك 
والثقايف   .  االجتماعي  املستوى  على 
البيانات  بل أحيان��ًا قد تس��اعدنا 
نفس��ها كما وج��دت إىل أنه داخل 
املذه��ب الواح��د هن��اك تفاصيل 
والتفصي��ل   .  الدراس��ة  تس��تحق 
فمثاًل بني الش��افعية ن��د نوعًا من 
العلويون  تقسيم العمل   . فالس��ادة 
من الش��افعية احلضارمة مييلون إىل 
واملواعظ  السرية  بتدريس  االهتمام 
بينم��ا مييل  الديني��ة والتص��وف، 
احلضارمة الش��افعية من غري السادة 
والقض��اء،  الفق��ه  إىل  العلوي��ني 
ينافسهم يف ذلك الشافعية املصريون، 
أما الش��افعية األندونيسيون فإنهم 
يهتمون يف الغالب بدراسة وتدريس 
اللغ��ة واألدب العرب��ي، وهك��ذا 
ن��د إذن تفاصيل ميكن أن تفس��ر 
يقوم  اليت  االهتمام��ات  دينامي��ات 

العلماء بتدريسها واالهتمام بها.
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أم��ا الرب��ط ب��ني املرتج��م هلم 
وأساتذتهم فإن هذا الربط سيساعد 
جدًا على التعرف على ما ميكن أن 
يسمى سالسل العلماء ومدارسهم، 
وهي س��تمكن من اإلجابة عن من 
عّلم من��ه؟ وبربطها باملذهب ميكننا 
اإلجابة عما إذا كان التعليم مقتصرًا 
يف جمال معريف أو كافة اجملاالت املعرفية 

داخل مذهب واحد أم أكثر؟!
بل وباإلمكان التعرف على مدى 
استمرارية حلقة أو سلسلة تعليمية 
عب الزم��ان، واإلجابة على الكيفية 
اليت تواترت فيها هذه السلسلة من 
العلماء وم��ا هي العوامل التارخيية: 
االجتماعية أو السياسية اليت حالت 
أو ساعدت على االس��تمرار   . ويف 
العوامل  تصب��ح  اخلص��وص  هذا 
الداخلية واخلارجية مهمة يف فهم ما 
جيري على الساحة العلمية الفكرية 
والتفاع��الت املس��تمرة ب��ني هذه 

اآلفاق.

أما مهام العلماء وهي وإن كانت 
حم��دوة يف معظ��م األحي��ان مبهام 
تدريسية أو قضائية أو لعب بعض 
األدوار يف احلياة السياسية والثقافية 
احمللية، لكن يف بع��ض األحيان قد 
تأخذ ش��كل س��فارات للتدخل يف 
سياس��ات بعض الدول العربية أو 
اإلس��المية   . فإن هذه املهام ستوضح 
األدوار اليت لعبه��ا العلماء يف حياة 
جمتمعهم وتأثريهم فيه وأهمية هذا 
التأثري   . فكما ه��و معروف للعديد 
من هؤالء العلماء طالب ومريدون 
من أصحاب املهن والتجار وهؤالء 
يشكلون بشكل ما مجهور املثقفني يف 
املفيد  التارخيية، ومن  الفرتات  تلك 
ومعرفة  لفه��م  املعلومات  معرف��ة 
ما جي��ري عل��ى الس��احة الفكرية 

واالجتماعية املكية.
أما س��فريات العلماء وش��بكات 
العالق��ات فيم��ا بينه��م فإنها إن 
ربط��ت باملذه��ب والكني��ة فإنها 
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السياسي  التأثري  جماالت  س��توضح 
والثق��ايف هل��ؤالء العلم��اء يف حياة 
األمة آن��ذاك، وكذل��ك رمبا قدمت 
لن��ا معلوم��ات ع��ن أدوارهم يف 
مع��ارك االس��تقالل والتحرير من 
ربقة االستعمار   . كذلك توضح من 
ه��ذه االرتباطات مدى التداخل بني 
مدرس��ة احلرم الش��ريف مع غريها 
من مدارس فكري��ة يف العديد من 
األقط��ار اإلس��المية وأهمية ذلك 
العلمية  يف معرفة ودراس��ة احلركة 

والفكرية العامة.
أما م��ا يقدمه كتاب »نش��ر النور 
والزه��ر« عن الفاضالت من علماء 
احلرم الش��ريف فإنه يشكل صفحة 
ناصعة ومش��رفة من تارخينا العلمي 
اإلش��ادة  تس��تحق  واالجتماع��ي 
والفخ��ر   . فلقد توافر يف املس��جد 
احلرام ومكة إمج��ااًل زمن كانت فيه 
حلقات عل��م ودرس للمرأة ولقد 
توصل��ت بعضهن إىل مس��تويات 

رفيع��ة من العل��م واملعرفة جعلت 
مؤرخًا مثل الس��يد عب��داهلل مرداد 
أب��و اخلري يضع هل��ن مكانة ومنزلة 
يف ترامج��ه للعلم��اء وأفاضل مكة   . 
وبطبيعة احلال ربط هؤالء النساء من 
حيث تواريخ الوفي��ات أو املذهب 
أو الكني��ة سيس��اعد عل��ى معرفة 
أي املذاه��ب عنيت بتعلي��م املرأة 
والتبيز؛  النبوغ  على  وتش��جيعها 
وكذلك أي اخللفي��ات اإلثنية، هل 
للعربي��ات دور أم كل ال��دور لغري 
العرب؟ إن وجود الطبيات وبهذا 
الزخم يدل إضافة إىل كل ذلك على 
وجود تقالي��د عائلية رمب��ا امتدت 

لقرون يف شأن تعلم املرأة ورقيها.
أما معرفة ما اهتمت املرأة بتعلمه 
وتعليمه وأشهر التالميذ واألساتذة 
فإن هذه االرتباطات متكننا من إبراز 
وفهم ما ميكن أن نس��ميه املدرس��ة 
النس��ائية املكية   . وكيف أن أوضاع 
امل��رأة يف القرون املاضي��ة على قلة 
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املعلوم��ات املتواف��رة مل تكن كلها 
جه��اًل وأمية كما هو س��ائد، ورمبا 
مزيد من البحث والتنقيب ستفرج 
عن��ه تفاصي��ل أوس��ع وأكب عن 
والفكرية  العلمية  وأدواره��ا  املرأة 

املختلفة.
وهكذا فإن عملية تكميم البيانات 
ميك��ن أن تس��اعد على فت��ح آفاق 
جديدة واإلفادة القصوى من بيانات 

فردية متقطعة جمزأة.
 نأمل أن نتمكن من إمتام مشروعنا 
هذا، الذي ال تقف يف طريقه س��وى 
بعض الصع��اب املالية والفنية اليت 
نرج��و أن نتجاوزه��ا يف القريب   . 
أن  املتواض��ع هذا  آملني بعرضن��ا 
نكون قد أبرزن��ا جانبًا من جوانب 
خدمة تراث مكة، وأملنا أن توس��ع 
املشاريع لتشمل املوسوعات الكبى 

يف تاريخ مكة كالعقد الثمني.
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أّول بيت
رافد الفاضل



َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  )إِنَّ َأوَّ
َة ُمباَركًا َوُهدًي لِْلعاَلِميَن(.)1( بَِبكَّ

إنه األول يف املوقع األهم، واألول 
يف اخل��ري والعطاء، واألول يف أماكن 
احلرام،  املسجد  إنه  العبادة وبيوتها، 
ذل��ك امل��كان املق��دس الواقع يف 
قلب الدنيا يف قل��ب مكة املكرمة، 
قلب احلرم املك��ي، القلب النابض 
قبلة  املشرفة،  الكعبة  تتوّسطه  الذي 
املسلمني أينما كانوا، ومركز شعائراهلل 
األخرى ال��يت يقوم به��ا الناس يف 
احلج والعمرة.   . إنه أرض  اهلل احلرام 
املباركة وآيات��ه البينات اليت راحت 
تشكل مبجموعها بيت اهلل املخّصص 
للعبادة للطائفني والعاكفني والركع 
الس��جود حيث فرض اهلل احلج إليه 
ملن اس��تطاع إليه س��بياًل.   . وجعله 
مباركًا وجعله ه��دى للعاملني، وهو 
بالتال��ي بيت مب��ارك تضاعف فيه 
احلس��نات، وتتن��زل في��ه الرمحات، 
وتتعاظم فيه الدرجات وبيت صالح 

وهداية للن��اس أمجعني.   . وهو مثابة 
األمن للخائفني )َوَم��نْ َدَخَلُه كاَن 
آِمنًا( منذ أن بناه خليل اهلل إبراهيم 

وإمساعيل8.
» فهذا هو البيت كما يقول س��يد 
قطب الذي اختاره اهلل للمس��لمني 
قبل��ة.   . وهو بي��ت اهلل الذي جعل 
له ه��ذه الكرامة   . وه��و أول بيت 
أقي��م يف األرض للعبادة   . وهو بيت 
أبيهم إبراهيم، وفيه ش��واهد على 
بناء إبراهيم له   . واإلس��الم هو ملة 
إبراهي��م   . فبيته ه��و أوىل بيت بأن 
يتجه إليه املس��لمون   . وه��و مبثابة 
األمان يف األرض   . وفيه هدى للناس، 

مبا أنه مثابة هذا الدين..   . « .
»فال  فيقول:  املكارم  الش��يخ  وأما 
عج��ب إذن أن تك��ون الكعبة قبلة 
للمسلمني، فهي أول مركز للتوحيد، 
وأقدم معبد بين على األرض ليعبد 
فيه اهلل سبحانه ويوّحد، بل مل يسبقه 
أي معب��د آخر قبله، إن��ه أول بيت 
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وض��ع للناس وألجل خ��ري اجملتمع 
اإلنساني يف نقطة من األرض حمفوفة 
بال��بكات، غنية باخل��ريات، وضع 
ليكون جمتمع الناس، وملتقاهم..   .« .

 إن املصادر اإلس��المية والتارخيية 
والق��ول ما زال للش��يخ حتدثنا بأن 
الكعبة تأّسس��ت على يدي آدم7 
ثّم تهدمت بس��بب الطوفان الذي 
وق��ع يف عهد النيب ن��وح، ثّم جدد 
بناءه��ا الن��يب العظي��م إبراهي��م 
اخلليل7؛ فه��ي إذن عريقة عراقة 

التاريخ البشري.
والش��ّك أن اختيار أع��رق بيت 
ُاس��س للتوحيد من أجل أن يكون 
قبلة للمس��لمني، أوىل وأفضل من 
اختيار أية نقطة ُأخ��رى وأي مكان 

آخر.
ه��ذا، ومّما جيدر االنتباه إليه هو أن 
)الكعبة( واليت تس��مى يف تسمية 
ُأخرى ب�)بيت اهلل( وصفت يف هذه 
اآلي��ة بأنها )بيت للن��اس(، وهذا 

التعبري يكش��ف ع��ن حقيقة هامة 
وه��ي: أن كّل ما يكون باس��م اهلل 
ويكون له، جيب أن يكون فى خدمة 
الناس من عب��اده، وأن كّل ما يكون 
خلدم��ة الناس وخ��ري العباد فهو هلل 

سبحانه.
كما تتض��ح ضمن ما نس��تفيده 
م��ن هذه اآلي��ة قيمة األس��بقية يف 
جمال العالقات ب��ني اخللق واخلالق، 
ولذل��ك ند القرآن يش��ري يف هذه 
اآلية إىل أس��بقية الكعبة على مجيع 
تارخيه��ا  اأُلخ��رى، وإىل  األماك��ن 
الزمن،  الطويل الضارب يف أعماق 
معتبًا ذلك أول وأهم ما تتس��م به 
الكعب��ة من الفضائ��ل واملزايا..   . « 
وس��نذكر بعض أقوال املفسرين يف 

اآلتي .)2(
و يق��ول الكات��ب احلجازي عمر 
املضواحي ذو االهتمام بالكتابة عن 

األماكن املقدسة وتارخيها :
إن من أس��رار الكعب��ة أنها صرة 
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األرض وموصول��ة بالبيت املعمور 
يف الس��ماء الس��ابعة، وأول بي��ت 
إبراهي��م وابنه  بناه  للن��اس  وضع 
إمساعيل8، وليس هناك يف الكون 
بقعة أكثر مهابة وقدس��ية من هذه 

احلجرة املكعبة.   . 
وع��ن موضوع العب��ادة والكعبة 
يق��ول:.   . مل تعب��د يف تارخيه��ا من 
دون  اهلل قط، فقد كان العرب يعبدون 
األصنام واألوثان حوهلا ومل خيصوها 
أبدًا بالعبادة، حّج إليها كل األنبياء، 
وجمرد النظر إليه��ا عبادة تعادل أجر 

عابد يف غري مكة.
ثم يضيف املضواحي عما سجله 
قلمه عن ه��ذه البقعة اليت توصف 

بأنها قدس األقداس اإلسالمية: 
حول الكعبة ثالثة أسرار ال يوجد 
مثيل هلا يف األرض، احلجر األس��ود، 
ومقام إبراهي��م، وهما ياقوتتان من 
يواقيت اجلنة، وبئ��ر زمزم وهو نهر 
من أنهار اجلنة ينبع عينه املتدفق من 

حتت أعتاب احلجر األسود.

حبث لغوي يف اآلية الكرمية
اللغة: بكة: لغة يف مكة ومسيت مكة 
ألنها قليلة امل��اء تقول العرب: مك 
الفصيل ضرع أمه وأمكه إذا امتص 
ما فيه من الل��نب   . ويف القاموس ما 
ي��دل على أنها مسي��ت بذلك ألنها 
متك الذن��وب أي متحوها وتزيلها   . 
وذكروا أيض��اً: أن أصل بكة البك 
وهو الزحم، يقال: بكه يبكه بكًا إذا 
زمحه ويباك الن��اس إذا ازدمحوا فيها 

قال: 
إذا الشريب أخذته االكه

بكه يبك  حت��ى  فخله 
للطواف  الن��اس  مزدحم  فبكة 
وه��و ما حول الكعب��ة من داخل 
املسجد احلرام   . وقيل: مسيت بكة 
ألنها تبك أعناق اجلبابرة أي تذهلم 
وتهلكهم إذا أحلدوا فيها بظلم ومل 

ميهلوا   . 
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هذا وإن اش��تقاق مكة جيوز أن 
يكون كاش��تقاق بكة وإبدال امليم 
من الب��اء كقول��ه: »ضربة الزب 
والزم«، وجيوز أن يكون من قوهلم: 
أمت��ك الفصيل ما يف ضرع الناقة 
إذا مص مصًا شديدًا حتى ال يبقى 
منه ش��يء، ومك املشاش مكًا إذا 
متش��ش بفيه فسميت مكة بذلك 

لقلة مائها ..
وأصل البكة الثبوت من قوهلم 
ب��رك بروكًا أو بركًا إذا ثبت على 
حال��ه، فالبكة ثبوت اخلري بنمّوه، 
ومنه البكة ش��به احلوض ميسك 
املاء لثبوت��ه فيه، ومنه قول الناس: 
تب��ارك اهلل لثبوته مل يزل وال يزال 

وحده   . 

وقفة إعرابية مع اآلية:
َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  )إِنَّ َأوَّ

َة ُمباَركًا َوُهدًي لِْلعاَلِميَن(. بَِبكَّ
كالم مستأنف مسوق للداللة على 

أن أول مس��جد وض��ع للناس هو 
املس��جد احلرام ثم البيت املقدس، 

وأول من بناه إبراهيم7   . 
وإّن وامسه��ا وبيت مض��اف إليه، 
ووضع فعل م��اض مبين للمجهول 
ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره: 
هو، وللناس جار وجم��رور متعلقان 
بوضع، واجلملة صفة لبيت، وللذي 
الالم املفتوحة هي املزحلقة، والذي 
اس��م موصول يف حمل رفع خب إن، 
وببكة جار وجمرور متعلقان مبحذوف 
ال حمل له ألنه صلة املوصول، ومباركًا 
حال من اسم املوصول أو من الضمري 
املس��تكن يف متعلق اجلار واجملرور، 
وهدى عطف على مباركاً، وللعاملني 
جار وجمرور متعلقان بهدى، أي هاديًا 

هلم)3(.   . 

وذكروا يف أسباب النزول
تفاخر املس��لمون واليهود فقالت 
اليه��ود: بيت املق��دس أفضل من 
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الكعب��ة ألن��ه مهاج��ر األنبياء ويف 
املسلمون:  وقال  املقدس��ة   .  األرض 
بل الكعب��ة أفضل   . فأنزل اهلل تعاىل 

هذه اآلية)4(   . 

اآلية وأقوال املفسرين
قب��ل أن نتعرض إىل بعض أقوال 
املفس��رين نلقي ضوءًا بسيطًا على 

مفردات اآلي��ة املباركة؛ فاآلية تتوفر 
على خصائص رائع��ة هي صفات 
للبيت فإضاف��ة إىل أنه وصف بأول 

بيت ظهر على وج��ه األرض فيما 
حيمل��ه من مزاي��ا عالي��ة وأهداف 
راح  عظيم��ة،  وفضائ��ل  س��امية 
يتحل��ى مبزاي��ا أخرى وه��ي كونه 
النماء  )مباركًا( والبكة تع��ين لغًة 
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واخلري والزيادة والس��عادة والرفعة، 
ونظ��رًا لعدم وج��ود حتديد هلا فهي 
واس��عة ولعدم وج��ود ما خيصصها 
بنوع فهي تش��مل املعنوية واملادية.   . 
وكون��ه )هدى للعاملني( واهلدى لغة 
بلطف  والداللة  والطريق  الرش��اد 
إىل م��ا يوصل إىل املطل��وب، وهنا 
جيد اإلنس��ان ما يدّله على دين اهلل 

ومغفرته ورضوانه ..   . 
األق��وال بني كونه  اختلفت  وقد 
أول بي��ت وضع للن��اس، يعبد اهلل 
فيه مباركًا وهدى للعاملني ببكة وبني 
أنه ه��و أول بيت وضع يف األرض، 
وقيل: قبلها بألفي عام، وكانت زبدة 
بيض��اء على املاء ألنه قد كانت قبله 
بيوت كث��رية   . وبني أن��ه خلق قبل 
مجيع األرضني، أو عند خلق السماء 
واألرض، ث��م دِحيت األرضون من 
حتته   . أو ه��و موضع الكعبة، موضع 

أّول بيت وضعه اهلل يف األرض.
فقد روي عن علي بن احلسني7: 

أن اهلل تعاىل وضع حتت العرش بيتًا 
وهو البيت املعم��ور، وأمر املالئكة 
أن يطوف��وا ب��ه، ثم أم��ر املالئكة 
الذين هم س��كان األرض أن يبنوا 
يف األرض بيت��اً عل��ى مثاله وقدره، 
فبن��وا وامسه الض��راح، وأمر َمْن يف 
األرض أن يطوفوا ب��ه كما يطوف 

أهل السماء بالبيت املعمور.
وروي أن املالئك��ة بنوه قبل خلق 
آدم بألف��ي ع��ام، وكان��وا حيّجونه، 
فلما حجه آدم، قال��ت املالئكة: بر 
حجك يا آدم، حججن��ا هذا البيت 
قبلك بألف عام، وي��ُروى عن ابن 
عباس أنه قال: أراد به أنه أول بيت 
بن��اه آدم يف األرض، وقيل: هو أول 
بيت مب��ارك وضع يف األرض هدى 
للناس، يروى ذلك عن علي بن أبي 
طالب7، قال الضحاك: أول بيت 
وضع فيه البك��ة   . وقيل: أول بيت 
وضع للناس حي��ج إليه   . وقيل: أول 
بيت جعل قبلة للناس   . وقال احلسن 
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والكليب: معناه: أول مسجد ومتعبد 
وضع للناس يعب��د اهلل فيه كما قال 
اهلل تع��اىل: )ِفي ُبُي��وٍت َأِذَن اهلُل َأْن 

ُتْرَفَع( يعين املساجد.
وبع��د هذه اإلش��ارات املختصرة 
نقرأ ما يقوله كل من صاحب امليزان 
وتفس��ري األمثل خبصوص أنه أول 

بيت وكونه مباركًا وهدى للعاملني.

السيد الطباطبائي يف ميزانه
و املس��تفاد من اآلية إن أول بيت 
أنهم مجعوا يف ش��بهتهم بني شبهة 
النسخ وبني انتساب احلكم إىل ملة 
إبراهيم فيكون حمصل الش��بهة: أن 
الكعبة كيف ميكن أن يكون قبلة يف 
ملة إبراهيم م��ع أن اهلل جعل بيت 
املقدس قبلة، وهل ه��ذا إال القول 
حبكم نس��خي يف ملة إبراهيم احلقة 

مع كون النسخ حمالًا باطاًل؟
و اجل��واب: إن الكعب��ة موضوعة 
للعب��ادة قبل غريه��ا كبيت املقدس 

فلق��د بناها إبراهيم من غري ش��ك 
ووضعها للعبادة، وفيها آيات بينات 
تدل على ذلك كمقام إبراهيم، وأما 
بي��ت املقدس فبانيه س��ليمان وهو 

بعد إبراهيم بقرون.
َل َبْيٍت ُوِضَع  قوله تع��اىل: )إِنَّ َأوَّ
��َة( إىل آخر اآلية،  لِلنَّ��اِس َللَِّذي بَِبكَّ
البيت معروف، واملراد بوضع البيت 
للن��اس وضعه لعبادته��م وهو أن 
جيعلوه ذريعة يتوسل به إىل عبادة  اهلل 
س��بحانه، ويس��تعان به فيه��ا بأن 
يعبد اهلل فيه، وبقصده واملس��ري إليه 
وغري ذلك، والدلي��ل على ذلك ما 
يشتمل عليه الكالم من كونه مباركًا 
وهدى للعاملني وغري ذلك، ويش��عر 
به التعبري ع��ن الكعبة بالذي ببكة 
فإن في��ه تلوحيًا إىل ازدح��ام الناس 
عنده يف الطواف والصالة وغريهما 
من العبادات واملناس��ك، وأما كونه 
أول بيت ب��ين على األرض ووضع 
لينتفع به الناس فال داللة على ذلك 
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من جهة اللفظ.
و املراد ببك��ة أرض البيت مسيت 
بكة الزدحام الناس فيها، ورمبا قيل: 
إن بك��ة هي مكة، وأن��ه من تبديل 
امليم ب��اء كما يف قوهلم: الزم والزب 
ورامت ورات��ب وحنو ذلك، وقيل: هو 
اس��م للحرم، وقيل: املسجد، وقيل: 

املطاف.
و املباركة مفاعلة من البكة وهي 
اخلري الكث��ري، فاملباركة إفاضة اخلري 
الكثري عليه وجعل��ه فيه، وهي وإن 
الدنيوية  ال��بكات  تش��مل  كانت 
واألخروية، إال أن ظاهر مقابلتها مع 
قوله: )ُهدًي لِْلعاَلِميَن( أن املراد بها 
إفاضة ال��بكات الدنيوية وعمدتها 
وفور األرزاق وتوفر اهلمم والدواعي 
إىل عمرانه باحلج إليه واحلضور عنده 
واالح��رتام له وإكرامه فيؤول املعنى 
إىل ما يتضمنه قول��ه تعاىل يف دعوة 

إبراهيم: 
يَِّتي ِبواٍد  )َربَّنا إِنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ

ِم  َغْي��ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيتِ��َك اْلُمَحرَّ
الَة َفاْجَعْل َأْفئَِدًة  َربَّنا لُِيقِيُم��وا الصَّ
َواْرُزْقُهْم  إَِلْيِه��ْم  َتْهِوي  النَّاِس  ِمَن 

ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن()5(.
وكونه ه��دى هو إراءت��ه للناس 
س��عادة آخرته��م، وإيصال��ه إياهم 
إىل الكرام��ة والق��رب والزلفى مبا 
وضعه  اهلل للعبادة، ومبا ش��رع عنده 
من أقسام الطاعات والنسك ومل يزل 
منذ بناه إبراهيم مقصدًا للقاصدين 

ومعبدًا للعابدين..   . 
فهو هدى جبمي��ع مراتب اهلداية 
آخذة من اخلطور الذهين إىل االنقطاع 
التام الذي ال ميسه إال املطهرون من 

عباد اهلل املخلصني.
على أنه يهدي عامل املس��لمني إىل 
س��عادتهم الدنيوية اليت هي وحدة 
الكلم��ة وائت��الف األمة وش��هادة 
منافعه��م، ويه��دي ع��امل غريه��م 
بإيقاظه��م وتنبيهه��م إىل مث��رات 
ه��ذه الوح��دة وائت��الف الق��وى 
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املختلفة  املتشتتة.
ومن هن��ا يظه��ر أواًل: أنه هدى 
إىل س��عادة الدني��ا واآلخرة كما أنه 
هدى جبميع مراتب اهلداية، فاهلداية 

مطلقة.
وثانياً: أنه ه��دى للعاملني ال لعامل 
خاص ومجاعة خمصوصة كآل إبراهيم 
أو العرب أو املسلمني؛ وذلك ملا فيه 

من سعة اهلداية.

الشيخ املكارم الشريازي يف أمثله
»املب��ارك« يعين كثري اخلري والبكة، 
وإنا كانت الكعب��ة املعظمة مباركة 
ألنها تعت��ب حبق واح��دة من أكثر 
نق��اط األرض بركة وخريًا، س��واء 

اخلري املادي، أم املعنوي.
وأما البكات املعنوية اليت تتحلى 
بها هذه األرض وه��ذه املنطقة من 
اجتم��اع احلجيج فيه��ا، وما ينجم 
عن ذلك من حركة وتفاعل ووحدة، 
وما يصحب��ه من جاذبية ربانية حتيي 

األنفس والقلوب وخاصة يف موسم 
احلج فمما ال خيفى على أحد.

ول��و أن املس��لمني مل يقص��روا 
اهتمامه��م يف موس��م احل��ج على 
اجلانب الص��وري هلذه الفريضة بل 
أحيوا روحها، والتفتوا إىل فلسفتها، 
التضحت حينذاك البكات املعنوية، 
وجتلت للعي��ان أكثر فأكثر، هذا من 

الناحية املعنوية.
وأما من الناحي��ة املادية، فإن هذه 
املدين��ة رغم أنه��ا أقيمت يف أرض 
قاحل��ة ال ماء فيها وال عش��ب، وال 
صالحي��ة فيه��ا للزراع��ة والرعي 
بقيت على طول التاريخ واحدة من 
أكثر املدن عمران��ًا وحركة، وكانت 
دائمًا من املناطق املؤهلة خري تأهيل 

للحياة، بل وللتجارة أيضاً.
أج��ل، إن الكعبة ه��دى للعاملني 
فه��ي جتت��ذب املاليني م��ن الناس 
الذي��ن يقطع��ون إليه��ا البح��ار 
فج  كّل  والوهاد، ويقصدونه��ا من 
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عمي��ق ليجتمعوا يف ه��ذا امللتقى 
العب��ادي العظي��م، وه��م بذل��ك 
يقيمون ه��ذه الفريضة فريضة احلّج 
اليت مل تزل ت��ؤدى جبالل عظيم منذ 

عهد اخلليل7.
ولقد كانت هذه البنية معظمة أبدًا 
حّتى من قبل العرب اجلاهليني، فهم 
كانوا حيجون إليها وإن مزجوا مناسك 
احلّج ببع��ض خرافاتهم وعقائدهم 
الباطلة، إالَّ أنه��م ظلوا أوفياء هلذه 
املناسك على أنها دين إبراهيم، وقد 
كان هلذه املناسك واملراسم الناقصة، 
واخلليطة أحيانًا باخلرافات اجلاهلية، 
أثره��ا يف س��لوكهم، حي��ث كانوا 
يرتدعون بسببها عن بعض املفاسد 
بعض الوقت، وهكذا كانت الكعبة 

سببًا للهداية حّتى للوثنيني...
إن هلذا البيت من اجلواذب املعنوية 
ما ال يس��تطيع أي أح��د أن يقاومها 

ويصمد أمام تأثريها األّخاذ.
إن يف هذا البي��ت معامل واضحة 

وعالئم ساطعة لعبادة اهلل وتوحيده، 
ويف تل��ك النقطة املباركة من اآلثار 
املعنوي��ة ما يبه��ر العي��ون ويأخذ 
مبجامع القلوب   . وإن بقاء هذه اآلثار 
واملعامل رغم كيد الكائدين وإفس��اد 
املفس��دين الذين كانوا يسعون إىل 
إزالتها وحموها ملن تلك اآليات اليت 
يتحدث عنها القرآن يف هذا الكالم 

العلوي.

الكعبة والروايات
ه��ذه جمموعة م��ن الروايات اليت 
تلقي بظالهلا على هذا املكان املبارك 
رأينا ذكرها كما ه��ي من مصادرها 

احلديثية :
1- روي أنه إنا مسيت كعبة ألنها 
مربعة، وص��ارت مربعة ألنها حبذاء 
البي��ت املعمور وه��و مربع، وصار 
البيت املعم��ور مربع��ًا ألنه حبذاء 
العرش وهو مرب��ع، وصار العرش 
مربعاً، ألن الكلمات اليت بين عليها 
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اإلس��الم أربع وهي: س��بحان اهلل، 
واحلم��د هلل، وال إل��ه إال اهلل، واهلل 

أكب   . 
2- ووضع البيت يف وسط األرض 
ألنه املوضع ال��ذي من حتته دحيت 
الف��رض ألهل  األرض، وليك��ون 

املشرق واملغرب يف ذلك سواء .
3- ويف الدر املنث��ور، أخرج ابن 
املن��ذر واب��ن أبي حامت م��ن طريق 
الشعيب عن علي بن أبي طالب7، 
َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس  يف قوله: )إِنَّ َأوَّ
َة(، ق��ال: كانت البيوت  َللَّ��ِذي بَِبكَّ
قبل��ه ولكن��ه كان أول بيت وضع 

لعبادة  اهلل.
أمري  ابن شهرآش��وب عن  وعن 
َل  املؤمنني7، يف قوله تعاىل: )إِنَّ َأوَّ
َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس...( فقال له رجل: 
أهو أول بي��ت؟ قال: ال قد كان قبله 
بيوت، ولكنه أول بيت وضع للناس 
مب��اركاً، فيه اهلدى والرمحة والبكة   . 
وأول من بن��اه إبراهيم، ثم بناه قوم 

من العرب من جرهم، ثم هدم فبنته 
العمالقة ثم هدم فبناه قريش.

4- ع��ن خالد بن عرعرة قال: قام 
رجل إىل عل��ي7 فقال: أال حتِدثين 
ع��ن البيت: أهو أول بيت وضع يف 

األرض؟ 
قال: ال، ولكنه أول بيت وضع فيه 
البكة مقام إبراهيم، ومن دخله كان 
آمناً   . وذكر متام اخل��ب يف كيفية بناء 

إبراهيم البيت.
5- عن مساك، عن خالد بن عرعرة 
قال: قام رجل إىل علّي7 فقال: أال 
ختبني عن البي��ت؟ أهو أول بيت 

وضع يف األرض؟ 
فقال: ال، ولكنه أول بيت وضع يف 
البكة مقام إبراهيم، ومن دخله كان 

آمناً.
6- ويف رواي��ة عن أب��ي عبداهلل 
الصادق7 قال: موضع البيت بكة، 

والقرية مكة.
ويف العل��ل، ع��ن الص��ادق7: 
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موضع البيت بكة، والقرية مكة.
وفيه، أيضًا عنه7: إنا مسيت بكة 

بكة ألن الناس يبكون فيها.
أقول: يعين يزدمحون.

وفي��ه، عن الباق��ر7: إنا مسيت 
مك��ة بكة ألن��ه يبك به��ا الرجال 
والنس��اء، واملرأة تصلي بني يديك، 
وعن ميينك، وعن مشالك ومعك وال 
بأس بذلك إنا يكره ذلك يف س��ائر 

البلدان.
و فيه، عن الباقر7 قال: ملا أراد  اهلل 
أن خيلق األرض أمر الرياح فضربن 
م��نت املاء حتى صار م��وجًا ثم أزبد 
فصار زبدًا واحدًا فجمعه يف موضع 
البيت ثم جعله جب��اًل من زبد ثم 
دحى األرض من حتته، وهو قول اهلل: 
}إن أول بيت وض��ع للناس للذي 
ببكة مباركًا{، ف��أول بقعة خلقت 
من األرض الكعبة، ثم مدت األرض 

منها.
7- ع��ن أبي َذر، رض��ي اهلل عنه، 

قال: »قلت: يا رسول اهلل، أي مسِجد 
وضع يف األرض أول؟

 قال: »املسِجد احلرام«   . 
قلت: ث��م َأي؟ ق��ال: »املس��ِجد 

األقصى«   . قلت: كم بينهما؟
 قال: »أربعون سنة«   . 

قلت: ثم أي؟ 
قال: ُث��م حيث أدرك��ت الصالَة 

َفصل، فكلها مسجد«.
8- أخبن��ا إبراهي��م ب��ن يزيد 
التيمي، ع��ن أبيه، قال مسعت أبا ذر 
يقول: قلت: يا رسول اهلل! أي مسجد 

وضع يف األرض أواًل؟
قال: »املسجد احلرام، قلت: ثم أي؟ 
قال: املسجد األقصى قلت: كم كان 
بينهما؟ قال: أربعون س��نة، ثم أينما 
أدركْت��َك الصالة بع��د فصل، فإن 

الفضل فيه«   . 
9- ع��ن ابن عباس قال: مكة من 
الف��ج إىل التنعيم، وبكة من البيت 

إىل البطحاء.
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وأما خبصوص م��ا ورد يف بعض 
الروايات عن دحو األرض من حتت 
الكعبة، فالس��يد الطباطبائي يذهب 
اىل ع��دم خمالفتها للكت��اب حيث 
يق��ول: واألخبار يف دحو األرض من 
حتت الكعبة كثرية، وليس��ت خمالفة 
للكت��اب، وال أن هناك برهانًا يدفع 
ذلك غري ما كان��ت تزعمه القدماء 
من علماء الطبيعة أن األرض عنصر 
بس��يط قديم، وقد بان بطالن هذا 

القول مبا ال حيتاج إىل بيان.
ثم يقول: »و هذا تفسري ما ورد من 
الرواي��ات يف أن الكعبة أول بيت، 
أي بقعة يف األرض، وإن كان الظاهر 
من اآلية ما تشتمل عليه الروايتان.   . 
أي رواية ابن ش��هر آشوب ورواية 

الدر املنثور املذكورتان أعاله«   . 

الكعبة والطواف
يف أخبار مكة حديث منسوب إىل 
حممد بن علي بن احلس��ني: ويف 

األع��الم حدثنا اإلم��ام حممد الباقر 
بن اإلمام علي زي��ن العابدين بن 
احلس��ني بن أمري املؤمنني علي بن 
أبي طالب: أنه ق��ال: »كنت مع 
أبي علي بن احلسني مبكة فبينما هو 
يط��وف بالبيت وأن��ا وراءه إذ جاءه 
رجل شرجع من الرجال يقول طويل، 
فوضع يده عل��ى ظهر أبي، فالتفت 
أبي إليه فقال الرجل: السالم عليك 
يا ابن بنت رس��ول اهلل، إني أريد أن 
أسألك، فس��كت أبي وأنا والرجل 
خلفه حتى فرغ من أسبوعه، فدخل 
احلجر، فقام حتت امليزاب، فقمت أنا 
والرجل خلفه فصلى ركعيت أسبوعه 
ثم اس��توى قاع��دًا، فالتف��ت إلّي، 
فقمت فجلس��ت إىل جنبه، فقال: يا 
حممد! فأين هذا الس��ائل؟ فأومأت 
إىل الرجل، فج��اء فجلس بني يدي 
أب��ي فقال له أبي: عم تس��أل؟ قال: 
أس��ألك عن بدء هذا الطواف بهذا 
البي��ت مل كان وأنى كان وحيث كان 
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وكيف كان؟ فق��ال له أبي: نعم من 
أين أنت؟ قال: من أهل الشام، قال: 
أين مسكنك؟ قال: يف بيت املقدس 
الكتاب��ني؟ يعين  ق��رأت  قال: فهل 
الرجل: نعم  ق��ال  التوراة واإلنيل 
قال أبي: يا أخا أهل الش��ام! احفظ 
وال تروين عين إال حقاً؛ أما بدء هذا 
الط��واف بهذا البيت فإن اهلل تبارك 
وتعاىل ق��ال للمالئكة: }إِنِّي جاِعٌل 
ِفي األَْْرِض َخلِيَفًة{ فقالت املالئكة: 
أي رب أخليفة من غرينا ممن يفسد 
فيها ويس��فك الدماء ويتحاسدون، 
ويتباغضون ويتباغون؟ أي رب اجعل 
ذلك اخلليفة منا فنحن ال نفسد فيها، 
وال نسفك الدماء، وال نتباغض، وال 
نتحاس��د، وال نتباغى، وحنن نسبح 
حبمدك، ونقدس لك، ونطيعك، وال 
نعصي��ك   . فقال اهلل تعاىل: إني أعلم 
ما ال تعلمون قال: فظنت املالئكة أن 
ما قالوا ردًا على ربهم عز وجل وأنه 
قد غضب من قوهلم، فالذوا بالعرش، 

ورفعوا رؤوسهم، وأشاروا باألصابع 
يتضرعون، ويبكون إش��فاقًا لغضبه 
س��اعات،  بالعرش ثالث  وطاف��وا 
فنظر اهلل إليهم فنزلت الرمحة عليهم، 
فوضع اهلل تعاىل حت��ت العرش بيتاً 
عل��ى أربع أس��اطني م��ن زبرجد 
وغش��اهن بياقوتة محراء، ومسى ذلك 
البي��ت الضراح، ثم ق��ال اهلل تعاىل 
للمالئكة: طوفوا بهذا البيت ودعوا 
العرش، قال: فطافت املالئكة بالبيت 
وتركوا العرش وصار أهون عليهم 
من الع��رش، وهو البي��ت املعمور 
الذي ذك��ره اهلل عز وجل، يدخله يف 
كل يوم وليلة سبعون ألف ملك ال 
يعودون فيه أبدًا، ثم إن اهلل سبحانه 
وتعاىل بعث مالئكة فقال هلم: أبنوا 
لي بيت��ًا يف األرض مبثال��ه وقدره، 
فأمر اهلل سبحانه من يف األرض من 
خلقه أن يطوفوا به��ذا البيت كما 
يطوف أهل السماء بالبيت املعمور، 
فقال الرجل: صدق��ت يا ابن بنت 

227 أّول بيت



رسول اهلل9 هكذا كان«)6(.

الكعبة موقعاً وتأرخيياً 
نبدأ أواًل بذكر موقع الكعبة املشرفة، 
فهي أصل مدينة مكة املكرمة، وتقع 
يف وسط املسجد احلرام على شكل 
حج��رة كبرية مرتفع��ة البناء مربعة 
الشكل، ويبلغ ارتفاعها مخسة عشر 
مرتًا، ثم نش��أت حول البيت احلرام 
مدين��ة مك��ة املكرمة ال��يت صارت 
موط��ن قبيلة قري��ش الكبى اليت 
تض��م ثالثًا وعش��رين قبيلة عربية 
ذرية إمساعي��ل7، كما تقع الكعبة 
املش��رفة يف املركز الوس��ط للكرة 
األرضي��ة، ويعلوها يف الس��ماوات 
العل��ى البيت املعمور الذي تطوف 

حوله املالئكة   . 
إن مكة املكرمة تقع غرب احلجاز 
يف أرض حماط��ة باجلب��ال من مجيع 
جهاته��ا، وال يوجد هلا س��وى أربع 
مداخ��ل، ه��ي املدخل الش��مالي 

الش��رقي، ويفض��ي إىل وادي منى، 
واملدخل الش��مالي الغربي ويفضي 
إىل وادي فاطم��ة، واملدخل اجلنوبي 
الغربي  اليمن، واملدخل  ويؤدي إىل 

ويؤدي إىل سيناء جدة   . 
اإلس��المية  املص��ادر  وحت��دث 
والتارخيية أن الكعبة أسسها آدم7 
وهن��اك من يذه��ب إىل أن املالئكة 
ال��يت مل تنقطع عن زيارتها أبدأ منذ 
زياراتها  بذرتها األوىل واس��تمرت 
هلذه البقعة الطاه��رة حتى ورد عن 

ابن عباس:
عل��ى  وق��ف  جبي��ل7  »أن 
رسول اهلل9 وعليه عصابة محراء قد 
عالها الغبار فقال له رسول اهلل9:

 ما هذا الغبار أرى على عصابتك 
أيها الروح األمني ؟ 

ق��ال: إني زرت البي��ت فازدمحت 
املالئكة على الركن، فهذا الغبارالذي 

ترى مما تثري بأجنحتها«)7(.
فاملالئك��ة هم الذين قام��وا ببناء 
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الكعبة يف هذا املكان بأمر الس��ماء 
وبع��د أن أذن هل��م اهلل تعاىل بذلك 
قبل خلق اإلنسان مما يدل على عراقة 
للتهديم  تارخيه��ا وأنها تعرض��ت 
بس��بب الطوفان الذي وقع يف عهد 
إبراهيم  فجدده��ا  ن��وح7  النيب 
اخللي��ل7   . ومن اجلدي��ر ذكره أن 
الكعبة جدد بناؤها اثنيت عشرة مرة.

لقد ظل��ت الكعبة املباركة مندثرة 
زمن��ًا حت��ت الرمال، حت��ى عنّي اهلل 
سبحانه وتعاىل موقع البيت لسيدنا 
إبراهي��م7 وس��اعده يف عمارتها 
س��يدنا إمساعي��ل7، وكان ذل��ك 
من��ذ قرابة أربعة آالف ع��ام، وبناء 
س��يدنا إبراهيم يعتب البناء الثاني 
للكعبة املشرفة، حيث ورد يف القرآن 
الكري��م أن س��يدنا إبراهيم وابنه 
س��يدنا إمساعيل رفعا قواعد البيت، 
مما يدل على أنه كان موجودًا من قبل 
ذلك، وهو البناء الذي شيده املالئكة 

املكرمون؛ 

ويص��ف أب��و الولي��د حممد بن 
عبداهلل بن أمحد األزرقي الكعبة اليت 
بناها إبراهيم7 بأنها كانت بناء ذا 
جوانب أربعة، ارتفاعها تسعة أذرع 
وكان بابها إىل األرض، وجعل سيدنا 
إبراهيم7 يف جدارها حجرًا أسود 
الط��واف حوهلا،  بداية  عالمة على 
ثم أمر اهلل تع��اىل نبيه إبراهيم7 
ب��أن ي��ؤذن يف الناس باحل��ج، وقد 
أمس��ع اهلل تع��اىل مجيع خلق��ه هذا 
النداء.   . وتفضل اهلل سبحانه وتعاىل 
فجع��ل هذا البيت حرمًا طاهرًا آمنًا 
يلجأ إليه الن��اس ويأمنون فيه على 
أنفس��هم   . وأصبح��ت الكعبة بعد 
الس��نة الثانية من اهلج��رة النبوية 
الش��ريفة قبلة املس��لمني، يتجهون 

إليها يف صالتهم.
ه��ذا، وإن اختيار أع��رق البيوت 
وأقدمه��ا ليكون قبلة للمس��لمني، 
يعد أفضل من اختيار أي مكان وأي 
موقع آخر.   . فاآلية تش��ري إىل أسبقية 
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اأُلخرى،  الكعبة على مجيع األماكن 
وإىل تارخيه��ا الطوي��ل الضارب يف 
أعماق الزم��ن، معت��بًا ذلك أول 
وأهم ما تتس��م به اآلي��ة املذكورة، 
وأن هدفه��ا أن تكون للناس، وهي 
بيت اهلل كما تسمى وضعت ألجل 
الناس، وهذا التعبري يكش��ف عن 
حقيقة هامة وه��ي: أن كّل ما يكون 
باس��م اهلل ويكون له، جيب أن يكون 
فى خدمة الناس من عباده، وأن كّل 
ما يكون خلدم��ة الناس وخري العباد 

فهو هلل سبحانه.
وقدم الكعبة وأنها أول بيت وضع 
يف هذه األرض جيعل هلا فضيلة وميزة 

على غريها من البيوت األخرى.
ويتضح ه��ذا مما دار ب��ني اإلمام 
الص��ادق7 وأبي جعف��ر املنصور 
اخلليفة العباسي، وبني اإلمام موسى 
الكاظم7 واملهدي العباسي حينما 
أرادوا توسعة املس��جد احلرام بعد 
أن أخذ عدد املس��لمني يف االزدياد، 

وعلى أث��ر ذل��ك كان يتزايد عدد 
احلجاج والوافدين إىل البيت احلرام، 
وهلذا كان املس��جد احلرام يتعرض 
للتوسعة املستمرة على أيدي اخللفاء 

يف العصور املختلفة.
فقد جاء يف تفس��ري العياش��ي أن 
أبا جعفر املنصور طلب أن يش��رتي 
م��ن أهل مكة بيوته��م ليزيدها يف 
املس��جد، فأبوا فأرغبه��م، فامتنعوا 
فض��اق بذل��ك، فأتى أب��ا عبداهلل 
الص��ادق7 فقال له: إني س��ألت 
هؤالء ش��يئًا من منازهل��م، وأفنيتهم 
لنزيد يف املسجد، وقد منعوني ذلك 
فقد غّم��ين غمًا ش��ديدًا، فقال أبو 
ذلك وحجتك  »أيغمك  عبداهلل7: 
عليهم فيه ظاهرة؟« فقال: ومبا أحتج 
عليهم؟ فقال: »بكتاب اهلل«، فقال: يف 
أي موضع؟ فقال: »قول اهلل عّزوجّل: 

َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  )إِنَّ َأوَّ
َة( بَِبكَّ

قد أخ��بك اهلل أن أول بيت وضع 
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للن��اس هو الذي ببك��ة، فإن كانوا 
هم تولوا قبل البيت فلهم أفنيتهم، 
وإن كان البيت قبله��م فله فناؤه«   . 
فدعاهم أبو جعف��ر املنصور فاحتج 
عليهم به��ذا، فقالوا ل��ه: اصنع ما 

أحببت.
وقد جاء يف ذلك التفسري أيضًا أن 
املهدي العباس��ي ملا بنى يف املسجد 
احل��رام بقي��ت داٌر احت��ج إليها يف 
تربيع املس��جد، فطلبها من أربابها 
فامتنعوا، فس��أل ع��ن ذلك الفقهاء 
ف��كّل قال له: إنه ال ينبغي أن يدخل 
ش��يئًا يف املسجد احلرام غصباً، فقال 
له علي بن يقطني: يا أمرياملؤمنني! لو 
أنك كتبت إىل موسى بن جعفر7 
ألخبك بوجه األمر يف ذلك، فكتب 
إىل والي املدينة أن يسأل موسى بن 
جعف��ر7 عن دار أردنا أن ندخلها 
يف املس��جد احل��رام فامتن��ع علينا 
صاحبها، فكي��ف املخرج من ذلك؟ 
فقال  فقال ذلك ألبي احلس��ن7، 

أبو احلس��ن7: والبّد من اجلواب 
يف ه��ذا؟ فقال له: األم��ر البّد منه، 

فقال له: اكتب:
»بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م، إن 
بالناس  النازلة  الكعبة ه��ي  كانت 
فالناس أوىل بفنائها، وإن كان الناس 
هم النازلون بفن��اء الكعبة فالكعبة 

أوىل بفنائها«.
فلما أتى الكتاب إىل املهدي أخذ 
الكتاب فقبله لفرحه الش��ديد، ثم 
أم��ر بهدم الدار فأتى أهل الدار أبا 
احلسن7 فسألوه أن يكتب هلم إىل 
املهدي كتاب��ًا يف مثن دورهم فكتب 

إليه أن ارضخ هلم شيئًا فأرضاهم.
يقول الشيخ املكارم الشريازي:

»إن يف هاتني الروايتني اس��تدالاًل 
لطيف��ًا يتف��ق متام��ًا م��ع املقاييس 
املعمول بها  القانوني��ة  واملوازي��ن 
أيضاً، فإن االستدالل يقول: إن ملعبد 
تقصده اجلماه��ري كالكعبة، قد بين 
يوم ب��ين على أرض ال أح��د فيها، 

231 أّول بيت



احل��ق واألولوية يف تل��ك األرض 
بقدر حاجت��ه، وحيث إن احلاجة يوم 
ُاّس��س مل تكن تدع��و إىل أكثر من 
تلك املس��احة اليت أقيم عليها أول 
مّرة كان للناس أن يسكنوا يف حريم 
الكعبة، أما اآلن وقد اشتدت احلاجة 
إىل مساحة أوس��ع كما كانت عليه 
لتس��ع احلجيج، فإن للكعبة احلّق يف 

أن تستخدم أولويتها باألرض«)8(.

وجاء اإلسالم 
حظي��ت الكعبة املش��رفة يف ظل 
ورسوله  اخلالدة  ورس��الته  اإلسالم 
العظيم على مكانة كبرية تتناس��ب 
وما أعدته هلا الس��ماء من دور مهم 
وخط��ري يف بن��اء اإلنس��ان املؤمن 
واجملتمع املؤمن واألمة املؤمنة نفسيًا 
وروحيًا ودينيًا ووعيًا ومعرفة ..   . هلذا 
كان ه��ّم الرس��ول9 وكان هدفه 
األول بع��د االنتص��ار على أعدائه 
مشركي مكة هو إعادة دورها املرسوم 

هلا من��ذ أذان ن��يب اهلل إبراهيم7 
وشّوهوه.   .  املش��ركون  غيبه  والذي 
فأص��در9 أوامره بع��د فتح مكة 
بتطهري الكعبة من األصنام واألوثان 
الكعبة  يكس��و  وراح  والتماثي��ل، 

بكسوة من اليمن، وأمر بتطييبها.
 ومن الثابت أن حدود املس��جد 
احلرام هي الدائ��رة املعروفة، دائرة 
املط��اف نفس��ها، وه��ذه الدائرة مل 
يكن هلا سور وال جدار معني متميز 
وإنا كان��ت بيوت قريش اليت حتيط 
بدائرة املطاف تش��ّكل دور السور   . 
وقد جعلوا ب��ني كل بيتني أو ثالثة 
مم��رًا ومنفذًا يدخل الن��اس منه إىل 

املسجد.
إذن مل يك��ن للكعب��ة يف عه��د 
النيب9 س��ور متميز حييط بها، بل 
كانت بيوت قريش اجملاورة له حتيط 
به��ا وتفتح على املطاف الذي حييط 
جبسم الكعبة، ومل حيدث تغيري يذكر 
يف عمارة الكعبة يف عهد الرسول9 
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وال يف عهد اخلالفة األوىل   . 
وملا كان عهد اخلالفة الثانية، ضاقت 
الكعبة بسبب  املطاف حول  مساحة 
املسلمني اآلتني للحج،  أعداد  زيادة 
فطلب اخلليفة عمر بن اخلطاب من 
أهل قريش أن يفسحوا مكانًا لتوسيع 
املطاف، وذلك بشراء منازهلم املطّلة 
على الكعبة، فلما رفضوا ذلك نزع 
ملكيتها ووضع األموال يف بيت املال 
ملن يطلبها، وهدمت البيوت احمليطة 
باملطاف القديم ووس��عت مس��احة 
املطاف ال��ذي حييط بالكعبة، وحتى 
ال تزحف بي��وت قريش مرة أخرى 
على املطاف الذي حييط بالكعبة قام 
ببناء س��ور حول املطاف من اخلارج 
بارتف��اع قامة اإلنس��ان، وجعل فيه 
ع��ددًا من األب��واب وكان ذلك يف 
الس��نة السابعة عش��رة من اهلجرة 

النبوية الشريفة   . 
ويف ع��ام 26 ه�، أج��رى اخلليفة 
عثمان بن عفان توسعة أخرى حول 

الكعبة املش��رفة وس��ورها حيث مت 
توس��يع املطاف بعد هدم عدد آخر 
من بيوت أهل قريش احمليطة بسورها 
اخلارجي الذي بناه اخلليفة الثاني من 
قبل، كما أنه بنى ألول مرة سقائف 
ثالثة حول مساحة املطاف خّصصها 
الس��قائف  هذه  وكانت  للص��الة، 
ت��ؤدي إىل أروقة ؛ وبهذه التوس��عة 
يك��ون اخلليفة عثمان بن عفان أول 
من بنى مس��جدًا حماطًا بسور حول 

بناء الكعبة املشرفة.
 ومل يكن هلذا املس��جد منب حتى 
أحضر معاوية بن أبي س��فيان منبًا 
معه حني حضوره ألخذ البيعة البنه 
يزي��د من أهل مكة، ووضع املنب يف 

املسجد وكان ذلك عام 47 ه�   . 
ويف الفرتة اليت سيطر فيها عبداهلل 
بن الزب��ري على مكة املكرمة أجرى 
بع��ض التعدي��الت عل��ى عمارة 
الكعبة، وعندما سيطر األمويون مرة 
أخرى على مقاليد احلكم أعادوا بناء 
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الكعب��ة على ما كان��ت عليه وقت 
الرس��ول9 وكان ذل��ك على يد 
احلجاج بن يوسف، من قبل اخلليفة 

عبد امللك بن مروان.
وظل��ت الكعب��ة املش��رفة على 
هذا الش��كل ملدة ال تقل عن ألف 
عام ب��دون تغيري يذك��ر، اللهم إال 
اإلضافات اليت قام بها اخلليفة الوليد 
بن عبد امللك ال��ذي أجرى عمارة 
كبرية يف املس��جد احل��رام، وكذلك 
اإلضافة اليت مت��ت يف عهد اخلليفة 
الكعبة  العباسي، وأصبحت  املهدي 

تتوسط صحن املسجد احلرام   . 

يف عهد املمالي� ك
ومل��ا جاء حك��م املمالي��ك اهتّم 
سالطينهم باملسجد احلرام، واعتنوا 
به ووال��وه باإلص��الح والتجديد، 
فأوقف��وا عليه األراض��ي الزراعية 
والعقارات يف مصر وبالد الش��ام، 
وكان ذلك يف عهد السلطان بيبس 

البندق��داري واملنص��ور ق��الوون، 
والناصر حممد بن قالوون واألشرف 

شعبان..
ومن العم��ارات اهلامة تلك اليت 
ق��ام بها الس��لطان الناصر فرج بن 
برقوق عام 802 ه�، ففي يوم السبت 
28 ش��وال عام 802 ه���، اجتاحت 
احَلْزَوَرة  النريان رباط��ًا عند ب��اب 
باجلانب الغربي من املسجد احلرام، 
ومل تلب��ث الن��ريان أن انتقلت إىل 
سقف املسجد نفسه وعمت اجلانب 
الغربي وأجزاء من الرواقني املقدمني 
من اجلانب الش��امي، وأدى احلريق 
إىل ختريب ثلث املسجد وتدمري مائة 
وثالثني عمودًا من أعمدة املسجد، 
فقام السلطان الناصر فرج بإصالح 

ما فسد من البناء   . 
 ومن أهم العمارة األخرى اليت قام 
بها السلطان األشرف برسباي، فقد 
مشلت املسجد كله تقريباً، إذ مت فيها 
إقامة عش��رات من العقود احلجرية 
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وجتديد الكثري من األبواب وتعمري 
الس��قوف وطالئها وإصالح سقف 
الكعبة املش��رفة ورخامها وأخشابها 
وحلقات احلديد اليت تربط كس��وة 
الكعبة املش��رفة، ث��م كانت عمارة 
السلطان قايتباي عام 885 ه� ومشلت 
أج��زاء كب��رية من املس��جد احلرام 

وأبوابه ومآذنه.

يف العهد العثماني
وانتقلت السيادة على احلجاز إىل 
احلرمني  رعاية  وبالتالي  العثمانيني، 
الش��ريفني مبك��ة املكرم��ة واملدينة 
املن��ورة، وصار الس��لطان العثماني 
يلق��ب خب��ادم احلرمني الش��ريفني، 
وعلى الرغم من الس��يادة العثمانية 
على األمصار كافة إال أن بالد مصر 
كوالية عثماني��ة ظّلت تتوىل عمارة 
املس��جد احلرام بأم��وال ومواد بناء 
ومهندسني وعمال مصريني، أجريت 
العم��ارة األوىل بع��د زوال دول��ة 

املماليك على املس��جد احلرام عام 
979 ه� / 1571 م، حني رأى السلطان 
سليم الثاني أن جيّدد سقف األروقة 
األربعة للمس��جد احلرام، ويف عهد 
الس��لطان أمحد )1012 ه� 1022 ه�( 
حدث تص��دع يف ج��دران الكعبة 
وكذلك يف ج��دار احلجر، وكان من 
رأي السلطان هدم بناء الكعبة وإعادة 
بنائها من جديد، إال أن املهندس��ني 
أش��اروا عليه بداًل من ذلك بعمل 
نطاق من النح��اس األصفر املطلي 
بالذهب، واحد علوي وآخر سفلي، 
ورغم ذلك مل تصمد الكعبة طوياًل 
أمطار  عق��ب  جدرانها  وتهدم��ت 
غزيرة عام 1039 ه�، فأمر الس��لطان 
مراد الراب��ع بتجديدها على أيدي 

مهندسني مصريني عام 1040 ه�.
اليت  املختلفة  للعمائ��ر  وكنتيجة 
مت��ت بالكعب��ة املش��رفة يف العهد 
العثماني، صار احلرم مستطياًل أقرب 
إىل الرتبيع، وأصبحت املظالت اليت 
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حتيط باملطاف من ثالثة أروقة مقامة 
على صف��وف من العقود واألعمدة 
الرخامية، ويغط��ي كل تربي��ع قبة 
ضحلة مقامة عل��ى مثلثات كروية، 
وتقوم الكعبة يف وس��ط املس��جد 
احلرام من اخلارج يف املتوس��ط 192 
م��رتًا وعرضه 132 مرتًا، وكان خبارج 
املطاف س��قائف ثالث على أعمدة 
من الرخام تواج��ه إحداها اجلانب 
الغربي وكان يصلي بها إمام املالكية، 
والثاني��ة تواجه اجلانب الش��مالي 
ويصل��ي بها إمام احلنفي��ة، والثالثة 
تواج��ه اجلانب اجلنوبي ويصلي بها 
إمام احلنابلة، أما إمام الشافعية فكان 

يصلي خلف مقام إبراهيم.
وجبوار املطاف يف ش��رقي الكعبة 
ند املنب الرخام��ي، وكان قد بعث 
به الس��لطان س��ليمان عام 966 ه� 
إىل املس��جد احلرام حيث أقيم بداًل 
م��ن املنب اخلش��يب، وكان هذا املنب 
مصنوعًا بدقة وإتقان يشعران برقي 

الصناعة يف ذلك العصر   . 

األمساء 
هن��اك أمس��اء كث��رية ذكروها ملكة 
املكرمة، ولكثرتها ذكر قطب الدين 
النهروان��ي أن الفريوزآب��ادي ق��د 
صنف رس��الة مفصلة يف ذكرها كما 
يف اإلعالم بأع��الم بيت اهلل احلرام، 
وأن النووي قال يف هذا اخلصوص: 
إننا ال نعرف من بني املدن ما يضاهي 
مكة واملدينة بكثرة األمساء، ورد هذا 
يف معجم البلدان، وجامع اللطيف   . 
وحتى أن حممد مهدي فقيهي انتهى 
ب��ه التقصي للوقوف على س��بعني 
امس��ًا من أمساء مكة كما يف مقالته يف 
العدد األول من جمل��ة ميقات احلج 

»أمساء مكة« صفحة 187.
وهن��ا نكتف��ي بذك��ر ع��دد من 

أمسائها:
مك��ة، وبك��ة، والبي��ت العتيق، 
والبي��ت احل��رام، والبل��د األمني، 
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بالنون،  واملأمون، واملقدسة، والناّسة 
وبالباء أيضًا واحلاطمة، والنساس��ة 
والرأس، وكوثى أو كوثاء، والبلدة، 

والَبِنيَّة، والكعبة.
وق��د ورد منها أربع��ة يف القرآن 

الكريم:
مكة كما يف سورة الفتح24:

)َوُه��َو الَِّذي َكفَّ َأْيِدَيُه��ْم َعْنُكْم 

َة ِمْن َبْعِد  َوَأْيِدَيُكْم َعْنُه��ْم بَِبْطِن َمكَّ
َأْن َأْظَفَرُك��ْم َعَلْيِه��ْم َوكاَن اهلُل بِما 

َتْعَمُلوَن َبِصيرًا(.
وكذل��ك وردت بصيغة بكة، كما 

يف اآلية96 من آل عمران:
َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  )إِنَّ َأوَّ

َة ُمباَركًا وُهدًي لِْلعاَلِميَن(   .  بَِبكَّ
ووردت باس��م أم القرى يف اآلية 

92 من سورة األنعام :
َأْنَزْلن��اُه ُمباَرٌك  )َوه��ذا ِكت��اٌب 

ُق الَِّذي َبْي��نَ َيَدْيِه َولُِتْنِذَر ُأمَّ  ُمَصدِّ
اْلُقري َوَمْن َحْوَلها(.

 كما وردت باسم البلد األمني كما 

يف اآلية 3 من سورة التني:
ْيُت��وِن ٭ َوُط��وِر  )َوالتِّي��ِن َوالزَّ

ِسينِيَن ٭ َوهَذا اْلَبَلِد األَِْميِن(.
ويف س��بب تس��ميتها ببكة وجوه 
إضافة إىل ما ذكرناه يف اللغة أعاله :

1� لقلة مائها وزرعها وقلة خصبها، 
فهي مأخوذة من مككت العظم إذا مل 

ترتك فيه شيئاً   . وهو قول األنباري.
2� ألن م��ن ظلم فيها مّكه اهلل، أي 

استقصاه باهلالك.
3� ألنها وسط األرض كاملخ وسط 

العظم .وهو قول اخلليل بن أمحد   . 
وبكة قيل: إنها املسجد، ومكة احلرم 
كله يدخل فيه البيوت عن الزهري 
وضم��رة بن ربيعة، وهو املروي عن 
أبي جعفر7 وقيل: بطن مكة عن 
أبي عبيدة   . وقيل: بكة موضع البيت 
واملطاف ومكة اس��م البلدة وعليه 
األكثر   . وقيل: بكة هي مكة والعرب 
تبدل الباء ميمًا مثل سبد رأسه ومسده 

عن جماهد والضحاك)9(.
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والكعبة يف اللغة العربية تس��ّمى 
لتكعيبه��ا وه��و تربيعه��ا   . وقيل: 
لعلوه��ا ونتوئه��ا.   . وأكث��ر بيوت 
العرب مدورة ال مربعة   . وقد وردت 

أمساؤها يف اآليات القرآنية التالية :
الكعبة: )َجَع��َل اهلُل اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت 

اْلَحراَم قِيامًا لِلنَّاِس()10(.
البيت: قال عز من قائل:

َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  )إِنَّ َأوَّ
َة ُمباَركًا َوُهدًي لِْلعاَلِميَن()11(. بَِبكَّ

وقال اهلل تعاىل:
)فِيِه آياٌت َبيِّناٌت َمق��اُم إِْبراِهيَم 

ِ َعَلي  َوَم��ْن َدَخَل��ُه كاَن آِمن��ًا َوهللَّ
طاَع إَِلْيِه  النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْس��تَ
َس��بِياًل َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اهلَل َغِنيٌّ َعِن 

اْلعاَلِميَن()12(.
البيت العتيق: قال اهلل تعاىل: 

)ُث��مَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُه��ْم َوْلُيوُفوا 

بِاْلَبْي��ِت  ُف��وا  وَّ َوْلَيطَّ ُنُذوَرُه��ْم 
اْلَعتِيِق()13(.

وقال سبحانه وتعاىل: 

)َلُكْم فِيها َمناِفُع إِلي َأَجٍل ُمَسّمًي 

ُثمَّ َمِحلُّها إَِلي اْلَبْيِت اْلَعتِيِق()14(.
البيت احلرام: قال اهلل جل جالله: 
)يا َأيَُّه��ا الَِّذيَن آَمُن��وا ال ُتِحلُّوا 

َر اْلَحراَم َواَل  ��هْ َشعائَِر اهللِ َواَل الشَّ
يَن اْلَبْيَت  اْلَهْدَي َواَل اْلَقالئِ��دَ َواَل آمِّ
اْلَح��راَم َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِم��ْن َربِِّهْم 

َوِرْضوانًا()15(.
وقال عز من قائل:

)َجَع��َل اهلُل اْلَكْعَب��َة اْلَبْيَت اْلَحراَم 

قِيامًا لِلنَّاِس()16(.
البيت املعمور: كما يف قوله تعاىل:

��وِر ٭ َوِكتاٍب َمْس��ُطوٍر  )َوالطُّ

٭ فِ��ي َرقٍّ َمْنُش��وٍر ٭ َواْلَبْي��ِت 
اْلَمْعُموِر()17(.

البيت احملرم: قال تعاىل:
يَِّتي  )َربَّن��ا إِنِّي َأْس��َكْنُت ِمْن ُذرِّ

بِ��واٍد َغْي��ِر ِذي َزْرٍع ِعْن��َد َبْيِتَك 
ِم()18(. اْلُمَحرَّ

أما لفظ��ة »الكعبة« فقد ذكرت يف 
القرآن الكريم يف موضعني هما:
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قال اهلل تعاىل: 
)َجَع��َل اهلُل اْلَكْعَب��َة اْلَبْيَت اْلَحراَم 

��ْهَر اْلَح��راَم  قِيام��ًا لِلنَّ��اِس َوالشَّ
َأنَّ  لَِتْعَلُموا  َواْلَقالئَِد ذلِ��َك  َواْلَهْدَي 
��ماواِت َوما ِفي  اهلَل َيْعَلُم ما ِفي السَّ

األَْْرِض َوَأنَّ اهلَل بُِكلِّ َشيْ ٍء َعلِيٌم(.
)يا َأيَُّه��ا الَِّذيَن آَمُن��وا ال َتْقُتُلوا 

ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن َقَتَلُه ِمْنُكْم  الصَّ
دًا َفَجزاٌء ِمْثُل ما َقَتَل ِمَن النََّعِم  ُمَتَعمِّ
َيْحُك��ُم بِِه َذوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْديًا بالَِغ 
اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّاَرٌة َطعاُم َمساِكيَن َأْو 
َعْدُل ذلَِك ِصيامًا لَِيُذوَق َوباَل َأْمِرِه 
ا َسَلَف َوَمْن عاَد َفَيْنَتِقمُ  اهلُل  َعَفا اهلُل َعمَّ

ِمْنُه َواهلُل َعِزيٌز ُذواْنتِقاٍم(.

أركان الكعبة
أربعة أركان للكعبة املش��رفة، جاء 
ترتيبها حس��ب بداية الطواف فيما 
جاءت تس��ميتها باعتب��ار اجتاهاتها 
األربع��ة تارًة، وتارة أخ��رى باعتبار 

خصوصية فيها.

الركن الش��رقي: وه��و الركن 
ال��ذي يكون جب��وار ب��اب الكعبة 
وُيقاب��ُل بئر زمزم تقريباً، وُيس��مى 
بالركن الشرقي لكونه باجتاه املشرق 
ى أيضًا بالركن األسود  تقريباً، وُيسمَّ

ألن احلجر األسود ُمَثبٌَّت فيه.
الركن  وهو  الش��مالي:  الركن 
الركن الش��رقي حسب  الذي يلي 
ى  جه��ة احلركة يف الطواف، وُيس��مَّ
للشمال  ملواجهته  الشمالي  بالركن 
تقريباً، وهو الركن الذي يكون على 
ِحْجِر إمساعيل،  اجلانب الشرقي من 
ى أيضًا بالركن العراقي لكونه  وُيسمَّ

باجتاه العراق.
الركن  وه��و  الغربي:  الرك��ن 
الذي يلي الركن الش��مالي حسب 
ى  جه��ة احلركة يف الطواف، وُيس��مَّ
بالركن الغرب��ي ملواجهته للمغرب 
تقريباً، وهو الُركن الذي يكون على 

اجلانب الغربي من ِحْجِر إمساعيل.
الرك��ن النوبي: وه��و الركن 
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ال��ذي يلي الركن الغربي حس��ب 
ى  جه��ة احلركة يف الطواف، وُيس��مَّ
بالرك��ن اجلنوبي ملواجهته للجنوب 

ى أيضًا بامُلستجار. تقريباً، وُيسمَّ

إضاءة
ومن احلوادث املهمة اليت حدثت 
يف الكعبة املشرفة، الوالدة املباركة يف 
جوفها ألم��ري املؤمنني علي بن أبي 
طال��ب7، ومن الواض��ح أن هلذه 
احلادث��ة دالالت واضحة على منزلة 
اإلمام أم��ري املؤمن��ني7 ومكانته 
املميزة، وهي فضيلة خّصه اهلل تعاىل 

بها دون غريه.
 فق��د روى احلافظ أب��و عبد اهلل 
حممد بن يوس��ف القرشي الكنجي 
الشافعي املتوفى س��نة: 658 هجرية 
وآخرون من العلماء أنه: » علٌي بن 
أبي طالب7 مل يولد قبله وال بعده 
مولود يف بيت اهلل احلرام سواه، إكرامًا 
له بذلك وإجالاًل حملله يف التعظيم«.

وهناك العديد م��ن املصادر تنقل 
هذه احلادث��ة توفر عليها كتاب علي 
وليد الكعبة، للش��يخ احلجة املريزا 
حمم��د عل��ي الغ��روي األردوبادي 
رمحه اهلل وقد تكفل بدراسة هذا األمر 

ومصادره الكثرية وما ورد فيها)19(.
هناك أج��زاء هامة حتت��ل مكانها 
باملسجد احلرام وحول الكعبة، منها: 
الط��اف: وهو البقع��ة اليت حتيط 
بالكعبة، وهو مكسو بالرخام، ويبدأ 
الطواف من احلجر األسود، ثم جيعل 
الكعبة على يساره وميضي ويطوف 

سبعة أشواط حول الكعبة   . 
الجر األس��ود: وموقعه بالركن 
اجلنوبي الشرقي من الكعبة، وأهمية 
ه��ذا احلج، أنه مي��ني اهلل يف األرض 
يصافح بها عب��اده املؤمنني، كما ورد 
وهو حجر ثقيل بيضاوي الش��كل 
أس��ود اللون مييل إىل احلمرة وقطره 
30 س��م وحييط به، وأن��ه من وضع 
بالكعبة  إبراهيم7 جعله  س��يدنا 
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ليب��دأ احلجاج الط��واف من عنده، 
فال حيدث تقاب��ل أو اضطراب بني 
الطائف��ني، وق��د اختل��ف العلماء 
واملؤرخ��ون ح��ول حقيق��ة احلجر 
النوي��ري عن ابن  األس��ود، فنقل 
عب��اس قوله: لي��س يف األرض من 
اجلنة إال الركن األسود فإنه جوهرة 
م��ن جواه��ر اجلنة، وم��ن التقاليد 
العامة بني املس��لمني أن هذا احلجر 
املقدس أصله م��ن اجلنة وكان لونه 
أبيض، فاس��وّد نتيجة ارتكاب أهل 
وعلى  واآلثام،  للمعاص��ي  األرض 
كل أن من يعرف معنى العبادة يقطع 
بأن امللني ال يعبدون احلجر األس��ود 
وال الكعبة، ولكن يعبدون اهلل تعاىل 
باتباع تعاليم ش��رعه وأداء مناسك 
أمره��م بها يف ه��ذه البقعة املباركة 

ذات املعامل القيمة واآلثار املباركة..
أم��ا اإلط��ار الفضي فيق��ال: إن 
عبداهلل ب��ن الزب��ري أول من ربط 
احلجر األس��ود بالفض��ة، ثم تتابع 

اخللفاء يف عم��ل األطواق من فضة 
كلما اقتضت الضرورة لذلك.

وهو جدار يالصق  الش��اذروان: 
جدار الكعبة مكسو بالرخام ارتفاعه 
حوالي 50 س��م، وأصل الشاذروان 
هو األرض اليت أنقصتها قريش من 
ع��رض جدار أس��اس الكعبة حني 
أعيد بناؤها وقت قصي بن كالب   . 
اللتزم: وهو مكان يقع بني احلجر 
األسود وباب الكعبة املعظمة ومقداره 
حنو مرتين ويسمى بامللتزم، ومسي بهذه 
التسمية ألن احلاج يلتزم هذا املكان 
للدعاء فيه، فهو موضع مبارك إلجابة 
الدعاء حيث يس��ّن ب��ه الدعاء مع 
والذراعني  والصدر  اخلدين  إلصاق 
والكفني.   . وكان الرس��ول9 يدعو 

عنده وعند احلطيم.
 وقال ابن عب��اس رضي اهلل عنه: 
إن ما بني احلجر والباب ال يقوم فيه 
إنس��ان فيدعو اهلل تعاىل بش��يء إال 

رأى يف حاجته بعض الذي حيب..
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الطي��م: وإنا مس��ي باحلطيم إما 
فيه  الناس والطائفني  ازدحام  لكثرة 
وإما لكونه موضع غفران الذنوب، 
وغفرانه��ا مبنزل��ة حتطيمه��ا، وهو 

موضع توبة آدم.
الكاتب عم��ر املضواحي  ويقول 
عن احلطيم: على يسار باب الكعبة 
املهيب وبني امللتزم واحلجر األسود 
إىل الداخ��ل منها يقع مكان )حطيم 
الس��يئات( حيث يت��م فيه التضرع 

بالدعوات   . 
باب التوبة: ويف اجلهة الش��مالية 
وال��كالم م��ا زال للمضواحي من 
الكعب��ة، على مي��ني الداخل، باب 
صغري يع��رف بب��اب »التوبة« وهو 
يف الصنعة واإلتقان، ميتاز مبقاس��اته 
العادية وهو بنس��بة قياس واحد إىل 
مثانية مقارن��ة بباب الكعبة اخلارجي 
الواف��ر البه��اء والضخامة، ويؤدي 
باب التوب��ة املصنوع من أندر قطع 
األخشاب املكسوة بصفائح الذهب 

والفضة املشغولة، إىل درج حلزوني 
من الزجاج السميك يصل إىل سطح 

الكعبة.
حجر إساعيل: ه��و حمل بين فيه 
جدار هاللي الش��كل عند الضلع 
الش��مالي الغربي من الكعبة، وقد 
يكون من ضمن مس��احته جزء من 

الكعبة.
اليزاب: للكعب��ة ميزاب وضعته 
قريش حني بنتها س��نة 35 من والدة 
الكعبة يف  النيب9 عل��ى س��طح 
اجلهة الشمالية بني الركن الشمالي 
والرك��ن الغربي ح��ني عملت هلا 
س��قفًا وكانت قبل ذلك بال سقف، 
وميتد حنو حجر إمساعيل9 ليسكب 
ماءه املتجمع على سطح الكعبة عند 
سقوط األمطار أو غسل سطحها يف 

بطن احلجر.
قال األزرق��ي: وذرع طول امليزاب 
أربع��ة أذرع، وس��عته مثانية أصابع 
وامليزاب ملبس  مثله��ا   .  ارتفاع  يف 
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بصفايح ذهب داخله وخارجه، وكان 
الذي جعل عليه الذهب الوليد بن 

عبد امللك)20(   . 
وقد وقع تغيري وتبديل يف ميزاب 
الكعب��ة املش��رفة، وذلك لس��ببني: 
أحدهما كان إذا اعرتاه خراب عمل 
غريه، والثان��ي كان بعض امللوك أو 
األغنياء من عظماء املسلمني يهدي 
للكعبة املعظم��ة ميزابًا فريكب يف 

الكعبة املشرفة، وينزع الذي قبله   . 
الكعب��ة  املوج��ود يف  واملي��زاب 
املش��رفة إىل العص��ر احلاض��ر هو 
امليزاب الذي عمله الس��لطان عبد 
اجمليد خان بن السلطان حممود خان، 
عمله يف القس��طنطينية، ثم جيء به 
وركب سنة 1276 ه�، وهذا امليزاب 
مصفح بالذهب   . وقد أدخلت عليه 
ترميمات جزئية يف املسامري العلوية 

املانعة لوقوف احلمام عليه.
مق��ام إبراهيم: وهو مكان احلجر 
الذي قام عليه س��يدنا إبراهيم عند 

بنائ��ه للكعبة وصّل��ى عنده وتركه 
مالصقًا جلدار الكعبة ثم غري مكانه 
بعيدًا عن اجلدار، وقد ورد يف القرآن 

الكريم:
)َواتَِّخ��ُذوا ِم��ْن َمق��اِم إِْبراِهيَم 

ُمَصّلًي(.
ويقع إىل جهة الشرق من الكعبة، 
وقد ق��ام اخلليفة املهدي العباس��ي 
بإحاطته حبليات ذهبية   . وإنا أشرت 
إىل املقام هنا لكون��ه كان يف بدايته 
مالصقًا جلدار الكعبة وإال فهو ليس 

جزءًا من بناء الكعبة اآلن.
الآذن: وللمسجد احلرام سبع مآذن 

إىل جانب مآذن حديثة أضيفت له:
مئذنة باب العمرة: وتقع يف اجلهة 
الشمالية الغربية من املسجد احلرام، 
وبناها اخلليفة العباس��ي يف عمارته 
للمس��جد عام 139 ه���، ثم جددها 
صاح��ب املوصل ع��ام 551 ه�، ثم 
أصلحت مرة ثالثة عام 843 ه� زمن 
السلطان حقمق اململوكي، ثم هدمها 
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السلطان سليم خان وأعاد بناءها   . 
مئذنة باب الوداع: وقد أنش��أها 
اخلليفة املهدي العباس��ي ثم جددها 
الس��لطان اململوكي شعبان، وكانت 
قد سقطت عام 771 ه� فجددها عام 

772 ه�   . 
أنشأها اخلليفة  مئذنة باب علي: 
املهدي العباسي عام 168 ه� ثم أعاد 
بناءها الس��لطان العثماني سليمان 

خان   . 
ه��ذا باإلضافة إىل مئذن��ة قايتباي 

اليت جتاور باب السالم .
 ومئذنة باب الزيارة: اليت أنشأها 
اخلليفة املعتضد العباس��ي عام 248 
ه� ثم جددها السلطان األشرف أبو 
النصر برسباي سلطان مصر وبالد 

الشام واحلجاز عام 826 ه�   . 
والئذنة الس��ليمانية: اليت بناها 

السلطان سليمان العثماني   . 
 وكان يؤذن م��ن على مجيع املآذن 
يف الصل��وات اخلم��س قبل إدخال 

الكهرب��اء، وكان املؤذنون يرددون ما 
يقول��ه رئيس املؤذنني أو ش��يخهم 
ال��ذي كان يؤذن من ف��وق قبة بئر 

زمزم ويتبعه اجلميع.

األبواب 
نب��دأ أواًل بباب الكعبة املش��رفة 
الذي يرتفع عن أرض املطاف حبوالي 
2.5 وارتفاع الباب 3.06 مرت وعرضه 
1.68، مرت والباب املوجود اليوم هدية 
امللك خالد ب��ن عبدالعزيز وقد مت 
صنعه من الذهب حيث بلغ مقدار 
الذهب املستخدم فيه للبابني حوالي 
280 كيلو ج��رام عيار 99.99 بتكلفة 
إمجالي��ة بلغت 13 مليونًا و420 ألف 

ريال عدا كمية الذهب.
هذا، وللمس��جد احل��رام أبواب 
كثرية تغري اس��م بعضه��ا على مّر 
العصور، وبقيت بعض األمساء كما 
هي دون تغي��ري، ويبلغ عدد أبواب 
املس��جد احلرام 25 بابًا يف اإلمجالي، 
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منها مثانية يف الش��مال وس��بعة يف 
اجلنوب ومخسة يف الشرق ومخسة يف 

الغرب   . 
ومن املعلوم أن أبواب احلرم املكي 
خضعت جملموعة من التغيري والتطوير، 
وإضافة أبواب جدي��دة حتى صارت 
باباً،   »112« احل��رام  املس��جد  أبواب 
وصنع��ت األبواب من أج��ود أنواع 
مبعدن مصقول  وكس��يت  اخلش��ب، 
ضب��ط حبليات حناس��ية حتى بدت يف 

كثري من األحيان حتفة فنية رائعة.
وه��ذه بعض األبواب املطلة على 
اجلهات  م��ن  العمومية  الش��وارع 
األرب��ع، وتوج��د أبواب رئيس��ية 
معروف��ة يف اجلهات األخ��رى منها: 
ب��اب امللك عب��د العزي��ز، يقع يف 

اجلنوب الشرقي.

أبواب اجلهة الغربية
اس��م  واحلزورة  ال��زورة:  باب 
لس��وق يف اجلاهلية كان��ت يف هذا 

املكان وأدخلت يف مس��احة املسجد 
احل��رام وله أمساء أخ��رى مثل باب 
البقالية وباب ال��وداع؛ ألن الناس 
خيرج��ون منه عند س��فرهم، وعليه 
نص تأسيس باسم السلطان الناصر 
فرج بن برقوق مؤرخ بعام 804 ه� .

وباب العمرة: وحيمل هذا االسم 
ألن املعتمري��ن من التنعيم خيرجون 

ويدخلون منه.
باب إبراهيم: نسبة إىل رجل امسه 
إبراهيم اخلياط كان يزاول عمله عند 

هذا الباب.
باب مدرسة الشريف غالب.

باب مدرسة الداوودية.

أبواب اجلهة اجلنوبية
ب��اب ب��ازان: يقع ه��ذا الباب 
بأقصى اجله��ة اجلنوبية، ومسي بهذا 

االسم لقربه من عني ماء بازان   . 
باب البغلة: وع��رف أيضًا بباب 
بين س��فيان، ثم ب��اب الصفا، مسي 
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بذل��ك؛ ألنه يلي الصف��ا، ويعرف 
ب�»ب��اب بين خم��زوم«؛ ألنهم  أيضًا 

كانوا يسكنون يف تلك اجلهة.
وب��اب أجياد الصغ��ي املعروف 

أيضًا ب� »باب اخللفيني«.
وباب اجملاهدي��ة: ويقال له: باب 
الرمحة، ويسمى اآلن باب أجياد؛ ألنه 

يقع يف مواجهة شارع أجياد.
إىل  نس��بة  الميدي��ة:  وب��اب 
السلطان عبد احلميد، وامسه القديم 

باب أم هانئ بنت أبي طالب.
وب��اب بن تيم: ويع��رف أيضًا 
بب��اب التكي��ة ملواجهت��ه للتكية 
املصرية ال��يت كانت مبني��ًة أمامه، 
ويعرف أيضًا باسم باب عجالن أو 
باب مدرسة الش��ريف عجالن أو 

باب بين متيم.

أبواب اجلهة الشرقية
باب السالم: ويعرف أيضًا بباب 
بين ش��يبة، وهو الباب الذي يدخل 

من��ه احلجيج ألداء الط��واف، وهذا 
الباب من جتديد الس��لطان سليمان 

خان عام 931 ه� .
ثم ب��اب قايتباي أو ب��اب النيب؛ 
حيث كان الرسول9 خيرج ويدخل 
من��ه أو م��ن جهت��ه إىل دار زوجته 
السيدة خدجية رضي اهلل عنها، وكان 
يف املوض��ع املعروف مبول��د فاطمة 
الزه��راء3 يف زقاق الصوع أو يف 
زقاق العطارين، كما مسي أيضًا بباب 

اجلنائز خلروج اجلنازات منه.
ثم باب العباس: وكان يقابل دار 
العباس بن عبد املطلب، وعليه نص 
باسم السلطان األعظم مراد خان بن 

السلطان سليم عام 988 ه� .
ثم باب علي: ويعرف أيضًا بباب 
بين هاش��م، كما عرف أيضًا باس��م 
البطحاء، وعليه نص جتديد باس��م 

السلطان مراد خان عام 984 ه�.
ومنها »باب الريريني«: ألن احلرير 

كان يباع إىل جواره.
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باب مدرس��ة السلطان قايتباي: 
وهذا الباب نافذ من املسجد احلرام 

إىل شارع املسعى.

الكعبة يف عصرنا
 باختصار نش��ري إىل التطور الذي 
جعل املس��جد احلرام كما هو عليه 
اآلن، فاملس��جد احلرام يتكون حاليًا 
من مساحة مستطيلة 192×132 مرتًا 
أي مبساحة إمجالية قدرها 25344 مرتًا، 
ويتوسط هذه املساحة الكعبة املشرفة 
وحييط به من اجلهات األربع ظالت 
بها أروقة مغطاة بقباب ضحلة مقامة 
عل��ى مثلثات كروية حممولة بدورها 

على عقود وأكتاف من احلجر.
ونتيج��ة لتزايد أعداد املس��لمني 
الوافدين ألداء فريضة احلج وجتديد 
مباني احلرم كله ليصبح على الشكل 
ال��ذي نراه اليوم فقد متت توس��عة 
س��احة املس��جد يف ع��ام 1377 ه� 
1958م وجتديد مباني احلرم الشريف 

ليصل عدد املصل��ني والطائفني به 
اآلن ألكثر من مليونني.

وحييط باحلرم شارع عرضه ثالثون 
مرتًا وهو من مظاهر تعظيم الكعبة 
املشرفة   . وللمس��جد احلرام 25 بابًا 
يف اإلمجالي، منها مثانية يف الش��مال 
وسبعة يف اجلنوب ومخسة يف الشرق 

ومخسة يف الغرب.

سدنة الكعبة ومفتاحها وكسوتها
وختامًا هذه وجيزة بس��يطة أراها 
مناس��بة عن موضوع سدانة الكعبة 

وعما يتعلق مبفتاحها وكسوتها:
 فالس��دانة لغة من س��دن سدنًا 
وس��دانة وس��داناً: خ��دم الكعبة   . 
والس��ادن هو خادم الكعبة واجلمع: 
س��دنة   . وتأتي بعدة معان يف معجم 
اللغة العربية مثل األمني واحلاجب.   . 
وهو املسؤول عن أمور املسجد احلرام 

وما يرتبط به رعاية ونظافة وحفظاً..
وس��دانة الكعبة ترجع إىل تاريخ 
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بنائها وتعين القيام جبميع أمورها من 
فتحها وإغالقها وتنظيفها وغس��لها 
وكس��وتها وإصالح هذه الكس��وة 
إذا متزقت واس��تقبال زوارها وكل 
ما يتعلق بذلك، فقد كان يقوم بأمر 
الس��دانة إمساعيل7 ثم من بعده 
ذريت��ه، إىل أن كان عه��د قصي بن 
كالب فأخذ قصى سدانة الكعبة من 
خزاعة اليت كانت قد استولت على 
السدانة بالقوة مدة ليست بالطويلة، 
وه��ي قبيلة هاجرت من اليمن بعد 
انفجار سد مأرب واجتهت إىل مكة 

وأقامت بها.
وقد ولد لقص��ي عبدالدار وعبد 
من��اف وعبدالع��زى وعب��د قصي، 
وبعد وفاة قصي احنصرت الس��دانة 
يف عبدالدار وأبنائه حتى كان منهم 
عثم��ان بن طلحة ب��ن أبي طحلة 
وابن عمه ش��يبة بن عثمان بن أبي 
طلحة   . وينتهي نسب سدانة الكعبة 
املشرفة احلاليني إىل شيبة بن عثمان 

بن أبي طلحة وقد أسلم عام الفتح 
على أص��ّح الرواي��ات وله صحبة 

ورواية عن النيب9.
ومجيع آل الش��ييب يف هذا العصر 
هم من أبناء الش��يخ حممد بن زين 
العابدين، وينقسمون إىل أبناء الشيخ 
عبدالق��ادر بن علي، وه��م عائلة 
عبداهلل، وحس��ن آل الشييب، وأبناء 
عبدالرمحن بن عبداهلل الشييب، وهم 
حمل احرتام وإك��رام كما دلت على 
ذلك األخب��ار الواردة يف حقهم، وال 
يزالون يف موض��ع اإلكرام والرعاية 
واليزال  املس��لمني،  عم��وم  عن��د 
وجودهم من معجزات رسول اهلل9 
اليت أخب أمته بها وأن املفتاح سيبقى 
بأيديهم كما يبنّي القول املنسوب إىل 
جبيل أو إىل رس��ول اهلل9 حينما 
نزل��ت اآلية الكرمية 58 من س��ورة 

النساء:
)إِنَّ اهلَل َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا األَْماناِت 

إِلي َأْهلِها...(.
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يقول اخلب كما يف أسباب النزول 
للواح��دي �: عثم��ان ب��ن طلحة 
احلجيب من بين عبد الدار، كان سادن 
الكعب��ة، فلما دخ��ل النيب9 مكة 
يوم الفتح، أغلق عثمان باب البيت 
وصعد السطح، فطلب رسول اهلل9 
املفتاح، فقيل: إنه مع عثمان، فطلب 
رسول اهلل9 املفتاح منه فأبى وقال: 
ل��و علمت أنه رس��ول اهلل ملا منعته 
املفتاح، فلوى عل��ي بن أبي طالب 
يده وأخذ منه املفت��اح وفتح الباب، 
فدخل رس��ول اهلل9 البيت وصلى 
فيه ركعتني، فلما خرج سأله العباس 
أن يعطي��ه املفتاح ليجم��ع له بني 
السقاية والس��دانة، فأنزل اهلل تعاىل 
هذه اآلية، فأمر رسول اهلل9 عليًا أن 
يرد املفت��اح إىل عثمان ويعتذر إليه، 
ففع��ل ذلك علي، فق��ال له عثمان: 
يا علي! أكره��ت وأذيت ثم جئت 
ترفق! فق��ال: لقد أنزل اهلل تعاىل يف 
ش��أنك، وقرأ عليه ه��ذه اآلية فقال 

عثمان: أش��هد أن حممدًا رسول اهلل 
وأسلم، فجاء جبيل7 وقال:

»ما دام ه��ذا البيت ف��إن املفتاح 
والس��دانة يف أوالد عثم��ان   . وهو 

اليوم يف أيديهم«.
ويف رواية أن رس��ول اهلل9 حني 

أعاد املفتاح لعثمان قال: 
»خذوها يا بين أبي طلحة بأمانة اهلل، 
ال ينزعها منكم إال ظامل   . أو خذوها 
يابين طلحة خال��دة تالدة ال يأخذها 

منكم إال ظامل«.
وهنا ن��دع الكالم ألحد س��دنة 
بيت اهلل حل��رام، وهو نزار الش��ييب 
ليحّدثن��ا ع��ن ش��يء م��ن تاريخ 

السدانة:
أيام  من��ذ  الس��دانة  إلينا  آل��ت 
جدن��ا قص��ي، وانتقلت ب��ني أبناء 
ابن��ه عبدالدار الذي كان له مخس��ة 
أوالد، وكان ال خيرج يف رحلة الشتاء 
والصي��ف فيعايره إخوانه بس��بب 
ذلك، فس��معهم أبوه قص��ي فقال: 
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واهلل ألشرفنك عليهم، فأعطاه سقاية 
الكعبة والسدانة والرئاسة والندوة 
والرفادة ول��واء احلرب، وعندما جاء 
إخوانه، قالوا ل��ه: إنك أخذت كل 
الش��رف، وما تركت لنا شيئاً، فقال: 
خذوها كلها إال الس��دانة والرئاسة 

حيث كان هو رئيس قريش.
إن كبري سدنة بيت اهلل احلرام هو 
الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل الشييب، 
وهو الذي يوجد لديه مفتاح الكعبة، 
ويقال له: )احلجيب( أي الذي حيجب 
البيت، فقد أراد اهلل سبحانه وتعاىل 
أن يكون للكعبة املشرفة سدنة، أي 
من هم مس��ؤولون عنها، وأن يكون 

هلا مفتاح   . 
ويواصل الش��ييب حديث��ه قائاًل: إن 
الكعبة املش��رفة تفتح مرتني يف السنة 
لغسلها، ويسمح بدخوهلا حينئذ لبعض 
كبار ضي��وف الدولة وبعض العلماء 

واملشايخ، وأيضًا القائمون بغسلها.
ويضيف: تعّل��ق يف داخل الكعبة 

اهلداي��ا ال��يت قدمت هل��ا، وبعض 
املوجودات بداخلها رمبا تعود إىل ما 
بعد أن ضربها احلجاج بن يوس��ف 
الثقف��ي باملنجنيق، يعين تقريبًا تعود 
إىل 1200 س��نة، لكن هناك بال شك 
أشياء تعود إىل عصور الحقة، وأشياء 

أخرى حديتة..
وبع��د هذا كان خت��ام كالمه عن 

كسوة الكعبة.

كسوة الكعبة
أثن��اء فريضة احلج وبعد أن يتوجه 
احلجاج إىل صعيد عرفة، يتوافد أهل 
مكة إىل املس��جد احل��رام للطواف 
والصالة ومتابعة تولي سدنة البيت 
احلرام تغيري كس��وة الكعبة املشرفة 
القدمية، واس��تبداهلا بالثوب اجلديد 
اس��تعدادًا الس��تقبال احلج��اج يف 
صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد 

األضحى.
وقب��ل هذا الوق��ت ويف منتصف 
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شهر ذي القعدة تقريباً، يتسلم كبري 
السدنة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل 
الشييب يف حفل سنوي الثوب اجلديد 
من الرئيس العام لش��ؤون املسجد 
احل��رام واملس��جد النب��وي بقاعة 
املناسبات الرئيسية يف مصنع كسوة 
الكعبة املش��رفة بضاحي��ة أم اجلود 
مبكة   . وبعد إحض��ار الثوب اجلديد 
تبدأ عق��ب صالة العصر مراس��م 
تغيري الكسوة حيث يقوم املشاركون 
يف عملية استبدال الكسوة عب سّلم 
كهربائي بتثبيت قطع الثوب اجلديد 
على واجه��ات الكعبة األربع على 

التوالي فوق الثوب القديم.
وتثب��ت القطع يف ع��رى معدنية 
خاص��ة )47 عروة( مثبتة يف س��طح 
الكعب��ة، ليت��م فك حب��ال الثوب 
القدي��م ليقع حتت الث��وب اجلديد 
نظرًا لكراهية ترك واجهات الكعبة 

مكشوفة بال ساتر.
ويتوىل الفنيون يف مصنع الكسوة 

عملية تشبيك قطع الثوب جانبًا مع 
اآلخر، إضافة إىل تثبيت قطع احلزام 
فوق الكسوة )16 قطعة مجيع أطواهلا 
حن��و 27 مرتًا( و6 قط��ع حتت احلزام، 
وقطعة مكتوب عليها عبارات تؤرخ 
إهداء خادم احلرمني الشريفني لثوب 
الكعبة وسنة الصنع، ومن ثم تثبت 
4 قطع صمدية )ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد ٭ اهلُل 
َمُد( توض��ع على األركان، و11  الصَّ
قطع��ة على ش��كل قناديل مكتوب 
عليها آيات قرآنية توضع بني أضالع 

الكعبة األربعة.
هذا وأن آخر قطع��ة يتم تركيبها 
هي ستارة باب الكعبة املشرفة وهي 
أصعب مراحل عملية تغري الكسوة، 
وبعد االنته��اء منها تتم عملية رفع 
ثوب الكعبة املبطن بقطع متينة من 
القماش األبيض، وبارتفاع حنو مرتين 
من ش��اذروان )القاع��دة الرخامية 
للكعب��ة( واملعروف��ة بعملية إحرام 
الكعبة   . ويرفع ث��وب الكعبة لكي 
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ال يقوم بع��ض احلجاج واملعتمرين 
بقطع الث��وب باألمواس واملقصات 
احلادة للحص��ول على قطع صغرية 

طلبًا للبكة والذكرى.
ويتم تسليم الثوب القديم جبميع 
متعلقاته للحكومة الس��عودية اليت 
تتوىل عملية تقس��يمه كقطع صغرية 
وفق اعتبارات معينة لتقدميه كإهداء 
لكبار الضيوف واملس��ؤولني وعدد 
واهليئات  الديني��ة  املؤسس��ات  من 
العاملية والس��فارات الس��عودية يف 

اخلارج.
للكعبة  الواحد  الثوب  ويستهلك 
حن��و 670 كيل��و جرامًا م��ن احلرير 
الطبيعي و150 كيلو جرامًا من سلك 
الذه��ب والفضة، ويبلغ مس��طحه 
اإلمجالي 658 م��رتًا مربعاً، ويتكون 
من 47 لفة، ط��ول الواحدة 14 مرتًا 
وبع��رض 95 س��نتيمرتاً   . ويكلف 
الثوب الواحد حن��و 17 مليون ريال 

سعودي.

املصن��ع إىل بداية  ويعود إنش��اء 
شهر حمرم عام 1357 ه� جبوار البيت 
العتيق ليكون أول مصنع لكس��وة 

الكعبة..
وملزي��د املعلومات ح��ول الكعبة 

انظر املراجع التالية:
- جممع البيان، للشيخ الطبسي 

- تفسي اليزان، للسيد الطباطبائي 

- التفسي األمثل، للشيخ الكارم 

- يف ظالل القرآن، لسيد قطب 

- أسباب النزول، للواحدي 

- تاريخ الرسل واللوك، للطبي.

- مرآة الرمني، إبراهيم رفعت.

- بدائع الزهور يف وقائع الدهور   . 

- أخبار مكة، لألزرقي

- إعالم األعالم ببناء الس��جد الرام، 

للقطي.

ش��ؤون الرمني الش��ريفني يف العهد 

العثماني، عبد اللطيف هريدي.
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شخصيات من احلرمني الشريفني )23(

محمد سليمانمحمد سليمان

أبو سعيد اخلدري



مازال حديثنا عن مدرسة الصحبة 
املبارك��ة لرس��ول اهلل9 من خالل 
الرتمجة لرموزها، الذين خلد ذكرهم 
بع��د أن صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه 
فما أن ننتهي م��ن رمز حتى ندخل 
م��ع رمز آخر ون��وذج رائع هلا.   . مع 
صحابي وابن صحابي، إنه هذه املرة 
اخلزرجي  اخلدري  اجلليل  الصحابي 
األنصاري، املولود يف السنة العاشرة 
قب��ل اهلج��رة النبوي��ة الش��ريفة، 
أبوسعيد اخلدري،  واملعروف بكنيته 
ولشهرته بها طغت على امسه، وهو 
سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن 
عبيد بن األجبر، وهو خدرة بن عوف 
بن احلارث بن اخلزرج األنصاري.   . 
وعن ابن هش��ام امسه سنان   . وخدرة 
وخدارة بطنان م��ن األنصار، وهما 
ابنا عوف ب��ن احلارث بن اخلزرج   . 
وزعم بعض الن��اس أن خدرة هي 

أم األجبر.

أما أمه، فهي أنيسة بنت أبي حارثة 
من بين عدي بن النجار.

وأخوه ألمه قتادة بن النعمان)1(.
لق��د كان هذا الصحاب��ي وجهًا 
بارزًا مش��هورًا م��ن األنصار ومن 
أفاضلهم، وكان من احملِدثني الكبار، 
وكان ذا علم ومعرفة وفقه ، وله من 
الروايات الكثرية مستقاًل يف روايتها 
أو مشاركًا مع غريه، و رواياته وأقواله 
متيزت بأنها جاءت يف أمهات األمور 
اليت ش��كلت أساسًا عظيمًا وصرحًا 
كبريًا يف البناء العقائدي والتشريعي 

يف اإلسالم وتارخيه ومبادئه وقيمه..

ممن شهد بيعة الرضوان
)لََقْد َرِض��َي اهلُل َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ 
��َجَرِة َفَعلَِم ما  ُيبايُِعوَنَك َتْحَت الشَّ
ِكيَنَة َعَلْيِهْم َو  ِفي ُقُلوبِِهْم َفَأْنَزَل السَّ

َأثاَبُهْم َفْتحًا َقِريبًا...()2(.
يف الس��نة الثامنة للهجرة النبوية 
وقع��ت البيع��ة املعروف��ة ببيع��ة 
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الرضوان انطالق��ًا من اآلية املباركة 
وما حتمله من رضاء اهلل تعاىل عمن 
باي��ع رس��وله9 يف احلديبية حتت 
الشجرة وهي شجرة السمرة ، وهلذا 
تسمى بيعة احلديبية وبيعة الشجرة ، 
وقلوبهم مملوءة بصدق النية واليقني 
والص��ب والوفاء مبا عق��دوا البيعة 
عليه .   . فكان هذا الصحابي اجلليل 
أبو سعيد اخلدري واحدًا من أولئك 
الصادقني حني شهد بيعة الرضوان، 
حني جاء رسول اهلل9 إىل الشجرة، 
فاس��تند إليها وبايع الناس على أن 
يقاتلوا املش��ركني وال يفروا.   . وكان 
قد أرسل رس��ول اهلل9 عثمان بن 
عفان إىل أبي سفيان وأشراف قريش 
خيبهم أنه مل ي��أت حلرب وإنا جاء 
زائرًا البيت معظمًا حلرمته، فاحتبسته 
قري��ش عندها فبلغ رس��ول اهلل9 
واملسلمني أن عثمان قد قتل، فاطلق 
رس��ول اهلل9 قول��ه: ال نبح حتى 

نناجز القوم ..

وه��ذا س��بب البيع��ة ونصه��ا، 
كم��ا قال ابن اس��حاق يف الس��رية 
: فحدث��ين عبداهلل ب��ن أبي بكر أن 
رس��ول اهلل9 ق��ال ح��ني بلغه أن 
عثمان ق��د قتل: ال نبح حتى نناجز 
الق��وم، فدعا رس��ول اهلل9 الناس 
إىل البيعة، فكان��ت بيعة الرضوان 
حتت الشجرة، فكان الناس يقولون، 
املوت،  على  رس��ول اهلل9  بايعهم 
وكان جاب��ر بن عب��داهلل يقول: إن 
رس��ول اهلل9 مل يبايعنا على املوت، 

ولكنا بايعنا على أن ال نفّر.
لق��د كان أبوس��عيد مم��ن بايعوا 
رس��ول اهلل9 على أن ال تأخذهم 
يف اهلل لومة الئم، كما حيدثنا س��هل 
بن س��عد عن أبيه ع��ن جده قال : 
بايع��ت النيب9 أنا وأبو ذر وعبادة 
بن الصامت وحممد بن مسلمة وأبو 
سعيد اخلدري وس��ادس على أن ال 
تأخذنا يف اهلل لومة الئم، فاس��تقال 

السادس فأقاله)3(.
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يوم أحد
رغبته يف أن يكون مقاتاًل يف  معركة 
أحد حال دونها رفض رسول اهلل9 
ألنه اس��تصغره.   . يقول أبو س��عيد: 

عرضت ي��وم ُأحد عل��ى النيب9 
وأنا ابن ثالث عش��رة، فجعل أبي 
يأخذ بيدي ويقول: يا رسول اهلل! إّنه 
عب��ل ضخم العظ��ام ، و جعل نيب 
اهلل9 يصعِّ��د يف النظر ويصوِّبه ، 

ثم قال9: ُردَُّه ، فردَّني ..)4(

وإن حرمه صغر س��ّنه عن وس��ام 
املشاركة يف هذه املعركة فقد نال أبوه 
رضي اهلل عنه وسام الشهادة الكبري 
، وأنه بعيد عن النار ، ففي خب كما 

يف الس��رية النبوية البن هش��ام أن 
رسول9 يوم أحد وقع يف حفرة من 
احلفر اليت عمل أبو عامر ليقع فيها 
املسلمون وهم ال يعلمون ، فأخذ علي 
بن أبي طالب7 بيد رسول اهلل9 
ورفع��ه طلح��ة بن عبي��داهلل حتى 
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استوى قائمًا ومص مالك بن سنان 
أبو س��عيد اخلدري ال��دم عن وجه 
رس��ول اهلل9 ثم ازدرده أي ابتلعه، 
فقال رسول اهلل9: من مس دمي دمه 
مل تصبه النار    . وقد استش��هد مالك 

بن سنان يف هذه الواقعة .

ابن الشهيد!
 وإن مل مينح��ه س��نه فرص��ة قتال 
املش��ركني يف معرك��ة أح��د إال أنه 
وتكرميًا ملالك بن س��نان والبنه أبي 
سعيد أيضًا كان يدعوه رسول اهلل9 
وبعض الصحابة: » ابن الش��هيد«، 
كما ورد يف راوية طويلة يتحدث فيها 
أبو سعيد عن صحبته لعلي7 إىل 
اليمن، ورفض علي7 اس��تعمال 
إب��ل الصدقة من قبل أبي س��عيد 
وم��ن معه مم��ن كان يف رفقة اإلمام 

علي7 قائاًل هلم:
»إن��ا لك��م منه��ا س��هم كم��ا 

للمسلمني«.

إنه احلق والعدل واملس��اواة اليت 
متي��زت بها ش��خصية علي7 ومل 
يدركه��ا ويقدرها هؤالء األصحاب؛ 
مما جعل أبا سعيد يشكو ما يسّمونه 
غلظة علي7 وتضييقه عليهم إىل 
رسول اهلل9 و هو ما تضمنه قوله: 
يا رسول اهلل9، ما لقينا من علي من 
الغلظة وس��وء الصحبة والتضييق   . 
وهنا يقول س��عيد: فانتبذ أي اعتزل 
ناحية رسول اهلل9 وجعلت أنا أعدد 
ما لقينا منه حتى إذا كنت يف وس��ط 
كالم��ي ضرب رس��ول اهلل9 على 

فخذي ، وكنت منه قريباً، وقال:
»س��عد بن مالك ابن الش��هيد، 
م��ه بعض قول��ك ألخي��ك علي ، 
ف��واهلل ، لقد علمت أنه أخش��ن يف 

سبيل اهلل«.
قال: فقل��ت يف نفس��ي: ثكلتك 
أمك، س��عد بن مال��ك ، أال أراني 
كنت فيما يكره منذ اليوم وما أدري؟ 
ال ج��رم ، واهلل ال أذكره بس��وء أبدًا 
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سّرًا وعالنيًة)5(.
وإن اس��تصغر أبو سعيد اخلدري 
يوم أحد فرد، إال أنه شارك بعد ذلك 
مع رس��ول اهلل9 يف اثنيت عش��رة 
غزوة، بدءًا مبعركة اخلندق اليت كانت 

أول مشاهده وبيعة الرضوان...)6(
وعن اخلدري كما ج��اء يف أمالي 
الطوس��ي: أخبنا الشيخ أبو جعفر 
د بن  الطوسي، عن أبي عبد اهلل حمَمَّ
��د ]النعمان[ عن أبي احلس��ن  حمَمَّ
د بن املظفر البزاز، عن أمحد بن  حمَمَّ
عبيد العطاردي، عن أبي بش��ر بن 
بكري، عن زياد ب��ن املنذر، عن أبي 
عب��د اهلل موىل بين هاش��م، عن أبي 
س��عيد اخلدري، قال: ..   . ملا كان يوم 
أحد شجَّ النيب9ُّ يف وجهه وُكِسرت 

رباعيته، فقام9 رافعًا يديه يقول:
إنَّ اهلل اشتدَّ غضبه على اليهود أن 
قالوا: عزيٌر ابن اهلل، واش��تدَّ غضبه 
املس��يح  قالوا:  أْن  النص��ارى  على 
ابن اهلل، واشتدَّ غضبه على من أراق 

دمي، وآذاني يف عرتتي)7(.
ومما رواه أبو س��عيد عن جمريات 
معرك��ة أحد كم��ا يف خمتصر تاريخ 
دمشق تفاصيل إصابة رسول اهلل9 

كما يف اخلب عنه:
كان أبو س��عيد اخلدري حيدث أن 
يوم  أصيب وجه��ه  رس��ول اهلل9 
أحد، فدخلت احللقتان من املغفر يف 
وجنته، فلما نزعتا جعل الدم يسرب 
كما يسرب الشن، فجعل أبي مالك 
بن سنان ميلج الدم بفيه، ثم ازدرده، 
فقال رس��ول اهلل9: م��ن أحب أن 
ينظر إىل من خالط دمه دمي فلينظر 
إىل مال��ك بن س��نان   . فقيل ملالك: 
تشرب الدم ؟ فقال: نعم أشرب دم 
رس��ول اهلل9   . فقال رسول اهلل9: 
من مس دمه دمي مل تصبه النار   . قال 
أبوسعيد: فكنا ممن رد من الشيخني 
مل نز مع املقاتلة، فلما كان من النهار، 
وبلغنا مصاب رسول اهلل9، وننظر 
إىل سالمته، فنرجع بذلك إىل أهلينا، 
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فلقينا الن��اس منصرفني ببطن قناة، 
فلم يكن همة إال النيب9 ننظر إليه، 
فلما نظر إلي قال: سعد بن مالك؟ 
قلت: نعم بأب��ي وأمي، فدنوت منه 
فقبلت ركبته وهو على فرس��ه، ثم 
ق��ال: آجرك اهلل يف أبيك   . ثم نظرت 
إىل وجهه فإذا يف وجنتيه مثل موضع 
الدرهم يف كل وجنة، وإذا ش��جة يف 
جبهته عند أصول الشعر، وإذا شفته 
السفلى تدمى، وإذا رباعيته اليمنى 
شظية، وإذا على جرحه شيء أسود   . 
فسألت: ما هذا على وجهه؟ فقالوا: 
حص��ري حمرق، وس��ألت: م��ن دمى 
وجنتيه؟ فقي��ل: ابن قميئة    . فقلت: 
من ش��ّجه يف جبهته؟ فقي��ل: ابن 
ش��هاب   . فقلت: من أصاب شفته؟ 
فقيل: عتبة   . فجعت أعدو بني يديه 
حتى ن��زل ببابه ، فما نزل إال محاًل ، 
وأرى ركبتيه جمحوشتني ، يتكئ على 
السعدين: سعد بن عبادة، وسعد بن 

معاذ، حتى دخل بيته.

وأذن  الش��مس  غرب��ت  فلم��ا 
بالل بالصالة، خرج رس��ول اهلل9 
عل��ى مثل تلك احل��ال، يتوكأ على 
الس��عدين، ثم انص��رف إىل بيته ، 
والناس يف املسجد يوقدون النريان، 
يتكمدون بها من اجل��راح ،ثم أذن 
بالل بالعش��اء حني غاب الشفق ، 
فلم خيرج رسول اهلل9، وجلس بالل 
عند بابه حتى ذهب ثلث الليل، ثم 
ناداه : الصالة يا رس��ول اهلل    . فخرج 
رس��ول اهلل9 وقد كان نائماً   . قال: 
فرمقت��ه ف��إذا هو أخف يف مش��يته 
من��ه حني دخل بيت��ه ، فصليت معه 
العش��اء، ثم رجع إىل بيته وقد صف 
ل��ه الرجال ما بني بيت��ه إىل مصاله 
ميشي وحده حتى دخل ، ورجعت إىل 
أهلي فخبتهم بسالمة رسول اهلل9 
فحم��دوا اهلل على ذل��ك وناموا ، 
وكانت وجوه اخل��زرج واألوس يف 
املسجد على باب النيب9 حيرسونه 

فرقًا من قريش أن تكر..)8(
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عفته وطاعته !!
عرف هذا الصحابي بعفة النفس 
وش��دة االمتثال ألمر رسول اهلل9 
واألخ��ذ بنصحه وإرش��اده ولثقته 
املطلقة بوعد اهلل ورس��وله9   . ملا 
مسع رس��ول اهلل9 يع��د املتعففني 
عن املسألة بأن اهلل تعاىل سيغنيهم 
من فضله وإحس��انه وقد جاء يسأل 
الرس��ول9 وقد بلغت به احلاجة 
مبلغ��ًا عظيمًا حتى أن��ه ربط على 
بطنه احلج��ر من ش��دة اجلوع إال 
أنه آثر الص��ب واالحتمال رجاء ما 
عن��داهلل تعاىل، وقد حتقق له ما وعد 
ب��ه رس��ول اهلل9 فأغن��اه اهلل من 

فضله.
ومما قاله أبو س��عيد نفس��ه بعد 
استش��هاد أبيه وبعد م��ا أمل بأهله 
العوز  :  استش��هد أبي ي��وم أحد ، 
وتركن��ا بغري م��ال، فأصابتنا حاجة 
شديدة    . قال : فقالت لي أمي : أي 
بين! ائت النيب9 فاسأله لنا شيئاً   . 

فجئته فس��لمت وجلست، وهو يف 
أصحابه جالس فقال واستقبلين: إنه 
من استغنى أغناه اهلل، ومن استعف 
أعفه اهلل، ومن اس��تكف أكفه اهلل   . 
قال: قلت : ما يريد غريي   . فانصرفت 
ومل أكلمه يف شيء   . فقالت لي أمي: 
ما فعلت؟ فأخبته��ا اخلب    . قال : 
فصّبنا اهلل عز وجل ورزقنا ش��يئاً   . 
فبلغن��ا، حت��ى أحلت علين��ا حاجة 
شديدة أش��ّد منها   . فقالت لي أمي: 
ائت النيب9 فاسأله لنا شيئاً   . قال: 
فجئته وه��و يف أصحاب��ه جالس، 
فسلمت وجلست، فاستقبلين وعاد 
بالقول األول وزاد فيه : ومن س��أل 
وله قيمة أوقية فهو ملحف    . قال : 
قلت : الياقوتة ناقيت خري من أوقية ، 
فرجعت ومل أسأله .   . فرزق اهلل تعاىل 
حتى ما أعلم أهل بيت من األنصار 

أكثر أموااًل منا)9(.
وعن هالل بن حصن قال : نزلت 
على أبي سعيد اخلدري فضمين وإياه 
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اجملل��س    . قال : فح��دث أنه أصبح 
ذات ي��وم وقد عص��ب على بطنه 
حجرًا من اجل��وع فقالت له إمرأته 
أو أمه: ائت النيب9 فاس��أله فقد 
أتاه فالن فس��أله فأعطاه وأتاه فالن 
فس��أله فأعطاه    . فقال : قلت : حتى 
ألتمس شيئاً، قال: فالتمست فأتيته، 
قال حجاج: فلم أجد شيئًا فأتيته وهو 
خيطب فأدركت من قوله وهو يقول:

»َمِن اْسَتَعفَّ ُيِعفَُّه اهلُل َوَمِن اْسَتْغَنى 
ُيْغِنِه اهلُل َوَمْن َسَأَلَنا ِإمَّا َأْن َنْبُذَل َلُه َو 
ِإمَّا َأْن ُنَواِس��َيُه ..   . َوَمْن َيْسَتِعفُّ َعنَّا 

َأْو َيْسَتْغيِن َأَحبُّ ِإَلْيَنا ممَّْن َيْسَأُلَنا«.
قال : فرجعت فما سألته شيئاً، فما 
زال اهلل تعاىل يرزقن��ا حتى ما أعلم 
يف األنصار أهل بي��ت أكثر أموااًل 

منا)10(.

جرأته يف احلق !! 
ار والفئة الباغية: اخلدري يعرف  عمَّ
جي��دًا أن معاوية وجنده وأتباعه هم 

أه��ل الباطل ، كي��ف ال وهو الذي 
روى ما ذكره رسول اهلل9 حبق عمار 
بن ياس��ر أنه هو الذي تقتله الفئة 
الباغي��ة، وهو ما ح��دث بالفعل يف 
معركة صفني حينما كان عمار حيمل 
راية احلق اليت ميثله��ا أمري املؤمنني 
علي7 وخيوض غمار معركة ضارية 
ضد جند الش��ام ومعاوية يقدمهم ، 
فعن أبي س��عيد اخلدري قال: ..   . كنا 
نعمر املس��جد وكنا حنمل لبنة لبنة 
وعمار لبنت��ني لبنتني، فرآه النيب9 
فجع��ل ينفض ال��رتاب عنه ]عن 
رأس عمار خ ل[ ويقول: ]يا عمار[ 

أال حتمل كما حيمل أصحابك؟
قال: إني أريد األجر من اهلل تعاىل.

ق��ال: فجعل ينف��ض الرتاب عنه 
الباغية،  الفئة  ويقول: وحيك تقتلك 
ويدعون��ك  اجلن��ة  إىل  تدعوه��م 

إىل  النار.
قال عمار: أع��وذ بالرمحن - أظنه 

قال -: من الفنت)11(.
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وألن أبا س��عيد اخلدري2 كان 
ق��وااًل باحلق ال خي��اف يف اهلل لومة 
الئ��م، كان ال يض��ّن بكلمة نصح 
حتى للظاملني أو كلمة حق يقوهلا يف 
س��احتهم ويف بالطهم، ومن مواقفه 

وأقواله اليت هي مصداق هلذا :
موقفه من معاوية زعيم الفئة 
الباغي��ة اليت قتل��ت الصحابي 
الكبري عمار بن ياسر رضوان اهلل 
تع��اىل عليه: فق��د ذهب إىل 
معاوية بن أبي س��فيان ليوصل 
إليه ص��وت احلق وال خياف لومة 
الئم، قال شعبة عن أبي سلمة: 
مسعت أبا نضرة عن أبي س��عيد 
رفع��ه: ال مينعن أحدكم خمافة 
الناس أن يتكل��م باحلق إذا رآه   . 
ويف رواية: إذا شهده أو علمه   . 
فحملين  أب��و س��عيد:  وقال 
ذلك عل��ى أن ركبت إىل معاوية 
ث��م رجعت   . ويف  أذنيه  فمألت 
رواية أخرى: دخل أبو سعيد 

اخلدري على معاوية فس��لم ثم 
جلس فقال : احلمد هلل الذي 
أجلسين منك هذا اجمللس، مسعت 
رسول اهلل9 يقول : »ال مينعن 
أحدك��م، إذا رأى احلق أن يقول 
به«، وإنه بلغ��ين عنك يا معاوية 
ك��ذا وكذا ، وفعلت كذا وكذا    . 
فعدد عليه أش��ياء من فعاله ومما 
بلغه عن��ه  . فقال له معاوية : 
أفرغ��ت ؟ ق��ال : نعم    . قال 
: فانصرف  . فخرج أبو سعيد 
من عنده وهو يقول : احلمدهلل، 

احلمد هلل.
موقفه من مروان بن الكم : كان 
ل��ه موقف من الرج��ل الذي أنكر 
على مروان بن احلكم تقديم خطبة 
العيد على الصالة ، يش��هد بذلك، 
فل��م يكتف أب��و س��عيد اخلدري 
بتعضي��ده ، ب��ل أنكر بي��ده حيث 
جذب مروان حماواًل منعه من صعود 
املنب ألداء اخلطبة قبل الصالة ، غري 
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أن م��روان تغلب عليه وصعد املنب 
وخطب قبل الصالة ، كما جاء ذلك 

يف صحيح مسلم.
ومل يكت��ف أب��و س��عيد اخلدري 
بتعضي��د الذي أنك��ر على مروان 
ب��ل أنكر أبو س��عيد اخلدري على 
مروان بن احلكم تقديم اخلطبة على 
الصالة ومل يكتف أبو سعيد باإلنكار 
باللسان، بل أنكر بيده؛ حيث جذب 
مروان حم��اواًل منعه من صعود املنب 
ألداء اخلطب��ة قبل الصالة، وكانا قد 
جاءا معاً، غري أن مروان تغلب عليه 
وصعد املنب وخط��ب قبل الصالة، 

كما جاء ذلك فى الصحيحني)12(.

ما حدث له يف واقعة احلرة
.   . يف مدينة رسول اهلل9 وبعد أن 
أباحها مسلم بن عقبة ثالثًا يقتلون 
الناس ويأخذون األموال ، فأفزع ذلك 
من كان بها من الصحابة ، فخرج أبو 
س��عيد اخلدري حتى دخل يف كهف 

يف اجلبل ، فبص��ر به رجل من أهل 
الشام، فجاء حتى اقتحم عليه الغار . 
قال أبو خمنف : فحدثين احلس��ن بن 
عطية العويف عن أبي سعيد اخلدري، 
قال : دخل إلّي الشامي ميشي بسيفه، 
قال : فانتضيت سيفي فمشيت إاليه 
ألرعبه لعّله ينصرف عين ، فأبى إال 
اإلقدام علي ، فلما رأيت أن قد جد 

مشت سيفي ثم قلت له : 
}َلِئْن َبَسْطَت إَِليَّ َيَدَك لَِتْقُتَلِني ما 
َأَنا بِباِس��ٍط َيِدَي إَِلْي��َك ألَِْقُتَلَك إِنِّي 

َأخاُف اهلَل َربَّ اْلعاَلِميَن{)13(
فق��ال ل��ي : من أن��ت هلل أبوك ! 
فقلت : أنا أبو سعيد اخلدري ، قال : 
صاحب رسول اهلل9؟ قلت : نعم ، 

فانصرف عين)14(.
وم��ن طري��ق يزيد ب��ن عبد اهلل 
بن الش��خري، قال: خرج أبو سعيد 
يوم احلرة فدخل غ��ارًا فدخل عليه 
ش��امي فقال: أخرج   . فقال: ال أخرج 
وإن تدخل علي أقتلك فدخل عليه 
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فوضع أبو س��عيد السيف وقال: بؤ 
بإمثك قال: أنت أبوس��عيد اخلدري؟ 

قال: نعم   . قال : فأستغفر لي.
وتعرض للضرب واالعتداء على 
يد جيش يزيد بن معاوية بعد واقعة 
احلرة .   . يقول عن ذلك : لزمت بييت 
ليالي احلرة فلم أخرج ، فدخل علّي 
نفر من أهل الش��ام فقال��وا : أيها 
الش��يخ! أخرج ما عن��دك    . فقلت: 
ما عن��دي مال   . ق��ال : فنتفوا حلييت 
وضربون��ي ضربات ، ث��م عمدوا 
إىل بي��يت فجعلوا ينقل��ون ما خّف 

هل��م من املتاع ، حت��ى أنهم عمدوا 
إىل الوس��ادة والف��راش فينفضون 
صوفهما ويأخ��ذون الظرف ، حتى 
لقد رأيت بعضه��م أخذ زوج محام 

كان يف البيت ، ثم خرجوا)15(.

مما قاله علماء الرجال يف توثيقه 
وعلمه واستقامته

اخلدري وال��ذي كان أحد الثابتني 
فكري��ًا عل��ى معرفة احل��ق ، وأحد 
الراس��خني فى دعم احلقيقة، له يف 
كتب الرج��ال مكانة مرموقة واحتل 
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منزلة كب��رية يف أقواهلم ، وحنن هنا 
نتطرق باختصار إىل ما تيسر لنا من 

كل ذلك.
و قبل أن نذكر أقوال العلماء فيه 
نذكر ما قاله اإلمام الصادق7 عنه 
حيث ذكره بتبجيل وتكريم ، ونّص 
على استقامته يف طريق احلق : »كان 
وكان  رس��ول اهلل9،  أصحاب  من 

مستقيمًا «.
رجال  رسول اهلل9،  أصحاب  من 
الش��يخ ) 3 (    . وع��ّده يف أصحاب 
بن  قائاًل: س��عد  أمرياملؤمن��ني7 
مال��ك اخلزرجي ، يكنى أبا س��عيد 
املدني  العربي  األنص��اري  اخلدري 
) 2 (    . وع��ده البق��ي يف أصحاب 
رس��ول اهلل9، قائال : »وأبوس��عيد 
 ، اخلدري األنص��اري: عربي مدني 

وامسه سعد بن مالك، خزرجي.
أصحاب  م��ن  األصفي��اء  وف��ى 
أمرياملؤمن��ني7 قائاًل: »أبوس��عيد 

اخلدري عربي أنصاري.

وقال الكش��ي يف ترمجة أبي أيوب 
األنصاري: »قال الفضل بن شاذان : 
هو من الس��ابقني الذين رجعوا إىل 

أمرياملؤمنني7«.
وتق��دم يف ترمج��ة جن��دب ب��ن 
جن��دب الغف��اري يف رواية العيون 
ع��ن الرضا7 ع��ّده م��ن الذين 
مض��وا على منه��اج نبيهم7 ومل 
يغريوا ومل يبدلوا   . وقال الكش��ي يف 
ترمجته : أبوس��عيد اخلدري : محدويه، 
قال : حدثنا أي��وب عن عبداهلل بن 
املغ��رية ، قال : حدثين ذريح عن أبي 
أبوس��عيد  ذكر   : ق��ال  عبداهلل7، 
اخل��دري فقال : كان م��ن أصحاب 
رسول اهلل9 وكان مستقيماً، فقال : 
فنزع ثالثة أيام فغسله أهله ثم محلوه 

إىل مصاله، فمات فيه.
حممد بن مس��عود ، ق��ال : حدثين 
احلس��ني بن أش��كيب ، قال : أخبنا 
حمس��ن بن أمحد، عن أبان بن عثمان، 
عن ليث املرادي، عن أبي عبداهلل7 
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قال : »إن أبا سعيد اخلدري كان قد رزق 
هذا األمر وإنه اش��تّد نزعه فأمر أهله 
أن حيملوه إىل مصاله الذي كان يصلي 

فيه، ففعلوا فما لبث أن هلك«.
محدوي��ه قال : حدثن��ا يعقوب بن 
يزي��د ، ع��ن ابن أب��ي عمري ، عن 
احلسني بن عثمان ، عن ذريح ، قال: 
مسعت أبا عب��داهلل7، يقول : كان 
علي بن احلس��ني8، يقول : »إني 
ألكره للرجل أن يعافى يف الدنيا وال 
يصيبه ش��يء من املصائب    . ثم ذكر 
أن أبا سعيد اخلدري وكان مستقيماً  � 
ن��زع ثالثة أي��ام فغس��له أهله ثم 
)محلوه( محل إىل مصاله فمات فيه  . 

يف  إلي��ه  الص��دوق  وطري��ق 
وصية  الن��يب9، إىل علي7، اليت 
أوهل��ا : »يا علي إذا دخلت العروس 
بيتك« : حممد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني2 عن أبي سعد احلسن 
بن علي العدوي، عن يوس��ف بن 
حييى اإلصبهاني أب��ي يعقوب، عن 

أبي علي إمساعي��ل ابن حامت ، قال : 
حدثنا أبوجعف��ر أمحد بن زكريا بن 
س��عيد املكي ، قال: حدثنا عمر بن 
حفص عن إس��حاق ب��ن نيح عن 
حصيف ، عن جماهد ، عن أبي سعيد 

اخلدري)16(.
كما شهد مبناقبه الفريق اآلخر وأنه 
كان من فقهاء الصحابة وفضالئهم 
البارعني، فعن حنظلة بن أبي سفيان 
اجلمحي، عن أش��ياخه أنهم قالوا : 
مل يكن من أح��داث الصحابة أفقه 
من أبي س��عيد اخلدري، ويف رواية: 

أعلم.)17(
وقال اب��ن كث��ري : كان من نباء 
الصحابة ، وفضالئهم ، وعلمائهم.

وقال اخلطيب البغدادي : وكان أبو 
س��عيد من أفاضل األنصار ، وحفظ 

عن رسول اهلل9 حديثًا كثريًا ..
قال اإلم��ام الذهيب : اإلمام اجملاهد 
مف��يت املدينة حدث ع��ن النيب9 

فأكثر وأطاب.
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وهو م��ن املكثرين م��ن احلديث 
وكان من أفقه أحداث الصحابة  . 

وقالوا عنه : إنه روى عن النيب9 
الكثري .

وروى ع��ن اخللف��اء األربع��ة ، 
وغريهم.

روى عنه من الصحابة: ابن عباس 
وابن عمر وجابر ، وغريهم .

روى عنه من كبار التابعني: سع�يد 
بن املس��يب ، وأبو عثمان النهدي، 
وط��ارق بن ش��هاب ، ومن بعدهم 

عطاء ، وجماهد ، وغريهم .
وقالوا : إنه روى أبو سعيد اخلدري 
ألفًا ومائة وس��بعني حديثًا باملكرر، 
اتفق البخاري ومس��لم على ثالثة 
وأربع��ني حديثاً، وانف��رد البخاري 
بس��تة عش��ر حديثاً، وانفرد مسلم 

باثنني ومخسني حديثًا)18(.

مالحظة مهمة
كان أبو سعيد اخلدري رضوان اهلل 

تعاىل عليه مكثرًا للرواية كما ذكرنا، 
وهلذا األمر أسبابه اليت منها :

إن أبا س��عيد أعلن إسالمه وهو 
ما زال صغريًا، ف��كان له عند قدوم 
النيب9 املدينة إحدى عشرة سنة، و 
هو سن صفاء الذهن والقدرة على 
.   . وكان ملالزمته  احلفظ والتحصيل 
الطويلة للنيب9 واليت دامت عشر 
س��نوات وهي املدة اليت قضاها9 
باملدين��ة املنورة مل يفارقه أبوس��عيد 
فيها.   . وكان لتأخر وفاته، دور كبري يف 
منحه وقت��ًا كافيًا لتبليغ ما حتتفظ به 
ذاكرته من أحاديث وما يتوفر عليه من 
علوم ، فقد عاش بعد وفاة النيب9 
فرتة زمنية طويلة ، حنو مخس وستني 
سنة، ويف هذه الفرتة احتاج الكثريون 
إىل علمه ، فتكاثر عليه طالب العلم 
ينهلون من علم��ه وحيفظون عنه ما 
مسع من رس��ول اهلل9، وحّدث عنه 
خلق كثري م��ن الصحابة والتابعني، 
ويش��هد بهذا أس��ناد رواياته ، وقام 
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هؤالء بتبليغ ما مسعوا منه..
التحمل  مص��ادر  ولتع��دد  هذا، 
بالنس��بة ألبي سعيد أهميته يف كثرة 
روايات��ه، فكما حتم��ل احلديث عن 
الرس��ول9 فلقد حتم��ل احلديث 
عن كبار الصحابة .   . وأيضًا لتفرغه 
للتحدي��ث والفقه ، مم��ا جعله أن 

يكون أحد الفقهاء احملدثني ..
هذا، وأن هناك قواس��م مش��رتكة 
جامعة بني الصحابة املكثرين لرواية 
األحاديث عن رس��ول اهلل9 يتمثل 
بطول مالزمتهم لرسول اهلل9 وإن 
اختلفوا يف مدتها، وبتأخر وفاتهم ، 
فلقد مكثوا بعد وفاة الرس��ول9 
فرتة زمنية كان فيها متسع ألن حيدثوا 
الناس ويستفيد هؤالء من علمهم   . 
كم��ا أن مصادر حتمله��م تعددت، 
فنراهم قد حتملوا عن رسول اهلل9 
وحتملوا عن كب��ار الصحابة ، وإن 
كان��وا يف األعم األغل��ب حيذفون 
الواس��طة بينهم وبني الرسول9 

لثقتهم مب��ن حدثوهم    . ومل ينفردوا 
مب��ا حدثوا ب��ه عن رس��ول اهلل9 
بل ش��اركهم غريهم من الصحابة 
يف رواي��ة كثري مم��ا رووا، فروايات 
أبي س��عيد اخلدري حلديث الغدير 
وحلديث الثقلني ولغريهما مل ينفرد 
بروايتها وحده، بل هناك العديد من 
األحاديث...   .  ه��ذه  رووا  الصحابة 
وهلذا ندهم يروي أحدهم عن عدد، 
وعدد يروي عنهم، كما هو احلال مع 
أبي س��عيد اخلدري؛ فقد روى عن 
النيب9 مباشرة وعن أبيه وأخيه ألمه 
قت��ادة بن النعمان، وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي، وزيد بن ثابت وأبي 
قتادة األنصاري، وعبداهلل بن س��الم 
وأسيد بن حضري، وابن عباس وأبي 
موسى األشعري، ومعاوية وجابر بن 

عبد اهلل.
وعن��ه ابنه عبد الرمح��ن وزوجته 
زينب بنت كع��ب بن عجرة، وابن 
عباس، وابن عمر، وجابر، وزيد بن 
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ثابت، وأبو أمامة بن س��هل وحممود 
بن لبيد وابن املس��يب، وطارق بن 
ش��هاب وأبو الطفي��ل وعطاء بن 
أبي رباح، وعطاء بن يس��ار وعطاء 
ب��ن يزيد وعياض ب��ن عبد اهلل بن 
أبي س��رح، واألغر بن مسلم وبشر 
بن س��عيد وأبو الوداك وحفص بن 
عاصم، ومحيد ب��ن عبد الرمحن بن 
عوف وأخ��وه أبو س��لمة بن عبد 
الرمحن، ورجاء بن ربيعة والضحاك 
املش��رقي، وعامر بن سعد بن أبي 
وقاص، وعبد اهلل بن خباب، وسعيد 
بن احل��ارث األنص��اري، وعبد اهلل 
بن حمرييز، وعب��د اهلل بن أبي عتبة 
م��وىل أنس، وعب��د الرمحن بن أبي 
نعم، وعبيد بن حنني، وعبد اهلل بن 
عبد الرمحن بن أبي صعصعة، وعبد 
الرمحن بن بشر بن مسعود، وعبيد 
ب��ن عمري، وعقبة بن عب��د الغافر، 
وعكرمة، وعمرو بن س��ليم وقزعة 
بن حييى ومعبد بن س��ريين، ونافع 

موىل ب��ن عمر، وحييى ب��ن عمارة 
بن أبي حس��ن، وجماهد، وأبو جعفر 
الباقر، وأبو سعيد املقبي، وأبو عبد 
الرمحن احلبلي، وأبو عثمان النهدي، 
وأب��و س��فيان موىل بن أب��ي أمحد، 
وأب��و صاحل الس��مان، وأبو املتوكل 
الناجي، وأبو نض��رة العبدي، وأبو 
علقمة اهلامشي، وأبو هارون العبدي 

وغريهم.
ق��ال حنظلة بن أبي س��فيان عن 
أشياخه: وروى عن خالئق غريهم..

حب��ه ووالؤه ألئم��ة أه��ل البي��ت 
النبوي

لقد عاصر هذا الصحابي اجلليل 
من املعصومني الرسول األعظم9 
فنال بذلك وس��ام الصحبة املباركة 
فكان ممن مح��ل معه األمانة ..   . وممن 
بذل كل غال ونفي�س من أجل إعالء 
كلم�ة احل���ق ، وكان ممن حفظ عن 
رسول اهلل9 سننًا كثرية وروى عنه 
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علماً مجًا ، وكان م��ن نباء األنصار 
وعلمائهم وفضالئهم..

وقد عاصر أربعة م��ن أئمة أهل 
البي��ت: بدءًا باإلم��ام علي، ثم 
اإلمام احلس��ن، واإلمام ا حلس��ني، 
واإلمام علي بن احلس��ني8 وكان 
واعي��ًا صادقًا يف والئ��ه هلم  .  . ويعّد 
من أجالء الصحاب��ة الذين كانت 
هلم مواقف مش��رفة م��ع أئمة أهل 
البي��ت: ..انطالقًا من صدق حبه 
ومودته هلم ، وحتمل األذى يف سبيله 

هذا. 
فه��و إضافة إىل أنه مل يرتك مرافقة 
أم��ري املؤمنني عل��ي7، وكان إىل 
جانبه يف معركة النهروان، ظل والؤه 
مستمرًا مدافعًا عنه حتى بعد انتقال 

اإلمام علي إىل جوار ربه ..
روايات��ه  م��ن  واح��دة  وه��ذه 
رضوان اهلل تعاىل عليه يف حب أئمة 

أهل البيت:
��د  ثن��ا حمَمَّ تق��ول الرواي��ة : حدَّ

ب��ن الفض��ل بن زيدوي��ه اجلالب 
ثن��ا إبراهيم بن  اهلمداني، قال: حدَّ
ثنا احلسن  عمرو اهلمداني، قال: حدَّ
بن إمساعيل، عن س��عيد بن احلكم، 
عن أبيه، ع��ن األوزاعي، عن حييى 
بن أبي كثري، عن أبي سلمة، عن أبي 
رسول اهلل9:  قال  اخلدري،  س��عيد 
»من رزق��ه اهلل حبَّ األئمة من أهل 
بييت فقد أصاب خري الدنيا واآلخرة، 
نَّ أحد أنَّ��ه يف اجلنة، فإنَّ  فال يش��كَّ
يف حب أهل بييت عش��رين خصلة، 
عش��ر منها يف الدنيا وعشر منها يف 

اآلخرة؛
أم��ا ال��يت يف الدني��ا يف الزهد، 
واحلرص على العم��ل، والورع يف 
الدي��ن، والرغبة يف العبادة، والتوبة 
قبل املوت، والنش��اط يف قيام الليل، 
واليأس مما يف أيدي الناس، واحلفظ 
، والتاس��عة  ألمر اهلل ونهيه عزَّ وجلَّ

بغض الدنيا، والعاشرة السخاء.
وأما اليت يف اآلخرة، ف�ال ينشر له 
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ديوان، وال ينصب له ميزان، ويعطى 
كتابه بيمينه، ويكت��ب له براءة من 
النار، ويبيض وجهه، ويكس��ى من 
حلل اجلنة، ويشفع يف مائة من أهل 
بيته، وينظر اهلل عزَّ وجلَّ إليه بالرمحة، 
ويتوج من تيجان اجلنة، والعاش��رة 

يدخل اجلنة بغري حساب.
فطوبى حمليب أهل بييت«)19(.

وحنن هنا نكتفي مبا رواه أبو سعيد 
يف أمهات املس��ائل اليت ابتين عليها 

املذهب اإلمامي:
وكان يف عداد رواة حديث الثقلني 
وحديث الغدير ، وحديث املنزلة ..   . 
وهي اليت ش��كلت أس��س املذهب 
اإلمام��ي، ال��ذي يس��تقي علوم��ه 
وأحكامه وأصول اعتقاده من مدرسة 
أهل البيت:، وهم العدل الثاني 
يف حديث الثقلني املش��هور.   . وكان 
من الذين شهدوا لعلي7 بالوالية 

يوم الغدير: 
 روي أن علي��ًا7 قام فحمد اهلل 

وأثنى عليه ، ثّم قال : أنِش��ُد اهلل من 
ش��هد يوم غدير ُخمٍّ إالَّ قام .   . فقام 
سبعة عش��ر رجاًل، وكان أبو سعيد 

اخلدري واحدًا منهم .
وقد ذكره الش��يخ املفيد يف كتاب 
اجلمل يف عداد من بايع أمري املؤمنني 
علي��ًا7 قائ��اًل يف مقدم��ة ذلك : 
وحن��ن نذكر اآلن من مجل��ة مبايعي 
بإمامته  الراضني  املؤمن��ني7  أمري 
الباذلني أنفسهم يف طاعته ..   . إىل أن 
قال : فممن باي��ع أمري املؤمنني7 
بغ��ري ارتي��اب ودان بإمامت��ه على 
اإلمج��اع واالتف��اق ، واعتقد فرض 
طاعته والتحري��م خلالفه ومعصيته، 
احلاض��رون معه يف ح��رب البصرة 
وهو ألف ومخسمائة رجل من وجوه 
املهاجري��ن األولني الس��ابقني إىل 
اإلسالم واألنصار البدريني العقبيني 
الرض��وان، من مجلتهم  بيعة  وأهل 
سبعمائة من املهاجرين ومثانائة من 
أبنائهم وحلفائهم  األنصار س��وى 
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ومواليهم وغريهم من بطون العرب 
والتابعني بإحسان ..   . 

وع��د م��ن األنصار »أبو س��عيد 
اخل��دري« واحتل يف قائمة الش��يخ 

املفيد الرقم الرابع.   . )20(
فأين هذا الكالم مما أورده الس��يد 
األمني دون رد يف كتابه يف رحاب أئمة 
أهل البيت اجلزء الثاني الصفحة 4 
حتت عنوان ) املتخلفون عن بيعته ( 
وبعد أن ذكر ما قالته بعض املصادر 
عن القاعدين ع��ن بيعته7 قال : 
وحنن نذكر أمس��اء املتخلفني مأخوذة 
م��ن جمموع ما ذكره هؤالء وهم : ..   . 

أبو سعيد اخلدري ...
ومل أج��د يف مروج الذهب وال يف 
أسد الغابة هذا ، إال أن الطبي ذكر 
ذلك بسنده عن عبد اهلل بن احلسن 
ق��ال : ملا قتل عثمان بايعت األنصار 
عليًا إال نفريًا يسريًا منهم حسان بن 
ثابت ، وكعب بن مالك ، ومسلمة 
بن خملد، وأبو س��عيد اخلدري و..   . 

كانوا عثمانية)21(.
وهو خ��ب واح��د مض��اّد بغريه 
وخمال��ف لس��رية الرج��ل ومواقفه 
وروايات��ه وش��هادته لإلمام حبديث 

الغدير ..
إال أن��ي مل أج��د يف كت��اب وقعة 
صفني لنص��ر بن مزاح��م املنقري 
املتوفى س��نة 212 هجرية امسه فيمن 
ش��ارك إىل جانب اإلمام علي7 يف 
معركة صف��ني ، ومل أجد لغيابه عن 

هذه املعركة تفسريًا ..
وقد شارك يف معركة النهروان، وله 
فيها حديث رواه عن رس��ول اهلل9 
حيث ق��ال : مسعت رس��ول اهلل9 

يقول :
»إنَّ َقوم��ًا خيُرُج��ون ، ميُرقون ِمن 

هم ِمن الرمية ..« يِن مروق السَّ الدِّ
ويف اخلرائج واجلرائح)22( روي عن 
أبي س��عيد اخلدري ..   . أنَّ النيب9َّ 
م يومًا قسماً، فقال رجل من متيم:  قسَّ
اعدْل، فقال: وحيك ومن يعدل إذا مل 
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إعدل؟!
قيل: نضرب عنقه؟

ق��ال: ال، إنَّ ل��ه أصحاب��ًا حيقِّ��ر 
أحدكم صالته وصيامه مع صالتهم 
وصيامه��م، ميرقون من الدين مروق 
الرمية، رئيسهم رجل  الس��هم من 

أدعج إحدى ثدييه مثل ثدي املرأة.
قال أبو سعيد: إني كنت مع علي 
ح��ني قتله��م فالتم��س يف القتلى 
]بالنهروان[ فأتى ب��ه على النعت 

الذي نعته رسول اهلل9.
وق��د امت��از العديد م��ن رواياته 
الكث��رية بنق��ل مآث��ر و مناق��ب 
رسول اهلل9 و آل البيت: وحنن 

نكتفي بشيء منها.
وبداي��ة نذك��ر روايته ه��ذه اليت 
توضح رأيه ووصفه الذي مل حيد عنه، 
وهو جييب حني سئل عن علي7:

عن مالك املازني، قال: أتى تسعة 
نفر إىل أبي سعيد اخلدري، فقالوا:

يا أبا س��عيد! ه��ذا الرجل الذي 

يكثر الناس فيه ما تقول فيه؟
ن تسألوني؟ فقال: عمَّ

قالوا: نس��أل عن عل��ّي بن أبي 
طالب7

ق��ال: أم��ا إنك��م تس��ألوني عن 
رج��ل أمّر من الدفل��ى، وأحلى من 
العس��ل، وأخف من الريشة، وأثقل 
من اجلب��ال، أما واهلل ما حال إال على 
ألس��نة املؤمنني، وما خ��فَّ إال على 
قلوب املتق��ني، وال أحبه أحد قط هلل 
ولرسوله إال حش��ره اهلل من اآلمنني، 
وإنه ملن ح��زب اهلل، وحزب اهلل هم 

الغالبون.
واهلل ما أمرَّ إال على لسان كافر، وال 
أثقل إال على قلب منافق، وما زوى 
عنه أحد قط وال لوى وال حتزب وال 
عبس وال بس��ر وال عسر وال مضر 
وال التفت وال نظر وال تبس��م وال 
جت��رَّى وال ضح��ك إىل صاحبه وال 
قال أعجب هلذا األمر، إال حشره اهلل 

منافقًا مع املنافقني.
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}َوَسَيْعَلُم الَِّذْيَن َظَلُمْوا َأيَّ ُمْنَقَلٍب 
َيْنَقلُِبْوَن{.)23(

نأتي اآلن إىل أحاديث أخرى :

حديث الثقلني
وقد جاء هذا احلديث بصيغ متعددة 
وبط��رق عدي��دة ع��ن جمموعة من 
الصحاب��ة والتابعني، حتى قال ابن 
حجر يف صواعق��ه : وهلذا احلديث 
طرق كث��رية عن بضعه وعش��رين 
صحابي��ًا ..   . وأب��و س��عيد اخلدري 
كان واحدًا من الصحابة الذين قال 
السمهودي على ما روى عنه املناوي 
يف فيض القدير : ويف الباب ما يزيد 

على عشرين من الصحابة .   . 
..   . ع��ن أب��ي س��عيد ق��ال: قال 
رس��ول اهلل9: »ِإنِّ��ي َت��اِرٌك ِفيُكْم 
، َأَحُدُهَما َأْك��َبُ ِمْن اآلَخِر:  ِ الثََّقل��نيْ
َماِء ِإىل  ِكَتاُب اهلِل َحْبٌل ممَُْدوٌد ِمْن السَّ
اأَلْرِض َوِعرْتَِت��ي َأْهُل َبْييِت، َوِإنَُّهَما 

لْن َيْفرَتَِقا َحتَّى َيِرَدا َعليَّ احَلْوَض«.

..   . ع��ن أبي س��عيد اخلدري عن 
النيب9 قال: »ِإنِّي ُأوِشُك َأْن ُأْدَعى 
َفُأِجي��َب َوِإنِّي َتاِرٌك ِفيُك��ْم الثََّقلنْيِ 
ِكَتاَب اهلِل َعزَّ َوَجل َوِعرْتَِتي، ِكَتاُب  اهلِل 
اِء ِإىل اأَلْرِض  ��مَ َحْبٌل ممَُْدوٌد ِمْن السَّ
َوِعرْتَِت��ي َأْهُل َبْي��يِت، َوِإنَّ اللِطيَف 
اخَلِب��ري َأْخَبَِن��ي َأنَُّهَما ل��ْن َيْفرَتَِقا 
َحتَّى َيِرَدا َعليَّ احَلْوَض َفاْنُظُروِني ِبَ 

خَتُْلُفوِني ِفيِهَما«.
...عن أبي سعيد اخلدري قال: قال 
رسول اهلل9: »ِإنِّي َقْد َتَرْكُت ِفيُكْم 
ِ َأَحُدُهَما َأْك��َبُ ِمْن اآلَخِر؛  الثََّقل��نيْ
ِكَتاُب اهلِل َع��زَّ َوَجل َحْبٌل ممَُْدوٌد ِمْن 
َأْهُل  ��َماِء ِإىل اأَلْرِض، َوِعرْتَِتي  السَّ
َبْي��يِت، َأال ِإنَُّهَما لْن َيْفرَتَِقا َحتَّى َيِرَدا 

َعليَّ احَلْوَض«.
..   . عن أبي سعيد اخلدري قال: قال 
رسول اهلل9: »ِإنِّي َقْد َتَرْكُت ِفيُكْم 
َما ِإْن َأَخْذمتْ ِبِه ل��ْن َتِضلُّوا َبْعِدي، 
ِ َأَحُدُهَما َأْك��َبُ ِمْن اآلَخِر؛  الثََّقل��نيْ
اِء  ��مَ ِكَت��اُب اهلِل َحْبٌل ممَُْدوٌد ِمْن السَّ
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ِإىل اأَلْرِض، َوِعرْتَِت��ي َأْهُل َبْييِت، َأاَل 
َوِإنَُّهَم��ا لْن َيْفرَتَِقا َحتَّ��ى َيِرَدا َعليَّ 

احَلْوَض«)24(.

آية التطهري و حديث الكساء
عن أبي س��عيد اخلدري عن النيب 
ق��ال حني نزل��ت : }َو ْأُم��ْر َأْهَلَك 
الِة{ ق��ال : »كان نيب اهلل جييئ  بِالصَّ
إىل ب��اب علي الغداة مثانية أش��هر« 
فيق��ول : »الصالة يرمحكم اهلل }إِنََّما 
ْجَس َأْهَل  ُيِريُد اهلُل لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ

َرُكْم َتْطِهيًرا{. اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
عن أبي س��عيد اخلدري قال : »إن 
رس��ول اهلل جاء إىل باب علي أربعني 
صباحًا بع��د ما دخل عل��ى فاطمة 
الزهراء3 فقال : »الس��الم عليكم 
أه��ل البيت ! ورمح��ة اهلل وبركاته ، 
ا ُيِريُد اهلُل  الصالة يرمحك��م اهلل ، ِإنََّ
اْلَبْيِت  َأْهَل  الرِّْجَس  َعنُكُم  ِلُيْذِهَب 

َرُكْم َتْطِهريًا«. َوُيَطهِّ
عن أبي س��عيد اخلدري عن النيب 
قال ح��ني نزل��ت: }َو ْأُم��ْر َأْهَلَك 

279 شخصيات من احلرمني الشريفني )23( أبو سعيد اخلدري



الِة َو اْصَطِبْر َعَلْيها{)25( كان  بِالصَّ
جييء نيب اهلل9 إىل باب علي صالة 
الغداة مثانية أش��هر يقول : الصالة، 
رمحك��م اهلل }إِنََّما ُيِري��دُ اهلُل لُِيْذِهَب 
َرُكْم  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َعنُكُم الرِّ

َتْطِهيًرا{.
عن أبي س��عيد اخل��دري يف قوله 
تعاىل : }إِنََّما ُيِريُد اهلُل لُِيْذِهَب َعنُكُم 
َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْي��ِت  َأْه��َل  ْج��َس  الرِّ
َتْطِهي��ًرا{   . قال : »نزلت يف مخس��ة : 
واحلسن  وفاطمة  وعلي  رس��ول اهلل 

واحلسني«)26(.
الطوسي)27(:  الش��يخ  أمالي  ويف 
أخبنا أب��و عمر، ق��ال: أخبنا أبو 
العباس، عن يعقوب بن يوسف بن 
د بن إسحاق بن عمار،  زياد، عن حمَمَّ
عن هالل بن أيوب الصرييف... عن 
عطية قال: سألت أبا سعيد اخلدري 
ع��ن قوله تع��اىل: }إِنََّم��ا ُيِريُد اهلُل 
ْج��َس َأْهَل اْلَبْيِت  لُِيْذِه��َب َعنُكُم الرِّ

َرُكْم َتْطِهيًرا{. َوُيَطهِّ

قال:
نزل��ت يف رس��ول اهلل9 وعلي 

وفاطمة واحلسن واحلسني:.

حديث املنزلة
رواة هذا احلدي��ث من الصحابة 
أكثر م��ن ثالث��ني، ورمب��ا يبلغون 
األربع��ني بني رجل وام��رأة   . يقول 
اب��ن عبد الب يف اإلس��تيعاب عن 
هذا احلديث : هو من أثبت األخبار 

وأصّحها .
وأبو سعيد واحد منهم :

قال رس��ول اهلل9 لعلي بن أبي 
طالب7 يف غزوة تبوك: اخلفين يف 

أهلي.
فقال علي7: يا رس��ول اهلل! إني 
أكره أْن يقول العرب: خذل ابن عمه 

وختلف عنه.
فق��ال: أما ترض��ى أن تكون مين 

مبنزلة هارون من موسى؟
قال: بلى.
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قال9: فاخلفين.
ويف رواي��ة قول��ه9 لعلي7: 
»أنت مين مبنزلة هارون من موس��ى 

إال أنه ال نيب بعدي«.

سفينة نوح
ثنا علي  ويف كفاية األث��ر)28(: حدَّ
د  بن احلسني ]احلسن خ ل[ بن حمَمَّ
ثنا أبو  بن مبدة ]مندة خ ل[ قال: حدَّ
��د هارون بن موس��ى رضي اهلل  حمَمَّ
د بن  ثنا أمح��د بن حمَمَّ عن��ه قال: حدَّ
د بن غياث  ثنا حمَمَّ ]سعيد[ قال: حدَّ
ثنا مح��اد بن أبي  الكويف، ق��ال: حدَّ
ثنا عمران بن  حازم املدن��ي قال: حدَّ
د بن سعيد بن املسيب، عن أبيه  حمَمَّ
عن جده، عن أبي س��عيد اخلدري، 

قال: ...
صل��ى بنا رس��ول اهلل9 الصالة 
األوىل ُثمَّ أقبل بوجهه الكريم علينا 
فقال: معاشر أصحابي! إنَّ مَثَل أهل 
بييت فيكم كمثل س��فينة نوح وباب 

��كوا  ة يف بين إس��رائيل، فتمسَّ حطَّ
بأهل بييت بعدي واألئمة الراشدين 

من ذرييت فإنكم لن تضلوا أبدًا.
فقيل: يا رس��ول اهلل! ك��م األئمة 

بعدك؟
فقال: اثنا عش��ر من أهل بييت، أو 

قال: من عرتتي.

معرفة املنافقني
حدثن��ا قتيب��ة، حدثن��ا جعفر بن 
س��ليمان، عن أبي هارون، عن أبي 
س��عيد اخلدري، قال: »إّنا كّنا لنعرف 
املنافقني حنن معشر األنصار لبغضهم 

عليَّ بن أبي طالب«)29(.

خاصف النعل
ويف حب��ار األن��وار)30( عن أمالي 
الشيخ الطوسي: أبو عمر، عن ابن 
عقدة، عن يعقوب بن يوس��ف، عن 
أمح��د بن محاد، عن فط��ر بن خليفة 
وبريد ب��ن معاوي��ة العجلي، عن 
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إمساعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي 
سعيد اخلدري، قال: ...

خرج إلينا رسول اهلل9 وقد انقطع 
شس��ع نعله فدفعه��ا إىل علي7 
يصلحها، ُثمَّ جلس وجلس��نا حوله 

كأنا على رؤوسنا الطري.
فق��ال: إنَّ منكم مل��ن يقاتل على 
تأوي��ل القرآن كم��ا قاتلت الناس 

على تنزيله.
فق��ال أب��و بك��ر: أن��ا ه��و يا 

رسول اهلل؟
قال: ال.

فقال عمر: أنا يا رسول اهلل؟
فقال: ال، ولكنه خاصف النعل.

قال أبو س��عيد: فأتين��ا عليًا7 
نبش��ره بذلك فكأنه مل يرفع به رأسًا 

فكأنه قد مسعه قبل.

يوم الغدير 
حدي��ث الغدير، هذا احلديث الذي 
بلغ حد التواتر عند مجيع املس��لمني 

وحفظته أمهات املصادر، من األحاديث 
التارخيية اهلامة و املصريية اليت أدىل بها 
رسول اهلل9 يف الس��نة األخرية من 
حياته املباركة، و ه��ي من األحاديث 
اليت تثبت إمام��ة اإلمام أمري املؤمنني 
علي ب��ن أبي طال��ب7 و توجب 
واليته على مجيع املؤمنني بعد والية اهلل 
املصطفى9  تعاىل و والية رس��وله 

بكل صراحة و وضوح.
ث��م إن حدي��ث الغدي��ر حديث 
متوات��ر رواه احملدثون عن أصحاب 
النيب9 و عن التابعني بصيٍغ خمتلفة 
، تؤكد مجيعها على إمامة اإلمام أمري 
املؤمنني7، مراده األصلي واحد و 
إن اختلفت بعض عبارات احلديث.

اخلوارزم��ي ع��ن أب��ي س��عيد 
اخل��دري2 ق��ال : إن النيب9 ملا 
دعا الن��اس إىل غدير خ��م، أمر مبا 
كان حتت الشجرة من شوك ، فقم ، 
وذلك يوم اخلميس ، ثم دعا الناس 
إىل عل��ي فأخذ بضبعه فرفعها، حتى 
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نظ��ر الناس إىل بياض إبطيه ، ثم مل 
يتفرقا حتى نزلت هذه اآلية :

}اْلَي��ْوَم َأْكَمْل��ُت َلُك��ْم ِديَنُكْم َو 
َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َو َرِضيُت َلُكُم 

اإلِْْسالَم ِدينًا{)31(.
فقال رسول اهلل9: »اهلل أكب على 
إكمال الدين ، وإمتام النعمة ورضى 
الرب برس��اليت والوالية لعلي   . ثم 

قال :
»اللهم وال م��ن وااله ، وعاد من 
عاداه ، وانصر م��ن نصره ، واخذل 

من خذله«.
فقال حسان بن ثابت : يا رسول اهلل! 

أتأذن لي أن أقول أبياتًا؟
فقال : »قل ببكة اهلل تعاىل«   . فقال:

نبيه�م  الغدير  ي��وم  ي�ناديهم 
 خب�م وأس�ع بال�رس�ول من�ادي�ا 

ب�أني موالك��م نعم ووليك�م 
 ف�قالوا ومل يب�دوا ه�ناك الت�عاميا

إهل���ك موالنا وأن��ت ول�ين�ا
 وال جتدن يف اخللق لألمر عاصي�ا

فق��ال ل��ه : قم يا عل��ي فإنن
رضيتك من بع�دي إمامًا وهادي�ا

فم��ن كنت مواله فه��ذا وليه
فك�ونوا ل�ه أن�صار صدق مواليا

هن��اك دعا الله��م وال ولي�ه
وكن للذي عادى علي�ًا معادي�ا.
ويف خمتصر تاريخ دمش��ق عن أبي 

سعيد اخلدري :
أم��ا نص��ب رس��ول اهلل9 عليًا 
بغدير خم ، فنادى له بالوالية ، هبط 
جبيل7 بهذه اآلية : }اْلَيْوَم َأْكَمْلُت 
َلُكْم ِديَنُكْم َو َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َو 

َرِضيُت َلُكُم اإلِْْسالَم ِدينًا{)32(.
وق��ال أيضًا : نزلت ه��ذه اآلية : 
ُسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل إَِلْيَك  }يا َأيَُّها الرَّ
رس��ول اهلل9  على  َربَِّك{)33(  ِمْن 
ي��وم غدير خ��م يف علي ب��ن أبي 

طالب)34(.

الراية
وع��ن أب��ي س��عيد ق��ال : أخذ 
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قال:  الراية فهزها، ثم  رسول اهلل9 
من يأخذه��ا حبقها ؟ فج��اء الزبري 
فقال: أنا ، فقال : أمَط أي »تنح«   . ثم 
قام رجل فقال : أن��ا ، فقال : أمط    . 
ثم قام آخر فق��ال : أنا ، فقال: أمط، 
فقال رسول اهلل9: والذي أكرم وجه 
حمم��د، ألعطينها رج��اًل ال يفر بها   . 
ه��اك يا علي، فقبضه��ا ، ثم انطلق 
حتى فتح اهلل عليه فدك وخيب، وجاء 

بعجوتها وقديدها)35(.

والية علي7 
ويف أمالي الشيخ املفيد: 90، جملس 
ثنا الشيخ اجلليل املفيد،  17، ح3: حدَّ
قال: أخبني أبو احلسن علي بن بالل 
ثنا عبد اهلل بن راشد  املهّليب، قال: حدَّ
ثنا إبراهيم بن  األصفهاني، قال: حدَّ
د الثقفي، ق��ال: أخبنا إمساعيل  حمَمَّ
ثنا س��امل بن أبي  بن صبيح، قال: حدَّ

سامل البصري.
عن أبي هارون العبدي، قال: كنت 

أرى ]رأي[ اخلوارج ال رأي لي غريه 
حتَّى جلست إىل أبي سعيد اخلدري 

رمحه اهلل فسمعته يقول:
أمر الن��اس خبمس، فعملوا بأربع 

وتركوا واحدة.
فقال له رجل: يا أبا سعيد! ما هذه 

األربع اليت عملوا بها؟
قال: الصالة والزكاة واحلج وصوم 

شهر رمضان.
قال: فما الواحدة اليت تركوها؟

بن  علي  والي��ة  قال: 
أبي طالب7.

وإنَّها  الرج��ل:  قال 
ملفرتضة؟

ق��ال أبو س��عيد: 
نعم، ورب الكعبة.
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قال الرجل: فقد كفر الناس إذن!
قال أبو سعيد: فما ذنيب؟

وهذه متفرقات مّما رواه أبو سعيد 
اخلدري:

محل احلديث
ويف حث��ه عل��ى مح��ل األحاديث 
عب التح��دث به��ا وتذاكرها فإن 
والعمل  بتذاك��ره  احلدي��ث  إحياء 
ب��ه، وبذلك يت��م حف��ظ أحاديث 
والتوسع  بها  واملعرفة  رسول اهلل9 
يف فهمه��ا خصوص��ًا ب��ني أهل��ه 
وتروجيها وتبليغها وعدم نس��يانها، 
ألنه وكما ورد يف احلديث الشريف: 
»آف��ة العلم النس��يان ، وإضاعته أن 

حتدث به غري أهله«.
وهو ما ورد ع��ن اإلمام علي7 
حدثن��ا وكيع، قال حدثنا كهمس بن 
احلسن عن عبد اهلل بن بريدة أنه قال : 
قال علي: »تزاوروا وتذاكروا احلديث 

فإنكم إن مل تفعلوا يدرس«.

هلذا ج��اءت العبارة اليت أصبحت 
شعارًا للمذاكرة، وهي قوهلم: »إحياء 
احلدي��ث مذاكرت��ه«   . ومنها انطلق 
ه��ذا الصحابي يف حثه الناس على 
التحدث ملا يف ذلك من فوائد كبرية.   . 
ومن فوائد التح��دث واملذاكرة يف 
احلديث أنه سبب كبري وداع عظيم 

للتنافس احملمود بني طلبة العلم   . 
فعن علي بن اجلعد أنه قال: حدثنا 
شعبة عن سعيد بن يزيد مسع أبا نضرة 
حيدث عن أبي سعيد قال: حتدثوا فإن 

احلديث يهيج احلديث.)36(

ثواب صالة اجلماعة
ويف حبار األنوار)37(: روى الشهيد 
الثاني1 يف ش��رحه على اإلرش��اد 
من كت��اب اإلمام واملأموم للش��يخ 
أبي حممد جعفر بن القمي بإس��ناده 

املتصل إىل أبي سعيد اخلدري، قال:
جبئيل  »أتاني  رسول اهلل9:  قال 
مع س��بعني ألف مل��ك بعد صالة 
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��د! إنَّ ربك  الظه��ر، فقال: ي��ا حمَمَّ
يقرئك السالم وأهدى إليك هديتني 
مل يهدهم��ا إىل نيبٍّ قبلك، قلت: وما 

تلك اهلديتان؟
قال: الوتر ثالث ركعات، والصالة 

اخلمس يف مجاعة.
قلت: ي��ا جبئيل! وم��ا ألميت يف 

اجلماعة؟
د! إذا كانا اثنني كتب اهلل  قال: يا حمَمَّ
لكل واحد بكل ركعة مائة ومخسني 
صالة، وإذا كانوا ثالثة كتب لكل 
واحد بكل ركعة ستمئة صالة، وإذا 
كانوا أربعة كت��ب اهلل لكل واحد 
بكل ركعة ألف��ًا ومئيت صالة، وإذا 
كانوا مخس��ة كتب اهلل لكل واحد 
بكل ركعة ألف��ني وأربعمئة، وإذا 
كانوا س��تة كتب اهلل ل��كل واحد 
بكل ركع��ة أربع��ة آالف ومثانئة 
صالة، وإذا كانوا س��بعة كتب اهلل 
لكل واحد بكل ركعة تسعة آالف 
وس��تمئة صالة، وإذا كان��وا مثانية 

كتب  اهلل لكل واحد منهم بكل ركعة 
تسعة عش��ر ألفًا ومئيت صالة، وإذا 
كانوا تس��عة كتب اهلل لكل واحد 
منهم بكل ركعة ستة وثالثني ألفًا 
وأربعمئة صالة، وإذا كانوا عش��رة 
كت��ب اهلل لكل واح��د بكل ركعة 
س��بعني ألفًا وألفني ومثانئة صالة، 
فإْن زادوا على العشرة فلو صارت 
الس��ماوات كلها مدادًا واألشجار 
أقالم��اً، والثقالن مع املالئكة ُكّتابًا 
مل يق��دروا أن يكتب��وا ثواب ركعة 

واحدة.
د! تكب��رية يدركها املؤمن  ي��ا حمَمَّ
مع اإلمام خري من ستني ألف حجة 
وعم��رة، وخري من الدني��ا وما فيها 
س��بعني ألف مرة، وركع��ة يصليها 
املؤمن م��ع اإلمام خري من مئة ألف 
دين��ار يتصدق بها على املس��اكني، 
وسجدة يس��جدها املؤمن مع اإلمام 

يف مجاعة خري من عتق مئة رقبة.
وعن ط��ول يوم القيام��ة }َتْعُرُج 
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وُح إَِلْيِه ِفي َيْوٍم كاَن  اْلَمالئَِكُة َو الرُّ
ِمْقداُرُه َخْمِسيَن َأْلَف َسَنٍة{)38(.

نسب إىل أبي سعيد أنه قال : قيل: 
يا رسول اهلل! ما أطول هذا اليوم ؟!

فقال : والذي نفس حممد بيده إنه 
ليخف على املؤمن حتى يكون أخف 
عليه من ص��الة مكتوبة يصليها يف 

الدنيا    . 
وأبو سعيد اخلدري من رواة حديث 
اهتزاز العرش ملوت س��عد بن معاذ 

كما يف سرية ابن هشام)39(.
واحلدي��ث : أن جبي��ل7 أتى 
رس��ول اهلل9 حني قبض سعد بن 
معاذ من جوف الليل معتجرًا بعمامة 
من إستبق ، فقال : يا حممد! من هذا 
امليت الذي فتحت له أبواب السماء 

، واهتز له العرش؟ 
فقام رسول اهلل9 سريعًا جير ثوبه 

إىل سعد ، فوجده قد مات   . 
»إن أه��ل اجلن��ة لي��رتاءون أهل 
الغرف م��ن فوقهم كم��ا يرتاءون 

الكوكب ال��دري الغابر من األفق 
من املش��رق أو املغرب لتفاضل ما 
بينهم، قالوا: يا رسول اهلل تلك منازل 
األنبياء ال يبلغها غريهم؟ قال: بلى، 
والذي نفس��ي بيده رجال آمنوا باهلل 
وصدقوا املرس��لني«   . رواه الشيخان 

البخاري ومسلم.
وع��ن أبي س��عيد اخل��دري عن 

النيب9 قال:
»إن يف اجلن��ة مئة درج��ة، ولو أن 
إحداه��ن  يف  اجتمع��وا  العامل��ني 

وسعتهم«.
وقال س��عيد بن منص��ور: حدثنا 
خلف ب��ن خليفة ع��ن العالء بن 
املسيب عن أبيه عن أبي سعيد قلنا 
ل��ه: هنيئًا لك برؤية رس��ول اهلل9 
وصحبت��ه ق��ال : إنك ال ت��دري ما 

أحدثنا بعده .
ق��ال ابن أبي س��لمة: قلت ألبي 
سعيد اخلدري: ما ترى يف ما أحدث 
الناس من امللبس واملشرب واملركب 
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واملطعم؟ فقال:
يا ابن أخي ُكل هلل، واش��رب هلل، 
وكّل ش��يء من ذلك دخله زهو أو 
مباهاة أو ري��اء أو مسعة فهو معصية 

وسرف.

املرأة تسأل
هناك اهتمام أكيد من قبل اإلسالم 
باملرأة املسلمة، واهتمام متميز من قبل 
الرسول9 واحرتام واضح ملا تريده 
مادام ال خيالف شريعة وال منهجًا دينيًا 
وأخالقيًا واجتماعيًا .   . وكانت املرأة 
يف ذل��ك الوقت هلا رأيها وهي ذات 
مكانة عظيمة راحت تسخرها خلدمة 
املش��روع اإلس��المي   .    . حتى برزت 
طائفة من النساء العاملات املبلغات، 
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي 
س��عيد اخلدري قال: جاءت امرأة إىل 
رس��ول اهلل9 فقالت: يا رسول اهلل! 
ذه��ب الرجال حبديث��ك، فاجعل لنا 
من نفس��ك يومًا نأتيك فيه، تعلمنا 

مما علمك اهلل، قال: اجتمعن يوم كذا 
وكذا، فاجتمع��ن، فأتاهّن النيب9 
فعلمهن مم��ا علمه اهلل.   . وقد تبادرن 
النس��اء إىل جمالس الرسول اخلاصة 
به��ن، وق��د أثن��ى رس��ول اهلل9 
عليه��ن ودعا هلن فق��ال: »رحم اهلل 
نساء األنصار ال مينعهن حياؤهن أن 

يسألن عن أمور دينهن«.

وفاته
وحتى قبي��ل وفاته مل يرتك الرواية 
عن رسول اهلل9 وقد ضمن وصاياه 

العديدة قواًل لرسول اهلل9.
فع��ن ابنه عبد الرمحن أن أباه قال 
له : يا بين! إني قد كبت سين وحان 
م��ين ، خذ بيدي ، فات��كأ علي حتى 
ج��اء البقيع مكانًا ال يدفن فيه فقال: 
إذا أن��ا هلكت فادف��ين هاهنا ، وال 
تضربن علي فس��طاطًا وال متش��ني 
معي بن��ار ، وال تبك عل��ي باكية ، 
وال تؤذنن أحدًا، وليكن مشيك بي 
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خبباً   . فجعل الناس يأتوني فيقولون: 
متى خترج به ؟ فأكره أن أخبهم وقد 
نهاني ، فقلت: إذا فرغت من جهازه، 
فخرج��ت به من صدر يوم اجلمعة ، 

فوجده البقيع قد ملئ علي ناساً.
ومل��ا حضرته الوفاة تق��ول ابنته : 
ملا حضر أبو س��عيد بع��ث إىل نفر 
من أصحاب رس��ول اهلل9 فيهم : 
اب��ن عباس وابن عم��ر وأنس بن 
مالك وجابر ب��ن عبد اهلل فقال : ال 
يغلبنكم ولد أبي سعيد ، إذا أنا مت 
فكفنوني يف ثيابي اليت كنت أصلي 

فيها وأذكر اهلل فيها ..   . 
وعن أبي س��لمة بن عبد الرمحن 
قال : دخلت على أبي سعيد اخلدري 
عند موته فدعا بثياب جدد فلبس��ها 
ثم قال : مسعت رس��ول اهلل9 يقول 
: إن امليت يبعث يف ثيابه اليت ميوت 
فيها   . فإذا مت فال تتبعوني بنار وال 
جتعلوا علي قطيف��ة محراء وال تبك 

علي باكية.

عن��د  أيض��ًا  وصاي��اه  وم��ن 
احتضاره: إذا محلتم فأس��رعوا ، أي 

أسرعوابي.
اجلليل  الصحاب��ي  ت��ويف ه��ذا 
رضوان اهلل عليه يف خالفة عبد امللك 
اس��توىل احلجاج  بن مروان، وحني 
على الكعبة بع��د قتله عبد اهلل بن 
الزبري ،وكان عمر أبي سعيد اخلدري 
74 س��نة، باملدينة يوم اجلمعة   . وقال 
أبو احلسن املدائين: مات سنة )63(، 

وقال العسكري: مات سنة)65( ..
ويقال: قبه يق��ع يف خارج البقيع 
يف اجله��ة الش��رقية الش��مالية منه 
عل��ى قارعة الطريق امل��ؤدي للحرة 
الش��رقية، وقد اختار أبو سعيد هذا 
املكان ليدفن فيه يف حياته، فيما يقال: 
إنه دفن بالبقيع نفسه ، إىل جوار قب 
فاطمة بنت أس��د رضوان اهلل تعاىل 

عليها   . 
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18. انظر يف هذا كله من ترجم له، كسري 
أعالم النبالء 3 : 168 ؛ اإلصابة يف متييز 
الصحابة 2 : 35؛ وخمتصر تاريخ دمشق 
9 : 278-279    . تهذي��ب التهذيب 3 : 
416؛ و املع��ارف : 153؛ االس��تيعاب 4 
: 489؛ أس��د الغاب��ة 2: 289؛ واإلصابة 

.35 : 2
19. أنظر: اخلصال 2 : 515 ، ح1.

20. انظر الصفحة 105 من كتاب اجلمل.
21. تاريخ الط��بي 2 : 698    . دار الكتب 

العلمية-بريوت .
22. اخلرائج و اجلرائح 1: 68، ح127.

23. الشعراء: 227.
24. راج��ع : صحي��ح الرتم��ذي 2 : 308، 
وابن حجر يف صواعقه، واملتقي يف كنز 
الكبري؛ وراجع  العمال؛ والطباني يف 
: فضائل اخلمس��ة يف الصحاح الستة 
وغريه��ا من كتب أهل الس��نة 2 : 52 
-60    . انظر س��نن الرتم��ذي   . كتاب 
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.11135 ، 10779 ،10707 ،10681
25. طه: 132.

26. انظ��ر: خمتصر تاريخ دمش��ق 9 : 342؛ 
طبقات احملدثني 4: 149 ، ح 915؛ أخرجه 
الطباني يف املعجم األوسط 8 : 152، ح 
8127؛ الدارقطين يف املؤتلف واملختلف 
4 : 2121؛ اخلطيب يف املتفق واملفرتق 2: 

1158، ح723.
27. أمالي الطوسي 1: 254، ح28.

28. كفاية األثر: 34-33.
29. انظر: الرتمذي، املناقب عن الرسول، 

ح 3650.
30. حباراألنوار 32: 296، ح256.

31. املائدة : 4.

32. املائدة : 4.
33. املائدة :67.

34. انظر: خمتصر تاريخ دمش��ق 17 : 259؛ 
ينابيع املودة: 115   . ومصادر أخرى.

35. خمتصر تاريخ دمشق 9 : 330.
36. انظر أمحد بن حنبل يف مسنده؛ وخمتصر 

تاريخ دمشق؛ وكنز العمال؛ وغريها .
37. حباراألنوار 88: 14-15، ح26.

38. املعارج : 4 .
39. سرية ابن هشام 3 : 262.
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أجوبة االستفتاءات
آيةاهلل العظمی السيد على الخامنئى



االقتداء بأهل السّنة 

س: هل جتوز الصالة خلف السنة جاعة ؟
ج : جتوز الصالة مجاعة خلفهم إذا كانت للحفاظ على الوحدة 

اإلسالمية    . 

س: م��ل عملي يقع يف إح��دى الناطق الكردية ، وأكثري��ة أئمة المعة 
والماعة هناك هم من أهل الس��نة ، فما هو حكم االقتداء بهم ؟ وهل جتوز 

غيبتهم ؟ 
ج : ال إش��كال يف املش��اركة يف الص��الة معه��م يف مجعتهم 

ومجاعاتهم ، وأما الغيبة فليجتنب عنها    . 

س: يف أماكن العاشرة والخالطة مع أبناء السنة عند الشاركة يف صلواتهم 
اليومية ، نعمل مثلهم يف بعض الوارد ، مثل الصالة مع التكتف ، عدم رعاية 

الوقت والسجود على السجاد ، فهل مثل هذه الصالة تتاج إل إعادة ؟ 
ج : إذا كان حف��ظ الوحدة يقتض��ي ذلك كله فالصالة معهم 
صحيحة وجمزية، حتى وإن كان بالس��جود على السجاد وأمثال 
ذلك، ولكن ال جي��وز التكتف يف الصالة معهم إال إذا اقتضت 

الضرورة ذلك    . 
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س: يف مكة والدينة نصلي جاعة مع أبناء الس��نة وذلك اس��تنادًا إل فتوى 
ساحة اإلمام اخلمين1، ويف بعض األوقات ومن أجل إدراك فضيلة الصالة 
يف الس��جد كأداء صالة العصر أو صالة العش��اء بعد صالة الظهر والغرب 
نصلي فرادى يف مساجد أهل السّنة من دون تربة ونسجد على السجاد ، فما 

هو حكم هذه الصلوات ؟
ج : يف الفرض املذكور حمكومة بالصحة .

س: كيف تكون مشاركتنا نن الشيعة يف الصالة يف مساجد البلدان األخرى 
مع أبناء الس��نة حيث يصلون مكتويف األي��دي ؟ وهل يب علينا التابعة يف 

التكتف مثلهم ، أو نصلي بال تكتف ؟
ج : جي��وز االقتداء بأهل الس��ّنة إذا كان ألجل رعاية الوحدة، 
والص��الة معهم صحيحة وجمزي��ة ، ولكن ال جيب ، بل ال جيوز 
التكتف فيها ، إال إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك أيضًا    . 

س: عند الش��اركة يف صالة الماعة مع أهل الس��نة ما هو حكم التصاق 
خنصر القدم خبنصر قدمي الش��خصني الواقفني على طريف الصلي يف حال 

القيام الت يلتزمون بها ؟ 
ج : ال جيب ذلك ، ولو فعله مل يضّر بصحة الصالة    . 
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س: أبناء الس��نة يصلون الغرب قبل أذان الغرب ، ففي موسم الج أو يف 
غيه هل يصح لنا االقتداء بهم واالكتفاء بتلك الصالة ؟ 

ج : ليس معلومًا أنهم يصلون قبل الوقت ، ولكن لو مل حيرز 
املكلف دخ��ول الوقت مل يصح منه الدخول يف الصالة ، إال إذا 
اقتضت مراعاة الوحدة ذلك أيضًا ، فال مانع حينئذ من الدخول 

يف الصالة معهم ويف االكتفاء بتلك الصالة .
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