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مالحظات:
يرجى من العلامء واملحققني األفاضل الذين يرغبون يف التعاون  مع 

املجلة أن يراعوا عند إرسال مقاالهتم النقاط التالية:
1 أن تقرتن املقاالت بذكر املصادر واهلوامش بدّقة وتفصيٍل.

إن  الكاتبة  اآللة  عىل  مرضوبة  تكون  وأن  صفحة   40 املقالة  تتجاوز  ال  أن   2

أمكن أوأن تكتب بخط اليد عىل وجه واحد من كّل ورقة.

3 أن تكون املاّدة املرسلة للنرش يف املجلة غري منشورة سابقًا وغري مرسلة للنرش 

إىل جملة أخرى .

التحرير بدراسة وتقييم البحوث والدراسات املقدمة إىل املجلة،  4 تقوم هيئة 

وهلااحلّق يف صياغتها وتعديلها بام تراه مناسبًا مع مراعاة املضمون واملعنى .

وليس  فنّية  أسس  عىل  املجلة  يف  واملقاالت  البحوث  ترتيب  يعتمد   5

ألسباب أخرى .

6 تعتذر هيئة التحرير عن إعادة املقاالت إىل أصحاهبا سواء أنرشت أم مل تنرش.

نظر  وجهات  متثل  املجلة  صفحات  عىل  تنرش  التي  والبحوث  املقاالت   7

وآراءكّتاهبا.

8 ترسل مجيع البحوث واملقاالت عىل عنوان املجلة يف طهران.

الكرام  القّراء  بمالحظات  احلج  ميقات  جملة  يف  التحرير  هيئة  ترّحب   9

ومقرتحاهتم.
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من زار الديار املقدسة )أعني مّكة املكرمة واملدينة املنورة( يقف عىل أّن تلك 
الديار هي مهبط الوحي ومنزل األنبياء الذين اختارهم اهلل سبحانه لتبليغ دينه 

وبيان رشيعته.
واهلفوات،  الزالت  من  عصمتهم  اهلل،  أنبياء  صفات  من  أّن  املعلوم  ومن 

وطهارهتم عن الرذائل والذنوب.
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ولذا فقد رصنا بصدد بيان حقيقة العصمة، التي اتفق املسلمون عىل كوهنا م

من صفات نبينا األكرم9 وغريه.
ثم انتقلنا إىل دراسة عصمة أهل البيت: الذين ذكرهم اهلل سبحانه وتعاىل 

يف كتابه وطّهرهم تطهريًا.
ولذلك فسندرس هذا املوضوع يف فصلني:

األّول: حقيقة العصمة
إّن حقيقة العصمة عن اقرتاف املعايص ترجع إىل أحد أمور ثالثة عىل وجه 

مانعة اخللو، وإن كانت غريمانعة اجلمع.

1. العصمة الدرجة القصوى من التقوى
العصمة ترجع إىل التقوى، لكّنها ترجع إىل درجة أعىل منها، فام توصف به 

التقوى وتعرف به، تعرف وتوصف به العصمة.
ال شّك أّن التقوى حالة نفسانية تعصم اإلنسان عن اقرتاف كثري من القبائح 
واملعايص، فإذا بلغت تلك احلالة إىل هنايتها تعصم اإلنسان عن اقرتاف مجيع 
قبائح األعامل، وذميم الفعال عىل وجه اإلطالق، بل تعصم اإلنسان حتى عن 
التفكري يف املعصية، فاملعصوم ليس خصوص َمن ال يرتكب املعايص ويقرتفها، 

بل هو من ال حيوم حوهلا بفكره.
إّن العصمة ملكة نفسانية راسخة يف النفس هلا آثار خاّصة كسائر امللكات 
النفسانية من الشجاعة والعّفة والسخاء، فإذا كان اإلنسان شجاعًا وجسورًا، 
اأُلمور، ويتجّنب عن  يطلب يف حياته معايل  وباذاًل، وعفيفًا ونزهيًا،  وسخيًا 
واإلمساك،  والبخل  واجلبن  اآلثار، كاخلوف  ما خيالفه من  فيطرد  سفاسفها، 

والقبح والسوء، وال ُيرى يف حياته أثٌر منها.
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ومثله العصمة، فإذا بلغ اإلنسان درجة قصوى من التقوى، وصارت تلك 
احلالة راسخة يف نفسه، يصل اإلنسان إىل حّد ال ُيرى يف حياته أثٌر من العصيان 

والطغيان، والتمّرد والتجّري، وتصري ساحته نقية عن املعصية.
وأّما أّن اإلنسان كيف يصل إىل هذا املقام؟ وما هو العامل الذي يمّكنه من 

هذه احلالة؟ فهو بحث آخر ال يسع املقال لبيانه.
لك  يسهل  منها،  العليا  والدرجة  التقوى  سنخ  من  العصمة  كانت  فإذا 

تقسيمها إىل العصمة املطلقة والعصمة النسبية.
لكن  الناس،  من  خاصة  بطبقة  ختتّص  كانت  وإن  املطلقة  العصمة  فإّن 
وغريهم،  اهلل  أولياء  بني  فرق  غري  من  الناس  من  كثريًا  تعّم  النسبية  العصمة 
ألّن اإلنسان الرشيف الذي ال يقل وجوده يف أوساطنا وإن كان يقرتف بعض 
املعايص، لكّنه جيتنب عن بعضها اجتنابًا تاّمًا بحيث يتجّنب حتى التفكري هبا 

فضاًل عن اإلتيان هبا.
بلغ  مهام  والطرقات  الشوارع  يف  عاريًا  يتجّول  ال  الرشيف  اإلنسان  مثاًل 
يقومون  ال  الناس  من  كثريًا  أّن  كام  الفعل،  ذلك  عىل  له  اآلخرين  حتريض 
كبرية،  مادية  مكافآت  عليهم  ُعرضت  وإن  أنفسهم  بقتل  وال  األبرياء  بقتل 
فإّن احلوافز الداعية إىل هذه األفعال املنكرة غري موجودة يف نفوسهم، أو أهّنا 
حمكومة ومردودة بالتقوى التي حتّلوا هبا، وألجل ذلك صاروا بمعزل عن تلك 

األفعال القبيحة حتى أهّنم ال يفّكرون فيها وال حيّدثون هبا أنفسهم أبدًا.
يف  املطلقة  العصمة  حقيقة  ب  ُتقرِّ عليها  تعرفت  التي  النسبية  والعصمة 
كبريًا  مبلغًا  اإلنسان  يف  الرادعة  النفسانية  احلالة  تلك  بلغت  فلو  أذهاننا، 
ومرحلة شديدة بحيث متنعه من اقرتاف مجيع القبائح، يصري معصومًا مطلقًا، 

كام أّن اإلنسان يف القسم األّول صار معصومًا نسبيًا.
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وعىل اجلملة: إذا كانت حوافز الطغيان والعصيان والبواعث عىل املخالفة م

اإلنسان  يصري  الراسخة،  احلالة  ألجل  لديه  منفورة  اإلنسان،  عند  حمكومة 
معصومًا تاّمًا منّزهًا عن كّل عيب وشني.

* * *

2. العصمة: نتيجة العلم القطعي بعواقب املعاصي
قد تعّرفت عىل النظرّية اأُلوىل يف حقيقة العصمة، وأهّنا عبارة عن الدرجة 
النظرية  تنايف  ال  حقيقتها،  يف  أخرى  نظرية  هناك  أّن  غري  التقوى،  من  العليا 
اأُلوىل، بل رّبام تعّد من علل حتّقق الدرجة العليا من التقوى التي عّرفنا العصمة 
هبا، ولتكّوهنا يف النفس، وحقيقة هذه النظرية عبارة عن »وجود العلم القطعي 
اليقيني بعواقب املعايص واآلثام« ال ُيغلب وال يدخله شّك، وال يعرتيه ريب، 
وهو أن يبلغ علم اإلنسان درجة يلمس يف هذه النشأة لوازم األعامل وآثارها 
يف النشأة اأُلخرى وتبعاهتا فيها، ويصري عىل حد يدرك بل يرى درجات أهل 
بني  احلجب  يزيل  الذي  هو  القطعي  العلم  وهذا  النار،  أهل  ودركات  اجلنة 
َلْو  )َكاّل  سبحانه:  لقوله  مصداقًا  اإلنسان  ويصري  األعامل،  وتوابع  اإلنسان 
َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيقيِن ٭ َلَتَرُونَّ اْلَجِحيم(؛))) وصاحب هذا العلم هو الذي يصفه 

وهم  منعمون،  فيها  فهم  رآها،  قد  كمن  واجلنة  »فهم  بقوله:  عيل7  اإلمام 
والنار كمن قد رآها فهم فيها معّذبون«.)))

فإذا بلغ العلم إىل هذه الدرجة من الكشف يصد اإلنسان عن االقرتاب من 
املعايص واقرتاف املآثم، بل ال جيول حوهلا فكره.

ولتوضيح تأثري هذا العلم يف صريورة اإلنسان معصومًا من اقرتاف الذنب 

1 . التكاثر: 5 ـ 6.
2 . هنج البالغة :2: اخلطبة 188، ص 187 ، طبعة عبده.
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نأيت بمثال:
قتل  الكهربائية طاقة من شأهنا  أّن يف األسالك  إذا وقف عىل  اإلنسان  إّن 
اإلنسان إذا مّسها من دون حاجز أو عائق بحيث يكون املّس واملوت مقرتنني، 

أحجمت نفسه عن مّس تلك األسالك واالقرتاب منها دون عائق.
أو أنَّ الطبيب العارف بعواقب األمراض وآثار اجلراثيم، إذا وقف عىل ماء 
اغتسل فيه مصاب باجلذام أو الربص أو السل، مل يقدم عىل رشبه واالغتسال منه 
رُّ عليه الرشب واالغتسال  ومبارشته مهام اشتدت حاجته إىل ذلك؛ لعلمه بام جَيُ
من  النشأة  هذه  وراء  ما  عىل  الكامل  اإلنسان  وقف  فإذا  املوبوء،  املاء  بذلك 
نتائج األعامل وعواقب األفعال ورأى بالعيون الربزخية تبّدل الكنوز املكتنزة 
الكانزين وجنوهبم  التي ُتكوى هبا جباه  املحامة  النار  إىل  الذهب والفضة  من 

وظهورهم، امتنع عن حبس األموال، واإلحجام عن إنفاقها يف سبيل اهلل.
َسبيِل  ِفي  ُيْنِفُقوَنها  َوال  َة  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ َيْكِنُزوَن  )َوالَِّذيَن  سبحانه:  قال 
ْرُهْم ِبَعذاب َأِليم ٭ َيْوَم ُيْحمى َعَلْيها في ناِر َجَهنََّم َفُتْكوى ِبها ِجباُهُهْم  اهلِل َفَبشِّ

َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم هذا ما َكَنْزُتْم أَلْنُفِسُكْم َفُذوُقوا ما ُكْنُتْم َتْكِنُزوَن(.)))

إّن ظاهر قوله سبحانه: )َهَذا َما َكَنْزُتْم أَلْنُفِسُكْم( هو أّن النار التي ُتكوى 
والفضة،  الذهب  نفس  إاّل  ليست  وظهورهم،  وجنوهبم  الكانزين  جباه  هبا 
يف  ظهورين  أو  وجودين  والفضة  للذهب  وأّن  اأُلخروّيني،  بوجودمها  لكن 
النشأتني، فهذه األجسام الفلزية، تتجىّل يف النشأة الدنيوية يف صورة الذهب 

والفضة، ويف النشأة اأُلخروية يف صورة النريان املحامة.
فيها  كان ال حيّس  وإن  املكنوزة،  الفلزات  الالمس هلذه  العادي  فاإلنسان 
احلرارة، وال يرى فيها النار وال هليبها، إاّل أّن ذلك ألجل أّنه يفقد حني املس، 

1 . التوبة : 34 35.
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احلسَّ املناسب لدرك نريان النشأة اآلخرة وحرارهتا، فلو فرض إنسان كامل م

يمتلك هذا احلّس إىل جانب بقية حواّسه العادية املتعارفة ويدرك بنحو خاص 
النريان  الفلزات، وهو نرياهنا وحرارهتا، جيتنبها، كاجتنابه  الوجه اآلخر هلذه 

الدنيوية، وال يقدم عىل كنزها وتكديسها.
وهذا البيان يفيد أّن للعلم مرحلة قوّية راسخة تصد اإلنسان عن الوقوع يف 

املعايص واآلثام، وال يكون مغلوبًا للشهوات والغرائز.
القّيم  الدين مقداد بن عبداهلل األسدي السيوري احليل يف كتابه  قال مجال 
ملكة  العصمة  قالوا:  هنا  جامع  حسن  كالم  »ولبعضهم  اإلهلية«:  »اللوامع 
نفسانية يمنع املّتصف هبا من الفجور مع قدرته عليه، وتتوّقف هذه امللكة عىل 
العلم بمثالب املعايص ومناقب الطاعات، ألّن العّفة متى حصلت يف جوهر 
من  والطاعة  الشقاء،  من  املعصية  يف  بام  التام  العلم  إليها  وانضاف  النفس، 

السعادة، صار ذلك العلم موجبًا لرسوخها يف النفس فتصري ملكة«.)))
العصمة  بقوة  املساّمة  القوة  إّن  الصدد:  هذا  يف  الطباطبائي  العاّلمة  يقول 
نتعارفه من  ما  قبيل  كانت من  البتة، ولو  سبب شعوري علمي غري مغلوب 
أثره  التخّلف، ولتخّبط اإلنسان عىل  إليها  لترّسب  الشعور واإلدراك،  أقسام 
أحيانًا، فهذا العلم من غري سنخ سائر العلوم واإلدراكات املتعارفة، التي تقبل 
االكتساب والتعّلم، وقد أشار اهلل يف خطابه الذي خّص به نبيه بقوله: )َوَأْنَزَل 
اهلُل َعَلْيَك الِكتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك ما َلْم َتُكْن َتْعَلُم(.))) وهو خطاب خاص 

ال نفقهه حقيقة الفقه، إذ ال تذوق لنا يف هذا املجال.)))

1 . اللوامع اإلهلية: 170.
2 . النساء: 113.

3 . امليزان: 5 :81 .
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وهو قّدس رسه يشري إىل كيفية خاصة من العلم والشعور الذي أوضحناه 
بام ورد حول الكنز وآثاره.

* * *

3. االستشعار بعظمة الربِّ وكماله ومجاله
إّن هاهنا نظرية ثالثة يف تبيني حقيقة العصمة، يرجع لّبها إىل أّن استشعار 
العبد بعظمة اخلالق وحبه وتفانيه يف معرفته وعشقه له، يصّده عن سلوك ما 

خيالف رضاه سبحانه.
وتلك النظرية مثل النظرية الثانية، ال ختالف النظرية اأُلوىل التي فرّسناها 
من أّن العصمة هي الدرجة العليا من التقوى، بل يكون االستشعار والتفاين 
من  املرتبة  تلك  حلصول  العوامل  أحد  وكامله،  جلامله  والعشق  احلق،  دون 
التقوى، وهذا النحو من االستشعار ال حيصل إاّل للكاملني يف املعرفة اإلهلية، 

البالغني أعىل قممها.
إذا عرف اإلنسان خالقه كامل املعرفة امليسورة، وتعّرف عىل معدن الكامل 
به  خاّصًا  وتعّلقًا  احلق،  نحو  انجذابًا  نفسه  يف  وجد  وجالله،  ومجاله  املطلق 
إذا تعّرف عليه  بحيث ال يستبدل برضاه شيئًا، فهذا الكامل املطلق هو الذي 
اإلنسان العارف، يؤّجج يف نفسه نريان الشوق واملحبة، ويدفعه إىل أن ال يبتغي 
سواه، وال يطلب سوى إطاعة أمره وامتثال هنيه، ويصبح كّل ما خيالف أمره 
اإلنسان  يصبح  وعندئذ  القبح.  أشد  نظره،  يف  مقبوحًا  لديه،  منفورًا  ورضاه 

مصونًا عن املخالفة، بعيدًا عن املعصية بحيث ال يؤثر عىل رضاه شيئًا.
وإىل ذلك يشري اإلمام عيل بن أيب طالب7 بقوله:
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تَِك، إّنام َوَجدُتَك أهاًل للِعباَدة«.)))م »ما َعَبدُتَك َخوفًا ِمن نارَك وال َطمعًا يف جنَّ

والتقرير  البيان  يف  املختلفة  الواحدة  النظرية  أو  الثالث  النظريات  هذه 
خمالفة  يف  الوقوع  عن  اإلنسان  تعصم  النفس  يف  قوة  العصمة  أّن  عن  تعرب 
الرب سبحانه وتعاىل، وليست العصمة أمرًا خارجًا عن ذات اإلنسان الكامل 

وهويته اخلارجية.
عن  العصمة  إىل  راجعة  كّلها  العصمة،  حلقيقة  الثالثة  التحاليل  هذه  نعم 
املعصية واملصونية عن التمّرد كام هو واضح ملن تأّمل فيها، وأّما العصمة يف 
مقام تلّقي الوحي وحفظه وإبالغه إىل الناس، أو العصمة عن اخلطأ يف احلياة 

واأُلمور الفردية أو االجتامعية، فال بد أن توجه بوجوه غري هذه الثالثة.

العصمة عن اخلطأ
حّق  يف  اأُلّمة  إىل  ونقله  وحفظه  الوحي  حتّمل  يف  اخلطإ  عن  العصمة  أّما 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( أو عصمة أهل البيت: يف اإلفتاء ونقل ما ورثوه 

من النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( فهي رهن أمر آخر.
أّما النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( فإّنه سبحانه يسّدده باملالئكة كام يقول 
َرُسول  ِمْن  اْرَتَضى  َمِن  ِإالَّ  ٭  َأَحًدا  َغْيِبِه  َعَلى  ُيْظِهُر  َفاَل  اْلَغْيِب  )َعاِلُم  سبحانه: 
َفِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َرَصًدا ٭ ِلَيْعَلَم َأْن َقْد َأْبَلُغوا ِرَسااَلِت َربِِّهْم 

َو َأَحاَط ِبَما َلَدْيِهْم َو َأْحَصى ُكلَّ َشْيء َعَددًا(.)))

هم  املالئكة  فهؤالء  رصدًا.  له  جيعل  بمعنى   ) َيْسُلكُ )َفِإنَُّه  قوله:  فإّن 
الذين يسّددون األنبياء عن اخلطإ يف القول والفعل. وأّما أهل البيت: فبام أّن 
عصمتهم عن املعصية واخلطإ ثابتة بالدالئل اآلتية، فال حميص من القول من 

1 . عوايل الآليل2 :11 برقم 18؛ بحار األنوار 41 : 14 .
2 . اجلن: 26ـ 28.
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أّن هلم مسّددًا يف اإلفتاء ونقل األحاديث وتفسري القرآن الكريم.
أّما ما هو املسّدد، فالبحث عنه موكول إىل مقام آخر.

* * *

الثاني: العصمة ال تالزم النبّوة
إّن بعض َمن يتحاشى من وصف غري األنبياء بالعصمة يتصّورون وجود 
املالزمة بني العصمة والنبوة، واحلال أّن بينهام من النسب عمومًا وخصوصًا 

من وجه مطلق، فكّل نبّي معصوم وليس كّل معصوم بنبّي.
قوله  عليه  كام  للنساء  والقدوة  اأُلسوة  هي  اّلتي  العذراء  مريم  هي  فهذه 

سبحانه:
َقْت  )َو َمْرَيَم اْبَنَة ِعْمَراَن التي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا َو َصدَّ

(((.) ِبَكِلَماِت َربَِّها َو ُكُتِبِه َو َكاَنْت ِمَن الَقاِنِتينَ

وبام أّنه سبحانه جعلها قدوًة ومثااًل حيتذى به، فالبد أن تكون معصومة عن 
أن تكون أسوة قواًل وفعاًل عىل اإلطالق.  املعايص واألخطاء، وإاّل اليصح 

وباجلملة: وجود املالزمة بني اأُلسوة املطلقة وبني العصمة.
ويؤّيد عصمتها أيضًا قوله سبحانه: )َو ِإْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ اهلَل 
َرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساءِ اْلَعاَلِميَن(.))) فإّن إطالق قوله: )َوَطهََّرِك(  اْصَطَفاِك َوَطهَّ

يدّل عىل طهارهتا من الرذائل والذنوب واخلطإ والزلل.
كام أّن منزلة الزهراء3 يف حديث أبيها تعرب عن عصمتها قواًل وفعاًل، 
فقد روى البخاري عن مسعود بن خمرمة أّن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 

1 . التحريم: 12.
2 . آل عمران: 42 .
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قال: »فاطمة بضعة مّني، فمن أغضبها فقد أغضبني«.)))م

وروى احلاكم بإسناده عن عيل7 أّن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قال 
لفاطمة: »إّن اهلل يغضب لغضبك ويرىض لرضاك«.)))

مالكًا  ورضاها  غضبها  صار  حّتى  للزهراء3  شاخمة  مكانة  أّي  أقول: 
فإّنام يدّل عىل عصمتها، فهو  لغضبه سبحانه ورضاه، وهذا إن دّل عىل يشء 
والعايص، واليرىض  الكافر  إاّل عىل  أّنه عادل وحكيم اليغضب  بام  سبحانه 
إاّل عن املؤمن واملطيع، فلو دّلت الرواية الصحيحة عىل أنَّ فاطمة غضبت عىل 

أحد، فهو إّما كافر أو فاسق.
* * *

إذا تّم هذا التمهيد ضمن أمرين، فلنعّرج إىل بيان أدّلة عصمة أهل البيت: 
الثقلني  بحديثي  السّنة  ومن  بآيتني،  العزيز  الكتاب  من  ونقترص  وسّنًة،  كتابًا 

والسفينة.

الكتاب العزيز

اآلية اأُلولى:
قال سبحانه: )ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم 

َتْطِهيرًا(.))) فيقع الكالم يف مقامني:

1. ما هو المراد من أهل البيت عليهم السالم؟

صحيح  رشح  يف  الباري  فتح  ؛  الصحابة  فضائل   ،  3714 برقم   ،910 البخاري:  صحيح   .  1
البخاري 7 : 84 .

2 . املستدرك عىل الصحيحني 3 :154، وقد صّححه احلاكم.
3 . األحزاب: 33 .
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2. داللة اآلية علي تنزيههم عن الذنوب.
أّما املقام األّول: فالشّك أّن عبارة )أهل البيت( تعّم النساء واألزواج لغًة 
وكتابًا، ويكفي يف ذلك قوله سبحانه: )َقاُلوا َأَتْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اهلِل َرْحَمُة اهلِل 
َو َبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت ِإنَُّه َحِميٌد َمِجيٌد(.))) فقد ُعّدت امرأة إبراهيم7 

َأْمِر اهلِل( ناظر  ِمْن  )َأَتْعَجِبيَن  من أهل البيت، واخلطاب يف اآلية أعني قوله: 
إليها.

الرسول  عّينهم  اآلية عبارة عّمن  به يف  املراد  بذلك، لكن  ومع االعرتاف 
)صىل اهلل عليه وآله( مّرة بعد أخرى، فخّصهم بعيل وفاطمة وابنيهام:.

فتارة: يرصح )صىل اهلل عليه وآله( بأسامئهم، كام روى الطربي عن أيب سعيد 
اخلدري قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( نزلت هذه اآلية يف مخسة: يّف 
وعيل ريض اهلل عنه وحسن ريض اهلل عنه وحسني ريض اهلل عنه وفاطمة ريض 

اهلل عنها: )ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت(.)))
قالت  قال:  الكساء، كام أخرج مسلم يف صحيحه  وأخرى: أدخلهم حتت 
عائشة: خرج النبي ذات غداة، وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء احلسن 
فأدخله، ثم جاء احلسني فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عيل 

فأدخله ثم قال: )ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت(.)))
وثالثة: تال اآليات عىل باهبم، كام أخرج الطربي عن أنس أّن النبي )صىل اهلل 
فيقول:  الصالة  إىل  خرج  كّلام  أشهر  ستة  فاطمة  ببيت  يمّر  كان  وآله(  عليه 
الرِّْجَس  َعْنُكُم  ِلُيْذِهَب  اهلُل  ُيِريُد  )ِإنََّما  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  الصالة 

1 . هود: 73 .
2 . تفسري الطربي 22 : 9 برقم 21727، دار الفكر 1415 هـ .

3 . صحيح مسلم 7 :130، باب فضائل أهل بيت النبي)صىل اهلل عليه وآله(.
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َأْهَل اْلَبْيِت(.)))

وقد بلغ عدد الروايات الواردة يف ختصيص أهل البيت: باخلمسة ما يناهز 
35 رواية، أخرجها الطربي يف تفسريه، والسيوطي يف الدر املنثور وغريمها،))) 
وتصل أسانيد الروايات إىل ثامنية من صحابة النبي )صىل اهلل عليه وآله( وهم:

1. أبوسعيد اخلدري.
2. أنس بن مالك.

3. ابن عباس.
4. أبوهريرة السدويس.
5. سعد بن أيب وقاص.

6. واثلة بن األسقع.
7. أبو احلمراء، أعني: هالل بن احلارث.

1 . تفسري الطربي 22 : 9 برقم 21729 .
2 . تاريخ الطربي 22 : 9 ـ13 ؛ الدر املنثور 5 : 198 199؛ تفسري الرازي 8 : 85 .
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8 . ُأمهات املؤمنني: عائشة وُأّم سلمة.
نعم هناك سؤال، وهو أّنه لو كان املراد بأهل البيت: هم هؤالء اخلمسة، 
فلامذا وردت اإلشارة إليهم يف أثناء حديث القرآن عن نساء النبي )صىل اهلل 

عليه وآله(؟
ينتقلون من خطاب إىل  أّواًل: أّن عادة الفصحاء يف كالمهم أهّنم  اجلواب 
إليه، والقرآن ميلء بذلك اأُلسلوب، وكذلك كالم العرب  غريه ثم يعودون 

وأشعارهم.
قال الشيخ حممد عبده: إّن من عادة القرآن أن ينتقل باإلنسان من شأن إىل 

شأن، ثم يعود إىل مباحث املقصد الواحد املّرة بعد املّرة.)))
وألجل إيقاف القارئ عىل صّحة ماقاله، نأيت بشاهد عىل ذلك، فنقول: قال 
سبحانه ناقاًل عن »العزيز« خماطبًا زوجته: )ِإنَُّه ِمْن َكْيِدُكنَّ ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم ٭ 
ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا َواْسَتْغِفِري ِلَذْنِبِك ِإنَِّك ُكْنِت ِمَن اْلَخاِطِئيَن(.))) فنرى أّن 

( وقبل أن يفرغ من كالمه  العزيز خياطب أّواًل امرأته بقوله: )ِإنَُّه ِمْن َكْيِدُكنَّ
معها، خياطب يوسف بقوله: )ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا( ثم يرجع إىل املوضوع 
َأْعِرْض  )ُيوُسُف  ِلَذْنِبِك(. فقوله:  )َواْسَتْغِفِري  األّول وخياطب زوجته بقوله: 
بينهام كون  َهَذا(، مجلة معرتضة وقعت بني اخلطابني، واملسّوغ لوقوعها  َعْن 

املخاطب الثاين أحد املتخاصمني، وكانت له صلة بحديث املرأة اّلتي رفعت 
الشكوى إىل العزيز.

مع  »يطهركم«،  و  »عنكم«  أعني  مذّكرة  كّلها  اآلية  يف  الضامئر  أّن  وثانيًا: 
أّن الضامئر يف اآليات املتقّدمة واملتأّخرة كّلها جاءت عىل وجه التأنيث، وربام 

1 . تفسري املنار2 :451.
2 . يوسف: 28ـ 29 .
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يقرب عددها من عرشين ضمريًا كّلها مؤنثة، وهذا دليل عىل أّن اآلية ناظرة م

إىل غري النساء.
اْلَحَياَة  ُتِرْدَن  ُكْنُتنَّ  ِإْن  أَلْزَواِجَك  ُقْل  النَّبي  َأيَُّها  )َيا  الضامئر:  وإليك صور 
ْنَيا َوِزيَنَتَها َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِمياًل ٭ َو ِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اهلَل  الدُّ

 ... ...َيا ِنَساءَ النَّبي َلْسُتنَّ ... َوَمْن َيْقُنْت ِمْنُكنَّ َو َرُسوَلُه... َيا ِنَساءَ النَّبي َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ

َلوَة َوآِتيَن  ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن.. َوُقْلَن... َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َواَلَتَبرَّْجَن... َوَأِقْمَن الصَّ

الزََّكاَة َوَأِطْعَن اهلَل... ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم 

َتْطِهيرًا (.)))

فهي:  عنها  املتأّخرة  الضامئر  وأّما  اآلية،  عىل  املتقّدمة  الضامئر  هي  هذه 
)َواْذُكْرَن َما ُيْتَلى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت اهلِل(.)))

والذي يؤّكد خروج النساء عن اآلية، هو أّن اهلل سبحانه أفرد لفظ البيت 
ُيَطهَِّرُكْم  َو  اْلَبْيِت  َأْهَل  الرِّْجَس  َعْنُكُم  ِلُيْذِهَب  اهلُل  ُيِريُد  )ِإنََّما  يف اآلية وقال: 
َتْطِهيرًا(؛ ولكّنه عرّب عن بيوت أزواجه بصيغة اجلمع وقال: )َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ 

َو اَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اأُلوَلى( وعىل هذا فهناك »بيت« معروف مشّخص 

نفسه  الوقت  ويف  البيت«،  »أهل  العبارة  فأصبحت  »أهل«  لفظ  إليه  ُأضيف 
يف  غرياملتواجد  األّول،  البيت  يف  فاملتواجد  وأزواجه،  لنسائه  بيوت  هناك 
البيوت، فإذا كانت البيوت خاّصة لنسائه )صىل اهلل عليه وآله( فيكون البيت 

خاّصًا ألهل الكساء، إذ األمر يدور بني الطائفتني ليس غري.

فحول النيب )صلى اهلل عليه وآله( ُاسرتان:
أرسة هلا املكانة والفضل الّتصاهلا بالنبي )صىل اهلل عليه وآله( ال لذواهتن، 

1 . األحزاب: 28 ـ 33. 
2 . األحزاب: 34.
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ِبَفاِحَشة  ِمْنُكنَّ  َيْأِت  َمْن  النَّبي  ِنَساءَ  )َيا  بقوله:  اآليات  سبحانه  استهّل  ولذا 
ِمَن النَِّساِء(، كّل ذلك يعرب عن أّن  َكَأَحد  َلْسُتنَّ  النَّبي  ِنَساءَ  )َيا  (و  ُمَبيَِّنة... 

كرامتهّن ألجل اّتصاهلّن بالنبي )صىل اهلل عليه وآله(.
وأرسة هلا الفضل والكرامة الستحقاقهن هبا وقدسية أنفسهن، فقد أعطى 
متّس  أمور،  عن  وهناهّن  اأُلوىل  اأُلرسة  أّدب  فقد  حّقها،  أرسة  كّل  سبحانه 
بطهارهتا  مشعرًا  وتكريمها  الثانية  اأُلرسة  بوصف  أخذ  ثم  زوجهّن.  بكرامة 

عن كّل رجس ودنس.)))
النازلة  اآليات  ثنايا  يف  اهلُل...(  ُيِريُد  )ِإنََّما  قوله:  إدغام  وجه  يعلم  فبذلك 
يف حّق نسائه، فكأّنه سبحانه يريد إعطاء كّل أرسة حول النبي )صىل اهلل عليه 

وآله( حّقها.
واإلمامية:  الزيدية  وقالت  قال:  الشوكاين،  اإلمام  باحلقيقة  أصحر  ومّمن 
َعْنُكُم  ِلُيْذِهَب  اهلُل  ُيِريُد  )ِإنََّما  تعاىل:  بقوله  العرتة حّجة، واستدّلوا  إّن إمجاع 
الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيرًا( وأجيب بأّن سياق اآلية أّنه يف نسائه، 

أهّنا  الصحيح  الدليل  بأّنه قد ورد  ثم أضاف وقال: وجياب عن هذا اجلواب 
نزلت يف عيل وفاطمة واحلسنني، وقد أوضحنا الكالم يف هذا يف تفسرينا الذي 

سّميناه »فتح القدير« فلريجع إليه.)))
نعم ربام ذهب بعضهم إىل نزول اآلية يف نساء النبي )صىل اهلل عليه وآله(، 

لكّنهم مجاعة ال يعتد بقوهلم منهم:
1. عكرمة، ومن املعلوم أّن عكرمة من اإلباضية، فهو رجل منحرف عن 

1 . أنظر دالئل الصدق، للشيخ حممد حسني املظفر 2 :72.
2 . إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم اأُلصول: 126 .
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جادة احلق، ومل يكن ليتحّرز الكذب عىل ابن عباس.)))م

وانحرافه  لعيل  عداؤه  قوله،  حجية  عدم  يف  ويكفي  الزبري،  بن  عروة   .2
عنه.)))

ومنهم مقاتل بن سليامن، وهو من املشّبهة، وعن اإلمام أيب حنيفة قال: أتانا 
من املرشق رأيان خبيثان: جهم معطل، ومقاتل مشّبه. ويف البخاري: ال يشء 

البتة. قلت: أمجعوا عىل تركه.)))
عليه  اهلل  )صىل  النبي  بنساء  اآلية  اختصاص  أعني:  الرأي  هذا  كان  وملّا 
وسطًا؛  رأيًا  اآللويس  اخّتذ  املفرّسين،  مجهور  لرأي  خمالفًا  قاسيًا  رأيًا  وآله( 
البيت  أهل  املراد من  إّن  يظهر يل:  »والذي  القولني وقال:  بني  ليكون جامعًا 
من هلم مزيد عالقة به )صىل اهلل عليه وآله(، ونسبة قوية قريبة إليه عليه الصالة 
والسالم، بحيث اليقبح عرفًا اجتامعهم وسكناهم معه )صىل اهلل عليه وآله( 
كرم  وعيل  الكساء،  أهل  واألربعة  أزواجه  ذلك  يف  ويدخل  واحد،  بيت  يف 
القرابة من رسول  اهلل )صىل  اهلل   عليه   وآله(، وقد نشأ  اهلل وجهه، مع ماله من 
يفارقه وعامله كولده صغريًا وصاهره  يف حجره عليه الصالة والسالم، فلم 

وآخاه كبريًا.)))

يالحظ عليه: 
ا  ـّ أّواًل: أّن ما ذكره هو خالف ما فهمه زيد بن أرقم ذلك الصحايب من اآلية مل

1 . الحظ : ترمجته يف ميزان االعتدال 3 :93 ـ 97 ؛ سري أعالم النبالء 5 : 18ـ 29.
2 . الحظ : سري أعالم النبالء 4 :421 ـ 434.

3 . سري أعالم النبالء 7 :220.
آية  تفسري  يف   ،19:  22 هـ(   1270 )املتوّف  البغدادي  اآللويس  حممود  للسيد  املعاين  روح   .  4

التطهري. ط دار احياء الرتاث العريب، بريوت .
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قيل له : »من أهل بيته نساؤه«؟! قال: »ال وأيم اهلل، إّن املرأة تكون مع الرجل 
العرص من الدهر، ثم يطلقها فرتجع إىل أبيها وقومها.. إىل آخر ما ذكره.)))

وثانيًا: أّن تعميم أهل البيت يف اآلية إىل النساء خالف ما نّص عليه الرسول 
أّم سلمة ريض  يسار عن  بن  احلاكم: عن عطاء  وآله(، روى  اهلل عليه  )صىل 
ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم  اهلل عنها، أهّنا قالت: يف بيتي نزلت هذه اآلية: )ِإنََّما 
الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت(، فأرسل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( إىل عيل وفاطمة 

واحلسن واحلسني ريض اهلل عنهم، فقال: اللهم هؤالء أهل بيتي.
قالت أّم سلمة: يا رسول اهلل: ما أنا من أهل البيت؟

قال: إّنك عىل خري، وهؤالء أهل بيتي. الّلهم أهيل أحق.
قال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه.)))

وقال الرتمذي بعد نقل احلديث: هذاحديث حسن صحيح، وهو أحسن 
يشء روي يف هذا الباب.)))

الكساء بصورة  بأصحاب  اآلية  النبي  ما ذكره خيالف ختصيص  أّن  وثالثًا: 
خمتلفة حّتى جعلهم حتت الكساء وجّللهم به، حّتى يكون عمله جامعًا ومانعًا 

للغري. ومع ذلك كيف يصّح للسيد اآللويس تعميم اآلية؟! فالحظ.
وباجلملة: األحاديث املتضافرة بل املتواترة إمجااًل عىل أّن النبي )صىل اهلل 
عليه وآله(، أخرب عن اختصاص اآلية بأهل الكساء، وحّقق ما يريده بعناوين 

متنّوعة، كثرية اليسعنا نقلها يف هذا املقال املطلوب فيه اإلجياز واالختصار.
هذا إمجال ما يمكن أن يقال يف نزول اآلية يف حق اخلمسة سالم اهلل عليهم، 

1 . صحيح مسلم7 :123، باب فضائل عيل )عليه السالم(.
2 . املستدرك عىل الصحيحني 3 :147.

3 . سنن الرتمذي 5 :361 برقم 3963، باب ما جاء يف فضل فاطمة )عليها السالم(.
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تفصيلية حول م فلهم بحوث  إىل كتب أصحابنا  فلريجع  التفصيل،  أراد  ومن 

اآلية.
* * *

وأّما املقام الثاين: أي داللة اآلية عىل عصمة أهل البيت عليهم السالم، فهي 
مبتنية عىل ثبوت أمرين:

1. أّن الرجس أمٌر يعّم املعايص صغريها وكبريها.
2. أّن اإلرادة تكوينية ال ترشيعية.

الذكر احلكيم ثامن مّرات  اللفظة يف  أّما األمر األّول: فقد استعملت هذه 
ووصف هبا اخلمر، وامليرس، واألنصاب، واألزالم، والكافر غري املؤمن باهلل، 

وامليتة، والدم املسفوح، وحلم اخلنزير، واألوثان، وقول الزور.
كام يف  ماّدية  أكانت  النفوس؛ سواء  منها  تتنّفر  اّلتي  القذارة  بينها  فاجلامع 
مورد اللحوم، أم معنوية كام هواحلال يف الكافر وعابد الوثن ووثنه، فاجلامع 

بينهام هي األعامل القبيحة عرفًا أو رشعًا.
الرجاسة  من  صفة  والسكون  بالكرس  الرجس  الطباطبائي:  العاّلمة  قال 
وهي  منها،  والتنّفر  التجّنب  توجب  النفس  يف  هيئة  والقذارة  القذارة،  وهي 
تكون تارة بحسب ظاهر اليشء كرجاسة اخلنزير، قال تعاىل: )َأْو َلْحَم ِخْنِزير 
والقذارة املعنوية  وهي الرجاسة  أخرى،  باطنه  وبحسب  ِرْجٌس(.)))  َفِإنَُّه 

ا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض  كالرشك والكفر وأثر العمل السّيئ، قال تعاىل: )َو َأمَّ
َفَزاَدْتُهْم ِرْجًسا ِإَلى ِرْجِسِهْم َو َماُتوا َو ُهْم َكاِفُروَن(،))) وقال: )َفَمْن ُيِرِد اهلُل َأْن 

َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلإِلْساَلِم َو َمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنََّما 

1 . األنعام: 145.
2 . التوبة: 125 .
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َماءِ َكَذِلَك َيْجَعُل اهلُل الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن(.))) عَُّد ِفي السَّ َيصَّ

وأّيًا ما كان فهو إدراك نفساين وأثر شعوري حيدث من تعّلق القلب باالعتقاد 
الباطل أو العمل السّيئ، وإذهاب الرجس عبارة عن إزالة كّل هيئة خبيثة يف 
النفس تضاد حق االعتقاد والعمل، وعند ذلك يكون إذهاب الرجس معاداًل 
رجس  من  اإلنسان  حتفظ  نفسانية،  علمية  صورة  هي  اّلتي  اإلهلية،  للعصمة 

باطني االعتقاد وسّيئ العمل،))) هذا كّله حول األمر األّول. 
وأّما األمر الثاين: أعني كون اإلرادة تكوينية الترشيعية.

إّن انقسام إرادته سبحانه إىل تكوينية وترشيعية أمٌر واضح، أّما اأُلوىل فهي 
ما تتعّلق بإجياد اليشء، ومنها قوله سبحانه: )ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل 

َلُه ُكْن َفَيُكوُن(.)))

وبعث  األحكام  من  حكم  بترشيع  إرادته  تعلقت  إذا  ما  فهي  الثانية  وأّما 
الناس إىل العمل به.

فاإلرادة التكوينية ال تنفك عن املراد، بخالف الترشيعية فإهّنا لغاية بعث 
الناس إىل الفعل أو الرتك خمرّيين بني الطاعة والعصيان.

البيت:  أهل  عن  الرجس  بإذهاب  املتعّلقة  اإلرادة  أّن  الشك  فنقول: 
باخلصوص تكوينية، إذ لو كانت ترشيعية ملا اختّصت بطائفة دون طائفة؛ ألّن 
بقوله  الذنوب  عن  الناس  عاّمة  تطهري  هو  األنبياء  بعث  من  األسمى  اهلدف 

سبحانه:
)َو َلِكْن ُيِريُد ِلُيَطهَِّرُكْم َو ِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن(.)))

1 . األنعام: 125 .
2 . امليزان يف تفسري القرآن 16 :330.

3 . يس: 82 .

4 . املائدة: 6 .
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تفسري م من  يمنع  خاص،  بجمع  اإلرادة  تعّلق  ختصيص  قلت:  شئت  وإن 

اإلرادة باإلرادة الترشيعية اّلتي عّمت اأُلّمة مجيعًا.
وبعبارة ثالثة: لو كانت اإلرادة ترشيعية، ملا احتاج إىل إبراز العناية بصور 

خمتلفة الواردة يف اآلية، فإليك بيان تلك العناية:
أ. ابتدأ سبحانه كالمه بلفظ احلرص، )إّنام( وال معنى له إذا كانت اإلرادة 

ترشيعية ؛ ألهّنا غري حمصورة بأناس خمصوصني.
ب. عنّي تعاىل متعّلق إرادته بصورة االختصاص، فقال: )أهل البيت( أي 

أخّصكم أهل البيت.
الرِّْجَس  َعْنُكُم  )ِلُيْذِهَب   : بلفظة »عنكم« وقال  إرادته  بنّي متعّلق  قد  ج. 

َأْهَل اْلَبْيِت(.

د. قد أكّده أيضًا باإلتيان بمصدره بعد الفعل وقال: )َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيرًا(، 
ليكون أوف يف التأكيد.

أي  واإلعجاب،  اإلكبار  عىل  ليدّل  نكرة،  باملصدر  أتى  سبحانه  أّنه   . هـ 
تطهريًا عظياًم معجبًا.

و. أّن اآلية يف مقام املدح والثناء، فلو كانت اإلرادة إرادة ترشيعية ملا ناسب 
الثناء واملدح.

وعىل اجلملة: العناية البارزة يف اآلية تدّل بوضوح عىل أّن اإلرادة هناك غري 
اإلرادة العاّمة املتعّلقة لكّل إنسان حارض أو باد.

كام  والعصيان  القبيح  بتنزهيهم عن  إرادته سبحانه  تعّلقت  نقول:  وبذلك 
حمّله  يف  ثبت  وقد  والعصيان،  الذنب  عن  األنبياء:  بعصمة  إرادته  تعّلقت 
أّن العصمة ال ختالف االختيار، وذلك ألّن القدرة والتمّكن عىل فعل املعصية 
ثابتان للمعصوم، إاّل أّن العصمة تصّده عن ذلك، فهذا يوسف كان قادرًا عىل 
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ارتكاب الفاحشة، إاّل أّن عصمته منعته عن ذلك، وهبذا استحق الثناء واملدح.

شبهتان ضئيلتان:
أّنه من الرشفاء أخذ يناقش داللة اآلية عىل  إّن السيد حممود اآللويس مع 

عصمة أصحاب الكساء بوجهني ضعيفني اليليقان بساحته:
األّول: أّن اآلية ال تدّل عىل عصمتهم، بل هلا داللة عىل عدمها. إذ ال يقال 
امتناع حتصيل احلاصل،  ُاطّهرك، رضورة  أن  أريد  إيّن  َمن هو طاهر:  يف حّق 
غاية ما يف الباب أّن كون هؤالء األشخاص )ريض اهلل تعاىل عنهم( حمفوظني 

من الرجس والذنوب بعد تعّلق اإلرادة بإذهاب رجسهم، يثبت باآلية.)))

يالحظ عليه: 
أّواًل: أّن النبي9 من أصحاب الكساء والداخل حتت قوله تعاىل: )َأْهَل 
اْلَبْيِت(، فالزم ما ذكره من التفسري: أّن النبي9 مل يكن متطّهرًا من الرجس 

قبل هذه اآلية وإّنام صار كذلك بعد نزوهلا، وهو خالف ما اّتفق عليه املسلمون 
من عصمته بعد البعثة.

وثانيًا: أّن اإلذهاب تارة يطلق ويراد به إذهاب اليشء بعد وجوده كام يف 
ِرْجَز  َعْنُكْم  ُيْذِهَب  َو  ِبِه  َلُيَطهَِّرُكْم  َماًء  َماءِ  السَّ ِمَن  َعَلْيُكْم  ُيَنزُِّل  )َو  تعاىل:  قوله 
ْيَطاِن(.))) وُاخرى يطلق ويراد حسم أسباب الرجس وإذهاب املقتيض، ال  الشَّ

رفعه بعد وجوده، ونعم ما ذكره الزخمرشي حيث قال يف تفسري اآلية: إّنام يريد 
لئاّل يقارف أهل بيت رسول اهلل املآثم وليتصونوا عنها بالتقوى.)))

1 . روح املعاين 19 : 18.
2 . األنفال: 11.

3 . تفسري الكشاف 23 : 538.
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الفعل، م عندها  فيتحّقق  بعصمتهم،  التكوينية  إرادته  تعّلقت  لو  الثاين: 

أّنه قال: »الّلهم إّن  فعندئذ فأي حاجة لدعاء النبي9 يف حّقهم حيث روي 
يكون  عندئذ  إذ  تطهريًا«،  وطّهرهم  الرجس  عنهم  فاذهب  بيتي  أهل  هؤالء 

أشبه بحصول واجب احلصول.)))
قوله سبحانه:  نظري  إّنام هو لالستمرار،  النبي9  بأّن دعاء  يالحظ عليه: 
َراَط اْلُمْسَتِقيَم())) فإّن معناه طلب استمرار اهلداية من اهلل سبحانه،  )اْهِدَنا الصِّ
أيضًا،  املستقبل  يف  بيته  ألهل  الطهارة  استمرار  طلب  النبي9  دعاء  وهكذا 
الفرتات،  عاّمة  دون  خاّصة  بفرتة  سبحانه  إرادته  تتعّلق  أن  املحتمل  من  إذ 

فالنبي9 طلب من اهلل شموهلا لعاّمة الفرتات.
يقول العاّلمة الطباطبائي يف تفسري قوله سبحانه: )َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ 
َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َو َأُكْن ِمَن اْلَجاِهِليَن(.))) : إن تلك القوة القدسية التي استعصم هبا 

يوسف7 كانت كأمر تدرجيي يفيض عليه آنًا بعد آن من جانب اهلل سبحانه، 
تعاىل، ولذا  إليه  احلاجة  وإاّل النقطعت  املفروغ عنه،  الدفعي  باألمر  وليست 

عرّب عنه بقوله: )َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّي( ومل يقل: »ومل ترصف عني«.)))
يف  فهو  سبحانه  باهلل  قائم  وبقائه  وجوده  يف  املمكن  أّن  الكالم:  وحصيلة 
حدوثه رهن العّلة، وهكذا يف بقائه؛ ألّنه يف حّد الذات اليملك شيئًا، فلذلك 
يف كل آن رهن األفاضة من اهلل سبحانه إليه، وهذا هو املصّحح لدعاء النبي9 

الستمرار تلك اإلفاضة.
اآللويس،  السيد  عند  اجلواب  واضحة  كانت  اإلشكاالت  هذه  أن  وأظن 

1 . روح املعاين 19 :10.
2 . الفاحتة: 9.

3 . يوسف: 33.
4 . امليزان يف تفسري القرآن 13 :270.
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ولكن رأيه املسبق يف أئمة أهل البيت: أوجد تلك األفكار يف ذهنه.

سؤال وجواب:
ربام يقال: إّن اآلية عىل فرض داللتها عىل العصمة، إّنام تدّل عىل عصمتهم 

من العصيان، وأّما عصمتهم من اخلطإ، فاآلية غري ناظرة إليه.
ذهن  يف  اخلاطئ  الفكر  عىل  الرجس  عّمم  املفرّسين  بعض  أّن  واجلواب: 

اإلنسان، وبذلك جعل اآلية داّلة عىل العصمة يف كال املوقفني.)))
الذنوب  من  العصمة  بني  باملالزمة  بالقول  اإلجابة  يمكن  ذلك  ومع 

والعصمة من اخلطإ بالبيان التايل:
إّن اهلدف األسمى من وصف أهل البيت: بالعصمة، ليس إاّل اخّتاذ اأُلّمة 
هلم ُأسوة عىل الصعيد الفردي واالجتامعي، ومعنى ذلك كوهنم معصومني يف 
مجيع اجلوانب، وإاّل فلو كانوا خيطأون يف بعض األحيان، ملا صّح جعلهم أسوة 

عىل وجه اإلطالق.
وبعبارة أخرى: إّن أهل البيت: أسوة قواًل وفعاًل، ومعنى ذلك كوهنم 

مصيبني يف جمايل القول والفعل.

اآلية الثانية: آية طاعة أولي األمر
قال تعاىل: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهلَل َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلي اأَلْمِر 
ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيء َفُردُّوُه ِإَلى اهلِل َو الرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َو 

اْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َو َأْحَسُن َتْأِوياًل(.)))

وجه الداللة: أّنه سبحانه عطف ُاويل األمر عىل الرسول9 وأرشك بينهام 

1 . نقله الشوكاين يف إرشاد الفحول: 126.
2 . النساء: 59 .
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وقال: أطيعوا الرسول وُاويل األمر منكم، ومن املعلوم أّن إطاعة الرسول غري م

مقّيدة بيشء؛ ألّنه معصوم ال يأمر إاّل باحلق وما فيه رضا اهلل تعاىل، فاقتىض أن 
يكون ُاولو األمر كذلك أيضًا فتجب إطاعتهم مطلقًا، ومن كان كذلك فهو 

معصوم قطعًا.
وإن شئت فصغه يف قالب الكربى والصغرى، وقل:

ُاولو األمر َمن وجبت إطاعتهم مطلقًا.

ومن وجبت إطاعتهم مطلقًا فهم معصومون.
ينتج: ُاولو األمر معصومون.

وهذا مّما ال كالم فيه، فقد اعرتف بام ذكرنا الفخر الرازي يف تفسريه وقال: 
إّن اهلل تعاىل أمر بطاعة ُاويل األمر عىل سبيل اجلزم يف هذه اآلية، ومن أمر اهلل 
لو  إذ  اخلطإ،  عن  معصومًا  يكون  أن  البد  والقطع،  اجلزم  سبيل  عىل  بطاعته 
اهلل  أمر  قد  يكون  اخلطإ  عىل  إقدامه  بتقدير  كان  اخلطإ،  عن  معصومًا  يكن  مل 
بمتابعته، فيكون ذلك أمرًا بفعل ذلك اخلطإ، واخلطأ لكونه خطُأ منهي عنه، 
وأّنه  باالعتبارالواحد،  الواحد  الفعل  يف  والنهي  األمر  اجتامع  إىل  فهذايفيض 
حمال، فثبت أّن اهلل تعاىل أمر بطاعة ُاويل األمر عىل سبيل اجلزم، وثبت أّن كّل 
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من أمر اهلل بطاعته عىل سبيل اجلزم، وجب أن يكون معصومًا عن اخلطإ، فثبت 
قطعًا أّن ُاويل األمر املذكور يف هذه اآلية البد وأن يكون معصومًا.)))

ومن  والسالطني،  األمراء  عىل  األمر«  »ُاويل  محل  املفرّسين  بعض  إّن  ثم 
الذين  والفجرة  الفسقة  من  أكثرهم  بل  معصومني،  غري  ُأولئك  أّن  املعلوم 
يتعاملون بحقوق الشعوب باحلرمان والعصيان، وبعضهم فرّسه بالعلامء من 

أهل احلل والعقد، وهذا أيضًا كالتفسري السابق إذ ليسوا بمعصومني قطعًا.
اختصاص  يستلزم  ألّنه  جّدًا؛  تاّم  فغري  الراشدين  باخللفاء  تفسريهم  وأّما 

اآلية بفرتة خاّصة ال تتجاوز األربعني سنة.
فعىل املفرّس املحّقق أن يتحّرى عن املراد بـ »ُاويل األمر« فالمعنى ألن يأمر 

اهلل سبحانه بإطاعة ُاويل األمر ولكن مل يعّرفهم.
عّرفهم  الذين  عرش  االثني  اخللفاء  عن  عبارة  إهّنم  يقال:  أن  جيب  والذي 

الرسول9 بتعابري خمتلفة.
أخرج مسلم يف الصحيح عن النبي9 قال: »اليزال الدين قائاًم حّتى تقوم 

هم من قريش«.))) الساعة، أو يكون عليكم اثنا عرش خليفة كلُّ
إّن أحاديث األئمة االثني عرش من الروايات الواردة يف صحيحي البخاري 
ومسلم بطرق وصور خمتلفة، كّلها حتكي عن أّن النبي9 أخرب عن اثني عرش 
خليفة من بعده، هبم أنيط عّز اإلسالم وقوامه، وبام أّن املقال ال يسع لنقل هذه 

الروايات فللطالب أن يرجع إىل الصحيحني.)))
الراشدين، يستلزم اختصاص اآلية  وقد مّر أن تفسري ُاويل األمر باخللفاء 

1 . تفسري الرازي10 :144.
2 . صحيح مسلم 6 : 3، ط. دار الفكر بريوت؛ والحظ : سنن أيب داود 2 :309.

3 . الحظ صحيح البخاري 8 :127، طبعة دار الفكر، 1401 هـ .
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وجود  استمرار  يالزم  عرش:  االثني  باألئمة  تفسريه  ولكن  معينة،  بفرتة 
ُاويل األمر، فإّن اإلمام الثاين عرش أعني املهدي بن احلسن املنتظر7 هو حي 
يرزق سيظهره اهلل تعاىل يف آخر الزمان ليمأل األرض قسطًا وعداًل، كام ورد يف 

املصادر احلديثية للفريقني.
1. روى اإلمام أمحد يف مسنده عن رسول اهلل9: »لو مل يبق من الدهر إاّل 

يوم واحد لبعث اهلل رجاًل من أهل بيتي يمألها عداًل كام ملئت جورًا«.)))
»ال  قال:  اهلل9  رسول  أّن  مسعود:  بن  عبداهلل  عن  داود  أبو  أخرج   .2
تنقيض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي«.)))

3 . أخرج أبو داود عن أّم سلمة ريض اهلل عنها قالت: سمعت رسول اهلل9 
يقول: »املهدي من عرتيت من ولد فاطمة«.)))

4. أخرج الرتمذي عن ابن مسعود: أّن رسول اهلل9 قال: »ييل رجل من 
أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي«.)))

إىل هنا تّم الكالم يف الدليل القرآين عىل عصمة أهل البيت:، بقي الكالم 
فيام ورد يف السّنة الرشيفة من دالئل عصمتهم.

عصمة أهل البيت: على بيان ٍ من النيبِّ األكرم9
قد ورد التعريف بأهل البيت تارًة، والعرتة ثانيًا يف لسان النبي9 بعبارات 
، واليميلون إىل الباطل، وقد ورد ذلك املضمون  تدّل عىل أهّنم اليفارقون احلقَّ

يف روايات متعّددة نخّص بالذكر منها اثنتني، ومها:

1 . مسند أمحد 1 :99 ، 3 : 17 و 70 .
2 . جامع اأُلصول 11 : 48 برقم 7810 .
3 . جامع اأُلصول 11 : 48 برقم 7812 .

4 . املصدر نفسه برقم 7810 .
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1. حديث الثقلني.
إّن النبي األكرم9 قرن عرتته بالكتاب الكريم، وجعل التمّسك هبام سببًا 
لعدم ضالل اأُلّمة، ومن املعلوم أّن القرآن اليأتيه الباطل ال من بني يديه وال 
من خلفه، فام فيه عني احلّق وحّق اليقني، فإذن يكون قرينه الذي ال يفرتق عنه، 
نحن  وها  املتون،  بعض  يف  لوروده  الثقلني  بحديث  عنه  يعرّب  ما  وهذا  مثله، 
نذكر الصور املختلفة املتنوّعة من هذا احلديث، الذي نادى به النبّي يف مواضع 
خمتلفة، ولعّل االختالف يف بعض األلفاظ نابع من إيراده يف ظروف متعّددة، 

وإليك صور احلديث:
أ. ملّا رجع من حّجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممن فقال: 

من  أكرب  أحدمها  الثقلني.  فيكم  تركت  قد  إيّن  فأجبت،  دعيت  »كأيّن   .1
اآلخر: كتاب اهلل تعاىل، وعرتيت، فانظروا كيف ختّلفوين فيهام، فإهّنام لن يفرتقا 

حّتى يردا عيّل احلوض«.)))
به لن تضّلوا: كتاب اهلل،  إن أخذتم  ما  إيّن تركت فيكم  الناس  »ياأهّيا   .2

1 . أخرجه احلاكم عن زيد بن أرقم، املستدرك 3 : 109.
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وعرتيت أهل بيتي«.)))م

حبل  اهلل  كتاب  بعدي:  تضلوا  لن  به  متسكتم  إن  ما  فيكم  تركت  »إيّن   .3
عيّل  يردا  حّتى  يفرتقا  ولن  بيتي،  أهل  وعرتيت  األرض،  إىل  السامء  من  ممدود 

احلوض، فانظروا كيف ختّلفوين فيهام«.)))
4. »إيّن تارك فيكم اخلليفتني: كتاب اهلل حبل ممدود ما بني السامء واألرض 
أو ما بني السامء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي، وأهّنام لن يفرتقا حّتى يردا عيّل 

احلوض«.)))
فمصادر  وإاّل  الكثري،  من  القليل  باألقل  املصادر  نقل  يف  اقترصنا  وقد 
يف  كتبًا  أصحابنا  من  واحد  غري  أّلف  وقد  العرشات،  تناهز  كثرية  احلديث 

أسانيد احلديث وتضافره بل تواتره.
ولكن جيب علينا أن نرّكز عىل ما رامه النبي األكرم9 من الوصاية هبام، 

فنقول:
إّن رسول اهلل9 قد حكم يف حديث الثقلني عن وجود التالزم بني عرتته 
أهل بيته وبني الكتاب العزيز، وأوىص املسلمني بالتمّسك هبام معًا مصطحبني، 
عيّل  يردا  حّتى  يفرتقا  »لن  بقوله:  وأشار9  الضاللة،  يف  الوقوع  ليتجّنبوا 
يكون  أن  يقيض  وهذا  عنه9،  اخللفتني  التوأمني  بمنزلة  أهّنام  إىل  احلوض« 

أهل البيت: مقارنني للكتاب يف الوجود واحلّجة.
وبعبارة أخرى: إّن ذلك يدّل عىل أّنه البّد يف كّل عرص، يف مجلة أهل البيت، 

من حّجة معصوم مأمون يقطع عىل صّحة قوله.

1 . أخرجه الرتمذي والنسائي عن جابر ونقله عنهام يف كنز العامل 1 : 44.
2 . أخرجه الرتمذي عن زيد بن أرقم ونقله يف كنز العامل 1 : 44، برقم 874 .

3 . أخرجه أمحد يف مسنده 5 : 182 189. والحظ: مسند أمحد3: 14و17 و26، طبعة دار صادرـ 
بريوت؛ سنن الرتمذي 5 : 328   ؛ فضائل الصحابة للنسائي: 15 ؛ جممع الزوائد 1 : 88 .
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ومّما يؤيد ما ذكرنا أّنه ورد يف ذيل بعض الصور أّن النبي9 بعدما ذكر أّنه 
خمّلف كتاب رّبه وعرتته أهل بيته، قد أخذ بيد عيل7 ورفعها وقال: »هذا عيلٌّ 
مع القرآن، والقرآن مع عيل، ال يفرتقان حّتى يردا عيّل احلوض«.))) أفيشك يف 

عصمة القرآن مسلٌم؟! فالبّد أن ال يشّك يف عصمة َمن ال يفارقه.
* * *

2. حديث السفينة
واليسعنا  املحّدثني،  عند  املتواترة  األحاديث  من  السفينة  حديث  إّن 
كتاب  من   77: الصفحة  هامش  إىل  فلرياجع  أرادها،  ومن  مصادره،  نقل 

»املراجعات« للعالمة السيد رشف الدين1.
فقد تضافرت الروايات عن النبي األكرم9 أّنه شّبه أهل بيته بسفينة نوح، 
وقال ما هذا لفظه: »أال إّن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح َمن ركبها نجا، 

وَمن ختّلف عنها غرق«.)))
ويف لفظ آخر: »إّنام مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا 
ومن ختّلف عنها غرق، وإّنام مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حّطة يف بني إرسائيل 

من دخله ُغفر له«.)))
يقول السيد رشف الدين العاميل1: وأنت تعلم أّن املراد بتشبيههم بسفينة 
امليامني  أئمتهم  عن  وأصوله  فروعه  فأخذ  الدين،  يف  إليهم  جلأ  َمن  أّن  نوح، 
نجا من عذاب النار، وَمن ختّلف عنهم كان كمن آوى يوم الطوفان إىل جبل 

1 . الصواعق املحرقة: 124، طبعة املحمدية بمرص.
2 . مستدرك احلاكم 2 : 343، و 3 : 151.

3 . جممع الزوائد للهيثمي 9 : 168. والحظ : املعجم الكبري للطرباين 3 : 46 ؛ كنز العامل2 : 435 
و 12 :98.
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ليعصمه من أمر اهلل، غري أّن ذاك غرق يف املاء وهذا يف اجلحيم والعياذ باهلل. م

والوجه يف تشبيههم عليهم السالم بباب حّطة، هو أّن اهلل تعاىل جعل ذلك 
التواضع جلالله واخلضوع حلكمه، وهبذا كان سببًا  الباب مظهرًا من مظاهر 
مظهرًا  ألئمتهم  واالّتباع  نبّيها  ألهل  اأُلّمة  هذه  انقياد  جعل  وقد  للمغفرة. 
من مظاهر التواضع جلالله والبخوع حلكمه، وهبذا كان سببًا للمغفرة. وهذا 
ابن حجر يف كالمه بعد أن أورد احلديث وغريه قال :  بّينه  الشبه، وقد  وجه 
ووجه تشبيههم بالسفينة أّن َمن أحّبهم وعّظمهم شكرًا لنعمة مرّشفهم، وأخذ 
هبدي علامئهم نجا من ظلمة املخالفات، وَمن ختّلف عن ذلك غرق يف بحر 
كفر النعم، وهلك يف مفاوز الطغيان.. إىل أن قال: وباب حّطة يعني: ووجه 
تشبيههم بباب حّطة أّن اهلل تعاىل جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أرحيا 
اأُلمة  هلذه  وجعل  للمغفرة،  سببًا  واالستغفار  التواضع  مع  املقدس  بيت  أو 

موّدة أهل البيت: سببًا هلا.)))
القبول،  موقع  يقع  أن  عسى  الفكر،  به  وجاد  الوقت  به  سمح  ما  هذا 

واحلمد هلل رب العاملني.
جعفر السبحاين قم املقدسة
مؤسسة اإلمام الصادق7

 7 / حمرم احلرام / من شهور سنة1434هـ

1 . الصواعق املحرقة: 151، الطبعة املحمدية، مرص.



صفوة )يواقيت( األحكام يف مواقيت اإلحرام
و��ی )�ه 1323 �ه(

�لس�ب��ی � ا
�ل�����س��ی�د �م���صط�ط�س��ب �ص�هی  ا �ل�ع�لا �لس�ی�ب : ا
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��ل�ی �صب �ا �ل�س��ب ب ع��ل�ی ا
��ی���� �ل�����سش ��ی�ی : ا

�ح�س��ی
�ی

حياة املؤلف:
قال السيد عيل نقي النقوي )م 1409هـ(:

بن  مهدي  السّيد  بن  حمّمدهادي  السّيد  بن  مصطفى  السّيد  العلامء  عامد 
العاّلمة السّيد دلدارعيل )رمحه اهلل( طاب ثراه.

املراجعة يف  إليه  العاّمة واخلاّصة، وكانت  لفقاهته  أذعنت  فقيًها  كان عاملًا 
بالد  كاّفة  يف  العاّم  د  املقلَّ هو  وكان  والشاسعة،  الدانية  األقطار  من  الفتاوى 
اهلند، وكان جّدنا العاّلمة السيد إبراهيم يعتمد عليه ويرجع إليه الناس يف مجلة 
من املطالب، وقد أقامه مقامه يف اإلفتاء واإلمامة عند رحلته اأُلوىل إىل مشاهد 
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العراق، وكتب له وصّية اعرتف له فيها باالجتهاد وجاللة القدر، وقّلده كّل م

اأُلمور خطريها وحقريها يف مّدة غيبته عن اهلند، فقام هبا حّق القيام.
قرأ السّيد املرتجم عىل ممتاز العلامء السّيد حمّمدتقي )رمحه اهلل( وكان صهره 

عىل بنته.
وكانت والدته سنة 1252هـ.

اهلل(  األردكاين)رمحه  الفاضل  منهم:  العراق  علامء  من  مجلة  عن  ويروي 
والسّيد عيل آل بحرالعلوم )رمحه اهلل(.

ومن مصّنفاته:
1. رشح دعاء العديلة.)))

2. العجالة املفحمة يف اإلنكار عىل قّصة زواج أّم كلثوم.)))
3. كفاية السائلني يف الفقه.)))

4. القول الفصل يف الوقف باحلركة والوصل بالسكون.)))
5. نخبة األذكار.)))

6. الفرائد البهية استداليل يف الفقه.)))

1 . فاريس مطبوع كام يف الذريعة 13 :258.

2 . فاريس مطبوع كام يف الذريعة 15 :223.
3 . عنه يف الذريعة 18 :92.

4 . فاريس مطبوع كام يف الذريعة 17 :212.
5 . إّنه يف األدعية، طبع بلكهنو كام يف الذريعة 24 :93.

6 . قال يف الذريعة )16 :134(: الفرائد البهية يف املسائل االثنى عرشية، و]كذا[ حتقيق اثنى عرش 
مسألة فقهية، للسّيد مصطفى املدعو بمريآقا. طبع 1305هـ. ويأيت للمؤّلف الفوائد البهية. 
قال يف ذيله )16 :326(: فقه استداليل. ذكره السّيد عيل نقي، وأنت كام الحظت »الفرائد« ال 

»الفوائد« وراجعت أيًضا خمطوطة مشاهري وهو كام يف املتن.
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7. عقائد اإلمامية االثنى عرشية.)))
8. املوعظة الفاخرة.)))

9.  حاشية عىل طهارة الرياض.)))
10. اليواقيت يف أحكام املواقيت.)))

11. خزانة املسائل يف الفقه.)))
12. حاشية عىل الروضة البهية للشهيد الثاين )رمحه اهلل(.)))
13. حاشية عىل زبدة اأُلصول للشيخ البهائي )رمحه اهلل(.)))

14. حاشية عىل نتائج األفكار للسّيد إبراهيم احلائري )رمحه اهلل( يف اأُلصول.)))
15. حاشية عىل مبادئ اأُلصول آلية اهلل العاّلمة )رمحه اهلل(.)))

16. حاشية عىل ترشيح األفالك للبهائي يف اهليئة.)1))
17. رشح الشافية يف الرصف.))))

18. حاشية عىل رشح الكافية للجامي يف النحو.))))

1 . طبع بلسان اأُلردو ، كام يف الذريعة 15 :281.
2 . طبع يف ضمن جمموعة باهلند كام يف الذريعة 23 :271.

3 . عنه يف الذريعة 6 :102.
4 . سيوافيك الكالم عنه.

5 . قال يف الذريعة )7 :158(: إّنه يف أربعة أجزاء: 1. أصول العقائد 2. أصول الفقه 3. متام 
أبواب الفقه 4. املسائل املتفّرقة، طبع منه اجلزء األّول، املرّتب عىل مقّدمة ومخسة أبواب.

6 . ذكرها يف الذريعة )6 : 96( نقاًل عن فهرس تصانيفه.
7 . ذكرها يف الذريعة )6 :103( نقاًل عن ترمجته املطبوعة.
8 . ذكرها يف الذريعة )6 :227( نقاًل عن ترمجته املطبوعة.
9 . ذكرها يف الذريعة )6 :190( نقاًل عن ترمجته املطبوعة.

10 . عنه يف الذريعة )4 187:( وعن ترمجته املطبوعة يف الذريعة، 6: 39.
11 . عنه يف الذريعة )6 :123( ولكن فيه احلاشية عىل رشح الشافية، للجاربردي.

12 . ذكرها يف الذريعة )6 :57( عن فهرس تصانيفه.
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19. هداية العوام، رسالة عملية يف النحو.)))م

20. تشييد األذهان.)))
21. معرب عني احلياة للمجليس )رمحه اهلل(.)))

22. رسالة يف مقتل موالنا احلسني )عليه السالم(.)))
تويف سنة 1323هـ، ودفن يف حسينية جّده غفران مآب...

صفحتان من النسخة المخطوطة

1 . ذكرها يف الذريعة25 :186.
2 . عنه يف الذريعة4 :192.

بعنوان  واأُلخرى  »تعريب«  بعنوان  مّرة   )240: و21   213:  4( مّرتني  الذريعة  يف  ذكره   .  3
»معرب«.

4 . ذكرها يف الذريعة )22 :130( وقال: يوجد يف خزانة كتبه.
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تقريظ وإجازة السّيد أمحد علي احلسيين احملّمدآبادي
البارع  الطالعة،  الدراري  والكواكب  الساطعة،  النجوم  هؤالء  ومن   ...
الفائز  الفخام،  الفقهاء  نقاوة  الكرام،  املجتهدين  السعيد، ساللة  املفيد، احلرب 
من العلوم بالقدح امُلَعىّل، والواصل من الفضائل إىل الدرجة القصوى، مأوى 
الرشاد والصالح والتقوى، املستجمع لرشائط الفتوى، السّيد مصطفى املدعّو 
أّيامه ولياليه ، وهو نجل عمدة العلامء  بمريآغا أدام اهلل عّزه ومعاليه، وبارك 
وأجّل الفقهاء السّيد هادي بن العامل األورع األوحد السّيد مهدي بن العاّلمة 
الفّهامة السّيد دلدار عيل طّيب اهلل مضاجعهم قد صّنف يف هذا الزمان رسالة 
أنيقة، فيام يتعّلق من كتاب احلّج بمبحث املواقيت، مضيئة كالآليل واليواقيت، 
وعرضها عيّل بعض الطلبة يف املجالس العديدة، فألفيتها متضّمنة للتحقيقات 

السديدة.
األخيار  األسالف  عليه سرية  ما جرت  تأييده عىل  اهلل  أدام  استجازين  ثّم 
والقدماء األبرار، حيازًة لرشف حتّمل الروايات، واّتصال سلسلة املستندات، 
فأجزت له أدام اهلل تأييده أن يروي عّني كّل ما صّح يل روايته، وساغ يل نقله 
وحكايته، من مقروآيت ومسموعايت من الكتب الدينية اأُلصولية والفروعية، 
املروية  الدين، وخزائن األخبار  التي هي معادن أحكام  الكتب األربعة  سّيام 
الكواكب  كمراصد  هي  ـ التي  أمجعني  عليهم  اهلل  املعصومني ـ صلوات  عن 
للناظر يف املسائل، وكاملراكز لدوائر الكتب والرسائل، وهي: الكايف والفقيه 
والتهذيب واالستبصار، املعروفة يف األصقاع واألمصار للمحّمديني الثالثة 
من  وغريها  املعصومني:،  األئّمة  علوم  وورثة  الدين،  أساطني  األخيار، 

الكتب الدينية املستندة إىل مصّنفيها األعالم يف الفقه والتفسري والكالم.
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العاّلمة م اإلمام  وأستاذي  الدينية عن سّيدي  الكتب  أروي مجيع هذه  وأنا 

الشهيد  الرّباين  العامل  إىل  ـ ، وله عّدة طرق  نّور اهلل مضجعه  السّيد دلدارعيل 
الثاين، وكذلك له إىل الشهيد األّول وله إىل من بعده، وأذكر هنا واحدة منها 

معرّبًا عنها بُسبحة اجلواهر وجمموعة العباهر.
اهلادي  اإلهلية،  واآلية  العلية،  احلرضة  عن  يروي  ثراه  طاب  أّنه  خيفى  فال 
الكاملة  رمحته  يف  اهلل  غمره  مهدي  حمّمد  وأستاذنا  سّيدنا  والبادي،  للحارض 
البحر  النظري،  العديم  والفقيه  النحرير  املحّقق  ـ عن  الشاملة  السابغة  وألطافه 
الزاخر باقر العلوم حمّمد باقر بن الشيخ األكرم األبجل األفضل موالنا حمّمد 
أكمل، عن أبيه املاجد، عن مشاخيه األعاظم األكارم واألماثل األفاخم، وهم: 
املدّقق الفاضل حمّمد بن احلسن الشريواين، واملحّقق الكامل مجال الدين حمّمد 
اخلوانساري، والفقيه النبيه جعفر القايض، عن الشيخ األجّل األورع األزهد، 
شيخه  عن  املجليس)))،  عيل  بن  التقي  العاّلمة  املفرد،  الَعَلم  املحّدث  والعامل 
أبيه  عن  واملّلة،  الدين  هباء  الفقيه  العاّلمة  الشيخ  واملسلمني  اإلسالم  وشيخ 
الشيخ الفقيه الوجيه الشيخ حسني بن عبد الصمد احلارثي العاميل، عن شيخه 
عمدة  املبني،  الرشع  مسالك  ألحسن  والسالك  الدين،  علوم  جلوامع  اجلامع 
املجتهدين املتبّحرين، زين املّلة واحلّق والدين، املعروف بالشهيد الثاين قّدس 
اهلل تربته، وأعىل يف جنان اخللد رتبتهـ  عن الفاضل التقي عيل بن عبداهلل املييس، 
عن الشيخ الكامل السعيد حمّمد بن حمّمد بن حمّمد بن داود املؤّذن اجِلّزيني، عن 

1 . قال سّيد العلامء السّيد حسني بن السّيد دلدارعيل يف إجازته البنه ممتاز العلامء السّيد حمّمدتقي 
أّنه  )املطبوعة مع أوراق الذهب، ص 452 بتحقيقنا(: هكذا يف كالم بحر العلوم، والظاهر 
أبيه  أبيه؛ فإّن اسمه حمّمد تقي واسم  الثاين كام صنعه يف اسم  اكتفى من َعَلمه املرّكب بجزئه 
مقصود عيل، ومن عادة العجم تركيب األسامء تركيبًا مزجيًا من َعَلمني، بل من َعَلم ولقب، 

وكان األوىل االكتفاء باالسم العلمي، لكّنه اختار االسم اللقبي؛ الشتهاره.
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اجلامع  املحّقق  األكمل،  األفضل  والده  الدين عيل، عن  الكامل ضياء  الشيخ 
يف معارج السعادة بني رتبة العلم ودرجة الشهادة، الشيخ شمس الدين حمّمد 
الدين  عميد  الطاهر  املحّقق  السّيد  منهم  مشاخيه)))،  من  مجاعة  عن  مّكي،  بن 
احليّل،  حمّمد  طالب  أبو  املحّققني  فخر  األفضل  والشيخ  احلسني،  عبداملّطلب 
والسّيد الفاضل النّسابة أبو عبداهلل حمّمد بن قاسم بن َمعّية احلسيني، والسّيد 
قطب  العلامء  ملك  الفاضل  واملوىل  املدين،  سنان  بن  مهّنا  الدين  نجم  الكبري 
الرازي، وأمحد بن حمّمد بن زهرة احللبي، والشيخ أمحد بن حييى  الدين حمّمد 
املزيدي، عن الشيخ األكمل العاّلمة آية اهلل يف العاملني مجال املّلة والدينـ  قّدس 
اهلل رّسه، ونّور رضحيه ـ ، عن الشيخ األفضل رئيس املحّققني نجم املّلة والدين 
أيب القاسم جعفر بن احلسن بن السعيد احليّل، عن السّيد اجلليل النّسابة فخار))) 
بن معد املوسوي، عن شاذان بن جربئيل القّمي، عن حمّمد بن القاسم الطربي، 
عن الشيخ الفقيه أيب عيل احلسن بن ]حمّمد[، عن والده األجّل األكمل شيخ 
نعامن  بن  حمّمد  بن  حمّمد  املفيد  الشيخ  عن  الطويس،  احلسن  بن  حمّمد  الطائفة 
بابويه، عن شيخه  بن  بن عيل  ثقة اإلسالم حمّمد  الشيخ األجّل  احلارثي، عن 
يعقوب  بن  حمّمد  جعفر  أيب  اإلسالم  ثقة  األنام،  قدوة  األعالم،  َعَلم  اإلمام، 
الكليني الرازي، وهؤالء الشيوخ الثالثة يروون بأسانيدهم املذكورة يف الكايف 
األطهار  األئّمة  عن  مصّنفاهتم  من  وغريها  واالستبصار  والفقيه  والتهذيب 
ـ ، وهم صلوات اهلل عليهم يروون عن جّدهم سّيد  عليهم الصالة والسالم 

املرسلني )صىل اهلل عليه وآله(، عن جربئيل األمني، عن اهلل رّب العاملني.
ذروة  عىل  والصاعد  والعمل،  العلم  لسعاديت  اجلامع  أهّيا  أوصيك  ثّم 

1 . يف النسخة: مشائخه.
2 . يف النسخة: فّخار )بالتشديد(.
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من م األخيار  عليه  مىض  بام  واألخذ  عّزوجّل،  اهلل  بتقوى  األكمل،  املجد 

اهلل  نعم  أبواب  وباستفتاح  املجتهدين،  آبائك  من  األعالم  واألبرار  األّولني، 
عند  النظر  وبإمعان  الرجاء،  بحسن  رمحته  شآبيب  واستمطار  بالدعاء،  تعاىل 
يف  تذكرين  أن  املرجّو  ثّم  لالحتياط،  مراعيًا  فيه  الوسع  واستفراغ  االستنباط 
أن  دعواي  وآخر  صلواتك،  عقيب  وآخريت  لدنياي  اهلل  وتسأل  خلواتك، 

احلمد هلل رّب العاملني، والصالة عىل سّيد املرسلني وآله الطّيبني الطاهرين.
حّررها العبد الراجي عفو رّبه اهلادي، أمحد عيل احلسيني املحّمدآبادي، يوم 
اخلميس اخلامس عرش من املحّرم سنة إحدى وتسعني من املئة الثالثة عرشة من 

هجرة سّيد البرش صلوات اهلل عليه وآله ما طلعت الشمس واستنار القمر .
حمّل خامته الرشيف: ال إله إاّل اهلل امللك احلّق املبني عبده أمحد عيل احلسيني 

1262هـ

الصفحتان األوليان من النسخة المخطوطة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل وقد كفى، وسالٌم عىل عباده الذين اصطفى، ال سّيام عىل خريته 
أوالدمها  وعىل  املرتىض،  وولّيه  وخليفته  وحّجته  املصطفى،  النبي  وحبيبه 

معادن اهلدى ومصابيح الدجى.
أّما بعد، فيقول العبد اآلثم اخلاطئ املصطفى، املدعّو بمري آغا، ولد العاّلمة 
املربور عمدة العلامء السّيد حمّمد هادي جتاوز اهلل عن عصيانه وأذاقه حالوة 
غفرانه ـ  : إّن هذه الرسالة البديعة، والعجالة الرفيعة، قد احتوت عىل حتقيق 
مواقيت اإلحرام، وأهّم ما يتعّلق هبا من األحكام، وضعُتها عىل وفق ما التمس 
مّني بعض إخواين األجاّلء وأحّب األعّزاء وّفقني اهلل وإّياه ملا حيّبه ويرضاه ـ .
وقد شّمرت عن ساق اجلّد واالجتهاد، يف سلوك هنج السداد واالقتصاد، 
مراعيًا لالستعجال لضيق املجال، حني توّزع البال وتشّتت األحوال، وتصادم 
وفتور  البضاعة)))  زجو  مع  وذلك  والشؤون،  األشغال  وتراكم  الشجون 
االستطاعة، وقد سّميتها بصفوة األحكام فيام يتعّلق بمواقيت اإلحرام)))، وها 

أنا أرشع يف املقصود مستعينًا معتصاًم بالرّب الودود.
من  ألّنه  واو؛  ياؤه  مفعال  وهو  امليقات،  تكسري  هي  املواقيت  أّن  فاعلم 

1 . بضاعة مزجاة: قليلة.
2 . كتب عليها »نسخة« وكتب املؤّلف بخّطه يف هامشها: »يواقيت األحكام فيام يتعّلق بمواقيت 
عّباس  حمّمد  املفتي  عنها  عرّب  وقد  كام  اسمني،  للرسالة  املؤّلف  جعل  هذا  فعىل  اإلحرام«، 
يف  األفاضل  وصدر  اهلند  علامء  مشاهري  يف  النقوي  عيل نقي  والسّيد  تقريظه  يف  اجلزائري 
موضع  يف  الطهراين  بزرگ  وآقا  بى هبا  تذكره  يف  نوگانوى  حسني  حممد  والسّيد  أنوار  مطلع 
من الذريعة )25 :295( باليواقيت، وكام عرّب عنها الفاضل األردكاين، وشمس العلامء السّيد 
إبراهيم )أخو زوجته( يف تقريظهام وآقا بزرگ يف موضع آخر من الذريعة )15 :48( بصفوة 

األحكام، كام تقّدم.
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الوقت، واملراد به هنا حقيقة أو توّسعًا مكان اإلحرام.م

وقد اختلف عبارات األصحاب يف بيان تعداد املواقيت، ففي بعضها أهّنا 
مخسة، ويف بعضها زيد عليها واحٌد، ويف بعضها اثنان، ويف بعضها أربعة، ويف 
إىل  يؤول  ألّنه  االختالف؛  هبذا  بأس  وال  كاملٌة،  عرشة  فتلك  مخسة،  بعضها 
االختالف يف التعبري والعنوان دون املعرّب عنه واملعنون؛ ألّن اجلميع مّما جّوزوا 

إحرام أهله منه إاّل العارش وهو فّخ فإّنه خاليٌف.
اخلاّصة  األمكنة  املواقيت  من  أريد  لو  أّنه  القارص  النظر  عند  والظاهر 
املعهودة املعروف كّل منها باسم امليقات فأحسن العبارات وأرجحها اأُلوىل؛ 
الذي  املعنى  امليقات  من  أريد  وإن  واضح،  هو  كام  اخلمسة  يف  النحصارها 
ذكرناه من قبل، أي كّل موضع جيوز منه اإلحرام رشعًا، ولو عىل بعض الوجوه 
أهّنا تسعة بإخراج العارش ملا  وبالنسبة إىل البعض، فأحسنها ما اشتملت عىل 
عرفت، ولو أخذ اإلحرام عىل طريق عموم املجاز أعّم من التجريد الندرج 

حتتها كام ال خيفى، وقد ذكرت هنا متام العرشة أمجع لكوهنا أشمل وأنفع.

امليقات األّول: العقيق)))
فأقول ومن اهلل التوفيق: امليقات األّول العقيق وهو يف اللغة كّل واد عّقه 

السيل، أي شّقه، فأهنره ووّسعه، وسّمي به أربعة أودية يف بالد العرب:
أحدها امليقات، وهو واد يندفق سيله يف َغْوري هتامة كام هو املحكي عن 
هتذيب اللغة))) وهو ميقات أهل العراق وأهل النجد ومن واالهم باإلمجاعات 

املنقولة واألخبار املستفيضة الكثرية، والتي عثرت عليها يف املقام عّدة أخبار:
أ. صحيحة معاوية بن عاّمر عن أيب عبداهلل7: »من متام احلّج والعمرة أن 

1 . العنوان من هامش النسخة.
2 . هتذيب اللغة 1 :59 واحلاكي الفاضل اهلندي يف كشف اللثام 5 :204.
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ر ِم؛ فإّنه  حُتر ِم))) من املواقيت التي وّقتها رسول اهلل9 ال جُتاوَزها إاّل وأنت حُمْ
وّقت ألهل العراق ومل يكن يومئذ عراٌق بطَن العقيق ِ من ِقَبل العراق، ووّقت 
ألهل اليمن َيَلْمَلم، ووّقت ألهل الطائف َقْرَن املنازل ِ، ووّقت ألهل املغرب 
منزله خلف  احُلَلْيَفة، ومن كان  ذا  املدينة  َمْهَيَعُة، ووّقت ألهل  اجُلْحَفَة وهي 

هذه املواقيت مّما ييل مّكة فَوْقُته منزله«.)))
ب. واحلسن عىل املشهور،))) عن احللبي قال: قال أبو عبداهلل7: »اإلحرام 
قبلها  ينبغي حلاّج وال معتمر أن حيرم  من مواقيت مخسة وّقتها رسول اهلل ال 
وال بعدها: وّقت ألهل املدينة ذا احُلَلْيَفة وهي))) مسجد الشجرة ُيصيّل فيها))) 
الَعِقيَق،  َنْجد  ألهل  ووّقت  اجُلْحَفَة،  الشاِم  ألهل  ووّقت  احلّج،  ويفرض))) 
ينبغي  وال  َيَلْمَلَم،  اليمن ِ  ألهل  ووّقت  املنازل،  َقْرَن  الطائِف  ألهل  ووّقت 

ألحد أن َيرَغَب عن مواقيت رسول اهلل9 «.)))

1 . يف النسخة: حيرم.
1؛  ح   ،340  339:  8 احلديث  دار  ط  ويف   1 ح  اإلحرام،  مواقيت  باب   ،318:  4 الكايف   .  2
هتذيب األحكام5 : 54 ـ55 وص 283، ح 166 و964؛ وسائل الشيعة11 :308، باب 1 
من أبواب املواقيت، ح 2. و رواه مع اختالف ، الصدوق يف علل الرشائع:434، باب 169، 

ح 2 وعنه يف بحار األنوار 96 :128، ح 13.
3 . لوجود إبراهيم بن هاشم.

4 . يف املصادر: هو.

5 . يف املصادر: فيه.
6 . يف الكايف: فيه.

هتذيب  2؛  ح   ،341: احلديث8  دار  ط  ويف   2 ح  اإلحرام،  مواقيت  باب   ،319: الكايف4   .  7
جيب  التي  املواقيت  تعيني   )1( باب   ،308: الشيعة11  وسائل  167؛  ح   ،55: األحكام5 

اإلحرام منها من أبواب املواقيت، ح 3.
وروى قريبه يف دعائم اإلسالم1 :297، وعنه يف مستدرك الوسائل8 :101، باب 1، ح 1.  
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بعد م فيها  املتقّدمة وزاد  قريبة من  احللبي وهي  بن عيل  اهلل  ج. رواية عبيد 

قوله: »ويفرض احلّج«: »فإذا خرج من املسجد وسار واستوت به البيداء حني 
حياذي امليل األّول أحرم«.)))

امليل  اإلحرام، وباإلحرام عند حماذاة  احلّج عقد  بفرض  املراد  لعّل  أقول: 
التلبية أو رفع الصوت هبا كام يستفاد من بعض األخبار اأُلخر اآلتية.

ْثني عن العقيق أَوْقٌت وّقَته  د. رواية اخلّزاز قال: قلت أليب عبداهلل7 َحدِّ
ألهل  وّقت  رسول اهلل9  »إّن  فقال:  الناُس؟  صنعه  يشء  أو  رسوُل اهلل9 
َمْهَيَعُة،  مكتوبة  عندنا  وهي  اجُلْحَفَة  املغرب  ألهل  ووّقت  احُلَلْيَفة،  ذا  املدينة 
َيَلْمَلَم، ووّقت ألهل الطائف َقْرَن املنازل، ووّقت ألهل  ووّقت ألهل اليمن 

َنْجد العقيَق وما ْانَجَدْت«.)))
قال صاحب الوايف: اإلنجاد الدخول يف أرض نجد، واالرتفاع، وتأنيث 
الضمري باعتبار األرض، يعني: وّقته))) ملن دخل أو عال أرض نجد يف طريقه. 

أسند اإلنجاد إىل األرض وأراد من دخلها جتّوزًا؛ انتهى.)))
وقال يف احلدائق: ]قوله:[ »وما أنجدت« إشارة إىل وجوب اإلحرام من 

هذا امليقات عىل من مّر به وإن مل يكن من أهل نجد... إىل آخره.)))
ألهل  العقيَق  اهلل9  رسوُل  َت  »َوقَّ قال:  عبداهلل7  أيب  عن  رفاعة   . هـ 

1 . من ال حيرضه الفقيه2 :302، ح 2522؛ وسائل الشيعة11 :308، باب 1، ح 4.
2 . الكايف4 :319، ح 3 ويف ط دار احلديث8 :342، ح 3؛ علل الرشائع:434، باب 169، 
ح3؛ هتذيب   األحكام 5 55:، ح 168؛ وسائل الشيعة11 :307، باب 1، ح 1؛ بحار األنوار 
96:128، ح 14. و رواه مع اختالف، الصدوق يف علل الرشائع:434، باب 169، ح 2 

وعنه يف بحار األنوار96 :128، ح 13.
3 . يف النسخة: وّقت.
4 . الوايف12 :481.

5 . احلدائق النارضة14 :436.
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الشام  ألهل  ووّقت  منهم،  وأنتم  األرُض  أْنَجَدِت  ملا  َوْقٌت  هو  وقال:  نجد، 
اجُلْحَفَة ويقال هلا: املَْهَيَعُة«.)))

قال يف الوايف: وأنتم منهم، أي مّمن دخل أرض نجد أو عالها؛ انتهى.)))
و. صحيحة عيل بن جعفر عن أخيه7 قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة 
وخراساَن وما يليهم وأهل ِ الشام ومرَص من أين هو؟ قال: »أّما أهُل الكوفة 
واجلحفة،  احلليفة  ذي  من  املدينة  وأهُل  العقيق،  فمن  يليهم  وما  وخراساَن 
من  السند  وأهل  يلملَم،  من  اليمن  وأهل  اجلحفة،  من  ومرَص  الشام  وأهل 

البرصة، يعني من ميقات أهل البرصة«.)))
»وّقت رسول اهلل9  قال:  عبداهلل7  أيب  يزيد عن  بن  ز. صحيحة عمر 
ووّقت  َغْمَرة،  إىل  البعث  بريد  بني  ما  بريد)))  من  نحوًا  العقيَق  املرشق  ألهل 
اجلحفَة،  الشام  وألهل  املنازل،  َقْرَن  نجد  وألهل  احُلَلْيَفة،  ذا  املدينة  ألهل 

وألهل اليمن يلملم«.)))
ح . مرسلة )الفقيه( قال الصادق7: »وّقت رسول اهلل9 ألهل العراق 
العقيق وأّوله املسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، وأّوله أفضل. وال جيوز 
اإلحرام قبل بلوغ امليقات، وال جيوز تأخريه عن امليقات إاّل لعّلة أو تقّية، وإذا 

كان الرجل علياًل أو اّتقى، فال بأس بأن يؤّخر اإلحرام إىل ذات عرق«.)))

1 . من ال حيرضه الفقيه2 :303 304، ح 2523.
2 . الوايف12 :482.

3 . مسائل عيل بن جعفر:268، ح 648؛ هتذيب األحكام5 :55، ح 169؛ وسائل الشيعة 
11: 309 ، باب1، ح 5.

4 . كذا يف بعض املصادر ويف بعضها اآلخر »بريدين« كام سيأيت البحث عنها يف كالم املؤّلف.
5 . هتذيب األحكام5 :56، ح 170؛ وسائل الشيعة11 :309، ح 6.

6 . من ال حيرضه الفقيه2 :304 305، ح 2526.
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سألت م قال:  رئاب  بن  عيل  عن  اإلسناد  قرب  يف  احلمريي  رواه  ما  ط. 

أباعبداهلل7 عن األوقات التى وّقتها رسول اهلل9 فقال: »إّن رسول اهلل9 
اجلحفة،  الشام  ألهل  ووّقت  الشجرة،  وهي  احلليفة  ذا  املدينة  ألهل  وّقت 

ووّقت ألهل اليمن قرن املنازل، وألهل نجد العقيق«.)))
وّقتها  التي  املواقيت،  أحد  بلغت  »فإذا  الرضوي7:  الفقه  يف  ي. 
َغْمرُة  ووسطه  املَْسَلخ  أّوله  العقيق  العراق  ألهل  وّقت  فإّنه  رسول اهلل9 
ووّقت  املنازل،  قرن  الطائف  ألهل  ووّقت  أفضل،  وأّوله  عرق  ذات  وآخره 
يلملم،  اليمن  ألهل  ووّقت  الشجرة،  مسجد  وهي  احلليفة  ذا  املدينة  ألهل 
ووّقت ألهل الشام املهيعة وهي اجلحفة، ومن كان منزله دون هذه املواقيت ما 
بينها وبني مّكة فعليه أن حُيرم من منزله، وال جيوز اإلحرام قبل بلوغ امليقات، 
وال جيوز تأخريه عن امليقات إاّل لعلل أو تقية، فإذا كان الرجل علياًل أو اّتقى 

فال بأس عن أن،))) يؤّخر اإلحرام إىل ذات عرق«.)))
يا. يف الوسائل عن عيل بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن املتعة يف احلّج، 
من أين إحرامها وإحرام احلّج؟ قال: »وّقت رسول اهلل9 ألهل العراق من 
يليها من  الشام ومن  الشجرة، وألهل  يليها من  املدينة ومن  العقيق، وألهل 
اجلحفة، وألهل الطائف من قرن، وألهل اليمن من يلملم، فليس ألحد أن 

يعدو من هذه املواقيت إىل غريها«.)))
إىل غري ذلك من الروايات الداّلة عىل أّن العقيق ميقات أهل العراق وأهل النجد.

1 . قرب اإلسناد:164، ح 599؛ وسائل الشيعة11 :309، باب 1، ح 7.
2 . يف املصدر: »بأن« بدل »عن أن«.

3 . فقه الرضا :216؛ بحار األنوار96 :130، ح 19.
4 . وسائل الشيعة11 :310، باب 1، ح 9؛ مسائل عيل بن جعفر :107، ح 13؛ قرب اإلسناد 

:244، ح 97؛ بحاراألنوار10 :251، ح 1 و96 :126 127، ح 6.
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العقيق ميقات أهل املرشق  أّن  السابعة من  الرواية  وأّما ما اشتملت عليه 
امليقات من  منزهلم خارج  الذين))) كان  املحّققني)))  به كام ذكره بعض  فاملراد 
رشقي مّكة من أهل نجد وما وراءه إىل أقىص بالد املرشق،))) وعىل هذا فال 

منافاة به.
وإذا تقّرر ذلك فاعلم أّن العقيق املذكور له طرفان ووسط عىل املشهور بني 
إّما باملهملتني كام عن  امليم أو كرسها وهو  املَِْسَلخ))) بفتح  األصحاب، فأّوله 
السالح ولبس  أخذ  أو مكان  العايل  املوضع  بمعنى  والتنقيح،  املحّققني  فخر 
باخلاء  وإّما  سيأيت،  كام  أيضًا  البعث  ]بــ[ـربيد  تسميته  ويناسبه  احلرب  المة 
املعجمة كام حكاه ثاين الشهيدين عن بعض الفقهاء، أي موضع النزع، سّمي 
جعله  عن  التسمية  تأخري  ذلك  ومقتىض  لإلحرام،  الثياب  فيه  ينزع  ألّنه  به؛ 

ميقاتًا.
مهملة  واألخري  امليم  وسكون  املعجمة  الغني  بفتح  غمرة  العقيق  ووسط 
وهي منهلة من مناهل طريق مّكة، وهي فصل ما بني نجد وهتامة كام حكي 

عن األزهري والقاموس، سّميت هبا لزمحة الناس فيها.
اجلبل  الثانية وهو  املهملتني وسكون  ُاوىل  العقيق ذات عرق بكرس  وآخر 
الصغري، سّميت هبا؛ ألّنه كان هبا عرق من املاء، أي قليل. وقيل: إهّنا كانت 

قرية فخربت.)))

1 . هو الطرحيي.
2 . يف النسخة: »ان من« بدل »الذين« ثّم صّحح املؤّلف يف اهلامش بام يف املتن، ويف املصدر: »يريد 

هبم من كان«.
3 . جممع البحرين5 :191.

4 . يف مستند الشيعة: املسلح.
5 . من قوله: »أّما املسلخ بفتح امليم« إىل هنا أخذه من مستند الشيعة11 :166 167.
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وهي م املذكورة  الفقيه  مرسلة  منها  أخبار:  عّدة  التحديد  هذا  عىل  ويدّل 

سمعت  قال:  بصري  أيب  رواية  ومنها  العارشة،  وهي  الرضوية  ومنها  الثامنة، 
أباعبداهلل7 يقول: »حّد العقيق أّوله املسلخ وآخره ذات عرق«.)))

ومّما يدّل عىل دخول ذات عرق يف العقيق ما روي عن الكاظم7 أّنه قال 
إلسحاق بن عاّمر: »كان أيب جماورًا هاهنا، فخرج يتلّقى بعض هؤالء فلاّم رجع 

وبلغ ذات عرق أحرم باحلّج«.)))
وكذا رواية ِمْسَمع عن أيب عبداهلل7 قال: »إذا كان منزل الرجل دون ذات 

عرق من مّكة فليحرم من منزله«.)))
مّما ال يوجد فيه خالف بني األصحاب، وقد  التحديد بذلك  أّن  والظاهر 
إاّل  األخبار وكلمة األصحاب  عليه  اّتفقت  مّما  أّنه  األفاضل،)))  بعض  رّصح 
دون  وهو  البعث،  بريد  العقيق  أّول  أّن  عاّمر  ابن  صحيحة  هو  واحدًا  خربًا 
مياًل  وعرشون  أربعة  غمرة  وبني  وبينه  العراق،  ييل  مّما  أميال  بسّتة  املسلخ 

بريدان. انتهى.
وهي تدّل عىل تقّدم مبدإ العقيق عىل املسلخ بسّتة أميال، ولكّنها شاذة ومل 
نجد عليها عاماًل، ويمكن اجلمع بأّن املراد يف هذه الصحيحة مطلق العقيق، 

ويف باقي األخبار امليقات من العقيق.
وعىل هذا فال جيوز اإلحرام قبل الوصول إىل املسلخ الذي كونه مبدأ العقيق 
مّما ال يوجد فيه خالف، مع داللة األخبار الثالثة املذكورة عليه، وكذا ال جيوز 

تأخريه عن ذات عرق نّصًا وإمجاعًا.

1 . هتذيب األحكام5 :56، ح 171؛ وسائل الشيعة11 :313، باب 2، ح 7.
2 . هتذيب األحكام5 :164، ح 549؛ وسائل الشيعة11 :304، باب 22، ح 8.

3 . هتذيب األحكام5 :59، ح 185؛ وسائل الشيعة11 :334، باب 17، ح 3.
4 . هو النراقي يف مستند الشيعة.
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اختيارًا، أي ال ملرض وال  الغمرة إىل ذات عرق  وأّما تأخري اإلحرام عن 
تقية ونحومها، فيجوز عىل املذهب املشهور شهرة عظيمة كادت تكون إمجاعًا، 
بينهم مشعرين بدعوى اإلمجاع  املعروف  بل نسبه مجاعة إىل األصحاب وإىل 
عليه، بل عن اخلالف والنارصيات والغنية اإلمجاع عليه وقيل: ال جيوز التأخري 
عن الغمرة إاّل لعذر، وقد نسب هذا القول إىل الشيخ وإىل والد الصدوق وإىل 
هلم  واستدّل  الدروس،  يف  الشهيد  واختاره  أيضًا،  الكليني  إىل  بل  الصدوق 
بصحيحة ابن عاّمر املذكورة آنفًا التي قلنا بشذوذها وبصحيحة عمر بن يزيد 
وهي الرواية السابعة يف كالمنا وباخلرب اآلخر أليب بصري، وهو أّن حّد العقيق 

ما بني املسلخ إىل عقبة غمرة؛ انتهى.)))

أقول: وقد يناقش فيه بوجوه:
بعدم التكافؤ بني األخبار؛ الشتهار ما تضّمنته الروايات الثالثة بل  األّول: 
عليه  اإلمجاع  نقل  بل  إمجاعًا  يكون  كاد  بني األصحاب حّتى  املذكورة  اخلمسة 
مجاعة من العلامء إشعارًا وترصحيًا كام مّر، وحينئذ تعّد الروايات املقابلة هلا شاّذة.
الثاين: أّن صحيحة ابن عاّمر قد تضّمنت أّن أّول العقيق قبل املسلخ وهو 
أي  الثانية،  والصحيحة  األصحاب،  وكلمة  األخبار  عليه  اّتفقت  ما  خالف 
رواية عمر بن يزيد، قد اشتملت عىل أّن ميقات أهل النجد قرن املنازل، مع 
أّنك قد عرفت من االّتفاق عىل أّن ميقاهتم العقيق الذي نحن فيه فال بّد من 

تأويله، ونتعّرضها فيام بعد إن شاء اهلل.
وأّما خرب أيب بصري ففيه قصور السند.

الثالث: ضعفها من حيث الداللة، أّما صحيحة ابن عاّمر، فال تدّل عىل أزيد 

1 . مستند الشيعة11 :170 172.
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مّما ذكرناه سابقًا، وال داللة فيها عىل خروج ذات عرق، وال عىل دخول غمرة، م

بل وال عىل دخول املسلخ يف العقيق أيضًا كام ال خيفى عىل من له أدنى ُمسكة، 
وحينئذ فام يصنع بمثل الرواية الكذائية يف حمّل االستدالل؟

وأّما اخلربان الباقيان فكّل منهام يدّل عىل خروج الغمرة أيضًا من العقيق؛ 
خلروج الغاية عن املغّيى، ومل يقل به أحد من الطائفة.

الرابع: ظهور داللة خرب أيب بصري عىل خروج املسلخ من العقيق كخروج 
عقبة غمرة منه؛ ألّنه قال: »حّد العقيق ما بني املسلخ إىل عقبة غمرة« ال أّنه من 
أّول املسلخ إىل آخر غمرة، فهو يدّل عىل ما ذكرنا، وكذا صحيحة ابن يزيد؛ 
فإهّنا تدّل عىل خروج بريد البعث والغمرة من العقيق أيضًا، وقد مّر أّن بريد 
البعث هو املسلخ، والفرق بينهام أّن اخلرب كأّنه يدّل عىل خروج بعض الغمرة، 
أي ما بعد عقبتها مع دخول ما قبلها يف العقيق، والصحيحة تدّل عىل خروج 
الغمرة منه بأمجعها، وهو يوجب حصول التعارض بني اخلربين، وكيف كان، 

فلم يذهب أحد من األصحاب إىل يشء من ذلك.
الرياض واملستند كام  اخلامس: اختالف نسخ صحيحة عمر بن يزيد ففي 
يف الوايف والتهذيب))) أّنه »وّقت رسول اهلل9 ألهل املرشق العقيق نحوًا من 
بريدين ما بني بريد البعث إىل غمرة« ويؤّيد هذه النسخة ما يف رواية معاوية 
ففي  ذلك  بريدين« ومع  بني  دون غمرة  البعث  »بريد  أّن  من  الثانية  عاّمر  بن 
فيهام نحوًا  بريد واحد حيث وجد  الوسائل))) االكتفاء عىل  اجلواهر))) كام يف 

1 . رياض املسائل6 :181؛ مستند الشيعة11 :169؛ الوايف12 :482؛ هتذيب األحكام5 :56، 
ح 170.

2 . جواهر الكالم18 :106.
3 . وسائل الشيعة )ط. اإلسالمية( 8 : 223، باب 1، ح 6، ويف ط. آل البيت11 :309 كام يف 

املصادر املتقّدمة.
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نقله  أّنه  احلدائق،))) وظاهره  إىل غمرة، وكذا يف  البعث  بريد  ما بني  بريد  من 
عن التهذيب حيث قال: وما رواه الشيخ يف )يب( إلخ، وهو يعطي أّن نسخ 

التهذيب أيضًا خمتلفة، وعند ذلك يعرس الوثوق عىل أحد منها، هذا.
املدّقق  الفاضل  املتأّخرين  متأّخري  بني  من  القول  هذا  اختار  قد  ولكن 

النراقي طاب ثراه يف مستنده حيث قال: 
وحّجُة النافني، يعني من ال جيّوز اإلحرام من ذات عرق اختيارًا، صحيحُة 
عمر بن يزيد والرواية اأُلخرى أليب بصري وصحيحة ابن عاّمر األخرية الراجحة 
يدّل  العاّمة، كام  السند وموافقة أصل االشتغال وخمالفة  تقّدم بصّحة  ما  عىل 
عليه الصحيحة املروية يف االحتجاج عن صاحب األمر )عليه السالم(: عن 
الرجل يكون مع بعض هؤالء ويكون مّتصاًل هبم، حيّج ويأخذ عن اجلاّدة وال 
حيرم هؤالء من املسلخ؟ فكتب7 إليه يف اجلواب: »حيرم من ميقاته، ثّم يلبس 

الثياب ويلّبي يف نفسه، فإذا بلغ إىل ميقاهتم أظهره«.
للمرسلة وأخوهيا؛  تكافئها ولو كانت صحيحة  بعدم  قال: وأجيب عنها 
لشهرة املرسلة وشذوذ الصحيحة. إىل آخر ما ذكره السّيد السند )قدس رسه( 

يف الرياض))) ملّخصًا.
ثّم قال: كّلام ذكر وإن كان كذلك إاّل أّن الشذوذ املخرج عن احلّجية غري 
حيث  أيضًا،  الكليني  بل  والشهيد  والشيخ  الصدوقني  مثل  فتوى  بعد  ثابت 
اقترص يف التحديد عىل رواية أيب بصري الثانية وصحيحة ابن عاّمر، فيبقى دليل 
أكثر  جيرتئ  مل  ولذا  االشتغال،  أصل  إىل  الرجوع  فيجب  متكافئني،  الطرفني 
أحوط،  األخري  وجعلوا  به،  الفتوى  عىل  املشهور  ألدّلة  املرّجحني  املتأّخرين 

1 . احلدائق النارضة14 :438 وفيه كام يف املصادر املتقّدمة.
2  . رياض املسائل6 :182.
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وهو كذلك لو مل يكن أظهر، مع أّنه األظهر أيضًا ملا مّر فتدّبر))). انتهى كالمه م

رفع مقامه.
أقول: ما أفاد )قدس رسه( فيه بحث، فإّن فتوى العلامء املوصوفني املزبورين 
بذلك غري ثابت، أّما ثقة اإلسالم الذي قد تفّرد بذكره يف املقام فال شاهد له 
من الكايف، ومل أعثر عىل من نسب القول إليه من علامئنا السابقني والالحقني 
فضاًل عن ثبوت فتواه، وما استدّل به عليه ليس بدليل؛ ألّن ذكر رواية ال يدّل 
عىل الفتوى هبا، وإن كانت مذكورة يف باب التحديد، عىل أّنه مل يفرد للتحديد 
بابًا، بل ذكرمها يف باب مواقيت اإلحرام كغريمها من الروايات الكثرية بدون 
الرتجيح والتنقيد، فكيف حيكم بأهّنام مذكورتان يف التحديد؟ وكذا ترك إدراج 
فتاوي  اشتهر  ما  بعد  فتواه، ال سّيام  أّنه خالف  أو  يدّل عىل ضعفها  رواية ال 
األصحاب بمضموهنا، كيف ورّب خرب ليس له أثر يف الكايف، وإاّل مل احتجنا 

إىل الفقيه والتهذيب وغريمها من كتب األخبار كام ال خيفى عىل أويل األنظار.
وباجلملة فال يثبت بام مّر أن يكون فتواه بمضموهنام، وأّما عيل بن بابويه فقد 
قال العاّلمة يف املختلف: املشهور أّن اإلحرام من ذات عرق خمتارًا سائغ، لكن 
)رمحه اهلل(  بابويه  بن  عيل  الشيخ  وكالم  غمرة،  منه  وأدون  املسلخ،  األفضل 

يشعر بأّنه ال جيوز التأخري إىل ذات عرق إاّل لعليل أو لتقية؛ انتهى.)))
وهذه العبارة تعطي أّن العاّلمة)رمحه اهلل( كان شاّكًا يف كونه مذهبًا لوالد 
الصدوق، وإّنام كان ذلك لعدم ظهور عبارته يف األمر املذكور، فام استظهره 
بن  عيل  عنه)))ـ : »وظاهر  حكي  ما  عىل  قال  حيث  هاهنا  الشهيد)رمحه اهلل( 

1 . مستند الشيعة11 :172 173.
2 . خمتلف الشيعة4 :40.

3 . احلاكي السبزواري يف ذخرية املعاد:575 ؛ والبحراين يف احلدائق النارضة14 :438 وفيه نقله 
عن الذكرى.
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بابويه والشيخ يف النهاية«))) هذا ال يوجب القطع به بعد ما سمعت من عدم 
مواقع  من  فهي  النهاية  يف  الشيخ  عبارة  وأّما  العاّلمة،  مثل  عند  فيه  ظهورها 
الشّك البّتة حيث قال فيها: أّوهلا املسلخ))) وهو أفضلها، وال ينبغي أن يؤّخر 
إاّل عند الرضورة، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق،  منه  اإلنسان اإلحرام 

وال جيعل إحرامه من ذات عرق إاّل عند الرضورة والتقية.))) إىل آخر ما أفاد.
بالكراهة  التأخري بال عذر، بل يشعر  وهي كام ترى غري مرّصح يف حرمة 
املسلخ كام ال  التأخري عن  إاّل كراهة  منه  يراد  الذي ال  املقّدم  إىل قوله  بالنظر 
خيفى، وعىل هذا ففي ظهورها فيام استظهره الشهيد؛ هنا إشكال بل منٌع ظاهٌر.

املسلخ  العقيق  وأّول  هكذا:  املقنع  يف  فعبارته  الصدوق)رمحه اهلل(  وأّما 
ووسطه غمرة وآخره ذات عرق،))) وال تؤّخر اإلحرام إىل آخر وقت إاّل من 

عّلة وأّوله أفضل؛ انتهى.)))
وهي غري مرّصحة يف احلرمة أو الكراهة بل ظاهرها األخري لتلوها بقوله: 
»وأّوله أفضل« فإّنه يشعر بأّن آخره مفضول ومرجوح، وعبارته يف اهلداية))) 

1 . الدروس1 :340.
2 . يف املصدر: املسلح.

اسم  جيمعها  العراق  ألهل  منها  املواقيت:  ذكر  عند  االقتصاد:300  يف  قال  النهاية:210؛   .  3
األوسط  ودوهنا  األّول  وأفضلها  عرق.  ذات  وآخرها  غمرة  وأوسطها  املسلخ  أّوهلا  العقيق، 
وأدوهنا األخري، وال يتجاوز ذات عرق إاّل حمرًما، فإن جتاوز متعّمًدا لزمه الرجوع إليها، فإن مل 
يمكنه بطل حّجه، وإن جتاوزه ناسًيا أو لعذر رجع مع اإلمكان، فإن مل يمكنه أحرم من موضعه 

وقد أجزأه.
4 . يف املصدر: وال تؤّخر اإلحرام إىل ذات عرق.

5 . املقنع :217.
6 . اهلداية: 218 وفيه كام يف نقل املؤّلف عن املقنع، أعني مل يرد فيه قوله: »وال تؤّخر اإلحرام إىل 

ذات عرق«.
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الشذوذ م عن  ذلك  مع  خيرج  ال  ولكن  به،  أفتى  أّنه  سّلمنا  منها،  إغالقًا  أشّد 

املخرج عن احلّجية، فإّن خروج معلوم النسب ال يقدح يف اإلمجاع، فكيف يف 
الشهرة التي كادت تكون إّياه! ولو عزلنا النظر عن كّل ما مّر وسّلمنا ذهاب 
املشايخ الثالثة بل األربعة األجاّلء وإّن مصري هؤالء العظامء يمنع عن الشذوذ 
الكذائي فنقول: ليس ضعف الروايات الثالثة مرهونًا بأيدي الشذوذ املزبور 
مذكورة  وأكثرها  تفصيلها  مّنا  سبق  التي  الوجوه  خامس  هو  بل  فحسب، 
الروايات  تضّمنته  ما  تضعيف  يف  تكفي  الباقية  الوجوه  فتلك  الرياض،)))  يف 
فال  فيه،  منفردًا  منها  واحد  كّل  استقالل  عدم  فرض  وإن  بأمجعها،  املزبورة 
حيصل التكافؤ املّدعى مع ذلك أيضًا، ولعّله )قدس رسه( قد أومأ إىل نحو ما 

ذكرناه بقوله: »فتدّبر«.
وأّما ما ذكره)رمحه اهلل( يف حّجة النافني من حديث خمالفة األخبار النافية 
يف  وجهه  اهلل  كّرم  النارضة  احلدائق  إىل  ناظرًا  ذكره  قد  أّنه  فالظاهر  للعاّمة، 
إىل  الرجوع  لنا  فناسب  ناظرة  رهّبا  إىل  النارضة  الوجوه  عن  وجعله  اآلخرة، 

الكتاب املذكور.
ـ تغمده اهلل بغفرانه ورضوانه ـ  فاعلم أّن الشيخ اجلليل املحّدث البحراين 
قال فيه مشريًا إىل رواية أيب بصري األّول ومرسلة الصدوق املذكورة: »واليبعد 
عندي محل اخلربين املشار إليهام عىل التقية وإن اشتهر العمل هبام بني األصحاب، 
ملا رواه الثقة اجلليل أمحد بن أيب طالب الطربيس يف كتاب االحتجاج«،))) ثّم 

ذكر الرواية املذكورة يف عبارة الفاضل املدّقق النراقي.
خيالفهم،  فيام  ال  العاّمة  يوافق  فيام  إاّل  يمكن  ال  التقية  عىل  احلمل  أقول: 

1 . رياض املسائل6 :182 184.
2 . احلدائق النارضة14 :440.
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والروايتان املذكورتان كذلك، فإّن املستفاد منهام كأخواهتام هو كون ذات عرق 
آخَر العقيق، بمعنى أّن امليقات من أّول املسلخ إىل آخر ذات عرق، واملجموع 
يسّمى بالعقيق الذي هو امليقات، ومل يذهب إليه أحد من علامء العاّمة إاّل من 
ال يعبأ بقوله، الّتفاقهم عىل أّن امليقات إّنام هو ذات عرق باخلصوص ال أهّنا 

جزء امليقات.
قال العاّلمة طاب ثراه يف التذكرة: وذات عرق ميقاهتم باإلمجاع.))) انتهى.

وهذا بالنسبة إىل أمثال رواية أيب بصري األّول، وأّما مرسلة الصدوق ورواية 
الفقه الرضوي7 فيام ختالفاهنم من وجهني:

أحدمها: ما مّر آنفًا.
وّقته  مّما  املذكور  العقيق  أّن  عىل  يشتمل  منهام  كاّل  أّن  والثاين: 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ونّص عىل كونه ميقاتًا، مع أّن العاّمة كّلها تنكره 
إاّل من ال يعتّد به، فكيف احتامل محلها عىل التقية عىل مسلكنا معارش اأُلصولية 
بل األخبارية أيضًا، وإن مل يبعد من الفاضل البحراين خاّصة بناًء عىل ما قّرره 
يف مقّدمات كتابه،))) من محلها عليها مع خمالفة العاّمة، وهو واضح الفساد كام 
فّصله بعض األجاّلء املحّققني يف حمّله،))) فام محله عىل احلمل املذكور هنا إاّل 

ذلك التقرير الكاسد، وإّنام هو كبناء الفاسد عىل الفاسد.

وخلص الكالم يف هذا املقام أّن هاهنا ثالث مقّدمات:
أّن العقيق ميقات، وثبت بإمجاع مّنا، واستفاضة األخبار املذكورة  اأُلوىل: 

سابقًا وغريها.

1 . تذكرة الفقهاء7 :191 ويف ط. احلجري1 :320.
2 . احلدائق النارضة1 :4 8.

3 . الفوائد احلائرية :353 354.
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الثانية: أّن امليقات مّما جيوز عقد اإلحرام من أّي مواضعه شاء عىل اإلطالق م

مكان  إاّل  ليس  امليقات  من  املراد  ألّن  أيضًا؛  اّتفاقي  أّنه  والظاهر  والعموم، 
إّنه  حيث  من  لإلحرام  وأجزائه  مواضعه  من  يشء  يف  تعيني  وال  اإلحرام، 
الباقية  املواقيت  يف  واضح  هو  كام  وقع  مواضعه  أّي  من  يكفي  بل  ميقات، 

كاجلحفة ويلملم ومسجد الشجرة وغريها مّما سيأيت إن شاء اهلل.
وآخره  املسلخ  أّوله  أعني  املذكورين،  باحلّدين  حمدود  العقيق  أّن  الثالثة: 
ذات عرق، وقد دّلت عليه الروايات املشار إليها آنفًا مع اعتضادها بالشهرة 

العظيمة، بل اّدعى الشيخ يف اخلالف اإلمجاع عليه حيث قال فيه:
فأّما ذات عرق فهو آخر ميقات أهل العراق، ألّن أّوله املسلخ وأوسطه غمرة 
وآخره ذات عرق، وعندنا أّن ذلك منصوص عليه من النبي واألئّمة )عليهم 

السالم( باإلمجاع من الفرقة وأخبارهم.
ثّم قال يف وسط عبارته:

دليلنا ما قلناه من إمجاع الفرقة وأخبارهم.))) انتهى كالمه طاب ثراه.
والظاهر أّنه مل يوجد خمالف من األصحاب بعد شيخ الطائفة رضوان اهلل 
الفاضل  زمان  إىل  بل  الرياض  صاحب  السند  السّيد  جناب  عهد  إىل  عليهم 
النراقي أيضًا حيث قال: »والظاهر عدم خالف يف ذلك التحديد«،))) يعني أّن 

العقيق من املسلخ إىل ذات عرق.
وقال ابن عصفور يف رشح املفاتيح: »وهذا التحديد والتوصيف جممع عليه«.
وقد مّر حكاية اإلمجاع عليه عن النارصية والغنية، والظاهر أّنه كذلك؛ فإّنا 
مل نجد من أصحابنا قائاًل رصحيًا بخروج ذات عرق من العقيق، نعم قد يشعر 

1 . اخلالف2 :283 284.
2 . مستند الشيعة11 :170.
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كالم بعض القدماء كوالد الصدوق عىل ما ذكره العاّلمة، وحكي عن البعض 
اآلخر أيضًا كام فّصلناه فيام تقّدم بأّن اإلحرام ال جيوز للمختار من ذات عرق، 
وهذه  العقيق،  يف  عرق  ذات  دخول  تسليم  تقدير  عىل  وكأّنه  آخر،  أمر  وهو 

املقّدمات الثالثة تنتج جواز اإلحرام للمختار من ذات عرق كام هو واضح.
يشعر  القدماء  بعض  كعبارة  الروايات  بعض  أّن  وهو  املذكور  األمر  وأّما 
أّن اإلحرام ال جيوز اختيارًا من ذات عرق، فقد عرفت ما فيهام  أو يدّل عىل 
بالتفصيل، وباجلملة فال يثبت ما خيالف النتيجة املذكورة، فال بأس باملصري إىل 

القول املشهور؛ لقّوته وضعف القول املخالف له.
وحينئذ فال بّد من أن يؤول الروايات املخالفة للمشهور ببعض التأويالت، 
وأوالها بل املتعنّي منها محل الروايات النافية الثالثة املذكورة عىل أّن املراد أّن 
ذات عرق وإن كانت من العقيق، إاّل أهّنا ملّا كانت ميقات العاّمة، وكان الفضل 
منحرصًا فيام قبلها، فلم يذكر ذات عرق يف الروايات، وجعلت بعدم الفضيلة 
منه  يتعارف  الذي  امليقات  أّن  إىل  فيؤول معناها  الكراهة كأن مل تكن،  وشّدة 
إحرام الشيعة وفيه فضٌل إّنام هو من أّول املسلخ إىل آخر غمرة، وهكذا يؤول ما 
يف آخر مرسلة الفقيه والرضوي )عليه السالم( بأّن البأس هنا بمعنى الكراهة، 

أي يكره تأخري اإلحرام إىل ذات عرق بدون عذر ومع العذر فال كراهة.
اخلاطي؛  النظر  عند  بالتأويل  وأقدم  أحرى  فهي  االحتجاج  رواية  وأّما 
ألهّنا لو تركت وظاهرها لدّلت عىل أّن اإلحرام من ذات عرق ال جيوز حال 
التقية أيضًا، مع إطباق األخبار وعلامئنا األخيار عىل جوازه منها حال التقية 
ابن  وقال  التقية،  مع  الفضل  بمراعاة  تشعر  املزبورة  الرواية  فكأّن  واملرض، 
إدريس احليّل)رمحه اهلل(: ووّقت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ألهل العراق 
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العقيق، فمن أّي جهاته وبقاعه أحرم فيعقد))) اإلحرام منها، إاّل أّن له ثالثة م

التقية، وأوسطها غمرة، وهو  ارتفاع  املسلخ وهو أفضلها عند  أّوهلا  أوقات: 
ييل املسلخ يف الفضل عند ارتفاع التقية، وآخرها ذات عرق، وهي أدوهنا يف 
هذا  يف  أفضلها  هي  عرق  فذات  واخلوف،  والشناعة  التقية  عند  إاّل  الفضل 

احلال.))) إىل آخر ما يف الرسائر.
التقية هو ذات عرق بخالف ما  أّن األفضل حال  العبارة تدّل عىل  وهذه 
يفهم من الرواية املذكورة، واهلل العامل بالشواهد والرسائر، ومع ذلك كّله فال 
ريب يف أّن االحتياط أن ال يؤّخر اإلحرام اختيارًا إىل ذات عرق، وأحوط منه 
عدم تأخريه إىل الغمرة أيضًا؛ ملا مّر من ظهور بعض الروايات يف خروجها من 
العقيق أيضًا، ولكن ملّا مل يوجد قائل به جعل اإلحرام من الغمرة أفضل من 
ذات  أفضلية غمرة من  الوجه يف  ولعّله  اختيارًا،  ومنها مكروهًا  ذات عرق، 
املشّقة  من  فيه  ما  إىل  مضافًا  املشهور،  هو  كام  املشهور  القول  عىل  بناءًا  عرق 
الالزمة لزيادة األجر واملثوبة، وإاّل فال يوجد يف النصوص إاّل أفضلية املسلخ 

خاّصة، والعلم عند اهلل سبحانه.

امليقات الثاني: مسجد الشجرة
يف  به  رّصح  كام  املدينة،  أهل  ميقات  وهو  الشجرة  مسجد  الثاين  امليقات 
)يع( و)فع( و)عد( وحمكي اجلامع واملقنعة والنارصيات ومجل العلم والكايف 
واإلشارة، بل عن النارصيات اإلمجاع عىل ذلك،))) ويدّل عليه أخبار كثرية: 

1 . يف املصدر ويف نقل احلدائق )14 :442( والرياض )6 :183(: فينعقد، وما يف املتن موافق 
لنقل اجلواهر )18 :107(.

2 . الرسائر1 :528.
3 . نقله من جواهر الكالم18 :107، واملراد من الرموز املذكورة هي الرشائع والنافع والقواعد.
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منها صحيحة ابن عاّمر املشتملة عىل أّنه خرج رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
يف أربع بقني من ذي القعدة، فلاّم انتهى إىل ذي احلليفة فزالت الشمس اغتسل، 
ثّم خرج حّتى أتى املسجد الذي هو))) عند الشجرة فصىّل فيه الظهر ثّم عزم 
عىل احلّج))) مفردًا وخرج حّتى انتهى إىل البيداء عند امليل األّول، فصّف الناس 

له ِسامَطني))) فلّبى باحلّج مفردًا؛ احلديث. )))
وما روي عن ابن سنان يف حّج رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وفيه: فلاّم 
إزار  والتجّرد يف  والغسل  العانة  اإلبط وحلق  بنتف  الناس  أمر  الشجرة  نزل 

ورداء؛ اخلرب. )))
وعن ابن َوْهب سألت أباعبداهلل )عليه السالم( ونحن باملدينة عن التهّيؤ 
شئت  وإن  واغتسل)))،  تريد،  ما  بكّل  وجتّهز  باملدينة  »أطل  فقال:  لإلحرام، 

استمتعت بقميصك حّتى تأيت مسجد الشجرة«.)))
وما عن الكليني مرساًل قال: حيرم من الشجرة ثّم يأخذ أّي طريق شاء.)))

ورواية رباح وفيها: فلو كان كام يقولون مل يتمّتع رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

1 . يف املصدر: - هو.
2 . يف املصدر: باحلّج.

3 . السامط ككتاب: الصّف من الناس، والسامطان: الصّفان »12« جممع البحرين2 :418.
4 . هتذيب األحكام5 :55، ح 1588؛ وسائل الشيعة11 :214، باب 2، ح 4؛ بحاراألنوار 96 :94؛ 

وقريبه يف الرسائر3 :552 من كتاب معاوية بن عاّمر، وعنه يف بحار األنوار96  :94 ، ح 18.
بحار  15؛  ح   ،2 باب   ،224: الشيعة11  وسائل  7؛  ح  النبي،  حّج  باب  الكايف4 249:،   .  5

األنوار21 :396؛ وقريبه يف دعائم اإلسالم1 :298.
6 . يف الفقيه: إن شئت.

وسائل  :308،ح2534؛  الفقيه2  حيرضه  ال  من  كتاب  :62،ح196؛  األحكام5  هتذيب   .  7
الشيعة12 :324، باب7، ح1.

8 . الكايف4 :321، باب مواقيت اإلحرام؛ وسائل الشيعة11 :318، باب 7، ح 2.
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وآله( بثيابه إىل الشجرة.))) ونحوها رواية أيب بصري.)))م

ويف صحيحة البجيل))): »إذا صّليت يف مسجد الشجرة، فقل وأنت قاعد يف 
دبر الصالة قبل أن تقوم ما يقول املحرم، ثّم قم فامش ِ حّتى تبلَغ امليل وتستوَى 

بك البيداء، فإذا استوت بك فلّبه«.)))
كنت  فإن   ، الشجرة  مسجد  من  أحرمت  »إذا  يزيد:  بن  عمر  وصحيحة 

ماشيًا لّبيت من مكانك إىل))) املسجد«... احلديث. )))
واملروي عن عيل بن جعفر يف متعة احلّج ، وقد سبق يف امليقات األّول.

مسجد  من  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  أحرم  عّلة  ألي  العلل:  ويف 
الشجرة ومل حيرم من موضع دونه؟ فقال: »ألّنه ملّا أرسي به إىل السامء وصار 

بحذاء الشجرة نودي«... احلديث. )))
مسجد  أّن  عىل  الداّلة  املتواترة  بل  املستفيضة،  األخبار  من  ذلك  غري  إىل 

1 . الكايف4 :322، ح 5؛ هتذيب األحكام5 :59، ح 187؛ اأُلصول السّتة عرش، أصل عاصم 
يد:24؛ وسائل الشيعة11 :324، باب 11، ح 4 و:334، باب 17، ح 5. الحظ معاين  بن مُحَ

األخبار:382؛ بحار األنوار96 :129، ح 17.
2 . من ال حيرضه الفقيه2 :306، ح 2528؛ وسائل الشيعة11 :323، باب 11، ح 2.

3 . يف مستند الشيعة )11 :176(: صحيحتا ابن عاّمر والبجيل وصحيحة احللبي.
فيه، ح 11 ويف ط. دار احلديث8  الكايف4 :333، باب صالة اإلحرام وعقده واالشرتاط   .  4
:337؛ من ال حيرضه  الفقيه2 :320، ح 2562؛ وسائل الشيعة12 :373، باب 35، ح 3. 
رواه الكليني بإسناده عن حفص بن البخرتي وعبد الرمحان بن احلّجاج ومّحاد بن عثامن عن 
احللبي مجيعًا عن أيب عبداهلل7. ورواه الصدوق معّلقًا عن حفص بن البخرتي ومعاوية بن 

عاّمر وعبد الرمحان بن احلّجاج واحللبي مجيعًا عن أيب عبداهلل7.
5 . يف املصدر: من، وما يف املتن موافق ملستند الشيعة )11 :317( وهو مصدره يف نقل األحاديث.

6 . هتذيب األحكام5 :92، ح 301؛ وسائل الشيعة12 :384، باب 40، ح 3.
وسائل  2134؛  ح   ،200: الفقيه2  حيرضه  ال  من  ح1؛   ،169 باب  الرشائع:433،  علل   .  7

الشيعة11 :311، باب 1، ح13؛ بحار األنوار18 :370، ح 76، و96 :128، ح 12.



ام
حر

اإل
ت 

قي
موا

ي 
م ف

كا
ألح

( ا
يت

واق
 )ي

وة
صف

63

من  عليه  اإلمجاع  دعوى  مع  املذكورة  املعظم  كفتاوى  امليقات  هو  الشجرة 
بعضهم، وال ينافيه ما ورد يف شطر من األخبار كفتاوى مجاعة من أّن ميقات 
املدينة هو ذواحلليفة؛ ألّن الظاهر بل الثابت أّن ذا احلليفة هو مسجد الشجرة 
الشيخ  واملهّذب ومجيع كتب  املعترب  ما حكي))) يف  به عىل  ال غري، كام رّصح 
القايض والصدوق وساّلر وابن إدريس وابن زهرة والتذكرة واملنتهى  وعن 
عليه  ويدّل  احّتادمها،  عىل  اإلمجاع  دعوى  منهم  زهرة  ابن  عن  بل  والتحرير، 
حسنة احللبي ورواية عبيد اهلل التي هي مثلها وصحيح ابن رئاب ورواية الفقه 

الرضوي7 مّما سبق مّنا يف مبحث أّول املواقيت وغريها من األخبار.
وذو احُلَليفة بضّم احلاء املهملة وفتح الالم والفاء بعد املثناة التحتانية مصّغر 
قال فخر اإلسالم يف رشح  به،  العرب  قوم من  لتحالف  اليمني  احللفة وهي 
فيه  اجتمع  اإلسالم  قبل  وكان  احلليفة،  ذو  الشجرة  ملسجد  ويقال  اإلرشاد: 
ناس وحتالفوا، وهكذا يف التنقيح وقيل: احُلَليفة تصغري احَلَلَفة بفتحات واحد 

احَلَلَفاء، وهو النبات املعروف،))) ولعّله سّمي به لكثرة وجوده فيه.
وهذا امليقات، أي مسجد الشجرة، عىل عرشة مراحل من مّكة كام رّصح به 
العاّلمة يف التذكرة))) وحمكي املنتهى واملبسوط،))) وكذا يف كالم النَّووي ولكّنه 

زاد لفظ »نحو«، أي نحو عرش مراحل. انتهى.)))
املنري،)))  املصباح  عن  كام  يوم  نحو  املسافُر  َيْقَطُعها  التي  املسافة  واملرحلة: 

1 . حكى عنهم يف جواهر الكالم18 :107.
2 . من كالم فخر املحّققني إىل هنا نقله من كشف اللثام5 :212؛ وجواهر الكالم18 :108.

3 . تذكرة الفقهاء7 :191، ويف ط. احلجري1 :320.
4 . منتهى املطلب2 :667، ط. احلجري؛ املبسوط1 :312.

5 . املجموع7 :195؛ روضة الطالبني2 :312.
6 . املصباح املنري2 :223.



64

39
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

. ـ
هـ 

14
34

رة 
آلخ

ى ا
ماد

 ج
م ـ

حر
وعن شمس العلوم أهّنا مسرية يوم.)))م

هذا، ويستفاد من كالم بعض الفقهاء أّن املرحلة أربعة وعرشون مياًل؛ ألّنه 
قال: »إّن املرحلتني ثامنية وأربعون مياًل«.))) كام جييء إن شاء اهلل فتدّبر.

أميال؛  أّنه سّتة  الظاهر  فيه، ولكّن  فاختلف  املدينة  بينه وبني  الفصل  وأّما 
لظهوره من القاموس وحترير النََّووي،))) ولكونه منصوصًا يف بعض األخبار، 
»إّن  عطا:  بن  لعبداهلل  قال  أّنه  أيب  جعفر7  عن  األخبار  معاين  يف  روي  كام 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( كان من أهل املدينة ووّقته من ذي احلليفة وإّنام 

كان بينهام سّتة أميال«. انتهى.)))
وكذا  مّر  ما  عىل  املطلقة  األخبار  حيمل  أن  من  حينئذ  فال بّد  كان،  وكيف 
امليقات ذو  أّن  الدروس  بام خيالفه كمحكي  املطلقة، وأّما من رّصح  الفتاوی 
عن  حكي  بل  منه،)))  اإلحرام  واألحوط  الشجرة  مسجد  وأفضله  احلليفة 
كان  وإن  احلليفة،  بذي  املسّمى  املوضع  من  اإلحرام  جواز  قال:  أّنه  الكركي 

خارجًا من املسجد ال يكاد يدفع.)))
أقول: يدفعه األخبار اجلاعلة مسجد الشجرة خاّصة ميقاتًا ألهل املدينة، 
بعمل  املعتضدة  املسجد،  هو  احلليفة  ذا  أّن  يف  املرّصحة  املفرّسة  والروايات 
األكثر، بل باإلمجاع املحكي عن النارصيات والغنية، ومحل املطلق عىل املقّيد 

1 . شمس العلوم5 :3291.
2 . احلدائق النارضة 14 :326.

الكالم18  جواهر  يف  عنهام  ونقله  :195؛  للنََّووي7  املجموع  :190؛  املحيط3  القاموس   .  3
.109:

األنوار96  بحار  5؛  ح   ،9 باب   ،321: الشيعة11  وسائل  12؛  ح   ،382: األخبار  معاين   .  4
:129، ح 17.

5 . الدروس1 :340.
6 . حكى عنه يف مستند الشيعة11 :178.
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طريق اجلمع، وأّما اجلمع بحمل الروايات اخلاّصة عىل األفضلية، كام يستفاد 
الصحيحة  األخبار  لورود  املقام؛  يف  له  وجه  فال  ونحوه  الدروس  عبارة  من 
بفتاوي  أيضًا  اعتضادها  مع  خاّصة،  باملسجد  احلليفة  ذي  تفسري  يف  وغريها 

املعظم وباإلمجاع املنقول عن ابن زهرة كام مّر.
وأّما صحيحة عبيد اهلل احللبي التي قد ذكرناها سابقًا حيث قال7 فيها: 
»وهي مسجد الشجرة يصيّل فيها ويفرض احلّج، فإذا خرج من املسجد وسار 
كان  وإن  فهي  انتهى،  أحرم«.  األّول  امليل  حياذي  حني  البيداء  به  واستوت 
ظاهرها يؤّيد القول املذكور، ولكن لو أريد من اإلحرام معناه احلقيقي، وليس 
كذلك؛ ألّن الظاهر من مالحظة أكثر األخبار أّن املراد من اإلحرام هنا التلبية، 
آنفًا،  املتقّدمة  البجيل من األخبار  ابن عاّمر وصحيحة  كام يدّل عليه صحيحة 
مضافًا إىل صحيحة ابن َوْهب ]سأل[ عن التهّيؤ لإلحرام، فقال: »يف مسجد 
الشجرة فقد صىّل فيه رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وقد ترى أناسًا حيرمون 
البيداء حيث امليل، فتحرمون كام أنتم يف حماملكم،  فال تفعل حّتى تنتهي إىل 

تقول: لّبيك الّلهّم لّبيك«... الرواية، حيث جعل اإلحرام هو التلبية.
وصحيحة ابن سنان: هل جيوز للمتمّتع بالعمرة إىل احلّج أن يظهر التلبية 
يف مسجد الشجرة؟ فقال: »نعم، إّنام لّبى رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عىل 
البيداء؛ ألّن الناس مل يكونوا يعرفون التلبية فأحّب أن يعّلمهم كيفية التلبية«.)))
وصحيحته اأُلخرى: »أّن رسول اهلل9 مل يكن يلّبي))) حّتى يأيت البيداء«.)))

:170، ح 562؛  :84، ح 280؛ االستبصار2  :334، ح 12؛ هتذيب األحكام5  الكايف4   .  1
وسائل الشيعة12 :372، باب 35، ح 2.

2 . يف النسخة: يلّب.
3 . هتذيب األحكام5 :84، ح 279؛ االستبصار2 :170، ح 561؛ وسائل الشيعة12 :370، 

باب 34، ح 5.
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تأيت م حّتى  تلّب  فال  الشجرة،  عند  صّليت  »إذا  حازم:  ابن  صحيحة  ويف 

البيداء«.)))
إىل غري ذلك من األخبار الكثرية التي ترشد إىل أّن معنى الرواية ما ذكرناه، 
السّيام إىل ما قبله من قوله: »يصيّل فيها ويفرض احلّج«؛ فإّن الظاهر أّن املراد 
التلبية  إاّل  ذلك  بعد  اإلحرام  من  يراد  فال  وحينئذ  احلّج،  إحرام  هو  إّنام  منه 
نفسها كام قيل، أو إظهارها كام عن املتأّخرين، وقد قطع به جناب السّيد السند 
يف الرياض حيث قال: »إاّل عىل تقدير أن يراد من اإلحرام فيه معناه احلقيقي 

وليس قطعًا؛ ملنافاته لصدره«.))) وتبعه الفاضل املدّقق النراقي يف التحتم.)))
املذكور  فالقول  شاّذة،  لكانت  ظاهرها  عىل  الرواية  تركت  فلو  وباجلملة 
باالحّتاد بني ذي احلليفة ومسجد  ال خيلو عن ضعف، والقول األّول احلاكم 
إمجاعًا  قطعًا  الرباءة  حيصل  منه  اإلحرام  عقد  ويف  القّوة،  غاية  يف  الشجرة 

ونصوصًا بخالف خارجه، فهو املختار، والعلم عند اهلل اجلّبار.
لو  املحرم  أّن  فاعلم  الشجرة،  إّنام هو مسجد  املدينة  ميقات  أّن  تقّرر  وإذا 
كان جنبًا أو حائضًا أحرما به مرورًا واجتيازًا؛ حلرمة اللبث، فإن تعّذر ذلك 
فهل حيرمان من خارجه كام رّصح به مجاعة، أم يؤّخران اإلحرام إىل اجلحفة 
التي سيجيء ذكرها إشكال، واألحوط اإلحرام منهام، وسيأيت مزيد توضيح 

له إن شاء اهلل.
ثّم اعلم أّن كون مسجد الشجرة ميقاتًا ألهل املدينة إّنام هو يف حال االختيار، 
أي بال رضورة، وأّما مع ذلك فالظاهر أّن ميقاهتم حينئذ اجُلْحَفة، وهي باجليم 

1 . هتذيب األحكام5 :84، ح 278؛ االستبصار2 :170، ح 560؛ وسائل الشيعة12 :370، 
باب 34، ح 4.

2 . رياض املسائل6 :187.
3 . مستند الشيعة11 :178 179.
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املضمومة ثّم احلاء املهملة الساكنة ثّم الفاء، موضع عىل ثالث مراحل من مّكة 
وسّميت  وهتذيبه،)))  النََّووي  حترير  عن  حكي  كام  املدينة  من  مراحل  وسبع 
َمْهيعًة، بفتح امليم وسكون اهلاء وفتح املثّناة التحتانية ثّم العني املهملة، ومعناها 

املكان الواسع.
ويف القاموس: اجُلْحَفُة بالضّم ميقاُت أهل الشام، وكانت قريًة جامعًة عىل 
ى َمْهَيَعًة، فنزل هبا بنوعبيد وهم إخوُة  اثنني وثامنني مياًل من مّكة، وكانت ُتسمَّ
عاد وكان أخرجهم الَعامليُق من يثرَب، فجاءهم سيٌل ُجحاٌف))) فاْجَتَحَفُهم، 

فُسّميت اجُلحفُة. انتهى.)))
وعن املصباح املنري أهّنا منزل بني مّكَة واملدينة قريب من رابغ باملعجمة بني 

َبْدر وُخَليص.)))
وعىل كّل حال فكوهنا ميقاتًا هلم يف حال الرضورة مّما ال يوجد فيه خالٌف 
يف  وغريه  اجلواهر)))  يف  النجفي  العاّلمة  بذلك  رّصح  وقد  األصحاب،  بني 
عبداهلل7:  أليب  قلت  قال:  بصري  أيب  عن  الشيخ  رواه  ما  إىل  مضافًا  غريه، 
»خصال عاهبا عليك أهل مّكة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من اجلحفة 
فأخذُت  الوقتني،  أحُد  اجلحفُة  فقال:  الشجرة،  من  أحرم  ورسول اهلل9 

بأدنامها وكنت علياًل«.)))
وما رواه يف الكايف عن احلرضمي عنه7 قال: »قد رّخص رسول اهلل9 

1 . حكى عنهام يف كشف اللثام5 :212، ويف ط. احلجري1 :306.
2 . يف املصدر: اجُلحاِف.

3 . القاموس املحيط 3 :179.
4 . املصباح املنري2 :91.

5 . جواهر الكالم18 :110.
6 . هتذيب األحكام5 :57، ح 176؛ وسائل الشيعة11 :317، باب 6، ح 4.
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هذا، وقال ابن محزة واجلعفي من علامئنا عىل ما حكي عنهام بعدم التقييد،))) 
بعض  إلطالق  عذر؛  بال  اختيارًا  اجلحفة  من  املدينة  ألهل  اإلحرام  فجّوزا 

الصحاح، والتي اّطلعت عليها ثالثة:
اأُلوىل: صحيحة عىل بن جعفر املتقّدمة يف أّول املواقيت حيث قال فيها: 

»وأهل املدينة من ذي احلليفة واجلحفة«.
الثانية: صحيحة معاوية بن عاّمر أّنه سأل أبا عبداهلل7 عن رجل من أهل 

املدينة أحرم من اجلحفة قال: »ال بأس«.)))
الثالثة: صحيحة احللبي قال سألت أبا عبداهلل7 من أين حيرم الرجل إذا 

جاوز الشجرة؟ فقال: »من اجلحفة وال جياوز اجلحفة إاّل حمرمًا«.)))
والروايتان املتقّدمتان ال تكافئاهنا فترتكان أو تؤّوالن.

عن  األصحاب  إلعراض  شاّذة؛  املذكورة  الصحاح  التوفيق:  وباهلل  أقول 
العمل بإطالقها، ومع ذلك ففيها قصور الداللة عىل العموم، أّما اأُلوىل فليس 
املراد فيها أّن أهل املدينة حيرمون من املوضعني كليهام، كام هو مقتىض حقيقة 

اللفظ، فمجازه أن يراد منه التوقيت يف اجلملة ولو يف حال الرضورة.
وأّما الثانية: فلجواز أن يكون السؤال عن املدين الذي مّر عىل طريق الشام، 
فكأّن السائل توّهم أّن الشجرة ميقات املدين مطلقًا وإن مّر عىل طريق آخر، 
وباجلملة فليست مرّصحة يف مدين يمّر عىل مسجد الشجرة، ثّم ال حيرم منه 

1 . الكايف4 :324، باب من جاوز ميقات أرضه بغري إحرام أو دخل مّكة بغري إحرام،ح3؛ ويف 
ط.داراحلديث،8 :353؛ وسائل الشيعة11: 317، باب 6، ح 5.

2 . حكى عنهام النراقي يف مستند الشيعة 11 : 181 182.
3 . من ال حيرضه الفقيه2 :306، ح 2527؛ وسائل الشيعة11 :316، باب 6، ح 1.
4 . هتذيب األحكام 5 :57، ح 177؛ وسائل الشيعة11: 316 317، باب 6، ح 3.



ام
حر

اإل
ت 

قي
موا

ي 
م ف

كا
ألح

( ا
يت

واق
 )ي

وة
صف

69

اختيارًا بدون عذر.
أو  املريض  الرجل  فيها  املذكور  الرجل  يراد من  أن  يبعد  فال  الثالثة:  وأّما 
من  اإلحرام  يف  الناس  لعادة  ومراعاًة  الروايات،  من  غريها  بقرينة  الضعيف 
يكون  أن  إاّل  الشجرة  من  اإلحرام  هو  كان  إّنام  الغالب  فإّن  املدينة،  ميقات 
الرجل ذا عذر، فكأّن السائل إّنام سأل عن املوضع الذي حيرم منه بعد جتاوز 

الشجرة ومل يسأل عن املتجاوز.
أو أن يقال: إّن الرجل مطلق، ولكّنه ملّا وصل إىل قرب اجلحفة صار من 
مجلة ذوي األعذار؛ ألّن العود إىل الشجرة بعد التجاوز عنها سّيام إذا وصل إىل 
الرفقة، مشّقة ورضورة  التخّلف عن  العود  استلزم  إذا  اجلحفة، وسّيام  قرب 

مبيحة لإلحرام من اجلحفة، وهذا أوىل من األّول.
املطلق عىل  فيلزم محل  األخبار،  بني  والتكافؤ  املعارضة  وعىل هذا حيصل 
املقّيد، وهو الرواية األخرية منهام، أعني رواية احلرضمي؛ ألهّنا متضّمنة ملعنى 
فهو  والضعيف،  باملريض  الرخصة  اختصاص  عىل  باملفهوم  فيدّل  الرشط، 

األقوى، ومع ذلك موافق لقاعدة االحتياط.
وإذا تقّرر اختصاص جواز اإلحرام من اجلحفة مع عذر فينبغي التعّرض 
ملعناه، وال ريب يف أّن املرض الذي ال يتحّمل معه مشّقة اإلحرام من الشجرة 
مّما جيّوز اإلحرام من اجلحفة، وكذا الضعف الكذائي لكوهنام منصوصني، وأّما 
تعميمه بالنسبة إىل كّل عذر كاجلنابة واحليض املانعني عن الدخول يف مسجد 
الشجرة كام سبق مّنا اإليامء إليه فال خيلو عن إشكال؛ لوجود الفارق البنّي بني 

هذا وذاك.
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الكالم مع صاحب مستند الشيعة )))
وما ذكره الفاضل املدّقق النراقي بقوله: ومتثيل الرضورة يف األخبار بالعّلة 
القول  وعدم  قطعًا  العّلة  احّتاد  بعد  التخصيص  اليوجب  والضعف  واملرض 
أّن األمر عىل عكس ما أفاد، فإّن املروي يف أحدمها:  بالفصل ظاهرًا؛))) ففيه 
»كنت علياًل« ويف اآلخر: »رّخص رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ملن كان 
مريضًا أو ضعيفًا« وهذا يقتيض التخصيص بام ذكر، ومحله عىل التمثيل يفتقر 
يشمل  بحيث  العّلة  ليس  ولكن  التمثيل  سّلمنا  فليس،  ليس  وإذ  دليل،  إىل 
بخالف  الشجرة،  من  اإلحرام  يف  عليهام  مشّقة  وال  كيف  واحليض،  اجلنابة 

املريض والضعيف، وهو الفارق املانع من قياس هذا عىل ذلك وهو واضح.
وأّما ما ذكره)رمحه اهلل( أخريًا من عدم القول بالفصل، ففيه أّوال: أّن مع 
ثبوت الفارق فيهام كام هو واضح ال عربة بام ذكر، حلصول االختالف حينئذ 

يف حكم الشيئني املختلفني حقيقة.
وثانيًا: أّن معظم األصحاب عىل أّن اجلنب واحلائض جيب عليهام اإلحرام 
به جناب  اعرتف  كام  بينهم  يوجد خالف  بل ال  الشجرة،  من خارج مسجد 

السّيد يف الرياض،))) وعىل هذا فليس فيه قول ثان فضاًل عن ثالث.
وأّما ما أفاد بقوله: »ولعدم دليل عىل توقيت اخلارج ملثلهام«،))) فمن مثله 
املواقيت  1 من مجلة  عّد  وقد  ما حياذيه،  املسجد  املراد من خارج  بعيد، ألّن 

1 . العنوان من هامش النسخة.
2 . مستند الشيعة11 :183.

حلرمة  جمتازين،  به  أحرما  حائضًا  أو  جنبًا  املحرم  كان  فلو   :186: املسائل6  رياض  يف  قال   .  3
أم  به مجاعة من غري خمالف هلم أجده،  تعّذر فهل حيرمان من خارجه كام رّصح  اللبث. وإن 

يؤّخرانه إىل اجلحفة؟ إشكال ... .
4 . مستند الشيعة11 :183.
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فكيف  املشهور،  وهو  فاختاره  للميقات،  املحاذي  املوضع  أي  املحاذاة،))) 
ال يعترب حماذاة مسجد الشجرة هلام؟

القولني وهو إحرامهام من حماذاة املسجد ال  أّول  أّن  مّما ذكرنا  اّتضح  وقد 
خيلو عن قّوة، واألحوط اإلحرام منهام كام سبق مّنا، واهلل هو العامل.

بقي الكالم يف أّنه لو جتاوز املختار بناء عىل املختار من الشجرة بال إحرام 
عمدًا بدون عذر فال شبهة يف اإلثم والعصيان وأّما أّنه يصّح إحرامه حينئذ من 
اجلحفة كام حكي عن »س« و»ك«،))) أو ال، كام مال إليه البعض فيه إشكال، 
وللتأّمل فيه جمال، بل يستفاد من كالم السّيد السند يف الرياض أّن التأّمل ال 

خيلو عن وجه.)))
جواز  هو  الظاهر  إّن  ملّخصه:  ما  اجلواهر  يف  النجفي  العاّلمة  قال  نعم 
اإلحرام حينئذ، لصدق اإلحرام من امليقات الذي هو وقت لكّل من يمّر عليه 
وإن كان آثاًم بعدم إحرامه أّواًل عند املرور عىل األّول، إاّل أّن ذلك ال خيرجه 
عن صدق اسم املرور عىل الثاين، مضافًا إىل إطالق نفي البأس عن اإلحرام 
منه، وتقييد احلكم التكليفي ال يقتيض تقييد احلكم الوضعي املستفاد من ظاهر 
فام وقع من  بذلك،  القطع  ينبغي  إّنه  الناس:  قال بعض  النصوص، ومن هنا 
بعض املتأّخرين من احتامل عدم املرشوعية له بل ظاهُر آخر امليُل إىل العدم يف 

غري حمّله.))) انتهى كالمه رفع مقامه.
عىل  الداّلة  األخبار  أّن  بالبال  خيطر  قد  ولكن  متنٌي  جّيٌد  أفاد1  ما  أقول: 
جواز اإلحرام للامّر عىل امليقات إّنام يستفاد من ظاهرها وجوب اإلحرام منه 

1 . املصدرالسابق11 :187.
2 . حكى عنهام )أي الدروس واملدارك( يف رياض املسائل6 :189 ومستند الشيعة11 :182.

3 . رياض املسائل6 :189.
4 . جواهر الكالم18 :112.
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ملن مّر عىل امليقات أّواًل، أي أّول املواقيت يف طريقه، وهي وإن مل متنع اإلحرام م

من الثاين ولكن يف شمول احلكم املزبور بالنسبة إىل امليقات الثاين ترّدد، ال سّيام 
بالنظر إىل تفريطه وجرأته عىل الشارع يف العدول، وعىل هذا فالظاهر عند النظر 
القارص أن يقال هنا بالتفصيل وهو أّن املتجاوز املختار لو وصل بعد التجاوز 
التخّلف عن  الشجرة ملشّقة شاّقة، وللزوم  العود إىل  يتمّكن من  إىل مرتبة ال 
الرفقة ونحوه كالوصول يف زمان مضّيق، فال شبهة يف جواز إحرامه حينئذ من 
اجلحفة وإاّل فال، وهو األوفق بسبيل االحتياط، والعلم عنداهلل اجلليل، وهو 

اهلادي إىل سواء السبيل.

امليقات الثالث: اجلحفة
امليقات الثالث اجُلحفة املذكورة، وهي ميقات أهل الشام بال خالف ظاهر؛ 
للخربين احللبيني ورواية رفاعة وكال روايتي عيل بن جعفر ورواية عمر بن 
يزيد، وخرب عيل بن رئاب والرضوي )عليه السالم(، وهي أيضًا ميقات أهل 
املغرب وأهل مرص بال خالف يوجد كذلك، لصحيحة ابن عاّمر ورواية اخلّزاز 

وعيل بن جعفر اأُلوىل وقد مّر مجيعها يف امليقات األّول.

امليقات الرابع: َيلَم�َلم�
بال  اليمن  أهل  ميقات  وهو  وَيَرْمَرم،  املََلم  ويقال:  يلملم  الرابع  امليقات 
خالف يوجد، ووقع الترصيح به يف األخبار السابقة عدا خرب احلمريي املذكور 
َثّمة؛ إذ فيه: »وّقت ألهل اليمن َقْرن املنازل« ومل أعثر عىل كالم من تعّرض له، 

فالظاهر أّنه مرتوك أو مؤّول للشذوذ.
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ويلملم املذكور إّما جبل أصاًل كام يف القاموس،))) وحمكي املصباح املنري،))) 
فخر  واختاره  املنطق  بإصالح  املسّمى  الكتب  بعض  عن  حكي  كام  واٍد  أو 
اإلسالم يف رشح اإلرشاد، وكيف كان فهذا املوضع واقع عىل مرحلتني من 
مّكة بال خالف ظاهر، وقال الفاضل اهلندي يف كشف اللثام رشح القواعد: 
»إّنه عىل مرحلتني من مّكة بينهام ثالثون مياًل«؛))) وهو يدّل عىل أّن كّل مرحلة 

مخسة عرش مياًل.

امليقات اخلامس: قر�ُن املنازل
خالفًا  املهملة،  وسكون  القاف  بفتح  املنازل  َقْرن  اخلامس  امليقات 
إليه،  منسوب  الراء  بفتح  القرين  أويسًا  أّن  وزعم  فتحها،  فإّنه  للجوهري؛))) 
واّتفق العلامء عىل تغليطه فيهام، وإّنام أويس من بني قرن بطن من مراد، كذا 
أّنه مل يرّصح بالتحريك  اللثام،))) ويف املستند بعد ذلك: ال خيفى  قال كاشف 
وال بنسبة أويس إليه، وإّنام قال: والقرن حّي من اليمن، ومنه أويس القرين.

انتهى.)))
وال خيفى عىل الناظر إىل كتاب الصحاح أّن العبارة املسطورة غري مذكورة فيه، 
فال أعلم من أّي كتاب هي، وإّنام املوجود يف نسختي الصحاح املكتوبة واملطبوعة 
هكذا: »والَقَرُن َمْوِضٌع، وهو ميقاُت أهل نجد، ومنه ُسّمي أويس القرين« وهذه 
نّص يف انتسابه إليه، نعم ال تعّرض فيها للحركة، ولكّنهم عّولوا فيه عىل اإلعراب 

1 . القاموس املحيط4 :250.
2 . املصباح املنري2 :19.

3 . كشف اللثام5 :215 وحكى فيه عن املصادر املتقّدمة.
4 . الصحاح 6 :2181 وسيأيت نّص عبارته.

5 . كشف اللثام 5 :216، ويف ط. احلجري 1 :307.
6 . مستند الشيعة11 :184.
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الذي كان متعارفًا من أهل اللغة مع املبالغة يف تصحيحه، فال تغُفل.م

وكيف كان فهو إّما جبل أصاًل مرشفًا عىل عرفات عىل مرحلتني من مّكة 
ه كام  كام يستفاد من كشف اللثام،))) وإّما قرية عند الطائف، أو اسُم الوادي كلِّ

يف القاموس.)))

وعىل كّل حال فهو ميقات أهل الطائف باّتفاق األصحاب؛ لترصيح أكثر 
املنازل  أّن قرن  املتقّدمة  يزيد  السابقة، وأّما ما يف صحيحة عمر بن  الصحاح 
ميقات أهل نجد، مع أّنك قد عرفت من أّن ميقاهتم العقيق فقد فرّسه بعضهم 
طريقان:  لنجد  يكون  أن  وجيوز  الطائف،  منه  وأريد  املرتفع،  املوضع  بأهل 
أحدمها إىل العقيق واآلخر إىل القرن، ويف الكشف أّن للطائف وأهل نجد، أي 

نجد احلجاز، قرن املنازل.انتهى.)))

1 . كشف اللثام5 :216، ويف ط. احلجري1 :307.
2 . القاموس املحيط4 :365.

3 . كشف اللثام5 :216.
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ويستفاد من ظاهره أّن نجد اسم ملوضعني فنجٌد حجازي ونجد عراقي، 
وعىل هذا فلو قيل إّن العقيق للثاين والقرن لألّول مل يبق املنافاة، واهلل هو العامل.

امليقات السادس: حماذاة امليقات
امليقات السادس حماذاة امليقات، أي املوضع املحاذي ألحد املواقيت، وهو 
ميقات من حّج عىل طريق ال يفيض إىل أحد املواقيت، ومنه طريق البحر. وكوهُنا 
ميقاتًا ملن ذكر مشهوٌر بني األصحاب كام يف املستند،))) بل يف الرياض،))) نسبه 
إىل الشهرة العظيمة يف اجلملة، قائاًل: »إذ مل نجد خمالفًا يف املسألة عدا املاتن يف 
فيه،  توّقفه  أو  بتمريضه  مشعرًا  القيل  إىل  احلكم  عزى  حيث  الرشائع؛  ظاهر 

وتبعه فيه مجاعة من املتأّخرين«.
يعني  بظاهرها  أفتى  من  أجد  مل  إذ  األصحاب؛  »ظاهر  أّنه  اجلواهر  ويف 
املرسلة اآلتية، ونسبة احلكم إىل القيل يمكن أن يكون العتبار أقرب املواقيت 
إىل مّكة أو لغري ذلك، ال العتبار وجوب املرور بامليقات«.))) إىل آخر ما أفاد1، 

وذلك لصحيحتي ابن سنان:
أحدمها: »من أقام باملدينة وهو يريد احلّج شهرًا أو نحوه ثّم بدا له أن خيرج 
يف غري طريق املدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسريَة سّتة أميال فلُيْحر ِْم 

منها«.)))
والثانية: أّنه7 قال: »من أقام باملدينة شهرًا وهو يريد احلّج ثّم بدا له أن 
خيرج يف غري طريق أهل املدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسرية سّتة 

1 . مستند الشيعة11 :187.
2 . رياض املسائل يف رشح املخترص النافع6 :194.

3 . جواهر الكالم18 :117.
4 . من ال حيرضه الفقيه2 :307، ح 2532؛ وسائل الشيعة11 :318، باب 7، ح 3.
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أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء«. انتهى.)))م

وقد مّر أّن املستفاد من األخبار أّن الشجرة عىل سّتة أميال من املدينة، وال 
أّن  الشجرة، فدّل الصحيحان عىل  تقييد يف احلديث بعدم إمكان مروره عىل 
خصوصية  وأّما  عليها،  املرور  إمكان  مع  الشجرة  حماذاة  من  جيوز  اإلحرام 
الشجرة فليست بمقصودة فيهام، وذلك عىل طريق تنقيح املناط ولو بمساعدة 
حماذاة  من  اإلحرام  بجواز  أي  بالتفصيل،  فالقوُل  وعملهم،  األصحاب  فهم 
الشجرة دون غريها من املواقيت، باطٌل باإلمجاع املرّكب، فثبت جواز اإلحرام 
من حماذاة كّل من املواقيت مع إمكان املرور عىل امليقات، وأّما مع عدم إمكانه 

فبطريق أوىل، هذا أحد القولني يف املسألة.
من  يشء  يف  املحاذاة  يكفي  وال  منه  البّد  امليقات  عىل  املرور  أّن  والثاين: 
الكايف  يف  اإلسالم  ثقة  ذكرها  التي  بالرواية  الصحيحتني  ملعارضة  املواقيت؛ 
حيث قال: ويف رواية أخرى: »حُير ِم من الشجرة ثّم يأخذ أّي طريق شاء«.))) 

وألّن الواجب اإلحرام من نفس امليقات، فيجب املرور عليه ليحرم منه.
ومل أعثر عىل من اختاره وقّواه من العلامء رصحيًا، ولكن قد مال إليه الشيخان 
اجلليالن البحرانيان الشيخ حسني البحراين شارح املفاتيح، واملحّدث البحراين 

صاحب احلدائق، حيث قال أّوهلام مشريًا إىل الصحيحني:
مقّدرة  ألهّنا  املعروفة؛  املحاذاة  غري  املحاذاة  وفيهام  اخلاّص،  موردمها  إّن 
باملسافة التي ما بني املدينة ومسجد الشجرة، فإذا قطعها وجب عليه اإلحرام 

من أّي جهة كان وإن مل يكن مسامتًا هلا.

1 . الكايف4 :321، باب مواقيت اإلحرام، ح 9، و ط. داراحلديث8 :345؛ وسائل الشيعة11 
:318، باب7، ح1.

2 . ورد احلديث يف ذيل الصحيحة الثانية البن سنان، وتقّدم خترجيه يف التعليقة السابقة.
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ثّم ختم الكالم عىل قوله: وباجلملة فاملسألة قوية اإلشكال واالحتياط يف 
الدين يقتيض تعّمد املرور عىل امليقات واإلحرام منه اّتباعًا للمنقول، وختّلصًا 

من هذا اإلشكال. انتهى ملّخصًا.
وهكذا يف احلدائق.)))

للصحيحتني  املختار؛  وهو  قوي  األّول  القول  التوفيق:  وباهلل  أقول 
امليقات عىل  إىل  املسري  الرباءة من وجوب  بأصل  أّوال  املعتضدتني  املزبورتني 
أتاها، وال  املواقيت يف غري أهلها بمن  من مل يرد عليه؛ الختصاص نصوص 

داللة فيها عىل الوجوب عىل من مل يردها.
له خمالف رصيح  يوجد  العظيمة بني األصحاب حّتى ال  بالشهرة  وثانيًا: 

كام عرفت.
وثالثًا: بانتفاء العرس واحلرج يف الرشيعة السمحاء.

ثانيًا،  وشذوذها  أّواًل،  مرسلة  لكوهنا  تعارضهام؛  فال  الكليني  رواية  وأّما 
وجوب  عىل  داللتها  وعدم  ثالثًا،  األوقات  بعض  يف  ولو  احلرج  واستلزمها 

املسري إىل امليقات رابعًا.
فاألوىل أن جيمع بينهام بحمل املرسلة عىل األفضلية واالستحباب، ولكن 
مع اإلمكان، فأّما ما ذكره الشارح املوصوف أّن موردمها اخلاص، فقد أرشنا 
تعّدى  املواقيت  بعض  يف  املحاذاة  كفاية  سّلم  إذا  أّنه  من  تقّدم  فيام  جوابه  إىل 

احلكم إىل مجيعها؛ لبطالن القول الثالث باإلمجاع املرّكب.
وأّما قوله: »وفيهام املحاذاة غري املحاذاة املعروفة« إلخ، ففيه أّن املحاذاة يف 

اللغة بمعنى املوازاة، قال يف القاموس: »حاذاه آزاه واحِلذاُء اإلزاء«.)))

1 . احلدائق النارضة14 :452.
2 . القاموس املحيط4 :457.
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بحيث م اجلهة  يف  له  مساويًا  كان  ما  لليشء  املحاذي  من  املراد  أّن  وحمّصله 

ثّم  البحرين  بذلك يف جممع  اآلخر عرفًا، وقد رّصح  منهام يف جنب  كّل  يعّد 
قال: »ومنه حديُث املأموم ِ َيُقوُم عن يمني ِ اإلمام بحذائه، أي بجنبه« إىل قوله: 

»واملرأة تصيّل بِحذاِء الرجل، أي بإزائه«.)))
ويف الرصاح: »حذاء، برابر در جهت«.

ويف بعض اللغات: املوازاة بمعنى املساواة واملقابلة.
ْمُت فهو بالفتح بمعنى الطريق، والسامت بمعنى السالك يف الطريق  وأّما السَّ
بظّنه كام رّصح يف القاموس،))) ومل يتعّرض أهل اللغة املتداولة ملجيئه من باب 
املفاعلة إاّل أّنه املعروف، قال الشهيدان يف الروضة: )ولو حّج عىل غري ميقات 

كفته املحاذاة( للميقات، وهي مسامتته باإلضافة إىل قاصد مّكة عرفًا...)))
وهذا نّص يف أّن املحاذاة بمعنى املسامة، فام يستفاد من عبارته من التفاوت 

يف معنامها ليس كام ينبغي.
وباجلملة فمقصود األصحاب من املحاذاة إّنام هي املحاذاة العرفية، وليس 
معناها إاّل كون أحد املحاذيني يف جنب اآلخر عرفًا كام هو واضح، فال جيوز 
أن يعترب يف احلديث املحاذاة بغري معناها العريف يف مثل هذا املقام، وال داللة يف 

أحدمها بل وال إيامء أيضًا إىل أّن املحاذاة فيهام بغري معناها املتعارف.
للشجرة  املحاذي  ألّن  ذكرناه؛  ملا  يؤّيد  فهو  أميال  سّتة  مسافة  تقدير  وأّما 
ال يوجد إاّل مع فصله من املدينة كفصل الشجرة منها عىل السواء، وهو سّتة 
أّنه حيرم بعد ذهابه  أميال كام ذكر، نعم لو مل يذكر فيهام املحاذاة واقترص عىل 

1 . جممع البحرين1 :97.
2 . القاموس املحيط1 :327.

227 وجعلنا املتن ما بني اهلاللني ليمتاز  3 . الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية2 :226 
من الرشح.
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من املدينة سّتة أميال لكان وجهًا للتوّهم املذكور، وأّما مع ذلك فهو نّص يف 
املقصود، والكالم املذكور بعيد من مثله، وباجلملة فهو مّما ال شبهة فيه.

نعم، قد وقع اخلالف بينهم بعد ما تقّرر كفاية املحاذاة باإلمجال يف امليقات 
مذهب  وهو  طريقه  إىل  األقرب  امليقات  هو  فقيل:  حماذاته،  من  حيرم  الذي 

العاّلمة يف حمكي التذكرة واملنتهى، بل لعّله املشهور.)))
وقيل: من األقرب إىل مّكة كام يف الرشائع وغريه.)))

وقيل: أّي ميقات كان كام حكي عن اإلسكايف واحليّل.)))
منه،  بّد  ال  مّما  العرفية  املحاذاة  ألّن  املختار؛  وهو  األّول  وأجودها  أقول: 
وال يصدق املحاذاة يف العرف إاّل بالنسبة إىل امليقات الذي هو أقرهبا إىل ذلك 

الطريق، سواء كان أبعدها عن مّكة أو أقرهبا إليها أيضًا.
ثّم إن كان أقرهبا إىل الطريق واحدًا، مثل يلملم بالنسبة إىل من يسافر من 
هذه البالد إىل مّكة يف طريق البحر كام هو معروف، فيلزم اإلحرام من حماذاته 
تساوي  مع  الطريق  ذلك  عن  قريب  منهام  كّل  ميقاتان  وجد  وإن  فحسُب، 
ُبعدمها عن مّكة، كالطريق الواقع بني يلملم والقرن مثاًل، فله اخليار يف اإلحرام 
بمحاذاة أهّيام شاء، وإن كان كّل واحد منهام قريبًا من الطريق ولكّنهام خمتلفان 
يف البعد عن مّكة بأن يكون أحدمها أبعد عنها من اآلخر، كالطريق املفروض 
من املدينة إىل مّكة، بحيث يكون فيه موضع حياذي الشجرة ثّم موضع حياذي 
عنه  الذي سأل  الطريق  ولعّل  العقيق  الثاين حياذي  املوضع  يكون  أو  اجلحفة 
اأُلوىل، وهو حماذاة  املحاذاة  فيلزم اإلحرام من  يف الصحيحني يكون كذلك، 

1 . حكى عنهام يف مستند الشيعة11 :188.
2 . يف مستند الشيعة )11 :188( عن القواعد.

3 . حكى عنهام يف مستند الشيعة11 :188.
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أبعدمها عن مّكة، وهكذا لو فرض طريق فيه موضع حياذي اجلحفة ثّم موضع م

من  اإلحرام  كان  مّكة  عن  القريبة  املواقيت  من  مثله  أو  القرن  حياذي  آخر 
املحاذي األّول وهكذا القياس.

ولعّل كالم العاّلمة طاب ثراه يف املنتهى يؤول إىل هذا؛ فإّنه بعد ما اختار أّنه 
أقرب املواقيت إليه، أي إىل السالك يف ذلك الطريق، قال: »واألوىل أن يكون 
إحرامه بحذاء أبعد املواقيت))) من مّكة«.))) إىل آخره؛ إذ ليس املراد أّن األبعد 
الذي هو أبعد من الطريق أيضًا حّتى مل يبق املحاذاة العرفية، بل املقصود عىل 
الظاهر ما ذكرناه، نعم فيه أّنه أوىل وعند النظر القارص ال بّد منه عند حماذاة أبعد 

املواقيت من مّكة مع قربه عن الطريق، فإن مل يوجد حماذاته فال عربة به.
فإن قيل: الظاهر من الصحيحني املزبورين اعتبار املحاذاة من أبعد املواقيت 
عن مّكة، وهو ميقات املدينة، يعني الشجرة، إذ مل يلتف إىل ميقات العراق لو 

حاذاه بعد ذلك وهو العقيق.
فّصلناه؛  ما  إىل  يرجع  الظاهر  عىل  فهو  الصحيحني  من  يظهر  ما  قلت: 
ألّن املذكور فيهام هو اإلحرام من حماذاة الشجرة، وال يوجد املحاذاة العرفية 
للشجرة إاّل يف الطريق الذي كانت الشجرة أقرب املواقيت إليه، فلو فرض أّن 
الشجرة مثاًل يف الرشق وطريق يف الغرب فال يكون يف ذلك الطريق موضع 
يصدق عليه يف العرف أّنه حياذي الشجرة، نعم يظهر منهام عدم االلتفات إىل 

املحاذاة الثانية، أي التي توجد بعد املحاذاة اأُلوىل، وهو كذلك كام ذكرناه.
وباجلملة فمدار احلكم عىل حتّقق املحاذاة العرفية بحيث يصدق أّن امليقات 

الفالين يف جنب هذا الطريق بالتفصيل الذي مىض آنفًا.

1 . يف املصدر: بحذو األبعد من املواقيت.
2 . منتهى املطلب10 :191.
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وهبذا يظهر ما يف القول الثاين؛ ألّنه حيصل فيه خمالفة الصحيحني املذكورين 
ولو يف بعض األحوال واألوضاع؛ فإّنه لو وصل إىل ما حياذي الشجرة مثاًل فال 

يلزم اإلحرام منه عىل القول املذكور مع أّنه خالف ما يستفاد منهام.
أّن  الرباءة من حماذاة األبعد، فاجلواب  إّنه أجود األقوال ألصل  قيل  ما  وأّما 
سّلم  فلو  أيضًا،  املواقيت  أقرب  من  اإلحرام  وجوب  عدم  يقتيض  الرباءة  أصل 
وجوبه من الصحيحني فِلَم ال يسّلم بالنسبة إىل األبعد مع ظهورمها فيه كام عرفت.

إاّل أن يقال: إّن ذلك احلكم مل يثبت منهام أصاًل، بل ثبت من اّتفاقهم عىل أّن 
املسافة التي ما بني أقرب املواقيت وبني مّكة، وهي مرحلتان، ال جيوز قطعها 

بدون اإلحرام من أحد أطرافها كام قيل.
وفيه أّن الشأن يف اّتفاقهم عىل ذلك ويف ثبوت احلكم املذكور منه وكذا ما 
يف القول الثالث األخري فإّنه كذلك خمالف ملا يستفاد من الصحيحني وخيالف 

كال القولني.
أّن املّتجه اعتبار العلم باملحاذاة، ولكن رّصح غري  وإذا عرفت هذا فاعلم 
إرادة الظّن يف أمثال  واحد بكفاية الظّن هبا، ولعّله للحرج واألصل وانسياق ِ 
املقام، والظاهر تعيني حتصيل العلم هبا مع التمّكن، وأّما مع عدمه فيكفي الظّن.
ثّم إن ظهر تقّدم اإلحرام عىل املحاذي أعاد منه، وإن ظهر التأّخر فاستقربوا 
اإلجزاء؛ للحرج وأصل الرباءة؛ ألّنه كّلف باّتباع ظّنه، ولكن اإلعادة هنا أيضًا 
فالظاهر هو اإلجزاء، وإن مل  يتمّكن من اإلعادة  مع اإلمكان أحوط، وإن مل 
يكن له سبيل إىل العلم والظّن فقال العاّلمة يف حمكي املنتهى والتحرير: أحرم 
اللثام:  امليقات إاّل حمرمًا. قال كاشف  أّنه مل يتجاوز من  ُبعد بحيث يعلم  من 

وفيه نظر ظاهر.))) انتهى.

1 . كشف اللثام5 :224، ويف ط. احلجري1 :308.
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حياذيه م وما  امليقات  من  تأخريه  جيوز  ال  كام  اإلحرام  أّن  أراد  أّنه  والظاهر 

فكذلك ال جيوز تقديمه عليه أيضًا، فمن أين احلكم املزبور؟!
بامليقات وما  العلم  إّنام هو مع  تأخريه وتقديمه  بعدم جواز  أقول: احلكم 
حياذيه أو الظّن حّتى عّد بذلك خمالفًا حلكم الشارع عمدًا واختيارًا، وأّما مع 
فقدمها فمن أين احلكم بعدم جوازه، نعم ال يظهر عند ذلك احلكم الواقعي 
من الشارع، فجّوزنا عليه اإلحرام بالطريق املذكور من باب املقّدمة حتصياًل 
للمأمور، وباجلملة فهو من قبيل االحتياط وال يراد من االحتياط إاّل ذلك، فام 
ذكره العاّلمة ال خيلو عن قّوة، ومع ذلك كّله فاالحتياط يف املقام املرور عىل 
نفس امليقات مع التمّكن وعدم احلرج ولكن من خارج املحاذاة ومقّدمًا عليها 
بحيث ال حيصل التجاوز عنها حُمِالًّ ثّم اإلحرام منه، وأّما مع احلرج فاملتعنّي 
عندي هو اإلحرام من حماذاة أقرب املواقيت إىل الطريق عىل التفصيل املتقّدم، 
وأحوط منه مع التمّكن وعدم احلرج والضيق جتاوز املحاذاة حمرمًا ثّم جتديد 

اإلحرام من نفس امليقات.
تركوا  قد  البحر  سالكي  من  مجاعة  أّن  الناس  بعض  من  سمعناه  ما  وأّما 
باستغناء  منهم  زعاًم  مّكة  دخول  إرادة  مع  يلملم  حماذاة  من  اختيارًا  اإلحرام 
اإلحرام من نفس يلملم بعد الوصول إليه فقد أخطأوا يف ذلك وأثموا؛ ألّن 
املحاذاة  التجاوز عن  والعصيان يف  اإلثم  القارص حصول  النظر  عند  الظاهر 
بدون اإلحرام، إذا كان املقصود دخول مّكة ولو بعد اإلحرام من يلملم، وإن 
قلنا بإجزاء إحرامهم من امليقات مع حصول العصيان بالتجاوز من املحاذاة 
حمالًّ عىل نحو ما ذكرناه سابقًا، فيمن حيرم من اجلحفة بعد جتاوزه عن الشجرة 

اختيارًا بدون عذر.
أو حاجة  لغرض  يكون  بأن  بالذات  امليقات مقصودًا  لو كان دخول  نعم 
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دون اإلحرام جلاز جتاوز املحاذاة بدونه، ثّم لو بدأ وأراد اإلحرام منه مل يكن 
به ضرٌي، وهكذا احلكم لو أراد املسري إىل املدينة، بأّنه لو كان مقصودًا بالذات 
لزيارة النبي9 مثاًل، فال يلزم اإلحرام من املحاذاة البّتة، ولو مل يقصد منه إاّل 
دخول مّكة من ذلك الطريق مع إرادة أن ال يقطع ذلك السفر بنّية إقامة العرشة 
اإلحرام من  لزوم  فالظاهر  املسافة  بطول  األجر  مزيد  منه  أراد  وإّنام  أثنائه  يف 
حماذاة يلملم مثاًل، واألحوط حينئذ جتديده إذا وصل عىل ميقات املدينة راجعًا 

إىل مّكة، واهلل يعلم.
بقي الكالم فيمن سلك طريقًا ال يوصل إىل ميقات وال إىل ما حياذيه أصاًل 
من  باحلرم  حميطة  املواقيت  إذ  ثمر؛  بال  خالف  أّنه  وعندي  فيه،  اختلفوا  فقد 
ويلملم  شامية،  احلليفة  فذو  الرياض:  يف  السند  السّيد  جناب  قال  اجلوانب، 

يامنية، وقرن رشقية، والعقيق غربية.))) انتهى.
فأين الطريق الذي ال يوصل إىل ميقات وال إىل حماذاته؟! هذا ماسنح للعبد 

املستهام يف املقام، والعلم عند اهلل العزيز العاّلم.

امليقات السابع: دويرة األهل
امليقات السابع دويرة األهل، أي دار الرجل الذي منزله أقرب من املواقيت 
اخلمسة املذكورة إىل مّكة، فذلك املنزل هو ميقاته بال خالف يعرف كام حكي 
اجلواهر  إّنه جممع عليه بني األصحاب،))) ويف  املدارك:  بل عن  الذخرية  عن 
بل اإلمجاع بقسميه عليه،))) وعن املنتهى أّنه قول أهل العلم كاّفة إاّل جماهد.)))

1 . رياض املسائل6 :195.
2 . حكى عنهام يف مستند الشيعة11 :185.

3 . جواهر الكالم18 :113.
4 . عنه يف مستند الشيعة11 :185.
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واخلرب م األّول،  امليقات  يف  املذكورة  اأُلوىل  عاّمر  ابن  صحيحة  عليه  ويدّل 

العارش وهو الرضوي7 املذكور ثّمة.
دون  منزله  كان  »من  عبداهلل7:  أيب  عن  اأُلخرى  عاّمر  ابن  وصحيحة 

الوقت إىل مّكة فليحرم من منزله«.)))
وعن التهذيب أّنه يف حديث آخر أّنه: إذا كان منزله دون امليقات إىل مّكة 

فليحرم من دويرة أهله.)))
وبمعناه صحيح ِمْسَمع أو حسنه عن أيب عبداهلل7: »إذا كان منزل الرجل 
دون ذات عرق إىل مّكة فليحرم من منزله«.))) بناء عىل أن ال ميقات أقرب إىل 

مّكة منها.
ومرسلة الصدوق: »من كان منزله دون املواقيت ما بينها وبني مّكة فعليه 

أن حيرم من منزله«.)))
أين  من  اجلحفة  خلف  منزله  رجل  عن  »سألته  قال:  اأُلخرى  ومرسلته 

حيرم؟ قال7: من منزله««.)))
ويف صحيح ابن ُمسكان حدثني أبو سعيد قال: سألت أبا عبداهلل7 عّمن 

كان منزله دون اجلحفة إىل مّكة قال: »حيرم منه«.)))
خلف  كان  إذا  الرجل  منزل  أّن  عىل  الداّلة  النصوص  من  ذلك  غري  إىل 
املواقيت  ألحد  حماذيًا  املنزل  بكون  فيه  عربة  وال  ميقاته،  هو  فإّنام  املواقيت 

1 . هتذيب األحكام5 :59، ح 183؛ وسائل الشيعة11 :334، باب 17، ح 1.

2 . هتذيب األحكام5 :59، ح 184؛ وسائل الشيعة11 :334، باب 17، ح 2.

3 . هتذيب األحكام5 :59، ح 185؛ وسائل الشيعة11 :334، باب 17، ح 3.
4 . من ال حيرضه الفقيه2 :306، ح 2531؛ وسائل الشيعة11 :335، باب 17، ح 7.
5 . من ال حيرضه الفقيه2 :306، ح 2530؛ وسائل الشيعة11 :335، باب 17، ح 6.

6 . هتذيب األحكام5 :59، ح 186؛ وسائل الشيعة11 :334، باب 17، ح 4.
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أّن فرض  النصوص والفتاوی، عىل  املذكورة وعدمه كام هو مقتىض إطالق 
املحاذاة مستبعد بناًء عىل تساوي املواقيت الثالثة التي هي ذات عرق ويلملم 
والقرن يف البعد عن مّكة وقد فرض أّن املنزل دوهنا إىل مّكة وإن كان يمكن 
حصول  مع  تقريبية  أهّنا  الظاهر  ألّن  احلقيقية؛  املساواة  حتّقق  لعدم  ذلك؛ 
اجُلحفة  خلف  يكون  الذي  املنزل  يف  ذلك  جيوز  نعم  بينها،  اليسري  التفاوت 
مع عدم كثري ُبعد منها، ألّن املستفاد من كالم أكثر الفقهاء وأهل اللغة أّن كالًّ 
من املواقيت الثالثة املذكورة عىل مرحلتني من مّكة، وهذه املسافة بقدر ثامنية 
به يف اجلواهر)))  مّكة كام رّصح  منتهى مسافة حارضي  مياًل، وهي  وأربعني 
نقاًل عن الشهيد)رمحه اهلل(، والظاهر من كالم بعض أهل اللغة كام تقّدم أّن 
املنزل  يكون  أن  فيمكن  مّكة، وحينئذ  من  مراحل  واقعة عىل ثالث  اجلحفة 
الرجل  املذكورة، فكان من اجلائز أن حيرم  الثالثة  خلفها ولكن حياذي أحد 
أحدها،  حياذي  موضع  من  حيرم  حماذاته  عدم  ومع  منزله،  من  حينئذ  املزبور 
ولكن مل يعترب املحاذاة مطلقًا يف النصوص، بل جعل نفس منزله ميقاتًا، وكيف 
اعتبار  عىل  األصحاب  من  واحد  غري  كفتوى  ناّصة  املزبورة  فاألخبار  كان 
قرب املنزل عن))) مّكة، خالفًا للمحكي عن املحّقق)رمحه اهلل( يف موضع من 
املعترب حيث اعترب قربه إىل عرفات مطلقًا،))) وتبعه الشهيد يف اللمعة،))) ولكن 
رّصح باالعتبار املذكور يف حّج اإلفراد خاّصة. وقال شيخنا الشهيد الثاين بعد 
عبارته))): »اعترب القرب إىل عرفات ألّن احلّج بعد اإلهالل به من امليقات ال 

1 . جواهر الكالم18 :114.
2 . كذا.

3 . املعترب2 :786.
4 . اللمعة الدمشقية:56.

5 . أي عبارة الشهيد األّول.
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يتعّلق الغرض فيه بغري عرفات بخالف العمرة؛ فإّن مقصدها بعد اإلحرام م

مّكة، فينبغي اعتبار القرب فيها إىل مّكة«.)))إىل آخر ما أفاد طاب ثراه، ومل نعثر 
عىل دليل القول، وهو عىل خالف النصوص املذكورة الداّلة عىل قربه من مّكة 

مطلقًا، فاملختار هو األّول.
أو  مطلقًا  منازهلم  من  حيرموا  حّتى  أيضًا  مّكة  أهل  احلكم  يشمل  هل  ثّم 
فدخوهلم  املزبور  القول  أّما عىل  املقّررة، وجهان،  املواقيت  من  فيحرموا  ال؟ 
عرفات  إىل  أقرب  مّكة  يف  الواقعة  منازهلم  ألّن  فيه؛  كالم  ال  مّما  احلكم  حتت 
من  صالح  دليل  لعدم  إشكال؛  عن  خيلو  فال  املختار  عىل  وأّما  املواقيت،  من 

األخبار، واألقربية ال تتّم؛ القتضائها املغايرة عرفًا.
وأّما ما ذكره الفاضل املدّقق النراقي بقوله: »وال خيفى أّن األقرب إّنام ورد 
ليس عىل  املدار  أّن  ففيه  انتهى،  األطياب«)))  أخبار  يف كالم األصحاب دون 
الكثرية،  به بعض األخبار بل األخبار  لفظ األقرب بل عىل مفاده، وقد ورد 
مّما ييل  املواقيت  اأُلوىل: »ومن كان منزله خلف هذه  ابن عاّمر  ففي صحيحة 
مّكة فوقته منزله«.))) ألّن »ييل« قريب عن معنى األقرب، ويف كثري منها »دون 
الوقت إىل مّكة« ومفادها ذلك أيضًا، بناء عىل خروج الغاية عن املغيى، ويف 
الرضوي: »من كان منزله دون هذه املواقيت ما بينها وبني مّكة« احلديث وهكذا 
ملا ذكر1، ولكن مع  املغايرة،))) فال وجه  نّصان يف  الصدوق ومها  يف مرسلة 
ذلك فاملشهور بني األصحاب، كام ذكره مجاعة، عدم املغايرة فيه بني أهل مّكة 

1 . رشح اللمعة2 :210.
2 . مستند الشيعة11 :187.

3 . الكايف4 :318، باب مواقيت اإلحرام، ح 1؛ هتذيب األحكام5 :55، ح 166 وص283، 
ح964؛ وسائل الشيعة11 :308، باب 1، ح 2 و:333، باب 17، ح 8.

4 . كذا يف النسخة باهلمز، وكذا يف املوارد اآلتية وله وجه.
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بينهم،))) مشعرًا بدعوى اإلمجاع  وغريهم، بل زاد بعضهم فنفى اخلالف فيه 
روي  ملا  البعض)))  به  رّصح  كام  ولعّله  التذكرة،)))  عن  الذخرية  يف  حكاه  كام 
عن النبي )صىل اهلل عليه وآله(: »فمن كان دوهنّن فمّهله من أهله«، ومرسلة 
منزله«  من  قال:  حيرم؟  أين  من  اجلحفة  خلف  منزله  رجل  »عن  الصدوق: 
ولكن يف الصحيحني الواردين يف املجاور أن حيرم للحّج من اجلعرانة، وهو 
مطلق، أي سواء انتقل فرضه إىل فرض أهل مّكة أم ال، إاّل أن يقّيد باألخري، 

أو جيعل ذلك من خصائص املجاور.
لكان  املّدعى  اإلمجاع  بل  العظيمة  الشهرة  ولوال  األّول،  من  أوىل  والثاين 
القول باملغائرة قويًا، وال ريب يف كونه أحوط، بمعنى أن حيرم أهل مّكة من 
املواقيت مهام أمكن، كام ال شبهة يف كونه أفضل بالنسبة إليهم، بل قيل))) هو 
األفضل بالنسبة إىل غريهم مّمن كان بني املواقيت وبني مّكة أيضًا، قال يف كشف 

اللثام: »وجهه ظاهر لبعد املسافة وطول الزمان«.))) واهلل يعلم.

امليقات الثامن: مّكة
مع  خاّصة  حّجهم  إحرام  يف  املتمتعني  ميقات  وهي  مّكة،  الثامن  امليقات 
االختيار والتذكر. بال خالف ظاهر بل يف كشف اللثام والرياض اإلمجاع عليه 
فتوًى ورواية فال نطيل الكالم يف املقام،))) وال يتعنّي يشء من مّكة له، ولكن 
قالوا: إّن أفضل مواضعها املسجد احلرام وأفضل مواضعه املقام؛ لرواية عمر 

1 . كذا يف النسخة والرياض6 :192.
2 . ذخرية املعاد:573؛ تذكرة الفقهاء7 :190، ويف ط. احلجري1 :320.

3 . هو السّيد عيل الطباطبائي.
4 . قائله الكيدري يف إصباح الشيعة، كام عنه يف كشف اللثام5 :217.

5 . كشف اللثام5 :217، ويف ط. احلجري1 :307.
6 . كشف اللثام5 :38 ويف ط. احلجري1 :218؛ رياض املسائل6 :131.
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بن يزيد: »إذا كان يوم الرتوية فاصنع كام صنعت بالشجرة، ثّم صّل ركعتني م

خلف املقام، ثّم أّهل باحلّج، فإن كنت ماشيًا فلّب عند املقام، وإن كنت راكبًا 
فإذا هنض بك بعريك«.))) واهلل يعلم.

امليقات التاسع: أدنى احلّل
ما  واحلرم  احلرم،  منتهى  عن  خرج  ما  واحلّل  احلّل،  أدنى  التاسع  امليقات 
أحاط بمّكة من مجيع جوانبها، وعن بعض األفاضل))) أّن له عالمات مبنية، 
وهي األنصاب من مجيع جوانبه خال جهة جّدة وجهة اجلعرانة؛ فإّنه ليس فيهام 

أنصاب.انتهى.)))
واملراد بأدنى احلّل أقربه إىل احلرم وما هو ألصق به منه، واملعترب ما قارب 
احلرم عرفًا كام يستفاد من كالم شيخنا الشهيد الثاين يف رشحيه،))) وهو ميقات 
العمرة الواقعة بعد حّج اإلفراد والقران، فإّن املفرد والقارن إذا أرادا االعتامر 
بعد احلّج خرجا إىل أدنى احلّل فأحرما منه، كام ذكره غري واحد من األصحاب، 
بل عن كشف اللثام ال نعلم يف ذلك خالفًا،))) بل عن املنتهى نفي اخلالف يف 

ذلك أيضًا.)))
والظاهر عدم الوجوب من أدنى احلّل عىل وجه التعيني؛ فإّنا مل نعثر عىل 
من  يتّوهم  قد  بل  املعهودة،  املواقيت  أحد  من  هلا  إحرامهام  جلواز  به؛  قائل 

1 . هتذيب األحكام5 :169، ح 561؛ االستبصار2 :252، ح 886؛ وسائل الشيعة12 :397، 
باب 46، ح 2.

2 . هو صاحب اجلواهر.
3 . جواهر الكالم20 :294.

4 . مسالك األفهام يف رشح رشائع اإلسالم2 :202؛ رشح اللمعة2 :223، واللفظ للمسالك.
5 . كشف اللثام5 :221 وفيه نقل ذلك عن التذكرة.

6 . منتهى املطلب2 :667 وعنه يف كشف اللثام5 :221 ومستند الشيعة11 :189.
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ما  الدروس عىل  الشهيد يف  رّصح  وقد  منها،)))  اإلحرام  وجوب  املراسم))) 
أحد  اإلحرام من  احلّل وبني  أدنى  من  اإلحرام  بني  بالتخيري هلام  عنه  حكي 
يف  ذكره  كام  الزمان  وطول  املسافة  لبعد  أفضل؛  األخري  لعّل  بل  املواقيت، 
االّتفاق  من  مّر  فام  عزيمة،  ال  رخصة  كان  احلّل  فأدنى  وحينئذ  اجلواهر،))) 
االّتفاق عىل  أو  املذكورة،  الرخصة  االّتفاق عىل  منه  املراد  أّن  فالظاهر  عليه 
وجوب أن خيرجا عن حّد احلرم؛ لعدم جواز إحرامهام للعمرة من احلرم وال 

1 . أورده يف كشف اللثام5 :222.
2  . يف هامش النسخة: أي من املواقيت املقّررة »12 منه«.

3 . جواهر الكالم18 :119.
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من مّكة كام رّصحوا به.م

ثّم املّتفق عليه حينئذ استحباب اإلحرام هلام من اجلعرانة أو من احلديبية أو 
من التنعيم.

واجِلْعرانة بكرس اجليم وسكون العني وبالراء املخّففة املهملة ـ : موضع بني 
بينها وبني مّكة ثامنية عرش مياًل عىل ما حكي يف الكشف عن  مّكة والطائف 
بعض أهل اللغة، وعن الفّيومي أهّنا عىل سبعة أميال من مّكة، قال: وهو سهو 

يف سهو؛ فإّن احلرم من جهته تسعة أميال أو بريد.))) انتهى.
عىل  وبعضهم  املشّددة،  التحتانية  واملثّناة  التصغري  صيغة  عىل  واحلديبية 
ختفيفها بل قيل: إهّنم مّتفقون عىل التخفيف وأّن التشديد مل يسمع من فصيح، 
وكيف كان فهي يف األصل اسم بئر خارج احلرم عىل طريق جّدة عند مسجد 

الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان.
قال الفّيومي: دون مرحلتني.

وقال النَّووي: عىل نحو مرحلة من مّكة.
وعن الواقدي: إهّنا عىل تسعة أميال من املسجد احلرام.

وقيل: اسم شجرة حدباء ثّم سّميت هبا قرية هناك ليست بالكبرية.
قيل: إهّنا من احلّل.

وقيل: من احلرم.
وقيل: بعضها يف احلّل وبعضها يف احلرم.

ويقال: إّنه أبعد أطراف احلّل إىل الكعبة.)))

1 . كشف اللثام5 :220.
ط.  ويف   221  220: اللثام5  كشف  من  هنا،  إىل  »احلديبية«  قوله:  من  الفقرة،  هذه  نقل   .  2

احلجري1 :307.



ام
حر

اإل
ت 

قي
موا

ي 
م ف

كا
ألح

( ا
يت

واق
 )ي

وة
صف

91

أو  مّكة  من  أميال  ثالثة  عىل  موضع  به  سّمي  املصدر،  لفظ  عىل  والتنعيم 
أمرياملؤمنني7  مسجد  به  املدينة،  طريق  عىل  فرسخني  عىل  وقيل:  أربعة، 
ألّن  به  سّمى  عائشة،  ومسجد  العابدين7  زين  الساجدين  سّيد  ومسجد 
ذلك  واسم  ناعم،  اسمه  جباًل  شامله  وعىل  نعياًم  يسّمى  جباًل)))  يمينه  عىل))) 

الوادي نعامن، يقال: هو أقرب أطراف احلّل إىل مّكة.
ثّم استحباب إحرامهام من املواضع الثالثة مّما يستفاد من عّدة أخبار: منها ما 
تضّمن اعتامر النبي )صىل اهلل عليه وآله( من اجِلْعرانة، ومنها ما فيه أمره )صىل 
اهلل عليه وآله( لعائشة باالعتامر من التنعيم، ومنها قول الصادق )عليه السالم( 
يف صحيح ابن يزيد: من أراد أن خيرج من مّكة ليعتمر أحرم من اجلعرانه أو 

احلديبية أو ما أشبههام))) بل هذا اخلرب يكفي يف املطلوب عاّم سواه.
بعض  احتمله  كام  املعهودة،  املواقيت  أحد  إىل  ذهاهبام  فأفضلية  هذا  وعىل 
األعالم، إّنام يكون بمعنى التأكيدي؛ فإّن اإلحرام ملّا ثبت استحبابه من أحد 
املواضع الثالثة املذكورة التي هي خلف املواقيت إىل مّكة فالذهاب إىل امليقات 
باالستحباب  قيل  ولو  املؤّكد،  االستحباب  بمعنى  إاّل  يكون  منه ال  لإلحرام 

التخيريي مل يبعد.
وأّما ما بني أدنى احلّل الشامل للمواضع الثالثة وبني املواقيت فال استحباب 
يف اإلحرام منه، بل جوازه منه ال خيلو عن إشكال، بل األحوط عدمه اقتصارًا 

عىل موضع اليقني، والعلم عند اهلل رّب العاملني.

1 . يف كشف اللثام: عن، وكذا يف املورد اآليت.
2 . يف النسخة: جبل، والتصويب من الكشف، وكذا يف املورد اآليت.

ط.  ويف   ،221: اللثام5  كشف  من  هنا  إىل  »والتنعيم«  قوله:  من  أعني  الفقرة،  هذه  أورد   .  3
احلجري1 :308.
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امليقات العاشر: فّخ
امليقات العارش فّخ وهو بفتح الفاء وتشديد املعجمة بئٌر معروف عىل نحو 
فرسخ من مّكة، ويف القاموس موضع بمّكة دفن هبا ابن عمر، ويف الرسائر: إّنه 

موضع عىل رأس فرسخ من مّكة...)))
وهو ميقات الصبيان عند مجاعة منهم املحّقق يف املعترب، وقريب منه العاّلمة 
جعل  وإن  املسالك  يف  وقّواه  الدروس،  يف  به  وأفتى  واملنتهى،  التحرير  يف 

اإلحرام هبم من امليقات أوىل، وتبعه يف اجلواز مجاعة من املتأّخرين.)))
واستدّل له بالصحيحني:

أحدمها: صحيحة أّيوب بن احلّر قال: سألت أبا عبداهلل )عليه السالم( عن 
الصبيان من أين نجّردهم؟ فقال: »كان أيب جيّردهم من فّخ«.)))

والثاين: صحيحة عىل بن جعفر عن أخيه موسى7 وهي نحوها.)))
والقول الثاين أن ال بّد من أن حيرم هبم من أحد املواقيت املقّررة وإن جاز 
أفتى  املنقول عن الرسائر وبه  تأخري نزع املخيط والثياب عنهم إىل فّخ، وهو 

املحّقق الثاين وقد جعله يف التنقيح مراد املاتن.)))
املواقيت  نصوص  لعموم  القارص؛  النظر  عند  أقوى  الثاين  القول  أقول: 
والنهي عن تأخري اإلحرام عنها خمتارًا، وعبادة الصبي رشعية أو مترينية إذا جاء 

1 . أورد هذه الفقرة من كشف اللثام5 :218.
2 . أورد عن هذه اجلامعة بام ساقه يف الرياض6 :195.

3 . الكايف4 :303، باب حج الصبيان...، ح 2؛ من ال حيرضه الفقيه2 :433، ح 2894؛ هتذيب 
األحكام5 :409، ح 1421؛ وسائل الشيعة11 :288، باب 17، ح 6.

قرب  651؛  ح  جعفر:268،  بن  عيل  مسائل  1422؛  ح   ،409: األحكام5  هتذيب   .  4
اإلسناد:238، ح 937.

5 . نقل عنهم يف مستند الشيعة11 :333.
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هبا عىل نحو ما جييء به املكّلف ال بغريه، ومل يثبت التفرقة بني الصبي واملكّلف 
يف موضع اإلحرام؛ ألّن مدلول الصحيحني إّنام هو التجريد، فال بّد من محله 
عىل معناه احلقيقي، وهو نزع يشء أو نزع الثياب خاّصة، واملعترب يف اإلحرام 
أمور عديدة ال يدخل منها حتت هذا اللفظ إاّل نزع الثياب واملخيط، فال يراد 
احلقيقي يف  املعنى  يعارض  املجاز وهو ال  بنوع من  إاّل  التجريد  اإلحرام من 
مثل املقام، ووجود القرينة الصارفة ممنوع؛ لتحّقق بعض القرائن عىل خالفه 
كصحيحة معاوية بن عاّمر قال: سمعت أبا عبداهلل7 يقول: »قّدموا من كان 
معكم من الصبيان إىل اجلحفة أو إىل بطن مّر ثّم يصنع هبم ما يصنع باملحرم 

ويطاف هبم ويسعى هبم...«.)))
وهو يشعر باعتبار امليقات ولو ميقات االضطرار، وأيضًا فاحتامل أن يراد 
من التجريد اإلحرام إّنام هو بالنسبة إىل فّخ خاّصة وهو يف طريق املدينة، وأّما 
اإلحرام،  بدون  املقّرر  امليقات  من  هبم  جياوز  أن  جيوز  فال  الطرق  من  غريه 
والظاهر أّنه ال خالف فيه، نعم ال كالم وال إشكال يف جواز تأخري جتريدهم 
إىل فّخ للصحيحني وإن مل يكن هبم عذر يف التجريد قبله، والظاهر أّنه خمتّص 
به أيضًا، فلو مّروا بطريق آخر فاألوىل بل األحوط جتريدهم مع اإلحرام من 
امليقات كغريهم، إاّل أن يكون هلم فيه مشّقة وصعوبة، فيجوز التأخري لذلك ال 

مطلقًا، والعلم عند اهلل سبحانه.

وههنا مسائل:
اأُلوىل: اعلم أّنه ال بّد من حتصيل العلم بامليقات الذي وّقته رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( ألهله، ومع عدم السبيل إىل العلم فالعربة بالظّن املتآخم له؛ ألّنه القائم 

1 . هتذيب األحكام5 :409، ح 1423؛ وسائل الشيعة11 :287، باب 17، ح 3.
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مقامه رشعًا يف كثري من املواضع، وقد يستفاد من كالم غري واحد من األصحاب م

االكتفاء يف معرفتها بالشياع املفيد للظّن الغالب مطلقًا، ولعّله لصحيح معاوية بن 
عاّمر عن أيب عبداهلل7: »جيزيك إذا مل تعرف العقيق أن تسأل الناس واألعراب 

عن ذلك«.))) بل ظاهره يشعر باالكتفاء عىل مطلق الظّن، واهلل يعلم.
البحر  صعد  ومن  مرص  أهل  »ميقات  اهلل(:  إدريس)رمحه  ابن  قال  الثانية: 
البحر عىل  الدال املهملة بلدة عىل ساحل  ـ  بضّم اجليم وشّد  ة«.))) وهي  ُجدَّ
نحو مرحلتني من مّكة، واجلّدة يف األصل شاطىء النهر، وحكى األزهري أّن 

أصلها كّد بالنبطي فعربت.
والظاهر أّن املراد بجعلها ميقاتًا ألهل مرص أهّنا ميقاهتم إذا أتوها من البحر؛ 
وفيه نظر لثبوت أّن ميقات أهل مرص هو اجلحفة كام تقّدم ومل نعثر عىل مستنده 

يف كون اجلّدة ميقاتًا مطلقًا ومل نجد من األصحاب له موافقًا.
قال العاّلمة طاب ثراه يف املختلف: »فإن كان املوضع الذي ذكره ابن إدريس؛ 
حياذي أقرب املواقيت صّح وإاّل فال؛ فإّنه ليس يف يشء من األحاديث، والذي 

ورد يف ميقات أهل مرص اجلحفة«.))) إىل آخر ما أفاد)رمحه اهلل( وهو احلّق. )))
وقد سمعنا أّن اجلّدة قريبة من الطريق الذي يقرب منه يلملم، بل كادت 
منها كام عرفت، فال  منهام عىل مرحلتني  مّكة؛ ألّن كالًّ  البعد عن  تساويه يف 
باعتبار  يبعد أن يكون اجلّدة عىل حماذاة يلملم وعند ذلك جاز اإلحرام منها 
بعض  سمعت  قد  ولكن  خصوصها،  باعتبار  ال  سابقًا،  فصلناه  كام  املحاذاة 
الزمان، مع ذلك فال مساغ  فيها يف هذا  املحاذاة  املوثقني عدم حتّقق  احلّجاج 

1 . من ال حيرضه الفقيه2 :304، ح 2524؛ وسائل الشيعة11 :315 316، باب 5، ح 1.
2 . الرسائر1 :529.

3 . خمتلف الشيعة4 :43.
4 . من أّول املسألة إىل هنا أخذه من كشف اللثام5 :224، ويف ط. احلجري1 :308.
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حينئذ لإلحرام منها.
ألهلها  هي  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  وّقتها  التي  املواقيت  الثالثة: 
املفّصل سابقًا وملن أتى عليها من غري أهلها أيضًا، فكّل من حّج أو اعتمر عىل 
طريق، كالعراقي يمّر بمسجد الشجرة فهي ميقاته كأهل املدينة املاّرين بالشجرة 

بال خالف ظاهر، بل عن مجاعة اإلمجاع عليه، بل قال صاحب املستند:
إّنه إمجاع حمّقق فهو احلّجة فيه، مضافًا إىل انتفاء العرس واحلرج يف الرشيعة، 
وإىل ما روي عن النبي )صىل اهلل عليه وآله( قال: »هّن هلّن وملن أتى عليهّن من 
غري أهلهّن«، وصحيحة صفوان وفيها: »إّن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
وّقت املواقيت ألهلها ومن أتى عليها من غري أهلها، وفيها رخصة ملن كانت 

به عّلة، فال جياوز امليقات إاّل من عّلة« وغري ذلك.)))
الرابعة: كّل من دخل مّكة وجب أن يكون حمرمًا إاّل من استثني، أّما احلكم 
األّول فهو عىل الظاهر مّتفق عليه بني األصحاب ال يوجد فيه خالف، مضافًا 
إىل خرب عيل بن أيب محزة قال: سألت أبا إبراهيم7 عن رجل يدخل مّكة يف 
السنة املّرة واملّرتني والثالث كيف يصنع؟ قال: »إذا دخل فليدخل ملّبيًا، وإذا 

(((.» خرج فليخرج حُمِالًّ
الرجل  أبا جعفر7 هل يدخل  ويف صحيح حمّمد بن مسلم قال: سألت 

مّكة بغري إحرام؟ قال: »ال إاّل مريضًا أو من به بطٌن«.)))

1 . مستند الشيعة11 :191.
2 . الكايف4 :534، باب العمرة املبتولة، ح 3، و ط. داراحلديث9 :،208؛ من ال حيرضه الفقيه2 
508؛  ح   ،435: األحكام5  هتذيب  1158؛  ح   ،326: االستبصار2  2754؛  ح   ،379:

وسائل الشيعة12 :405، باب 50، ح 10.
وسائل  1564؛  ح   ،448: األحكام5  هتذيب  2753؛  ح   ،379: الفقيه2  حيرضه  ال  من   .  3

الشيعة12 :403، ح 4.
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ويف صحيحه اآلخر عنه أيضًا: سألته هل يدخل الرجل احلرم بغري إحرام؟ م

قال: »ال، إاّل أن يكون مريضًا أو به بطن«.)))
يد قلت أليب عبداهلل7: أيدخل أحٌد احلرم إاّل  ويف صحيح عاصم بن مُحَ

حمرمًا؟ قال: »ال، إاّل مريض أو مبطون«.)))
أّن من  يراد  أن  أو  بينها،  فيام  مّكة مجعًا  »احلرم« هو  املراد من  أّن  والظاهر 
دخل احلرم قاصدًا دخول مّكة؛ فإّن من ال يريد دخوهلا وال يريد النسك بل 
أراد حاجة يف خارج مّكة فال جيب عليه اإلحرام من امليقات بال خالف ظاهر، 
حماذاة  من  اإلحرام  لزوم  عدم  منه  وأوىل  عليه،)))  العلامء  إمجاع  املدارك  ويف 
امليقات إذا مل يكن دخول مّكة مقصودًا، بأن يكون املقصود مكانًا آخر لغرض 

أو حاجة دون اإلحرام منه كام فّصلناه سابقًا.
وأّما احلكم الثاين فقد استثنوا من احلكم األّول مواضع:

األّول: املريض بأّى مرض كان، ال سّيام من به البطن؛ فإّنه مّمن جيوز له دخول 
مّكة بغري إحرام، كام دّل عليه الصحاح الثالثة املتقّدمة آنفًا، وبه قطع الشيخ عىل 
كاملحّقق يف  بن سعيد وغريمها  واملحكي عن حييى  كتبه  من  ما حكي يف مجلة 

النافع بل قال العاّلمة النجفي يف اجلواهر: »ال أجد فيه خالفًا بينهم«.)))
ولكن رّبام يعارض الصحاح املذكورة بصحيحي رفاعة:

أحدمها: قال سألت أبا عبداهلل7 عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل 
احلّطابة  أّن  عنه  وقال: »حيرمون  إاّل حمرمًا«،  يدخلها  »ال  فقال:  مّكة حالاًل؟ 

1 . االستبصار2 :245، ح 856؛ هتذيب األحكام5 :165، ح 551؛ وسائل الشيعة12 :403، 
باب 50، ح 2.

2 . االستبصار2 :245، ح 855.
3 . مدارك األحكام7 :234.
4 . جواهر الكالم18 :439.
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مّكة  يدخلوا  أن  هلم  فأذن  فسألوه  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  أتوا  واملجتلبة 
حالاًل«.)))

يدخل  أن  قبل  الشديد  املرض  له  يعرض  الرجل  قال: سألته عن  واآلخر 
مّكة قال: »ال يدخلها إاّل حمرمًا«.)))

ويف اجلمع بينهما احتماالت:
الشيخ،)))  املحكي عن  االستحباب، وهو  رفاعة عىل  خربي  أحدها: محل 

ونفى عنه البأس يف الرياض واستظهره يف اجلواهر.)))
وثانيها: أن يراد من الصحاح الثالثة املجّوزة لدخول املريض بغري إحرام 
ال  من  بالركوب، ال سّيام  ولو  باملناسك  اإلتيان  من  يتمّكن  الذي ال  املريض 
الزائل عقله، ويراد من خربي رفاعة  نّية اإلحرام أيضًا كاملجنون  يتمّكن من 
املوجبني لإلحرام املريض الذي يتمّكن من ذلك، ويؤّيده عموم خرب أيب محزة 

املتقّدم.
وثالثها: محل خربي رفاعة عىل التقية، واستقر به يف احلدائق.)))

واألّول ال خيلو عن قّوة واألوسط هو األحوط، واهلل يعلم.
الثاين: احلّطابة واملجتلبة؛ لداللة صحيح رفاعة املذكور، والظاهر أّن املراد 
واحلشيش  والشعري  والدقيق  كاحلنطة  البلد  إىل  األشياء  جيلب  من  باملجتلبة 

1 . االستبصار2 :245، ح 857؛ هتذيب األحكام5 :165، ح 552؛ وسائل الشيعة12 :403، 
باب 50، ح 3.

2 . الكايف4 :324، باب من جاوز أرضه بغري إحرام...، ح 4؛ وسائل الشيعة12 :405، باب 
50، ح 8.

3 . قاله يف ذيل صحيحة رفاعة.
4 . رياض املسائل6 :350؛ جواهر الكالم18 :439.

5 . احلدائق النارضة15 :125.
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هو م الذي  باملتكّرر  عنها  األصحاب  أكثر  عرّب  وقد  ونحوها،)))  والفواكه 

عىل  االقتصار  األحوط  كان  وإن  واحلرج  للعرس  بعيد؛  غري  وهو  منها،  أعّم 
النصوص.)))

الثالث: من خرج من مّكة بعد ما أحّل من إحرامه السابق ثّم عاد إليها يف 
الشهر الذي كان قد أحرم فيه فال حاجة له إىل اإلحرام عند دخول مّكة، بل 
يكن  مل  وإن  فيه  خرج  الذي  الشهر  يف  عاد  »لو  بعضهم:  وقال   ، حمالًّ يدخلها 
«، وهذا القول وإن كان ال خيلو عن  شهر إحرامه السابق فكذلك يدخلها حمالًّ

رجحان ولكن األّول أحوط، اقتصارًا عىل موضع اليقني.
ولو عاد يف الشهر الذي مل حيرم سابقًا فيه ومل خيرج فيه أيضًا فيجب عليه 
يعّد يف  باالّتفاق، واألحوط اإلحرام وإن عاد يف شهر اخلروج ما مل  اإلحرام 

شهر إحرامه السابق.
إىل غري ذلك من املستثنيات التي يطول ذكرها.

تذنيب: قال السّيد يف املدارك: الظاهر أّنه))) إّنام جيب اإلحرام لدخول مّكة 
إذا كان الدخول إليها من خارج احلرم، فلو خرج أحد من مّكة ومل يصل إىل 

خارج احلرم ثّم عاد إليها دخل بغري إحرام.))) انتهى.
فاالحتياط  وإاّل  كالم،  فال  ذلك  ثبت  فإن  إمجاعي،  أّنه  كالمه1  وظاهر 

حينئذ اإلحرام من أدنى احلّل إن أمكن، وإاّل فمن موضعه، واهلل يعلم.
وأيضًا قال طاب ثراه: وجيب عىل الداخل فيها))) أن ينوي بإحرامه احلّج 

1 . يف النسخة نحومها، والتصويب من احلدائق15 :125.
2 . كام ذهب إليه يف مدارك األحكام7 :384.

3 . يف املصدر: - الظاهر أّنه.
4 . مدارك األحكام7 :381.

5 . يف املصدر: - فيها.
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أو  أن يكون بحّج  إّما  بل  بنفسه،  يستقّل  والعمرة؛ ألّن اإلحرام عبادة و)))ال 
عمرة، وجيب إكامل النسك الذي تلّبس به ليتحّلل من اإلحرام. انتهى، وهو 

جّيد.)))
ثّم ال خيفى أّن اإلحرام إّنام يوصف بالوجوب إذا وجب الدخول،))) وإاّل 
كان رشطًا غري واجب كوضوء النافلة هذا، وأّما لو أخّل الداخل يف اإلحرام 
ففي  قضاؤه  وأّما  واإلثّم،  العصيان  يف  شبهة  فال  الوجوب  مع  اختيارًا  عمدًا 

وجوبه خالف، والظاهر هو الوجوب واهلل يعلم.
اخلامسة: من أحرم قبل هذه املواقيت عاملًا عامدًا مل ينعقد إحرامه بال خالف 
ظاهر، ولإلمجاع املنقول، والنصوص املستفيضة، وقد مىض بعضها يف امليقات 

األّول، واستثني من ذلك صورتان:
عند  صّح  املواقيت  قبل  معنّي  موضع  من  اإلحرام  نذر  من  أّن  إحدامها: 
مجاعة ومنعه آخرون، واألحوط االجتناب عن جعله منذورًا، وإن نذر فعليه 

أن حيرم من ذلك املوضع ثّم حيرم من امليقات احتياطًا.
أحد  إىل  الوصول  قبل  خروجه  وخاف  رجب  يف  يعتمر  أن  وثانيتهام: 
املواقيت، فإّنه جيوز له اإلحرام قبل امليقات ليدرك فضل الشهر عىل األشهر، 
واالحتياط فيه كام يف السابق، وكذلك ال جيوز ملريد النسك تأخري اإلحرام عن 

امليقات عمدًا اختيارًا، إمجاعًا فتوى ونّصًا، ألّن ذلك مقتىض التوقيت.
فرضًا  كان  وإن  امليقات  من  أصاًل  اإلحرام  من  يتمّكن  مل  لو  السادسة: 
نادرًا، أّخر اإلحرام منه، ولو متّكن من اإلحرام باطنًا، أي خفيًا، كام يف التقية 

1 . يف املصدر: - و.
2 . مدارك األحكام7 :381 382.

3 . يف مدارك األحكام )7 :382( مع وجوب الدخول.
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عن م األخبار  بعض  يف  سبق  كام  إظهاره،  ويؤّخر  كذلك،  به  اإلتيان  وجب 

صاحب الزمان ـ عليه السالم وروحي فداه ـ. 
ولو متّكن من بعض واجبات اإلحرام دون بعض فاألوىل اإلتيان بام أمكن، 
أمكن  مهام  ذلك  مع  والقضاء  االرتباط،  ثبوت  لعدم  الوجوب؛  الظاهر  بل 

سبيل االحتياط.
أو  باحلكم  جهل  أو  نسيان  أو  ملانع  امليقات  من  اإلحرام  ترك  لو  السابعة: 
بامليقات وجب عليه الرجوع إليه واإلحرام منه مع اإلمكان بال خالف فيه بني 

العلامء كام عن املنتهى،))) لتوّقف الواجب عليه ولألخبار املستفيضة.
ولو مل يتمّكن من الرجوع إىل امليقات فإن مل يدخل مّكة بعُد أحرم حيث 
زال العذر، وإن دخلها خرج إىل ميقاته إن أمكن، وإاّل خرج إىل خارج احلرم، 
ولو تعّذر ذلك أحرم من مّكة كام رّصح به املحّقق،))) بل يف اجلواهر أّن ذلك يف 

كالم غري واحد من األصحاب،))) وال خيلو عن قّوة.
دخول  يريد  ال  وهو  امليقات  عىل  فمّر  أصاًل  النسك  يريد  ال  من  الثامنة: 
مّكة، أو يريده ولكّنه مّمن ال جيب عليه اإلحرام كاحلّطاب ونحوه مل جيب عليه 
اإلحرام من امليقات حينئذ، فأّما لو جتاوزه حمالًّ ثّم بدا له فأراد النسك أو أراد 
دخول مّكة من كان غري قاصده فحكمه ما تقّدم أيضًا، أي يرجع إىل امليقات 

إن أمكن، وإاّل فعليه ما عىل النايس واملعذور.
التاسعة: لو أراد النسك ثّم أّخر اإلحرام عن امليقات عمدًا اختيارًا مل ينعقد 
إحرامه من غري ذلك امليقات حّتى عاد إليه فأحرم، فإن تعّذر العود إىل ذلك 

1 . منتهى املطلب2 :670 ط. احلجري، وعنه يف مستند الشيعة11 :196 وأورد فيه الروايات 
الداّلة عليه.

2 . املخترص النافع:80.
3 . جواهر الكالم18 :126 وزاد عليه: مرسلني له إرسال املسّلامت.
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امليقات فالظاهر عدم صّحة إحرامه من موضع آخر، وفاقًا للمشهور، فيفوت 
منه احلّج وجيب عليه القضاء بعد ذلك، والبعض عىل سقوط القضاء، واألّول 

هو الظاهر، وال ريب يف كونه أحوط.
العارشة: حكم من كان منزله دون امليقات إذا جتاوز عن منزله إىل مّكة حكم 

املتجاوز عن أحد املواقيت املذكورة؛ ألّن منزله ميقاته كام عرفت.
اخلمسة  املواقيت  من  ميقات  عىل  حّج  ثّم  مّكة  عن  بعد  فإذا  املّكي  وأّما 
إذ  يعرف، كام حكي عن غري واحد،  بغري خالف  منه وجوبًا  اآلفاقية، أحرم 
ميقاتًا  هذا  صار  وقد  إحرام،  بغري  امليقات  عن  التجاوز  مّكة  لقاصد  جيوز  ال 
عليه  ويدّل  ذلك،  غري  األصل  يف  ميقاته  كان  وإن  عليه،  وروده  باعتبار  له 

النصوص الكثرية كام حكي.
بدون  عليه  مّر  قد  كان  الذي  امليقات  عن  جتاوز  لو  املذكور  املّكي  إّن  ثّم 
احلمد  وله  العاّلم،  اهلل  عند  والعلم  كغريه،  فيه  حكمه  أّن  فالظاهر  اإلحرام، 

كثريًا يف البدو واخلتام.

لوجهك وتقبّله  فاجعله خالصاً  العميم،  وّفقتين هلذا بفضلك  كما  أللّهّم 
ميّن إّنك أنت اجلواد الكريم.

وقد فرغ مؤّلفها العايص الراجي عفو رّبه الغني القوي، املصطفى بن حمّمد 
شّدة  مع  وتأليفها  مجعها  عن  النقوي  عيل  دلدار  السّيد  بن  املهدى  بن  هادي 
االستعجال، ضحوة اخلميس الثامن والعرشين من شهر الصيام، سنة تسعني 
التحية  آالف  وآله  عليه  األنام  سّيد  هجرة  من  )1290هـ(  ومئتني  ألف  بعد 

والسالم.
كتبه مرزا رسول عيل بن مرزا حمّمد عيل غفر اهلل ذنوبه وسرت اهلل عيوبه .
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الصفحة األخيرة من النسخة المخطوطة



مطارحات يف العقيدة )4(

ر��ی �ل�ح��ی�د ل ا �ل�����س��ی�د کما  ا
�ص�هی �ل�ع�لا ح�هی ا ����س�ص�ا

�ل�ح�ا�ب د : �ح�����س�ب ا ا ع�د اإ

مضمون حديث الغدير
كان كالمنا فيام سبق عاّم يتعّلق بسند حديث الغدير. ومل يقع كالٌم يستحق 
ال  وأنه  قطعّي،  متواتر  احلديث  هذا  سند  أّن  يف  املسلمني  علامء  بني  يذكر  أن 
إشكال يف صدوره من النبيِّ األكرم9، وإنام وقفنا عند سند حديث الغدير؛ 
هذا  إّن  عنه:  قال  الغدير  حديث  سند  إىل  جاء  عندما  تيمية  ابن  الشيخ  ألّن 

احلديث يشتمل عىل مقطعني:
املقطع األول، قوله9: »من كنت مواله فعيلٌّ مواله« فهذا املقطع مشكوك 

ومطعون فيه وهو ضعيف، وهو آخر ما اختاره.
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إنه م فقال:  من وااله وعاِد من عاداه«  »اللهم وال ِ  الثاين، قوله9:  املقطع  أما 

كذب عىل رسول اهلل9.
وقد انتهينا إىل أّن املقطع األول متواتر، فهو قطعي الصدور عن رسول اهلل9 

وأن املقطع الثاين قوي اإلسناد، و صحيح السند.
وموضوعنا اآلن هو فيام يتعّلق بفقه ومضمون وداللة حديث الغدير:

 مفردتا املوىل واألوىل
وقبل الكالم عن املراد من كلمة املوىل يف: »فمن كنُت مواله فعيلٌّ مواله« ال 

بدَّ يف البداية من بيان أمرين مهّمني:
األول: ينبغي أن ال نذهب بعيدًا يمينًا ويسارًا؛ لبيان ما هو املراد من املوىل، 
بعد أن فرّس رسوُل اهلل9 ذلك لفظًا أو اصطالحًا، وبالتايل فال معنى ألن نرجع 
إىل اللغة، وإن كان املوىل لغويًا حيتمل عّدة معان ٍ ولكن إذا اختار رسول اهلل9 
واحدًا من معانيها وفرسها به، البد أن نكتفي بتفسريه، وال نحملها عىل أي 
معنى لغوّي خمالف ملا جاء عنه9.. وال أن نعود إىل كلامت اآلخرين وغري 
ذلك. فكام أنه9 يف قوله تعاىل: )ِإنََّما ُيِريُد ٱهلُل ِلُيْذِهَب َعنُكـُم ٱلرِّْجَس َأْهَل 

ٱْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيـرًا(.)))

والزهراء  )رسول اهلل9  اخلمسة:  هم  البيت:  أهل  مصداق  أّن  عنّي 
وعيلٌّ واحلسن واحلسني:(، وطّبقه عليهم، فال معنى ألن نذهب إىل كلامت 
اللغويني أو آيات قرآنية أخرى استعملت أهل البيت يف األزواج أو مل تستعمله، 

فبعد قوله9 وتفسريه، ليس لنا إال أن نلتزم به.
الثاين: أنَّ رسول اهلل9 له مقامات يف القرآن الكريم، واختصَّ هبا، منها:

1 . األحزاب: 33.
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ٱهلِل  ُسوَل  رَّ ِكن  َوَلـٰ َجاِلُكْم  رِّ مِّن  َأَحٍد  َأَبآ  ٌد  ُمَحمَّ َكاَن  ا  )مَّ تعاىل:  قوله   *
َوَخاَتَم ٱلنَِّبيِّيَن َوَكاَن ٱهلُل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمًا(.)))

عليه  اهلل  صلوات  له  فضيلة  يعدُّ  وهذا  اخلامتية،  بمقام  حظي  قد  فهو9 
وآله اختص هبا من بني سائر األنبياء واملرسلني، مل يسبقه أحٌد إليها وال يلحقه 
والنبوة  ختموا،  به  والرسل  فاألنبياء  واملرسلني؛  األنبياء  خاتم  فهو  هبا،  أحٌد 
التي سبقته ختمت برشيعته  أّن الرشائع  به ختمت، كام  به ختمت، والرسالة 

الباقية إىل يوم الدين...
* قوله تعاىل يف حّقه9: )ٱلنَِّبيُّ َأْوَلٰى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِهْم(.)))

وهذا املقام الكبري، تفّرد به9 فلم يذكره التنزيل العزيز ألحد من األنبياء 
والرسل سواء أكانوا من أويل العزم أم مل يكونوا منهم.. وهذه األولوية التي 
أعطيت لرسول اهلل9 إنام هي ناشئة وامتداد ألولوية اهلل سبحانه وتعاىل. ومع 
أهنا قد اختّصت به9 دون غريه من األنبياء والرسل، له أن جيعلها لغريه، كام 

.7 ثبت هذا بحديث الغدير أن جعلها9 لعيلٍّ
فاملولوية الثابتة لعيل7 هي عىل حّد املولوية الثابتة لرسول اهلل9 والتي 
تعاىل  فأولويته  التفاضل.  مع  هلا،  وامتداد  تعاىل  اهلل  مولوية  من  ناشئة  هي 
ومولويته مطلقة، فيام مولويته9 مقيدة وتلك ذاتية، أي مل تعَط له سبحانه من 
قبل غريه، ومولويته9 بإعطائه سبحانه وتعاىل، وعرشات الفوارق املوجودة 
التي  الثابتة هلل سبحانه وتعاىل، والتي لرسول اهلل9 أو  بني املولوية والوالية 
7، كالفرق بني الغني املطلق والفقري املطلق )َيأيَُّها ٱلنَّاُس  جعلت لإلمام عيلٍّ

1 . األحزاب:40. 
2 . األحزاب: 6. 
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َأنُتُم ٱْلُفَقَرآُء ِإَلى ٱهلِل َوٱهلُل ُهَو ٱْلَغِنيُّ ٱْلَحِميُد(.)))

فنحن عندما نثبت شيئًا ألحد من غري اهلل اليتبادر إىل الذهن أننا نريد أن 
نقول: هذه عىل حدِّ ما ثبت هلل، حمال هذا!.

ثم إّن رسول اهلل9 بني هذه املولوية بنحوين، أي فرسها لنا:

التفسري األول:
باملؤمنني  أوىل  »ألست  الغدير:  األولوية ألنه صّدر حديث  بمعنى  فرسها 

من أنفسهم... فمن كنت مواله فعيل مواله« واملوىل هنا بمعنى األوىل.

التفسري الثاني:
أّن املراد من املوىل هو الويل قال: »من كنت وليه فعيل وليه«.

إذن املوىل بتفسري رسول اهلل9 إما بمعنى األوىل وإما بمعنى الويل.

ولنقف هنا:
أواًل: عند املراد من األولوية يف اآلية املذكورة، الذي اختّص9 هبا دون 

غريه من األنبياء والرسل.
وثانيًا: عند فاء التفريع يف قوله: »فمن كنت مواله فعيل مواله« لنتعرف عىل 

أي يشٍء ُفرعت؟

فما هو املراد من األولوية؟
اإلطالق  عىل  العموم  عىل  يدل  حذف  إذا  املتعّلق  أّن  األصول  علامء  ذكر 
ونحو ذلك، فالقرآن الكريم مل يقل: إّن النبيَّ أوىل يف القضية الكذائية بالنسبة 

1 . سورة فاطر: 15.
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إىل املؤمنني، وإنام قال: النبيُّ أوىل مطلقًا وإال لو كان املقصود أنه أوىل يف بعض 
األمور دون بعض، كان عليه أن يبنّي، وحيث مل يبنّي، فإنه9 أوىل باملؤمنني 
يف مجيع شؤوهنم دينيًة كانت أو دنيويًة، بدليل أن اآلية املباركة مل تقّيد أولويته 
بمتعّلق، واملتعّلق مل تذكره اآلية أي أنه حمذوف، وبالتايل فأولويته9 عامة ال 
خاصة، ومطلقة غري مقيدة. وهذا ما أثبته مجلة من األعالم واملحّققني، أشري 

إىل واحد منهم:
أولـى  مـحمد  النبـّي  ذكره:  تعالـى  يقول  اآلية:  هلذه  تفسريه  يف  الطربي 
بـام  فـيهم  أن حيكم  أنفسهم،  به من  بـالـمؤمنـني  أحّق  يقول:  بـالـمؤمنـني، 

يشاء من حكم، فـيجوز ذلك علـيهم.)))
فكل حكم ٍ صدر من النبي9 يف مؤمن سواء كان عامًا أو خاصًا يف أمور 
إذا  به. كام  االلتزام  أو شخصية، جيب  فردية  أو  اجتامعية  أو  أو سياسية  دينية 
9 عليه، يقدم حكم  وقع تعارض بني حكم الشخص عىل نفسه، وحكم النبيِّ
 9 9. وقد ورد يف احلديث: »الناس مسلطون عىل أمواهلم« إال أّن النبيَّ النبيِّ

له أن يمنعهم من الترصف، وهكذا.
يعط  مل  العزيز،  التنزيل  يف  وجاء  نبيَّه9  به  اهلل  اختصَّ  الذي  املقام  فهذا 
7 مقامات  لعيلٍّ يثبُت  املقام راح رسول اهلل9  لغريه9. وانطالقًا من هذا 

عديدة، كان منها:

 »من سبَّ عليّاً فقد سّبين...«.)))
* عن أيب الطفيل قال: سمعت أمَّ سلمة تقول: أشهد أين سمعت رسول اهلل 
فقد  أحبني  ومن  أحبني،  فقد  علّيًا  أحبَّ  »من  يقول:  وسلم  عليه  اهلل  صىل 

1 . تفسري الطربي أليب جعفر الطربي)ت310( حتقيق: الدكتور الرتكي؛ االحزاب:6.
2 . مسند أمحد6 : 323 ، عن أمِّ سلمة.
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7: »أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ال  وأيضًا قوله9 لعيلٍّ
نبي بعدي«.)))

وهكذا هو نفس رسول اهلل9 كام يف آية املباهلة61 سورة آل عمران: )َفَمْن 
َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبَنآَءَنا َوَأْبَنآَءُكْم َوِنَسآَءَنا  َحآجَّ

َوِنَسآَءُكْم َوَأْنُفَسَنا وَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَت ٱهلِل َعَلى ٱْلَكاِذِبيَن(.

ألن  معنى  ال  الدنيا،  احلياة  يف  موجودًا  حّيًا  دام  ما  رسول اهلل9  أّن  وبام 
يكون أحٌد أوىل باملؤمنني من أنفسهم منه9 وهنا يرد التايل:

هل أعطي مقام األولوية القرآنية ألحٍد بعد رسول اهلل أم مل ُيعَط؟
7 أنه أوىل باملؤمنني من أنفسهم بعد رسول اهلل9؟ وهل ثبت لعيلٍّ

املورد األول:
عيلٌّ  مجع  قال:  الطفيل  أيب  عن  ِفطٌر   ...« حنبل:  بن  أمحد  اإلمام  ذكر 
ريض اهلل عنه الناَس يف الرحبة، ثمَّ قال هلم: أنشُد اهلَل كلَّ امرىٍء مسلم ٍ سمع 
الناس. وقال  ملا قام، فقام ثالثون من  رسول اهلل9 يوم غدير ُخم ما سمع، 
أبونعيم: فقام ناٌس كثرٌي، فشهدوا حني أخذه بيده، فقال للناس: »أتعلمون أين 
أوىل باملؤمنني من أنفسهم«؟ قالوا: نعم يا رسول اهلل. قال: »من كنت مواله، 
قال: فخرجت وكأّن يف  من وااله وعاِد من عاداه«.  وال ِ  اللهم  فهذا مواله، 
عنه  اهلل  ريض  عليًا  سمعت  إين  له:  فقلت  أرقم،  بن  زيد  فلقيت  شيئًا،  نفيس 

يقول كذا وكذا. قال: فام ُتنكر؟ قد سمعت رسول اهلل9 يقول ذلك له«.
رجال  ثقات  رجاله  صحيح،  إسناده  األرنؤوط:  شعيب  العالمة  يقول 

1 . املعجم الكبري 23 : 381.
2 . صحيح البخاري5 : 24؛ صحيح مسلم15 : 175.
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له  السنن، وروي  ابن خليفة فمن رجال أصحاب  ـ وهو  فطر  الشيخني غري 
البخاري مقرونًا، وهو ثقة. حسني بن حممد: هو املّروذي، وأبو نعيم...

وأخرجه ابن حبان )6931( من طريق أيب نعيم، هبذا اإلسناد، وقرن بأيب 
نعيم حييى بن آدم، وزاد قوَل أيب نعيم: فقلُت لفطر: كم بني هذا القول وبني 

(؟ قال: مئة يوم. موته )يعني موت عيلٍّ
وأخرجه مطواًل وخمترصًا النسائي يف الكربى )8478( وابن أيب عاصم يف 
»الستة«، والطحاوي يف »رشح مشكل اآلثار« )1762( والطرباين يف الكبري 

)4968( من طرق عن فطر،...)))

املورد الثاني:
عيلٍّ  مع  غزوُت  قال:  بريدة،  عن  عباس  ابن  ...عن  حنبل:  بن  أمحد  ذكر 
اليمن، فرأيُت منه جفوًة، فلام قدمُت عىل رسول اهلل9 ذكرُت علّيًا، فتنقصُته، 
باملؤمنني من  أوىل  ألسُت  بريدة،  »يا  فقال:   ، يتغرّيُ فرأيُت وجه رسول اهلل9 

أنفسهم«؟ قلت: بىل يا رسول اهلل. قال: »من كنُت مواله، فعيلٌّ مواله«.
قال: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني...))) 

املورد الثالث:
... عن الرباء بن عازب، قال: أقبلنا مع رسول اهلل9 يف حجته التي حّج، 
فنزل يف بعض الطريق، فأمر الصالة جامعة، فأخذ بيد عيل، فقال: ألسُت أوىل 
نفسه؟  من  مؤمن  بكلِّ  أوىل  ألسُت  قال:  بىل،  قالوا:  أنفسهم؟  من  باملؤمنني 

 ،19302 احلديث  رقم  األرنؤوط:32  شعيب  حتقيق:  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مسند  أنظر   .  1
الصفحات56 -58 مع هوامشها.

2 . مسند اإلمام أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط: 38، رقم احلديث 22945، الصفحات32- 34 
مع هوامشها. 
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قالوا: بىل، قال: »فهذا ويل من أنا مواله، اللهم وال ِ من وااله، اللهم عاِد من م

عاداه«.
وعلق عليه األلباين بقوله: صحيح، وأحال إىل سلسلة األحاديث الصحيحة 

ح1750.)))

املورد الرابع:
ثم  فقممن  بدوحات  وأمر  رسول اهلل9  رجع  ملا  قال:  أرقم  بن  زيد  عن 
الثقلني  فيكم  تركت  قد  إين  فأجبت  كأين دعيت  فأجبُت،  »كأين دعيت  قال: 
أحدمها أكرب من اآلخر كتاب اهلل عز وجل وعرتيت أهل بيتي، فانظروا كيف 
إّن اهلل عز وجل موالي وأنا ويل كل  قال:  أن  إىل  يتفرقا..  لن  ختلفوين وإهنام 

مؤمن، ثم أخذ بيد عيل من كنت وليه فهذا وليه«.
رجاله ثقات، رجال الشيخني، فاحلديث صحيح أيضًا.

وهكذا جاء يف موارد أخرى، منها:
* مشكل اآلثار لإلمام الطحاوي

قال: »كأين دعيت فأجبت، ونزل بغدير خم...«.)))
أوىل  »ألسُت  فقال:  رأسه،  النبيُّ  فرفع  اآلجري:  لإلمام  الرشيعة  كتاب 

باملؤمنني من أنفسهم؟ قال: قلت: بىل، قال: »فمن كنت مواله ...«.)))
* ما رواه إسحاق بسند صحيح وحديث غدير خم: »ألستم تشهدون أّن 

اهلل ورسوله أوىل بكم من أنفسكم وأّن اهلل ورسوله موالكم؟ قالوا: بىل.
قال: »فمن كان اهلل ورسوله مواله، فإّن هذا مواله. 

1 . صحيح سنن ابن ماجة للعالمة األلباين1: 56، الرواية رقم 94.
2 . مشكل اآلثار 5 : 18 رقم احلديث: 1756.
3 . كتاب الرشيعة، لإلمام اآلجري 4 : 2044.
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* إحتاف اخلرية املهرة لإلمام البويرصي:
قال: »ألستم تشهدون...«.)))

فالقضية  إذن  وبالنبوة،  باهلل  الشهادة  منهم  يأخذ  رسول اهلل9  عجيب 
بدرجة عالية من األمهية مرتبطة باإلمامة مرتبطة باألمور العقائدية أو باألمور 

العملية، وإال ملاذا حيتاج إىل الشهادة باهلل والنبوة.
هذه بعض املصادر وإال اهلل يعلم أن هناك عرشات األعالم الذين فّرعوا 

قضية املوىل عىل األوىل.

العالقة بني صدر احلديث والتفريع:
الفاء مفرعة عىل  أّن  ويف كلِّ هذا رسول اهلل9 يتكلم عام بعد حياته. كام 
األولوية الثابتة لرسول اهلل ألستم تشهدون. أي من كنت أوىل به من نفسه فهذا 

وليه. فتثبت له األولوية التي ثبتت لرسول اهلل ألستم تشهدون.
هذا وأّن لصدر احلديث عالقة بالتفريع املتمثل بالفاء يف قوله: »فمن كنت 
مواله فهذا عيل مواله« وإال يكون ذكرها يف صدر احلديث لغوًا، فإذا مل يكن 

هذا التفريع دااًل عىل األولوية، فلامذا يذكر هذا املقدار يف صدر احلديث؟

ما هو معنى املوىل يف احلديث؟
لقد بنّي رسول اهلل9 معناه عندما جعل املوىل بمعنى األوىل يف احلديث. 
فّرع  ثم  أولويته،  ذكر  أنه  بقرينة  باألوىل  املوىل  فرّس  الذي  هو  فرسول اهلل9 
بّينه9 فال نذهب  عليها مولوية عيل عليه أفضل الصالة والسالم. وبعد أن 
إىل كلامت اللغويني وإىل كلامت العلامء، كام ال جمال يف أن نقول شيئًا يف قبال 
ما قاله رسول اهلل9 حتى عىل فرض عدم وجود حديث آخر هبذا املضمون.

1 . إحتاف اخلرية املهرة لإلمام البويرصي، طبعة دار الوطن 7 :210.
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للنبي م الثابتة  األولوية  عىل   7 عيلٍّ مولوية  فّرع  كاماًل  الغدير  فحديث 

األكرم9.
نعم لو مل يكن9 فرس لنا ذلك؛ وأّن املوىل جاءت بمعنى األوىل، لذهبنا ال 

فقط إىل كلامت اللغويني، بل إىل املفرسين واألحاديث والروايات...

مع الشيخ ابن تيمية:
قال:   7 عيلٍّ أولوية  مسألة  إىل  جاء  عندما  قاعدته  فعىل  تيمية  ابن  وأما 

وكذلك قوله: »أنت أوىل بكل مؤمن ومؤمنة« كذب أيضًا.)))

املوىل، األوىل، مع املفسرين : 
أبدأ هنا بذكر ما قاله املفرسون قبل ذكر ما قاله املحّدثون واللغويون، وما 
جاء يف األحاديث؛ حتى يتضح للذين راحوا يصيحون لياًل وهنارًا أّن القرآن مل 

يستعمل املوىل إال بمعنى املحبة والنرصة، ماذا هم قائلون يف:
 َمْواَلُكْم( التي جاءت يف اآلية 15 من سورة احلديد:

َ
)َمْأَواُكُم ٱلنَّاُر ِهي

 َمْواَلُكْم 
َ
)َفاْلَيْوَم اَل ُيْؤَخُذ ِمنُكْم ِفْدَيٌة َواَل ِمَن ٱلَِّذيَن َكَفُروْا َمْأَواُكُم ٱلنَّاُر ِهي

َوِبْئَس ٱْلَمِصيُر(؟!

إذن معنى هذا اجلزء من اآلية: أّن النار موىل الذين كفروا، فهل )َمْواَلُكْم( 
هنا: أّن النار حتّبكم وتنرصكم؟

وإذا مل تكن )َمْواَلُكْم( تعني النرصة واملحبة، فام هو معناها؟
وما معنى أّن النار موىل الذين كفروا؟

األجنحة  املفرسين ومن خمتلف  التفاسري ألعالم  إىل عرشات  معنا  تعالوا 
القرن  من  ابتداًء  االجتاه.  ذاك  من  أو  االجتاه  هذا  من  كانوا  سواء  اإلسالمية 

1 . منهاج السنة حتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل4 :256.
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أن  وسيتضح  للنار،  املولوية  هذه  فرسوا  كيف  لنرى  هذا،  يومنا  إىل  الثالث 
)َمْواَلُكْم( هل تعني أوىل بكم، أو هي نارصكم أو أهنا حتّبكم؟ 

)َمْواَلُكْم(: أوىل بكم. يعني أحق بكم أنتم أحق بالنار من غريكم...
َمْواَلُكْم(   

َ
ِهي ٱلنَّاُر  )َمْأَواُكُم  تعاىل:  قوله  الفراء يف  قال  بكم  أوىل  موالكم 

يعني أوىل بكم وكذا قال أبو عبيدة.))) 
 َمْواَلُكْم( أي هي أوىل 

َ
وهكذا ابن كثري الدمشقي وعبارته هذه: قال: )ِهي

بكم من كل منزل عىل كفركم وارتيابكم وبئس املصري.)))
أي  مصدرًا،  يكون  أن  جيوز  َمْواَلُكْم(   

َ
)ِهي املباركة:  اآلية  هذه  ذيل  يف 

واليتكم، أي ذات واليتكم، وأن يكون مكانًا، أي مكان واليتكم وأن يكون 
بمعنى أوىل بكم...كام ذكره مجلة من املفرسين، منهم:

الدكتور  الكتاب املكنون حتقيق:  الدر املصون يف علوم  العالمة احللبي يف 
أمحد حممد اخلراط، دار القلم دمشق، اجلزء10، اآلية.

هنج  عىل  هم  الذين  السعودية،  العربية  اململكة  علامء  كبار  من  نخبة  وعن 
حممد بن عبد الوهاب، ومن املدافعني عن الشيخ ابن تيمية، هذه عبارهتم يف 

1 . أنظر كاًل من اجلامع الصحيح، صحيح البخاري ) ت 256 من اهلجرة( أرشف عىل حتقيقه: 
717 ) احلديث 15 (؛ كتاب التفسري سورة احلديد؛ و فتح الباري يف  شعيب األرنؤوط3 : 
رشح صحيح البخاري للحافظ العسقالين حتقيق: عبد الرمحن بن نارص الرباك 10 : 673 ؛ 
تفسري الطربي املتوف310 من اهلجرة حتقيق: الدكتور عبد املحسن الرتكي22 : 408 ؛ وكتاب 
؛ جمموعة رسائل  اهلجرة(  املتوف 437 من  القييس  النهاية أليب حممد مكي  بلوغ  إىل  )اهلداية 
العالمة  لإلمام  القرآن  تفسري  ؛   7320  :11 الشارقة  جامعة  العالية  الدراسات  جامعيةكلية 
اإلمام السمعاين املتوف 489 من اهلجرة 5 :371؛ تفسري البغوي معامل التنزيل لإلمام البغوي 
املتوف 516 من اهلجرة، دار طيبة 4 : 326؛ زاد املسري يف علم التفسري، لإلمام ابن اجلوزي 

املتوف 597 من اهلجرة 8 : 167.
2 . تفسري القرآن العظيم، دار عامل الكتب13 :421. 
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ذيل هذه اآلية املباركة من سورة احلديد: »فاليوم ال يقبل من أحد منكم أهيا م

املنافقون عوض ليفتدي به من عذاب اهلل وال من الذين كفروا باهلل ورسوله 
مصريكم مجيعًا النار هي أوىل بكم منكم بمنزل«.)))

النار وهي أوىل  إيوائكم  النار هي موالكم أي مستقركم ومكان  »مأواكم 
بكم خلبث نفوسكم« هذا ما جاء يف أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري، تأليف 
أيب بكر جابر اجلزائري الواعظ باملسجد النبوي الرشيف النارش مكتبة العلوم 

واحلكم املدينة املنورة5 : 266.
يتوىل  من  واملوىل  بكم،  أْوىل  أي  َمْواَلُكْم(   

َ
)ِهي فيقول:  القرطبي  وأما 

مصالح اإلنسان، ثم استعمل فيمن كان مالزمًا لليشء. وقيل: أي النار متلك 
أمرهم؛.)))

إذن معنى املوىل يف اآلية هو األوىل، وهو من يتوىل مصالح الناس،.. وهو 
فليس هي  وبالتايل  فعيل مواله«.  »فمن كنت مواله  احلديث:  املوىل يف  معنى 

املحبة أو النرصة.
النار موىل  إليها معنى  التي أرشنا  األولوية  أمرهم، وهومعنى  وكذا متلك 
الذين كفروا يعني متلك أمرهم وأّن اإلنسان يملك أمر غريه من املؤمنني، و 
اهلل  أّن  بمعنى  أمرهم  متلك  النار  أي  قال:  السياسية.  الوالية  أو  اإلمامة  هي 
وهلذا  الكفار،  عىل  غيظًا  تتميز  فهي  والعقل  احلياة  فيها  ب  ُيَركِّ وتعاىل  تبارك 

خوطبت يف قوله تعاىل:

الشؤون اإلسالمية  السعودية وزارة  العربية  اململكة  العلامء،  من  نخبة  إعداد  امليرس  التفسري   .  1
العامة  األمانة  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  واإلرشاد  والدعوى  واألوقاف 

للشؤون العلمية يف ذيل هذه اآلية املباركة من سورة احلديد )ص539(.
2 . أنظر اجلامع ألحكام القرآن، لإلمام القرطبي حتقيق الدكتور الرتكي ج20 مؤسسة الرسالة، 

اآلية. 
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ِزيٍد(. )َيْوَم َنُقوُل ِلَجَهنََّم َهِل ٱْمَتأَلِت َوَتُقوُل َهْل ِمن مَّ
بكم،  أوىل  هي  أي  َمْواَلُكْم(   

َ
)ِهي يقول:  أن  بعد  الشوكاين  اإلمام  وهذا 

يذكر التايل: واملوىل يف األصل من يتوىل مصالح اإلنسان.)))

فتحصل إىل هنا:
* أّن هناك شاهدًا قرآنيًا يثبت لنا هذه احلقيقة وهي أن املوىل استعمل وأريد به 
األوىل كام رأينا يف كلامت أعالم املفرسين من املتقدمني واملتأخرين واملعارصين.
* أّن املراد من املوىل يف احلديث هو األوىل بدليل تفريع النبّي9 املوىل عىل 

األوىل، الذي ورد يف صدر احلديث.
ثم إن رسول اهلل9 بنّي هذه املولوية وفرسها لنا بنحوين:

التفسري األول:
باملؤمنني  أوىل  »ألست  الغدير:  األولوية ألنه صّدر حديث  بمعنى  فرسها 
من أنفسهم.. فمن كنت مواله فعيل مواله« هذا التفسري األول وهو أّن املوىل 

هنا بمعنى األوىل.

التفسري الثاني:
أنه املراد من املوىل هو الويل قال: »من كنت وليه فعيل وليه«.

إذن املوىل بتفسري رسول اهلل9 إما بمعنى األوىل وإما بمعنى الويل.

املوىل واملتولي:
إّن كلمة املوىل، كام حتاول بعض الدراسات أن تصور للقارئ أن كلمة املوىل 

1 . أنظر فتح القدير، تأليف اإلمام الشوكاين املتوف بصنعاء1250 من اهلجرة 5 :227.
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الكلمة م فاألصل يف هذه  واملحبة ونحوها،  والنرصة  احلّب  بمعنى  إال  تأِت  مل 

املحبة، والزمه أن من يدعي أّن لفظ املوىل يدل عىل اإلمامة السياسية، واملتويل 
لشؤون األمة، البد أن يقيم دلياًل وقرينة عىل ذلك؛ ألّن كالمه هذا عىل خالف 
أصل هذه الكلمة وهي املحبة. ومعنى هذا أّن رسول اهلل9 عندما قال: »من 
القضية،  وانتهت  علّيًا.  فليحب  حيبني  كان  من  يعني  مواله«  فعيل  مواله  كنت 
أن  عليه  املحبة،  آخر غري  معنًى  للموىل  أن  الكالم، ويدعي  ومن خيالف هذا 

يقيم الدليل، فيام الذي يقول بأّن املوىل بمعنى املحبة، ال حيتاج إىل دليل..
إذن لو ثبت أّن كلمة موىل أصاًل معناها املحبة إذن احلق معه، أما إذا ثبت 
أّن هلا معاين أخرى وتستعمل استعامالت أخرى فكل من أراد أن يقول بمعنى 
املتويل لألمور، فعليه أن يقيم الدليل، كام أّن من يقول بمعنى املحبة البد أن 

يقيم دلياًل عىل ذلك، وال يمكن أن يرسلها إرسال املسلامت...
فلنرجع مجيعًا إىل كتب اللغة وكلامت العلامء لنرى أّن املوىل له معنًى آخر 

غري املحبة والنرصة أو ال؟
قبل أن أبنّي ذلك، ال بدَّ يل من أن أبنّي أّن مشكلتنا ليس مع االجتاه العام من 

املسلمني من علامء أهل السنة، وإنام مشكلتنا مع هذا املنطق:
الذي جاء يف كتاب )الرياض الندية عىل رشح العقيدة الطحاوية(: الرافضة 
بأي يشء يطعنون فيه )يعني يف أيب بكر( ملا أهنم رووا فيام يرونه أّن عليًا هو 
أكثره كذب، وفيه:  أّن  الغدير، مع  الذي يسمونه حديث  اإلمام، يف احلديث 
أنه9 قال: »من كنت مواله فإّن عليًا مواله، اللهم وال ِ من وااله، وعاِد من عاداه«.

نقول: هذا صحيح أّن عليًا من النبي9 بمنزلة هارون من موسى، وهو 
موىل املسلمني، وكذلك نقول يف أيب بكر ويف بقية اخللفاء وسائر الصحابة، هم 
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موايل املسلمني، وليست الوالية إال ما تقتضيه املحبة...)))
 وكأّن حديث الغدير ال مسانيد له، وإنام هو من مبتدعات الشيعة فمشكلتنا 
مع هذا املنطق، الذي راح يدلس بشكل رسمي عىل كل علامء املسلمني الذين 
أثبتوا تواتر حديث الغدير ولو عىل حّد قوله: »من كنت مواله فعيل مواله« حتى 
لو مل تكن زيادة حتى ابن تيمية الذي قال: إنه مطعون فيه.. يف النتيجة قال: 
بعض حسنه، ولكن هذا الرجل جتاوز هذا، فهو ملكي أكثر من امللك، فام جاء 
به إطالقات واحدة وراء األخرى وكأن رسول اهلل9 ما كان عارفًا أن جيعل 
ما قاله يف عيلٍّ عليه السالم، يف أيب بكر ويف بقية اخللفاء، أو أنه9 نيس أن يتمم 
احلديث فجاء هذا الرجل ليتمم كالمه9 ثمَّ يقول: معنى موىل يعني املحبة 
يعني من أحبني فليحب عليًا من كان حيبني فليحب عليًا فإذن أواًل: ضعف 
السند وثانيًا: فرض أن املضمون... ومل يقم أي دليل لو كان يعلم ما يقول، 
فلو كانت القضية هي املحبة وتشمل مجيع الصحابة ومجيع املسلمني ملاذا قاهلا 

7، أال كان له أن يعمم؟! الرسول9 فقط لعيلٍّ
واآلن أمامكم أحد أعالم الوهابية املعارصين أو أتباع حممد بن عبد الوهاب 
وهو حممد بن صالح العثيمني حني سئل فضيلة الشيخ عن قول اإلنسان إذا 

خاطب ملكًا يا موالي فأجاب بقوله: الوالية تنقسم إىل قسمني: 
القسم األول والية مطلقة وهذه هلل عّز وجّل، وهذه ال يشاركه فيها غريه.

القسم الثاين: والية مقيدة مضافة، فهذه تكون لغري اهلل وهلا يف اللغة معان ٍ 
كثرية: منها: النارص واملتويل لألمور والسيد.))) هذا هو املورد األول للشيخ.

فضيلة  تعليق  الدمشقي  العز  بن  لإلمام  الطحاوية،  العقيدة  رشح  عىل  الندية  الرياض  أنظر   .  1
الشيخ الدكتور عبداهلل عبدالرمحن بن عبداهلل اجلربين وخّرج أحاديثه الدكتور طارق اخلويطر 

دار الصميعي، للنرش والتوزيع 4 :600.
2 . جمموع فتاوى ومسائل فضيلة الشيخ، دار الثريا، للنرش 3 : 136 رقم السؤال507.
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فالنارص واملتويل لألمور والسيد وأنا ال أتصور بأّن رسول اهلل9 مقصوده م

أمور  يتوىل  والذي  املتويل...  مقصوده  وإما  النارص  مقصوده  إما  السيد،  هنا 
املسلمني يسمى موىل.

فيام أن هذه املفردة تتضمن معاين عديدة، فعىل كّل من يذهب إىل معنى منها 
دون املعنى اآلخر، أن يقيم دلياًل عىل ما خيتاره منها. فليس األصل فيها النارص 

واملحبة والنرصة ونحو ذلك املتويل.
أما املورد الثاين للعثيمني فهو فيام ذكره يف »القسم الثاين والية مقيدة مضافة 
وهذه تكون لغري اهلل وهلا يف اللغة معان ٍ كثرية منها النارص واملتويل لألمور«.)))

ثم يقرأ يقول: )وقال فيام يروى عنه: »من كنت مواله فعيل مواله« ويقال 
]وعليه  اجلملة  هلذه  التفتوا  يعرف(  وعليه  يقول  أن  إىل  األمر  ويل  للسلطان 
يعرف أنه ال وجه الستنكار بعض الناس ملن خاطب ملكًا بقوله موالي[ يعني 
أنت إذا قلت مللك: إنه موالي، يقول هذا غري مستنكر؛ ألّن املراد بموالي أي 

املتويل أمري.
إذن فرسول اهلل عندما قال: »من كنت مواله« كان مقصوده من كان حيبني 

وأحبه!
يقول:  ثم  فأجبت«  »دعيت  يقول:  حياته  أخريات  ويف  اجلّو  هذا  يف  وهو 
»اهلل موالي وأنا موىل املؤمنني، فمن كنت مواله فعيل مواله، أيعقل أنه يريد 
7 غري حمبوب حتى يطلب منهم ذلك؟! وهل هذه  املحبة؟! وهل كان عيلٌّ
املعاين لكلمة موىل أو موالي كانت غائبًة عنه9 حني قال قوله يف يوم الغدير؟!
أي  الناس  ألمور  املتويل  بمعنى  يستعمل  املوىل  أّن  واضح  بشكل  فاتضح 
اإلمامة أوالوالية السياسية. وعىل هذا األساس ال حيق ألحد أن يأيت ويقول: 

1 . القول املفيد عىل كتاب التوحيد، للعثيمني، دار ابن اجلوزي2: 343.
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النارص واملحب نعم له أن حيتمل هذا  الغدير تعني  إّن كلمة موىل يف حديث 
املعنى فال حيق ألحد أن يقول يراد هذا إال بدليل ونحن ندعي أّن الدليل يقول: 
إّن املوىل يعني املتويل لألمور وقد أرشنا إىل الدليل األول، وهو دليل األولوية.

والدليل الثاين، وهو دليل: »من كنت وليه فعيل وليه«.
أكتفي  األمور،  تويل  بمعنى  املوىل  لفظة  استعملت  روائية  شواهد  وهناك 

بروايتني منها:
عن الرباء بن عازب قال: كنا مع رسول اهلل9 يف سفر فنزلنا بغدير خم، 
فنودي فينا الصالة جامعة، وكسح لرسول اهلل9 حتت شجرتني فصىل الظهر، 
وأخذ بيد عيلٍّ فقال: »ألستم تعلمون أين أوىل باملؤمنني من أنفسهم«؟! قالوا: 
بىل قال9: »ألستم تعلمون أين أوىل بكل مؤمن من نفسه«؟! قالوا: بىل قال: 
وااله  من  وال ِ  اللهم  مواله  فعيلٌّ  مواله  كنت  »من  فقال:   ،7 عيلٍّ بيد  فأخذ 

وعاِد من عاداه«.)))
هذا املقدار ذكرناه سابقًا، ولكن حمل الشاهد يف هذه اجلملة التي أرشنا إليها 

وذكرنا أننا سنقف عندها الحقًا.

1 . مسند اإلمام أمحد بن حنبل حتقيق: شعيب االرنؤوط30 :430.
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من م سمع  ما  بعد  الغدير،  واقعة  بعد  يعني  ذلك[  بعد  عمر  ]فلقيه  قال: 

ابن أيب طالب[ هذه  يا  له: هنيئًا  7 ]فقال  قاله يف حّق عيلٍّ ما  رسول اهلل9 
اجلملة األوىل، ثمَّ جاءت الثانية ]أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة[ 
يف ذيل احلديث )رقم 2( يقول: ]صحيح لغريه وهذا إسناٌد ضعيف من أجل 
عيل بن زيد وباقي رجاله ثقات رجال الشيخني[ حمل الشاهد عبارته: صحيح 

لغريه.
ذكرنا مرارًا وتكرارًا أّن املراد من صحيح لغريه كام قال العالمة العثيمني يف 
كتابه )مصطلح احلديث حممد بن صالح العثيمني( عرف الصحيح لغريه قال: 
]احلسن لذاته إذا تعددت طرقه[ يوجد هلذا احلديث أكثر من سند، له طرق 
لغريه؛  ]وإنام سمي صحيحًا  قال:  لذا  متعددة وكلها حسان. ومجيعها حسنة 
ألنه لو نظر إىل كل طريق بانفراد مل يبلغ رتبة الصحة، فلام نظر إىل جمموعهام 

قوي حتى بلغها[ صار بمستوى الصحة.
ويف )ص16( يقول: ]وتفيد أخبار اآلحاد سوى الضعيف[ يعني الضعيف 
لغريه  واحلسن  لذاته  واحلسن  لغريه  والصحيح  لذاته  لصحيح  أما  مستثنى، 
مشمول.. يقول: ]جيب العمل به بام دلت عليه بتصديقه إن كان خربًا وتطبيقه 
إن كان طلبًا[ إذا كان من األمور العقائدية جيب االعتقاد به وإذا كان من األمور 

الفقهية جيب العمل به.
أيب  ابن  يا  »هنيئأ  له:  قال  عندما   7 لعيلٍّ الثاين  اخلليفة  يدل كالم  ماذا  ثمَّ 
الثاين  طالب أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة«؟ فهل فهم اخلليفة 
عمر بن اخلطاب من كلمة موىل معنى املحبة، وقّدم هتنئته، وبدأ حيّبه، وكأنه 
مل يكن قبل هذا حيبُّ عليًا، وبعد كالم رسول اهلل9 ثبت لعمر أنه جيب أن 
حيّب عليًا، و قبل ذلك مل يثبت؟ أيقبلون هذا يف اخلليفة الثاين؟! ]فلقيه عمر 
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بعد ذلك[ ويقول له: أصبحت وأمسيت والزمه أّن عمر بن اخلطاب مل يكن 
قد سمع من رسول اهلل9: »ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق« هذا 
اجلمُّ  ورواه  عليه  متفق  صحيح  حديث  ]هذا  يقول:  ينقله  أن  بعد  احلديث 

الغفري[.)))
والزمه أيضًا أّن اخلليفة الثاين عاش مع رسول اهلل9 وكان قريبًا منه، وهو 
ال يعلم أن ميزان احلّب والبغض، وأن ميزان اإليامن والنفاق؛ هو حبُّ وبغُض 

... 7 واآلن عرف أن امليزان هو حّب وبغض عيلٍّ عيلٍّ
َة  اْلَمَودَّ ِإاّل  َأْجرًا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  اَل  )ُقْل  الكريم قبل ذلك:  القرآن  وقد نزل 
7 من أهل القربى، إال أن يقولوا: إّن عمر مل يكن  (، أليس عيلٌّ اْلُقْرَبی   ِفي  

يعلم أّن علّيًا من أهل القربى؟! أيوافق أحد عىل هذا املنطق؟! وماذا يستطيع 
وأمسيت  )أصبحت  حول  التساؤالت  هذه  مثل  عن  منصف  أي  جييب  أن 
موىل كل مؤمن ومؤمنة(؟! كام أّن غري اخلليفة الثاين، من الصحابة راح يبارك 
7 الوالية ويسّلم عليه هبا... فمن املحال أن يكون املراد من املوىل هنا  لعيلٍّ

معنى املحبة.
فعن رياح بن احلارث قال: جاء رهط إىل عيل7 بالرحبة يف العراق، فقالوا: 

السالم عليك يا موالنا قال كيف أكون موالكم وأنتم قوٌم عرب؟
قالوا: سمعنا رسول اهلل9 يقول يوم غدير خم: »من كنت مواله فإّن هذا 
مواله«، قال رياح: فلام مضوا تبعتهم فسألت من هؤالء قالوا: نفر من األنصار 

فيهم أبو أيوب األنصاري.)))
 :7 لعيلٍّ نقول  ألننا  بدعة؛  أهل  بأننا  ويتهموننا  علينا  يستكثرون  فلامذا 

1 . أنظر فضائل الصحابة، لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق ويص اهلل بن حممد عباس 2 : 669.
2 . مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق شعيب األرنؤوط 38: 541 رقم الرواية 23563.
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آتاكم م )ما  رسول اهلل9  من  تعلمناه  ما  إنه  باملولوية  عليه  ونسّلم  موالنا. 

الرسول فخذوه ...( وهو ما فعله الصحايب أبو أيوب األنصاري ومن معه!

فليس   340: الصحيحة4  األحاديث  )سلسلة  يف  وردت  أيضًا  والرواية 
فقط العالمة شعيب األرنؤوط، وإنام العالمة األلباين أيضًا، ويف األخري يقول: 
]قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات[. وكذلك انظر املصنف لإلمام ابن أيب 

شيبة، حتقيق حممد عوامة... وغري ذلك.
إذن بشكل واضح ورصيح بام ال جمال للريب فيه أّن املوىل حتى لو مل نقبل 
القرينة األوىل أو القرينة الثانية يتضح من كالم عمر بن اخلطاب أّن املوىل يراد 
به املتويل لألمور بشهادة أنكم تقولون للملك يا موالنا وإال لو كانت بمعنى 
املحبة ال معنى ألن يقول: أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة. وإذا 
مل تكن من خمتصات عيل بن أيب طالب7، أي أهنا جلميع املسلمني وجلميع 
اخللفاء وجلميع الصحابة فلامذا مل يقلها رسول اهلل9 ألحٍد منهم؟ وملاذا مل هينأ 

7 هبا من أصحاب رسول اهلل9؟ عمر غري عيلٍّ

املوىل و الولي، مع اللغويني:
إّن املوىل والويل بمعنى واحد من حيث البحث اللغوي، فهذا ابن منظور 

قال: والويل واملوىل واحٌد يف كالم العرب...
ويف احلديث: أيام امرأة نكحت بغري إذن موالها فنكاحها باطل، ويف رواية: 
َباِطٌل  َفنَِكاُحَها  َولّيَها  إْذن ِ  َنَكَحْت بَغرْي ِ  اْمَرَأٍة  اَم  وليها، أي متويل أمرها...: »َأيُّ

َفنَِكاُحَها َباِطٌل َفنَِكاُحَها َباِطٌل«.
»بغري إذن موالها« »بغري إذن وليها«. فهام بمعنًى واحد.

منها  العرب  كالم  يف  مواضع  له  املوىل  قال:  يونس  عن  سالم  ابن  وروى 
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املوىل يف الدين وهو الويل؛ وذلك قوله تعاىل: )َذِلَك ِبَأنَّ اهلَل َمْوَلي  الَِّذيَن آَمُنوا 
َوَأنَّ اْلَكاِفِريَن اَل َمْوَلي  َلُهْم(. أي ال ويل هلم، ومنه قول سيدنا رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وسلم: »من كنت مواله فعيل مواله« أي من كنت وليه...))) 
ِمْن  ُيْخِرُجُهْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  َوِليُّ  )اهلُل  الكريس:  آية  إىل  رجعنا  إذا  ونحن 

ُلَماِت ِإَلي  النُّوِر ...(، نجدها تشري إىل ما قلناه حول معنى الويل: الظُّ

وتوفيقه  هبدايته  )ُيْخِرُجُهْم(  أمورهم  متويل  آَمُنوا(  الَِّذيَن  َوِليُّ  )اهلُل   *
اهلدى  نور  أي  النُّوِر(  )ِإَلي   والذنوب  اجلهل  ظلامت  أي  ُلَماِت(  الظُّ )ِمْن 

واملغفرة...)))
* وقد جاء تفسري )الويل( بمعنى )ويل األمر( يف تفسري الرازي حيث قال: 
قوله تعاىل: )اهلُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا( فيه مسألتان. املسألة األوىل: الويل فعيل 
بمعنى فاعل من قوهلم: ويل فالن الشئ يليه والية فهو وال و ويل. وأصله من 
القرب، قال اهلذيل: ]وعدت عواد دون وليك تشغب[ ومنه  الويل الذي هو 
يقال: داري تيل دارها أي تقرب منها، ومنه يقال للمحب املعاون: ويل، ألنه 
يقرب منك باملحبة والنرصة وال يفارقك، ومنه الوايل ألنه ييل القوم بالتدبري 
واألمر والنهي ومنه املوىل. وجاء تفسري )الويل( بمعنى )متويل األمر( يف تفسري 
آَمُنوا(. أي متويل أمورهم وكافل  الَِّذيَن  َوِليُّ  )اهلُل  النيسابوري حيث قال: 

مصاحلهم. فعيل بمعنى فاعل.)))
ُلَماِت ِإَلي  النُّوِر ...(. اللغة: الويل:  * )اهلُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمْن الظُّ
... وهو القرب من غري فصل، وهو الذي يكون أوىل بالغري من غريه، وأحق 

1 . لسان العرب، ابن منظور15 : 408. 
2 . بحار األنوار، العالمة املجليس 64 : 23.

3 . خالصة عبقات األنوار، السيد حامد النقوي 8 :113 114.
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بتدبريه ومنه: الوايل، ألنه ييل القوم بالتدبري، وباألمر والنهي، ومنه: املوىل من م

فوق، ألنه ييل أمر العبد بسّد اخللة، وما به إليه احلاجة.)))
7 أصبحت موىل كل  ثم يأيت العالمة ابن منظور فيقول: »وقول عمر لعيلٍّ
مؤمن أي ويل كل مؤمن« إذن أصبحت موالي وموىل كل مؤمن أي أصبحت 

وليي وويل كّل مؤمن.))) 
ورسول اهلل9 مرة قال: »من كنت مواله فعيل مواله« وأخرى قال: »من 

كنت أنا وليه فعيل وليه«.
الوداع ونزل  الرواية عن زيد بن أرقم قال: ملا رجع رسول اهلل عن حجة 
بغدير خم أمر بدوحات فقممن... إىل أن يقول: »كأين دعيت فأجبت ، إين قد 
تركت فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر كتاب اهلل عّز وجّل وعرتيت أهل 
بيتي فانظروا...« إىل أن يقول: »إن اهلل عّزوجّل موالي، وأنا ويل كل مؤمن«، 
ثم أخذ بيد عيلٍّ ريض اهلل عنه فقال: »من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال ِ من 

وااله وعاِد من عاداه« فقلت لزيد زيد بن أرقم : سمعته من رسول اهلل؟
فقال: ما كان يف الدوحات أحد إال رآه بعينه وسمعه بأذنيه...

قال أبو جعفر )الطحاوي(: فهذا احلديث صحيح اإلسناد، ال طعن ألحد يف 
أحد من رواته فيه، إن كان ذلك القول كان من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
لعيل بغدير خم يف رجوعه من حجه إىل املدينة ال يف خروجه حلجه من املدينة.)))
ثمَّ إّن البعض حياول أن جيعل هذه الرواية قبل الوصول إىل مكة قبل احلج 
فالبعض حياول  بعد اخلروج من مكة،  الطحاوي يؤكد أن هذه كانت  ولكن 

1 . تفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس 2 : 163 164.
2 . أنظر لسان العرب، لإلمام العالمة ابن منظور، دار إحياء الرتاث، بريوت يف مادة ويل 15 : 

.401
3 . رشح مشكل اآلثار، لإلمام الطحاوي، حتقيق: شعيب األرنؤوط 5 : 18. 
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فقام  الصحابة،  من  عدد  و  عيّل7  بني  خالف  بقضية  القضية  هذه  يربط  أن 
رسول اهلل9 فقال: »من كنت مواله فهذا عيل مواله«.

وتعالوا معنا إىل العالمة شعيب األرنؤوط، يف ذيل احلديث يقول: رجاله 
ثقات رجال الشيخني إال أن حبيب بن أيب ثابت مدّلس وقد عنعن... ثمَّ يقول 

شعيب األرنؤوط: فاحلديث صحيح كام يقول اإلمام الطحاوي.
ثم يأيت العالمة شعيب األرنؤوط يف تعليقة أخرى له يف صحيح ابن حبان15: 
376 بعد أن ينقل الرواية أيضًا بنفسها يقول: إسناده حسن غري فطر بن خليفة 

وهو صدوق... إىل أن يقول يف )ص377(: وهذا حديٌث حسن صحيح...
إذن هذا هو املورد األول.

أما املورد الثاين فهو يف رواية طويلة أنا أقرأ بعضها ]قال عيل ريض اهلل عنه: 
9 يقول يوم غدير خم اهلل وليي، وأنا ويل املؤمنني  »أنشد اهلل من سمع النبيَّ

من كنت مواله فعيل مواله«.
ثبتت  الناس  عىل  تعاىل  هلل  الثابتة  الوالية  نفس  إذن  التسلسل  إىل  أنظروا 

7 بعد رسول اهلل9 عىل الناس.))) لرسوله9 عىل الناس وثبتت لعيلٍّ
فهل جيرأ أحد ويقول: إّن والية اهلل عىل الناس فقط هي املحبة والنرصة، 
وهذا هو القرآن يقول: )اهلُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا( يعني فقط بينهام حمبة، أو تدبري 

وإدارة والية وسلطة...
وممن أكد صحة هذا اخلرب الذهبي وابن كثري، بعد أن ينقل الرواية يقول: 

وهذا حديث صحيح قال شيخنا أبو عبداهلل الذهبي: وهذا حديث صحيح.

1 . كتاب األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف 
صحيحيهام لإلمام العالمة عبد الرمحن احلنبيل املقديس، دراسة وحتقيق: معايل األستاذ الدكتور 

عبدامللك بن عبداهلل بن دهيش2 : 106 رقم الرواية 481.
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يف احلاشية يقول املحقق: أخرج هذا احلديث احلاكم يف املستدرك من طريق م

وقال هذا حديث صحيح و وافقه الذهبي.)))
قال: »من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال ِ من وااله..«. يقول: إسناده صحيح... 
ثم يذكر عرشات املصادر، قلت: أخرجه أمحد وابن حبان والبزار والطرباين 

وابن أيب عاصم يف السنة واهليثمي يف جممع الزوائد...)))
باإلمكان الرجوع إىل حتقيق الداين بن منري آل زهوي، فبشكل مفصل أشار 

إىل سند هذه الصيغة: »من كنت وليه فهذا وليه«.
لنا اإلمامة السياسية والقيادة السياسية واخلالفة  الثانية تثبت  إذن الصيغة 
السياسية يف تدبري شؤون أمر املسلمني بعد رسول اهلل9 ال اخلالفة العلمية، 
ال اخلالفة الدينية فقط، كام حياول البعض أن يتالعب حني يقول: »نحن نقبل 

.»... اإلمامة الدينية لعيلٍّ
إىل هنا استطعنا من خالل طريقني أن نثبت أّن حديث الغدير يثبت اإلمامة 

السياسية
الطريق األول: أّن موىل بمعنى أوىل صيغة مفعل عىل صيغة أفعل.

الطريق الثاين: أّن صيغة موىل بمعنى ويل، عىل صيغة فعيل.
بصيغة  احلديث  كان  سواء  و  الصيغة،  الختالف  متعددة  عوامل  وهناك 

أفعل أو كان بصيغة فعيل فهو بمعنى واحد.

1 . أنظروا البداية والنهاية، للحافظ ابن كثري حتقيق: الدكتور عبداهلل عبداملحسن الرتكي7: 686.
2 . خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، لإلمام احلافظ النسائي 71- 72 رقم احلديث 79 

: »من كنت وليه فعيّل وليه«. باب قول النبيِّ
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)... َوَصدٌّ َعن َسبيل ِ ٱهلِل َوُكْفٌر ِبِه َوٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَرام ِ َوإْخَراُج أْهِلِه ِمْنُه َأْكَبُر 
ِعنَدٱهلِل(

هذا جزٌء من اآلية املباركة التالية:
ْهِر ٱْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر ... . َوٱْلِفْتَنُة َأْكَبُر  )َيْسَأُلوَنَك َعِن ٱلشَّ
ِمَن ٱْلَقْتِل َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّٰى َيُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإن اْسَتَطاُعوْا َوَمن َيْرَتِدْد 

َوٱآلِخَرِة  ْنَيا  ٱلدُّ ِفي  َأْعَماُلُهْم  َحِبَطْت  ِئَك  َفُأولـٰ َكاِفٌر  َوُهَو  َفَيُمْت  ِديِنِه  َعن  ِمْنُكْم 

ِئَك َأْصَحاُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن(.))) َوُأولـٰ

الوقوف عند املسجد احلرام، وبالذات عند فقريت الصدِّ عنه وإخراج أهله 
منه، هو ما أمتنى التوفيق فيه يف املقالة هذه. وبدايًة هناك:

1 . البقرة: 217. 
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أواًل: أمران حمرمان:
الزمان: الشهر احلرام. 

َماٰوِت  ُهوِر ِعنَد ٱهلِل ٱْثَنا َعَشَر َشْهرًا ِفي ِكَتاِب ٱهلِل َيْوَم َخَلَق ٱلسَّ َة ٱلشُّ )ِإنَّ ِعدَّ
َوَقاِتُلوْا  َأْنُفَسُكْم  ِفيِهنَّ  َتْظِلُموْا  َفاَل  ٱْلَقيُِّم  يُن  ٱلدِّ ٰذِلَك  ُحُرٌم  َأْرَبَعٌة  ِمْنَهآ  َوٱأَلْرَض 

ٱْلُمْشِرِكيَن َكآفًَّة َكَما ُيَقاِتُلوَنُكْم َكآفًَّة َوٱْعَلُمۤوْا َأنَّ ٱهلَل َمَع ٱْلُمتَِّقيَن(.)))

فاألشهر احلرم األربعة: ثالثة متتابعة هي ذو القعدة وذو احلجة واملحرم، 
ويبدو أهّنا حرمت تسهياًل للحجيج وأمانًا هلم، حتى يؤدوا مناسكهم يف أجواء 
ساملة آمنة تطمئن فيها قلوهبم، فليس فيها غزو وال عدوان وال جتاوز أو اعتداء 
أو أذى.. وقد رّصح ابن عاشور بأنَّ حرمتها جاءت لوقوع احلج فيها ذهابًا 

ورجوعًا وأداًء ..
وأنَّ اآلية دليل عىل حتريم القتال يف األشهر احُلرم، وتقرير ملا لتلك األشهر 
من احلرمة التي جعلها اهلل هلا منذ زمن قديم، لعله من عهد إبراهيم7 فإن 

ته. حرمة الزمان تقتيض ترك اإلثم يف ُمدَّ
وهذه األشهر هي زمن للحج ومقدماته وخوامته وللعمرة كذلك، فلو مل 
حيرم القتال يف خالهلا لتعطل احلج والعمرة، ولذلك أقرها اإلسالم أيام كان 
يف بالد العرب مرشكون؛ لفائدة املسلمني وفائدة احلج، قال تعاىل: )َجَعَل اهلُل 

ْهَر اْلَحَراَم...(.))) اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت اْلَحَراَم ِقَيامًا ِللنَّاِس َوالشَّ

مته  وشهر واحد مفرد وهو رجب وكان يف اجلاهلية شهر العمرة وقد حرَّ
مرض كلها؛ ولذلك يقال له: َرجُب مرض. فاآلية قررت حرمة القتال يف األشهر 
العمرة أكثرها يف رجب، هذا ما  إذ  احلرم حلكمة تأمني سبل احلج والعمرة، 

1 . التوبة: 36.

2 . املائدة: 97.
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ذكره ابن عاشور أيضًا.)))
ومعنى احلرم: أن املعصية فيها أشد عقابًا، والطاعة فيها أكثر ثوابًا، والعرب 

كانوا يعظموهنا جدًا حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه مل يتعرض له.)))
املكان  وأيضًا  احلرم،  احلرام كاألشهر  الزمان  يشمل  للحرمة  املعنى  وهذا 

احلرام كاملسجد احلرام.
و املقطع القرآين أعاله، ووفقًا لسبب النزول، يتحدث عن: 

الزمان: هو شهر رجب، وهو واحد من األشهر األربعة املحرمة.

املكان: املسجد احلرام
البيت  أو  البيت،  عديدة:  أخرى  أسامء  وله  احلرام،  املسجد  هو  املكان: 
احلرام، أو الكعبة، أو البيت املعمور، و العتيق، و البلد .. وهو ما رصحت به 

آيات قرآنية كريمة، منها:

 البيت:
)َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ِللنَّاِس َوَأْمنًا...(.)))

)َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوِإْسَماِعيُل ...(.))) 
ْهَر اْلَحَراَم...(.))) )َجَعَل اهلُل اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت اْلَحَراَم ِقَيامًا ِللنَّاِس َوالشَّ

ففي هذا قوام ملصاحلهم دينًا ودنيًا ...
ويف آيات غريها.

1 . ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير، اآلية: 217 البقرة.
2 . تفسري مفاتيح الغيب للرازي، اآلية: 36 التوبة. 

3. البقرة: 125.
4 . البقرة: 127.

5 . املائدة: 97.
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البيت العتيق:
ِفيَها  َلُكْم  ٭  ٱْلَعِتيِق  ِبٱْلَبْيِت  ُفوْا  وَّ َوْلَيطَّ ُنُذوَرُهْم  َوْلُيوُفوْا  َتَفَثُهْم  ْلَيْقُضوْا  )ُثمَّ 

َمَناِفُع ِإَلٰى َأَجٍل مَُّسمًّى ُثمَّ َمِحلَُّهآ ِإَلى ٱْلَبْيِت ٱْلَعِتيِق(.)))

البيت املعمور:
)َوٱْلَبْيِت ٱْلَمْعُموِر(.)))

البلد:
)َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمنًا ...(.)))

وثانياً:
إنَّ هذه احلرمة مكانًا وزمانًا تعطل يف حالة انتهاكها، صحيح أّن القتاَل يف 
القتال  ذلك  أن  أمٌر خطرٌي، وصحيح  وانتهاكه  احلرام حمظور وحمرٌم،  املسجد 
حمرٌم وكبرٌي يف هذه األشهر، لكن هناك أربعة أمور ارتكبت من قبل املرشكني 

هي أعظم عند اهلل تعاىل من حرمة القتال يف الشهر احلرام، وهي:
ـ الصدُّ عن سبيل اهلل تعالي.

ـ الكفُر به.
ـ الصدُّ عن المسجد الحرام.

ـ إخراُج أهله منه.
فهذه األربعة هي األكرب عند اهلل . 

والذي يبدو أنَّ هذه ذكرت أفعااًل خطريًة ارتكبها املرشكون يف مكة، ُتنهي 

1 . احلج: 29، 33. 
2 . الطور: 4.

3 . البقرة: 126.
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احلرمة للمكان احلرام وللزمان احلرم. وإال فإنَّ ما فعلوه كثرٌي من تعذيب ٍ وقتل ٍ 
وترشيد ٍ وسلب ٍ لألموال، وانتهاك ٍ حلرمات املؤمنني... والذي يفعل كلَّ هذا 
ليس من حّقه أن يعرتض عىل قتال ٍ قد يكون حدث يف شهر حرام، أو يف مكان 
حرام؛ فالصدُّ عن سبيل اهلل والكفر باهلل وإخراج أهل املسجد احلرام من احلرم 

أكرُب عند اهلل، والرشك والكفر أعظُم، )َوٱْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن ٱْلَقْتِل(.

وأما ثالثاً:
فكلُّ ما أريده من هذا املقطع القرآين، الذي يتوفر عىل أمور، هو الوقوف 
عند أمرين منها خيّصان املسجد احلرام، واملتمثلني بعملني أوقعهام مرشكو مكة 
واقرتفتهام أيدهيم ضدَّ هذا املسجد املبارك، والذي يمتلك قدسّيًة كبريًة، ودورًا 
عظياًم يف حياة املسلمني الدينية والدنيوية، عرب صّد الناس عنه، وعرب إخراج 
أهله منه، وقد ترتبت عىل َفعَلتِهم هذه عواقُب عديدٌة.. وحيث إنَّ هذا املقطع، 
بن احلرضمي  وقتلهم عمرو  بن جحش  ما حصل لرسية عبداهلل  بسبب  نزل 
وأخذهم أمواهلم وكان ذلك عىل ما قيل يف شهر رجب، وبعد أن راح املرشكون 
التغافل عام  تعمدوا  باألشهر احلرم وقد  القتال  بدأوا  بأهنم  املسلمني  يتهمون 
فعلوه من جرائم بعضه أعظم مما عريوا به املسلمني، كام يف قوله تعاىل: )َوَصدٌّ 
َعْن َسِبيِل اهلِل( أي: صّد املرشكني ملن يريد اإليامن باهلل وبرسوله وفتنتهم ملن 

والبلد  احلرام  الشهر  احلاصل يف  دينهم وكفرهم  رّدهم عن  آمن وسعيهم يف 
احلرام الذي هو بمجرده كاٍف يف الرشِّ والرضر وانتهاك احلرمات، فكيف وقد 

كان يف شهر ٍ حرام ٍ وبلد ٍ حرام ٍ؟!
وأصحابه   9 النبيُّ وهم  احلرام  املسجد  أهل  أي:  َأْهِلِه(  )َوِإْخَراُج 
املرشكني  من  غريهم  وليس  احلقيقة  عىل  املسجد  ُعاّمُر  وهم  به،  األحقُّ  فهم 
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أفعاهلم  من  واحدة  فكل  إليه  الوصول  من  ومنعوهم  )ِمْنُه(  فأخرجوهم 
ِ ( يف الشهر احلرام والذي راحوا يعيبونه عىل بعض  هذه هي )أْكَبُر ِمَن اْلَقْتل 
الذي  اليومي  سلوَكهم  وغدت  فيهم،  كلها  اجتمعت  وقد  فكيف  املسلمني، 

يامرسونه ضّد املؤمنني برسالة اهلل تعاىل ورسوله9؟! 

سبب النزول:
وهو  البيان،  جممع  يف  الطربيس  الشيخ  ذكر  فقد  النزول،  سبب  عن  أما 
يتعرض لتفسري هذه اآلية 217 من سورة البقرة التايل: »قال املفرسون: بعث 
ر عليهم عبداهلل بن جحش األسدي، وهو  رسول اهلل رسّية من املسلمني، وأمَّ
9، وذلك قبل قتال بدر بشهرين عىل رأس سبعة عرش شهرًا  ابن عّمة النبيِّ
من مقدمه املدينة، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة، فوجدوا هبا عمرو بن احلرضمي 
يف عري جتارة لقريش يف آخر يوم من مجادى اآلخرة، وكانوا يرون أنه من مجادى 
قائل منهم: هذه غرة من عدو وُغْنم  فقال  املسلمون،  وهو رجب، فاختصم 
منهم:  قائل  أم ال؟! وقال  اليوم  احلرام هذا  الشهر  أمن  ندري  رزقتموه، وال 
ال نعلم هذا اليوم إال من الشهر احلرام، وال نرى أن تستحلوه لطَمع أشفيتم 
عليه )أي أرشفتم عليه(، فغلب عىل األمر الذي يريدون عرض احلياة الدنيا، 
فشدوا عىل ابن احلرضمي، فقتلوه وغنموه عريه، فبلغ ذلك كفار قريش، وكان 
ابن احلرضمي أول قتيل قتل بني املرشكني واملسلمني، وذلك أول يفء أصابه 
أحَيّل  فقالوا:   9 النبيِّ عىل  قدموا  حتى  قريش  كفار  وفُد  فركب  املسلمون، 

القتال يف الشهر احلرام ؟! فأنزل اهلل هذه اآلية«.
فيه  القتال  منهم  وقع  الذي  اليوم  هذا  أن  ظنوا  املسلمني  أن  يظهر  فالذي 
هلم  تبني  بعدما  فعلوه  ما  عىل  ندموا  لذلك  اآلخرة؛  مجادى  من  يوم  آخر  هو 
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خطؤهم، حيث سقط يف أيدهيم، وظنوا أهنم هلكوا حتى أنزل اهلل تعاىل هذه 
اآلية، التي يمكن استفادة براءهتم منها، بعد أن وجد املرشكون فيام حدث يف 
رسية نخلة فرصة الهتام املسلمني بأهنم قد انتهكوا حرمة الشهر احلرام.. فقد 
رصحت اآلية بأن القتال يف الشهر احلرام إثم كبري، ولكن ما عليه املرشكون 
أكرب وأعظم؛ فهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء، بإخراج أهله منه؛ وهم 
من صدَّ عن سبيل اهلل والبيت احلرام، ولذلك كان عىل املسلمني أن يقاتلوهم 

يف أي مكان وزمان.
إنَّ مرشكي مكة مل يكتفوا بأن يكون كفرهم ورشكهم نظريًا أو عقيدًة جمردًة 
عن الفعل، بل راحوا حيولونه إىل سلوٍك فعيلٍّ هلم، يامرسونه مع من خيتلفون 
عدوان  إىل  ورشكهم  كفرهم  حّولوا  بأن  والسلوك،  والرأي  بالعقيدة  معهم 
املسجد  بشكل عام، وعن  اهلل  الصدَّ عن سبيل  فاختذوا  بغيض وعمل يسٍء، 
احلرام بشكل خاص ديدهَنم وعمَلهم الدائب واملستمر؛ هذا ما نجده يف التعبري 
القرآين، فكلمة »كفروا« يف اآلية:24 احلج: )إن الذين كفروا( جاءت بصيغة 
اْلَحَراِم(،  َواْلَمْسِجِد  اهلِل  َسِبيِل  َعْن  وَن  )َوَيُصدُّ بينام كلمة »يصدون«  املايض، 
و يف اآلية:34 األنفال، وهكذا يف آيات أخرى: 45 ،47 األنفال و34 التوبة 
وَن َعْن َسِبيِل اهلِل( جـــاءت بصيغة املضارع،  و19 هود و3 إبراهيم؛ )َوَيُصدُّ
عن  الصد  أما  به،  متسكوا  واحد،  قرار  فالكفر  واملستقبل،  احلال  عىل  الدالة 

سبيل اهلل، وعن املسجد احلرام، فهو عمل يتصف باالستمرارية والدوام...
بصيغة املضارع للداللة عىل تكرر  )يصدون(  يقول ابن عاشور:))) وجاء 
ذلك منهم وأنه دأهبم سواء فيه أهل مكة وغريهم؛ ألن البقية ظاَهُروهم عىل 
فألّن  كفروا(  الذين  )إن  قوله:  يف  املايض  صيغة  أما  ووافقوهم.  الصد  ذلك 

1 . التحرير والتنوير: اآلية 25 احلج.
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ذلك الفعل صار كاللقب هلم مثل قوله: )إن اهلل يدخل الذين آمنوا...(.)))
وأيضًا عن هذه اآلية وما جاء فيها يقول ابن عاشور:

َأْكَبُر  ِمْنُه  أْهِلِه  َوإْخَراُج  ٱْلَحَرام ِ  َوٱْلَمْسِجِد  ِبِه  َوُكْفٌر  ٱهلِل  َسبيل ِ  َعن  )َوَصدٌّ 
ِعنَد ٱهلِل َوٱْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن ٱْلَقْتِل(.

تهم بتقرير حرمة األشهر  »إنحاء عىل املرشكني وإظهار لظلمهم بعد أن بكَّ
احلرم الدال عىل أن ما وقع من أهل الرسية من قتل رجل فيه كان عن خطإ يف 
استعظموا  املرشكني  فإن  العدو،  لقتال  بالنسبة  احلرمة  سقوط  ظن  أو  الشهر 
فعاًل واستنكروه وهم يأتون ما هو أفظع منه، ذلك أن حتريم القتال يف الشهر 
احلرام ليس لذات األشهر؛ ألن الزمان ال حرمة له يف ذاته، وإنام حرمته حتصل 
األشهر  وحرمة  فيه،  حتصل  حلوادث  تبع  فحرمته  حرمة،  ذا  إياه  اهلل  بجعل 
احلرم ملراعاة تأمني سبيل احلج والعمرة ومقدماهتام ولواحقهام فيها، فال جرم 
أن الذين استعظموا حصول القتل يف الشهر احلرام، واستباحوا حرمات ذاتيَّة 
م ألجل حجها  الكعبة حرامًا، وَحرَّ بصّد املسلمني، وكفروا باهلل الذي جعل 
األشهَر احلرم، وأخرجوا أهل احلرم منه، وآذوهم، ألْحر ِياء بالتحميق واملذمة، 
ألن هاته األشياء املذكورة كلها حمرمة لذاهتا ال تبعًا لغريها. وقد قال احلسن 
البرصي لرجل من أهل العراق جاء يسأله عن دم البعوض إذا أصاب الثوب 
هل ينجسه، وكان ذلك عقب مقتل احلسني بن عيّل ريض اهلل عنهام »عجبًا لكم 

يا أهل العراق تستحلون دم احلسني وتسألون عن دم البعوض؟!«.
إذن ومن خالل ذلك، هناك أمور ذكرها املقطع القرآين، أقف عند أمرين 

منها، ومها:

1 . احلج: 23.
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أواًل: الصدُّ عنه.
ثانياً : إخراج أهله منه.

وقبل ذلك نوجز شيئًا عن املسجد احلرام وأوليائه وأهله، فاملسجد احلرام 
ذكره التنزيل العزيز هبذه التسمية مخس عرشة مرًة، و قد شاءت السامُء له أن حيتلَّ 
قلب مدينة مكة املكرمة، ويكون أول بيت وضع للناس، بقعًة مباركًة، وحرمًا 
َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي  طاهرًا مطهرًا، وقيامًا للناس وهًدى للعاملني... )ِإنَّ َأوَّ
َة ُمَباَركًا َوُهًدى لِّْلَعاَلِميَن(.))) تتوسطه الكعبة املرشفة، قبلة املسلمني أينام  ِبَبكَّ

كانوا، وأن يكون ساحًة ألداء شعائر اهلل تعاىل يف احلج والعمرة. كام أنه ُبني للناس 
مجيعًا، ال لفئة مهام رشفت، وال ألّمة مهام عظمت، يستوي فيه اجلميع: املقيمون 
فيه املالزمون له، والقادمون له من البادية وأطرافها البعيدة، وقد وصف التنزيل 

العزيز الطائفة األوىل بمفردة »العاكف« فيام وصف األخرى بمفردة »الباد«:
)... َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي  َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد ...(.)))

به  أمر  الذي  باحلج  األذان  يشمله  من  لكلِّ  أسس  احلرام  املسجد  أنَّ  كام 
ِمن  َيْأِتيَن  َضاِمٍر  َوَعَلٰى ُكلِّ  ِرَجااًل  َيْأُتوَك  ِبٱْلَحجِّ  ٱلنَّاِس  ِفي  )َوَأذِّن  إبراهيم7 

ُكلِّ َفجٍّ َعمِيٍق(.)))

مكانه  تعاىل  اهلل  بّوأ  أن  بعد  وساجد،  وراكع  وعاكف  طائف  لكل  فهو 
وابنه  وأمره  َشْيئًا(  ِبي  ُتْشِرْك  الَّ  َأن  ٱْلَبْيِت  َمَكاَن  إِلْبَراِهيَم  ْأَنا  َبوَّ )َوِإْذ  خلليله: 

ُجود( . ِع ٱلسُّ
َّ
آِئِفيَن َوٱْلَقآِئِمين َوٱلرُّك  ِللطَّ

َ
ْر َبْيِتي إسامعيل بتطهريه: )َوَطهِّ

ِع 
َّ
اِئِفيَن َوٱْلَعاِكِفيَن َوٱلرُّك  ِللطَّ

َ
) َوَعِهْدَنآ ِإَلٰى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأن َطهَِّرا َبْيِتي

1 . آل عمران: 96. 
2 . احلج: 25. 
3 . احلج: 27. 
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كام أنه تعاىل جعله مثابًة للناس أمنًا وقيامًا ال لطائفة دون آخرى )َوِإْذ َجَعْلَنا 
ٱْلَبْيَت َمَثاَبًة لِّلنَّاِس َوَأْمنًا( فغدا مهوى األفئدة، ال أفئدة أهله املحيطني به، بل 

أفئدة العاملني من أي مكان جاؤوا، ومن أي بقعة قدموا... واآلية واضحة يف هذا: 
)َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن ٱلنَّاِس َتْهِوۤى ِإَلْيِهْم َوٱْرُزْقُهْم مَِّن ٱلثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن(.))) 
)َجَعَل ٱهلُل ٱْلَكْعَبَة ٱْلَبْيَت ٱْلَحَراَم ِقيامًا لِّلنَّاِس(.))) .. وأمر اجلميع باختاذ املقام 
َقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى(. وصار املسجد قبلة للمسلمني أينام  مصىل: )َوٱتَِّخُذوْا ِمن مَّ
َمآءِ َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر  كانوا: )َقْد َنَرٰى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي ٱلسَّ
ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ ٱلَِّذيَن ُأوُتوْا ٱْلِكَتاَب 

ا َيْعَمُلوَن(.))) بِِّهْم َوَما ٱهلُل ِبَغاِفٍل َعمَّ َلَيْعَلُموَن َأنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ

كام أنه احلرام أي املمنوع من فعله، فكان )احلرام( وصفًا للمسجد، فصار 
متجرب  طاغية  كلِّ  عن  احلرام  فهو  وبالتايل  احلرام،  والبيت  احلرام،  املسجد 
الرشك  أن  وبام  فيه،  دور  لظامل  وليس  فيه،  مكان  هلم  ليس  ومتعسف،  وظامل 
ظلم، فاملرشكون ال وظيفة هلم فيه، وليس هلم أن يأمروا وينهوا ويمنعوا عنه.. 
َهِذِه  َربَّ  َأْعُبَد  َأْن  ُأِمْرُت  )ِإنََّمآ  حرامًا:  به  صارت  التي  املكرمة  مكة  وهكذا 

ٱْلَبْلَدِة ٱلَِّذي َحرََّمَها(.)))

آِمنًا(.)))  َحَرمًا  لَُّهْم  ن  ُنَمكِّ )َأَوَلْم  آمنًا:  حرمًا  بسببه  حوله  وما  هو  وصار 

1 . إبراهيم : 37. 
2 . املائدة: 97. 

3 . البقرة: 144. 
4 . النمل: 91. 

5 . القصص: 57. 
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)َأَوَلْم َيَرْوْا َأنَّا َجَعْلَنا َحَرمًا آِمنًا(.)))
فهو هبذا كّله وغريه وضع ورشع للناس مجيعًا، وهو هبذا وبغريه سلب أي 
حقٍّ ملرشكي مكة يف املسجد، وأي اختصاص هلم به دون غريهم وإن بعدوا، 

بل ثّبت السبب الذي يرّبر إدانتهم فمحاسبتهم.
وهنا يذكر ابن عاشور سبب مؤاخذته ملرشكي مكة، وأهّنم ال مزية هلم يف 

وجودهم بمكة.. حيث يقول عن هذا الوصف أّنه جاء:
ما  خالفوا  أهنم  ألجل  عنه؛  بصّدهم  املرشكني  مؤاخذة  عّلة  إىل  »لإليامء 
أراداهلل منه، فإنه جعله للناس كلهم يستوي يف أحقية التعّبد به العاكُف فيه، أي 
املستقّر يف املسجد، والبادي، أي البعيد عنه إذا دخله. واملراد بالعاكف: املالزم 
له يف أحوال كثرية، وهو كناية عن الساكن بمكة؛ ألّن الساكن بمكة يعكف 
املسجد  يف  العكوف  فأطلق  بالباِدي،  مقابلته  بدليل  احلرام،  املسجد  يف  كثريًا 
عىل سكنى مكة جمازًا بعالقة اللزوم العريف. ويف ذكر العكوف تعريض بأهنم 
ال يستحقون بسكنى مكة مزية عىل غريهم، وبأهنم حني يمنعون اخلارجني عن 

مكة من الدخول للكعبة قد ظلموهم باستئثارهم بمكة«.)))
ويبدو أنَّ التعبري باملسجد احلرام أو بالبيت احلرام أو بالكعبة ُيراد منه مجيع 
بمساحته  البيت  أو  املسجد  وال  املنظور،  البناء  الكعبة  خصوص  ال  احلرم، 

املحيطة ببنية الكعبة، بل األوسع من ذلك، وقد حدَّ باملواقيت املعروفة...
هذا، وأن هلم كام يبدو أقوااًل يف تعيني املراد منه، كام رصح به العديد من املفرسين..

 فمن يذهب إىل أنه ال فقط املسجد املعروف بحدوده، بل املراد به مكة.
وهناك من يذهب إىل أنه جمموع مساحة احلرم.

1 . العنكبوت 67.
2 . التحرير والتنوير: اآلية.
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كله م احلرم  أن  ورد  فقد  بالكعبة.  املحيط  املبارك  املسجد  خصوص  أوهو 

مسجد، فعن عطا: أن املراد باملسجد احلرام احلرم. واحلرم كله مسجد وقبلة.
واملسجد احلرام يف االصطالح كام قال النووي قد يراد به الكعبة فقط   وقد 
يراد به املسجد حوهلا معها   وقد يراد به مّكة كلها مع احلرم حوهلا   وقد جاءت 

نصوص الرشع هبذه األقسام ...  
ويقول ابن عاشور: واملسجد احلرام املسجد املعهود عند املسلمني، واحلرام 
فإن  وحرمة،  تعظيم  منع  املمنوع  أي  املمنوع.  هو  للمسجد  وصفًا  املجعول 
مادة التحريم تؤذن بتجنب اليشء فيفهم التجنب يف كل مقام بام يناسبه. وقد 
اشتهر عند العرب وصف مكة بالبلد احلرام أي املمنوع عن اجلبابرة والظلمة 
)...ِعْنَد  إبراهيم7:  عن  حكاية  تعاىل  قوله  يف  باملحرم  ووصف  واملعتدين 
ْن  ُنَمكِّ )َأَوَلْم  أي املعظم املحرتم وسمي احلرم قال تعاىل:  اْلُمَحرَِّم...(.)))  َبْيِتَك 

َلُهْم َحَرمًا آِمنًا(.)))ٌٌ

فوصف الكعبة بالبيت احلرام وحرم مكة باحلرم أوصاف قديمة شائعة عند 
العرب، فأما اسم املسجد احلرام فهو من األلقاب القرآنية جعل علاًم عىل حريم 
الكعبة املحيط هبا وهو حمل الطواف واالعتكاف ومل يكن يعرف باملسجد يف 
زمن اجلاهلية إذ مل تكن هلم صالة ذات سجود واملسجد مكان السجود فاسم 
املسجد احلرام علم بالغلبة عىل املساحة املحصورة املحيطة بالكعبة وهلا أبواب 
منها باب الصفا وباب بني شيبة وملا أطلق هذا العلم عىل ما أحاط بالكعبة مل 
األسامء  احلرام من  فاملسجد  منه  املراد  املسلمني وغريهم يف  من  الناس  يرتدد 

اإلسالمية قبل اهلجرة وقد ورد ذكره يف سورة اإلرساء وهي مكية.

1 . إبراهيم: 37.
2 . القصص: 57.
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األخبار  الستفاضة  الكعبة،  هنا  احلرام  باملسجد  املراد  أن  عىل  واجلمهور 
يستقبل  أن  أمر  الكعبة، وأن رسول اهلل9  إىل  القبلة رصفت  بأن  الصحيحة 
العريب:  ابن  القبلة، قال  الفتح، وقال: هذه  الكعبة يوم  الكعبة، وأنه صىل إىل 
»َوَذَكَر املسجد احلرام واملراد به البيت، ألن العرب تعرب عن البيت بام جياوره 
واملسجد  املسجد،  ألهل  قبلة  البيت  عباس:  ابن  وعن  عليه«.  يشتمل  بام  أو 
قبلة ألهل احلرم، واحلرم قبلة ألهل املرشق واملغرب. قال الفخر: وهذا قول 

مالك، وأقول: ال يعرف هذا عن مالك يف كتب مذهبه.))) 
زمن  ف  مكة  أهل  بيوت  معظم  يضمُّ  كان  احلرام  املسجد  وأن  هذا 
الرسول9. وأن معظم مدينة مكة املكرمة القديمة تعدُّ ضمن املسجد احلرام. 

ولو قدر للحرم املكي االتساع، فقد يصل حدود املشاعر املقدسة ف مكة.
إذن فأهل مكة ماداموا مرشكني، فهم ليسوا أهاًل للمسجد احلرام، وليسوا 
أولياءه، وماداموا ال يؤمنون بربِّ هذا البيت، وبام أراده اهلل تعاىل منهم عقيدًة 
فأهل  عنوان،  بأي  احلرام  البيت  إىل  ُينسبوا  أن  يستحقون  ال  فهم  ورشيعًة، 
املسجد هم أولئك الذين وردت هبم تلك اآليات، وأما أولياؤه فهم كلُّ من 
وَن َعِن ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم َوَما  َبُهُم ٱهلُل َوُهْم َيُصدُّ يتصف بالتقوى: )َوَما َلُهْم َأالَّ ُيَعذِّ

ِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن(.))) َكاُنۤوْا َأْوِلَيآَءُه ِإْن َأْوِلَيآُؤُه ِإالَّ ٱْلُمتَُّقوَن َوَلـٰ

أهله  وهم  باملسجد  الناس  أحق  فهو  تعاىل  اهلل  بطاعة  أقوم  كان  فمن  إذن 
احلقيقيون باعرتاف السامء حني سّمتهم بذلك يف قوله تعاىل: )وإخراج أهله 
منه( فهؤالء هم أهله، وقد أخرجوا إليامهنم، فيام املرشكون وإن كانوا ساكنني 

1 . أنظر تفسري الكشاف2 : 147؛ وجممع البيان3 :20 ؛ و املوسوعة الفقهية الكويتية؛ والقاموس 
الفقهي لغًة واصطالحًا لسعدي أيب اجليب 86-87 ؛ تفسري التحرير والتنوير، سورة البقرة: 144.

2 . األنفال: 34.
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يف مكة؛ لكنهم ليسوا أهله، كام هو مفهوم اآلية.م

مالحظة:
وهنا حترضين هذه الفائدة، وقد يكون سبقني إليها أحٌد واهلل العامل بمراده 
يف  يبحث  أن  آمل  وتنبيهًا  إشارًة  تكون  فلعلها  أسجلها،  أن  أحب  ولكني 
بعد  اْلُمتَُّقوَن(.)))  ِإالَّ  َأْوِلَياُؤُه  ِإْن  َأْوِلَياَءُه  َكاُنوا  )َوَما  تقول:  فاآلية  صدقها. 
احلرام..  البيت  أو  احلرام  املسجد  أولياء  املرشكني،  أقصد  كوهنم،  نفت  أن 
وحرصت أولياءه بالذين هم متقون، الذين يتصفون بالتقوى، ومن املعروف 
أن سدنة البيت احلرام ورعاية املسجد وسقاية احلاج هم بنو هاشم، وبالتايل 
املتقني،  فيمكن أن تساق اآلية دلياًل عىل إيامن أيب طالب، فهو من املوحدين 
البيت،  القائمني بحقوق  أوليائه، ومن  أنه من  الذين يصدق عليهم  وهو من 

وال يمكن أن يكون وليًا وهو مرشك. 
* * *

الصدُّ عنه.
لقد أّكد القرآن الكريم كام ذكرنا أنَّ أولياء هذا املسجد املبارك هم املتقون ال 
غريهم، فامداموا حيملون هذه املنقبة )التقوى( فهم أهله بنصِّ اآلية34 األنفال: 
َأْوِلَيآَءُه  َكاُنۤوْا  َوَما  ٱْلَحَراِم  ٱْلَمْسِجِد  َعِن  وَن  َيُصدُّ َوُهْم  ٱهلُل  َبُهُم  ُيَعذِّ َأالَّ  َلُهْم  )َوَما 
العزيز  التنزيل  نفى  وهبذا  َيْعَلُموَن(.  اَل  َأْكَثَرُهْم  ِكنَّ  َوَلـٰ ٱْلُمتَُّقوَن  ِإالَّ  َأْوِلَيآُؤُه  ِإْن 

املسجد،  أهل  منه  أهله  وأخرجوا  احلرام  املسجد  عن  صّدوا  الذين  يكون  أن 
بل وليسوا أولياَءه، فسحب الغطاء عنهم الذي كانوا يتسرتون به، ويتفاخرون 
الناس من خالله، وما كوهنم أرشاف  به، ويفرضون سيطرهتم وسلطاهنم عىل 

1 . األنفال: 34. 
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أهليتهم  أهنى  قد  الكريم  القرآن  املسجد، وها هو  بسبب واليتهم هلذا  إال  مكة 
وواليتهم ومنقبة الرشف املذكورة، وقد خرسوا كلَّ ذلك برصيح التنزيل العزيز.

الصدُّ لغًة:
ا وُصُدًدا: أعرض. و صدَّ منه يِصدُّ  ففي املعجم الوسيط: صدَّ عنه يُصدُّ صدًّ

ا : ضجَّ وأعرض.  صدًّ
وَن(.))) ا ُضِرَب ٱْبُن َمْرَيَم َمَثاًل ِإَذا َقْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّ و يف التنزيل العزيز: )َوَلمَّ

ُهْم  ا: منعه و رصفه، و يف التنزيل العزيز:)َفَصدَّ  و صدَّ فالنًا عن كذا يُصدُّ صدًّ
ِبيِل َفُهْم اَل َيْهَتُدوَن(.))) َعِن ٱلسَّ

. ويف جممع البيان:  ة من نسوٍة صوادٍّ فهو صادٌّ من قوم ُصّداٍد، و هي صادَّ
إذا  َيِصدُّ ُصدودًا وَصّدًا،  يقال: َصدَّ عن اليشء  الَصّد واملنع والرصف نظائر 
أعرض وعدل عنه، وصّد غريه يُصده صّدًا إذا عدل به عنه ومنعه، والَصدَد ما 

استقبلك وصار يف ُقبالتك ألنه يعدل إىل مواجهتك..
حيول،  ما  اجلبل:  من  والصدُّ   ، وعجَّ ضجَّ  صدًا:  يصدُّ  صدَّ  اللسان:  ويف 
والصديد: ما حال بني اللحم واجللد من القيح، ورضب مثال ملطعم أهل النار. 
اء َصِديٍد، َيَتَجرَُّعُه َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُه َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمن  قال تعاىل: )َوُيْسَقى ِمن مَّ

ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمن َوَرآِئِه َعَذاٌب َغِليٌظ(.)))

(((. و قال الرسقسطي: وصد عن اليشء صدودًا، أعرض، وصدَّ أيضًا: ضجَّ
قصائدهم،  يف  الشعراء  ألسنة  عىل   ) )الصدُّ املفردة  هذه  ترددت  ولطاملا 

1 . الزخرف: 57.
2 . النمل: 24. 

3 . إبراهيم: 16- 17.
4 . أنظر: املعجم الوسيط؛ واملفردات للراغب؛ ولسان العرب؛ واألفعال3: 385. صّد.
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خصوصًا تلك التي خياطبون هبا عّشاقهم، وهذه أبيات مما عثرت عليه:م

وامللـُل الصـدُّ  اجلفـا وعـالَم  مـا باهلـا انقطعـْت مـا بيننا الرسـُلفيـَم 
ٍيـا أهيـا الصـدُّ الـذي وجـه العـىل مطبـوع  بمنظـر ٍ  ُيـزان  منـه 
اخلـدَِّنسـيُت َوما أنَسـى ِعتابًا عـىل الّصّد مُحـَرُة  بـِه  َزاَدْت  والَخَفـرًا 
دتني منك مـن ُودٍّذر ِ الصدَّ إين لست أقوى عىل الصدِّ وُعـد للـذي عوَّ
فلقد جـوى من أدمعي مـا قد كفىفـإىل متـى هـذا الصـدود وذا اجلفا
سـوى يشء  بـكل  الصـّد فـام ذقت كالصـدود عـذاباعذبينـي 

الصدُّ يف التنزيل العزيز:
اثنتني  الكريم  القرآن  يف  بمشتقاته  ورد  وقد  املشرتكة،  األلفاظ  من  هو 
يكون  قد  والصد  فالصدود  معنى،  من  أكثر  يتوفر عىل  فالصدُّ  مرًة،  وأربعني 
يكون  وقد  ُصُدوًدا(.)))  َعنَك  وَن  )َيُصدُّ نحو:  وامتناعًا،  اليشء  عن  انرصافًا 
ِبيِل(.)))  السَّ َعِن  ُهْم  َفَصدَّ َأْعَماَلُهْم  ْيَطاُن  الشَّ َلُهُم  نحو: )َوَزيََّن  ومنعًا  رصفًا 
وَن َعن َسِبيِل اهلِل(.))) )ُقْل  وا َعن َسِبيِل اهلِل(.))) )َوَيُصدُّ )الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ
ِإْذ  َبْعَد  نََّك َعْن آَياِت اهلِل  )َواَل َيُصدُّ ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اهلِل..(.))) 

ُأنِزَلْت ِإَلْيَك(.))) ...إىل غري ذلك من اآليات.

وقد ذكر الصدُّ وبالذات عن املسجد احلرام يف أكثر من آية قرآنية، معطوفًا 
يف آيتني عىل الصدِّ عن سبيل اهلل، فإضافًة لآلية موضع الكالم، جاء يف اآلية 

1 . النساء :61.
2 . النمل: 24.

3 . حممد: 1.
4 . احلج: 25. 

5 . البقرة :217.
6 . القصص: 87.
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وَن َعْن َسِبيِل اهلِل َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي   25 احلج: )ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ
َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد...(. وجاء يف اآلية: 2 املائدة: )َيا َأيَُّها 

َأن  ٱْلَحَراِم  ٱْلَمْسِجِد  َعِن  وُكْم  َصدُّ َأن  َقْوٍم  َشَنآُن  َيْجِرَمنَُّكْم  َواَل   ... آَمُنوا  ٱلَِّذيَن 

َتْعَتُدوْا... (.

ٱْلَمْسِجِد  َعِن  وَن  َيُصدُّ َوُهْم  ٱهلُل  َبُهُم  ُيَعذِّ َأالَّ  َلُهْم  )َوَما  األنفال:  واآلية: 34 
ِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن(. ٱْلَحَراِم َوَما َكاُنۤوْا َأْوِلَيآَءُه ِإْن َأْوِلَيآُؤُه ِإالَّ ٱْلُمتَُّقوَن َوَلـٰ

وُكْم َعِن ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم َوٱْلَهْدَي  واآلية: 25 الفتح: )ُهُم ٱلَِّذيَن َكَفُروْا َوَصدُّ
َمْعُكوفًا َأن َيْبُلَغ َمِحلَُّه(.

إنَّ صفتي الكفر والصد ومها ما فعله املرشكون، يقفان مانعًا بني اإلنسان 
و قيامه بالعمل الصالح، أيًا كان هذا العمل، أمرًا بمعروف أو هنيًا عن منكر، 
الصفا  بني  سعي  أو  البيت  حول  كطواف  احلرام  البيت  ملناسك  أداء  جمرد  أو 
واملروة... والعمل الصالح هذا يقلق املرشكني ويوأّرقهم، وال يطيقونه، فنراهم 
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يندفعون إىل منع ذلك، و نصب العوائق أمام ممارسة الناس حلرياهتم املرشوعة، م

هي حقهم الطبيعي هلم يف أداء عباداهتم. فالكفر عقيدًة ومنهجًا وممارسًة وكل 
ما يستتبعه يقف حجر عثرة يف طريق اإلنسان حتى ال يتكامل ماديًا ومعنويًا، 
بدل  واخلراب  الفساد  إال  وأمًة  فردًا ومجاعًة  اإلنسان  وبالتايل ال جيلب ألخيه 

اإلصالح والبناء. وإال الرضر وزرع األحقاد والبغضاء بني بني البرش..
وهنا أذكر الصحايب اجلليل سعد بن معاذ مثااًل للصدِّ املذكور، الذي فعله 
كبريهم؛ كبري املرشكني أبو جهل، حني انطلق سعد إىل مكة معتمرًا، فنزل عىل 
أمية بن خلف بمكة، فقال ألمية :  أنظر يل ساعة خلوة؛ لعيل أن أطوف البيت، 
فخرج به قريبًا من نصف النهار، فلقيهام أبو جهل، فقال :  يا أبا صفوان، من 

هذا معك ؟ 
 فقال :  هذا سعد.

فقال له أبو جهل :  أال أراك تطوف بمكة آمنًا وقد آويتم الصباة، وزعمتم 
أنكم تنرصوهنم، وتعينوهنم، أما واهلل لوال أنك مع أيب صفوان ما رجعَت إىل 

أهلك ساملًا.
فقال له سعد ورفع صوته عليه  :  أما واهلل لئن منعتني هذا؛ ألمنعك ما هو أشّد 
َمَنُعوا  أهنم  واملعروف من مرشكي مكة  املدينة .  أهل  منه :  طريقك عىل  عليكم 

املسلمني بعد هجرهتم من زيارة البيت احلرام.
هذا وأن ابن عاشور يقول: وسبيل اهلل: اإلسالم، فصدهم عنه هو الذي 

حقق هلم عذاب النار، كام حقق اهتداُء املؤمنني إليه هلم نعيَم اجلّنة.
بالذكر  فخّص  اهلل  سبيل  عن  الصّد  شمله  مما  احلرام  املسجد  عن  والصّد 
لالهتامم به، ولينتقل منه إىل التنويه باملسجد احلرام، وذكر بنائه، ورشع احلّج له 
من عهد إبراهيم7. واملراد بصّدهم عن املسجد احلرام صّد عرفه املسلمون 
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بالبيت.  يومئذ. ولعله صّدهم املسلمني عن دخول املسجد احلرام والطواف 
واملعروف من ذلك أهنم َمَنُعوا املسلمني بعد اهلجرة من زيارة البيت...

يقول ابن عاشور: »ومن ذلك َما صنعوه يوم احلديبية. وقد قيل: إّن اآلية 
نزلت يف ذلك. وأحسب أّن اآلية نزلت قبل ذلك سواء نزلت بمكة أم باملدينة.

وعن اآلية 25 احلج ، يقول الطاهر بن عاشور: »هذا مقابل قوله: )َوُهُدوا 
ِإَلي  ِصَراِط اْلَحِميِد(.))) بالنسبة إىل أحوال املرشكني، إذ مل يسبق لقوله ذلك مقابل 

َعْت َلُهْم ِثَياٌب ِمْن َناٍر(.))) كام تقدم. يف األحوال املذكورة يف آية: )َفالَِّذيَن َكَفُروا ُقطِّ
استحقاق  سبب  كان  كام  واملعنى:  البياين.  االستئناف  اجلملة  هذه  فموقع 
املؤمنني ذلك النعيم اّتباعهم رصاط اهلل، كذلك كان سَبُب استحقاق املرشكني 

ذلك العَذاب كفَرهم وصّدهم عن سبيل اهلل«.
ويصدون  اهلل،  سبيل  عن  يصدون  ظّلوا  كفرهم،  مع  مكة،  يف  فاملرشكون 
إثاًم عظياًم  عن املسجد احلرام، وخيرجون أهل املسجد منه، وكل هذا يسجل 
الصّد  ذلك  ألن  تعاىل؛  حسابه  يف  األكرب  بأهنا  تتصف  وكلها  وفسادًا،  وظلاًم 
عن سبيل اهلل تعاىل يعدُّ صّدًا عن الرصاط املستقيم، املوصل إىل اهلدى واحلق 
والعدل والرشد واخلري والسداد، وبالتايل يكون هذا الصدُّ صارفًا الناس عن 
والرشك  الرجس  من  ويطهرها  واألنفس،  للقلوب  احلياة  فيه  الذي  السبيل 
وعبادة األوثان، وحيررالناس من اخلضوع للطاغوت واتباع اهلوى، وجيعلهم 

وقد خضعوا لرهبم خملصني له الدين، وهبذا ينالون فوزًا عظياًم..
إذن فالصّد عن املسجد احلرام، وإبعاد أهله احلقيقني املؤمنني، ومها أمران 
ومع  احلق  مع  صدامًا  يشكل  اهلل،  سبيل  عن  وصّدهم  كفرهم  عن  يتفرعان 

1 . احلج: 24. 
2 . احلج: 19. 
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اْسَتِجيُبواهلِل م آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا  الكريمة:  اآلية  به  رصحت  التي  احلياة، 

َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم ...(.)))

الراشد  ملرشوعها  وحتّد  هلا،  رصيح  وعداٌء  بل  السامء  عن  بعٌد  أيضًا  وهو 
و اهلادي.. والصدُّ هو عني الطغيان بال ريب، و فعل خطري مدمر مهلك، ال 
يقرتفه إال من ال يعقل وال يتدبر وال يفكر. وإذا عرفنا خطورة عملهم هذا، 
وما يرتتب عليه من آثار سيئة عىل الناس، فإن اقرتان الصّد عن املسجد احلرام، 
وعطف هذا الصّد عن املسجد احلرام عىل الصّد عن سبيل اهلل، وعىل الكفر 
شنعاء  وفعلة  خطرية  كربى  قضية  واإلخراج  الصدِّ  من  كلٍّ  قضية  جيعل  به، 
قّيمته  بيت،  وخطوة نكراء، وكيف ال يكون األمر هكذا، وهم يصّدون عن 
سبيل  عن  الصّد  يساوي  قصده  عن  الناس  فردُّ  عديدة،  قرآنية  بآيات  السامُء 
اهلل، والكفر به، وهو منع لألفئدة التي تريد أن هتوي إليه تبتغي اهلدى، ومنع 
عن هداه؛ وكل هذا يظهر لنا أن املسجد احلرام يمثل معلاًم من معامل اهلدى، 
التوبة  يكون مكان  أن  فيجب  والنور،  إىل اخلري  اهلل  وحمطًة من حمطات سبيل 
هذا واالستجابة مفتوحًا عىل الدوام، لكل فؤاد هيوي إليه، ولكل قلب يترضع 
فيه، ولكل نفس تريد التوبة فيه، ولكل يد ترفع للدعاء فيه، ولكل إنسان يريد 
يبقى  أن  وجيب  والعمرة،  احلج  مناسك  وتأدية  عباداته  عرب  فيه  اهلل  يطيع  أن 
مسموحًا لكل أمة تأّمه، تبتغي فضاًل من اهلل ورضوانًا.. ويتعلمون فيه األمن 
والسالم؛ ألن األمن من صفاته، والسالم من خصائصه، ومها من أبرز وأهم 

صفات اهلل سبحانه وتعاىل.
فالصدُّ عنه صدٌّ عن السالم واألمان والتحيل هبام.. السالم واألمان الذي 
يأمن به مجيع املخلوقات، ال فقط اإلنسان ينعم به، فاحليوان فيه آمن، والنبات 

1 . األنفال: 24.
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فيه آمن، وحتى القاتل فيه آمن حتى خيرج أو خُيرج منه..

اإلخراج:
بالتايل  وهو  األمان،  و  السالم  ذلك  من  هلم  إخراج  منه  أهله  وإخراج 
اعتداء واضح عليهم، حرمان هلم مجيعًا من هذه النعمة ونعم أخرى عديدة، 
يشهدوهنا يف ساحات احلرم، يوفرها هلم هذا املسجد والعبادة فيه، وهي منافع 

كثرية ومتنوعة: )ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم ...(.)))
التكامل  عن  تعاىل  اهلل  عباد  حرمان  هدفهام  عمالن  واإلخراُج  فالصدُّ 
عن  التخيل  وعن  الذنوب،  من  التوبة  عن  وإبعادهم  والنفيس،  الروحي 
املبارك  املسجد  يوفره  ما  واملعنوي، وهو  املادي  الثراء  ومنعهم عن  املعايص، 
بآيات  العزيز  التنزيل  عنه  حتدث  وقد  حوله،  وفيام  فيه  تؤدى  التي  واملناسك 

ُفوا ِبالَبيِت اْلَعتيق(.))) وَّ منها: )ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهم ولُيوفوا نذوَرهم َوْلَيطَّ
فكيف ال يكون عملهم املتمثل بالصّد واإلخراج جريمًة خطريًة يستحقون 

عليها العذاب األليم يف الدنيا واآلخرة؟!
هذا، وأن اإلخراج الذي وقع ألهل املسجد، من املعلوم أنه مفردة جاءت 
يف التنزيل العزيز بمشتقات عديدة، وبألفاظ متناظرة: اإلبعاد واهلجرة والطرد 
والترشيد والنفي، وقد ذكرت يف آيات عديدة كان منها: األنبياء:101، النساء: 

100، هود:30، األنفال: 57، املائدة: 33.
حاله  أو  مقّره  من  برز  ُخُروجًا:  خيُرج  َخَرَج  الفعل  من  لغًة  واإلخراج 

وانفصل. وأخرج اليشَء: أبرزه، وأظهره.
أخرج فالنًا من املكان: طرده منه، جعله يرتكه ويغادره، أزاله عنه، ومنه 

1 . احلج: 28.

2 . احلج: 29.
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أخرج املحتلَّ من بالده، أخرج املستأجر من العقار ومنه أخرج فالنًا من حياته.م

اخلروج  منها  متناظرة،  مرتادفة  بألفاظ  اآليات  ذكرنا  كام  عنه  عربت  وقد 
ومشتقاته، ومنها اهلجرة ومشتقاهتا، ومنها اإلبعاد و الطرد والترشيد و النفي..
إىل  مكان  من  االنتقال  هو  الرشعي  االصطالح  يف  اإلخراج  ولعلَّ  هذا، 
مكان، أو من دار إىل دار بالنفس اختيارًا وبنيـة مشـروعة أو بأسـباب خارجـة 

عنه قهرًا أو قرسًا..
وقعت  حتى  ورسوله،  اهلل  أعداء  قبل  من  وتعدد  اإلخراج  وقع  إن  وما 
املباركة  اهلجرة  ثمَّ  للمدينة،  فاهلجرة  احلبشة،  إىل  للمسلمني  األوىل  اهلجرة 
راح  التي  تلك  ومؤملة،  صادقة  صورة  هجرته9:  فكانت  لرسول اهلل9 
حني  آالمه،  تقاسيمها  يف  الحت  وقد  بكلامته،  لنا  يرسمها  رسول اهلل9 
الرتمذي يف  الطيبة، فقد ذكر  املباركة  أخرجه قومه من وطنه احلبيب وأرضه 
جامعه الصحيح عن عبداهلل بن عدي بن محراء الزهري قال: رأيت رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم واقفًا عىل احلزورة )التل الصغري( فقال: »واهلل إنك خلري 

أرض اهلل، وأحّب أرض اهلل إىل اهلل، ولوال أنني أخرجت منك ما خرجت«.
وعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملكة: »ما أطيبك 

من بلد، وأحبك إيّل، ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك«.)))
يقرأ  من  كل  تؤمل  منه9  انطلقت  التي  الكلامت  هذه  أصداء  زالت  وال 
سريته، ويطلع عىل معاناته، وما القاه من األذى وهو يؤدي رسالته، رسالة 

اخلري واهلدى والعطاء..
وهي صورة يشرتك هبا معه من تبعه ممن آمن بدعوته، وهم:

1 . صحيح سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب يف فضل مكة،ح:880 ، ح:880 .
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)... الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم ...(.)))
)... َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرَنا َوَأْبَنآِئَنا...(.)))

و اآليتان توضحان أهنم قد أخرجوا من ديارهم ومن أمواهلم. وقد محلوا 
أحزاهنم عىل فراق أرضهم وديارهم بام فيها من أهلهم وأمواهلم، حتى غدت 

هذه احلالة ذكريات تؤرقهم، وحتضهم عىل هتيئة أسباب العودة لوطنهم.
وهي صورة صادقة تربز فيها أهم املالمح للمهاجرين، أخرجوا إخراجًا 
من ديارهم وأمواهلم، أكرههم عىل اخلروج األذى واالضطهاد، والتنكر من 

قرابتهم وعشريهتم يف مكة.
واملخرج رجل يعيش مع الذكريات واآلالم واألحزان عىل فراق األرض 
واألهل والولدان والديار، وترتاءى له هذه الذكريات واملشاعر يف كل موطن 
تطؤه قدماه، ويبقى األمل مرافقًا هلم واحلنني مالزمهم. وأمل العودة ال يغادر 

مشاعرهم...
َوَأْمَواِلِهْم  ِدياِرِهْم  ِمن  ُأْخِرُجوا  الَِّذيَن  اْلُمَهاِجِريَن  )ِلْلُفَقَراء  تعاىل:  اهلل  قال 
اِدُقوَن(.))) َيْبَتُغوَن َفْضاًل مَِّن اهلِل َوِرْضَواًنا َوَينُصُروَن اهلَل َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك ُهُم الصَّ

يقول سيد قطب: وهي صورة صادقة تربز فيها أهم املالمح للمهاجرين، 
األذى  اخلروج  عىل  أكرههم  وأمواهلم،  ديارهم  من  إخراجًا  أخرجوا 
ِمْن  ُأْخِرُجوا  )الَِّذيَن  مكة:  يف  وعشريهتم  قرابتهم  من  والتنكر  واالضطهاد، 
ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإالَّ َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا اهلُل( وقد خرجوا تاركني ديارهم وأمواهلم 

)َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمْن اهلِل َوِرْضَوانًا( اعتامدهم عىل اهلل يف فضله ورضوانه، ال ملجأ 

1 . سورة احلرش: 8 .
2 . سورة البقرة: 218.

3 . سورة احلرش: 8 .
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هلم سواه، وال جناب هلم إال محاه، وهم مع أهنم مطاردون قليلون، ينرصون م

اهلل ورسوله بقلوهبم وسيوفهم يف أحرج الساعات، وأضيق األوقات؛ )ُأْوَلِئَك 
اِدُقوَن( الذين قالوا كلمة اإليامن بألسنتهم وصدقوها بعملهم، وكانوا  ُهْم الصَّ

صادقني مع اهلل يف أهنم إختاروه، وصادقني مع رسوله يف أهنم اتبعوه، وصادقني 
مع احلق يف أهنم كانوا صورة منه تدب عىل األرض ويراها الناس.

إن  نفوسهم،  يف  مقرر  حسهم،  يف  واضح  األمر  أن  ونجد  أيضًا:  ويقول 
أبناءهم،  وسبوا  ديارهم  من  أخرجوهم  وقد  اهلل،  ولدين  هلل  أعداء  أعداءهم 
إىل  رضورة  وال  القتال،  هي  أمامهم  التي  الواحدة  والطريق  واجب،  فقتاهلم 

املراجعة يف هذه العزيمة أو اجلدال..
إن من املعروف أنَّ البرشية يف تارخيها الطويل قد تعرضت ألنواع الظلم 
أو  فيها،  حتّكموا  أناس  قبل  من  والطغيان  االستبداد  وأشكال  والتعسف 
لعدد  أو  آخر  لفرد  فرد  قبل  من  الظلم  هذا  يقع  وقد  ما،  بشكّل  منها  متّكنوا 
من الناس، أومن قبل مجاعة أو طائفة أو أّمة ألخرى، ومن أنواع ظلم العباد 
بعضهم لبعض بإخراجهم، بتهجريهم، طردهم، نفيهم، إبعادهم، ترشيدهم 
غدوا  حتى  يشء  كلَّ  هيجروا  أن  عىل  أرغموا  أن  بعد  وديارهم،  بالدهم  من 
بعد  هذا  يقع  ما  وغالبًا  عشريهتم،  عياهلم،  جتارهتم،  ماهلم،  من  اليدين  صفر 
أرضهم،  غري  أخرى  ألرض  االبتعاد  عىل  إلكراههم  وتعذيبهم،  اضطهادهم 
مألوفة  غري  أخرى  وحلياة  شعبهم،  غري  آخر  وشعب  بلدهم،  غري  آخر  وبلد 
عندهم ال يف ظروفها وال يف عاداهتا وتقاليدها وال يف إمكانياهتا، عيشة أخرى 
ال عهد هلم هبا، وقد ال جيد امُلخَرُج وامُلهّجُر واملطرود فيها استقرارًا وال ثباتًا، 
الذين  بأهله  بل ال جيد نفسه إال قلقًا مضطربًا، مشدودًة عواطفه وأحاسيسه 
ولد بينهم وترعرع ونشأ بني أحضاهنم، وبأرضه التي درج بني شعاهبا، وراح 
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يتنفس هواءها، ويرشب ماءها، ويأكل ثامرها، ويستثمر منافعها.. فام أقساه من 
ظلم! هذا ما ابتيل به اإلنسان يف مسريته، وما زال الظلمة من سالطني اجلور 
مهجر  وهناك  مرشد  فهنا  رعيتهم،  بحق  األساليب  تلك  يامرسون  وأعواهنم 
مهدورة  وكرامة  مسفوكة  دماء  وذاك  هذا  وبني  سجني  وهذا  معذب  وذاك 

ورشف مستباح، فأرامل ويتامى وأموال كتب عليها الضياع..
إخراج  هو  اآلية  ذكرته  الذي  ذلك  هو  كعقوبة،  لإلخراج  مثال  أبرز  وإّن 
ليس  هذا  كان  وإن  مكة،  من  وأصحابه  بيته  أهل  من  به  واملؤمنني  النبي9 
من  الشيطان  أخرجه  فآدم7،  السابقني،  األنبياء  إخوته  دون  به9  خمتصًا 
َأَبَوْيُكْم  َأْخَرَج  َكَما  ْيَطاُن  الشَّ َيْفِتَننَُّكُم  آَدَم ال  َبِني  )َيا  تعاىل:  اجلنة، كام يف قوله 
ِمَن اْلَجنَِّة َيْنِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُيِرَيُهَما َسْوآِتِهَما ِإنَُّه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث 

َياِطيَن َأْوِلَياءَ ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن(.))) من النعيم والكرامة  ال َتَرْوَنُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشَّ

واجلنة، ففقدان اجلنة أول ثمرات اإلخراج املّرة، وأول آثاره السلبية.
فقد عذبوا وأتباعهم ورشدوا وأخرجوا من ديارهم كام حتدث عنه القرآن 
الكريم يف آيات عديدة. حتى جعلوه خيارًا من خيارين هلم إما هو أو العودة 

إىل ما هم عليه من رشك وكفر وبعٍد عن اهلل سبحانه وتعاىل:
ِملَِّتَنا  ِفي  َلَتُعوُدنَّ  َأْو  َأْرِضَنا  ِمْن  َلُنْخِرَجنَُّكْم  ِلُرُسِلِهْم  َكَفُروا  الَِّذيَن  )َوَقاَل 

اِلِميَن(.))) َفَأْوَحى ِإَلْيِهْم َربُُّهْم َلُنْهِلَكنَّ الظَّ

)َقاَل ٱْلَمأُل ٱلَِّذيَن ٱْسَتْكَبُروْا ِمن َقْوِمِه َلُنْخِرَجنََّك ٰيُشَعْيُب َوٱلَِّذيَن آَمُنوْا َمَعَك 
ِمن َقْرَيِتَنآ َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا َقاَل َأَوَلْو ُكنَّا َكاِرِهيَن(.)))

1 . األعراف: 27. 
2 . إبراهيم: 13.

3 . األعراف: 88. 
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أو فرضوه عقوبًة ملن دعاهم إىل ترك الفاحشة:م

مِّن  َأَحٍد  ِمْن  ِبَها  َسَبَقُكْم  َما  ٱْلَفاِحَشَة  َأَتْأُتوَن  ِلَقْوِمِه  َقاَل  ِإْذ  )َوُلوطًا 
ْسِرُفوَن ٭َوَما  ٱْلَعاَلِميَن٭ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن ٱلرَِّجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن ٱلنَِّسآءِ َبْل َأْنُتْم َقْوٌم مُّ

َكاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإالَّ َأن َقاُلۤوْا َأْخِرُجوُهْم مِّن َقْرَيِتُكْم ِإنَُّهْم ُأَناٌس َيَتَطهَُّروَن(.)))

َوَأنُتْم  ٱْلَفاِحَشَة  َأَتْأُتوَن  ِلَقْوِمِه  َقاَل  ِإْذ  النمل:) َوُلوطًا  سورة  ويف 
َتْجَهُلوَن٭  َقْوٌم  َأنُتْم  َبْل  ٱلنَِّسآءِ  ُدوِن  مِّن  َشْهَوًة  ٱلرَِّجاَل  َلَتْأُتوَن  ُتْبِصُروَن٭َأِإنَُّكْم 

ُأَناٌس  ِإنَّهْم  َقْرَيِتُكْم  مِّن  ُلوٍط  آَل  َأْخِرُجۤوْا  َقاُلۤوْا  َأن  ِإالَّ  َقْوِمِه  َجَواَب  َكاَن  َفَما 

َيَتَطهَُّروَن(.)))

كام أن أسلوب اإلخراج قد فعله أهل الكتاب، خالفًا ملا جاءت به رشيعتهم 
ِدَماَءُكْم  َتْسِفُكوَن  ِميَثاَقُكْم ال  َأَخْذَنا  )َوِإْذ  وتعاليم كتاهبم التوراة، كام جاء يف: 

َوال ُتْخِرُجوَن َأْنُفَسُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم ُثمَّ َأْقَرْرُتْم َوَأْنُتْم َتْشَهُدوَن(.)))

حمذرًا من خطورة متابعتهم ف سـريهتم املذكورة هذه واالقتداء هبم: )ُثمَّ 
َعَلْيِهْم  َتَظاَهُروَن  ِدَياِرِهْم  ِمْن  ِمْنُكْم  َفِريقًا  َوُتْخِرُجوَن  َأْنُفَسُكْم  َتْقُتُلوَن  َهُؤالءِ  َأْنُتْم 

ِإْخَراُجُهْم  َعَلْيُكْم  ُمَحرٌَّم  َوُهَو  ُتَفاُدوُهْم  ُأَساَرى  َيْأُتوُكْم  َوِإْن  َواْلُعْدَواِن  ِباأْلِْثِم 

ِإالَّ  ِمْنُكْم  َذِلَك  َيْفَعُل  َمْن  َجَزاُء  َفَما  ِبَبْعٍض  َوَتْكُفُروَن  اْلِكَتاِب  ِبَبْعِض  َأَفُتْؤِمُنوَن 

ِبَغاِفٍل  اهلُل  َوَما  اْلَعَذاِب  َأَشدِّ  ِإَلى  ُيَردُّوَن  اْلِقَياَمِة  َوَيْوَم  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  ِفي  ِخْزٌي 

ا َتْعَمُلوَن(.))) َعمَّ

تسلية  فيه  ذكرها  ولعّل  العزيز  التنزيل  ذكرها  التي  السيئة،  ّنة  السُّ فهذه 
وموعظة وتثبيًا له9 ملا هلا من آثار نفسية خطرية قد تقّوض قدرات الداعيـة 

1 . األعراف: 80 82.
2 . النمل:56.
3 . البقرة: 84.
4 . البقرة: 85. 
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وحتبطـه قد مورست مع األنبياء، فكلُّ نبيٍّ يف أمته كان طريدًا ممن ال يؤمنون 
 .. إكراهه،  بعد  فمهاجرًا  رًا،  ومهجَّ خمرجًا  ثمَّ  مهجورًا،  وكان  بدعوته، 
إيذاًء  ورسول اهلل9 كان واحدًا من هؤالء األنبياء والرسل، بل كان األكثر 
من بينهم كام جاء فيام روي عنه9 ذلك: »ما أؤذي نبيٌّ بمثل ما أوذيت«. وقد 
أكره9 عىل اختاذ قراره بمغادرة مكة مدينته العزيزة عليه كام روي عنه ذلك 
َة: »إين ألْخُرُج ِمْنِك  عن ابن عباس، قال: َقاَل َرُسوُل اهلل9ِ مَلَّا ُأْخِرَج ِمْن َمكَّ
َوإين أَلْعَلُم أنَِّك أَحبُّ بالِد اهللِ إَلْيِه َوأْكَرُمُه َعىَل اهللِ َوَلْوال أنَّ أْهَلِك أْخَرُجوين 

ِمْنِك َما َخَرْجُت ِمْنِك...«.)))
إّن إخراجهم )الرسول9 وأتباعه( من ديارهم، تعدُّ هي أبرز ما تعرضوا 
رأوا يف  الذين  كبار زعامء مكة،  قبل  األوىل يف مكة من  بداية دعوهتم  منذ  له 
آيات قرآنية  دعوته9 خطرًا عظياًم عىل مصاحلهم وزعامتهم.. وقد تناولت 

إخراجهم إضافًة إىل اآلية عنوان مقالتنا:
الكريم مناقب هلم وحلواًل عملية لظاهرة اإلخراج باإلذن  القرآن  ويقرر 
ِبَأنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَن  ِللَِّذيَن  )ُأِذَن  تعاىل:  قال  اهلل،  اجلهاد ف سبيل  بالقتـال وفريضة 
ُظِلُموا َوِإنَّ اهلَل َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر ٭ الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحق...(.)))

)... َفالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوا ِفي  َسِبيِلي  َوَقاَتُلوا َوُقِتُلوا 
أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم ...(.)))

)الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإالَّ َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا اهلُل ...(.)))

1 . أنظر باب فضل مكة من مصادر احلديث.
2 . احلج: 39 40. 

3 . آل عمران: 195. 
4 . احلج: 39. 
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ون: كان مرشُكو أْهل مّكة يؤذون أْصحاَب م الواحدي يف أسبابه: قال املفرسِّ

مرضوب  بني  من  جَييُئون  يزاُلون  َفال  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  اهللِ-  َرُسول 
َم- فيقول هلم: »اْصرُبوا  وجمشوج، فشكوُهم إىل رُسول اهللِ- َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َم- فأنزل اهللُ  فإين مل  أؤمر بالقتال«، حتى هاجر رسول اهللِ- َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َتَعاىَل َهِذِه اآلية.
َم- من مكة  و قال ابن عباس: لـاّم أخرج رسول اهللِ- َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
قال أبو بكر: إّنا هللِ َوإّنا إليه راجُعون، لنهلكن، فأنزل اهللُ تعاىل: )ُأِذَن ِللَِّذيَن 

ُيَقاَتُلوَن( اآلية.

قال أبوبكر: فعرْفُت أنُه سيُكوُن قتاٌل.
وأيضًا جاءت هذه اآلية من سورة النحل وهي ترصح هبجرهتم: )َوالَِّذيَن 
ْنَيا َحَسَنًة َوالََْجُر ااْلِخَرِة َأْكَبُر  َئنَُّهْم ِفي  الدُّ َهاَجُروا ِفي  اهلِل ِمْن َبْعِد َما ُظِلُموا َلُنَبوِّ

َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن(.)))

بالل ٍ  بمّكة  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ   - النبيِّ أصحاب  يف  نزلْت  الواحدي: 
بمّكة  املرشكون  أخذهم  ُسَهْيل ٍ  ْبن ِ  َجْنَدل ِ  وأيب  ر ٍ  َوَعامَّ َوَخبَّاب ٍ  وُصَهْيب ٍ 

فعّذبوهم وآَذْوهم، فبّوأهُم اهللُ تعاىل بعد ذلك املدينة.

)َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه(
وهي منزلة قّيمة، فهؤالء امُلخَرجون وصفهم اهلل تعاىل يف كتابه وهبذه اآلية 

أهنم أهل املسجد احلرام..
ِمْنُه( فاملراد أهنم أخرجوا  َأْهِلِه  )َوِإْخَراُج  يقول الرازي: وأما قوله تعاىل: 
املسلمني من املسجد، بل من مكة، وإنام جعلهم أهاًل له إذ كانوا هم القائمني 

1 . النحل: 41. 
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بحقوق البيت كام قال تعاىل: )َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة ٱلتَّْقَوٰى َوَكاُنوْا َأَحقَّ ِبَها َوَأْهَلَها(.)))
ٱْلَحَراِم  ٱْلَمْسِجِد  َعِن  وَن  َيُصدُّ َوُهْم  ٱهلُل  ُيَعّذَبُهُم  َأالَّ  َلُهْم  )َوَما  تعاىل:  وقال 
َوَما َكاُنوْا َأْوِلَياءُه ِإْن َأْوِلَياُؤُه ِإالَّ ٱْلُمتَُّقوَن(.))) فأخرب تعاىل أن املرشكني خرجوا 

برشكهم عن أن يكونوا أولياء املسجد.
احلرام، كام هي  الشهر  القتال يف  أكرب من  أّنه  السامء  عّدته  اإلخراج  وهذا 
حالة األمور األخرى وهي: )َوَصدٌّ َعن َسِبيِل ٱهلِل َوُكْفٌر ِبِه َوٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم 

َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكَبُر ِعنَد ٱهلِل َوٱْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن ٱْلَقْتِل(.

ثم إنه تعاىل بعد أن ذكر هذه األشياء حكم عليها بأهنا أكرب، أي كل واحد 
منها أكرب من قتال يف الشهر احلرام، وهذا تفريع عىل قول الزجاج، وإنام قلنا: 

إن كل واحد من هذه األشياء أكرب من قتال يف الشهر احلرام لوجهني:
أحدمها: أن كل واحد من هذه األشياء كفر، والكفر أعظم من القتال.

الشهر  قتال يف  أكرب من  األشياء  أن كل واحد من هذه  ندعي  أنا  والثاين: 
قاطعًا  كان  ما  وهو  جحش،  بن  عبداهلل  عن  صدر  الذي  القتال  وهو  احلرام 
هذه  بوقوع  قاطعون  الكفار  وهؤالء  احلرام،  الشهر  يف  القتال  ذلك  بوقوع 

األشياء منهم يف الشهر احلرام، فيلزم أن يكون وقوع هذه األشياء أكرب.
هم  إنام  العدوان،  يبدؤوا  ومل  القتال،  يبدؤوا  مل  املسلمني  إّن  قطب:  سيد 
واملسجد  به  والكفر  اهلل،  سبيل  عن  الصّد  منهم  وقع  الذين  هم  املرشكون، 
باهلل  كفروا  ولقد  اهلل،  سبيل  عن  الناس  لصّد  كبرية  كل  صنعوا  لقد  احلرام، 
فآذوا  انتهكوا حرمته  احلرام،  باملسجد  يكفرون، ولقد كفروا  الناس  وجعلوا 
وأخرجوا  اهلجرة  قبل  سنة  عرش  ثالثة  طوال  دينهم  عن  وفتنوهم  املسلمني، 

1 . الفتح:  26. 
2 . األنفال: 34. 
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حيرتموا م ومل  بحرمته  يأخذوا  فلم  آمنًا،  اهلل  جعله  الذي  احلرم  وهو  منه،  أهله 

وفتنة  احلرام،  الشهر  يف  القتال  من  عند اهلل  أكرب  منه  أهله  وإخراج  قدسيته، 
الناس عن دينهم أكرب عند اهلل من القتل.

وقد ارتكب املرشكون هاتني الكبريتني فسقطت حجتهم يف التحرز بحرمة 
البيت احلرام وحرمة الشهر احلرام، ووضح موقف املسلمني من دفع هؤالء 
يريدون، وينتهكون  منها ستارًا حني  يتخذون  الذين  املعتدين عىل احلرمات، 
قداستها حني يريدون، وكان عىل املسلمني أن يقاتلوهم أنى وجدوهم؛ ألهنم 
عادون باغون أرشار، ال يرقبون حرمة وال يتحرجون أمام قداسة، وكان عىل 
املسلمني أال يدعوهم حيتمون بستار زائف من احلرمات، التي ال احرتام هلا يف 

نفوسهم وال قداسة.
يتحرجون  وال  وزنًا،  للمقدسات  يقيمون  ال  معتدون،  بغاة  طغاة  هؤالء 
أمام احلرمات، ويدوسون كل ما تواضع املجتمع عىل احرتامه من خلق ودين 
وعقيدة، يقفون دون احلق فيصّدون الناس عنه، ويفتنون املؤمنني، ويؤذوهنم 
أشد اإليذاء، وخيرجوهنم من البلد احلرام الذي يأمن فيه كل حي حتى اهلوام.
ثم بعد ذلك كله يتسرتون وراء الشهر احلرام، ويقيمون الدنيا ويقعدوهنا 
ذا حممد  انظروا ها هو  »املقدسات« ويرفعون أصواهتم؛  باسم »احلرمات« و 

ومن معه ينتهكون حرمة الشهر احلرام!
فكيف يواجههم اإلسالم؟ يواجههم بحلول مثالية طائرة! إنه إن يفعل جيرد 
املسلمني األخيار من السالح، بينام خصومهم البغاة األرشار يستخدمون كل 
سالح، وال يتورعون عن سالح، إّن اإلسالم ال يصنع هذا، ألنه يريد مواجهة 
الباطل  أظافر  يقّلم  وأن  والرش،  البغي  يزيل  أن  يريد  ورفعه،  لدفعه  الواقع 
والضالل، ويريد أن يسلم األرض للقوة اخلرية، ويسلم القيادة للجامعة الطيبة...
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املبدإ  هذا  يف  ويشدد  احلرمات،  يرعون  من  حرمات  يرعى  اإلسالم  إّن 
ويصونه، ولكنه ال يسمح بأن تتخذ احلرمات متاريس ملن ينتهكون احلرمات، 
ويؤذون الطيبني، ويقتلون الصاحلني، ويفتنون املؤمنني، ويرتكبون كل منكر، 

وهم يف منجاة من القصاص حتت ستار احلرمات التي جيب أن تصان.
وإىل  الظاملني،  أيدي  عىل  الرضب  إىل  املسلمة  اجلامعة  يدفع  اإلسالم  إّن 
قتاهلم وقتلهم وإىل تطهري جّو احلياة منهم، هكذا جهرة ويف وضح النهار...)))
يا كفار  إنكم  اآلية عىل قول اجلمهور:  أن معنى  القرطبي فمام ذكره  وأما 
أنتم من الصّد  الشهر احلرام، وما تفعلون  القتال يف  قريش تستعظمون علينا 
املسجد  أهَل  وإخراجكم  باهلل  كفركم  ومن  اإلسالم،  أراد  ملن  اهلل  سبيل  عن 
منه؛ كام فعلتم برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه أكرب ُجْرمًا عند اهلل. 

ثمَّ راح يذكر ما أنشده عبداهلل بن َجحش ريض اهلل عنه يف هذه املناسبة:

ون َقْتـاًل يف احلـرام عظيمًة شَد راِشُدَتُعـدُّ وأعظُم منه لو َيَرى الرُّ
حُمّمـٌد يقـول  عـام  وشـاهُدُصُدودُكـُم  راٍء  واهللُ  بـه  وُكفـٌر 
لئـال ُيـرى هلل يف البيـت سـاجُدوإخراجكم من مسجد اهلل أهَله
بَقْتلـه عرّيمتونـا  وإْن  وأرجَف باإلسـالم باغ وحاسُدفإّنـا 
مّي رماحنا بَنْخَلـَة ملّـا أْوَقـد احَلـرَب واقـُدَسْقَينا من ٱبن ِ احَلرَضْ
ُينازعـه ُغـلٌّ مـن الِقدِّ عانِـُد.)))َدمـًا وٱبـُن عبـداهلل عثـامن بيننا

)))ما أن وقع اإلخراج وتعدد من قبل أعداء اهلل ورسوله، حتى وقعت اهلجرة 

األوىل للمسلمني إىل احلبشة، فاهلجرة للمدينة، ثمَّ اهلجرة املباركة لرسول اهلل9.
وهذه اآلية حتكي إخراجه9:

1 . يف ظالل القرآن، اآلية. 
2 أنظر اجلامع ألحكام القرآن: اآلية. 
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ِفي  ُهَما  ِإْذ  ٱْثَنْيِن   
َ
َثاِني َكَفُروْا  ٱلَِّذيَن  َأْخَرَجُه  ِإْذ  ٱهلُل  َنَصَرُه  َفَقْد  َتنُصُروُه  )ِإالَّ 

َفَأنَزَل ٱهلُل َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدُه  ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل َتْحَزْن ِإنَّ ٱهلَل َمَعَنا  ٱْلَغاِر 

 ٱْلُعْلَيا َوٱهلُل 
َ
ْفَلٰى َوَكِلَمُة ٱهلِل ِهي ِبُجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة ٱلَِّذيَن َكَفُروْا ٱلسُّ

َعِزيٌز َحِكيٌم(.)))

وقد توفرت هذه اآلية عىل أوقات ثالثة، فقد تكررت »إذ« مرات ثالثًا فيها:
وقت إخراجه9 .

وقت مكوثه9 يف الغار.
وقت قوله9 لصاحبه: )ال تحزن إن اهلل معنا...(.

عنادهم  أن  كام  أخرجوه،  الذين  هم  املرشكني  أّن  يف  رصحية  اآلية  إّن  ثمَّ 
وتآمرهم عليه وعىل أصحابه، كل ذلك اضطره إىل مغادرة مكة مدينته العزيزة، 
خماطر  محل  أنه  مع  اإلخراج،  هذا  ولكن  ودعوته..  ونشأته،  والدته،  ومكان 
ومتّناه  له  خطط  ما  بعكس  املسلمة،  الساحة  عىل  ثامرًا  ترك  فقد  مؤملة،  وآثارًا 
املرشكون، فكانت اهلجرة فتحًا كبريًا وأفقًا واسعًا، انطلقت فيه الدعوة املباركة 
لإلسالم للعاملني ودولًة وجمتمعًا... لقد حولت السامء هذا اإلخراج هدفًا آخر 
غري الذى أراده مرشكو مكة، فهم أرادوا قتله9، وملا عجزوا عن ذلك، وحني 
خرج من قبضتهم، ظنوا أّن دعوته سوف ختتنق بالعزل عن الناس، لكن اهلل 
تعاىل أخرجه لتتسع الدعوة وكأنه تعاىل يقول هلم: لن أمكنكم من أن خترجوه 

خمذواًل، وسأخرجه قويًا مدعومًا بنرصي وتسديدي..
فكانت هجرته9 فرجًا ونرصًا مؤزرًا، وصورًة رائعًة يشرتك هبا معه من 

تبعه ممن آمن بدعوته، وهم: )... الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم ...(.)))

1 . التوبة: 40. 
2 . احلرش: 8 . 
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)... َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرَنا َوَأْبَنآِئَنا ...(.)))
)الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإاّل َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا اهلُل ...(.)))

فبعد ما تعرضوا له من أًذى وترشيد وتعذيب، جاء إبعادهم وإخراجهم، 
يتلخص  سببها  وأّن  معاناهتم،  توضح  اآليات  وهذه  ذلك،  عىل  إكراههم  أو 
بالل  صوت  بذلك  عرف  كام  تعاىل  لوحدانيته  وإعالهنم  بدينهم  بتمسكهم 
اللدود  والعدّو  املرشكني،  زعيم  جهل  أيب  قبل  من  املعَذبني  أحد  احلبيش 
تنهال  أحٌد أحٌد أحد، والسياط  به:  الذي يرصخ  السامء، كان شعاره  لرسالة 
أشعة  حتت  جسده  حترق  احلجاز  رمضاء  و  صدره،  عىل  احلديد  وثقل  عليه، 
ديارهم  فقد أخرجوا من  وبالتايل  ترديد ذلك،  ينفك عن  شمس حارقة، ومل 
ومن أمواهلم وأهليهم. وقد محلوا أحزاهنم عىل فراق كل هذا، حتى غدت هذه 
احلالة ذكريات تؤرقهم، وحتضهم عىل هتيئة أسباب العودة لوطنهم، فكان هلم 
َئنَُّهْم ِفي   َلُنَبوِّ ُظِلُموا  َما  َبْعِد  ِمْن  )َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِفي  اهلِل  ذلك ولو بعد حني: 

ْنَيا َحَسَنًة َوالََْجُر ااْلِخَرِة َأْكَبُر َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن(.))) الدُّ

وجاء هذا الوعد اإلهلي بنرصة املؤمنني، وتطييبًا هلم ومكافأًة ملا صّبه عليهم 
املرشكون من أنواع الظلم، وملا هجروه يف ديارهم من أهل ومال.. لقد حظي 
السامء هبذا األجر هلم، بل  بأجر عظيم وثواب جزيل! ومل تكتف  املهاجرون 
جعلتهم أهل املسجد احلرام، وأذنت هلم بقتال كّل من ظلمهم وأخرجهم منه. 
وبعد أن رّصحت بأن ذنبهم وجريمتهم يف نظر أعدائهم أهنم يقولون ربنا اهلل، 
وهي منقبة عظيمة اعرتفت السامء هبا، ووصفتهم هبا، وهي تعدُّ منزلًة جليلة، 

1 . البقرة: 218. 
2 . احلج: 40. 

3 . النحل: 41. 
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دونتها السامء هلم لتخلد يف سجلهم يف الدنيا واآلخرة...م

إذن باإلخراج بدأت اهلجرة، بل اهلجرتان من مكة. وصارت صفًة ُيتفاخر 
هبا، فهذا صاحب هجرة وذاك صاحب هجرتني،.. وكانت نتيجة هذا اإلخراج 
بالعكس مما أرادته قريش منه، وصار هجرًة مباركًة، وفاحتَة أمل ٍ، وبارقَة نرص ٍ، 
انتهت بعودته9 وأصحابه املهاجرين معه إىل مكة املكرمة، وهم فاحتون هلا 
ه  ظافرون بام أعده اهلل تعاىل هلم من نرص ٍ وأجر ٍ عظيمني، وهو وعٌد وعده ربُّ
به، وبشارة له وللمسلمني برّدهم إىل مكة عىل قول قاهرين ألعدائهم، كام يف 

قوله تعاىل:
)ِإنَّ الَِّذي  َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَرادَُّك ِإَلي  َمَعاٍد(.))) واملعاد هو مدينته احلبيبة 
عىل قلبه التي قال عنها وهو يغادرها مكرهًا: »ما أطيبك من بلد، وأحبك إىّل، 

ولوال أّن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك!«.
ِبينًا * لَِّيْغِفَر َلَك  وقد حتدثت عنه أوائل سورة الفتح: )ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا مُّ
ْسَتِقيمًا *  ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَيْهِدَيَك ِصَراطًا مُّ َر َوُيِتمَّ  َم ِمن َذنِبَك َوَما َتَأخَّ ٱهلُل َما َتَقدَّ

ِكيَنَة ِفي ُقُلوِب ٱْلُمْؤِمِنيَن ِلَيْزَداُدۤوْا  َوَينُصَرَك ٱهلُل َنْصرًا َعِزيزًا * ُهَو ٱلَِّذۤي َأنَزَل ٱلسَّ

َحِكيمًا  َعِليمًا  ٱهلُل  َوَكاَن  َوٱأَلْرِض  مٰاَواِت  ٱلسَّ ُجُنوُد  َوهلِلِ  ِإيماِنِهْم  َع  مَّ ِإيمانًا 

ِفيَها  َخاِلِديَن  ٱأَلْنَهاُر  َتْحِتَها  ِمن  َتْجِري  َجنَّاٍت  َوٱْلُمْؤِمَناِت  ٱْلُمْؤِمِنيَن  لُِّيْدِخَل   *

َوُيَكفَِّر َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوَكاَن َذِلَك ِعنَد ٱهلِل َفْوزًا َعِظيمًا(.

وقد سميت السورة بالفتح ختليدًا هلذا احلادث وتعظياًم له، وتنبيهًا ألهدافه 
األزمان  مرِّ  عىل  وألجياهلم  به  هلم  وتذكريًا  واملسلمني،  اإلسالم  عىل  الكبرية 

حني يقرأون التنزيل العزيز، والسرية النبوية املباركة!

1 . القصص: 85 . 



فضائل احلرمني الشريفني

يف تراث أهل البيت: ) 3 ( 

��ی د ا �ل�س�ص�س��ی�د ع��ل�ی ا �د
ّ
م�ح��

متهيد:
ما زلنا نواصل ما ذكرناه يف العددين السابقني )37 و 38( حول فضائل 
وتكرياًم  وقداسًة  فضيلًة  الرشيفان  احلرمان  احتّل  فقد  واملدينة،  مكة  حرمي 
واملذاهب  الفرق  مجيع  وعند  اإلسالمي،  الرتاث  يف  واسعًة  مساحًة  وتعظياًم 
والتي  البيت:،  أهل  أحاديث  من  إلينا  وصل  فيام  وبالذات  اإلسالمية، 
تتمّيز بأهنا األفضل واألصّح؛ ألهنا تصدر عن الثقل الثاين بعد التنزيل العزيز، 
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اللذين مها مصدرا العقيدة والترشيع، وفقًا ملا جاء به احلديث النبوّي املعروف م

بحديث الثقلني، الذي رواه أصحاب الصحاح واملسانيد عن النبّي األكرم9 
بألفاظ عديدة لكنها متقاربة، منها:

»يا أهيا الناس إين تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب اهلل؛ وعرتيت 
أهل بيتي«.)))

به لن تضلوا، كتاب اهلل، حبل ممدود من  ما إن متسكتم  »إين تركت فيكم 
احلوض،  عيّل  يردا  حتى  يفرتقا  ولن  بيتي،  أهل  وعرتيت  األرض،  إىل  السامء 

فانظروا كيف ختلفوين فيهام«.)))
وجودين  يشكالن  ومها  الالئقة،  تلك املساحة  تتوفر للحرمني  ال  وكيف 
خصائص  من  به  يتمتعان  ملا  ودنياهم؛  دينهم  يف  املسلمني  حياة  يف  مباركني 
روحّيًا  املسلم  اإلنسان  بناء  يف  دور  من  إليهام  أسند  وملا  غريمها،  يف  نفتقدها 
وأخالقّيًا واجتامعّيًا..، وملا سّن هلام وخاصًة للحرم املكي بمواقيته املتعّددة من 
رشائع ومناسك وآداب بني ما جيب عىل املسلم أداؤه، وما ينبغي ويستحب له 
ذلك، حني تواجده فيهام يف فريضة أو مستحب يؤديه، وأيضًا لفريضة احلج، 
سبحانه  اهلل  من  بأمر  إبراهيم7،  اهلل  نبّي  هلا  أّذن  حني  األهم،  السبب  وهي 
وتعاىل، فأحيا به هذه البالد يوم أن بّث فيها اخلري والعطاء، وغدا الناس يأتوهنا 
من كل مكان يف عاملنا قدياًم وحديثًا، ومنذ ذلك الوقت الذي رشع فيه منسك 
احلج املبارك، وصار يؤديه أنبياء وصاحلون..، وما زال وسيبقى هذا املنسك 

الدين،  ؛ كامل  الغازي: 203  بن سليامن  داود  الرضا7،  مسند  ؛   340  : األنوار29  بحار   .1
الشيخ الصدوق:238.

ناصف، من علامء  للشيخ منصور عيل  الرسول9  أحاديث  اجلامع لألصول يف  التاج  أنظر   .2
من  وغريه  الفضائل،  كتاب   348 و3:  واإليامن.  اإلسالم  كتاب  ؛   47 الرشيف1:  األزهر 

املصادر.
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يتوجه نحوه املسلمون واملؤمنون ألدائه، حتى يأذن اهلل تعاىل بنهاية دار االبتالء 
والتكاليف، فينتقل اجلميع إىل دار اجلزاء واألجر والثواب ؟! 

من  هلام  وما  املنورة«  املدينة  و  املكرمة  »مكة  الرشيفني  احلرمني  فقداسة 
وظائف جليلة، أمٌر أمجع عليه أهل التوحيد، مما جعلهام حمّل اهتامم أحاديث 
كثرية ومواقف جليلة ألهل البيت:، وهم األدرى بفضائل هذين احلرمني، 
وما هلام من دور كبري ومبارك يف حياة املسلمني يف البناء اإليامين هلم، أو الروحي 
واألخالقي، فضاًل عام ترتكه مناسك احلج واجتامعه السنوّي احلاشد من آثار 
يف ثقافتهم، وتوحيد صفوفهم، وما يتمخض من منافع جليلة.. وقد شكلت 
تلك األحاديث واألقوال واملواقف تراثًا كبريًا، صار مورد عناية ودراسة من 
الفقهي  املستوى  عىل  البيت:،  أهل  مدرسة  أتباع  وبالذات  املسلمني،  قبل 
والروحي واخللقي..، ونحن هنا نقتبس ما يتيرس لنا منه، وبام يتعلق بفضائل 
شكل  عىل  تعاىل  اهلل  شاء  إن  وننرشه  واملدينة،  مكة  املباركني  احلرمني  هذين 

حلقات يف هذه املجلة.
* * *

ُر إمساعيل: 6ـ ِحج�
1. قال أبو عبداهلل7: »إّن إسامعيل دفن أمه يف احلجر، وجعل له حائطًا 

لئال يوطأ قربها«.)))
هاجر  قرب  وفيه  إسامعيل،  بيت  »احلجر  قال:  الّصادق7  عن  الكايف:   .2

وقرب إسامعيل«.
الثالث عذارى  الركن  ييل  مّما  احلجر  »دفن يف  الّصادق7:  وفيه: عن   .3
بنات إسامعيل. ومن أراد أن يصيّل فيه فليكن صالته عىل ذراعني من طرفه مّما 

1 . بحار األنوار 96 : 204.
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ييل باب البيت، فإّنه موضع شبري وشرّب ابني هارون«.)))م

عامر  بن  عبدويه  عن  حمّمد،  بن  واحلسني  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيّل   .4
وغريه، وحمّمد بن حييى، عن أمحد بن حمّمد، مجيعًا ، عن أمحد بن حمّمد بن أيب 
ولد  »ملّا  قال:  أيب عبداهلل7  العّباس، عن  أيب  بن عثامن، عن  أبان  نرص، عن 
إسامعيل محله إبراهيم وأّمه عىل محار وأقبل معه جربئيل حّتى وضعه يف موضع 
ربوٌة  يومئذ  والبيت   ، ماء  فيه يش ٌء من  ، و سقاٌء  زاد  احلجر، ومعه يش ٌء من 
محراء من مدر، فقال إبراهيم7 جلربئيل7: هاهنا أمرت؟ قال: نعم. قال: 

ومّكة يومئذ سلٌم وسمٌر وحول مّكة يومئذ ناٌس من العامليق«. 
يا  هاجر:  قالت  إبراهيم  وىّل  »فلاّم  قال:  أيضًا  عنه  آخر  حديث  ويف   .5
املاء و  البنّية. قال: فلاّم نفد  إبراهيم إىل من تدعنا؟ قال: أدعكام إىل رّب هذه 
عطش الغالم، خرجت حّتى صعدت عىل الّصفا، فنادت: هل بالبوادي من 
أنيس؟ ثّم انحدرت حّتى أتت املروة، فنادت مثل ذلك، ثّم أقبلت راجعًة إىل 

ابنها، فإذا عقبه يفحص يف ماء، فجمعته فساخ ولو تركته لساح«.)))
6. حمّمد بن حييى، عن أمحد بن حمّمد، عن عيّل بن الّنعامن، عن سيف بن 
عمرية، عن أيب بكر احلرضمّي، عن أيب عبد اهلل7 قال: »إّن إسامعيل دفن أّمه 

يف احلجر وحّجر عليها ؛ لئاّل يوطأ قرب أّم إسامعيل يف احلجر«.))) 
عن  سنان،  بن  حمّمد  عن  أبيه،  عن  مجهور،  ابن  عن  أصحابنا،  بعض   .7
قرب  وفيه  إسامعيل،  بيت  »احلجر  قال:  اهلل7  عبد  أيب  عن  عمر،  بن  املفّضل 

هاجر وقرب إسامعيل«.))) 

1 . مستدرك سفينة البحار 2 : 221 ـ 222.
2 . الكايف4 :201.

3 . املصدر نفسه 4 :210. 
4 . املصدر نفسه.
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8 . حمّمد بن حييى، عن أمحد بن حمّمد، عن احلسني بن سعيد، عن فضالة بن 
أّيوب، عن معاوية بن عاّمر، قال: سألت أبا عبد اهلل7 عن احلجر أمن البيت 
هو أو فيه يش ٌء من البيت؟ فقال: »ال وال قالمة ظفر، ولكن إسامعيل دفن أّمه 

فيه، فكره أن توطأ، فحّجر عليه حجرًا، وفيه قبور أنبياء«.))) 
شباب  الوليد  بن  حمّمد  عن  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عّدٌة   .9
الّصرييّف، عن معاوية بن عاّمر قال: قال أبو عبد اهلل7: »دفن يف احلجر مّما ييل 

الركن الّثالث عذارى بنات إسامعيل«.)))
عن  سعيد،  بن  احلسني  عن  حمّمد،  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عّدٌة   .10
دخل  اهلل7  عبد  أبا  رأيت  قال:  املّكّي  أيب بالل  عن  البالد،  أيب  بن  إبراهيم 
احلجر من ناحية الباب، فقام يصيّل عىل قدر ذراعني من البيت، فقلت له: ما 
رأيت أحدًا من أهل بيتك يصيّل بحيال امليزاب. فقال: »هذا مصىّل شرّب وشبري 

ابني هارون«.)))
القاسم، عن عيّل  بنان بن حمّمد، عن موسى بن  11. حمّمد بن حييى، عن 
بن جعفر، عن أخيه أيب احلسن7 قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديًا 
للكعبة، كيف يصنع؟ قال: »إّن أيب أتاه رجٌل قد جعل جاريته هديًا للكعبة، 
من  أال  فينادي  احِلْجر،  يقوم عىل  مناديًا  مر  ثّم  بعها  أو  اجلارية  قّوم  له:  فقال 
قرصت به نفقته، أو قطع به طريقه، أو نفد به طعامه، فليأت فالن بن فالن، 

ومره أن يعطي أواًل فأواًل حّتى ينفد ثمن اجلارية«.)))
12. عيّل بن إبراهيم، عن صالح بن الّسندّي، عن جعفر بن بشري، عن أبان 

1 . املصدر نفسه.

2 . املصدر نفسه.
3 . املصدر نفسه 4 :214 ؛ وسائل الشيعة 5 : 274.

4 . الكايف 4 :242. 
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عن أيب احلّر، عن أيب عبد اهلل7 قال: »جاء رجٌل إىل أيب جعفر7 فقال: إيّن م

أهديت جاريًة إىل الكعبة، فأعطيت هبا مخسامئة دينار، فام ترى؟ قال: بعها ، ثّم 
خذ ثمنها ، ثّم قم عىل حائط احِلْجر، ثّم ناِد وأعِط كّل منقطع به، وكّل حمتاج 

من احلاّج«.)))
إسامعيل،  بن  و حمّمد  أيب عمري،  ابن  أبيه، عن  إبراهيم، عن  بن  13. عيّل 
عن الفضل بن شاذان، عن ابن أيب عمري، وصفوان، عن معاوية بن عاّمر، عن 

أيب عبداهلل7 قال: »إذا كان يوم الرّتوية إن شاء اهلّل فاغتسل، والبس ثوبيك، 
مقام  عند  ثّم صّل ركعتني  والوقار،  الّسكينة  املسجد حافيًا، وعليك  وادخل 
ثّم  املكتوبة،  فصّل  الّشمس،  تزول  حتى  اقعد  ثّم  احِلْجر،  يف  أو  إبراهيم7، 
ثّم  باحلّج،  الّشجرة، وأحرم  أحرمت من  دبر صالتك، كام قلت حني  قل يف 
امض وعليك الّسكينة والوقار، فإذا انتهيت إىل الّرفضاء دون الّردم فلّب؛ فإذا 
تأيت  حّتى  بالّتلبية،  صوتك  فارفع  األبطح،  عىل  وأرشفت  الّردم،  إىل  انتهيت 

1 . املصدر نفسه. 
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منًى«.))) 
14. عّدٌة من أصحابنا، عن أمحد بن حمّمد، عن ابن فّضال، عن احلسن بن 
اجلهم، قال: سألت أبا احلسن الّرضا7 عن أفضل موضع يف املسجد يصىّل 
يف  ذلك  ييل  واّلذي  قلت:  البيت.  باب  و  احِلْجر  بني  ما  »احلطيم  قال:  فيه؟ 
الفضل، فذكر أّنه عند مقام إبراهيم7؛ قلت: ثّم اّلذي يليه يف الفضل، قال: 

يف احِلْجر، قلت: ثّم اّلذي ييل ذلك، قال: كّلام دنا من البيت«.))) 
15. القطب الّراوندّي يف لّب الّلباب: »و روي أّن إسامعيل شكا حّر مّكة، 
فأوحى اهلل إليه أيّن أفتح لك بابًا من أبواب اجلّنة يف احِلْجر، جيري لك الّروح 

إىل يوم القيامة«.))) 
عن  سعيد،  بن  احلسني  عن  حمّمد،  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عّدٌة   .16
بمّكة،  يصيّل  الّرجل  عن  سألته  قال:  زرارة  عن  أبان،  عن  أّيوب،  بن  فضالة 
جيعل املقام خلف ظهره وهو مستقبل القبلة؟ فقال: »ال بأس يصيّل حيث شاء 
املقام،  واحِلْجر، وعند  احلطيم،  وأفضله  أو خلفه  املقام  يدي  بني  املسجد  من 

واحلطيم حذاء الباب«.))) 
بن  حمّمد  وعن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيّل  عن  يعقوب،  بن  حمّمد   .17
إسامعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن عاّمر، عن 
أيب عبداهلل7 قال: »إذا كان يوم الرّتوية إن شاء اهلّل فاغتسل، ثّم البس ثوبيك، 
و ادخل املسجد إىل أن قال ثّم صّل ركعتني عند مقام إبراهيم7 أو يف احِلْجر 

1 . املصدر نفسه 4 : 454.

2 . املصدر نفسه 4 : 525.
3 . مستدرك الوسائل 9 :366. 

4 . الكايف 4 : 526.
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ثّم أحرم باحلّج«...))) 
باالنرصاف،  اهلّل  أمره  مناسكه  ملّا قىض  إبراهيم7  أّن  روي  »و  قال:   .18
فانرصف و ماتت أّم إسامعيل فدفنها يف احِلْجر، وحّجر عليها لئالَّ يوطأ قربها«.)))
بن  بن حمّمد  أمحد  اهلّل، عن  عبد  بن  أبيه، عن سعد  العلل، عن  و يف   .19
عيسى، عن أمحد بن حمّمد بن أيب نرص، عن أبان بن عثامن، عن أيب بصري، عن 
أيب جعفر7 أو أيب عبد اهلل7 يف حديث إبراهيم وإسامعيل8 قال: »وتويّف 

إسامعيل بعده، وهو ابن ثالثني ومائة سنة، فدفن يف احِلْجر مع أّمه«.)))
20. فقه الّرضا7: »أكثر الّصالة يف احلجر، وتعّمد حتت امليزاب، و ادع 
عنده كثريًا، وصّل يف احِلْجر عىل ذراعني من طرفه مّما ييل البيت، فإّنه موضع 
ابني هارون، وإن هتّيأ لك أن تصيّل صلواتك كّلها عند احلطيم  شبري و شرّب 
واحلجر  الباب  بني  ما  واحلطيم  األرض،  وجه  عىل  بقعة  أفضل  فإّنه  فافعل، 
األسود، وهو املوضع اّلذي فيه تاب اهلّل عىل آدم7، وبعده الّصالة يف احِلْجر 
أفضل، وبعده ما بني الّركن العراقّي وباب البيت، وهو املوضع اّلذي كان فيه 
املقام يف عهد إبراهيم7 إىل عهد رسول اهلل9 وبعده خلف املقام اّلذي هو 

الّساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل«.))) 
21. ابن شهرآشوب يف املناقب، عن طاووس الفقيه، قال: »رأيت يف احِلْجر 
مسكينك  بفنائك،  أسريك  ببابك،  »عبيدك  ويدعو:  يصيّل  العابدين7  زين 
بفنائك، سائلك ببابك، يشكو اليك ما الخيفى  عليك«. ويف خرب: »ال ترّدين 

1 . وسائل الشيعة11 : 339.
2 .  املصدر نفسه 13 : 355.

3 .  املصدر نفسه .
4 . مستدرك الوسائل 3 : 422.
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عن بابك...«.))) 
22. وعن عيّل بن مزيد بّياع الّسابرّي، قال: رأيت أبا عبداهلل7 يف احِلْجر 
حتت امليزاب، مقباًل بوجهه عىل البيت، باسطًا يديه وهو يقول: »ألّلهّم ارحم 
ضعفي، وقّلة حيلتي، ألّلهّم أنزل عيّل كفلني من رمحتك، وأدرر عيّل من رزقك 
الواسع، وادرأ عّني رّش فسقة ]اجلّن واإلنس، ورّش فسقة[ العرب والعجم، 
ألّلهّم أوسع عيّل من الّرزق، وال تقرت عيّل، ألّلهّم ارمحني، وال تعّذبني، ارض 

عّني وال تسخط عيّل، إّنك سميع الّدعاء قريٌب جميٌب«.))) 
جعفر  عن  اهلمدايّن،  زياد  بن  أمحد  عن  الّدين،  كامل  يف  الّصدوق   .23
عن  األنصارّي،  نعيم  أيب  عن  العقيقّي،  أمحد  بن  عيّل  عن  العلوّي،  أمحد  بن 
القائم7 يف حديث طويل أّنه قال: »كان عيّل بن احلسني7 يقول يف سجوده 
يف هذا املوضع، وأشار بيده إىل احِلْجر حتت امليزاب: عبيدك بفنائك، )سائلك 

بفنائك( يسألك ما ال يقدر عليه غريك«.)))
عاصم،  بن  عمر  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل   .24
عن أيب عبداهلل7 قال: »كان عيل بن احلسني8 إذا بلغ احِلْجر قبل أن يبلغ 
امليزاب يرفع رأسه ثم يقول: أللهم أدخلني اجلنة برمحتك وهو ينظر إىل امليزاب 
وأجرين برمحتك من النار، وعافني من السقم، وأوسع عيّل من الرزق احلالل، 

واْدرأ عّني رش فسقة اجلن واإلنس، ورّش فسقة العرب والعجم«.)))
أمّية بن عيل، قال: كنت مع أيب احلسن  احِلْجر:  25. اإلمام اجلواد7 يف 
)اإلمام الرضا(7 بمّكة ـ يف السنة التي حّج فيها، ثم سار إىل  خراسان ومعه 

1 . بحار األنوار 99 : 197 ؛ مستدرك الوسائل 3 : 424.
2 .  املصدر نفسه 9 : 427.
3 . املصدر نفسه 9 : 418.

4 . الكايف 4 : 407.
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أبوجعفر )اإلمام اجلواد( 7وأبو احلسن يوّدع البيت، فلاّم قىض  طوافه َعَدَل 
إىل املقام، فصىل  عنده، فصار أبو جعفر7 عىل  عنق موفق يطوف به، فصار 
أبوجعفر إىل احِلْجر، فجلس فيه فأطال، فقال له موفق: قم جعلت فداك. فقال: 
»ما أريد أن أبرح من مكاين هذا، إاّل أن يشاء اهلّل، واستبان يف وجهه الغّم، فأتى 
موفق أبا احلسن7، فقال: جعلت فداك قد جلس أبو جعفر يف احلجر، وهو 
يأبى أن يقوم، فقام أبو احلسن7 فأتى أبا جعفر7، فقال له: قم يا حبيبي. 
فقال: ما أريد أن أبرح من مكاين هذا. قال: بىل يا حبيبي. ثم قال: كيف أقوم 

وقد وّدعت البيت وداعًا ال ترجع إليه، فقال: قم يا حبيبي فقام معه«. )))
26. الدعاء يف احِلْجر: »ألّلهم أنت ريّب ال إله إاّل أنت، خلقتني وأنا عبدك، 
وأنا عىل  عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من رش ما صنعت، أبوء لك 
بنعمتك عيّل، وأبوء بذنبي فاغفر يل، فإّنه اليغفر الذنوب إاّل أنت، ألّلهم إيّن 
ألّلهم بجاه نبّيك املصطفى،   أسألك من خري ما سألك به عبادك الصاحلون، 
ورسولك املرتىض،  طّهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك وحمّبتك، 
وأمتنا عىل السّنة واجلامعة، والشوق إىل  لقائك، ياذا اجلالل واإلكرام، ألّلهم 
نّور بالعلم قلبي، واستعمل بطاعتك بدين، وخّلص من الفتن رّسي، واشغل 
باالعتبار فكري، وقني رّش وساوس الشيطان، وأجرين منه يا رمحن، حتى  ال 

يكون له عيّل سبيل، رّبنا إّننا آمّنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار«.)))

1 . بحار األنوار 49 :120 ؛ احلج والعمرة ومعرفة احلرمني الرشيفني، الشيخ عيل االفتخاري 
: 90ـ 91.

2 . أرسار احلج، للنراقي : 111 ؛ احلج والعمرة ومعرفة احلرمني الرشيفني، الشيخ عيل االفتخاري 
.90 :
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7 ـ امليزاب))):
1. وكان اإلمام السّجاد عندما يطوف، ينظر إىل امليزاب  ويقول:

من  وعافني  النار ،  من  برمحتك  وأجرين  برمحتك،  اجلّنة  أدخلني  »ألّلهّم 
الّرزق  احلالل ، وادرأ عّني رّش فسقة اجلّن واإلنس ،  الّسقم ، وأوسع عيّل من 

ورّش فسقة العرب  والعجم «.)))
أبا عبداهلل7 ف احلجر  2. عن عيل بن مزيد بياع السابري، قال: »رأيت 

حتت امليزاب  مقباًل بوجهه عىل البيت، باسطًا يديه وهو يقول:
»الّلهّم ارحم ضعفي، وقّلة حيلتي، الّلهّم أنزل عيلَّ كفلني من رمحتك، و 
ادُرْر عيلَّ من رزقك الواسع، و اْدرأ َعّني رّش فسقة اجلّن واإلنس ورّش فسقة 
، الّلهّم ارمحني  و ال  العرب والعجم، الّلهّم أوسع عيلَّ من الّرزق والتقرّت عيلَّ

سطح  عىل  النبي9  والدة  من   35 سنة  بنتها  حني  قريش  وضعته  ميزاب  للكعبة  امليزاب :   .  1
الكعبة يف اجلهة الشاملية بني الركن الشاميل والركن الغريب حني عملت هلا سقفًا وكانت قبل 
ذلك بال سقف، ويمتد نحو حجر إسامعيل7 ليسكب ماءه املتجمع عىل سطح الكعبة عند 

سقوط األمطار أو غسل سطحها يف بطن احلجر.
وامليزاب  مثلها.  ارتفاع  يف  أصابع  ثامنية  وسعته  أذرع،  أربعة  امليزاب  طول  وذرع  األزرقي:  قال 

ملبس بصفايح ذهب داخله وخارجه، وكان الذي جعل عليه الذهب الوليد بن عبد امللك.
وقد وقع تغيري وتبديل يف ميزاب الكعبة املرشفة، وذلك لسببني: أحدمها كان إذا اعرتاه خراٌب 
املعظمة  للكعبة  املسلمني هيدي  األغنياء من عظامء  أو  امللوك  بعض  كان  والثاين  عمل غريه، 

ميزابًا فريكب يف الكعبة املرشفة، وينزع الذي قبله.
وامليزاب املوجود يف الكعبة املرشفة إىل العرص احلارض هو امليزاب الذي عمله السلطان عبد املجيد 
خان بن السلطان حممود خان، عمله يف القسطنطينية، ثم جي ء به وركب سنة 1276هـ، وهذا 
امليزاب مصفح بالذهب. وقد أدخلت عليه ترميامت جزئية يف املسامري العلوية املانعة لوقوف 

احلامم عليه.
2 . الكايف 4: 407 ؛ أدعية وآداب احلرمني يف العمرة املفردة:320.
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، إنك سميع الدعاء، قريب جميب«.)))م تعّذبني، أرض عني، وال تسخط عىلَّ

امليزاب   ماء   ...« الصادق7:  اإلمام  عن  املجليس1  العالمة  روى   .3
يشفي املريض«.)))

4. قال طاووس: رأيت رجاًل يصيّل يف املسجد احلرام حتت امليزاب  يدعو 
ويبكي يف دعائه، فجئته حني فرغ من صالته، فإذا هو عيّل بن احلسني8، فقلت 
له: يا بن رسول اهلل رأيتك عىل حالة كذا ولك ثالثة أرجو أن تؤّمنك من اخلوف: 
أحدها أّنك ابن رسول اهلل9، والثاين: شفاعة جّدك رسول اهلل9، والثالثة: 
رمحة اهلل تعاىل. فقال7: يا طاووس! أّما إيّن ابن رسول اهلل9 فال يؤمنني ؛ ألّن 
اهلل تعاىل يقول: )َفال أْنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َوال َيَتَساَءلوَن(.))) وأّما شفاعة جّدي فال 
تؤمنني، ألّن اهلل تعاىل يقول: )َوال َيْشَفُعوَن إاّل ِلَمن ِ اْرَتَضى(.))) وأّما رمحة اهلل فإّن 
اهلل تعاىل يقول: )إنَّ َرْحَمَة اهلِل َقر ِيٌب ِمَن اُلمْحِسِنيَن(.))) وال أعلم أيّن حمسن.)))

5. حممد بن عيسى، وأمحد بن إسحاق مجيعًا، عن سعدان بن مسلم قال: 
حتت  بالبيت  عهده  آخر  فكان  احلجر...،  استلم  موسى7  احلسن  أبا  رأيت 
امليزاب ، وبسط يده ودعا، ثّم مكث ما شاء اهلل، ثّم خرج من باب احلّناطني 

حتى أتى ذا طوى ، وكان وجهه إىل املدينة.)))
6. فضل ماء امليزاب : عن يعقوب بن يزيد، عن حييى بن املبارك، عن عبداهلل 

1 . بحار األنوار 96 : 199.

2 . املصدر نفسه 59 : 286.
3 . املؤمنون 23: 101.

4 . األنبياء 21: 28.

5 . األعراف 7: 56.
6 . كشف الغّمة 2: 108 ؛ حلية األبرار3 : 289/ 15 ؛ البحار 46 : 101/ 89 ؛ العوامل 18: 

120/ 3 ؛ حج األنبياء واألئمة:1 : 304.
7 . قرب اإلسناد :1226/316؛ الوسائل13: 348/ 17918، البحار99 : 194/ 1.
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بن جبلة، عن صارم قال: اشتكى  رجل من إخواننا بمّكة، حّتى سقط للموت، 
فلقيت أبا عبداهلل7 يف الطريق، فقال يل: يا صارم ما فعل فالن؟ فقلت: تركته 
بحال املوت، فقال: أما لو كنت مكانكم ألسقيته من ماء امليزاب، قال: فطلبناه 

أرعدت  ثّم  ارتفعت سحابة،  إذا  نحن كذلك  فبينا  نجده،  فلم  أحد  كّل  عند 
وأبرقت وأمطرت، فجئت إىل بعض من يف املسجد، فأعطيته درمهًا وأخذت 
قدحًا، ثّم أخذت من ماء امليزاب، فأتيته به فسقيته، فلم أبرح من عنده حّتى 

رشب سويقًا وبرئ بعد ذلك.)))
7. وكان الصادق7 حتت امليزاب، ومعه مجاعة إذ جاء شيخ فسلم، ثم قال: 
يا ابن رسول اهلل إين ألحبكم أهل البيت، وأبرأ من عدوكم، وإين بليت ببالء 
شديد، وقد أتيت البيت متعوذًا به مما أجد، ]وتعلقت بأستاره، ثم أقبلت إليك، 
وأنا أرجو أن يكون سبب عافيتي مما أجد[، ثم بكى وأكّب عىل أيب عبداهلل7 
يقّبل رأسه ورجليه، وجعل أبوعبداهلل7 يتنّحى عنه، فرمحه وبكى؛ ثم قال: 
»هذا أخوكم قد أتاكم متعّوذًا بكم، فارفعوا أيديكم؛ فرفع أبوعبداهلل7 يديه 

8 . املحاسن2 : 401 ؛ الكايف 6 : 387 ؛ الوسائل 25 : 262 ؛ حممدرضا نعمتي، احلج يف السنة.
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ورفعنا أيدينا، ثم قال7: أللهم إنك خلقت هذه النفس من طينة أخلصتها، 
اآلفات  عنها  تنحي  أن  شئت  وإن  أوليائك،  وأولياء  أولياءك  منها  وجعلت 
لفعلت. أللهم وقد تعوذ بيتك احلرام الذي يأمن به كل شئ. أللهم وقد تعوذ 
وعيّل  حممد  بحق  أسألك  خلقك  عن  بنوره  احتجب  من  يا  أسألك  وأنا  بنا، 
ومضطر  ومكروب  وملهوف  حمزون  كل  غاية  يا  واحلسني  واحلسن  وفاطمة 
مبتىل أن تؤمنه بآماننا مما جيد، وأن متحو من طينته ما قدر عليها من البالء، وأن 

تفرج كربته يا أرحم الرمحني«.
فلام فرغ من الدعاء انطلق الرجل، فلام بلغ باب املسجد رجع وبكى، ثم 
قال: )َاهلُل َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُه(، واهلل ما بلغت باب املسجد ويب مما أجد 

قليل وال كثري، ثم وىل.)))
8. قال ابن ظهرية: »ويروى عن أيب هريرة وسعيد بن جبري و] اإلمام[ زين 
العابدين7 أهّنم كانوا يلتزمون ما حتت امليزاب  من الكعبة قال: ومن فضائل 

احِلْجر أّن فيه قرب إسامعيل وأّمه هاجر«.)))
9. عّدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن حمّمد 
بن سنان، عن عبداهلل بن مسكان قال: حّدثني أّيوب أخو ُاديم )))، عن الشيخ  
]يعني موسى بن جعفر[8، قال: قال يل أيب: كان أيب7 إذا استقبل امليزاب  
قال: »ألّلهّم اعتق رقبتي من الّنار ، واوسع عيّل من ر زقك احلالل ، وادرء عّني 

رّش فسقة اجلّن واإلنس ، وأدخلني اجلّنة برمحتك«.)))

1 . الدعوات، قطب الدين الراوندي: 204 205.
2 . السيد حممد مهدي بحر العلوم، حتفة الكرام يف تاريخ مكة وبيت اهلل احلرام : 166.

3 . هو أّيوب بن احلّر اجلعفي من أصحاب الصادق والكاظم8.
4 . الكايف 4 : 407/ 2 ؛ وسائل الشيعة 13: 334 / 17878.
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10. عن الرضا7 : »فاذا انتهيت إىل  حتت امليزاب  فقل: ألّلهم أظلني حتت 
ظّل عرشك، يوم الظّل إاّل ظّلك، آمني روعة القيامة، واعتقني من النار، و 
أوسع عيّل رزقي من احلالل، وادرء عني رّش فسقة اجلّن واإلنس، ورّش فتنة 

، إنك أنت التواب الرحيم«. ))) العرب والعجم، واغفريل وتب عيلَّ
11. عن جعفر بن حممد، عن أبيه8: »أّن النبي9 كان إذا حاذى ميزاب 
املوت، والعفو  الراحة عند  إيّن أسألك  ألّلهم  يقول:  الطواف  الكعبة وهو يف 

عند احلساب«.)))
12. اإلمام احلجة صلوات اهلل عليه حتت امليزاب :

عن أيب نعيم األنصاري، ]عن القائم7 يف حديث طويل أّنه قال: كان عيّل 
بن احلسني7 يقول يف سجوده[ قال: »كان صلوات اهلل عليه يقول يف سجوده 
يف هذا املوضع، وأشار بيده إىل احلجر حتت امليزاب: »عبيدك بفنائك، سائلك 

بفنائك، يسئلك  ما ال يقدر عليه غريك«.)))
االسم  فيه  أنه  روي  و  امليزاب ،  حتت  الكاظم7  احلسن  أيب  اإلمام  دعاء   .13

األعظم:
»يا نور يا قّدوس، يا نور يا قّدوس، يا نور يا قّدوس، يا حّي يا قّيوم، يا حّي 
يا قّيوم، يا حّي ياقّيوم، يا حّي ال يموت، يا حّي ال يموت، يا حّي ال يموت، 
يا حّي حني ال حّي، يا حّي حني ال حّي، ياحّي حني ال حّي، يا حّي ال إله إال 
أنت، يا حّي ال إله إال أنت، يا حّي ال إله إال أنت، أسألك يا ال إله إال أنت، 
أسألك يا ال إله إال أنت، أسألك يا ال إله إال أنت، أسألك بال إله إال أنت، يا 

1 . املستدرك 2 :149 ؛ احلج والعمرة ومعرفة احلرمني الرشيفني، للشيخ عيل االفتخاري :87.
2 . احلج والعمرة ومعرفة احلرمني الرشيفني : 88 ؛ فتح العزيز، عبدالكريم الرافعي7 : 324.

3 . البحار99 :195؛ عيل االفتخاري، احلج والعمرة ومعرفةاحلرمني الرشيفني : 89 ؛ مستدرك 
الوسائل 9: 418.
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حّي ال إله إال أنت، أسألك بال إله إال أنت، يا حّي ال إله إال أنت، أسألك بال م

إله إال أنت، يا حّي ال إله إال أنت، أسألك بال إله إال أنت، أسألك بال اله اال 
أنت، أسألك بال اله اال أنت، أسألك باسمك اهلل الّرمحن الّرحيم العزيز املبني، 
أسألك باسمك اهلل الّرمحن الّرحيم العزيز املبني، أسألك باسمك اهلل الّرمحن 

الّرحيم العزيز املبني«.)))

8 الركن اليماني
الّشّحام ، عن أيب  1. أمحد بن حمّمد، عن  الربقّي، رفعه عن أيب اسامة زيٍد 
عبداهلل7 قال:  »كنت أطوف مع أيب، و كان إذا انتهى إىل احلجر  مسحه بيده 
و قّبله، و إذا انتهى إىل الّركن   اليامين  التزمه، فقلت: جعلت فداك متسح احلجر 
إاّل  اليامين   الّركن   أتيت  ما  اهلل9  رسول  »قال  فقال:  الياميّن؟  تلتز م  و  بيدك 

وجدت جربئيل7 قد سبقني إليه يلتز مه «.)))
2. عيّل بن إبراهيم، عن أبيه، و حمّمد بن إسامعيل عن  الفضل  بن  شاذان، 
عن  ابن  أيب عمري ٍ، عن حفص  بن  البخرتّي، عن أيب عبداهلل7 قال:  »إّن يف هذا 
ـ  ملكًا أعطي سامع أهل  األرض ، فمن  املوضع  يعني حني جيوز الّركن  اليامين 

صىّل عىل رسول  اهلل9 حني يبلغه، أبلغه إّياه «.)))
3. حمّمد بن حييى، عّمن ذكره، عن حمّمد بن  جعفر ٍ الّنوفيّل، عن إبراهيم بن  
عيسى، عن أبيه، عن أيب احلسن 7 : »أّن رسول اهلل9 طاف بالكعبة، حّتى 
إذا بلغ الّركن  اليامين  رفع راسه إىل الكعبة، ثّم قال: احلمدهلل اّلذي رّشفك و 
له خيار  اهد  الّلهّم  إمامًا،  علّيًا  نبّيًا، و جعل  بعثني  اّلذي  احلمدهلل  و  عّظمك 

1 . بحار األنوار91 :313 314 ؛ مستدرك الوسائل9 :433.
2 . وسائل الشيعة 3 : 338 ؛ الكايف 4 : 408.

3 . الكايف 4 : 409.
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خلقك و جّنبه رشار خلقك«. )))
عن  األشعرّي،  عن   العّطار   بن   حمّمد  عن  أيب  الرضا7،  أخبار  عيون   .4
سهل ٍ، عن أمحد بن  موسى، عن حمّمد بن  سعٍد عن أيب احلسن  الّرضا7 قال:  
كنت معه يف الّطواف، فلاّم رصنا معه بحذاء الّركن   اليامين ،  قام7 فرفع يده و 
قال: »يا اهلل، يا ويّل العافية، و راز ق العافية، واملنعم بالعافية، واملّنان بالعافية، 
واملتفّضل بالعافية عيّل وعىل مجيع  خلقك، رمحان الدنيا و اآلخرة و رحيمهام، 

صّل عىل حمّمٍد و آل حمّمٍد و ارزقنا العافية و متام العافية يف شكر  العافية، يف 
الدنيا و اآلخرة يا أرحم الّرامحني «.)))

شباب  الوليد،  بن   حمّمد  عن  ز ياٍد،  بن   سهل   عن  أصحابنا،  من  عّدٌة   .5
بني  ما  »دفن  قال:   أيب عبداهلل7  الّدهنّي، عن  عاّمر ٍ  بن   معاوية  الّصرييّف عن 

الّركن   اليامين   و احلجر  األسود سبعون نبّيًا، أماهتم اهلّل جوعًا و رّضًا«.)))

1 . املصدر السابق 4 : 410.
2 . عيون أخبار الرضا7 1 : 19. 

3 . الكايف 4 : 214.
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6. عيّل بن إبراهيم، عن أبيه، عن  ابن  أيب عمري ٍ، عن معاو ية بن  عاّمر ٍ، عن أيب م

عبداهلل7 قال:  »الّركن  اليامين  باٌب من أبواب  اجلّنة، مل يغلقه اهلل منذ فتحه«؛ و 
يف ر وايٍة أخرى: »بابنا إىل اجلّنة اّلذي منه ندخل «.)))

7. فقه الرضا7 : »تطوف أسبوعًا، و تقارب بني خطاك ... فإذا بلغت 
الّركن  اليامين  فاستلمه، فإّن فيه بابًا من أبواب  اجلّنة، مل يغلق منذ فتح، و تشري 
اهلل؛  يا رسول  تقول: أصيّل عليك  الّركن  و  املسجد مقابل هذا  زاو ية  إىل  منه 
وتقول بني الّركن   اليامين   وبني ركن  احلجر  األسود: )ربَّنا آِتنا ِفي الدنَيا َحَسَنًة 
َو ِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّار(  فإذا كنت يف الّشوط الّسابع فقف عند 

املستجار ، وتعّلق بأستار  الكعبة، وادع اهلل كثريًا، و ألّح عليه، و سل حوائج 
الدنيا و اآلخرة، فإنه قر يٌب جميٌب «.)))

8 . قال الّصادق7 : »إنه بابنا اّلذي ندخل منه اجلّنة، وهلذا قال7: إّن فيه 
بابًا من أبواب  اجلّنة، مل يغلق منذ فتح، و فيه هنٌر من اجلّنة تلقى فيه أعامل العباد«.

قال املصنف: و هذا هو الّركن  اليامينّ ، ال ركن احلجر.)))
9. و عنهم، عن سهل  بن  ز ياٍد، عن  احلسن  بن  عيّل بن  الّنعامن ، عن إبراهيم 
بن  سنان ٍ، عن أيب مريم قال:  كنت مع أيب جعفر 7 أطوف، فكان ال يمّر يف 
طواٍف من طوافه بالركن  الياميّن، إاّل استلمه؛ ثّم يقول: »ألّلهّم تب  عيلّ  حّتى 

أتوب، واعصمني حّتى ال أعود«.)))
10. و عن حمّمد بن  حييى، عن أمحد بن  حمّمٍد، عن حمّمد بن  إسامعيل، عن 
حمّمد بن  الفضيل،  عن  الّربيع  بن  خثيم ٍ، قال:  شهدت أبا عبداهلل7 و هو يطاف 

1 . املصدر نفسه 4 : 409.
2 . فقه الرضا7، عيل بن بابويه: 219.

3 . علل الرشائع، الشيخ الصدوق2 : 424.
4 . وسائل الشيعة  3 : 334. 
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به، حول الكعبة يف حممل ٍ، و هو شديد املرض ، فكان كّلام بلغ الّركن  الياميّن،  أمرهم 
فوضعوه باألرض ، فأخرج يده من كّوة املحمل ، حّتى جيّرها عىل األرض ، ثّم 
يقول: »ارفعوين؛ فلاّم فعل ذلك مرارًا يف كّل شوٍط، قلت له: جعلت فداك يا ابن 
رسول  اهلل إّن هذا يشّق عليك؛ فقال: إين سمعت اهلل عّزوجّل يقول:  )لَيْشَهُدوا 

َمناِفَع َلُهْم( ؛ فقلت: منافع الدنيا أو منافع اآلخرة؟ فقال: الكّل«. )))

11. و عنه، عن أبيه، عن  ابن  أيب عمري ٍ، عن معاو ية بن  عاّمر ٍ، عن أيب عبداهلل7 
قال:  »الّركن  اليامينّ  باٌب من أبواب  اجلّنة، مل يغلقه اهلل منذ فتحه«.))) 

األئّمة:  و  الّنبّي9  عن   رو ي  و  قال:  احلسني ،  بن   عيّل  بن  حمّمد   .12
من العلل  قال : »صار الّناس يستلمون احلجر و الّركن الياميّن، و ال يستلمون 
الّركنني  اآلخرين ، ألّن احلجر األسود و الّركن  اليامينّ  عن يمني  العرش ، و إنام 

أمر اهلل أن يستلم ما عن يمني  عرشه «.)))
13. غياث بن إبراهيم، عن جعفر 7ٍ، عن أبيه7 قال:  »كان رسول اهلل9 
ال يستلم إاّل الّركن األسود و الياميّن، ثّم يقّبلهام و يضع خّده عليهام، و رأيت 

أيب يفعله «.)))
بن   فضالة  عن  سعيٍد،  بن   احلسني   عن   حمّمٍد،  بن   أمحد  عن  عنه،  و   .14
أّيوب، عن معاو ية قال:  رأيت العبد الّصالح7 دخل الكعبة، فصىّل ركعتني  
عىل الّرخامة احلمراء، ثّم قام فاستقبل احلائط بني الّركن   اليامينّ  و الغريّب، فرفع 
يده عليه و لصق به و دعا، ثّم حتّول إىل الّركن   اليامينّ  فلصق به و دعا، ثّم أتى 

1 . املصدر نفسه 3 : 391.
2 . املصدر نفسه 3 : 342. 

3 . املصدر نفسه 3 : 338 ـ 339. 
4 . املصدر نفسه 3 : 338. 
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أيب  عن  السندي،  الفرج  أيب  عن  يزيد،  بن  يعقوب  عن  سهل،  عن   .15
بالبيت، فقال7: أي هذا أعظم حرمة؟  عبداهلل7 قال:  »كنت أطوف معه 
فقلت: جعلت فداك أنت أعلم هبذا مني؛ فأعاد عيّل فقلت له: داخل البيت. 
فقال: الركن  اليامين  عىل باب من أبواب اجلنة، مفتوح لشيعة آل حممد، مسدود 
يلصق  إال صعد دعاؤه حتى  بدعاء عنده  يدعو  ما من مؤمن  و  عن غريهم، 

بالعرش، ما بينه و بني اهلل حجاب«.)))
16. بعض نسخ الّرضوّي7، عن أيب عبداهلل احلسني 7 أنه قال: »الّركن  
اليامين  باٌب من أبواب اجلّنة مل يمنعه منذ فتحه و أّن ما بني هذين  الّركنني  األسود 

و الياميّن ملٌك يدعى هّجري يؤّمن عىل دعاء املؤمنني«.)))
من  بابًا  فيه  فإّن  فاستلمه  اليامين   الّركن   بلغت  »فإذا  الّرضا7:  فقه   .17
أبواب اجلّنة مل يغلق منذ فتح، و تسري منه إىل زاوية املسجد مقابل هذا الّركن  و 

تقول: أصيّل عليك يا رسول اهلل«.))) 
18. اإلمام الصادق7: »...و باب الّركن   اليامين   باب الّتوبة، و هو باب 

آل  حمّمد: وشيعتهم إىل احلجر «.)))

9 ـ املسجد احلرام
قال سامحة العالمة آية اهلل الشيخ عبداهلل جوادي آميل:

1 . املصدر نفسه 3 :  337.
2 . الوايف  13 : 836.

3 . مستدرك الوسائل 9 :391.
4 . املصدرالسابق 9 :389.
5 . بحاراألنوار 99 :630.
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احلرمة اخلاّصة للمسجد احلرام
تتمّتع املساجُد كاّفة السيام منها املسجد احلرام  بحرمة خاّصة؛))) فاملسجد 
احلرام حيوي بيت اهلل احلرام، واملكان النهائي لذلك البيت الرشيف  ،))) ونقطة 

انطالق اإلرساء واملعراج.)))
هنا  من  حمرتمان،  حرامان  وزماهنام،  كموسمهام  والزيارة،  احلّج  مكان  إّن 
أو  بالنفس  خيتّص  ال  القصاص  إّن  حيث  لكن  فيه،  االبتدائي  القتال  حّرم 
ْهُر  )الشَّ احرتامها:  وهتك  احلرمات  نقض  يف  قصاص  هناك  وإّنام  الطرف، 
َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتدى  َفَمِن  ِقصاٌص  اْلُحُرماُت  َو  اْلَحراِم  ْهِر  ِبالشَّ اْلَحراُم 

ِبِمْثِل َما اْعَتدى َعَلْيُكْم َو اتَُّقوا اهلَل َو اْعَلُموا َأنَّ اهلَل َمَع اْلُمتَِّقيَن(.)))

يقول اهلل تعاىل: )َو اْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َو َأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم 
َو اْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َو ال ُتقاِتُلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َحتَّى ُيقاِتُلوُكْم ِفيِه 

َفِإْن قاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكذِلَك َجزاُء اْلكاِفِريَن(.)1))

ومن الواضح أّن حرمة املسجد احلرام نشأت من احرتام الكعبة، متامًا كام 
كان  احرتام الكعبة واملسجد سببًا يف حرمة مّكة، واحرتام الثالثة معًا سببًا يف 
اإلسالم  ألجل  ؛  كاّفة  احلرمات  هذه  كانت  حيث  لكن  اإلهلي،  احلرم  حرمة 
يف  املسلمون  يتعّرض  عندما  هناك  املرشكني  قتل  برضورة  أمٌر  صدر  نفسه، 

6 . ُانظر: سورة اجلّن: 18؛ واحلّج: 40 ؛ واألعراف: 29، 31؛ والبقرة: 114، 187؛ واألنفال: 
34؛ والتوبة: 28.

7 . البقرة: 144.
8 . اإلرساء: 1.
9 . البقرة: 194

10 . البقرة: 191.
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آبائه عن  الّرضا عن  بإسناد أخي دعبل ٍ، عن   الطويس،  للشيخ  1. األمايل 
أمري املؤمنني: أنه قال:  »أربعٌة من قصور  اجلّنة يف الّدنيا، املسجد احلرام، و 

مسجد الّرسول ، و مسجد بيت املقدس ، و مسجد الكوفة«.)))
2. وقال أبو جعفر7 أليب محزة الثاميل: »املساجد األربعة: املسجد احلرام، 
محزة!  أبا  يا  الكوفة،  ومسجد  املقدس،  بيت  ومسجد  الرسول9،  ومسجد 

الفريضة فيها تعدل حجة، والنافلة تعدل عمرة«.)))
األشعر ّي، عن  العّطار ، عن   معًا عن حمّمٍد  ماجيلويه،  و  أيب  3. اخلصال، 
بعض   أصحابنا، عن  احلسن  بن  عيلٍّ و أيب الّصخر ، رفعاه إىل أمري املؤمنني7 
مسجد  و  املسجد احلرام ،  مساجد،  ثالثة  إىل  إاّل  الّرحال  تشّد  قال: »ال  أنه 

رسول  اهلل9، و مسجد الكوفة«.)))
4. إّن علّيًا7 نادى  يف املوقف: »أن ال يطوف بعد هذا العام عريان، وال 

يقرب املسجد احلرام  بعد هذا العام مرشك«.)))
تعدل  احلرمني   »الّصالة يف  أمرياملؤمنني7:  قال  األربعامئة،  اخلصال،   .5

ألف صالٍة«.)))
، عن أبيه، عن  ابن  معبٍد، عن  ابن  خالٍد، عن   6. ثواب األعامل، أيب، عن عيلٍّ
الّرضا عن آبائه عن  الباقر : قال:  »صالٌة يف املسجد احلرام  أفضل من مائة 

1 . احلُج رموٌز و ِحَكم : 88 ـ 89.
2 . أمايل الطويس 1 : 379.

3 . من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق 1 :228.
4 . اخلصال1: 94.

5 . حج األنبياء و األئمة: : 242.
6 . اخلصال 2 :421.
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ألف صالٍة يف غري ه من املساجد«.)))
7. كامل الزيارات، عيّل بن احلسني ، عن سعٍد، عن  ابن  عيسى، عن موسى 
بن  القاسم ، عّمن حّدثه، عن مراز م ٍ قال:  سألت أبا عبد اهلل7 عن  الّصالة يف 
تعدل  »قال رسول اهلل9: صالٌة يف مسجدي  فقال7:  اهلل؛  مسجد رسول  
ألف صالٍة يف غري ه، و صالٌة يف املسجد احلرام  تعدل ألف صالٍة يف مسجدي؛ 
تعاىل:   فقال  بعض ٍ،  من  أفضل  بعضها  جعل  و  مّكة  فّضل  اهلل  إّن  قال:  ثّم 
(  و قال: إّن اهلل فّضل أقوامًا و أمر باّتباعهم 

ً
)َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصّلی

و أمر بـموّدهتم يف الكتاب  «.)))
عن   صدقة،  ابن   عن   هارون،  عن  احلمريّي،  عن   أيب،  األعامل،  ثواب   .8
الّصادق 7 عن آبائه: قال: قال رسول اهلل9:  »صالٌة يف مسجدي تعدل 
عنداهلل عرشة آالف صالٍة يف غريه من املساجد، إاّل املسجد احلرام، فإّن الّصالة 

فيه تعدل مائة ألف صالٍة«.)))
9. تفسري العيايش، عن  احلسن  بن  عيّل بن  الّنعامن ، قال:  ملّا بنى املهدّي يف 
املسجد احلرام   بقيت داٌر يف تربيع  املسجد، فطلبها من أرباهبا فامتنعوا، فسأل 
عن ذلك الفقهاء، فكلٌّ قال له: إنه ال ينبغي أن يدخل شيئًا يف املسجد احلرام   
غصبًا؛ قال له عيّل بن يقطني ٍ يا أمرياملؤمنني لو كتبت إىل موسى بن  جعفر 7ٍ 
بن  موسى  يسأل  أن  املدينة  وايل  إىل  فكتب  ذلك،  يف  األمر   بوجه  ألخربك 
صاحبها  علينا  فامتنع  احلرام    املسجد  يف  ندخلها  أن  أردنا  دار ٍ  عن  جعفر7 ٍ 
فكيف املخرج من ذلك؟ فقال ذلك أليب احلسن 7 فقال أبو احلسن : »و ال بّد 

1 . ثواب األعامل :28؛ بحار األنوار 96 : 241.
2 . كامل الزيارات :21.

3 . بحار األنوار 96 : 241؛ ثواب األعامل:28.
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»بسم  اهلل الّرمحن  الّرحيم،  إن كانت الكعبة هي الّناز لة بالّناس  فالّناس أوىل 
أوىل  فالكعبة  الكعبة،  بفناء  ]الّناز لني [  النازلون  الّناس هم  إن كان  بفنائها، و 
بفنائها«؛ فلاّم أتى الكتاب املهدّي، أخذ الكتاب فقّبله، ثّم أمر هبدم  الّدار ، فأتى 
أهل الّدار  أبا احلسن 7 فسألوه أن يكتب هلم إىل املهدّي كتابًا يف ثمن  دار هم؛ 

فكتب إليه: »أن  ارضخ هلم شيئًا«؛ فأرضاهم. )))
10. حدثني حممد بن احلسن، قال حدثني حممد بن احلسن الصفار، عن 
ابن فضال، عن عيل بن عقبة بن خالد، عن ميرسة قال:  أمحد بن حممد، عن 
كنت عند أيب جعفر7 وعنده يف الفسطاط نحو من مخسني رجاًل، فجلس بعد 
سكوت منا طوياًل فقال: »ما لكم لعلكم ترون أين نبي اهلل! واهلل ما أنا كذلك، 
ولكن يل قرابة من رسول اهلل9 ووالدة، فمن وصلنا ، وصله اهلُل ومن أحبنا 
البقاع أفضل عند اهلل  أّي  اهلُل، أتدرون  اهلُل عزوجل، ومن حرمنا حرمه  أحبه 
منزلة؟ فلم يتكلم أحٌد منا، وكان هو الراّد عىل نفسه، قال: ذلك مكة احلرام 
التي رضيها اهلل لنفسه حرمًا وجعل بيته فيها، ثم قال: أتدرون أي البقاء أفضل 
فيها عند اهلل حرمة؟ فلم يتكلم أحد منا فكان هو الراد عىل نفسه، فقال: ذلك 
اهلل  عند  أفضل  احلرام  املسجد  بقعة يف  أي  أتدرون   : قال  ثم  احلرام،  املسجد 
حرمة؟ فلم يتكلم أحد منا فكان هو الراد عىل نفسه، قال: ذلك ما بني الركن 
األسود واملقام وباب الكعبة، وذلك حطيم إسامعيل7 ذلك الذي كان يذود 
غنيامته ويصيل فيه، واهلل لو أن عبدًا صف قدميه يف ذلك املكان قام لياًل مصليًا 
حتى جييئه النهار، وصام حتى جييئه الليل ومل يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت، 

1 . بحار األنوار 96 :84 ، مؤسسة الوفاء - بريوت، الطبعة الثانية، 1403هـ.
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مل يقبل اهلل منه شيئًا أبدًا«.)))
11. يف الدروس :149، روى البزنطي عن ثعلبة بن ميرس، قال: كّنا عند 
أيب جعفر7 يف الفسطاط )منى ( نحوًا من مخسني رجاًل، فقال لنا: »أتدرون 
أّي البقاع أفضل عند اهلل منزلة؟ فلم يتكّلم أحد، فكان هو الراّد عىل  نفسه، 
فقال: تلك مّكة احلرام الذي رضيها اهلل لنفسه حرمًا، وجعل بيته فيها. ثم قال: 
أتدرون أي  بقعة يف مّكة أفضل حرمة؟ فلم يتكلم أحد، فكان هو الراّد عىل  
نفسه، فقال: ذلك املسجد احلرام. ثم قال: أتدرون أي بقعة يف املسجد أعظم 
فقال: ذلك بني  نفسه.  الراد عىل   أحد، فكان هو  يتكلم  فلم  اهلل حرمة؟  عند 
الركن )احلجر( األسود إىل  باب الكعبة، ذلك حطيم إسامعيل7 الذي كان 
يذود فيه غنيمته ويصيّل فيه. فواهلل لو أّن عبدًا صّف قدميه يف ذلك املقام، قائاًم 
بالليل مصليًا حتى  جيّنه النهار، وقائاًم النهار حتى  جيّنه الليل، ومل يعرف حقنا 

وحرمتنا أهل البيت، مل يقبل اهلل منه شيئًا أبدًا!«.
أْفِئَدًة  )َفاْجَعْل  قال:  أن  رّبه  عىل   اشرتط  مما  كان  إبراهيم7  أبانا  إن  أال 
َتْهو ِي إَلْيهْم( أما إّنه مل يعن الناس كّلهم، فأنتم أولئك رمحكم اهلل  ِمَن النَّاس ِ 

ونظراؤكم، وإّنام مثلكم يف الناس مثل الشعرة السوداء يف الثور األنور.)))
12. عيّل بن إبراهيم، عن أبيه، وحممد بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان 
أيب  عن  عاّمر،  بن  معاوية  عن  عمري،  أيب  وابن  حييى،  بن  صفوان  عن  مجيعًا، 
السكينة  عىل  حافيًا  فادخله  احلرام،   املسجد  دخلت  »إذا  قال:  عبداهلل7 
والوقار واخلشوع؛ وقال: ومن دخله بخشوع غفر اهلل له إن شاء اهلل، قلت: 
ما اخلشوع؟ قال: السكينة، التدخله بتكرّب، فإذا انتهيت إىل باب املسجد فقم 

1 . ثواب األعامل، الشيخ الصدوق : 204 – 205.
2 . عيل االفتخاري الگلبايگاين، احلج و العمرة و معرفة احلرمني الرشيفني: 158.
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وقل: السالم عليك أهّيا النبّي ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل وباهلل ومن اهلل وما م

عىل  والسالم  رُسول اهلل،  عىل  والسالم  ورسله،  أنبياء  عىل  والسالم  اهلل،  شاء 
إبراهيم، واحلمد هلل رب العاملني، فإذا دخلت املسجد فارفع يديك واستقبل 
البيت وقل: ألّلُهّم إيّن أسألك يف مقامي هذا يف أّول مناسكي أن تقبل توبتي، 
وأن جتاوز عن خطيئتي، وتضع عني وزري، احلمد هلل الذي بلغني بيته احلرام، 
ُمباركًا  للناس وأْمنًا  الذي جعلته مثابة  بيتك احلرام،  أّن هذا  إيّن أشهد  ألّلُهّم 
بيتك، جئت أطلب  بلدك، والبيت  البلد  إيّن عبدك و  ألّلُهّم  للعاملني،  وهدًى 
املضطّر  مسألة  أسألك  بقدرك،  راضيًا  ألمرك،  مطيعًا  طاعتك،  وأؤّم  رمحتك 
أبواب رمحتك واستعملني بطاعتك  افتح يل  ألّلُهّم  إليك، اخلائف لعقوبتك، 

ومرضاتك«.)))
13. يف البحار، أوىص  رجل بجاريته هديًا للكعبة، فقدم الويص إىل  مّكة، 
ودخل املسجد احلرام ، فسأل عن )حكم( اجلارية، فقيل له: إدفعها إىل  بني شيبة، 
وقيل له غري ذلك، فاختلف عليه القول، فقال له رجل من أهل املسجد: أال 
أرشدك إىل  من يرشدك إىل احلق؟ قال: بىل ، فأشار إىل  شيخ جالس يف املسجد، 
فإذا هو جعفر بن حممد الصادق8 فسأله وقّص عليه القّصة، فقال7: »إّن 
الكعبة ال تأكل وال ترشب، وما أهدي هلا فهو لزوارها، بع اجلارية وقم عىل 
احِلجر فناد هل من منقطع له وهل من حمتاج من زوارها؟ فإذا أتوك فاسأل 
عنهم وأعطهم، واقسم فيهم ثمنها، فقال له الرجل: إّن بعض من سألته أمرين 
بدفعها إىل  بني شيبة. فقال7: أما إّن قائمنا لو قد قام )لقد( أخذهم وقطع 

ة، ح11؛  3 . الكايف4 :395، باب دخول املسجد احلرام، ح1؛ التهذيب5 : 89 ، باب دخول َمكَّ
وسائل الشيعة9 :321، باب استحباب دخول املسجد احلرام حافيًا، ح1.
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أيدهيم وطاف هبم، وقال: هؤالء رساق اهلل« .)))
14. احلسني بن حممد، عن معىل بن حممد، عن الوشاء، عن محاد بن عثامن، 
أبا عبداهلل7 عاّم زادوا يف املسجد احلرام ،  عن احلسن بن نعامن قال: سألت 

ا املسجد احلرام  بني الّصفا واملروة«.))) فقال: »إنَّ إبراهيم وإسامعيل8 حدَّ
احلرام،  املسجد  إىل جنبه يف  املجتبى7 رجاًل  اإلمام احلسن  15. وسمع 
بعرشة  إليه  وبعث  بيته  إىل  فانرصف  درهم،  آالف  عرشة  يرزقه  أن  اهلل  يسأل 

آالف درهم«.)))
16. قال اإلمام الّرضا7 : »إّن الّصالة يف املسجد احلرام  أفضل من الّصالة 

يف غري ه سّتني سنًة و أشهر ]أو شهرًا[.)))
17. كامل الزيارات، مجاعة مشاخيي عن  احلمريّي، عن إبراهيم بن  مهزيار، 
، عن  احلسن  بن  سعيٍد، عن صفوان بن  حييى و ابن  أيب عمري ٍ و  عن أخيه عيلٍّ
فضالة مجيعًا، عن معاو ية بن  عاّمر ٍ قال:  قال أبوعبداهلل7 البن  أيب يعفور ٍ: »أكثر  
الّصالة يف مسجد رسول  اهلل9 فإّن رسول اهلل9 قال : صالٌة يف مسجدي 
هذا كألف صالٍة يف مسجٍد غري ه ، إاّل املسجد احلرام ، فإّن صالًة يف املسجد 

احلرام  تعدل ألف صالٍة يف مسجدي «.))) 
18. قال عيل بن احلسني7 : »بعث رسول اهلل9 أمرياملؤمنني7 وكان 
عيلٌّ واهلل املؤذن، فأّذن بأذان اهلل ورسوله يوم احلج األكرب من املواقف كّلها، 

االفتخاري  عيل  الرشيفني،  احلرمني  ومعرفة  والعمرة  احلج  ؛   66  :  99 بحاراألنوار   .  1
الگلبايگاين:71.

2 . الكايف، الشيخ الكليني 4 : 209 ؛ حج األنبياء و األئمة: : 35.
3 . مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب 3 :182.

4 . بحار األنوار 96 : 240. 
5 . كامل الزيارات :21 ؛ بحاراألنوار96 : 241.
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فكان مانادى  به أن ال يطوف بعد هذا العام عريان، وال يقرب املسجد احلرام  م

بعد هذا العام مرشك«.)))
19. علل الرشائع، أيب، عن سعٍد، عن أمحد بن  حمّمٍد، عن حمّمد بن  حييى، 

عن مّحاد بن  عثامن، قال:  »رأيت أبا عبداهلل7 يكره االحتباء يف احلرم ، قال: و 
يكره االحتباء يف املسجد احلرام   إعظامًا للكعبة«.)))

قال:  موسى،  حدثني  حممد،  أخربنا  عبداهلل،  أخربنا  اجلعفريات،   .20
حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن حممد7، عن أبيه7، عن جده عيل 
املسجد احلرام   »النافلة يف  قال:  أنه  أبيه7، عن عيل7  بن احلسني7، عن 

األعظم تعدل عمرة مربورة، و صالة الفريضة تعدل حجة متقبلة«.)))
21. وروى أبو محزة الثاميل، عن أيب جعفر7 أنه قال: »من صىّل يف املسجد 
احلرام صالة مكتوبة، قبل اهلل هبا منه كل صالة صالها منذ يوم وجبت عليه 

الصالة، وكل صالة يصليها إىل أن يموت«.)))
أبواحلسن  صىّل  قال:  البالد  أيب  بن  إبراهيم  عن  احلسني،  بن  حممد   .22

1 . بحاراألنوار 35 : 296. 
2 . علل الرشائع :446 ؛ بحاراألنوار 96 : 60.

3 . مستدرك الوسائل 3 : 421.
4 . من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق 1 :228.
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األّول7 صالة الليل يف املسجد احلرام  وأنا خلفه، فصىّل الثامن وأوتر، وصىّل 
الركعتني، ثّم جعل مكان الضجعة سجدة.)))

23. عيّل بن حممد، عن سهل بن زياد، عن ابن أسباط، عن إبراهيم بن أيب 
البالد قال: صّليت خلف الرضا7 يف املسجد احلرام  صالة الليل، فلاّم فرغ 

جعل مكان الضجعة))) سجدة.)))
24. حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد؛ وعّدة أصحابنا، عن سهل بن زياد 
مجيعًا، عن احلسن بن حمبوب، عن هشام بن سامل، عن عبد احلميد بن أيب العالء 
قال: دخلت املسجد احلرام  فرأيت موىل أليب عبد اهلل7 فملت إليه ألسأله عن 
أيب عبداهلل7 فاذا أنا بأيب عبداهلل7 ساجدًا، فانتظرته طوياًل فطال سجوده 
مواله  فسألت  ساجد،  بعد  وهو  وانرصفت  ركعات  وصّليت  فقمت  عيّل، 
متى سجد؟ فقال: من قبل أن تأتينا، فلاّم سمع كالمي رفع رأسه ثّم قال: »أبا 
حممد! ادن مّني، فدنوت منه فسّلمت عليه فسمع صوتًا خلفه فقال: ما هذه 
األصوات املرتفعة؟ فقلت: هؤالء قوم من املرجئة والقدرّية واملعتزلة، فقال: 
إّن القوم يريدوين فقم بنا، فقمت معه فلاّم أن رأوه هنضوا نحوه فقال هلم: كّفوا 
أنفسكم عّني وال تؤذوين وتعّرضوين للّسلطان ))) فايّن لست بمفت لكم، ثّم 
أخذ بيدي وتركهم ومىض، فلاّم خرج من املسجد قال يل: يا أبا حممد واهلل لو 
أّن إبليس سجد هلل  عزَّ ذكره بعد املعصية والتكرّب عمر الّدنيا ما نفعه ذلك، وال 

وجلَّ أن يسجد له...«.))) قبله اهلل عزَّ ذكره ما مل يسجد آلدم، كام أمره اهلل عزَّ

1 . قرب اإلسناد: 309 ؛ وسائل الشيعة 6: 494 ؛ بحاراألنوار 87: 198.
2 . أي الضجعة بعد ركعتي الفجر.

3 . الكايف 3: 448 ؛ التهذيب 2: 137 ؛ وسائل الشيعة 6: 492.
4 . أي ال جتعلوين عرضة إليذاء اخلليفة وإرضاره، باجتامعكم عيّل وسؤالكم عّني.

5 . الكايف 8 : 270 ؛ وسائل الشيعة 1: 119- 120 و 6: 379.
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25. وبإسناده إىل عبداحلميد بن أيب الديلم، عن أيب عبداهلل7 قال: »إن 
له:  فقال  جربئيل  إليه  أرسل  آدم7  عىل  يتوب  أن  أراد  ملا  وتعاىل  تبارك  اهلل 
السالم عليك يا آدم الصابر عىل بليته، التائب عن خطيئته، إّن اهلل تبارك وتعاىل 
التي يريد أن يتوب عليك هبا، وأخذ جربئيل  املناسك  إليك ألعلمك  بعثنى 
بيده وانطلق به حتى أتى البيت فنزلت عليه غاممة من السامء فقال له جربئيل: 
خط برجلك حيث أظلك هذا الغامم، ثم انطلق به حتى أتى به إىل منى فأراه 
موضع مسجد منى فخطه وخط املسجد احلرام بعد ما خطه مكان البيت، ثم 
انطلق به إىل عرفات فأقامه عىل العرفة وقال له: إذا غربت الشمس فاعرتف 
بذنبك سبع مرات، ففعل ذلك آدم7، ولذلك سمي املعرتف، ألن آدم7 
اعرتف  كام  بذنوهبم  يعرتفون  ولده  يف  سنة  ذلك  فجعل  بذنبه،  عليه  اعرتف 
أبوهم، ويسئلون اهلل عزوجل التوبة، كام سأهلا أبوهم آدم، ثم أمره جربئيل7 
فأفاض جربئيل، ثم عاد من ساعته فقال إقرأ يا حممد: )َقْد َنَري  َتَقلَُّب َوْجِهَك 
َوَحْيُث  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  َفَولِّ  َتْرَضاَها  ِقْبَلًة  َفَلُنَولَِّينََّك  َماءِ  السَّ ِفي  

وليهم  ما  ذلك:  عند  اليهود  فقال  اآليات؛  َشْطَرُه(  ُوُجوَهُكْم  َفَولُّوا  ُكنُتْم  َما 

عن قبلتهم التى كانوا عليها فأجاهبم اهلل بأحسن جواب فقال: قل هلل املرشق 
لكم  كتحويله  جانب  إىل  جانب  من  التحويل  وتكليفه  ملكها  وهو  واملغرب 
من جانب إىل جانب آخر، هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم، هو مصلحتهم 

وتؤدهيم طاعتهم إىل جنات النعيم«.)))
عن  رسحان،  بن  داود  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  زياد،  بن  سهل   .26
وقال:  رمضان،  شهر  من  العرشين  يف  إاّل  اعتكاف  »ال  قال:  أيب عبداهلل7 

1 . تفسري نور الثقلني1: 76.



 ) 
3 

( :
يت

الب
ل 

أه
ث 

ترا
ي 

ن ف
في

ري
لش

ن ا
مي

حر
ل ال

ضائ
ف

191

إاّل يف املسجد احلرام، أو مسجد  إّن عليًا7 كان يقول: »ال أرى االعتكاف 
الرسول، أو مسجد جامع والينبغى للمعتكف أن خيرج من املسجد اال حلاجة 

البد منها ، ثم الجيلس حتى يرجع واملراة مثل ذلك«.)))
عن  سعيد،  بن  احلسني  عن  حممد،  بن  عن  أمحد  أصحابنا،  من  عدة   .27
بن  إسامعيل  خادم  عبداحلميد  عن  جابر،  بن  اسمعيل  عن  القمى  عبدامللك 
جعفر، عن أيب عبداهلل7 قال : »تتم الصالة يف أربعة مواطن: املسجد احلرام، 

ومسجد الرسول9، ومسجدالكوفة ، وحرم احلسني عليه  السالم«.)))
28. يف جممع البيان: َ)َما َكاُنوا َأْوِلَياَءُه( أي وما كان املرشكني أولياء مسجد 
احلرام، وإن سعوا يف عامرته، )ِإْن َأْوِلَياُؤُه ِإالَّ اْلُمتَُّقوَن( معناه وما أولياء املسجد 

احلرام إاّل املتقون، وهو املروي عن أيب جعفر7.)))
29. يف تفسري العيايش، عن إبراهيم بن عمر اليامين، عمن ذكره، عن أيب 
وَن َعْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكاُنوا َأْوِلَياَءُه(،  عبداهلل7 يف قول اهلل: )َوُهْم َيُصدُّ
اْلُمتَُّقوَن( حيث كانوا هم  َأْوِلَياُؤُه ِإالَّ  »يعني أولياء البيت يعني املرشكني)ِإْن 
قال:  وتصدية  مكاء  إاّل  البيت  عند  صلوهتم  كان  وما  املرشكني  من  به  أوىل 

التصفري والتصفيق«.)))
30. قال: وحدثني أيب، عن حممد بن الفضيل، عن أيب احلسن الرضا7 
قال: »قال أمرياملؤمنني7: إّن رسول اهلل9 أمرين عن اهلل أن ال يطوف بالبيت 
عريان، وال يقرب املسجد احلرام مرشك بعد هذا العام، وقرأ عليهم: )َبَراَءٌة ِمْن 

1 . املصدر نفسه 1: 196
2 . املصدر نفسه 1: 106
3 . املصدر نفسه 2 : 169
4 . املصدر نفسه 2 : 169
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َأْرَبَعَة م ااَلْرِض  ِفي   َفِسيُحوا  ٭  اْلُمْشِرِكيَن  ِمْن  َعاَهدتُّْم  الَِّذيَن  ِإَلي   َوَرُسوِلِه  اهلِل 

َأْشُهٍر( فأجل اهلل املرشكني الذين حجوا تلك السنة أربعة أشهر حتى يرجعوا 

إىل مأمنهم ثم يقتلون حيث وجدوا«.)))
عن  عبداجلبار،  بن  حممد  عن  األشعري،  أبوعيل  الكايف،  روضة  يف   .31
صفوان بن حييى، عن ابن مسكان، عن أيب بصري، عن أحدمها8 يف قول اهلل 
عّزوجّل: )َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِباهلِل َواْلَيْوِم 
بالسقاية  فخروا  إهنم  وشيبة،  والعباس  وجعفر  وعيل  محزة  يف  نزلت  ااْلِخِر( 

واحلجابة، فأنزل اهلل عّز ذكره: )َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
باهلل  آمنوا  الذين  االِخِر( وكان عيل7 ومحزة وجعفر  َواْلَيْوِم  ِباهلِل  آَمَن  َكَمْن 

واليوم اآلخر وجاهدوا يف سبيل اهلل ال يستوون عنداهلل.)))
أمرياملؤمنني7 حديث طويل  للطربيس1 عن  كتاب االحتجاج  32. يف 
يقول فيه للقوم بعد موت عمر بن اخلطاب: »نشدتكم باهلل هل فيكم أحد أنزل 
ِباهلِل  َكَمْن آَمَن  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َوِعَماَرَة  اْلَحاجِّ  ِسَقاَيَة  )َأَجَعْلُتْم  اهلل تعاىل فيه: 
َواْلَيْوِم ااْلِخِر َوَجاَهَد ِفي  َسِبيِل اهلِل اَل َيْسَتُووَن ِعْنَد اهلِل( غريي؟ قالوا: ال«.)))

وعمرة  احلاج  سقاة  الباقر7:  عيل  بن  حممد  قرأ  البيان  جممع  يف   .33
تلحق  أال  هتاجر؟  أال  »ياعم  للعباس:  قال  عليًا7  إّن  قيل:  املسجداحلرام 
برسول اهلل9 فقال: ألست يف أعظم من اهلجرة؟ أعمر املسجد احلرام وأسقى 

حاج بيت اهلل، فنزل: )َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم(.)))
34. وروى احلاكم أبوالقاسم احلسكاين، بإسناده عن ابن بريدة، عن أبيه 

1 . املصدر نفسه 2: 200
2 . الكايف 8: 204 ؛ بحار األنوار 36 : 35 ؛ تفسري نورالثقلني 2: 193.

3 . االحتجاج 1 : 202.
4 . تفسري نورالثقلني 2: 213ـ214.
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قال: بينا شيبة والعباس يتفاخران، إذ مّر هبام عيل بن أيب طالب7 فقال: بامذا 
تتفاخران؟ فقال العباس: لقد أوتيت من الفضل ما مل يؤت أحد سقاية احلاج، 
لكام،  استحييت  عيل7:  فقال  احلرام،  املسجد  عامرة  أوتيت  شيبة:  وقال 
فقد أوتيت عىل صغري ما مل تؤتيا؛ فقاال: وما أوتيت ياعيل؟ فقال: رضبت 
خراطيمكام بالسيف حتى آمنتام باهلل، فقام العباس مغضبًا جيّر ذيله حتى دخل 
عىل رسول اهلل9 وقال: أما ترى إىل ما استقبلني به عيل؟ فقال: أدعوا يل عليًا، 
فدعي له فقال: ما دعاك إىل ما استقبلت به عمك؟ فقال: يارسول اهلل صدمته 
باحلق فمن شاء فليغضب ومن شاء فلريض، فنزل جربئيل وقال: ياحممد ربك 
فقال  اآليات،   ) اْلَحاجِّ ِسَقاَيَة  )َأَجَعْلُتْم  عليهم:  أتل  ويقول:  السالم  يقرئك 

العباس: إنا قد رضينا، ثلث مرات.)))
35. حدثنا حممد بن احلسن قال: حدثنا احلسني بن احلسن، بن أبان، عن 
احلسني بن سعيد، عن ابن أيب عمري، عن محاد بن عثامن، ومعاوية بن حفص، 
احلرام  املسجد  يف  أبوعبداهلل  كان  قال:  عبداهلل7  أيب  عن  مجيعًا  منصور  عن 
فقيل له : إّن سبعًا من سباع الطري عىل الكعبة ال يمر به يشء من محام احلرم إاّل 

رضبه؟ فقال: »انصبوا له واقتلوه، فإنه قد أحلد يف احلرم«.)))
36. عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن احلسن بن حمبوب، 
أو  اإليامن  أفضل،  أهيام  عبداهلل7:  أليب  قلت  قال:  الكناين  الصباح  أيب  عن 
فقال7:  اإليامن؟  من  أفضل  اإلسالم  إن  يقولون:  قبلنا  من  فإّن  اإلسالم، 

1 . شواهد التنزيل، احلاكم احلسكاين 1: 329 ؛ تفسري نورالثقلني 2: 213ـ214 ؛ بحار األنوار 
36: 39ـ40. 

2 . تفسري نورالثقلني 3: 18. 
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»اإليامن أرفع من اإلسالم؛ قلت: فأوجدين ذلك.))) قال: ما تقول يف من أحدث 
يف املسجد احلرام متعمدًا؟ قال: يرضب رضبًا شديدًا، قال: أصبت، قال: فام 
تقول فيمن أحدث يف الكعبة متعمدًا؟ قلت: يقتل. قال: أصبت، أال ترى أّن 
الكعبة أفضل من املسجد، وأّن الكعبة ترشك املسجد واملسجد ال يرشك الكعبة، 

وكذلك اإليامن يرشك اإلسالم، واإلسالم ال يرشك اإليامن«.)))
يسار،  بن  ابن حمبوب، عن حممد  إبراهيم: خالد، عن  بن  تفسري عيل   .37
عن أيب مالك األزدي، عن إسامعيل اجلعفي قال: كنت يف املسجد احلرام قاعدًا 
وأبوجعفر7 يف ناحية، فرفع رأسه فنظر إىل السامء مرة، وإىل الكعبة مرة، ثم 
قال: )ُسْبَحاَن الَِّذي  َأْسَری  ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلی  اْلَمْسِجِد ااْلْقَصی (  
وكرر ذلك ثالث مرات، ثم التفت إيّل فقال: »أي يشء يقول أهل العراق يف هذه 
اآلية يا عراقي؟ قلت: يقولون، أرسى به من املسجد احلرام إىل البيت املقدس، 
فقال: ليس هو كام يقولون، ولكنه أرسى به من هذه إىل هذه، وأشار بيده إىل 
املنتهى، ختلف عنه  انتهى به إىل سدرة  بينهام حرم، قال: فلام  السامء، وقال: ما 
جربئيل، فقال رسول اهلل9: يا جربئيل أيف مثل هذا املوضع ختذلني؟ فقال: 
تقدم أمامك، فواهلل لقد بلغت مبلغًا مل يبلغه خلق من خلق اهلل قبلك، فرأيت ريب 
وحال بيني وبينه السبحة. قال: قلت: وما السبحة جعلت فداك؟ فأومأ بوجهه 
إىل األرض وأومأ بيده إىل السامء وهو يقول: جالل ريب، جالل ريب ثالث مرات 
قال: يا حممد، قلت: لبيك يا رب، قال: فيم اختصم املأل األعىل؟ قال: قلت: 
سبحانك ال علم يل إاّل ما علمتني؛ قال: فوضع يده بني ثديي فوجدت بردها 
بني كتفي، قال: فلم يسألني عام مىض وال عام بقي إاّل علمته، فقال: يا حممد فيم 

1 . أي أظفرين ذلك.
2 . الكايف2 : 26 ؛ تفسري نورالثقلني 4 : 303.
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اختصم املأل األعىل؟ قال: قلت: يا رب يف الدرجات، والكفارات، واحلسنات، 
فقال: يا حممد إنه قد انقضت نبوتك، وانقطع أكلك، فمن وصيك؟ فقلت: يا 
رب إين قد بلوت خلقك فلم أر فيهم من خلقك أحدًا أطوع يل من عيل، فقال: 
ويل يا حممد، فقلت: يا رب إين قد بلوت خلقك فلم أر من خلقك أحدًا أشد 
حبًا يل من عيل بن أيب طالب، قال: ويل يا حممد، فبرشه بأنه راية اهلدى، وإمام 
أحبه  من  املتقني،  ألزمتها  التي  ]الباقية[  والكلمة  أطاعني،  ملن  ونور  أوليائي، 
أحبني، ومن أبغضه أبغضني، مع ما أين أخصه بام مل أخص به أحدًا، فقلت: يا 
رب أخي وصاحبي و وزيري و وارثي، فقال: أنه أمر قد سبق، إنه مبتىل ومبتىل 
به، مع ما أين قد نحلته ونحلته ونحلته ونحلته أربعة أشياء، عقدها بيده، وال 

يفصح هبا عقدها.)))

بيان:
قوله7: من هذه إىل هذه، أي املراد باملسجد األقىص البيت املعمور، ألنه 
أقىص املساجد، والينايف ذهابه أواًل إىل بيت املقدس. قوله: فرأيت ريب، أي 
وحال  وقوله:  وجدت،  بمعنى  رأيت  يكون  أن  وحيتمل  عظمته،  أو  بالقلب 
النسخ من نور ريب، ولعل  بيني وبينه، ويف بعض  ألفيته وقد حيل  حااًل، أي 
املكان  عن  تنزهه  وبينه  بيني  حال  أي  تعاىل،  وتقدسه  تنزهه  بالسبحة  املراد 
قال اجلزري: سبحات  القرب.  ما يمكن من  والرؤية، وإاّل فقد حصل غاية 
اهلل جالله وعظمته، وهي يف األصل مجع سبحة، وقيل: أضواء وجهه، وقيل: 
سبحات الوجه: حماسنه انتهي، وإيامؤه إىل األرض وحط رأسه كان خضوعًا 
العلوم  وإفاضة  والرمحة،  اللطف  غاية  عن  كناية  اليد  ووضع  تعاىل،  جلالله 

1 . بحار األنوار 18 :372 – 375. 
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واملعارف عىل صدره األرشف، والربد عن الراحة والرسور، ويف بعض النسخ م

يده أي يد القدرة. قوله تعاىل: »فيم اختصم املأل األعىل« إشارة إىل قوله تعاىل: 
)َما َكاَن ِلي  ِمْن ِعْلٍم ِباْلَمإَلِ ااَلْعَلی  ِإْذ َيْخَتِصُموَن(. قال الطربيس؛: يعني ما ذكر 
من قوله: )ِإنِّي  َجاِعٌل ِفي  ااَلْرِض َخِليَفًة( إىل آخر القصة، أي فام علمت ما 

كانوا فيه إاّل بوحي من اهلل تعاىل.
وروي عن ابن عباس، عن النبي9 قال: »قال يل ريب: أتدري فيم خيتصم املأل 
األعىل؟ فقلت: ال، قال: اختصموا يف الكفارات والدرجات، فأما الكفارات 
شدة  وهي  الباء،  بسكون  سربة  مجع  ]السربات  السربات  يف  الوضوء  فإسباغ 
الربد[؛ ونقل األقدام إىل اجلامعات، وانتظار الصالة بعد الصالة وأما الدرجات 

فإفشاء السالم، وإطعام الطعام، والصالة بالليل والناس نيام، انتهى.
وقوله: عقدها ثانيًا تأكيد لألول، أو مصدر فاعل لقوله: يفصح، واألصوب 

أنه تصحيف قوله: بام عقدها، وفاعل »عقد« الرسول9.
38. وقال عيل بن ابراهيم: ملا أذن أمرياملؤمنني7 بمكة أن ال يدخل املسجد 
ذهبت   : وقالوا  شديدًا،  جزعًا  قريش  جزعت  العام،  ذلك  بعد  مرشك  احلرام 
 : قل  ذلك،  يف  عّزوجّل  اهلل  فأنزل  دورنا،  وخربت  عيالنا،  وضاعت  جتارتنا، 
َوَأْمَواٌل  َوَعِشيَرُتُكْم  َوَأْزَواُجُكْم  َوِإْخَواُنُكْم  َوَأْبَناُؤُكْم  آَباُؤُكْم  َكاَن  )ِإْن  ياحممد 
اهلِل  ِمْن  ِإَلْيُكْم  َأَحبَّ  َتْرَضْوَنَها  َوَمَساِكُن  َكَساَدَها  َتْخَشْوَن  َوِتَجاَرٌة  اْقَتَرْفُتُموَها 

ِبَأْمِرِه َواهلُل اَل َيْهِدي  اْلَقْوَم   اهلُل 
َ
َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي  َسِبيِلِه َفَتَربَُّصوا َحتَّي  َيْأِتي

اْلَفاِسِقيَن(.)))

39. وروي عن عيل بن احلسني7: أنه دخل املسجد احلرام، فرأى احلسن 
البرصي وحوله مجاعة من الناس وهو يعظهم، وكان يعرف منه أن يرى رأي 

1 . تفسريالقمي 1 : 284. 
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املعتزلة يف ختليد من يعمل ذنبًا كبريًا يف النار، فقال له عيل بن احلسني: »يا هذا، 
أنت عىل حال ترىض لنفسك معها املوت؟«.

فقال له: ال.
فقال7: »فأنت عىل ثقة من البقاء لوقت تدرك فيه التوبة؟«.

فقال: ال.
فقال له7: »أفعند املوت نظرة؟«.

فقال له: ال.
فقال له7: »أفبعد املوت عمل؟«.

فقال: ال.
فقال7: »فعظ نفسك، ودع الناس يطوفوا هبذا البيت الذي قد جاؤوا إليه 

من كل فّج عميق«.)))
40. ومنها: أن أبا بصري روى عن أيب عبداهلل7: »أنه كان يف املسجد احلرام 
ثالثامئة وستون صناًم، وإن بعضها فيام يزعمون مشدود ببعضها بالرصاص. 
فأخذ رسول اهلل9 وآله كّفًا من حىص، فرماها يف عام الفتح، ثم قال: )َجاءَ 
اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا ( فام بقي منها صنم إاّل خّر لوجهه؛ 

فأمر هبا فأخرجت من املسجد، فطرحت وكرست«.)))
قال:  مجيل  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  وعن   .41
سألت أبا عبداهلل7 عن اجلنب جيلس يف املساجد؟ قال: »ال. ولكن يمّر فيها 

كلها إاّل املسجد احلرام، ومسجد الرسول9«.)))

1 . اعالم الدين يف صفات املؤمنني، الديلمي : 328. 
2 . اخلرائج واجلرائح 1 : 99. 

3 . وسائل الشيعة )آل البيت(، احلر العاميل 2 : 205. 
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42. أخربين أبوالقاسم جعفر بن حممد القمي، عن حممد بن يعقوب الكليني، م

عن عيّل بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن العّباس بن عمرو الفقيمي: أّن ابن 
أيب العوجاء وابن طالوت وابن األعمى وابن املقّفع يف نفر من الزنادقة كانوا 
إذ  فيه،  باملسجد احلرام، وأبو عبداهلل جعفر بن حمّمد8  املوسم  جمتمعني يف 
الناس، ويفرّس هلم القرآن، وجييب عن املسائل باحلجج والبّينات،  ذاك يفتي 
عاّم  وسؤاله  اجلالس  هذا  تغليط  يف  لك  هل  العوجاء:  أيب  البن  القوم  فقال 
يفضحه عند هؤالء املحيطني به؟ فقد ترى فتنة الناس به، ويفرّس هلم القرآن، 
وجييب عن املسائل به، وهو عاّلمة زمانه؛ فقال هلم ابن أيب العوجاء: نعم، ثّم 
تقّدم ففّرق الناس وقال: ]يا[ أبا عبداهلل إّن املجالس أمانات، والبّد لكّل من 

كان به سعال أن يسعل، فتأذن يل يف السؤال؟
فقال أبو عبداهلل7: »سل إن شئت«.

فقال ابن أيب العوجاء: إىل كم تدوسون هذا البيدر،))) وتلوذون هبذا احلجر، 
وتعبدون هذا البيت املرفوع بالطوب واملدر، وهترولون حوله هرولة البعري إذا 
نفر؟ من فّكر يف هذا وقّدر، علم أّنه فعل غري حكيم وال ذي نظر؛ فقل فإّنك 

رأس هذا األمر وسنامه، وأبوك أّسه ونظامه.
ومل  احلّق  استوخم  قلبه  وأعمى  اهلل  أضّله  من  »إّن  الصادق7:  له  فقال 
يصدره،  وال  اهللكة  موارد  ويورده  ورّبه،  ولّيه  الشيطان  وصار  يستعذبه، 
وهذا بيت استعبداهلل به خلقه، ليخترب طاعتهم يف إتيانه، فحّثهم عىل تعظيمه 
وزيارته، وجعله قبلة للمصّلني له، فهو شعبة من رضوانه، وطريق يؤّدي إىل 
غفرانه، منصوب عىل استواء الكامل، وجممع العظمة واجلالل، خلقه اهلل تعاىل 
قبل دحو األرض بألفي عام، فأحّق من أطيع فيام أمر، وانتهى عاّم زجر، اهلل 

1 . داس اليش ء: وطئه برجله، والبيدر: املوضع اّلذي جيمع فيه احلصيد ويداس.
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املنشئ لألرواح والصور«.
فقال له ابن أيب العوجاء: ذكرت ]يا[ أبا عبداهلل فأحلت عىل غائب.

شاهد،  خلقه  مع  هو  من  غائبًا  ويلك  يا  يكون  »كيف  الصادق7:  فقال 
خيلو  ال  أرسارهم،  ويعلم  كالمهم،  يسمع  الوريد،  حبل  من  أقرب  وإليهم 
منه مكان، وال يشغل به مكان، وال يكون من مكان أقرب من مكان، يشهد 
والرباهني  املحكمة  باآليات  بعثه  واّلذي  أفعاله،  عليه  ويدّل  آثاره،  بذلك  له 
الواضحة حمّمد صىل اهلل عليه و آله، جاءنا هبذه العبادة، فإن شككت يف يش ء 

من أمره فسل عنه أوضحه لك«.
قال: فأبلس ابن أيب العوجاء ومل يدر ما يقول، وانرصف من بني يديه، فقال 

ألصحابه: سألتكم أن تلتمسوا يل مجرة فألقيتموين عىل مجرة.
فقالوا له: أسكت فواهلل لقد فضحتنا بحريتك وانقطاعك، وما رأينا أحقر 

منك اليوم يف جملسه.
فقال: أ يب تقولون هذا؟ إّنه ابن من حلق رؤوس من ترون- وأومأ بيده إىل 

أهل املوسم-«.)))
43. عيّل بن إبراهيم، عن أبيه، عن زياد القندي قال: قلت أليب احلسن7: 
إيّن أكون يف املسجد احلرام  وأنظر إىل الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد، فأغتّم 
لذلك؟ فقال7: »يا زياد ال عليك، فإّن املؤمن إذا خرج من بيته يؤمُّ احلّج، ال 

يزال يف طواف وسعي حّتى يرجع«.)))
44. أبوعيّل األشعري، عن حمّمد بن عبد اجلّبار، عن صفوان بن حييى ، عن 

1 . إرشاد املفيد:280- 281؛ كنز الفوائد2: 75- 76 ؛ بحاراألنوار10: 209 ؛ حج األنبياء 
واألئمة:: 389. 

2 . الكايف 4 : 428/ 8 ؛ وسائل الشيعة 11 : 100/ 14344 ؛ احلج  يف السنة: 27.
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أيب أّيوب اخلّزاز، عن أيب عبيدة قال: قلت أليب عبداهلل7: الصالة يف احلرم م

سواء،  كّله  احلرام   املسجد  يف  الصالة  ما  عبيدة  أبا  »يا  فقال7:  سواء؟  كّله 
فكيف يكون يف احلرم كّله سواء؟

قلت: فأّي بقاعه أفضل؟
قال7: »ما بني الباب إىل احلجر األسود«.)))

45. موسى بن القاسم، عن صفوان بن حييى، عن معاوية بن عامر، عن أيب 
عبداهلل7 قال: »احلاج محالنه وضامنه عىل اهلل، فإذا دخل املسجد احلرام  وّكل 
اهلل به ملكني حيفظان طوافه وصالته  وسعيه، فإذا كان عشية عرفة، رضبا عىل 
منكبه األيمن ويقوالن له: يا هذا أما ما مىض فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيام 

تستقبل«.)))
يقول:  عبداهلل7  أبا  سمعت  قال:  زريق  عن  اإلسناد  هبذا  ومنه:   .46
الرجل  وصالة  صالة،  وعرشين  أربعًا  تعدل  مجاعة  منزله  يف  الرجل  »صالة 
مجاعة يف املسجد تعد ثامنيًا وأربعني صالة مضاعفة يف املسجد، وإّن الركعة يف 
املسجد احلرام ألف ركعة يف سواه من املساجد، وإّن الصالة يف املسجد فردًا 
بأربع وعرشين صالة، والصالة يف منزلك فردًا هباء منثور، ال يصعد منه إىل 
اهلل تعاىل يشء، ومن صىل يف بيته مجاعة رغبة عن املساجد فال صالة له، وال ملن 

صىل معه، إاّل من علة متنع من املسجد«.)))
47. ابن املتوكل، عن السعد آبادي، عن الربقي، عن ابن بشري عن منصور، 
»دخل  قال:  جعفر7  أيب  عن  مسلم،  بن  حممد  عن  عامر،  بن  إسحاق  عن 

1 . املصدر نفسه 4: 525/ 2، الوسائل 5: 274/ 6530.
2 . التهذيب 5/ 21، باب ثواب احلج، ح 4، وسائل الشيعة 8/ 74، باب استحباب التطوع 

باحلج والعمرة، ح 42.
3 . بحار األنوار 85 : 14.
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عليه رجل فقال له: قدمت حاجًا؟ قال له: نعم، قال: وتدري ما للحاج من 
الثواب؟ قلت: ال أدري جعلت فداك، قال: من قدم حاجًا حتى إذا دخل مكة 
دخل متواضعًا، فإذا دخل املسجد احلرام قرص خطاه من خمافة اهلل عّزوجّل، 
فطاف بالبيت طوافًا وصىل ركعتني، كتب اهلل له سبعني ألف حسنة، وحط عنه 
سبعني ألف سيئة، ورفع له سبعني ألف درجة، وشفعه يف سبعني ألف حاجة، 

وحسب له عتق سبعني ألف رقبة، قيمة كل رقبة عرشة آالف درهم«.)))
48. مل: أيب وابن الوليد معًا، عن ابن أبان، عن األهوازي، عن القاسم 
بن حممد، عن عيل بن أيب محزة قال: سألت العبد الصالح7، عن زيارة قرب 
وأنا  عنده  الصالة  يف  ترى  ما  قلت:  تركه،  لك  أحب  »ما  فقال:  احلسني7 
مقرص؟ قال: صّل يف املسجد احلرام ما شئت تطوعًا، ويف مسجد الرسول9 
عن  وسألته  قال:  ذلك،  أ حب  فإين  احلسني7  قرب  وعند  تطوعًا،  شئت  ما 

الصالة بالنهار عند قرب احلسني7 تطوعًا؟ فقال: نعم«.)))
49. حممد بن يعقوب الكليني: عيل بن حممد، عن سهل بن زياد، عن حممد 
بن الريان قال: كتبت إىل أيب جعفر7: رجل يقيض شيئًا من صالته اخلمسني 
الكوفة، أحتسب  أو يف مسجد  الرسول9،  أو يف مسجد  احلرام،  املسجد  يف 
له الركعة عىل تضاعف ما جاء عن آبائك: يف هذه املساجد حتى جيزئه إذا 
كانت عليه عرشة آالف ركعة أن يصيل مائة ركعة أو أقل أو أكثر و كيف يكون 
الصالة  من  تقصريًا  يكون  أن  فأما  بالضعف،  له  »حيسب  فوقع7:  حاله؟ 

بحاهلا فال يفعل، هو إىل الزيادة أقرب منه إىل النقصان«.)))

1 . املصدر نفسه 96: 202. 
2 . املصدر نفسه 98 : 82 .

3 . وسائل الشيعة 8 : 270. 
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جاء يف اهلامش: قال العالمة املجليس: أي لفعلها يف تلك املساجد هو أي م

املصىل إىل الزيادة يف العبادة بعد ترشفه بتلك املساجد أقرب منه إىل النقصان، 
ال  الرشيفة  األماكن  تلك  ورود  بعد  عباداته  يف  يزيد  أن  للمصيل  ينبغي  أي 
أي   ، الثواب  تضاعف  إىل  راجعًا  الضمري  يكون  أن  وحيتمل  منها،  ينقص 
الشارع ضاعف ثواب األعامل يف تلك املساجد ليزيد الناس يف العبادة ال أن 

يقرصوا عنها.)))
اهلل9  رسول  دخل  »ملا  قال:  إنه  عيل7  بن  حممد  جعفر  أيب  عن   .50
املسجد احلرام، بدأ بالركن فاستلمه، ثم مىض عن يمينه، و البيت عىل يساره، 

فطاف به أسبوعًا، رمل ثالثة أشواط، و مشى أربعة«.)))
51. وعن اإلمام الباقر)عليه السالم(: »أفضل البقاع عنداهلل مّكة، وأفضل 
وباب  واملقام  الركن  بني  ما  املسجد  بقاع  وأفضل  احلرام،  مسجد  مّكة  بقاع 

الكعبة، وهو احلطيم«.)))
52. حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن حممد بن سنان، عن إسحاق 
يقول:  سمعته  قال:  السالم(  عبداهلل)عليه  أيب  عن  أيب بصري،  عن  حريز،  بن 
»تتم الصالة يف أربعة مواطن: يف املسجد احلرام، ومسجد الرسول)صىل اهلل 

عليه وآله(، ومسجد الكوفة، وحرم احلسني صلوات اهلل عليه«.)))
عن  العباس،  بن  حممد  الظاهرة:  اآليات  وتأويل  الفوائد  جامع  كنز   .53
أمحد بن زياد، عن احلسن بن حممد، عن سامعة، عن إبراهيم بن عبد احلميد، 
عن أيب عبداهلل عليه السالم قال: » إن القائم إذا خرج دخل املسجد احلرام ، 

1 . الكايف، الشيخ الكليني3 : 455. 
2 . مستدرك الوسائل 9 : 396. 

3 . مستدرك سفينةالبحار 4 : 483. 
4 . الكايف 4 :586. 
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فيستقبل الكعبة ، وجيعل ظهره إىل املقام، ثم يصيل ركعتني ، ثم يقوم فيقول: 
يا أهيا الناس أنا أوىل الناس بآدم، يا أهيا الناس أنا أوىل الناس بإبراهيم، يا أهيا 
الناس أنا أوىل الناس بإسامعيل، يا أهيا الناس أنا أوىل الناس بمحمد صىل اهلل 
عليه وآله، ثم يرفع يديه إىل السامء فيدعو ويترضع، حتى يقع عىل وجهه، وهو 
ُخَلَفاءَ  َوَيْجَعُلُكْم  وءَ  السُّ َوَيْكِشُف  َدَعاُه  ِإَذا  اْلُمضَطرَّ  ُيِجيُب  ْن  قوله عز وجل:)َأمَّ

ُروَن  (؛«.)))
َّ
ااْلْرِض َأِإَلٌه َمَع اهلِل َقِلياًل َما َتَذك

54. سهل بن زياد، عن أمحد بن حممد، عن داود بن رسحان، عن أيب عبداهلل 
)عليه السالم( قال: »الاعتكاف إال يف العرشين من شهر رمضان ، وقال: »إّن 
عليًا صلوات اهلل عليه كان يقول: ال أرى االعتكاف إاّل يف املسجد احلرام، أو 
مسجد الرسول ، أو مسجد جامع ، وال ينبغي للمعتكف أن خيرج من املسجد 

إال حلاجة البدَّ منها ، ثم ال جيلس حتى يرجع، واملرأة مثل ذلك«.)))
البزنطي، عن داود بن رسحان، عن أيب عبداهلل عليه السالم  55. وروى 
الرسول صىل اهلل  أو مسجد  قال: »ال أرى االعتكاف إال يف املسجد احلرام، 
املسجد  من  خيرج  أن  للمعتكف  ينبغي  وال  جامع  مسجد  يف  أو  وآله،  عليه 

اجلامع إال حلاجة البد منها، ثم ال جيلس حتى يرجع، واملرأة مثل ذلك«.)))
56. اإلمام احلسن)عليه السالم(: »قد قال اهلل عّزوجّل: )َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة 
اْلَحاِجّ  َوِعَماَرَة اْلَمْسِجدِ  اْلَحَراِم َكَمْن َءاَمَن باهلِل َواْلَيْوم ِ اآلِخر ِ( اآلية، فكان أيب 

املؤمن باهلل واليوم اآلخر واملجاهد يف سبيل اهلل حّقًا، وفيه نزلت هذه اآلية«.)))
57. األمايل للطويس عن حجر املدري: قدمت مّكة وهبا أبوذر جندب بن 

1 . بحار األنوار 51 :59. 
2 . الكايف 4 :176. 

3 . من ال حيرضه الفقيه2 :185. 
4 . موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب7 8 : 25، ح3097. 
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جنادة، وقدم يف ذلك العام عمر بن اخلّطاب حاّجًا، ومعه طائفة من املهاجرين م

واألنصار فيهم عيّل بن أيب طالب)عليه السالم( ، فبينا أنا يف املسجد احلرام مع 
أبوذر  فرماه  بإزائنا،  بنا عيّل)عليه السالم( ووقف يصيّل  مّر  إذ  أيب ذر جالس 
ببرصه، فقلت: يرمحك اهلل يا أباذر، إّنك لتنظر إىل عيّل فام تقلع عنه! قال: إيّن 
أفعل ذلك، وقد سمعت رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( يقول: »النظر إىل عيّل 
يعني   - الصحيفة  والنظر يف  عبادة،  برأفة ورمحة  الوالدين  إىل  والنظر  عبادة، 

صحيفة القرآن - عبادة، والنظر إىل الكعبة عبادة«.)))
يف  إال  االعتكاف  يصلح  »ال  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  وقال   .58
املسجد احلرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد مجاعة وتصوم 

ما دمت معتكفًا«.)))
عليًا،  يعني  الموت(،)))  تمنون  كنتم  لقد  )و  تعاىل:  قوله  فرّس  ولقد   .59
ألّن الكفار كانوا يسمونه املوت األمحر، سموه يوم بدر لعظم بالئه ونكايته، 
باهلل  بكفره  فعريوه  املسلمون  أقبل   ، بدر  يوم  العباس  أرس  ملا  املفرسون:  قال 
مالكم  العباس:  فقال  القول،  له  عليه السالم  عيٌل  وأغلظ  الرحم،  وقطيعة 
ألكم  عليه السالم:  عيٌل  فقال  حماسننا؟  تذكرون  وال  مساوينا  تذكرون 
حماسن؟ قال: نعم إنا لنعمر املسجد احلرام، ونحجب الكعبة، ونسقي احلاج، 
العباس، ووفاقًا لعيل بن أيب طالب  فأنزل اهلل تعاىل ردًا عىل  العاين،)))  ونفك 
قال:  ثم  اآلية،)))  اهلِل(  َمَساِجَد  َيْعُمُروا  َأْن  ِلْلُمْشِرِكيَن  َكاَن  )َما  عليه  السالم: 

1 . املصدر نفسه 8 : 144، ح3464. 
2 . الفصول املهمة يف أصول األئمة 3 : 155. 

3 . سورة آل عمران : 143. 
4 . العاين= األسري. 

5 . سورة التوبة : 17. 
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َوِعَماَرَة   ّ اْلَحاِج  ِسَقاَيَة  )َأَجَعْلُتْم  َمَساِجَد اهلِل(... اآلية،))) ثم قال:  َيْعُمُر  )ِإنََّما 
اْلَمْسِجدِ  اْلَحَراِم َكَمْن َءاَمَن باهلِل َواْلَيْوم ِ اآلِخر ِ َوَجاَهَد ِفي  َسِبيِل اهلِل  ...)))(.)))

60. عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أمحد بن حممد بن أيب نرص، 
عن أيب احلسن عليه السالم، قال: »سألته عن الرجل يصيل يف مجاعة يف منزله 

بمكة أفضل أو وحده يف املسجد احلرام؟ فقال: وحده«.)))
البزنطى قال: »وسألت الرضا عليه السالم عن املقيم بمكة  61. ... عن 

الطواف له أفضل أو الصالة؟ قال: الصالة«.)))
62. حممد بن يعقوب، عن عيل بن حممد بن بندار، عن أمحد بن أيب عبداهلل، 
أبا  فرأى  احلرام،  املسجد  الثوري يف  مّر سفيان  قال:  رفعه،  حممدبن عيل  عن 
عبداهلل7 وعليه ثياب كثرية القيمة حسان، فقال: واهلل آلتيّنه وألوّبخّنه، فدنا 
منه فقال: يابن رسول اهلل، واهلل مالبس رسول اهلل9 مثل هذا اللباس، وال 

عيٌل7، وال أحد من آبائك.
فقال له أبوعبداهلل7: »كان رسول اهلل9 يف زمان قرت مقرت، وكان يأخذ 
لقرته واقتاره، وإن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها، فأحق أهلها هبا أبرارها، ثم 
يَِّباِت ِمْن الرِّْزِق(، فنحن 

ِلِعَباِدِه َوالطَّ تال: )ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة اهلِل الَِّتي  َأْخَرَج 
إنام  أحق من أخذ منها ما أعطاه اهلل، غري أين ياثوري، ما ترى عيل من ثوب 
لبسته للناس، ثم اجتذب يد سفيان فجرها إليه، ثم رفع الثوب األعىل وأخرج 

1 . سورة التوبة : 18. 
2 . سورة التوبة : 19. 

3 . بحار األنوار 41 : 63. 
4 . الكايف 4 : 527 

5 . بحار األنوار 96 : 200 ؛ مسند اإلمام الرضا3 : 237. 
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رأيته م غليظًا،وما  لنفيس  لبسته  هذا  فقال:  غليظًا،  جلده  عىل  ذلك  حتت  ثوبًا 

للناس، ثم جذب ثوبًا عىل سفيان أعاله غليظ خشن، وداخل ذلك ثوب لني، 
فقال: لبست هذا األعىل للناس، ولبست هذا لنفسك ترسها«؟!)))

63. جعفربن حممد، عن أبيه، عن آبائه، عن عيل:، عن رسول اهلل9 
أنه قال: »الصالة يف املسجد احلرام مائة ألف صالة، والصالة يف مسجداملدينة 
عرشة آالف صالة، والصالة يف )مسجد( بيت املقدس ألف صالة، والصالة 
وعرشون  مخس  القبيلة  مسجد  يف  )والصالة  صالة  مائة  األعظم  املسجد  يف 
الرجل وحده  اثنتا عرشة صالة( وصالة  السوق  صالة، والصالة يف مسجد 

يف بيته صالة واحدة«.)))
عن  علوان،  بن  احلسني  عن  طريف،  بن  احلسن  عن  اإلسناد:  قرب   .64
احلرام  املسجد  دخلت  إذا  يقول:  أيب  أسمع  »كنت  قال:  حممد7  بن  جعفر 
والقوم يصلون فال تسّلم عليهم، وسّلم عىل النبي صىل  اهلل  عليه وآله، ثم أقبل 

عىل صالتك وإذا دخلت عىل قوم جلوس فسّلم عليهم«.)))
65. عيل بن إبراهيم ، عن أبيه، عن محاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت 
أليب جعفر7: ما تقول يف النوم يف املساجد؟ فقال: »ال بأس إال يف املسجدين: 

مسجد النبي صىل اهلل عليه وآله واملسجد احلرام...«.)))
)عن  عيسى،  بن  حممد  عن  إبراهيم،  بن  عيل  عن  يعقوب،  بن  حممد   .66
يونس(، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداهلل)عليه السالم( عن النوم 
يف املسجد احلرام ومسجد الرسول )صىل اهلل عليه وآله( ؟ قال: »نعم، فأين 

1 . الكايف 6 : 442 ؛ وسائل الشيعة 5 : 20 ؛ بحار األنوار 47 : 360. 
2 . مستدرك الوسائل 3 :  431 ؛ بحار األنوار 80 :  380.

3 . بحار األنوار 81 : 287. 
4 . هتذيب األحكام 3 :  258.
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ينام الناس؟!«.)))
أيب  عن  الثاميل،  محزة  أيب  عن  بإسناده  احلسني،  بن  عيل  بن  حممد   .67
جعفر)عليه السالم( أنه قال: »من صىل يف املسجد احلرام صالة مكتوبة قبل 
اهلل منه كل صالة صالها منذ يوم وجبت عليه الصالة، وكل صالة يصليها إىل 

أن يموت«.
ورواه أيضًا مرساًل، نحوه، إال أنه قال: »صالة واحدة«، وزاد: »والصالة 

فيه بامئة ألف صالة«.)))
السنة أن يربز أهل األمصار من  السالم(: »من  أبو جعفر)عليه  68. قال 

أمصارهم إىل العيدين إاّل أهل مكة، فإهنم يصلون يف املسجداحلرام«.)))
69. حممد بن احلسن الصفار، عن حممد بن احلسني، عن احلسن بن محاد بن 
عديس، عن عمران بن محران، قال: قلت أليب احلسن)عليه السالم( : أقرص 
يف املسجد احلرام أو أتم؟ قال: »إن قرصت فلك، وإن أمتمت فهو خري، وزيادة 

اخلري خري«.)))
70. ويف رواية أيب بصري، عن أيب عبداهلل)عليه السالم( قال: »إذا دخلت 
املسجد احلرام فامش حتى تدنو من احلجر األسود فتستقبله وتقول: »احلمدهلل 
الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، سبحان اهلل واحلمد هلل وال 
إال  إله  أكرب من خلقه، وأكرب ممن أخشى وأحذر، وال  أكرب،  اهلل واهلل  إال  إله 
ويميت وحييي،  يميت،  و  احلمد حييى  وله  امللك  له  له،  اهلل وحده ال رشيك 
بيده اخلري، وهو عىل كل يشء قدير«؛ وتصيل عىل النبي وآل النبي ]صىل اهلل 

1 . وسائل الشيعة5 : 247.
2 . املصدر نفسه 5 : 270.

3 . اهلداية، للشيخ الصدوق1 : 212 ؛ بحار األنوار 87 : 379 ؛ مستدرك الوسائل 6 : 135.
4 . االستبصار، الشيخ الطويس1 2 : 334.
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عليه وعليهم[ وتسلم عىل املرسلني كام فعلت حني دخلت املسجد، ثم تقول: م

»أللهم إين أومن بوعدك وأويف بعهدك«.)))
71. محران بن أعني قال: سمعت أبا جعفر)عليه السالم( يقول: »إن اهلل 

فضل اإليامن عىل اإلسالم بدرجة، كام فضل الكعبة عىل املسجد احلرام«.
أن حرمة  فكام  احلرام«،  املسجد  الكعبة عىل  »كام فضل  قوله7:  الرشح: 
املسجد داخلة يف حرمة الكعبة دون العكس. كذلك حرمة اإلسالم داخلة يف 

حرمة اإليامن دون العكس. فاإليامن أفضل من اإلسالم«.)))
72. حممد بن أمحد، عن يعقوب بن يزيد، عن النرض بن سويد، عن عبداهلل 
بن سنان، عن أيب محزة قال: قال أبوجعفرعليه السالم: »إذا كان الرجل نائاًم يف 
املسجد احلرام أو مسجد الرسول صىل اهلل عليه  وآله، فاحتلم فأصابته جنابة 
فليتيمم وال يمر يف املسجد إاّل متيماًم، وال بأس أن يمر يف ساير املساجد وال 

جيلس يف يشء من املساجد«.)))
* * *

1 . الكايف، الشيخ الكليني1 4 :403. 
2 . رشح أصول الكايف، للموىل صالح املازندراين 12: 267. 

3 . هتذيب األحكام 1: 407. 



شخصيات من احلرمني 
الشريفني )33(

أبواهليثم مالك بن التيهان
�ب م�ح���د ��س��ل�صی�س�ص�ا

صحايبُّ جليٌل، رسمت معاملَه مدرسٌة 
الدنيا  مدارس  وأفضل  أرقى  من  هي 
لطالهبا،  فصياغًة  ومضمونًا،  منهجًا 
الروحي  املستوى  عىل  هلم  وإعدادًا 
فكانوا  األخالقي،  وااللتزام  واإليامين 
بحقٍّ دعاًة صادقني إىل اهلل تعاىل، فبعد أن 
أسلموا وآمنوا، مل يغرّيوا ومل يبّدلوا حتى 
عهدهم  ينقضوا  أن  ودون  م،  رهبَّ لقوا 
اهلل عليه، ولعّلهم صاروا  الذي عاهدوا 

مصداقًا لآلية:
َما  َصَدُقوْا  ِرَجاٌل  ٱْلُمْؤِمِنيَن  )مَِّن 
َعاَهُدوْا ٱهلَل َعَلْيِه َفِمْنُهْم مَّن َقَضٰى َنْحَبُه 

ُلوْا َتْبِدياًل(.))) َوِمْنُهْم مَّن َينَتِظُر َوَما َبدَّ

1 . األحزاب : 23. 
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وهو ما جاء توكيده عىل لسان اإلمام الرضا7 حني وصف هذا الصحايب 
مع طائفة من إخوته بأهنم مل يغريوا ومل يبدلوا:

»... والذين مضوا عىل منهاج نبيهم9، ومل يغريوا ومل يبدلوا مثل سلامن 
وحذيفة  يارس،  بن  وعامر  األسود،  بن  واملقداد  الغفاري،  ذر  وأيب  الفاريس، 
اليامين، وأيب اهليثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وعبادة بن الصامت، وأيب 
اخلدري،  سعيد  وأيب  الشهادتني،  ذي  ثابت  بن  وخزيمة  األنصاري،  أيوب 
وأشياعهم،  ألتباعهم  والوالية  عليهم،  اهلل  ورمحة  عنهم  اهلل  ريض  وأمثاهلم 

واملهتدين هبداهم، والسالكني منهاجهم، رضوان اهلل عليهم...«.)))
يَّهان أو التَّيهان؛))) بن مالك األنصاري بن عبيد بن عمرو  إّنه مالك بن التَّ
بن عبد األعلم بن عامر، أبو اهليثم البلوي، بن بيّل بن احلاف بن قضاعة حليف 

بني عبد األشهل.
اإلسالم  صدر  أعالم  من  وأّنه  األنصاري(  )أبواهليثم  بكنيته  عرف  وقد 

األّول اهلجري، ومل أجد حتديدًا لوالدته أو مكاهنا.
وقد ذكر الذهبي عن نسبه التايل:

قضاعة  بن  احلاف  بن  عمرو  بن  بيل  بن  التيهان  بن  مالك  اهليثم،  أبو 
األنصاري، حليف بني عبد األشهل؛ قاله مجاعة.

وقال عبداهلل بن حممد بن عامرة األنصاري: هو من األوس، من أنفسهم.
وأردفه بقول ثان هو:

1 . أنظر عيون أخبار الرضا7 2 :126، الباب 35.
2 . أنظر سري أعالم النبالء: الصحابة. هكذا ورد بتشديد الياء وختفيفها فهو خيفف ويّثقل كقوله: 
ميت وميِّت. أنظر ابن هشام يف سريته2 : 433، وهامش442. ويف جامع األصول البن األثري 

كالم يف لقب هذا الصحايب، يأتينا يف فقرة علامء الرجال. 
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ابن التيهان بن مالك بن عمرو بن زيد بن عمرو بن جشم بن احلارث بن 
اخلزوج بن عمرو بن مالك بن األوس.

هذا عن أبيه، وأما عن أّمه فقد قال: وأمه من بني جشم املذكور.)))

إسالمه وصحبته:
من  يعبدوهنا  اجلاهلية  أهل  ظلَّ  التي  لألصنام،  كارهًا  الرجل  كان  لقد   
دون اهلل تعاىل، بل ويتأمل وحيزن لوجودها، وكان صاحبه أسعد بن زرارة يشاركه 
يف ذلك؛ وهلذا كانا من أوائل من أعلن إسالمه بمكة حتى جعل أبواهليثم يف 
من  الستة  ويف  اهلل9  برسول  آمنوا  الذين  األنصار،  من  الثامنية  األشخاص 
األنصار، الذين يروى أهنم أول من لقي رسول اهلل9 فأسلموا قبل قومهم، 
فأفشوا  وغريهم،  قومهم  يبلغونه  وراحوا  اإلسالم،  حيملون  املدينة  وقدموا 
رسول اهلل9  وصول  قبل  منهم  هذا  وقع  وقد  يثرب،  مدينتهم  يف  اإلسالم 

إليها مهاجرًا من مكة املكرمة.
وذكروا أن أبا اهليثم قد شهد العقبة مع السبعني من األنصار، وكان هو 
بعد أخرى، وموقفًا  منقبًة  راح يسجل  االثني عرش... وهكذا  النقباء  أحد 
عرب  مسؤولياته  حتمل  ويف  تعاىل،  اهلل  إىل  ودعوته  سريته  يف  آخر  بعد  نبياًل 
وقيم  ملبادئ  واستيعابه   ، احلقِّ كلمة  إعالء  يف  وتفانيه  املتواصل،  جهاده 
املدرسة النبوية الرسالية، حتى غدا من أكابر املنتسبني إىل مدرسة الصحبة 
قد  كان  أوسمة،  بذلك  فنال  إليها،  فانتمى  بإرادته  جاءها  أن  بعد  املباركة، 
استحقها؛ ملا يتمتع به من سرية حممودة، بدأت وهو خيطو أوىل خطواته إىل 

اهلل تعاىل، فكان:

1 . سري أعالم النبالء: الصحابة، ترمجة )ابن التيهان(.
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وسامه األول:
أّنه أّول من أسلم من األنصار بمكة مع أسعد بن زرارة. 

قال الذهبي: قال الواقدي: كان أبو اهليثم يكره األصنام يف اجلاهلية ويؤفف 
هبا، ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة وكانا من أّول من أسلم من األنصار 

بمكة.)))

وسامه الثاني:
الستة  أّنه كان أحد  أو  بلقاء رسول اهلل9 قبل قومه.  أّول من ترّشف  أّنه 
الذين منَّ اهلل تعاىل عليهم بلقاء رسول اهلل9 يف العقبة. قبل أن يشهد العقبتني.

قال الذهبي: وجيعل يف الثامنية اّلذين لقوا رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ 
ويف  عرش  االثني  األوىل  العقبة  أهل  ويف  الستة،  يف  وجيعل  بمكة،  وسلم، 

السبعني.)))

وسامه الثالث:
العقبة  بيعتي  شهد  فقد  للبيعة.  اهلل9  رسول  يد  عىل  رضب  من  أّول  أّنه 

األوىل والثانية.
وحتت عنوان: أول من رضب عىل يد الرسول9 يف بيعة العقبة الثانية.

قال ابن إسحاق  :   فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة، أسعد بن زرارة، كان 
أول من رضب عىل يده؛ وبنو عبد األشهل يقولون  :   بل أبو اهليثم بن التيهان. 

قال ابن إسحاق  :   فأما معبد بن كعب بن مالك فحدثني يف حديثه، عن أخيه 
عبداهلل بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك، قال  :   كان أول من رضب عىل يد 

1 . سريأعالم النبالء 1 : 190. 
2 . سري أعالم النبالء : الصحابة. 
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رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، الرباء بن معرور، ثم بايع بعُد القوُم.)))  

وسامه الرابع:
باختيار  اهلل9  رسول  اختارهم  اّلذين  عرش،  االثني  النقباء  من  أّنه 
جربئيل7 يف بيعة العقبة الثانية. وال خالف يف هذه كّلها بني املحدثني. حتى 

ها مناقب له، إضافًة إىل مواقفه النبيلة األخرى التي تأتينا. عّدت كلُّ
اثنا  العام املقبل، واف املوسم من األنصار  يقول ابن هشام: حتى إذا كان 
اهلل  صىل  اهلل  رسول  فبايعوا  األوىل،  العقبة  وهي  بالعقبة،  فلقوه  رجاًل،  عرش 
عليه ]وآله[ وسلم، عىل بيعة النساء )فقد ذكر اهلل تعاىل بيعة النساء يف القرآن، 
فقال: )ُيَباِيْعَنَك َعَلى أْن اَل ُيْشِرْكَن ِباهلِل َشْيئًا( فأراد ببيعة النساء أهنم مل يبايعوه 
عىل القتال. وكانت مبايعته للنساء أنه يأخذ عليهن العهد وامليثاق. فإذا أقررن 

بألسنتهن، قال: قد بايعتكن.)))
وذلك قبل أن تفرتض عليهم احلرب. وراح يذكر أسامءهم وقبائلهم حتى 

وصل إىل رجال العقبة من األوس فقال:
بني  ثم من  بن عامر،  بن عمرو  ثعلبة  بن  بن حارثة  وشهدها من األوس 
عبداألشهل بن ُجشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس: 

أبواهليثم بن التيَّهان، واسمه مالك.)))

عهد الرسول9 على األنصار:
بدأ موسم احلج يف السنة الثالثة عرشة من النبّوة، وكان موساًم حيمل اخلري 

1 . السرية النبوية البن هشام 2 : 447.
2 . راجع الروض األنف.

3 . أنظر السرية النبوية البن هشام 2 : 433 واهلامش.
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بن م أيب  بن  عبداهلل  بإمرة  وكان  احلج،  ألداء  يثرب  من  وفٌد  خرج  فقد  كله. 

سلول رأس املنافقني فيام بعد، وكان الوفد يضمُّ ثالثامئة حاج وقيل مخسامئة، 
منهم مخسة وسبعون من املسلمني )ثالثة وسبعون رجاًل وامرأتان(. مل يعرف 
املرشكون ممن كانوا يف هذا الوفد إسالمهم؛ فمع أن دعوة مصعب بن عمري يف 
يثرب، كانت دعوًة علنيًة، حيميها أسعد بن زرارة، لكن مل يكن كل من يؤمن 
يعلن إسالمه؛ مراعاة لظروف املدينة التي يكثر هبا املرشكون واليهود؛ لضامن 
استمرار الدعوة، حتى حيني الوقت التي يعلن فيها املسلمون عن أنفسهم يف 

وقت يستحيل فيه استئصاهلم.
الثانية:  العقبة  بيعة  األنصاري وهو يصف أحداث  مالك  بن  يقول كعب 

وكنا نكتم من معنا من قومنا من املرشكني أمرنا...
الثالثة عرشة من شهر  الليلة  اللقاء يف آخر ليلة من ليايل احلج، وهي  وتمَّ 
الثانية، فقد اجتمع ثالثة  العقبة  ذي احلجة. واملكان هو الشعب األيمن عند 
اهلل،  إىل  ودعا  القرآن،  فتال  اهلل9  رسول  فتكلم  وامرأتان،  رجاًل  وسبعون 
ورّغب يف اإلسالم، ثم قال: »أبايعكم عىل أن متنعوين مما متنعون منه نساءكم 

وأبناءكم«  . 
فأخذ الرباء بن معرور بيده، ثم قال  :   نعم، والذي بعثك باحلق نبيًا، لنمنعنك 
أُزَرنا )أي نساءنا، واملرأة قد يكنى عنها باإلزار، كام يكنى أيضًا  مما نمنع منه 
ـِْعنا يا رسول اهلل، فنحن واهلل أبناء احلروب، وأهل  باإلزار عن النفس(. فباي

احللقة )السالح(، ورثناها كابرًا عن كابر. 
وسلم،  ]وآله[  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  يكلم  والرباُء  القوَل،  فاعرتض 
الرجال حبااًل، وإنا  بيننا وبني  إن  يا رسول اهلل،  التيهان، فقال:  اهليثم بن  أبو 
قاطعوها - يعني اليهود - فهل عسيَت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك اهلُل أن 
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ترجع إىل قومك وتدعنا؟
فتبّسم رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، ثم قال: بل الدم الدم، واهلدم 

اهلدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأسامل من ساملتم.
ذمتكم،  ذمتي  أي  احلرمة.    يعني  اهلدم  :    اهلدم  ويقال:  هشام:  ابن  قال 

وحرمتي حرمتكم.

النقباء:
وسلم  :    ]وآله[  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  وقد  مالك  :    بن  كعب  قال 
فأخَرجوا  فيهم  .    بام  ليكونوا عىل قومهم  نقيبًا،  اثنى عرش  إيلَّ منكم  »أخرجوا 

منهم اثني عرش نقيبًا، تسعة من اخلزرج، وثالثة من األوس.
هشام  ابن  هذا  عىل  نصَّ  كام  أحدهم  األوس  من  وهو  التيهان  ابن  وكان 

بقوله:
وأهل العلم يعّدون فيهم أبا اهليثم بن التَّيهان، وال يعدون رفاعة.

وقال كعب بن مالك يذكرهم، فيام أنشدين أبو زيد األنصاري:

بمثلهـا ويّف  أيضـًا  هيثـم  وفـاء بـام أعطـى مـن العهـد خانعأبـو 

فذكر كعب فيهم )أبا اهليثم بن التيهان  (   ومل يذكر)رفاعة(.
قال ابن إسحاق : فحدثني عبداهلل بن أيب بكر: أّن رسول اهلل  صىل اهلل عليه 
]وآله[ وسلم قال للنقباء: »أنتم عىل قومكم بام فيهم كفالء، ككفالة احلواريني 

لعيسى بن مريم، وأنا كفيل عىل قومي«؛-يعني املسلمني- قالوا: نعم.)))

1 . أنظر السرية النبوية البن هشام2 : 442-446 بيعة العقبة الثانية، أسامء النقباء.. والقصيدة 
ضّمت أربعة عرش بيتًا.
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املؤاخاة:
انطالقًا من قيم الدين اجلديد، وتطبيقًا عمليًا لألخوة العامة التي جاء هبا، 
وختفيفًا ملعاناة املهاجرين، وتوحيدًا لألمة املسلمة، وتشييدًا لدولتها، وتنظياًم 
كان  املنورة،  املدينة  يف  عديدة  خطوات  يعتمد  اهلل9  رسول  راح  لقاعدهتا، 
منها املؤاخاة اخلاصة بني املهاجرين القادمني إىل املدينة وأهل املدينة وأبنائها 
وهم األنصار من األوس واخلزرج، وياهلا من خطوة رائعة يف تالحم الساحة 
املسلمة وتآلف أبنائها .. فحينام وصل رسول اهلل9 إىل املدينة، وكانت املؤاخاة 
التيهان وهو من  بن  الصحايب مالك  املهاجرين واألنصار، كان لكل من  بني 
من  نصيب  املهاجر  القريش  اجُلمحي  مظعون  بن  عثامن  والصحايب  األوس، 

ذلك، حني آخى بينهام رسول اهلل9.)))

املشاهد:
مل يتخّلف الصحايب أبو التيهان عن احلضور مع رسول اهلل9 يف مشاهده، 

فقد كان ممن شهد بدرًا وأحدًا واخلندق، وبقية املشاهد مع رسول اهلل9.
وبعثه رسول اهلل9 إىل خيرب خارصًا بعد ابن رواحة.

فعن حممد بن حييى بن حبان أن أبا اهليثم بعثه رسول اهلل9 خارصًا، ثم 
بعثه أبو بكر، فأبى وقال: إين كنت إذا خرصت لرسول اهلل9 فرجعت، دعا 

يل.
مرات يف  أتت مخس  العزيز  التنزيل  َكَذَب، ويف  َخرصًا:  خَيُرُص  وَخَرَص 
معنى  وهو  الخرَّاصون(.)))  )ُقتل  منها:  الكذب،  تعني  وكلها  مخس،  آيات 

1 . أنظر سري أعالم النبالء : الصحابة . وغريه. 
2 . سورة الذاريات : 10. 
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من معانيها، ولكن اخلرص هنا لغًة: من َخَرَص اليشَء: حزره وقدره بالظن، 
يقال: خرص النخل والكرم: حزر ما عليه من الرطب مترًا، ومن العنب زبيبًا. 
ويف احلديث: »أنه9 أمر باخلرص يف النخل والكرم خاصة«. فهو خارٌص.)))

وذكروا له موقفاً آخر : 
جاء يف تفسرياآلية الثامنة من سورة التكاثر:

)ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن ٱلنَِّعيِم(.
القرطبي: روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة، قال: خرج رسول اهلل 

صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأيب بكر وعمر؛
فقال: »ما أْخرَجكام من ُبيوتِكاَم َهِذه الساعَة«؟ 

قاال: اجلوع يا رسول اهلل. 
قال: »وأنا والذي نفيس بيده ألخرجني الذي أخرجكام؛ ُقوما« فقاما معه؛ 
َمْرحبًا  قالت:  املرأة  رأته  فلام  بيته،  ليس يف  فإذا هو  األنصار،  فأتى رجاًل من 
وأْهاًل. فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[وسلم: »أين فالن«؟ قالت: 
إذ جاء األنصارّي، فنظر إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه  املاء؛  لنا من  يستعِذب 
]وآله[ وسلم وصاِحبيِه، ثم قال: احلمد هلل! ما أحٌد اليوَم أكرم أضيافًا مني. 
قال: فانطلق، فجاءهم بِِعْذق فيه ُبرْس ومتر وُرَطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ 
املدية، فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: »إياَك واحَلُلوَب« فذبح 
اة ومن ذلك الِعذق، ورِشبوا؛ فلام أن شبعوا ورُووا، قال  هلم؛ فأَكُلوا من الشَّ
بيده  بكر وعمر: »والذي نفيس  اهلل عليه ]وآله[ وسلم أليب  رسول اهلل صىل 
القيامة، أخرجكم من بيوتكم اجلوع، ثم مل  اليوم، يوم  َلُتْسَأُلنَّ عن نعيم هذا 

1 . سري أعالم النبالء للذهبي؛ واملعجم الوسيط : 227 َخَرَص. وانظر مفردات القرآن للحميص. 
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نفيس بيده من النعيم الذي ُتسألون عنه يوم القيامة: ِظلٌّ بارد، وُرطب َطيِّب، 
وماء بارد؛ وكنَّى الرجل الذي من األنصار، فقال: أبو اهليثم بن التَّيهان. وذكر 

قصته.
قلت: اسم هذا الرجل األنصارّي مالك بن التيهان، ويكنى أبا اهليثم. ويف 

ّيهان: هذه القصة يقول عبداهلل بن رواحة، يمدح هبا أبا اهليثم بن التَّ

أِلّمـٍة ا  ِعـزًّ كاإلسـالم ِ  أَر  اَفَلـْم  َ مْعـرشَ اإِلرايّش  أضيـاِف  ِمثـلَ  وال 
أّمـة  وفـاروق  يـٌق  وِصدِّ وُعْنـرُصانبـّي  فرعـًا  حـّواء  بنـي  وخـري 
َقضيـٍة  وَقـْدر ِ  مِليقـاٍت  َرافواَفـْوا  ُمَقـدَّ رًا  َقـدْ اهلل  قضـاء  وكان 
بِجـوِدِه  ُيبـاري  َنْجـٍد  رجـل  َحى جوداً  وجمدًاوَمفخراإىل  ُشـموس الضُّ
غـارٍة  كل  يف  اهلل  خلـق ِ  َراوفـار ِس ِ  امُلَسـمَّ احلديـَد  القـوُم  لبِـس  إذا 
ِقراُهـُم  أْدَنـى  ثـم  وَحّيـا  ى  ـَراَفَفـدَّ ُمَتمَّ َسـِمينًا  إالَّ  َيْقِرِهـْم  فَلـْم 

وقد ذكر أبو َنعيم احلافظ، عن أيب عِسيب موىل رسول ِ اهلل صىل اهلل عليه 
]وآله[ وسلم، قال: خرج علينا رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم لياًل، 
فخرجت إليه، ثم مرَّ بأيب بكر فدعاه، فخرج إليه، ثم مرَّ بعمر فدعاه، فخرج 
احلائط:  لصاحب  فقال  األنصار،  لبعض  حائطًا  دخل  حتى  فانطلق  إليه، 
فقال:  فرشب،  بامء  دعا  ثم  فأكلوا،  فوضعه  بعْذق،  فجاء  ُبرْسًا«  »أطعمنا 

»َلُتْسَأُلّن عن هذا يوَم القيامة«.
وجه  نحو  البرس  تناثر  حتى  األرض  به  فرضب  الِعْذق،  عمر  وأخذ  قال: 
رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم؛ قال: يا رسول اهلل، إنا ملسؤولون عن 
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هذا يوم القيامة؟ 
قال: »نعم إال من ثالث: ِكرسة يُسّد هبا َجْوَعته، أو ثوب يسرت به َعْورته، أو 

(((.» ُجْحر ٍ يأوي فيه من احلّر والُقرِّ
عىل  اآلية  هذه  يف  عنه  املسؤول  النعيم  يف  التأويل  أهل  اختلف  وقد  هذا 

عرشة أقوال، منها:
أنَّ هذا السؤال عن كّل نعمة، إنام يكون يف حّق الكفار، فقد ُروي أن أبا بكر 

ملا نزلت هذه اآلية قال:
ْيهان، من  التَّ اهليثم بن  أكلُتها معك يف بيت أيب  أكلًة  أرأيَت  يا رسول اهلل، 
خبز شعري وحلم وُبرْس قد ذنَّب، وماء عذب، أختاف علينا أن يكون هذا من 
)َوَهْل  قرأ:  ثم  للُكفار،  »ذلك  السالم:  عليه  فقال  عنه؟  ُنسأل  الذي  النعيم 

ُنَجاز ِۤي إالَّ ٱْلَكُفوَر(.)))« ذكره القشريّي أبو نرص.))) 

والؤه لإلمامة:
 ،7 موقف عرف به الرجل واشتهر، أن سّجل ملُفه والًء عظياًم إلمامة عيلٍّ
عليه  تتوفر  وملا  عظيم،  عطاء  من  لألمة  اإلمامة  هذه  حتمله  ملا  واعيًا  وكان 
مؤامرات،  له من  تتعرض  ما  بكل  كان عارفًا  نفسه  الوقت  هلا، ويف  من خري 
وخطورة التآمر عليها وضخامته، كام كان حريصًا أن يؤدي واجبه، وأن يفي 
بتعهداته التي قطعها عىل نفسه يف البيعتني يف العقبة األوىل والثانية يف صدق 
بعد  أم  حياته9  يف  أكان  سواء  الساموي  ومرشوعه  اهلل9  لرسول  الوالء 
وفاته9 فهو عهد مستمر عليه أن يفي به دون تردد أو توقف أو تبديل حتى 

1 . اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، سورة التكاثر : 8. 
2 . سورة سبأ : 17.

3 . أنظر اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي؛ وتفسريالتحرير والتنوير البن عاشور: اآلية.
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حيكم اهلل وهو خري احلاكمني، من هنا كانت انطالقته خملصًة صادقًة ال ينتاهبا م

خلطى  املؤيدة  مواقفه  راحت  األساس  هذا  وعىل  ريب،  يداخلها  وال  شك 
اإلمامة املتمثلة باإلمام عيل7 تتجذر بقوة وثبات حتى حظي بالشهادة بني 

يدي اإلمام املباركتني، فمن مواقفه:

بيعته لإلمام عليٍّ عليه السالم:
لبيعة  وّفقوا  الذين  األنصار  من  املفيد  الشيخ  عّدهم  ممن  واحدًا  كان 
القبلتني،  وصلوا  البيعتني  بايعوا  الذين  وهم  السالم،  عليه  أمرياملؤمنني 
واختصوا من مدائح القرآن والثناء عليهم من نبيِّ اهلدى عليه وآله السالم، بام 
مل خيتلف فيه من أهل العلم اثنان، ... وقبل هذا قال عنهم: الراضني بإمامته، 

الباذلني أنفسهم يف طاعته، ...)))
فممن روى خرب البيعة وما كانت عليه احلال أبو خمنف يف حرب البرصة 
عن... لوط بن حييى األزدي يف كتابه املصنَّف: وقام عامر بن يارس، وأبو اهليثم 
بن التيهان، ورفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن، وأبو أيوب خالد بن زيد، 
7: إنَّ هذا األمر قد فسد، وقد رأيت ما فعل عثامن، وما أتاه من  فقالوا لعيلٍّ
خالف الكتاب والسنة، فابسط يدك ُنبايعك؛ لُِتصلَح من أمر األّمة ما قد فسد.

القوم، فال حاجة يل  فاستقال، وقال: قد رأيتم ما ُصنع يب، وعرفتم رأي 
فيهم.

أنتم أنصار اهلل وأنصار  يا معارش األنصار!  فأقبلوا عىل األنصار، وقالوا: 
اإلسالم  يف  وسابقته  عيلٍّ  فضل  علمتم  وقد  اهلل،  أكرمكم  وبرسوله  رسوله، 

وقرابته ومكانته من النبي صىل اهلل عليه وآله، وإن ويّل أنالكم خريًا.

1 . أنظر كتاب اجلمل، للشيخ املفيد : 101 - 106.
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فقال القوم: نحن أرىض الناس به، ما نريد به بداًل، ثم اجتمعوا عليه فلم 
يزالوا به حتى بايعوه.

عرفتم  قد  األنصار!  معارش  يا  قال:  التيهان،  بن  اهليثم  أيب  عن  وبإسناده 
إياي،  واختياره  وآله،  عليه  اهلل  صىل  رسول اهلل  من  ومكاين  رأيي ونصحي 
فرّدوا هذا األمر إىل أقدمكم إسالمًا، وأوالكم برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، 
لعلَّ اهلل جيمع به ألفتكم، وحيقن به دماءكم. فأجابه القوُم بالسمع والطاعة...)))
السالم  عليه  له  يأخذان  لإلمام7،  مبايعًا  يكون  بأن  يكتف  مل  وأنه  هذا 

البيعَة من الناس هو وعامر بن يارس،  بل راح يذكر الشيخ الطويس:
أهّنم اجتمعوا عىل عيل بن أيب طالب عليه السالم فبايعوه، فقام ومحد اهلل 
وأثنى عليه بام هو أهله، ثم قال: »أما بعد، هذه الوالية، فإين قد كنت كارهًا 
يعلم اهلل يف سامواته وفوق عرشه عىل أمة حممد9 حتى اجتمعتم عىل ذلك، 
فدخلت فيه،... فقام إليه الناس فبايعوه، فأول من قام فبايعه طلحة والزبري، 
الذي  وكان  الناس،  بايعه  حتى  الناس  وسائر  واألنصار  املهاجرون  قام  ثم 
يأخذ عليهم البيعة عامر بن يارس و أبو اهليثم بن التيهان نبايعكم عىل طاعة اهلل 
وسنة رسوله، وإن مل نِف لكم فال، ومها يقوالن: طاعة لنا عليكم، وال بيعة يف 

أعناقكم، والقرآن إمامنا وإمامكم...«.)))
وشهد يوم الرحبة حني قال هلم أمري املؤمنني7 بعد محده اهلل وثنائه عليه:

»أنشد اهلل من شهد يوم غدير خم إال قام، وال يقوم رجل يقول: إيّن نبئت 
منهم:  رجاًل  عرش  سبعة  فقام  قلبه،  ووعاه  أذناه  سمعت  رجل  إال  وبلغني 
خزيمة بن ثابت، وسهل بن سعد...وأبو اهليثم بن التيهان، ورجال من قريش، 

1 . املصدر السابق، ومصادره يف اهلامش : 128 – 129. 
2 . أنظر كتاب األمايل، للشيخ الطويس : 728. 
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فقال عيّل ريض اهلل عنه وعنهم: هاتوا ما سمعتم.م

 فقالوا: نشهد أّنا أقبلنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله من حّجة الوداع، 
بشجريات  فأمر  وآله،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  خرج  الظهر  كان  إذا  حّتى 
قام  ثّم  فصلينا،  فخرجنا  بالصالة،  نادى  ثّم  ثوب،  عليهن  وألقى  فشذبن، 
فحمد اهلل وأثنى عليه ثّم قال: )أهّيا الناس ما أنتم قائلون؟( قالوا: قد بّلغت. 
قال: )الّلهّم اشهد(. ثالث مّرات. قال: )إيّن أوشك أن ُادعى فُاجيب، وأيّن 
الثقلني  فيكم  تارك  إيّن  الناس  )أهّيا  قال:  ثّم  مسؤولون(...  وأنتم  مسؤول 
نّبأين  احلوض،  عيّل  يردا  حّتى  يفرتقا  لن  فإهّنام  بيتي،  أهل  وعرتيت  كتاب اهلل 
بذلك اللطيف اخلبري(. وذكر احلديث يف قوله صىل اهلل عليه وآله: )من كنت 

مواله فعيّل مواله ، فقال عيّل7: صدقتم، وأنا عىل ذلك من الشاهدين«.)))
اجلارود،  وأيب  فطر  عن  كثري  بن  حمّمد  طريق  من  عقدة  ابن  أخرجه  وقد 
سلمة  بن  احلسن  حدثنا  قال:  املبارك  بن  احلسني  عن  الطفيل  أيب  عن  كالمها 
املؤمنني صلوات اهلل عليه مسري طلحة والزبري وعائشة من  بلغ أمري  ملا  قال: 
مكة إىل البرصة، نادى: الصالة جامعة، فلام اجتمع الناس محد اهلل وأثنى عليه، 
ثم قال: »أما بعد فإن اهلل تبارك وتعاىل ملا قبض نبيَّه صىل اهلل عليه وآله وسلم 
ال  به،  اهلل  خالئق  وأحق  وأولياؤه،  وورثته،  وعصبته،  بيته،  أهل  نحن  قلنا: 
ننازع حقه وسلطانه، فبينام نحن عىل ذلك إذ نفر املنافقون، فانتزعوا سلطان 
نبّينا منا، و ولوه غرينا، فبكت لذلك واهلل العيون والقلوب منا مجيعًا، وخشنت 
واهلل الصدور، وأيم اهلل لوال خمافة الفرقة بني املسلمني وأن يعودوا إىل الكفر، 

ويعور الدين، لكنا قد غرينا ذلك ما استطعنا.
وقد ويل ذلك والة، ومضوا لسبيلهم، ورد اهلل األمر إيّل، وقد بايعني هذان 

1 . عن السمهودي ُانظر: معجم رجال احلديث 23 : 90 رقم14941.
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الرجالن، طلحة والزبري فيمن بايعني، وقد هنضا إىل البرصة ليفرقا مجاعتكم 
ويلقيا بأسكم بينكم.

أللهم فخذمها بغشهام هلذه األمة، وسوء نظرمها للعامة«. 
وهنا قام أبو اهليثم بن التيهان رمحه اهلل وقال:

يا أمري املؤمنني، إن حسد قريش إّياك عىل وجهني: أّما خيارهم فحسدوك 
حسدًا  فحسدوك  أرشارهم  وأّما  الدرجة،  يف  وارتفاعًا  الفضل،  يف  منافسة 
أحبط اهلل به أعامهلم، وأثقل به أوزارهم، وما رضوا أن يساووك حّتى أرادوا 
قريش  أحّق  وكنت  املضامر،  وأسقطهم  الغاية،  عليهم  فبعدت  يتقّدموك،  أن 
بقريش، نرصت نبّيهم حّيًا، وقضيت عنه احلقوق مّيتًا، واهلل ما بغيهم إاّل عىل 

أنفسهم، ونحن أنصارك وأعوانك، فمرنا بأمرك، ثّم أنشأ يقول: 

القبـاحإّن قومـًا بغوا عليـك وكادوك باأُلمـور  وعابـوك 
فيـك حّقـًا وال كعـرش جنـاحليس مـن عيبها جنـاح بعوض
النطـاحأبـرصوا نعمـة عليـك مـن اهلل  قـرن  يـدق  وقرمـًا 
إليـه اأُلمـور  تـأوي  اجلـامحوإمامـًا  غـرب  يلـني  وجلامـًا 
فيـه اإلمامـة  جتمـع  البطـاححاكـاًم  عـراض  لـه  هاشـميًا 
اهلل مـن  أتـاك  للـذي  قـراححسـدًا  قلـوب  إىل  وعـادوا 
شـحاحونفـوس هنـاك أوعيـة البغض للشـقاء  اخلـري  عـىل 
الحمـن مـرس يكنه حجـب الغيب العـداوة  مظهـر  ومـن 
االصبـاحيـا ويص النبـي نحن مـن احلق هبجـة  مثـل  عـىل 
والكفـاح فخذ األوس والقبيل من اخلزرج الوغـى  يف  بالطعـن 
والفـالحليـس منا مـن مل يكن لك يف اهلل اهلـدى  عـىل  وليـًا 
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فجّزاه أمري املؤمنني عليه السالم خريًا، ثم قام الناس بعده فتكلم كل واحد م

بمثل مقاله.)))
كالم  بعد  جاء  معهم،  ومن  والزبري  طلحة  فعله  ما  حول  كالم  له  وكان 

األشرت رمحه اهلل، فقام وقال:
يا أمري املؤمنني صبَّحهم اهلل بام يكرهون، فإن أقبلوا قبلنا منهم، وإن أدبروا 
جاهدناهم أو لنجاهدهنم؛ فلعمري ما قوم قتلوا النفس التي حرم اهلل قتلها، 

وأخذوا األموال وأخافوا أهل اإليامن بأهل ٍ أن ُيكفَّ عنهم.
وقد نسب إليه أّنه أنشد قائاًل:

نحـن الذيـن شـعارنا األنصـاُرقـل للزبـري وقـل لطلحـة إّننـا
الكّفـاُرنحن الذيـن رأت قريـٌش فعلنا ُأولئـك  القليـب  يـوم 
ودثـاَره نبّينـا  شـعاَر  واألبصـاُركّنـا  الـروُح  مّنـا  يفديـه 
وولّينـا إماُمنـا  الـويصَّ  بَرَح اخلفاُء وباحِت األرساُر.)))إّن 

موقفه يف معركة اجلمل وصفني:
األنصار،  ونقباء  املهاجرين  وجوه  من  مجعًا  املعركتان  هاتان  ضّمت  وقد 

وكان ابن التيهان أحدهم.
اجلمل  حريب  يف  السالم  عليه  عيل  اإلمام  مع  اشرتك  أّنه  املعروف  فمن 

وصّفني، وكان فيهام من قادة اجليش.

1 . األمايل للشيخ املفيد: 154 جملس19. احلسن بن سلمة: مل نعثر عليه هبذا العنوان، وإن قلنا 
بتصحيف »احلسني« باحلسن فال بد من اإلرسال أو اإلضامر؛ ألن احلسني بن سلمة املعنون يف 

الرجال من أصحاب الصادق عليه السالم. املحقق.
2. رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد 1: 143-144، ما ورد يف وصاية عيل7 من الشعر. 
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شعره يف حرب اجلمل
قال ريض اهلل عنه أبياتًا من الشعر يوم اجلمل، منها:

نحـن الذيـن شـعارنا األنصـارقـل للزبـري وقـل لطلحـة إّننـا
الكّفـارنحن الذيـن رأت قريـش فعلنا ُأولئـك  القليـب  يـوم 
ودثـاره نبّينـا  شـعار  واألبصـاركّنـا  الـروح  مّنـا  يفديـه 
وولّينـا إمامنـا  الـويص  برح اخلفاء وباحت األرسار.)))إّن 

يوم صّفني:
ضدَّ   ،7 عيلٍّ اإلمام  إىل جانب  معركة صفني  بقّوة يف  املشاركني  من  كان 
 7 معاوية وجنده، ومما ذكر له قبل أن تكتب له الشهادة بني يدي اإلمام عيلٍّ

أنه ألقى خطبًة.

1 . املصدر السابق.



226

39
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

. ـ
هـ 

14
34

رة 
آلخ

ى ا
ماد

 ج
م ـ

حر
قال نرص: وأقبل أبو اهليثم بن التّيهان، وكان من أصحاب رسول اهلل صىل م

اهلل عليه وآله بدريًا نقيبًا عقبيًا، يسّوي صفوف أهل العراق ويقول:
يف  واجلّنة  العاجل،  يف  الفتح  وبني  بينكم  ليس  إّنه  العراق!  أهل  معرش  يا 
وأعريوا  صفوفكم،  وسّووا  أقدامكم،  فأرسوا  النهار،  من  ساعة  إاّل  اآلجل 
رّبكم مجامجكم، واستعينوا باهلل إهلكم، وجاهدوا عدّو اهلل وعدوكم، واقتلوهم 
عباده،  من  يشاء  َمن  يورثها  هلل  األرض  فإّن  واصربوا  وأبادهم!  اهلل  قتلهم 

والعاقبة للمّتقني.)))

وقد حظي بالشهادة:
واستشهد يف صفني: وقبل أن نثبت استشهاده يف معركة صفني، وأنه هو القول 

األصح من بني أقوال عديدة يف وفاته رضوان اهلل تعاىل عليه، نذكر ما قيل فيها:
فعن األصمعي )121 216 هجرية( أنه قال: سألت قوم أيب اهليثم، فقالوا: 

مات يف حياة النبي9.
أنه تويف باملدينة سنة عرشين يف زمن خالفة عمر بن اخلطاب كام يف طبقات 

ابن سعد.
قال الواقدي: هذا أثبت عندنا ممن روى أنه قتل بصفني مع عيل، أو أنه تويف 

يف سنة إحدى وعرشين.
أنه استشهد مع اإلمام عيل7 يوم صفني سنة سبع وثالثني.

وقيل: إنه بقي بعد صفني بيسري.)))

1 . أنظر رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد املعتزيل 5 : 190، مؤسسة مطبوعات إسامعيليان، 
إيران قم. وهو نرص بن مزاحم املنقري ) ت: 212ه ( صاحب كتاب صفني.

2 . راجع الروض األنف ؛ واالستيعاب ؛ وهامش الصفحة: 433 من اجلزء الثاين من السرية 
النبوية البن هشام ؛ وانظر ابن قتيبة يف املعارف : 270 ؛ وابن سعد يف الطبقات3 : 449.
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واألصح أنه استشهد يف معركة صفني، واألدلة هي:

7 دليل عىل استشهاد هذا الصحايب اجلليل  اخلطبة املروية عن اإلمام عيلٍّ
ابن التيهان يف معركة صفني.

والدليل اآلخر هو ما رواه ابن عبد الرب يف االستيعاب عن وفاة مالك بن 
التيهان حيث قال: وقيل: إّنه تويف سنة عرشين أو إحدى وعرشين وقيل: إّنه 

أدرك بصفني وشهدها مع عيّل وهو األكثر.)))
وما رواه ابن األثري يف كامله: بأّن ابن التيهان شهد صفني مع عيّل عليه السالم 

سنة 39هـ وقتل فيها.)))
أّنه أدرك صفني وشهدها مع عيّل وقتل هبا وهو   وما ذكر يف أسد الغابة: 

األكثر.)))

1 . االستيعاب 4: 1773. 
2 . الكامل، ابن األثري 3: 225. 

3 . أسد الغابة 5: 318.
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 هذا إضافًة إىل ما رواه الطربي يف تارخيه، وابن األثري يف كامله، وابن خلدون م

استجاب  مّمن  التيهان  بن  مالك  بأّن  والنهاية  البداية  يف  كثري  وابن  تارخيه،  يف 
لدعوة أمري املؤمنني عليه السالم يف املسري من املدينة إىل البرصة ملحاربة أهل 

اجلمل، وهذه الواقعة كام هو معلوم جرت سنة 36 للهجرة.)))
فختامًا حلياة إيامنية واعية، كانت الشهادة وسامًا له رضوان اهلل تعاىل عليه، 
حيث اسُتشهد يف شهر صفر سنة 37ه بحرب صّفني، وُدفن يف منطقة صّفني. 

وراح اإلمامُ  عيلٌّ سالم اهلل عليه يؤّبنه وُيثني عليه حيث قال:
 »أين إخواين الذين ركبوا الطريق، ومضوا عىل احلّق! أين عاّمر! وأين ابن 
التّيهان! وأين ذو الشهادتني أي ُخزيمة بن ثابت األنصاري وأين نظراؤهم من 

إخواهنم الذين تعاقدوا عىل املنية«.
ندبه اإلماُم عيلٌّ عليه السالم، وتأّوه عليه وعىل نظرائه من الصحابة  وقد 

األبرار، يف خطبة له رويت عن نوف البكايل أّنه قال:
بالكوفة، وهو قائم عىل  خطبنا هبذه اخلطبة أمرياملؤمنني عيّل عليه السالم 

حجارة، نصبها له َجْعَدة بن ُهَبرْية املخزومي،...
ثّمَ قال عليه السالم:

»أهّيا الّناس، إيّن قد بثثت لكم املواعظ اّلتي وعظ هبا االنبياء أممهم، وأّديت 
تستقيموا،  فلم  بسوطي  وأّدبتكم  بعدهم،  من  إىل  األوصياء  أّدت  ما  إليكم 
يطأ  غري ي  إماما  أتتوّقعون  أنتم!  هلل  تستوسقوا.)))  فلم  بالّزواجر   وحدوتكم 

بكم الّطر يق، ويرشدكم الّسبيل؟

1 . تاريخ الطربي 3: 465 ؛ الكامل، ابن األثري 3: 113 ؛ تاريخ ابن خلدون 2: 154 ؛ البداية 
والنهاية 7: 261.

2 . اسَتْوَسَقِت اإلبل: اجتمعت وانضّم بعضها إىل بعض. 
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أال إّنه قد أدبر من الّدنيا ما كان مقباًل، وأقبل منها ما كان مدبرًا، وأزمع الرّتحال 
عباد اهلل االخيار، وباعوا قليال من الّدنيا ال يبقى، بكثري من اآلخرة اليفنى.

ما رّض إخواننا اّلذين سفكت دماؤهم وهم بصّفني أاّل يكونوا اليوم أحياء؟ 
أجورهم،  فوّفاهم  اهلل  لقوا  واهلل  قد  الّرنق!،)))  ويرشبون  الغصص،  يسيغون 

وأحّلهم دار األمن  بعد خوفهم.
أين إخواين اّلذين ركبوا الّطريق، ومضوا عىل احلّق؟ أين عاّمر؟ وأين ابن 
الّتّيهان ؟ وأين ذوالّشهادتني ؟ وأين نظراؤهم من إخواهنم اّلذين تعاقدوا عىل 

املنّية، وأبر د برؤوسهم إىل الفجرة«؟)))
ثّم رضب عليه السالم بيده إىل حليته، فأطال البكاء، ثّم قال:

فأقاموه،  الفرض  القرآن فأحكموه، وتدّبروا  تلوا  اّلذين  »أّوه عىل إخواين 
أحيوا الّسّنة، وأماتوا البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاّتبعوه.)))

 وراحت أمينة األنصارية ترثيه قائلة:

رقـادا أذوق  أن  اليـوم  عـامدامنـع  وكان  مـىض  إذ  مالـٌك 
إين تيهـان  بـن  اهليثـم  أبـا  ووسـادايـا  معدًنـا  للهـمِّ  رصت 
معتـادا إذ غـدا الفاسـُق الكفوُر عليهم مثلهـا  كان  إنـه 
األجسـادا))) أصبحوا مثل من ثوى يوم أحٍد تلكـم  اهلل  يرحـم 

1 . الَرنُِق : بكرس النون وفتحها وسكوهنا ـ: الَكِدر.
2 . َوُاْبر َِد بُرؤوِسهْم إىَل اْلَفَجَرِة: أرسلت رؤوسهم مع الربيد بعد قتلهم للبغاة للتشّفي منهم ريض 

اهلل عنهم.
ه الدكتور صبحي الصالح، اخلطبة: 182. 3 . هنج البالغة، ضبط نصَّ

املرعيش، قم  العظمى  اهلل  آية  املنقري، منشورات مكتبة  بن مزاحم  أنظر وقعة صفني لنرص   .  4
إيران : 365.
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أقوال علماء الرجال فيه:
حظي بمنزلة حمرتمة يف تقييامت علامء الرجال عند الفريقني، وقد ذكرنا بعض 
لنا من  تيرس  مما  نكتفي بيشٍء موجز  أعاله، وهنا  احلديث عنه  كالمهم ضمن 
كالمهم، وبام ذكره السيد اخلوئي1، فقد حتدث عنه يف موضعني من معجمه:)))

بن  اهليثم  أبو  هو  التيهان:  بن  مالك   :9818 رقم  حتت  األول  املوضع 
بيان  ويأيت  وغريمها...  الغابة  وأسد  االستيعاب  يف  به  رّصح  ما  عىل  التيهان، 

حاله يف )أبو اهليثم بن التيهان( يف الكنى.
املوضع الثاين حتت رقم 14941: أبو اهليثم بن التيهان: من أصحاب عيل 

عليه السالم، رجال الشيخ )1(.
وعّده الربقي من مجلة االثني عرش الذين أنكروا عىل أيب بكر )يف تصّديه 
عرش،  االثنى  أبواب   ،)2( اجلزء  اخلصال:  يف  الصدوق1  وذكره  اخلالفة(، 

احلديث )4(.
روى عن أمري املؤمنني عليه السالم، وروى عنه سلمة بن كهيل. الروضة: 

احلديث )5(.
وهو من النقباء االثني عرش الذين اختارهم رسول اهلّل صىّل اهلّل عليه وآله 
بإشارة من جربئيل  عليه السالم، ذكره الصدوق يف اخلصال: اجلزء )2(، الباب 

املذكور، احلديث )70(.
ومل  نبّيهم  منهاج  عىل  مضوا  الذين  من  وهو  زرارة.  بن  أسعد  يف  وتقّدم 
فيام   ،)35( الباب   ،)2( اجلزء  العيون:  يف  الصدوق  ذكره  يبّدلوا،  ومل  يغرّيوا 
كتبه الرضا عليه السالم إىل املأمون يف حمض االيامن، احلديث )1(، وتقّدم يف 

1 . أنظر معجم رجال احلديث 15، 23. 
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ترمجة جندب بن جنادة.
من  خصال  يف  فوق  فام  املئة  أبواب   ،)2( اجلزء  أيضًا،  اخلصال  يف  وذكره 

رشايع الدين، احلديث )9(.
ومن السابقني الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني عليه السالم، ذكره الكيّش يف 

ترمجة أيب أيوب االنصاري )6(، وتقّدم يف براء بن مالك.
وكان هو وعاّمر بن يارس يأخذان البيعة ألمري املؤمنني عليه السالم. أمايل 
 ،)457( سنة  القعدة  ذي  من  الثالث  اجلمعة  يوم  جملس   ،)2( اجلزء  الشيخ: 

احلديث )5(.
وغري ذلك من الروايات الداّلة عىل والئه لعيل عليه السالم.

اخلالفة  السالم  عليه  عيل  ويل  حينام  وأبياتًا  كالمًا  له  املفيد1  الشيخ  ذكر  وقد 
وجزاه أمري املؤمنني عليه السالم خريًا. األماىل: املجلس التاسع عرش، احلديث )6(.
 .195  : العلوم 3  الرجالية للسيد بحر  الفوائد  وللمزيد هناك تفصيل يف 

باب امليم مالك بن التيهان: بن مالك، أبو اهليثم األنصاري.)))
التهيان بن مالك،  أبواهليثم مالك بن  وقال ابن األثري يف جامع األصول: 
وقيل: اسم التيهان مالك بن عمرو بن زيد، ويف نسبه خالف فمنهم من جيعله 
فضاعة،  بن  احلاف  بن  بيل  من  بلويًا  جيعله  من  ومنهم  االوس،  من  أنصاريا 
ويقال: انه حليف بني عبد االشهل، شهد العقبة االوىل والثانية مع السبعني، 
بالعقبة  الذين لقوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قبل ذلك  الستة  وكان أحد 

1 . الفوائد الرجالية، للسيد بحرالعلوم 3 : 195.
اهليثم بفتح اهلاء وسكون الياء وبالثاء املثلثة، والتيهان بفتح التاء فوقها نقطتان وتشديد الياء حتتها 
نقطتان وكرسها وبالنون، وبيل بفتح الباء املوحدة وكرس الالم وتشديد الياء، واحلاف باحلاء 

املهملة وكرس الفاء. الفوائد الرجالية من جامع األصول بعد اجلزء الثاين عرش.
ويف املعجم الكبري للطرباين19 باب امليم. مالك بن التيهان أبو اهليثم األنصاري.
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بدرًا وأحدًا م النقباء االثنا عرش، وشهد  بنو عبد االشهل، وهو أحد  فيام زعم 

واملشاهد كلها، روى عنه أبوهريرة، وقيل: مات يف خالفة عمر سنة عرشين 
وقيل:  وثالثني  سبع  سنة  بصفني  السالم  عليه  عيل  مع  قتل  وقيل:  باملدينة، 

غريذلك.
مل يزل باملدينة حتى تويف هبا سنة عرشين.

من أخباره حدثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين، ثنا أيب، ثنا ابن هليعة، عن 
أيب األسود، عن عروة يف تسمية من شهد العقبة من األنصار، ثم من األوس 
من بني عبد األشهل، أبو اهليثم بن التيهان، وهو نقيب، وقد شهد بدرًا، وهو 

أول من بايع عىل اإلسالم يف العقبة.)))
فرضوان اهلل تعاىل عليه من عبٍد مؤمن ٍ واع ٍ ذي بصرية يف إسالمه، وصدق ٍ 

يف والئه ألهل البيت عليهم السالم، ويف مواقفه!

1 . املعجم الكبري، الطرباين 19 : 249ـ 250.



حصون املدينة املنّورة فأسوارها وأبوابها
�ح�����س�ب  م�ح���د

هذه قراءة موجزة فيام كتب عن آثار )يثرب( املدينة املنورة، بل وبإجياز عن 
بعض بالد احلجاز .. وبالذات عن تلك املواقع أو األشكال من البناء، التي 
تطورت فشكلت ظاهرًة عمرانيًة يف حياة الناس وأيامهم التي مضت عليهم، 

وغدت فيام بعد جزءًا مهاّمً من عامل اآلثار، الذي تفتخر به الشعوب ..
فقد انبثقت تلك املواقع مما عّد حاجة فطرية رافقت اإلنسان، وهي محاية 
نفسه وما يملك من األخطار التي قد تنجم يف حياته، فراح انطالقًا من حاجته 
تلك يدافع، ويتوسل بأي وسيلة، ويلوذ بأي مالذ؛ ليوفر له وملن حوله ملجًأ 
الذين  أعدائه،  عىل  النرص  له  وحيقق   ، وماله..  وعرضه  نفسه  له  حيفظ  آمنًا 

يريدون كيدًا به والقضاء عليه...
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والعصور؛ م احلقب  مرِّ  عىل  اإلنسان  استخدمها  التي  الوسائل  تلك  ومن 

نوع من البناء، سواء أكان سّدًا أو ردمًا أو سورًا أو جدارًا أو حائطًا أو برجًا 
أشكاله  تعددت  وإن  بناٍء  شكُل  أنه  املهم  ..؛  قرصًا  أو  صيصيًة  أو  حصنًا  أو 
وأسامؤه، حيميه ويستعني به عىل املكاره، وحييط به نفسه أو بيته، أو قريته، أو 
بلدته، أو ممتلكاته، أو جنده وأعوانه.. وجيعل منه مالذًا للدفاع عن ذلك كله 
ضدَّ هجوم ما، وما الردم الذي أنشأه ذو القرنني، حني طلب منه أهُل القرية 
سورة  عنه  حدثتنا  ما  وهو  املفسدون،  إليهم  يصل  أن  يمنع  حاجزًا  أو  سّدًا 

الكهف باآليتني 94،95:
)َقالُوا َيا َذا اْلَقرَنْيِن إنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك 
نِـي ِفيه َرّبِي َخْيٌر َفَأعِيُنوِني  َخْرجًا َعلى أْن َتْجَعَل َبْيَننا َوَبْينُهم َسّدًا ٭ َقال َما َمكَّ

ٍة َأْجَعْل َبْينُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدمًا ٭ ...( إاّل هو وسيلة من وسائل عديدة، اختارها  ِبُقوَّ

الناس يومذاك حتى يلوذوا هبا، ويدفعوا عنهم ما قد يكيده اآلخرون هلم ..
لقد أدى هذا النوع من البناء دورًا مهاّمً يف املحافظة علی املدن سابقًا؛ فقد 
خيشون  غياهبا  يف  األهايل  وكان  والطمأنينة؛  واالستقرار  األمن  لسكاهنا  وّفر 
خمتلف  دأبت  لذلك  املفسدين؛  واعتداء  اللصوص،  وسطو  األعداء،  هجوم 
الشعوب عىل بناء هذه العنارص الدفاعية، ورصدت األموال الطائلة إلنشائها؛ 
وكان للمدن اإلسالميه احلظ الوافرمن تلك االستحكامات واملباين الدفاعية، 

مما جعلها هي األخرى آمنًة ومستقرًة بوجودها، خائفًة مضطربًة بدوهنا.
ومن أهم املدن اإلسالمية، التي شّيدت حوهلا األسوار: 

النجف، فقد ُأنيشء فيها سور حلاميتها من اهلجامت، التي كانت تتعرض هلا 
من قبل األعداء، وما زالت له بقايا، وإن كانت بسيطًة بعد هتديمها قبل ثالثة 

عقود، أو تزيد قلياًل عىل ما أظن.
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وبغداد، وقد عمل هلا مؤسسها املنصورالعبايس سورين، وكان السور الداخل 
أطول من السور اخلارج ...، وقع ذلك خالل بنائها الذي دام مخس سنوات من 

سنة 145 حتى سنة 149هجرية، وكانا عىل شكل بغداد الدائري ...
ودمشق القديمة، وفيها سور أثري، طوله 1500 مرت، وعرضه 750 مرتًا 
حييط هبا، ويعدُّ من أهم املعامل األثرية فيها، ويضّم قلعة دمشق وأبواهبا السبعة؛ 

ويعود تاريخ إنشائه إىل العهد اآلرامي فاليوناين وبعده الروماين ...
وحتى القسطنطينية، كان هلا سور بل أسوار عىل مرِّ األزمنة، وللذكرى أنَّ 
 ،.. استشهد  أن  بعد  عليه  اهلل  رضوان  األنصاري  أبا أيوب  اجلليل  الصحايب 
دفن حتت سور القسطنطينية يوم فتح املسلمون أسوارها يف سنة مخس ومخسني 
حاجتك  ما  قائاًل:  اجلند  قائد  أتاه  وحني  جرح،  أن  بعد  منه  بوصية  هجرية 
مني ما استطعَت يف  أباأيوب؟ فقال: أما دنياكم فال حاجة يل فيها، ولكن قدِّ
بالد العدو، فإين سمعت رسول اهلل9 يقول: »ُيدَفُن عند ُسور القسطنطينية 

رجٌل صالح؛ أرجو أن أكون ُهَو«.
القسطنطينية، وبني  أيوب قرب مع سور  أبا  أّن  أبيه:  وعن األصمعي، عن 
عليه، فلام أصبحوا، قالت الروم: يا معرش العرب، قد كان لكم الليلة شأن. 
قالوا: مات رجل من أكابر أصحاب نبينا، واهلل لئن نبش، ألرضب بناقوس يف 

بالد العرب؛ فكانوا إذا قحطوا، كشفوا عن قربه، فأمطروا. 
بأصل  ودفن  ومخسني،..  اثنتني  سنة  أيوب  أبو  مات  الواقدي:  قال  فيام 

حصن القسطنطينية. فلقد بلغني أن الروم يتعاهدون قربه، ويستسقون به.)))
وسور الصني العظيم، الذي هو سور يمتد عىل احلدود الشاملية والشاملية 

1 . أنظر ترمجته يف العدد 15: 262 279 من جملة ميقات احلج؛ وخمترص تاريخ دمشق7 : 342 
ـ343 ؛ والواقدي يف كتاب املغازي، وغريه. 
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طوله م البناء  وبلغ  ق.م،   204 سنة  فيه  األعامل  انتهت  وقد  للصني،  الغربية 

النهائي )6700 كلم( سجل حضورًا يف عامل العجائب، ودخل قائمة الرتاث 
العاملي التي حددهتا اليونسكو عام 1987م.

برلني  شطري  يفصل  طوياًل  خرسانيًا  جدارًا  كونه  إال  برلني  سور  وما 
الرشقي والغريب واملناطق املحيطة يف أملانيا الرشقية؛ كان الغرض منه احليلولة 
الرشقية  الغربية وأملانيا  برلني  املرور بني  العاملة، وحتجيم  القوى  دون هجرة 

...، بدأوا ببنائه سنة 1961م، وتمَّ هدمه عام 1989 م.
وهكذا غريها من املدن العريقة، التي الزالت أجزاء منها تشهد بام كانت 
طرازها  تباين  مع  واألسوار،  احلصون  تلك  بفضل  ومنعة  عّزة  من  عليه 
اختالف  حسب  هذا  وكل   ،.. وقوهتا  وضخامتها  بنائها  وأساليب  وأشكاهلا 
الزمان واملكان وما تقرره الرضورة واحلاجة لكل شعب وبلد .. واملتفق عليه 
أنَّ هذا البناء غدا يشكل ظاهرة عمرانية، وأثرًا تأرخيّيًا، ومعلاًم حضارّيًا مهاّمً يف 

حياة الشعوب والبلدان والدول.
احتلَّ  قد  األبنية  من  الشكل  هذا  كان  العربية،  اجلزيرة  بالد  بعض  ويف 
أبواحلسن  جبري،  كابن  احلجاز  إىل  الرحالت  أصحاب  جعلت  مهمًة  مكانًة 
بابن جبري )ت614هـ/ 1217م(؛  املعروف  الكناين  حممد بن أمحد بن جبري 
وابن بطوطة، حممد بن عبداهلل، يف حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب 
واملقديس  م(؛   - هـ1377   779 )ت  بطوطة  ابن  برحلة  املعروف  األسفار، 
املوافق  380هـ  )ت  املقديس  البشاري  البناء  بن  أمحد  بن  حممد  أبوعبداهلل 
990م ( واسم كتاب رحلته: أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم؛ والنابليس، 
عبد الغني بن إسامعيل بن عبد الغني النابليس الدمشقي احلنفي )ت1143هـ 
ومرص  الشام  بالد  رحلة  يف  املجاز  و  )احلقيقة  ورحلته:  م(   1730 املوافق 
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اختالف  عىل  البناء  من  الشكل  هذا  ذكر  يتجاوزن  ال  وغريهم؛  واحلجاز( 
بقسٍط  مدوناهتم  يف  املنورة  املدينة  وحظيت   .. رحالهتم  يف  فدونوه  تسمياته، 
ببناء  احلامية  من  األكرب  النصيب  هلا  كان  إسالمية  مدينة  أول  تعدُّ  فهي  وافر ٍ، 
احلصون أواًل، فبناء األسوار حوهلا ثانيًا بعد أن صار التهديد اخلارجي هلا فعلّيًا 

، كام يأتينا ، حتى تالشت احلاجة إليها فيام بعد وبالذات يف عرصنا .
التارخيية  اآلثار  وبقيمة  العمراين  الرتاث  بأمهية  الوعي  لغياب  ونظرًا 
واملحافظة عليها، فقد أزيلت احلصون واألسوار، حاهلا حال العديد بل الكثري 
من اآلثار العمرانية واإلسالمية، ومل يبق منها أي يشء يدل عليها، وعىل هيئتها 

وقوهتا ومدي إتقان بنائها، وهو أمر يؤسف له ...
وهذه أواًل معاين بعض املفردات التي تردنا يف الكالم:

وأحصَن  َمنَع.  َحِصنٌي:  فهو  َحصانًة،  ُصُن  حَيْ املكاُن  َحُصَن  احلصُن:   *
َن  َن: اختذ له ِحصنًا ووقايًة. وحَتصَّ َنه صاحُبه: منعه وصانه. وحَتَصَّ اليشَء وَحصَّ

باحِلصن: احتمى به. احِلصن: املوضع املنيع مجعه ُحُصوٌن.
احَلصنُي: املحكم املنيع.

واحِلْصُن: كلُّ موضع َحِصني ال ُيوَصل إىل ما يف َجْوِفه، واجلمع ُحصوٌن.
وِحْصٌن َحِصنٌي: من احَلصانة.

. احِلْصُن: واحد احُلصون ِ.  َن الَعُدوُّ ْنت القرية إذا بنيَت حوهَلا، وحَتَصَّ وَحصَّ
يقال ِحْصٌن َحِصنٌي بنيِّ احَلصاَنِة. فهو حمكم ومنيع ..

وقرى  َحِصينة  وِدْرٌع  َحصينة  َمِدينَة  قيل:  ولذلك  املنُع،  احَلصانِة  فَأصُل 
حمّصنة.. 

ويف التنزيل العزيز:
يف قصة داود، عىل نبينا وعليه الصالة والسالم:
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)وَعلَّْمناه صنعَة َلُبوس ٍ لكم لُتْحِصَنكم ِمْن بْأِسكم...(.)))
قال الفراء: ُقرئ لُِيْحِصَنكم ولُِتْحِصَنكم ولنحصنكم، فمن قرأ لُيْحِصنكم 
جعلته  شئت  وإن  الصنعة،  إىل  ذهب  لُتْحِصَنكم  قرَأ  ومن  ُبوس،  لِلَّ فالتذكري 
ِرَزكم،  للدرع؛ أَلهنا هي اللبوُس وهي مؤنثة، ومعنى لُيْحِصَنكم ليمنعكم وحُيْ

ومن قرَأ لُِنْحِصَنكم، بالنون، فمعنى لُنْحِصَنكم نحُن، الفعُل هلل عّزوجّل.
)اَل ُيَقاِتُلونُكم َجميعًا إالَّ ِفي ُقرًى محصنًة أو ِمْن َوَراءِ ُجُدٍر ...(.)))

)... َما َظَنْنُتْم أْن َيْخُرُجوا َوَظنُّوا َأنَُّهْم َماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اهلِل َفَأَتاُهْم اهلُل ِمْن 
َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا ...(.))) 

التي  احُلُصوُن،  وقيل:  الُقَرى،  َيايِص:  والصَّ َصَياص ٍ،  واجلمع  يِصَية:  الصِّ  *
يمتنع هبا، يقال: جذَّ اهلل صيصية فالن، أي حصنه الذي يمتنع به فهو صيصية ..

ويف التنزيل العزيز: 
)َوَأْنَزل الَّذِيَن َظاَهُروُهم ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم ...(.)))

َيايِص كلُّ ما ُيْمَتَنُع به، وهي  قال الفراُء: من ُحُصوهنم، وقال الزجاج: الصَّ
ُن هبا. احُلُصوُن، وقيل: الُقُصور؛ أَلنَّه ُيَتَحصَّ

* الربج: َبَرَج يرُبج ُبُروجًا: ارتفع وظهر. والرُبج: احلصن، والرُبج: البيت 
يبنى عىل سور املدينة، وعىل ُسور احِلصن .. واجلمع: بروج.

ويف التنزيل العزيز:

1 . األنبياء : 80 .
2 . احلرش : 14. 

3 . احلرش :  2.
4 . األحزاب : 26. 
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)َأْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة(.)))
بروج: حصون وقالع أو قصور كبرية. مشيدة: حمكمة أو مرتفعة يصعب 

الوصول إليها.
َم اأُلُطَم: َعاّله ورفع بناءه.. وقالوا: اهلمزة والطاء وامليم، يدّل  * اأُلُطُم: َأطَّ

عىل احلبس واإلحاطة باليشء، يقال للحْصن ِ اأُلُطم، ومجُعُه آطاٌم؛
قال امرؤ القيس:

ِ ـَِجـْندل  َواَل ُأُطـمـًا إاّل َمـِشـيدًا ب ـِذَع َنخـلةٍ  ـِها ج َوتْيامَء مل َيرْتْك ب
فاأُلطم اأُلُطُم: احلصن. والبيت املرتفع، ج: آطام، وُأُطوم.

قه. ر احلائَط أو السوَر وغريمها: عاله وتسلَّ * السور: تَسوَّ
ويف التنزيل العزيز:

ُروا اْلِمْحَراَب(.)))  )َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم إْذ َتَسوَّ
) ... َفُضِرَب َبْيَنُهْم ِبُسوٍر َلُه َباٌب ...(.)))

بناء أو غريه؛ السوُر: حائط املدينة، ومجعه  السور: كل ما حييط بيشء من 
َأْسواٌر وسرياٌن.)))

* * *
إّن بناء احلصون واآلطام... كانت وسائل معروفًة يف تلك األزمان، التي 
أبنية،  هكذا  بمثل  مولعني  اليهود  وكان  العربية،  اجلزيرة  منطقة  عىل  مّرت 

1 . النساء : 78.
2 . ص : 21. 

3 . احلديد : 13.
للشيخ  البيان،  جممع  ؛   46،180 الوسيط:21،  واملعجم  العرب؛  لسان  هذا:  كل  يف  أنظر   .  4

الطربيس: اآلية؛ مقاييس اللغة؛ مفردات القرآن، للراغب وللحميص.
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األصعدة م عىل  مشاريعهم  عليها  تقوم  التي  األساسية،  األمور  من  ويعدوهنا 

كافة، ومحايتها والدفاع عنها..
والظاهر أّن العرب سكنة هذه البالد تعّلموا ذلك من اليهود، الذين سبقوهم 
حني أقاموا يف يثرب جتمعات مغلقة، وبنوا احلصون واآلطام، ومجعوا ثروات 
التي جعلوها مالجئ هلم،  الوسائل،  كبرية، راحوا حيافظون عليها عرب تلك 
ومواقع دفاعية.. وبام أهنم اهتموا بزراعة النخل، واتسعت زراعتهم، كثرت 

آطامهم، وانترشت يف خالل هذه األرايض الزراعية املتداخلة فيام بينها:

خيرب:
ونخل  مزارع  فيها  الشام؛  يريد  ملن  املدينة  من  ُبُرد  ثامنية  عىل  ناحية  وهي 
كثري.. وهي حمصنًة حتصينًا قويًا فيها سبعة حصون، أو ثامنية حصون انفصل 
بعضها عن بعض، حتى أّن ابن كثري عنون فصاًل سامه: فصل فتح رسول اهلل 

عليه السالم للحصون؛ وهو يتحدث عن معركة خيرب.

وأمساء حصونها:
نى  وتدَّ إسحاق:  ابن  قال  الفصل:  ذلك  يف  جاء  ومما  ناعم:  حصن 
رسول اهلل9 األموال يأخذها مااًل مااًل، ويفتتحها حصنًا حصنًا، وكان أول 
حصوهنم فتح حصن ناعم، وعنده قتل حممود بن مسلمة، ألقيت عليه رحى 

منه فقتلته...
فيام ُذكر أّن من استشهد من املسلمني يوم قريظة، خالد بن سويد بن ثعلبة 
بن عمرو من بني احلارث بن اخلزرج طرحت عليه امرأة من بني قريظة رحى 

فقتلته.
وجاء يف سرية ابن هشام أّن خاّلد بن سويد.. شهد بدرًا وأحدًا واخلندق، 
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وقتل يوم بني قريظة شهيدًا، ُطرحت عليه رحى من ُأطم من آطامها، فشدخته 
شدخًا شديدًا، فقال رسول اهلل9 فيام يذكرون : »إًن له ألجر شهيدين«.)))

النطاة،  وحصن  الشق،  وحصن  احلقيق،  أيب  بني  حصن  القموص  ثم 
فهو  خيرب  لفظ  وحتى  الكتيبة؛  وحصن  الوطيح،  وحصن  السالمل،  وحصن 
بلسان اليهود: احلصن، ولكون هذه البقعة تشتمل عىل هذه احلصون سميت 
خيابر، إضافًة إىل أهنم بنوا اآلطام، وهي حصون صغرية تتسع لعائلة أو بضع 
أيام  اعتنوا هبا  دفاعية  مواقع  فهي  الغارات واهلجامت،  عائالت وحتميهم من 

عناية...

وَفَدك:
املنسوبة إىل فدك بن حام بن نوح عليه السالم وهو مؤسسها… أو فدك 
أحد إخوان سلمى بن العاملقة، وهي ضمن املدن التي احتلها أحد ملوك بابل 
عام 566 ق.م … وهي قرية باحلجاز بينها وبني املدينة يومان، وقيل: ثالثة، 
وفيها عني فوارة ونخيل كثري، أفاءها اهلل عىل رسوله9 يف سنة سبع صلحًا، 

بعد أن نزهلا و فتح حصوهنا، وحصنها يقال له: الشمروخ بقرب خيرب...
وقد سميت فدك باحلائط نسبة لسورها املسمى باحلائط، ويعدُّ سور احلائط 
يبلغ طوله حوايل 7 كم تقريبًا، وهو  هو األكرب واألضخم يف اجلزيرة، الذي 
عىل شكل دائري، حييط بجوانبها ونواحيها وله مداخل، وركب عىل السور 
بوابتان إحدامها يف اجلنوب، وتسمى بوابة النويبية، والثانية يف الشامل، وتسمى 
باب احلبس، وقد زود السور بالقالع، وهي قلعة باب احلبس، وقلعة جريدا، 
وقلعة الغار، وقلعة أبوشجرة، وقلعة احلسكانية، والفدحية، والغابة، والبديعة، 

1 . أنظراجلزء الرابع من البداية والنهاية )فصل فتح رسول اهلل عليه السالم للحصون( والسرية 
النبوية، البن هشام2: 459، خالد بن سويد...
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والزبرة ... وتسمى فدك أيضًا مدينة احلصون واألسوار...)))م

البناء،  من  النوع  هذا  مثل  أمهية  لنعرف  التفصيل؛  هذا  كلَّ  ذكرت  وإنام 
وِقدم اللجوء إليه؛ أسوار عظيمة، وقالع عمالقة، وحصون..، ومجيعًا موغلة 
البقاع  باكرة، شهدهتا هذه  آثارًا تشري إىل حضارة  بعد  فيام  التاريخ، غدت  يف 

والبلدان والدول واحلضارات منذ القدم.

مكة املكرمة:
الديني  واقعها  دراسة  من  يظهر  وكام  املكرمة،  مكة  أّن  إليه  أميل  ما  إنَّ 
واجلغرايف الطبيعي، الذي جعلها مكتفيًة به، ليست بحاجة إىل وجود حصون 
أو  ، وال سور  وبروج  ذات حصون  تكن  مل  فهي  عنها؛  للدفاع  فيها  آطام  أو 
ظّلت  نشأهتا  فمنذ  هلا،  عدو  غزو  أو  األعراب  غزو  احتامل  من  تقيها  أسوار 
حرمًا آمنًا يف حكم اهلل تعاىل، راح حيرتمه اجلميع، وهي نعمة عظيمة ذّكر اهلل 

عزَّ وجلَّ أهل مكة هبا يف اآليتني:
ُف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم ...(.))) )َأَو َلْم َيَرْوا َأّنا َجَعْلَنا َحَرمًا آِمًنا َوُيَتَخطَّ

أي يقتل بعضهم بعضًا فيام حوهلم وهم آمنون يف احلرم ...)))
َلُهْم  ْن  ُنَمكِّ َلْم  أَو  أْرِضَنا  ْف من  ُنتَخطَّ مَعَك  الُهَدى  َنتَِّبْع  إْن  )َوَقاُلوا  واآلية: 

حَرمًا آِمنًا(.)))

الوفاء بأخبار دار املصطفى،  1 . أنظر يف هذا كله تاج العروس، للزبيدي8 :187؛ كتاب وفاء 
 :  4 و   160  :  5 و   409  : احلموي2  لياقوت  البلدان،  معجم  159ـ165؛  للسمهودي1: 
الروض  119ـ121؛  عيل2:  جواد  للدكتور  اإلسالم  قبل  العرب  تاريخ  يف  املفصل  238؛ 

املعطار يف خرب األقطار، للحمريي: 437.
2 . العنكبوت : 67.

3 . جممع البيان، للشيخ الطربيس: اآلية. 
4 . القصص : 57.
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وقد كان أهل مكة يف بحبوحة من األمن، وكان غريهم من القبائل حول 
مكة  وأهل  ويتناهبون،  ويتغاورون  بعضًا،  بعضهم  يغزو  منها  بُعد  وما  مكة 

آمنون، ال يعدو عليهم أحد مع قلتهم، فذكرهم اهلل هذه النعمة عليهم.)))
كام أنَّ البيت احلرام كان يف واٍد، وكان موقعًا رعته الطبيعة بعنايتها، حتيطه 
عرفت  وقد  السيول،  كثرة  أنبتته  الذي  الشجر  ويغطيه  واملرتفعات،  اجلبال 
مكة بسيوهلا العظيمة.. وليس فيها سكن ثابت؛ بل كان سكن من يأوي إىل 
البيت احلرام بيوت اخليام التي تشاد حوله. فيام أهل مكة يسكنون املرتفعات 
أو جاءهم غزو،  فإذا دامههم عدو  البيت،  بالوادي، وترشف عىل  التي حتيط 
به من وديان  الوادي، وما حييط  املرشفة عىل  املرتفعات  تلك  بقمم  اعتصموا 
عىل  يصعب  وبذلك  والغزاة،  عدوهم  وقاوموا   .. ودروب  وطرق  صغرية 
الطامعني فيهم الوصول إليهم، ويضطر أعداؤهم عندئذ إىل الرتاجع عنهم، 
قائمًة  احلالة  برؤوس جباهلا، وظّلت هذه  بنفسها، ورعتهم  الطبيعة  فحمتهم 
بينهم حتى بعد أن جاء »قيص« ببعض من كان يسكن الظواهر لنزول الوادي، 
وأسكنهم مع أهل الوادي يف بيوت ثابتة مبنية، بقي من فّضل السكن يف ظواهر 
مكة، أي عىل املرتفعات، وصار يقوم بمهمة محاية نفسه ومحاية أهل البطحاء 
من تلك املرتفعات، وهم الذين عرفوا بقريش الظواهر. فلم تعد ألهل مكة 
سور  بناء  عن  فضاًل  واحلصون،  اآلطام  اختاذ  إىل  حاجة  ثمة  الوادي  سكان 

حيميهم من الغزو، وال سيام ومكة حرم آمن، وهي يف محاية البيت ورعايته.
إضافًة إىل ما قام به قيص من توكيده مبادئ وقياًم، كإقراء الضيف، ورعاية 
حاًل  املشكالت  وحّل  القتال،  عن  واالبتعاد  والتسامح،  والعفو  الغريب، 
بالتي هي أحسن، كام نّظم أمور احلج، وجعل احلجاج يفدون إىل مكة للحج 

1 . تفسري التحرير والتنوير، البن عاشور: اآلية.



244

39
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

. ـ
هـ 

14
34

رة 
آلخ

ى ا
ماد

 ج
م ـ

حر
ولالجتار..؛ ثمَّ أكد من جاء بعده من سادة قريش هذه السياسة التي أرست م

له  وأمنت  اآلمن،  البلد  أفادت  وبالتايل  بينهم،  األهيل  والسلم  األمن  دعائم 
رزقه يأتيه رغدًا .. وحتى أنَّ عبد املطلب جدَّ النبي9 عندما انرصف من لقائه 
املعروف بإبرهة احلبيش، القادم يف محلته عىل مكة، جاء إىل قريش، فأخربهم 
به، وراح يستحثهم بل  ِقبل هلم  إليه، وأهنم ال  الغازي وهيدف  يريده هذا  بام 
معّرة  عليهم  فًا  ختوُّ والشعاب؛  باجلبال  والتحّرز  مكة  من  باخلروج  ويأمرهم 
 .. الطربي:  يقول   .. ًة  وعدَّ عددًا  قريش  من  أكثر  كانوا  وقد  )شدته(  اجليش 
وانطلق هو ومن معه من قريش إىل َشَعف اجلبال، فتحّرزوا فيها ينتظرون ما 

أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها ...)))
وهذا لعّله أفضل دليل عىل أهنم استغنوا بذلك كله عن بناء حصون وآطام 

وأسوار، بل ومل يلتفتوا إليها وهيتموا هبا، إذ ال حاجة هلم هبا..
ومع كل هذا الكالم وجدت حممد طاهر الكردي املكي يف تارخيه القويم، 
التاريخ،  كتب  عىل  نطلع  أن  قبل  سور  ملكة  كان  أنه  نظن  كنا  ما  قوله:  وبعد 
والسبب يف تسويرها هو االعتداءات املتكررة من احلكام يف قديم الزمن عىل 
بعضهم البعض، فجعلوا ملكة سورًا يف جهاهتا؛ ليتحصن من كان يف داخلها، 
أّن  أثر اآلن مطلقًا.. يذكر  له  يبق  يندثر شيئًا فشيئًا، حتى مل  السور  ثم مل يزل 
الغازي يف تارخيه يقول: ... وكانت مكة يف قديم الزمان مسورة... كام يذكر أّن 
الفايس يف أول كتابه شفاء الغرام يقول: إّن مكة املرشفة بلدة مستطيلة كبرية، 
وجلَّ يف بطن واٍد مقدس، واجلبال  تسع من اخلالئق ما ال حيصيهم إاّل اهلل عزَّ

حمدقة هبا كالسور هلا )وهو ما أكدناه أعاله( ثمَّ يذكر أّن هلا ثالثة أسوار:
سور يف أعالها، ويعرف بسور باب املعالة، وفيه بابان أحدمها ال باب له، 

1 . تاريخ الطربي 1:  442 ؛ وغريه من مصادر التاريخ واألخبار. 
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باب  بسور  يعرف  أحدمها  أسفلها،  الغالب مسدودًا، وسوران يف  ويكون يف 
الشبيكة، وفيه باب كبري، وخوخة صغرية ال باب هلا، والسور اآلخر يعرف 
إىل  الربِّ  اليمن؛ ألنه عىل طريق  باب  بسور  أيضًا  ويعرف  املاجن،  باب  بسور 

اليمن...
وهناك إشارة أيضًا إىل أّن ملدينة جّدة سورًا هدمته احلكومة؛ لعدم االحتياج 

إليه...)))
احلديث  فسيأيت  الطائف،  بمدينة  يتعلق  ما  أما  وجّدة،  مكة  خيصُّ  ما  هذا 

عنها.

املدينة املنورة:
وبام أّن حديثنا عن املدينة املنورة، التي قد يكون تأسيسها قبل اإلسالم بألف 
واآلطام،  الكبرية،  احلصون  عىل  يعتمدون  راحوا  أهلها  فإنَّ  سنة،  ومخسامئة 
يقيموا  أنفسهم وما يملكون؛ ومل  وهي حصون صغرية بدل األسوار؛ حلامية 

فيها سورًا مع عظيم سعتها واتصال قراها.
قريظة،  )بنو  بقبائلهم  اليهود  أّن  بنّي  الكريم  القرآن  أّن  هو  دليل  وخري 

يستعينون  كانوا  البلدة،  هذه  يسكنون  القدم  منذ  وهم  القينقاع(  بنو  النضري، 

1 . هذا يشٌء مما ذكره صاحب كتاب التاريخ القويم ملكة، حتت عنوان: أسوار مكة 2 : 59. 
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َنًة أْو ِمْن َوَراءِ ُجُدٍر ...(.))) )اَل ُيَقاِتُلونُكْم َجمِيعًا إالَّ ِفي ُقرًى ُمَحصَّ
متحصنني  يقاتلونكم  وإنام  حلربكم،  يربزون  ال  أي  حصينة،  ممتنعة  أي 
بالقرى، أو يرمونكم من وراء اجلدران بالنبل واحلجر، وهم بالتايل ال جيتمعون 
عىل قتالكم معارش املؤمنني اجتامع اجليوش، أي ال هيامجونكم، ولكن يقاتلون 

ِسنَي.. قتال دفاع، وهم يقبعون يف ُقراهم خائفني مَترتِّ
يقول ابن عاشور: ألّن شدة الرهبة من املسلمني تشتمل عىل شدة التحّصن 
لقتاهلم إياهم، ... ثم يواصل قائاًل: فال هيامجونكم، وإن هامجتموهم ال يربزون 
ُجدر،  وراء  من  يقاتلونكم  أو  حمصنة،  قرى  يف  يدافعونكم  ولكنهم  إليكم، 
واجُلُدر بضمتني مجع جدار؛ أي يف احلصون، واملعاقل، ومن وراء األسوار، 
وهذا كناية عن مصريهم إىل اهلزيمة، إذ: »ما حورب قوم يف ُعقر دارهم إال 

وا« كام قال َعيِلّ ريض اهلل عنه..))) ذلُّ
)... َما َظَنْنُتْم أْن َيْخُرُجوا َوَظنُّوا َأنَُّهْم َماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اهلِل َفَأَتاُهْم اهلُل ِمْن 

َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا ...(.)))

»ما ظننتم أن خيرجوا« أي مل تظنوا أهيا املؤمنون أهنم خيرجون من ديارهم 
بنو  وظن  أي  اهلل«  من  حصوهنم  مانعتهم  أهنم  »وظنوا  وشوكتهم؛  لشدهتم 
النضري أّن حصوهنم لوثاقتها، متنعهم من سلطان اهلل، وإنزال العذاب هبم عىل 

يد رسول اهلل9 حيث حصنوها، وهّيأوا آالت احلرب فيها...)))

1 . احلرش : 14. 
2 . تفسري جممع البيان، للشيخ الطربيس؛ التحرير والتنوير، البن عاشور.

3 . احلرش : 2.
4 . تفسري جممع البيان، للشيخ الطربيس.
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)وَأْنَزَل الَّذِيَن َظاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم ...(.)))
أي من حصوهنم، فالصيايص: احلصون التي يمتنع هبا واحدهتا صيصية، 
يقال: جذَّ اهلل صيصية فالن أي حصنه الذي يمتنع به، وكل ما امتنع به فهو 
صيصية، ومنه يقال لقرون البقر والظباء: صيايص، ويقال أيضًا لشوكة الديك: 

صيصية، قال:
ِد« »كوقع الصيايص يف النسيج املمدَّ

هو عجز بيت لدريد بن صمة يف قصيدة له يف رثاء أخية وصدره:
نظرت إليه والرماح تنوشه.

ويف لسان العرب: فجئت إليه والرماح ... وتنوشه: أي تتنازله من قريب؛ 
شبه وقوع الرماح عىل أخيه بوقوع شوك النساج يف نسيجه.)))

وكام  األسوار،  استخدموا  أهنم  إىل  واحدًة  مرًة  ولو  املجيد  يرشالقرآن  ومل 
ذكرنا فقد اكتفى باحلديث عن احلصون فيها، ومع هذا، فال ُينفي أّن أهل املدينة 
فيام بعد استخدموا األسوار يف مرحلة من مراحل حياهتم، وهو ما سنجد سببه 
فيام ُذكر من أسباب الختيار كل من األسوار أو احلصون وفيها نواصل الكالم 

عن املدينة املنورة فقد أرجع بعضهم ذلك إىل:
أواًل: طبيعة البلد، فإن كان زراعّيًا بنوا فيه احلصون؛ وإن كان غري ذلك بنوا 

حوله األسوار؛ واملدينة عرفت بأهنا قرى زراعية متداخلة..
ثانيًا: فيام أرجع آخرون ذلك إىل طبيعة التكوين السكاين، فإن كان متجانسًا، 
اختاروا السور، كام هو احلال يف الطائف، ويعّد سور الطائف وهو سور كبري 
من أشهر أسوارهم يف احلجاز، وتعدُّ ميزة هلا حني اختذت األسوار، فالطائف 

1 . األحزاب : 26. 
2 . جممع البيان، للشيخ الطربيس، التفسري واللغة، واهلامش.
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خوف م فال  متحديني،  متجانسيني  كانوا  بل  خمتلفني،  غري  سكانًا  تضمُّ  كانت 

حيميهم  سورًا  بنوا  هلذا  الغزاة؛  اخلارجي  عدوهم  من  خوفهم  كل  بل  بينهم، 
من اخلطر إن قدم عليهم من خارج مدينتهم، إال أهنم وبعد أن حدثت حروب 
بينهم، أقبلوا عىل بناء احلصون واآلطام وهي حصون صغرية؛ كام ذكر األزرقي 
من إقبال أهل الطائف عىل بناء احلصون واآلطام يف الطائف بعد ذلك، نتيجة 

للحروب الداخلية التي نشبت فيام بينهم.
ولضخامة حصون الطائف ولعظمة أسوارها، كان مما يؤثر لسلامن الفاريس 
رضوان اهلل تعاىل عليه ، أنه كان قد أشار عىل املسلمني بعد أن وقفوا عاجزين 
قائاًل:  حصنهم  عىل  املنجنيق  باستعامل  وحصوهنا  الطائف  أسوار  مناعة  أمام 
فارس  بأرض  كنا  فإنا  املنجنيق عىل حصنهم،  تنصب  أن  أرى  اهلل،  يا رسول 
ننصب املنجنيقات عىل احلصون، وُتنصُب علينا؛ فنصيب من عدونا، ويصيب 
منا باملنجنيق، وإن مل يكن املنجنيق طال الثواء.))) فأمره رسول اهلل9 فعمل 
وراء  ما  إىل  الصخور  به  وقذفوا  الطائف،  حصن  عىل  فنصبه  بيده،  منجنيقًا 

احلصن فلم تعمل فيه...)))
كان  يثرب،  حال  هو  كام  ومتداخاًل  خمتلفًا  السكاين  التكوين  كان  وإن 
يشكلون  اليهود  أو  العرب  سواء  يثرب  سكان  كان  فقد  هلم،  مناسبًا  احلصن 
بدأت  عديدة،  وهي  بينهم،  الطاحنة  احلروب  تنشب  أن  وما  خمتلفة،  قبائل 
احلربني  وبني  واخلزرج،  األوس  بني  بعاث  بحرب  وانتهت  سمري  بحرب 
وقعت عرشات احلروب، وقد دامت قرابة مائة وعرشين عامًا، ومل تنته حتى 
جاء اإلسالم فأطفأها.. كان يلتجئ كل قوم إىل حصون وآطام، حلامية أنفسهم 

3 . الثواء: اإلقامة.
4 . أنظر رشح هنج البالغة 18: 35 ؛ واملغازي، للواقدي : 927.



ها
واب

وأب
ها 

وار
أس

ة ف
وّر

من
ة ال

دين
لم

ن ا
صو

ح

249

كثرت  عليهم،  املغلقة  وجتمعاهتم  مزارعهم،  اتسعت  وكلام  وممتلكاهتم، 
حصوهنم وآطامهم أيضًا، حتى عرفت بحصوهنا الكثرية التي قد تكون بلغت 

مائة وتسعني حصنًا..
يف  واحلصون  األسوار  بني  األدوار  تبادل  هو  السبب  يكون  وقد  ثالثًا: 
املدينة الواحدة، تبعًا لألحوال األمنية، واألخطار التي تواجهها، سواء أكانت 
خارجية أو داخلية، وبحسب هذه األمور خيتار أهل البلد ألنفسهم ما يرونه 

مناسبًا من سور أو حصن، وقد يتمُّ اختيار االثنني معًا.
وسكانه  زراعي،  بلد  فهي  املدينة،  يف  متوفرة  األسباب  هذه  أّن  وأظن 
تكون  أن  من  األخطار  اختلفت  وحني  سكناهم،  يف  متقاربون  خمتلفون، 

داخلية، إىل خارجية، الذوا باألسوار دفاعًا عن مدينتهم...
واملنازل  األكواخ،  من  جمموعة  هيئة  عىل  كانت  املنورة(  )املدينة  فيثرب 
البدائية، مبعثرة دون نظام، تكتنفها املزارع والبساتني؛ نظرًا لوفرة املياه فيها، 
ولذلك انترش ما يسمى باآلطام أيضًا، وهي نوع من احلصون، ولكنها صغرية، 
وقد كثرت تلك اآلطام حتى عرفت املدينة بذات اآلطام، يلجأ إليها السكان 
عند اخلطر، وكان أسلوب محايتها آن ذلك باستخدام اآلطام، التي كانت حتمي 
النبوية حماطة بسور جيمع  يثرب قبل اهلجرة  املتفرقة، فلم تكن  القبائل  أحياء 
تلك األبنية وحييطها، فقد كانت احلروب داخلها ال تأتيها من خارجها، بني 
تؤدي  فإهنا ال  األسوار،  وأما  إىل احلصون،  بحاجة  فكانوا  ذكرنا،  قبائلها كام 

وظيفة احلصون؛ ألّن هذه احلروب هي داخل مدينتهم.
وأما إقبال أهل املدينة عىل بناء السور عام 263هـ؛ كان بسبب ما تعرضت 
له من هجامت خارجية.. وقبل هذه السنة املذكورة، فإّن املدينة عاشت قرونًا 
طويلة يف جاهليتها ويف إسالمها ألكثر من قرنني، حيث استمر احلال يف عهد 
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رسول اهلل9 واخللفاء الراشدين، فالعهد األموي، بال أسوار؛ بل ومل تعرفها 
السنة  يف  للمدينة  سور  أول  شهد  الذي  العبايس  العهد  أيت  حتى  حياهتا  يف 

املذكورة.
القديم سور،  الزمن  املنورة: فلم يكن هلا يف  املدينة  السمهودي عن  يقول 
منازل  مع  املهاجرين  من  القبائل  منازل  من  األصل  يف  ذكرناه  ما  تأمل  ومن 
قبائل األنصار، علم عظيم سعتها، واتصال قراها بعضها البعض، ولذا مل تقم 
قباء مدينة عظيمة متصلة  وأّن  قراها، مع كثرهتم هبا واستيطاهنم،  اجلمعة يف 

باملدينة املنورة...)))

السور األول:
إذن فقد كان سبب إقباهلم عىل بناء السور حول املدينة، وبحسب ما اتفقت 
فقد  عليها،  األعراب  هجامت  من  محايتها  هو  التارخيية،  املصادر  معظم  عليه 
تعرضت املدينة يف سنة230 هجرية يف عهد اخلليفة الواثق للهجوم من قبل 

قبيلة بني هالل تسبب يف خراب العديد من مبانيها.
ففي بداية عهد الواثق عام )227 هــ (، عاث بعض قبائل األعراب من 
البدو فسادًا يف بالد احلجاز، فنهبوا األسواق، وامتد أذاهم إىل كثري من الناس، 
وقّطعوا الطرق، فقد ذكر الطربي أن بني ُسليم كانت تطاول عىل الناس حول 
.. فوجه عامل املدينة محاد بن جرير الطربي الذي كان قد وجهه  املدينة بالرشِّ
جند  من  معه  بمن  فقاتلهم  األعراب..  يتطرقها  لئال  للمدينة  مسلحًة  الواثق 
املدينة..  أهل  من  وغريهم  ومواليهم  واألنصار  قريش  من  معه  تطوع  وبمن 
فحمل عىل بني ُسليم بموضع يقال له الّرَويثة عىل ثالث مراحل... وبعد أن 

1 . وفاء الوفا، للسمهودي: املدينة. 
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جاء بني سليم املدد، قتل محاد وعامة أصحابه.. فاستباحت بنو سليم القرى 
واملناهل فيام بينها وبني مكة واملدينة...، ثم أرسل إليهم الواثق جيشًا آخر يف 
شهر شعبان سنة230هـ بقيادة ُبغا الكبري أبا موسى الرتكّي، وهو أحد قواده 
ألف  نحو  مثلهم، وقبض عىل  نحو مخسني رجاًل وأرس  منهم  فقتل  األتراك، 
الذين  حاول  باملدينة،...  وحبسهم  والفساد،  بالرّش  عرفوا  ممن  منهم  رجل 
اعتقلهم اخلروج من احلبس، وثاروا يف املدينة، فأحاط هبم أهلها وقتلوهم عن 

آخرهم..)))
حول  سور  أول  ُبني  هجرية   263 سنة  يف  أي  سنة  وثالثني  ثالث  وبعد 
املدينة، وكان من اللبن من قبل أمري املدينة يومذاك، إسحاق بن حممد اجلعدي.
بن  بنى إسحاق  املعطار:.. ويف سنة ثالث وستني ومائتني،  الروض  فعن 

حممد اجلعدي سور املدينة املعروف عليها اليوم، وهلا أربعة أبواب:
باب يف املرشق وراء دار عثامن بن عفان، خيرج منه إىل بقيع الغرقد؛ وهناك 

مدافن أكثر أهلها؛ وهناك قرب إبراهيم ابن النبي9 وقرب احلسن بن عيل8.
وباب يف املغرب خيرج منه إىل العقيق وإىل قبا، وبني يدي هذا الباب جدول 
، الذي كان9  مياه جارية، وداخل هذا الباب يف حوزة السور موضع املصىلَّ

يصيلِّ فيه يوم العيد.
وباب بني الشامل إىل املغرب.

وباب آخر خيرج منه إىل قبور الشهداء بُأُحد. ومِحى املدينة اثنا عرش مياًل.
ثمَّ ذكر بعد ذلك أيضًا: أّن املدينة يف مستو من األرض سبخة، كان عليها 
اإلدرييس،  زمن  يف  )يعني  اآلن  وهي  حمفور،  خندق  وبخارجها  قديم،  سور 
الكتاب،  تاريخ نسخ هذا  املتن قوله: ويف  املشتاق يف  نزهة  ناسخ  أدخل  وقد 

1 . أنظر تاريخ الطربي 5 : 278، أحداث سنة230 هجرية، بتلخيص.
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بناًء( م قبله وأوفق  املذكور، فصار أحصن مما  السور  ابن عثامن  السلطان  جدد 

عليها سور حصني منيع من الرتاب بناه قسيم الدولة الغزي، ونقل إليها مجلة 
من الناس...

فنزل  يثرب؛  يف  سكنوا  حني  اآلطام  اختذوا  اليهود  أّن  هذا  قبل  ويذكر 
واختذوا  ذلك،  حول  وما  السيول  جمتمع  يثرب؛  له:  يقال  بمكان  مجهورهم 

اآلطام واملنازل.)))
إذن ووفقًا ملا جاء يف الروض أنَّ يف املدينة سورًا قدياًم، وأّن هناك سورًا آخر 
غري ذلك السور القديم، وصفه بأنه سور حصني منيع من الرتاب بناه قسيم 
سالطني  من  عثامن  ابن  السلطان  جدده  اهلامش  يف  كام  الذي  وهو  الدولة... 
الدولة العثامنية، واملتوف761 هجرية. وبالتايل فهو حتدث عن وجود سورين 

يف املدينة..
: ويف هذه السنة نفسها سنة ثالث وستني ومئتني، أغارت  ويف قول حمكيٍّ
رصخيهم  فجاء  وأطفااًل،  نساًء  وسبوا  رجااًل،  فقتلوا  املدينة،  عىل  كالب  بنو 
إىل بغداد.... عىل أّن .... البزاز، كان رجاًل صاحلًا عداًل مجع مااًل من التجار 
للنفقة عىل حتصينها فوجه املال إليهم... وأخرج السور... مع ولد عقيل بن 
املدينة  أسوار  حول  له  مقالة  يف  شعبان  حممد  أمحد  نسبه  ما  وهو  أيب طالب.. 
العالمة محد اجلارس عن كتاب األوراق، أليب بكر حممد بن حييى  املنورة، إىل 
بن عبداهلل الصويل)املتوف 335هـ(، ثم يردف ذلك بقوله: ولعل األموال التي 
ببناء السور  املدينة وقتئٍذ، فقام إسحاق بن حممد اجلعدي  مجعت أرسلت إىل 

حوهلا.

د.  حّققه  احلمريي،  املنعم  عبد  بن  ملحمد  جغرايف  معجم  األقطار،  خرب  يف  املعطار  الروض   .  1
إحسان عباس: 401-402، وهامش الصفحة: 402. 
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ولكني وجدت ما قد يعدُّ توكيدًا ملا نسب إىل األوراق، وهو ما ذكره املحقق 
لرحلة بريتون إىل املدينة، وأنقله بالنّص مع مصادره:

ذكر البكري )املتوف سنة 487هـ/1094م( أّن أول من بنى سورًا حول 
املدينة؛ إسحاق بن حممد اجلعدي، بني هذا السور عام 263هـ؛ وذكر أّن له 
أربعة أبواب: باب يف الرشق وراء دار عثامن بن عفان، وباب يف املغرب خيرج 
منه إىل بقيع الغرقد، وخيرج منه إىل العقيق، وباب من الشامل واملغرب ُيفيض 

إىل مسجد الفتح، وباب آخر خيرج منه إىل قبور شهداء أحد.)))
ويبدو أن هذا النص نقله البكري من كتاب األوراق أليب بكر الصويل فقد 
فقتلوا  مدينة رسول اهلل9  بنو كالب عىل  أغارت  263هـ  إنه يف سنة  قال: 
وكان  البزاز  فتوىل  بغداد،  إىل  رصخيهم  فجاء  وصبيانًا،  نساًء  وسبوا  رجااًل، 
وبني  املدينة،  إىل  املال  فبعث  املدينة،  لتحصني  األموال  جتميع  عداًل  صاحلًا 

السور.)))
حول  السور  بعمل  قام  من  أول  إّن  بالقول:  باشا  رفعت  إبراهيم  وينفرد 
يف  حتريف  هذا  ولعل  236هـ،  عام  اجلعدي  إسحاق  بن  حممد  هو  املدينة، 

الطباعة.)))

1 . اجلزيري، درر الفوائد:640. وعزاه لكتابه املسالك واملاملك، وبعد مراجعتي للجزء املحقق 
من كتاب املسالك اجلزء اخلاص بجزيرة العرب مل أجد هذا النص ويظهر أّن احلمريي نقل هذا 
النص عن البكري، دون أن يرّصح بذلك )الروض املعطار 401 402، حتقيق إحسان عباس، 

مطبعة لبنان، بريوت ط1984/2م(.
2 . )أنظر: تعليق محد اجلارس عىل كتاب املغانم املطابة، للفريوزآبادي:190، دار الياممة، الرياض، 

ط1389/1هـ (.
املدينة:169،  آثار  410، داراملعرفة، بريوت(؛ )عبدالقدوس األنصاري،  . )مرآة احلرمني1:   3
املكتبة العلمية،ذكر املدينة املنورة، ط1406/4هـ(؛ عيل حافظ، فصول من تاريخ املدينة: 37 

38، رشكة املدينة للطباعة، جدة، ط1405/2هـ(. 
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يف  )ولد  بريطاين  ومرتجم  وعسكري  ومسترشق  مستكشف  وهو  1853م، 
19 مارس1821ـ تويف يف20 أكتوبر1890م(.

الشيباين؛ اجلامعة اإلسالمية قسم  الثاين( د/ حممد بن عبداهلادي  )القسم 
التاريخ: هامش الصفحة:89.

بعدها،  وما  الصفحة  هذه  قبل  ما  مراجعة  املفيد  ومن  بالنص،  نقلته  وقد 
فهي تتضمن أيضًا كالمًا مفصاًل عن موضوع األسوار، وكذا األبواب، تركُته 

والكالم حوله خوف اإلطالة...
ور: هذا، وأّن الذي جاء يف كتاب املغانم املطابة، وحتت عنوان السُّ

ابن بويه بعد الستني وثالث  الدولة  بناه أواًل عضد  املدينة الرشيفة،  سور 
وخرب  الزمان،  طول  عىل  هتدم  ثم  هلل،  املطيع  ابن  هلل  الطائع  خالفة  يف  مائة 
خلراب املدينة، ومل يبق إال آثاره ورسمه، حتى جدد اجلواد مجال الدين حممد بن 
عيل بن أيب منصور األصبهاين للمدينة سورًا حمكاًم حول مسجد رسول اهلل9 

وذلك عىل رأس األربعني ومخسامئة...
وهنا يقول املحقق لكتاب املغانم املطابة، محد اجلارس، حول ما ذكره املصنف 
الستني  بعد  سنة  يف  الدولة  عضد  الرشيفة  املدينة  سور  بنى  من  أول  أّن  من 
وثالث مائة..: ليس كذلك، فقد رأيت بتاريخ أيب بكر الصويل باألوراق، وهو 
يف أجزاء، أّن يف سنة ثالث وستني ومائتني أغارت بنو كالب... فدل عىل أّن 

املدينة سورت قبل عضد الدولة...)))

يعقوب  بن  حممد  الطاهر  أيب  الدين  جمد  تأليف  املرطابة،  معامل  يف  املطابة  املغانم  كتاب   .  1
األصل  وفيها  اجلارس:190،  محد  حتقيق،  1329ـ1415م،  هـ؛   718 الفريوزآبادي729 

واهلامش. 
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األوراق  كتاب  من  صفحة  أو  جزء  أي  يف  يذكر  مل  اجلارس  املحقق  أّن  إاّل 
رأى ذلك، ولو ذكر ليرّس عيلَّ ذلك، فإين مل أجد هذا فيام تيرس يل من الكتاب 
كتاب  فجّله  كّله،  مل يكن  إن  يكون  يكاد  كتاب  وهو  االنرتنيت،  يف  املذكور 
قصائد شعرية.. مع أخبار اخلليفتني الرايض باهلل )322ـ 329هــ( واملتقي هلل 
)329ـ 333 هــ( فيام بني السور األول سنة 236 أو 261 أو 263 هــ عىل 

كالم بينهم ذكرناه.
أّن  خلكان:  ابن  عن  املطريي  عن  املجد  عن  اخلالصة  يف  السمهودي  ونقل 
أول من بنى عىل املدينة املنورة سورًا، عضد الدولة ابن بويه بعد الستني وثالثامئة 
)360 هـ( يف خالفة الطائع هلل بن املطيع هلل، ثم هتدم عىل طول الزمن وخترب 
بخراب املدينة املنورة ومل يبق إال آثاره ورسمه، وقد رأيت آثاره قبيل جبل سلع 

وظاهر، وما رأيت من آثاره أنه كان متصاًل بشفري وادي بطحان من املغرب.
املعطار  الروض  يف  ملا  خمالف  وهو  هذا:  عن  السمهودي  العالمة  قال  ثم 
يف أخبار األقطار، من أّن إسحاق بن حممد اجلعدي بنى سور املدينة املعروف 
عليها اليوم أي يف زمنه سنة ثالث وستني ومائتني..، ولعل املنسوب البن بويه 

إنام هو جتديده أو سور غريه..
من هذا يتضح أّن أمري املدينة يومذاك إسحاق بن حممد، كان أول من أنشأ 

سورًا هلا، ووقع هذا يف سنة مئتني وثالث وستني هجرية.
يؤدي دوره يف محاية  واللبن،  بالطوب  مبنيًا  الذي كان  السور،  وبقي هذا 
أجزائه،  معظم  هتدم  حتى  عام،  مائة  من  ألكثر  األعراب  هجامت  من  املدينة 
ومل يعد قادرًا عىل أداء املهمة التي بني من أجلها، فقام عضد الدولة ابن بويه 
يف خالفة الطائع هلل بن املطيع هلل يف الفرتة من 367ـ372 هـ، بإعادة إعامره 

باللبن الرتايب.



256

39
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

. ـ
هـ 

14
34

رة 
آلخ

ى ا
ماد

 ج
م ـ

حر
م

السور الثاني:
وظّل ذلك السور حيمي املدينة، حتى هتدم وبقيت آثاره، فتعرضت املدينة 
هلجامت أعراب البادية، فأعاد بناءه مجال الدين حممد بن أيب منصور األصفهاين، 

سنة540 هجرية؛ وبذلك أعاد للمدينة األمن واالستقرار.
وعىل قول: إنَّ السور الذي كان داخل املدينة، فإنام أحدثه مجال الدين بن 
بعد  استوزره  ثم  زنكي،  يعني  العادل  امللك  لوالد  وزيرًا  وكان  منصور،  أيب 
زنكي غازي بن زنكي، نعني أخا امللك العادل؛ وقد يكون موقع هذا السور 

حول املسجد الرشيف، وقد وصف بأنه سور حمكم.
وإن صحَّ هذا فإنَّ املدة متقاربة يف عمل السورين.

ويف كتاب شهاب الدين بن أيب شامة املقديس )ت 665 هجرية(، قال ابن 
مجال  عىل  ترحم  فرغ  فلام  اجلمعة،  يصيل  إنسانًا  باملدينة املنورة  رأيت  األثري: 
له؛  يدعو  أن  باملدينة  فقال: جيب عىل كل مسلم  فسألناه،  اجلواد  يعني  الدين 
ألننا كنا يف رّض وضيق مع األعراب، ال يرتكون ألحدنا ما يواريه، فبنى علينا 

سورًا احتمينا به ممن يريدنا بسوء، فكيف ال ندعو له؟..
من  حريم  صن  »أللهم  خطبته:  يف  يقول  املنورة  املدينة  يف  اخلطيب  وكان 

صان حرم نبيك بالسور، حممد بن عيل بن أيب منصور«.
وبعد ثامنية عرش عامًا، أي يف عام 558 هجرية، حني زار املدينة نور الدين 
حممود بن زنكي الرتكي، طلب منه عدد من الذين كانوا يسكنون خارج السور 

أن يبني عليهم سورًا حيفظهم، فأمر بتكميل سور املدينة النبوية.)))
وبالتجمعات  القديم،  بالسور  أحاط  سور  ببناء  أمر  أو  فيه،  زاد  أنه  أو 

1 . سري أعالم النبالء، للذهبي، اجلزء العرشون، الطبقة الثالثون.
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أقيمت خارجه، عىل اختالف األخبار، مع أجراء إصالحات  التي  السكانية 
للسور السابق؛ وهو األرجح، فصار يف املدينة سوران: سور داخيل حييطه سور 

خارجي.
يدل عىل هذا كّله العبارة التي كتبت عىل باب احلديد داخل بوابة البقيع، 
وهو من أبواب السور األول، ونّصها: هذا ما أمر بعمله العبد الفقري إىل اهلل 
أّن  عىل  ويدل  هـ.   558 سنة  له،  غفراهلل  آقسنقر  بن  زنكي  بن  حممود  تعاىل 
للمدينة سورين، ما ذكره ابن جبري يف رحلته للمدينة بعد اثنتني وعرشين سنة، 
مما عمله ابن زنكي أي يف سنة580 هـ: أّن للمدينة سورين وأربعة أبواب، يف 
كل سور باب يقابله آخر، أطلق عىل إحداها باب احلديد نظرًا ألنه كان كذلك، 

وباب الرشيعة، وباب القبلة، يقول: وهو مغلق، وباب البقيع.
حمتفظًا  بقي  الذي  البقيع  باب  إال  لألبواب  األسامء  هذه  اختار  أنه  ويبدو 

باسمه؛ لقربه من بقيع الغرقد.
ركب  ملا  الدين  نور  السلطان  إّن  الوفاء:  ذروة  كتابه  يف  السمهودي  يقول 
الذي  السور  املنورة خارج  باملدينة  الناس قد كثروا  الشام، وكان  متوجهًا إىل 
نازاًل خارج  بالسلطان من كان  املسجد، فصاح  اجلواد األصفهاين حول  بناه 
السور، وطلبوا منه أن يبني عليهم سورًا حيفظ أبناءهم وماشيتهم، فأمر ببناء 
هذا السور املجدد اليوم فبني عام 558 هـ وكتب اسمه عىل باب البقيع، فهو 
باق إىل يومنا هذا، قال السيد اإلمام السمهودي: وقد شاهدت ما ذكره عىل 

باب البقيع، وفيه ذكـر التاريخ املذكور؛ ونّصه أعاله.
ومّرت عىل هذا السور جتديدات عديدة يف حقب تارخيية.. وما يلفت النظر 
يف هذه التجديدات أن حديث املؤرخني بعد ابن جبري انصبَّ عىل ذكر سور 
واحد، فالسمهودي )ت911 هـ( تعرض فقط إىل السوراألول حيث يقول: 
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الرس، وهو عظيم كله من احلديد، وأما األبواب األربعة:
فأحدها: الباب الذي غريب املدينة يف جهة املصىل عند منزلة احلاج املرصي، 
السالم 645  بينه وبني عتبة  ما  املصىل ودرب سويقة، وذرع  بدرب  ويعرف 
ذراعًا، وكان عليه باب متقن أحرقه صبيان األمري ضيغم سنة عزله، فأخذ أمري 
املدينة باب احلوش الذي عمره األمري ضيغم وجعله عليه، ثم عمل به باب 

متقن كاألول يف عامرة املسجد املتجددة بعد احلريق الثاين.
املدينة،  أمري  حصن  رحبة  عند  أيضًا،  املغرب  جهة  يف  الذي  الباب  ثانيها: 

يعرف بالدرب الصغري.
ثالثها: الباب املعروف بالدرب الكبري، والدرب الشامي.

بدرب  ويعرف  املدينة،  رشقي  يف  البقيع  بدرب  املعروف  الباب  رابعها: 
اجلمعة، وعليه باب متقن مغشى بصفائح احلديد، والظاهر أنه باق من زمن 
باب  عتبة  وبني  بينه  ما  وذرع  عليه،  الكتابة  من  قدمناه  ملا  الشهيد  الدين  نور 
املسجد املعروف بباب جربيل 433 ذراعًا؛ ويف قبلة سور املدينة موضع باب 

مسدود اليوم وكان يعرف بدرب السوارقية.)))

السور الثالث:
وأيضًا وبعد زمن، راحت أعايل ذلك السور تتهدم، فيام غدا ما تبقى منه 
مرشفًا عىل اخلراب أو السقوط، مما جعل األعراب يلحقون بأهل املدينة أًذى 

متواصاًل، ويسببون أرضارًا يف ممتلكاهتم.
سلطة  امتدت  أن  وبعد  1566م(  )ت  القانوين  سليامن  السلطان  عهد  يف 

1 . وفاء الوفا، للسمهودي.
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املباين  واملدينة، وحظيت  بمكة  واهتم سالطينها  إىل احلجاز،  العثامنية  الدولة 
بشكل عام، واملسجد النبوي بشكل خاص، بالعناية والرعاية، متَّت االستجابة 
ملطالب سكان املدينة، فأمر السلطان العثامين سليامن واليه عىل مرص أن جيهز 
السور األول جتديدًا كاماًل، و بدئ  لتجديد  الالزمة  األموال والعامل واملواد 
سبع  من  يقرب  ما  به  العمل  واســتغرق  1532م،   ، 939هـ  عام  به  العمل 
سنوات، حتى تمَّ يف 15شعبان 946هـ؛ وصار السور بيضاوي الشكل حييط 
بارتفاع  آنذاك من مجيع جوانبها، طوله 3000م،  العمرانية املوجودة  بالكتلة 
يرتاوح بني 10.5 إىل 12م، بنيت أساساته باحلجر، وأكمل باآلجر، ووضع 
عند املنعرجات جمموعة من األبراج تزيد من متانته، وتؤدي أغراضًا دفاعية 
أخرى، وفتح يف السور أربعة أبواب هي: باب اجلمعة أو البقيع، وينفذ للبقيع، 
وينفذ  الشامل،  يف  وهو  الشامي(  )باب  القلعة  وباب  الرشقي(،  )الباب  وهو 
لطريق اجلرف وسيدنا محزة، والباب الصغري )وهو يف جنوب الباب الشامي( 
وينفذ للمناخة للقادم من الشامل بعد دخوله من الباب الشامي، وباب املرصي 
)وهو يف الغرب ويسمى باب سويقة( ينفذ للمناخة للقادم من املسجد الرشيف 

من سوق احلدرة.
وقد رصف عىل هذا السور مبلغ ضخم ُقّدر بأكثر من مائة ألف دينار، عدا 
أضخم  السور  هذا  ويعّد  والدهانات.  والرصاص  واحلبال  واحلديد  اخلشب 
املثل، ومن ذلك  به  الوقت، وصار يرضب  بني إىل ذلك  وأقوى وأعىل سور 

قول أحدهم:
يا من هلم مهجتي واحلشـاءة،

منازل تزهو ببنيان قلبي،
لكم سور بليغ البناء،
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كأنه السور السليامين.م

إنه من سليامن  الغريب منه:  الباب  السور كتب عىل  بناء  وبعد االنتهاء من 
وإنه بسم اهلل الرمحن الرحيم.

وُيقال: إنه كان آخر أسوار املدينة،))) وبقي هذا السور املحيط باملدينة، بعد 
العثامنية، وأنشأ حممد عيل باشا سورًا  الدولة  جتديده مّرات من قبل سالطني 
آخر ربط بني األبراج والقالع املرشفة عىل املدينة يف جهتها الغربية واجلنوبية.. 
فيام أجرى السلطان عبد العزيز بن حممد الثاين للسور يف عام 1285هـ عامرة 
كبرية، وجعل ارتفاعه 25مرتًا، وبنى فيه40 برجًا ترشف عىل جوانب املدينة 
األربعة مزودة باملدافع واآلالت احلربية. ويف زمن عامرة السلطان عبد املجيد 
املجيدي، وينفذ  باب  باسمه  باب ُسمي  السور  ُفتح يف هذا  النبوي  للمسجد 
لبئر حاء، وتوالت اإلصالحات واإلضافات للسور، لتبقيه عامرًا حتى هدم 
بالكامل سنة1370هـ/1950م، ومل يبق منه غري أجزاء من الباب املرصي، 
تم إزالتها هنائيًا يف السنوات الالحقة، لينته هبذا زمنًا طوياًل يمكن تقديره بألف 
ومئة ومخس سنوات بني 263 1368 هجرية، عاشت فيه مدينة رسول اهلل9 

داخل األسوار...
من كل هذا نخلص إىل أّن للظروف األمنية، والعمرانية، وكذا السياسية، 

سنة1350هـ  )ت  عيل  بن  حسني  الرشيف  قبل  من  كان  ما  منها  أخرى،  أسوارًا  وذكروا   .  1
االنجليز،  مع  متحالفًا  العثامنية  الدولة  ضدَّ  1916م  سنة  العربية  الثورة  قائد  -1931م(، 
الدولة  مؤسس  ويعدُّ  العثامنية،  الدولة  سيطرة  من  والعراق  والشام  احلجاز  بالد  وأخرج 
احلجازية اهلاشمية، فقد بني سورًا، يعرف بالسور اهلاشمي أو بالسور احلسيني، ويظهر فيها 
كحائط يمتد بإزاء الناحية الشاملية الرشقية للمدينة املنورة، ومل يكن يتصل بالسورين السابقني، 
هذا قول، يقابله آخر أنه يف عام 1343هـ أصلح عبد املجيد باشا القائد العسكري للرشيف 

حسني بن عيل يف املدينة املنورة أجزاًء من السور السابق.
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دورًا مهاًم وأساسيًا، جعلت للمدينة خالل عصور ماضية أكثر من سور، وقد 
شهدت هذه األسوار ترمياًم وجتديدًا وتوسعًة وتغيريًا يف املساحات التي حتيط 
سبب  كان  فقد  إذن  املختلفة..  التارخيية  فرتاهتا  خالل  بناء  إعادة  وحتى  هبا، 
إقباهلم عىل بناء السور حول املدينة، وبحسب ما اتفقت عليه معظم املصادر 

التارخيية، هو محايتها من هجامت األعراب عليها...
عليها  وتطاول  وجتاوزات،  فتن  من  املدينة  له  تعرضت  ما  لكثرة  ونتيجة 
التي خّلفت اضطراب األحوال  العبايس،  العهد  قبل بعض األعراب يف  من 
األمنية فيها، تبعها سوء األحوال االقتصادية يومها، بدأ عدد سكاهنا بالضمور 
تدرجييًا، إذ يقدر وقتها بثالثة آالف تقريبًا، ومساحتها أخذت بالتقلص أيضًا 
منذ منتصف القرن الثالث يف دائرة ال يزيد قطرها عن كيلوين من األرض، كام 
يستدل من السور الذي بني حول املدينة يف منتصف القرن الثالث اهلجري، 

والسورالذي بني بعد ذلك يف القرن الرابع...
ولكن األمر تغرّي يف القرن السادس حيث ازداد عدد سكاهنا، ومل تعد تتسع 
هلم املنطقة املحصورة داخل السور، بعد أن بنى هلم نور الدين زنكي عام 558 
هجرية سورًا ثانيًا، طوله أكثر من ضعف السور األول، مما يدل عىل أّن عدد 
من  قرن  بعد  نفسه  السور  ُجدد  وقد  نسمة..  آالف  ستة  عىل  زاد  قد  السكان 

الزمن دون زيادة.
العمران، وبني سور آخر  السادس تضاعف  القرن اهلجري  ويف منتصف 
السكنية  الكتلة  أّن  السابق، وهذا يدل عىل  السور  أكثر من ضعف  امتد غربًا 
تضاءل،  البعيدة  املناطق  يف  العمران  وأّن  توسعت،  قد  النبوي  املسجد  حول 

وحتولت تلك املناطق إىل قرى مستقلة، وخاصة قباء.
حسب  آخر،  حينًا  وتقلصًا  حينًا،  امتدادًا  تغريت  املدينة  فمساحة  إذن 
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األوضاع األمنية واالقتصادية، وما أن استقرت األوضاع، و ظهرت مساكن م

خلف السور حتى جدد السور، وكان هذا يف العهد العثامين، الذي بلغت فيه 
املدينة أقىص اتساع هلا خاصًة يف أواخره، حيث صار دائرة قطرها 8 كم تقريبًا.

األبواب:
من كل ما أوجزنا ذكره أعاله، ومن غريه، نجد أّن كل سور منها قد زّود 
كتلة  تتكون  بحيث  واحد،  طراز  عىل  كان  معظمها  التي  األبواب،  من  بعدد 
يف  برجان  يكتنفه  معقود  حجر  ضمن  تقع  معقودة  فتحة  من  املعامرية  الباب 

شكل نصف دائرة، وإن وجد فرق بني أحجامها.. 

وقد شهدت هي اآلخرى يف حقبها التارخيية تعمريًا، بل وإعادة بناء، وكان 
كل من التعمري أو البناء مرتبطًا بتعمري وجتديد أسوار املدينة.

أبوابه  بناء بعض  أعيد  ، حتى  السور األول سنة 939هـ  بناء  ُأعيد  أن  فام 
باحلجر املنحوت املهذب، وبعضها اآلخر باحلجر الغشيم، إضافًة إىل جتديدات 
أخرى يف أزمنة أخرى مرت عليه شملت بعض أبوابه، ودونت يف نصوص 

تذكارية عىل لوحات عملت عىل بعض هذه األبواب..
حدثت  وجتديدات  تعمريات  وأبوابه  شهد  فقد  الثاين،  السور  وهكذا 



ها
واب

وأب
ها 

وار
أس

ة ف
وّر

من
ة ال

دين
لم

ن ا
صو

ح

263

مسافات  عىل  موزعة  باملنطقة،  حتيط  أبراج  سوى  منه  يبق  مل  حني  ذلك،  بعد 
متساوية، كان ذلك بعد أن أمر حممد عيل باشا بعد حروبه مع الدولة السعودية 
األوىل وبعد سيطرته عىل احلجاز؛ أن ُيبنى سور بني األبراج أساسه من حجر 

إىل وجه األرض وارتفاعه باللبن..
أبوابه هي اآلخرى تغريات يف  الثالث واألخري، فقد شهدت  السور  وأما 
عددها، وما يتوافر عنه من معلومات هو أنه كان حيتوي عىل أربعة أبواب.)))

عددها:
فالذي يظهر أّن أبواب كل من السورين األول، أو اجلّواين كام أطلقوا عليه، 
الرّباين كام أطلقوا عليه، قد تزايد عدد أبواهبام يف حقب زمنية،  والثاين، وهو 

مّرت عليهام، واختلفت األقوال يف عددها، وهو ما نراه فيام يأيت:
سورين،  حتت  وهي  أبواب،  أربعة  املكرمة  للمدينة   : أنَّ ذكر  جبري  فابن 
باب  باسمه  ويعرف  حديد،  كله  منها  الواحد  آخر،  يقابله  باب  سور  كل  يف 
احلديد؛ ويليه باب الرشيعة ثم باب القبلة، وهو مغلق؛ ثم باب البقيع،.. وقبل 
وصولك سور املدينة من جهة الغرب، بمقدار غلوة تلقى اخلندق الشهري ذكره 

الذي صنع النبي صىل اهلل عليه وسلم، عند حتزب األحزاب..
خرب،  وهو  العزاب،  بحصن  يعرف  حصن  املذكور  اخلندق  شفري  وعىل 

قيل: إّن عمر ريض اهلل عنه، بناه لعزاب املدينة.)))
ثمَّ أضحت مخسة أبواب يف عرص املامليك، وهم ساللة من اجلنود حكمت 

ومرآة  13؛  ملعي:  صالح  ملصطفى  املعامري،  وتراثها  العمراين  تطورها  املنورة  املدينة  أنظر   .  1
الرفيع، لطه حاتم عمر: 76؛ املجموعة  76-77؛ وطيبة وفنها  إبراهيم1:  احلرمني، لرفعت 

املصورة ألشهر معامل املدينة املنورة، لعبدالعزيز بن عبدالرمحن2: 383 وغريها.
2 . أنظر رحلة ابن جبري1: 72 ـ73.
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كاًل من مرص، والشام، والعراق، وأجزاء من اجلزيرة العربية، أكثر من قرنني م

آسيا  إىل  أصوهلم  تعود  1517م،  إىل  من1250  وبالتحديد  القرن،  ونصف 
سنة،  من600  قلياًل  ألكثر  استمر  الذي  العثامين  العرص  يف  وكذا  الصغرى؛ 

وبالتحديد من سنة1299 إىل سنة 1923م.
وهناك قول: إّن عدد أبواب هذا السور صارت تسعة أبواب، قبل أن هيدم 

مع بقية األسوار يف سنة1370هـ/1950م.
وأبواب السور الثاين، كان عددها أربعة أبواب كام هو حال السور األول. 
)1325هـ/  سنة  املنورة،  للمدينة  له  رحلة  آخر  يف  رفعت  إبراهيم  ذكر  فيام 
1907م( بابًا خامسًا له. ويف قول آخر أضيف هلا ثالثة أبواب، فصار عددها 

ثامنية أبواب، وهو ما وجدوه وقت التهديم.
عددها؛  تغريات يف  األخرى  أبوابه هي  فقد شهدت  الثالث،  السور  وأما 
وبناًء عىل ما يتيرّس من معلومات تشري إىل أنه كان حيتوي عىل أربعة أبواب.)))

أمساؤها:
هذا وأّن تلك األبواب سّمي قسم منها بأسامء بعض األماكن التي تفتح عليها:

فباب البقيع؛ ألنه يقع يف مواجهة مقربة البقيع ومنه ينفذ إليها.
وباب قباء؛ ألنه يؤدي إىل قباء وما جاورها.

والباب الشامي؛ ألنه يفتح إىل الشامل حيث بالد الشام، ومنه يدخل حجاج 
هذه البالد.

فيام سّمي قسم آخر منها بأسامء بعض احلكام، الذين أمروا ببنائها أوجتديد 
عامرهتا:

1 . املصادر السابقة.
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عندما  جدده  الذي  عبداملجيد،  للسلطان  نسب  الذي  املجيدي،  فالباب 
سنتي1267ـ1277هـ  بني  فيام  الرشيف،  النبوي  املسجد  عامرة  جدد 

/1850ـ1860م.
سنة  عامرته  جدد  الذي  عبداحلميد  للسلطان  نسبة  احلميدية،  وباب 

1305هـ/ 1877م.)))
عىل  تتوزع  كانت  أهنا  ذكروا  أن  بعد  األبواب،  هذه  أسامء  يف  واختلفوا 

أضالع األسوار وقت بنائها كالتايل:

فأبواب السور األول، وعددها أربعة، هي:
باب رشقي يؤدي إىل البقيع.

باب شاميل يؤدي إىل شهداء أحد.
باب يف الناحية الشاملية الرشقية.
باب غريب يؤدي إىل قباء جنوبًا.

يف حني قال عنها املقديس:
باب البقيع )رشقًا( وهو يواجه مقربة البقيع.

حيث  املنورة،  للمدينة  الشاملية  الناحية  يف  يقع  كان  وربام  اخلندق،  باب 
اخلندق ومساجد الفتح.

وباب الثنية يف شامل غريب السور حيث يواجه ثنية الوداع، وتقع شامل غريب 
املدينة املنورة عىل طريق الشام.

وباب جهينة ويرجح أنه كان يف الضلع الغريب ألسوار املدينة.
ويبدو أّن هذه األبواب هي التي ذكرها ابن جبري، وإن أطلق عىل بعضها 

1 . أنظر رحلة ابن بطوطة1: 138؛ مرآة احلرمني، إلبراهيم رفعت1: 413. 
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احلقبة،  تلك  يف  مسدودًا  كان  بأنه  ذكر  خامسًا،  بابًا  ملعي  صالح  وأضاف 
استنادًا عىل وصف السمهودي للمدينة يف عرصه.

وأما يف العرص العثامين، فمصادره تتحدث عن توزيع أبواب السور األول 
بالتايل:

باب البقيع: وكان يعرف أيضًا بباب اجلمعة، وكان يقع يف الضلع الرشقي 
للسور. و كان يؤدي اىل البقيع وما حوله.

باب املجيدي: يف الضلع الشاميل من السور، وذكر ابراهيم رفعت بأنه )باب 
حمدث(. ويقصد بذلك من ناحية بنائه حيث جدد عامرته السلطان عبداملجيد، 

عندما جّدد عامرة املسجد النبوي الرشيف.
باب الشامي: وهذا الباب كان يقع يف أقىص الناحية الغربية للضلع الشاميل، 
بالقرب من قلعة املدينة املنورة؛ يضاف اىل ما سبق أّن إطالق اسم الشامي عليه 
يشري إىل اجتاهه شاماًل حيث بالد الشام؛ وقد جرت العادة يف احلجاز، حتى يف 
الوقت احلارض، إطالق اسم )شام( لالجتاه الشاميل، و )يمن( لالجتاه اجلنويب.

الباب الصغري: إىل اجلنوب من الباب السابق، كان يقع عىل الضلع الغريب 
لسور املدينة. 

الباب املرصي: إىل اجلنوب من سابقه، كان موقعه يف الضلع الغريب لسور 
املدينة.

السور األول كام ذكرنا،  أهنا يف  إىل  املعلومات  وعند هتديم األسوار تشري 
كانت تسعة أبواب عىل النحو التايل:

باب البقيع، ويعرف أيضًا بباب اجلمعة.
باب الوسط، ويذكر بأنه كان يقع عند مثلث السور.
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باب احلامم، أو ما كان يعرف بباب ذروان.
باب القاسمية، أو ما كان يعرف بباب الشونة.
باب املرصي، أو ما كان يعرف بباب السويقة.

باب الشامي الصغري.
باب الشامي الكبري.

باب برصى أو برصه.
باب املجيدي.)))

الغربية  املدينة  والذي ُبين حتى حييط بضواحي  الثاني:  السور  أبواب 
واجلنوبية.

لعّل وصف ابن جبري، ُيعدُّ أقدم وصف له حيث استفاد بعضهم من قوله: 
إّن هلذا السور أربعة أبواب تناظر أربعة ُأخر يف السور األول.

تفصيليًا  وصفًا  تقدم  العثامين  العرص  يف  املنورة  املدينة  مصادر  بعض  فيام 
ألبواب هذا السور:

ـ باب العوايل من الرشق، ويقصد به هنا اجلزء الرشقي من ضلع هذا السور 
والذي كان حييط بالضواحي اجلنوبية.

ـ باب قباء، إىل اجلنوب من الباب السابق، وكان يفتح عى الناحية اجلنوبية.
ـ باب العنربية، وكان يف الضلع الغريب للسور.

ـ باب الكومة، وكان يف الناحية الشاملية؛ وال شك أّن ذلك الباب هو الذي 
)املساجد  إىل  يتوصل  الباب  هذا  ومن  الصغري،  الشامي  بالباب  أيضًا  ُعرف 

1 . أنظر ابن بطوطة يف رحلته1: 138؛ وأيضًا رحلة ابن جبري؛ ووفاء الوفا بأخبار دار املصطفى، 
تطورها  املنورة  املدينة  باشا؛  رفعت  احلرمني، إلبراهيم  املقديس؛ ومرآة  للسمهودي؛ ورحلة 

العمراين وتراثها املعامري، ملصطفى صالح ملعي؛ وغريهم ممن كتب عن املدينة املنورة. 
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األربعة املوضوعة بغريب جبل سلع، عند غار بني حرام، فيكون مروره منه، م

ومنه يتمُّ إخراج الغنم للذبح، وإدخاهلا بعد نقل املجزرة من املحل القديم إىل 
خارج البلدة(.)))

يضيف إبراهيم رفعت باشا لألبواب السابقة بابًا خامسًا يف الناحية الرشقية، 
ذكر اسمه بصيغة التشكيك، حيث قال عنه: )ولعل الثاين باب الكوفة(.

فيام ذكر أّن هذا السور ضمَّ سبعة أبواب، كانت موجودًة فيه قبيل هتديمه، 
وهي عىل النحو التايل:

باب العوايل.
باب قباء .

باب املغيسلة.
باب العنربية.

باب السكة احلديد.
باب الربابيخ.

باب الكومة.)))

أما أبواب السور الثالث:
الذي يبدو أّن فيه اختالفًا بينهم، أو يف تسميته، حيث ذكروا أنه هو الذي 
يسمى )اهلاشمي( ويسمى أيضًا )احلائط احلسيني(، له أربعة أبواب هي: باب 

األبارية. باب الصدقة. باب التامر.

1 . أنظر وصف املدينة املنورة، لعيل بن موسى؛ ضمن كتاب رسائل يف تاريخ املدينة نرش: محد 
اجلارس: 7 ، 55.

2 . مرآة احلرمني، إلبراهيم رفعت باشا: 1 413؛ املدينة، عبدالعزيز كعكي: 391.
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باب الشهداء. ومل حيدد مواضع هذه األبواب عىل هذا السور.)))
إذن ويف ضوء ما سبق يتضح أّن هناك من أبواب املدينة ما هو قديم، قدم 
أسوارها، مثل: باب البقيع، الذي ذكرته املصادر يف احلقب التارخيية املختلفة، 
الباب الذي أسامه املقديس يف  أنه هو  وباب الشامي الكبري، الذي من املؤكد 
رحلته بباب الثنية، ألنه يقع يف موضع باب الشامي الكبري.. من جانب آخر 

هناك أبواب أضيفت يف مراحل تارخيية الحقة..
وختامًا، ال بّد يل من اإلشارة إىل أّن املدينة قد تعرضت يف تارخيها إىل حمن 
وفتن عديدة، كان منها استباحتها بعد قيام يزيد بشّن محلة عسكرية عىل أهل 
رشقي  منطقة  وهي  63 هجري،  عام  باحلرة  ُسميت  خلعوه،  الذين  املدينة 
عقبة؛  بن  مسلم  بقيادة  مقاتل   12000 حوايل  األمويني  جيش  وبلغ  املدينة. 
املدينة 1000 رجل معظمهم من األنصار واملهاجرين.. عن  أهل  وقتل من 
اإلمام مالك: قتل يوم احلرة )700( رجل من محلة القرآن، وأرسلت رؤوس 
القتىل إىل يزيد، وكل هذا كان بعد أن صدر أمر من يزيد بن معاوية لقائد جنده: 
فهو  طعام،  أو  سالح  أو  مال  من  فيها  فام  ثالثًا  فأبحها  عليهم  ظهرَت  »فإن 
للجند، فإن مضت الثالث فأكفف عن الناس«. فقد تمَّ انتهاك حرمة املدينة، 
وهي مدينة مقدسة عند اهلل ورسوله واملسلمني، فال حيل فيها القتال.. إنَّ ما 

أصاب املدينة كان  خسارة فادحة لألمة.)))
الواسطي  العمري  أمحد  بن  حممد  الشيخ  بقصيدة  قويل  واختم 
التي شهدهتا  األوىل  العاملية  فظائع احلرب  قاهلا يف  التي  )1280ـ1350هـ(، 

1 . أنظر املجموعة املصورة ألشهر معامل املدينة املنورة، لعبدالعزيز كعكي:391. 
إبراهيم،  أبوالفضل  وحممد  العرب:75؛  تاريخ  عيل،  أمري  سيد  من  كل  هذا  يف  كتبه  أنظرما   .  2
أيام العرب يف اإلسالم : 423؛ و ابن كثري، البداية والنهاية:229؛ و حممد اخلرضي، الدولة 

األموية : 329.
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املدينة ومنها هتجري أهلها وتشتيتهم، ومما جاء فيها:م

املَحُنداَر اهلدى خفَّ منِك األهل والسكُن واستفرغت جهدها يف ربعِك 

أحد إىل  سلع  إىل  املصىل  احلسنعفا  أرضها  ومرأى  واحلرتان، 

أحٍد إىل  اجَلاّم  إىل  العقيق  الشجنأقوى  هبا  حييا  التي  قباَء  إىل 

واكتملت الدين  فيها  شبَّ  املدنمنازٌل  نورها  فاستعارت  آياته 

راكُبه الرحَل  يُشّد  أرض ٍ  عطن؟ألي  يشتاقه  أو  املثوبة  يبغي 

وطن؟أبعد روضتها الفيحا، وقبتها اخلرضاء مسلم  بعيني  حيلو 

ة؟ اأُلبلَّ هنر  ما  الشام؟  غوطة  اليمن؟ما  ما  ما مرص  ما محراء غرناطة 

املنى يف رحاب املصطفى مجعت ثمنكل  مثلها  يف  فام  ودين  دنيا 
واكتملت بالطيب  نفحت  والسننمنازل  الفرقان  هلا  يأوي  بالنور 
أثر من  للشوق  ما  أعرف  البدنما كنت  ربعها  عن  يب  ترحل  حتى 
مطيته شوقًا  محلت  راكبًا  والشجنيا  األحزان  تغوله  نضوا 
أفارقها إذ  أنفى  الدهر  أرغم  والوسنقد  النوم  جفاين  قد  مروعًا 

إىل أن يقول:
عاصفة واآلالم  طيبة  أهل  دفنوايا  األوىل  يبكني  والناعيات 
يسعفكم اهلل  علَّ  اهلل،  إىل  من فتنة دوهنا األهوال والفتن.)))عودوا 

1 . أنظر )الشعر احلديث يف احلجاز( عبدالرحيم أبو بكر؛ ويف معجم البابطني، لشعراء العربية يف 
القرنني التاسع عرش والعرشين. 



أخبار

 من احلرمني الشريفني 
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1. السديس: فصل ذوي االحتياجات 
اخلاصة عن املشاة يف احلرم 

كشف الرئيس العام لشؤون املسجد 
احلرام واملسـجد النبوي الشيخ الدكتور 
السـديس  عبدالعزيـز  بـن  عبدالرمحـن 
عـن تنفيـذ مـرشوع فصل حركـة ذوي 
االحتياجـات اخلاصة عن حركة املشـاة 
يف احلـرم املكـي الرشيـف أثنـاء أدائهم 
مناسـك العمـرة أو احلـج، وذلك لرفع 

الطاقة االستيعابية لصحن املطاف.
وأكد السـديس حرص الرئاسة عىل 
املحافظة عىل مالمح العامرة اإلسـالمية 
والتارخيية للحرم املكي الرشيف. وقال: 
روعـي يف املـرشوع فصـل حركـة ذوي 
االحتياجـات اخلاصة عن حركة املشـاة 
بشـبكة مـن اجلسـور واألدوار املتنقلـة 
اخلاصـة هبم، وجيري حاليـًا البحث عن 
بدائـل ألنظمـة نقـل آلية فعالـة لطواف 
وسـعي ذوي االحتياجات اخلاصة، مع 
املحافظة عىل مالمح العامرة اإلسـالمية 
والصـورة التارخييـة للتوسـعات، التـي 

متت داخل احلرم عىل مّر العصور.
وأكد حـرص الدولة عـىل أن تكون 
كافـة املـواد واألنظمـة املسـتخدمة عىل 
يضمـن  ومسـتوى  املواصفـات  أعـىل 
املـرشوع واسـتدامته ومراعـاة  سـالمة 
التشـغيلية والبيئيـة، مشـريًا  املتطلبـات 
مـن  املزيـد  إىل  تتطلـع  الرئاسـة  أن  إىل 
التعـاون من املختصني واملهتمني وقبول 

اقرتاحاهتم.
مـن جهة أخرى، حث الرئيس العام 
لشـؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي 
يف كلمـة توجيهيـة للـزوار واملعتمريـن 
بعـد  الرشيـف  املكـي  احلـرم  داخـل 
إمامته صالة عشـاء أمـس، عىل االلتزام 
بـاآلداب أثناء الصالة وعدم االنشـغال 
االتصـال  بأجهـزة  أو  بالتصويـر  عنهـا 
باسـتغالل  وأوصاهـم  )اجلـواالت(، 
أوقاهتم يف احلرم املكي بالعبادة والصالة 

وقراءة القرآن الكريم.
كـام نوه السـديس إىل عـدم التزاحم 
واالبتعاد عـن أماكنه داخل احلرم املكي 
الرشيـف، طالبًا من املصلني واملعتمرين 
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تقديـر جهـود الدولة يف تنفيذ املشـاريع 
وأوىص  الرشيفـني  احلرمـني  وخدمـة 
باحلجـاب  النسـاء  السـديس  الدكتـور 
واالجتاه إىل األماكن املخصصة هلن عند 

الصلوات.)))

صحن  توسعة  من  االستفادة   .2
املطاف يف شهر رمضان

مطافًا  تنشئ  الحرمين  شؤون 
خاصًا للمعوقين بالحرم المكي

جيـري العمل حاليًا عىل قدم وسـاق 

1. جريدة العكاظ الثالثاء 14/ 5 / 1434هـ

يف تنفيذ مطاف املعوقني املؤقت يف حلقة 
دائرية حتاذي الرواق القديم بعرض 12 
مرتًا، وذلك لفصـل حركة املعوقني عن 
حركـة الطائفني يف صحن الطواف طيلة 

مدة تنفيذ املرشوع.
ويتكون املطـاف املؤقت من طابقني 
متعامديـن يرتبط أحدمهـا بأروقة الدور 
األريض واآلخـر بالـدور األول الـذي 
سـيخصص لطواف املعوقني وسرياعى 
يف كافـة عنـارصه املرتبطـة بـه الفصـل 
الكامـل بـني حركـة املعوقـني وحركـة 
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الـدور األريض، كـام م أروقـة  املشـاة يف 

سـرياعى ربطـه بمسـار سـعي املعوقني 
يف ميزانـني الـدور األريض حفاظـًا عىل 
النسـك.  ألداء  وتسـهياًل  سـالمتهم 
وجيري العمل عىل قدم ٍ وسـاق لالنتهاء 
مـن أعـامل املطـاف املؤقت قبل موسـم 

رمضان القادم إن شاء اهلل تعاىل.
ملـرشوع  املنفـذة  الرشكـة  وأكـدت 
خـادم احلرمـني الرشيفني امللـك عبداهلل 
بـن عبدالعزيز لزيادة الطاقة االسـتيعابية 
للمطاف، بأنه سيتم االستفادة من املرحلة 
األوىل التـي حتتل كامل اجلهة الرشقية من 
األروقـة املطلـة عـىل الصحـن باإلضافة 
إىل جـزء مـن اجلهـة الشـاملية واجلنوبية، 
القبـو  دور  بتسـليم  املقـاول  وسـيلتزم 
املحاذي لصحن الطواف والدور األريض 
والـدور األول، وقد جرى مؤخرًا حتويل 
املمر اآلمن املؤقت الذي يصل بني صحن 
الطواف والسـعي إىل املنطقة املقابلة ملقام 
إبراهيـم عليه السـالم، مما أتـاح الفرصة  
إلزالـة اجلزء األخـري املتبقي مـن الرواق 
السـعودي والقديـم الذي جـرى اإلبقاء 

عليـه كممر آمن للمسـعى منذ بدء أعامل 
املرحلة األوىل.)))

3. تكلفتها مليارا ريال وتنفذ يف3 
أعوام

إنشاء 60 ألف خيمة مقاومة للحريق 
فى مشعر عرفات

جلنـة  رئيـس  الداخليـة  وزيـر  أمـر 
احلـج العليـا بدراسـة إنشـاء 60 ألـف 
خيمة دائمة ومقاومة للحريق يف مشـعر 
عرفات، وأسند توجيهه لوزارة الشؤون 
البلدية والقروية مسؤولية اإلرشاف عىل 
الدراسة وتقدير التكاليف املالية وإنجاز 
التصاميـم املناسـبة، واقـرتاح مـا يرونه 
مالئاًم استنادًا إىل خربة الوزارة العريضة 

يف تنفيذ مشاريع املشاعر املقدسة.
وأبلغ »عكاظ« أمس الدكتور حبيب 
بن مصطفى زيـن العابدين وكيل وزارة 
املـرشف  والقرويـة  البلديـة  الشـؤون 
عـىل مركـز املرشوعـات التطويريـة أن 

 16395 العدد:  الرياض،  جريدة   .1
1434/6/4هـ مكة املكرمة
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الـوزارة تلقـت توجيـه وزيـر الداخلية 
قبـل نحـو عـرشة أيـام فقـط وبـارشت 
فعليـًا يف تنفيـذه، ومـن املقـرر بحسـب 
زيـن العابدين أن جتتمع جلنة يف السـابع 
عرش من الشـهر املقبل تضـم إىل جانب 
مسـؤولني رفيعـي املسـتوى مـن وزارة 
الداخليـة، مسـؤولني من األمـن العام، 
الدفاع املـدين، وزارة احلج، وغريها من 

اجلهات ذات العالقة.
وفيـام توقعـت مصـادر مطلعـة أن 
تتجـاوز تكلفة املرشوع مليـاري ريال، 
توقع زيـن العابدين أن يتـم إنجاز هذا 
املرشوع الكبري خالل ثالثة أعوام وعىل 
مراحـل تدخـل كل مرحلـة اخلدمة يف 
موسـم احلـج، وأشـار إىل أن املـرشوع 
احلجـاج،  لسـكن  مثـىل  بيئـة  سـيوفر 
وسيلغي متامًا اسـتخدام اخليام القطنية 
للحرائـق  رئيسـًا  سـببًا  كانـت  التـي 
تقديـم  يف  يسـهم  كـام  عرفـات،  يف 
اخلدمـة لضيـوف الرمحن بجـودة عالية 

وبمقاييس مناسبة.
ويف شأن مشاريع املشـاعر املقدسة، 

تدرس وزارة املالية متويل أربعة مشاريع 
تتجـاوز تكلفتهـا 12.6 مليـار ريـال، 
األول يتعلـق بشـق نفـق مـن السـاحة 
توسـعة  إىل  اجلمـرات  جلـرس  الغربيـة 
املسـجد احلرام بتكلفة تقدر بنحو 800 
مليـون ريال، ويشـتمل املـرشوع الثاين 
عىل إنشـاء امتداد طريـق امللك خالد إىل 
الدائـري الرابـع شـارع ذات النطاقـني 

بتكلفة تقدر بـ 800 مليون ريال.
املـرشوع  فـإّن  املصـادر  وبحسـب 
الثالـث يتعلـق بالقطـار الشـاميل الـذي 
يتوقـع أن ينقل نحـو نصف مليون حاج 
وبتكلفـة تتجاوز 5 مليـارات ريال، أما 
املرشوع الرابع فهو عبارة عن نفق يشـق 
منى ومزدلفة وصواًل إىل عرفات بتكلفة 
5 مليارات ريـال ويبلغ عرضه 16 مرتًا 
وسـيكون خمصصًا بالكامـل للخدمات 
والتمديـدات  اخلدمـة  وسـيارات 
وخدمات اإلعاشة دون مرور املركبات 

وسط الكتل البرشية.)))

1. جريدة عكاظ 1434/05/27هـ العدد: 
 4313
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4. وزير احلج: أكثر من 3 ماليني 
تأشرية عمرة مت منحها هذا العام

أوضـح الدكتـور بندر حجـار وزير 
احلـج أّن عـدد تأشـريات العمـرة التـي 
منحتهـا الـوزارة منـذ انطـالق املوسـم 
غـرة شـهر صفـر املـايض وحتـى اآلن 
حـني  يف  تأشـرية   3.107.342 بلـغ 
بلـغ عدد القادمـني ألداء نسـك العمرة 
2.634.934 معتمـرًا. مشـريًا إىل مـا 
يلقاه قطاع العمرة من مساع حثيثة للرقي 
بـه كاًم ونوعـًا هبدف خدمـة املعتمرين ، 
وإهنـاء إجـراءات قدومهـم وخدماهتم 

منذ وصوهلم وحتى مغادرهتم. )))

5. زمزم… سّر غامض حتى قيام 
الساعة

الـرسُّ الغامـض لبئـر زمـزم يعتـربه 
ربـام  كبـريًا،  كنـزًا  اجليولوجيـا  علـامء 
تقـوم  أن  إىل  رمـوزه  كشـف  يسـتحيل 
السـاعة حيث مـا من ماء يصـل إىل هذا 
النبع حتى يكتسـب خـواص ماء زمزم، 

1. جريدة كل الوطن 4 /17 / 2013م 

نقـاءه وطهارتـه. هـذه النتيجـة ليسـت 
نظريـة أو غيبيـة أو منقولـة مـن بطـون 
الكتـب القديمة، لكنها خالصة أبحاث 
علمية شملت البئر وماءه ودرجة نقائه، 
وشملت مياه آبار أخرى قريبة جدًا منه، 

وجد أهنا ال تتمتع بنفس اخلواص.
يفيـض املاء منهـا منذ آالف السـنني 
دون أن جتـف البئر أو ينقص حجم املياه 
فيها، وكانت مفاجأة مدهشة للعلامء أثناء 
توسـعة احلرم املكي وتشـغيل مضخات 
ضحمـة لشـفط املياه من بئـر زمزم حتى 
يمكن وضع األساسات، أن غزارة املياه 
املسـحوبة قابلها فيضان مسـتمر يف املاء، 

يفور ويمور كأنه أمواج البحر.
فإذا كان العلم يقـول هذا ويتعجب 
منـه، فـإن بعـض املنقطعـني للعبـادة يف 
احلرم املكـي والعاكفني يـروون أرسارًا 
ال جيدون هلا تفسريًا، فيكتفون باعتبارها 
من الغيبيات التي توجب االسـتنكار أو 
الدهشـة، فـامء زمـزم الـذي يرشبونه يف 
انقطاعهم للعبادة تتغري خواصه فيصبح 

كأنه لبن أو عسل مصفى.
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حييـى  السـعودي  اخلبـري  ويؤكـد 
كوشـك، والـذي أرشف عـىل دراسـة 
تارخييـة لبئـر زمـزم يف العـام 1401هـ 
أنه: »مل خترج بئر زمزم من ساحة احلرم. 
وهـو موجـود يف مكانـه حتت مسـتوى 
خـادم  توسـعة  منـذ  الطـواف  صحـن 
احلرمـني الرشيفـني للمسـجد احلـرام. 
وهـو حماط بسـياج مـن ألـواح الزجاج 
السـميك ليتمكن الناس من مشـاهدته 
قبـل املرشوع اجلديد هبدف منع الروائح 
النافـذه، التـي كانـت تنتج من اغتسـال 
بعـض احلجـاج واملعتمريـن واملصلـني 
والذيـن كانـوا يسـتخدمون مـاء زمـزم 

بشكل سيئ«.
وقديـاًم كان عىل البئر بنـاء تعلوه قبة 
مسـاحته 88.8 مـرت مربـع حيتوى عىل 
غرف مسـتودعات ومسـتربد لـدوارق 
مـاء زمزم تم هدمه ما بـني عام 1381ـ 
1388 هـ لتوسـعة املطـاف. وتم عمل 
بـدروم مكيف أسـفل املطـاف بمدخل 
ويمكـن  والنسـاء.  للرجـال  منفصـل 
رؤيـة البئـر من خلـف حاجـز زجاجي 

أيضـًا طريقـة  اسـتبدلت  كـام  شـفاف، 
الـرشب القديمة التـي كانت تعتمد عىل 
جلـب املاء بالـدالء من جـوف البئر إىل 
اعتامد أنظمة حديثـة توفر ماء زمزم عرب 
نظم سـقاية حديثة لتوفريه مفلرتًا وباردًا 
ومعاجلًا باألشعة فوق البنفسجية ليكون 

بأفضل املستويات الصحية.

نقود وأباريق شاي يف قاع البئر
ويتذكر الكوشـك يف حديثه املشـار 
إليه، أنـه تم إحاطـة البئـر بالزجاج ملنع 
الناس من إلقاء أشـياء ومتعلقات وسط 
البئر طلبًا للربكة وغريها. يقول: وجدنا 
أثناء عمليات تنظيف البئر نقودًا معدنية 
وأباريـق شـاي وقرونـًا عظميـة حتمـل 
نقوشـًا وأعـاماًل سـحرية. وكان من بني 
ما وجدنا يف البئر قطعة من الرخام كتب 
عليهـا املجاهد الليبي عمر املختار )رّب 

حّقق ما يف نفيس(.
املـرشوع  عـن  الكوشـك  يضيـف 
اجلديد: »تم عمل نفق أريض من خارج 
احلـرم للوصـول إىل البئـر وهـو خاص 
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بعمليـات الصيانـة فقـط. وكان هنـاك م

رأيان حول استخدامات هذا النفق:
 األول: أن يتـاح للراغبـني يف رؤيـة 
السـامح  الدخـول منـه مـن دون  البئـر 
باالغتسـال فيه. والرأي اآلخر: أستبعد 
ذلك لعدة عوامل منها أن مسـافة النفق 
طويلـة )نحو نصـف ميل(، ومسـاحته 
ضيقـة وحيتـاج اىل أنظمـة هتويـة وإنارة 

وإجراءات أمنية«.

املصدر الرئيسي حتت احلجر األسود
وملاء زمزم أسامء تزيد عن )60( إساًم 
أشـهرها زمزم، وسـقيا احلاج، ورشاب 
األبـرار، وطيبة، وبـرة، وبركة، وعافية. 
ومتت عدة دراسات علمية هبدف معرفة 
مصادرهـا مـن امليـاه. وخلصـت هـذه 
الدراسـات أن بئر زمزم تستقبل مياهها 
مـن صخور قاعية تكونـت من العصور 
القديمة، وذلك عرب تصدعات صخرية 
ثالثـة متتـد من الكعبـة املرشفـة والصفا 

واملروة وتلتقي يف البئر.
أيضـًا ينقـل عمـر املضواحـي عـن 

املهنـدس فخري بخـش مديـر مبيعات 
رشكـة  يف  الفرنسـية  أفيـان(   ( ميـاه 
البحـراوي السـعودية قولـه: إّن رشكـة 
فرنسـية اخرتعـت جهـاز دقيـق للغايـة 
إىل  امليـاه، وجـاءت  تركيـب  يف حتليـل 
السـعودية لتسـويقه. وقام ممثل الرشكة 
بعـرض إمكانيات اجلهـاز احلديث أمام 
منـدويب وكالء امليـاه املحـالة واملعدنيـة 
املسـتوردة إىل السـوق املحـيل تبـني فيه 
أن مـاء زمـزم كان أنقـى امليـاه، التي تم 

اختبارها يف هذا اجلهاز.
ويصف املهندس حييى كوشك وهو 
حيمل شـهادة الدكتوراه يف هندسة البيئة 
مـن جامعـة واشـنطن األمريكيـة العام 
1971م مصـادر ميـاه بئـر زمـزم وفـق 
التحديد الذي قام به مع الفريق العلمي 
الذي رأسه عام 1400 هـ ونرش نتائجه 
يف كتابه )زمزم( بقوله: »املصدر الرئييس 
فتحة حتت احلجر األسود مبارشة وطوهلا 
45 سـم، وارتفاعهـا 30 سـم، ويتدفق 
منهـا القـدر األكرب مـن امليـاه. واملصدر 
الثاين فتحـة كبرية باجتـاه املكربية )مبنى 



ين
يف

شر
ن ال

مي
حر

ن ال
ر م

خبا
أ

279

خمصص لرفع األذان واإلقامة مطل عىل 
الطواف(، وبطول 70 سـم، ومقسـومة 
من الداخـل إىل فتحتني، وارتفاعها 30 
سم. وهناك فتحات صغرية بني أحجار 
البناء يف البئر خترج منها املياه، مخس منها 
يف املسافة التي بني الفتحتني األساسيتني 
وقدرها مـرت واحد. كام توجد 21 فتحة 
أخرى تبدأ من جوار الفتحة األساسـية 
األوىل، وباجتاه جبل أيب قبيس من الصفا 
و األخرى من اجتاه املـروة. ويبلغ عمق 
البئـر30 مرتًا عىل جزئـني، اجلزء األول 
مبنـي عمقـه 12.80 مـرتًا عـن فتحـة 
البـئـر، والثـاين جـزء منقـور يف صخـر 
اجلبل وطوله 17.20 مرتًا. ويبلغ عمق 
مستوى املاء عن فتحة البئر حوايل أربعة 
أمتـار، وعمـق العيون التي تغـذي البئر 
عن فتحـة البئر 13 مرتًا ومن العيون إىل 

قعر البئر 17 مرتًا«.

املاء فاض خالل 11 دقيقة فقط.
ويقـول عنـد حديثـه عن ضـخ مياه 
زمـزم: »بعد أن وضعت أربع مضخات 

قويـة جـدًا كانـت تعمل عىل مـدار 24 
سـاعة، وبمعدل ضخ وصل إىل 8000 
لـرت يف الدقيقـة. كان منسـوب املياه من 
الفوهة 3.23 مرتًا، وكانت القراءة تتم 
كل نصـف دقيقة، حتى وصل منسـوب 
املياه يف داخل البئر إىل 12.72 مرتًا، ثم 
وصل إىل 13.39 مرتًا، ويف هذا العمق 

توقف هبوط املاء يف البئر.
وملا تـم توقيـف املضخات بـدأ املاء 
يرتفـع حتى وصـل إىل 3.9 مرتًا خالل 
إحدى عرشة دقيقة«. وسجل مشاهداته 
بقولـه: لن أنسـى مـا حييت هـذا املنظر 
الرهيـب، كانـت امليـاه تتدفق مـن هذه 
املصـادر بكميات مل يكـن يتخيلها أحد، 
وكان صـوت امليـاه وهـي تتدفـق بقـوة 

يصم اآلذان.
وينفـى الكوشـك وهـو مديـر عـام 
سـابق ملصلحة املياه باملنطقـة الغربية أن 
تكون لعمليات حفـر األنفاق يف اجلبال 
وحفريات األساسـات العميقة لألبراج 
السـكنية املحيطـة باحلـرم أي تأثـري يف 
الرتكيـب اجليولوجي ملسـار ميـاه زمزم 
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اآلبار أو غريها.
وقـال: هـذا مل حيـدث أبـدًا. ورشح 
مزيدًا للتوضيح: وفقًا للدراسـات التي 
قمنـا هبا وجدنا أنه عندما هتطل األمطار 
عىل مكة املكرمة ويسـيل وادي إبراهيم 
يزداد منسوب مياه زمزم زيادة طفيفة يف 

البئر.
ولكـن عندمـا هتطـل األمطـار عىل 
املناطق املحيطة بمكة كالطائف وغريها 
تـزداد املياه زيـادة عظيمة يف بئـر زمزم. 
ومعنـى هـذا أّن املصدر األسـايس للبئر 
هو اجلبـال املحيطة بمكـة والتصدعات 
كتـايب  فيهـا. ويف  املوجـودة  الصخريـة 
عـرب  أخـذت  صـورة  توجـد  )زمـزم( 
السـتااليت مرفقـة بتحليل يبـني أن كل 
هـذه التصدعـات الصخريـة متجهة اىل 

بئر زمزم.

السرُّ يكمن يف النبع األساسي للبئر
أضـاف: أعتقـد أّن الـرّس يكمـن يف 
النبـع األسـايس للبئـر. فـأي ميـاه تنبع 

مـن هـذا املـكان تكتسـب خاصيـة ماء 
زمـزم. والغريـب يف املوضـوع أن هناك 
بئرًا آخر يف احلرم اسـمه بئـر »الداؤدية« 
وكان موجودًا عند بـاب إبراهيم ويبعد 
يف حـدود 120 مرتًا عن بئر زمزم، لكن 
نتائـج حتليـل مياهـه ختتلـف متامـًا عـن 
تركيبـة ماء زمزم وهي النتيجة ذاهتا التي 
توصلت إليها عند حتليل مياه عني زبيدة 

أيضًا.
يقـول املضواحـي: مـن لطائـف ما 
يشاع بني املسلمني يف حياهتم االجتامعية 
أن يدعو السـاقي لشـارب املاء بأن يمد 
اهلل يف عمـره ليرشب من ماء زمزم. متامًا 
كام يتمنون لبعضهم البعض بعد فراغهم 
من الصلـوات بقوهلم )حرمـًا( فيجيب 

اآلخر )مجعًا إن شاء اهلل(!
ومنـذ القدم كان املكّيون يسـتقبلون 
ضيوفهـم بامء زمـزم إظهـارًا لتكريمهم 
واالحتفـاء هبم. وهـم يتفنـون بتقديمه 
بـاردًا مـن دوارق طينيـة نظيفـة مبخرة 
باللبان )املسـتكه( إلكسابه نكهة خاصة 
حمببة للشـارب منه. والتزال هذه العادة 
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باقية حتى اآلن.
لكنهـم ال يقدمون يف شـهر رمضان 
زمـزم  مـاء  اإلفطـار غـري  موائـد  عـىل 
إىل جانـب حبـات مـن رطـب التمـر. 
وحيرصون عىل )حتنيك( مواليدهم حال 
والدهتـم بـامء زمزم وبشـق متـرة إقتداًء 
بالنبي9 مع السبطني احلسن واحلسني 

ريض اهلل عنهام.
كام حيـرص املكّيـون عىل جعـل ماء 
زمـزم آخـر مـا يغسـل بـه موتاهـم قبل 

دفنهم رجاء بركته وحسن عائدته.
ومـن الطريف أّن األمهـات يف مكة 
حيرصـون عـىل رشب أبنائهـم الطالب 
ماء زمزم قبيل توجههم إىل االختبارات 
الدراسـية رجاء أن ال ينسـوا ما حفظوه 
ورقـة  يف  عليهـا  لالجابـة  دروس  مـن 

االختبار.
املسـجد  إىل  قـدم  مـن  كل  ويألـف 
احلرام رؤية معظم احلجـاج واملعتمرين 
القادمـني مـن اخلـارج عىل غسـل قطع 
طويلـة مـن قـامش قطـن أبيـض اللون 
وغمرهـا بـامء زمـزم، ومن ثـم جتفيفها 

يف أروقـة احلـرم ليحفظوهـا بعـد ذلك 
الستخدامها تربكًا كأكفان هلم وملوتاهم 

يف بالدهم.
كام أنه يندر أن يقفل حاج أو معتمر 
يف رحلة العـودة إىل بلده دون أن يتزود 
بكميـات منـه يتحف هبا أهلـه ومقربيه 
عىل سبيل اإلهداء والتربك هبا. وحيرص 
التـزود  الرقـى الرشعيـة عـىل  شـيوخ 
بكميـات كبـرية من مـاء زمـزم ليتولوا 
قراءة القرآن عليـه وتقديمه لقاصدهيم 
مـن املرىض ومن مسـهم اجلـن لرشب 

مقدار حيددونه إلمتام العالج بالرقية.
عبـداهلل  الدكتـور  الشـيخ  وجييـب 
بـن بيه وزيـر العدل املوريتاين األسـبق 
املسـلمني  غـري  استشـفاء  جـواز  عـن 
بـامء زمـزم بقولـه: ال أعـرف يف هـذا 
نصـًا. لكـن الظاهـر يل إذا كان املسـلم 
يعالـج غـريه، فيمكنـه أن يعاجلـه بـامء 
زمـزم حتـى يظهر كرامة هـذا املاء لغري 
املسـلم، وحتى يكون مـن باب الدعوة 
له يف دخول اإلسـالم. وأستدل الشيخ 
العالمة بقصة تصـدي بعض الصحابة 
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كان لديغًا، فعاجلوه بقراءة الفاحتة عليه. 
وأقرهم الرسـول9 عىل ذلك كام ورد 

يف احلديث الرشيف.
كتابـه  يف  الفاكهـي  املـؤرخ  وروى 
)أخبـار مكـة( قصصـًا تشـري إىل حـّب 
علامء أهـل الكتاب ملاء زمزم. ونقل عن 
أيب حصـني عـن جماهد بن جـرب التابعي 
املكي، شـيخ القراء واملفرسين قوله: كنا 
نسـري يف أرض الـروم، فآوانـا الليل إىل 
راهـب، فقـال: هل فيكم مـن أهل مكة 
أحـد؟ قلت: نعـم، قال: كم بـني زمزم 
واحلجر األسـود؟. قلـت: ال أدري، إال 
أن أحـزره، قال: لكني أدري، إهنا جتري 
مـن حتـت احلجـر، وألن يكـون عندي 
منهـا مـلء طسـت، أحـب إيّل مـن أن 
يكـون عندي مأله ذهبًا. وروى الشـيخ 
سائد بكداش مصنف كتاب )فضل ماء 
زمـزم( عن حممد بن حـرب أنه قال: إنه 
أرس يف بـالد الروم، وأنه صار إىل امللك، 
فقـال لـه: مـن أي بلـد أنت؟ قـال: من 
أهـل مكة، فقال: هل تعرف بمكة هزمة 

جربيل؟ قـال: نعـم، قال: فهـل تعرف 
برة؟ قـال: نعم، قال: فهل هلا إسـم غري 
هذا ؟ قال: نعم، هي اليوم تعرف بزمزم. 
قال: فذكـر من بركتها، ثم قال: أما إنك 
إن قلـت هـذا، إنا نجـد يف كتبنـا: أنه ال 
حيثو رجل عىل رأسه منها ثالث حثيات 

فأصابته ذلة أبدًا.

نبع باق إىل يوم القيامة
وتـروي كتـب التاريـخ اإلسـالمي 
أّن مـاء زمـزم نبع باق ال ينقطـع إىل يوم 
القيامـة. وأّن كل امليـاه تغـور قبـل يـوم 
القيامـة إال زمـزم. وروي عن الضحاك 
بن مزاحم أنه قال: إّن اهلل عّزوجّل يرفع 
املياه العذبة قبل يوم القيامة، وتغور املياه 

غري ماء زمزم.
وروي عن ابن عباس أنه قال: صلوا 
يف مصـىل األخيـار، وارشبوا من رشاب 
األبـرار. قيـل البـن عبـاس: مـا مصىل 
األخيـار؟ قال: حتـت امليـزاب )ميزاب 
الكعبة(، قيل: وما رشاب األبرار؟ قال: 

ماء زمزم.
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قصص  يف  لزمزم  غامض  حضور 
الغيبيات

ومن العجيب أّن املتفحص لقصص 
)الغيبيـات( يف اإلسـالم، جيـد حضورًا 
غامضًا ملاء زمزم خلف معظم احلاالت. 
ودائاًم ما يرتبط حضور زمزم بدور فريد 

وفعال يف كل حالة.
قلـب  غسـل  املقـدس  املـاء  فبهـذا 
النبـي حممد9 مرارًا، ودائاًم يف طسـت 
مـن الذهـب وبيـد جربيـل7، توطئة 
لبعثته9 ثالث مـرات، وهتيئة ملعراجه 

يف طريقه للسامء مرة واحدة.
ويقـول الدكتـور املهنـدس »سـامي 
عنقـاوي« رئيـس مركز أبحـاث احلج لـ 
»العربيـة. نت« عندما كنـا نحفر يف زمزم 
عنـد التوسـعة اجلديـدة للحرم كنـا كلام 
أخذنا مـن ماء زمـزم زادنا عطـاء، فقمنا 
بتشغيل عدد من املضخات لكي نرفع املاء 
حتى يتيرس لنا وضع األسس وكلام نشفط 
امليـاه التـي وصلـت إىل واحـد وعرشين 

ألف لرت يف الدقيقة تضخ مرة أخرى.

األحباث العلمية أكدت خلوه متاماً 
من اجلراثيم

وأضاف: قمنا بدراسـة ملاء زمزم من 
منبعـه لنـرى هل فيـه جراثيـم، فوجدنا 
أنـه ال يوجد فيه جرثومـة واحدة.. فهو 
نقـي طاهر ليس فيه أدنـى يشء لكن قد 
حيـدث نـوع مـن التلـوث بعـد ذلك يف 
اسـتعامل اآلنية أو أنابيـب املياه أو الدلو 
فيأيت التلوث من غريه. ومن خصوصية 
ماء زمزم أيضًا أنك جتده دائاًم فهو يعطي 

ويفيض منذ آالف السنني إىل اليوم.

توسعة  يف  للطائرات  مهبط   .6
خادم احلرمني للمسجد احلرام

يشـهد موقع مـرشوع خـادم احلرمني 
الرشيفني لتوسـعة املسـجد احلـرام حاليًا 
ورش عمـل مكثفـة عـىل مـدار السـاعة 
توسـعة  مـن  ممكـن  قـدر  أكـرب  إلنجـاز 
السـاحات الشـاملية واجلنوبيـة ودورات 
امليـاه اجلديدة، ويتضمـن املرشوع اجلديد 
إنشاء شبكة طرق حديثة خمصصة ملركبات 

النقل منفصلة متامًا عن ممرات املشاة.
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مهابـط  املـرشوع  يتضمـن  كـام 
املـرىض  إخـالء  لعمليـات  للطائـرات 
عـن  بعيـدًا  املستشـفيات،  إىل  ونقلهـم 
اختناقـات الشـوارع يف وقـت الـذورة، 
وحتديـدًا يف موسـمي رمضـان واحلـج، 
ويتضمن املرشوع أنفاق داخلية خمصصة 
للمشـاة مـزودة بسـالمل كهربائيـة تتوفر 
فيها مجيع معايري األمن والسالمة، وسط 
منظومـة متكاملـة مـن اخلدمـات التـي 
تساعد عىل سهولة احلركة واالنتقال من 
وإىل الساحات الشـاملية والغربية، بعيدًا 
عـن احلركة املرورية، مـا يوفر مصليات 

جديدة واسعة.
وتلبي التوسـعة مجيـع االحتياجات 
والتجهيـزات واخلدمـات التـي يتطلبها 

الزائـر مثـل مـربدات امليـاه لـزوار بيت 
اهلل احلـرام، فضـاًل عن تطبيـق األنظمة 
احلديثة للتخلص مـن النفايات وأنظمة 
تظليـل  جانـب  إىل  األمنيـة  املراقبـة 

الساحات الشاملية.
أّن  مصـادر  لـ»عـكاظ«  وكشـفت 
سـطح مبنى التوسـعة اجلديـدة ملرشوع 
للمسـجد  الرشيفـني  احلرمـني  خـادم 
احلـرام والسـاحات الشـاملية، يتضمـن 

مواقع ملهابط الطائرات املروحية.
وبينت املصادر أّن التوسـعة تتضمن 
آخـر ما توصلـت إليه التقنيـات احلديثة 
يف كافـة األنظمة الكهربائية وامليكانيكية 
التكييـف  وأنظمـة  واإللكرتونيـة، 
والتخلـص مـن النفايـات بشـكل آيل، 
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االعتـامد بشـكل أسـايس عـىل التقنيات 
ونظافـة  وصيانـة  تشـغيل  يف  احلديثـة 
التوسعة اجلديدة، مشرية إىل أّن املرشوع 
يوفر 15 ألـف دورة مياه جمهزة بأحدث 
التقنيات واألنظمة للمحافظة عىل البيئة 
الطبيعيـة وترشـيد اسـتخدام  واملـوارد 

الطاقة.
وعـن املـواد املسـتخدمة يف مرشوع 
التوسـعة كشـفت ذات املصادر أهنا من 
أفضل أنواع املواد والتكسيات الرخامية 
الفاخـرة، وتشـتمل التوسـعة عـىل بناء 
تقـدر  للخدمـات عـىل مسـاحة  حمطـة 
بــ 75 ألـف مرت مربـع، تضـم معدات 

التكييف ونظام التخلـص من النفايات 

التـي  االحتياطيـة  الكهربـاء  وحمطـات 
تغذي التوسعة وكافة مرافقها عرب أنفاق 

أنشئت هلذا الغرض.)))

 2300 تعويضات  صرف  إنهاء   .7
الشمالية  التوسعة  لصاحل  عقار 

للحرم
انتهت جلنة تقدير عقارات الساحات 
الشاملية للحرم املكي الرشيف من تقدير 
مسـتحقات  رصف  إجـراءات  وإهنـاء 
أصحـاب  مـن   2300 لــ  تعويـض 
العقـارات املزالة لصالح توسـعة احلرم 

املكي الرشيف بمراحلها املختلفة.

1. جريدة عكاظ، األربعاء 1434/04/24 
هـ العدد : 4280
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اللجنـة اإلرشافيـة العليا ملـرشوع تطوير 
السـاحات الشـاملية الدكتور أسـامة بن 
فضـل البـار، قـد أوضـح أنه تـم حرص 
2300 عقـار بعـد أن قـدرت مـن جلنـة 
مشـاريع  لصالـح  العقـارات،  تقديـر 
السـاحات الشـاملية بمراحلهـا الثـالث 
ومـرشوع  والثانيـة  والتكميليـة  األوىل 
إىل  املؤديـة  الثالثـة  األرضيـة  األنفـاق 

الساحات الشاملية للحرم املكي الرشيف 
ومرشوع حمطة اخلدمات املركزية.

السـاحات  توسـعة  أّن  إىل  يشـار 
الشـاملية مسـاحتها أكثـر مـن ثالثامئـة 
ألف مرت مربع، وتشـمل مباين التوسـعة 

والسـاحات املحيطة هبا واجلسور املعدة 
مجيـع  فيهـا  وتتوفـر  احلشـود،  لتفريـغ 
التجهيـزات واخلدمـات التـي يتطلبهـا 
األنظمـة  الـرشب،  نقـاط  مثـل  الزائـر 
احلديثـة للتخلص مـن النفايات، أنظمة 
املراقبة األمنية، وتشتمل التوسعة تظليل 
السـاحات اخلارجيـة الشـاملية، وترتبط 
بالتوسـعة السعودية األوىل واملسعى من 
خالل جسـور متعددة إلجيـاد التواصل 

احلركـي املأمون من حيـث تنظيم حركة 
احلشـود، وسـتؤمن التوسـعة منظومـة 
متكاملـة مـن عنـارص احلركة الرأسـية، 
بـام تشـمله مـن سـالمل متحركـة وثابتة 
معايـري  أدق  فيهـا  روعـي  ومصاعـد 
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االسـتدامة من خـالل توفري اسـتهالك 
الطاقة واملوارد الطبيعية.

املسـجد  توسـعة  مـرشوع  ويعـد 
احلرام والسـاحات الشـاملية والشـاملية 
الغربية للمسـجد احلرام أكرب توسعة يف 
تاريخ املسـجد احلرام، وتسـتوعب بعد 
اكتامهلـا أكثـر مـن مليـون ومائتـي ألف 
مصـل تقريبًا، بمسـاحة إمجاليـة مضافة 
إىل سـاحات املسـجد احلرام وبعد تنفيذ 
مـرشوع التوسـعة سـتكون 300 ألـف 
مرت مسـطح تقريبًا، ما يضاعـف الطاقة 
االسـتيعابية للمسـجد احلـرام وتواكب 
واحلجـاج  املعتمريـن  أعـداد  زيـادة 
وتسـاعدهم يف أداء نسـكهم بـكل يرس 
املسـجد  يسـتوعب  بحيـث  وسـهولة 
احلـرام املكي الرشيف بعـد ذلك حواىل 
مليونـني ومخسـامئة ألـف مصـل وتبلغ 
التكلفـة اإلمجاليـة للمـرشوع أكثـر من 
80 مليار ريال بـام فيها قيمة تعويضات 

العقارات لصالح املرشوع.)))

1. جريدة العكاظ/ الثالثاء 1434/04/16 
هـ/ العدد : 4272

8. تسارع وترية العمل يف املشروع
أدوار  وزيادة  املطاف  توسعة صحن 

املسجد احلرام إىل 6
تسـارعت وتـرية العمـل يف مرشوع 
خـادم احلرمني الرشيفني لتوسـعة احلرم 
املكي الرشيف، وتتضمن توسعة صحن 
ناحيتـي  مـن  احلـرم  توسـعة  املطـاف، 
املسـفلة وأجيـاد، وزيـادة أدواره إىل 6، 
وتشغيل مبنى التكييف املركزي ملرشوع 
وقـف امللـك عبدالعزيـز، وإنشـاء 63 
برجًا فندقيـًا يف أطراف سـاحات احلرم 
وتوسعات أخرى، واتضحت أوىل معامل 
هذه التوسـعة التارخيية للحـرم باجلهود 

الكبرية للرشكة املنفذة للمرشوع.
وكشفت لـ »عكاظ« مصادر مطلعة 
أّن العمـل ينفـذ خـالل ثـالث حمـاور 

رئيسية:
األوىل: التوسعة ذاهتا للحرم املكي، 

ليتسع بعد التوسعة ملليوين مصّل.
الثانية: السـاحات اخلارجية وحتوي 
واألنفـاق  واملمـرات  امليـاه  دورات 
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تعمل عىل انسـيابية احلركـة يف الدخول 
واملعتمريـن  للمصلـني  واخلـروج 
واحلجـاج. والثالثـة: منطقـة اخلدمـات 
والتكييف وحمطـات الكهرباء وحمطات 
امليـاه وغريها وتصل مسـاحة التوسـعة 
إىل750/000 / 2م، ويشمل املرشوع 
عـىل توسـعة سـاحات احلـرم مـن جهة 
الشـامية، تبـدأ من بـاب املـروة وتنتهي 
عند حارة الباب وجبل هندي بالشامية، 
وعند طلعـة احلفائر من جهة باب امللك 
فهد وهذه التوسـعة عبارة عن ساحات 
فقط ومقرتح إنشاء 63 برجًا فندقيًا عند 

آخر هذه الساحات.
كـام يتضمن املرشوع توسـعة صحن 
املطاف هبدم التوسـعة العثامنية وتوسيع 
احلرم مـن اجلهـات الثالث وقوفـًا عند 
املسعى، حيث أّن املسعى ليس من احلرم 
وتوسـيع احلرم من جهة أجيـاد، كام تتم 
تعليـة أدوار احلرم لتصبـح 4 أدوار مثل 
املسـعى اجلديد حاليًا؛ ثـم تعلية دورين 
مسـتقباًل ليصبح إمجايل التعلية 6 أدوار، 

وتشمل توسـعة احلرم من ناحية املسفلة 
هبدم فنـدق اإلطاللـة وفنـدق التوحيد 

إنرتكونتيننتال.
مبنـى  تشـغيل  بعـد  املقـرر  ومـن 
التكييـف املركزي ملـرشوع وقف امللك 
عبدالعزيز تغذيـة تكييف احلرم من هذا 
املرشوع وهـدم املبنى القديـم للتكييف 

وتوسعة احلرم من ناحية أجياد.
الرشيفـني  احلرمـني  خـادم  وكان 
قـد وافـق عـىل تنفيذ مـرشوع لتوسـعة 
احلـرام  للمسـجد  الشـاملية  السـاحات 
تشـمل إضافة سـاحات شـاملية للحرم 
بعمق )380( مرتًا تقريبًا وأنفاق للمشاة 
وحمطـة للخدمات بمسـاحة 300 ألف 
مرت مسطح يدخل احلرم املكي الرشيف 

مرحلة تارخيية جديدة يف بنائها.)))

9. إزالة الرواق العثماني والطابق 
الثاني من التوسعة األوىل للمطاف

هـذه  يف  العمـل  وتـرية  تتسـارع 
األيـام لضـامن الوفـاء باجلـدول الزمني 

 ،4255 العدد  العكاظ،  جريدة   .1
1434/3/28هـ 



ين
يف

شر
ن ال

مي
حر

ن ال
ر م

خبا
أ

289

املحـدد بعـد مـرور الشـهر الثـاين عـىل 
انطالقـة العمل يف تنفيـذ املرحلة األوىل 
مـن مـرشوع خـادم احلرمـني الرشيفني 
لزيـادة  بـن عبدالعزيـز  امللـك عبـداهلل 
حيـث  للمطـاف،  االسـتيعابية  الطاقـة 
بـدأت الرشكـة املنفـذة ملرشوع توسـعة 
املطـاف بإزالـة قبـب الـرواق العثـامين 
مـن الناحيـة الرشقيـة للمسـجد احلرام 

وقامت الرشكـة بأعامل اهلدم للتوسـعة 
من الناحية الشـاملية مـن الركن الرشقي 
للمسـعى وحتى املكربية الواقعة باجلزء 
الشـاميل مـن احلـرم، وتـم عـزل منطقة 
العمل بشـكل كامل يف الـدور األريض 
واألول باحلواجز والسـواتر التي غطت 

كامـل املنطقة حفاظًا عـىل رسعة العمل 
وإنجازه.

وتم إزالة الطابق الثاين من التوسـعة 
للمطـاف،  الرشقيـة  للجهـة  األوىل 
وبـدأت املعدات واآلليات يف التكسـري 
وإزالة اجلزء األول من التوسـعة األوىل 
للمطـاف، ولوحظ خالل الشـهر الثاين 
مـن انطالق مرشوع التوسـعة مضاعفة 

أعـداد العامل واملعـدات العمالقة لرفع 
الطوابـق  إىل  والوصـول  املخلفـات 
العلويـة، ومن ثم رفع خملفات اهلدم إىل 
الساحة الرشقية. كام بدأت وترية العمل 
تتضاعـف مـع البـدء يف دخول موسـم 
العمرة وذلك إلكامل املرشوع يف املرحلة 
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األوىل منـه قبـل دخـول شـهر رمضان م

القـادم والـذي تتضاعـف فيـه أعـداد 
تضمنـت  حيـث  والـزوار،  املعتمريـن 
خطة التوسـعة وحسب ما أكده الرئيس 
العام لشـؤون املسـجد احلرام واملسجد 
النبـوي الرشيـف الدكتـور عبدالرمحن 
السـديس االسـتفادة من اجلزء الرشقي 
من توسـعة املطاف يف موسم العمرة يف 

شهر رمضان القادم.
وأشـارت مصادر يف املرشوع املنفذ 
للتوسعة بأّن الفرتة الزمنية احلالية كافية 
إلمتام التوسـعة يف اجلزء الرشقي، وهي 
تسـري وفق ما خطط له حيث يعمل أكثر 
مـن ألفي عامل عىل مدار 24 سـاعة يف 
الـرواق القديـم والتوسـعة السـعودية 

األوىل من أجل رسعة إنجاز العمل.
لشـؤون  العـام  الرئيـس  وأوضـح 
املسجد احلرام واملسجد النبوي الرشيف 
يف  العمـل  أّن  السـديس،  عبدالرمحـن 
التوسـعة يسـري وفقـًا ملـا هـو خمطـط له، 
مـدار  عـىل  عملهـا  تواصـل  والرشكـة 
مـن  األوىل  املرحلـة  إلنجـاز  السـاعة، 

التوسعة، والتي ستزيد الطاقة االستيعابية 
للمطاف بام يتناسـب مع الزيـادة الكبرية 

ألعداد احلجاج واملعتمرين.
لشـؤون  العـام  الرئيـس  وأكـد 
املسـجد احلرام واملسـجد النبوي الشيخ 
عبدالرمحـن السـديس، أّن أعامل اإلزالة 
مـن  الرشقـي  اجلـزء  ستشـمل  احلاليـة 
املحـاذي  األوىل  السـعودية  التوسـعة 
للمسـعى واجلزء الشـاميل املقابـل لباب 
الفتح، كام ستشـمل إزالة اجلزء الرشقي 
التارخيـي،  للـرواق  املكمـل  اخلرسـاين 
مشريًا إىل أنه سيتم احلفاظ عىل املقتنيات 
التارخييـة التـي نتجـت عـن توسـعات 
املسجد احلرام واملسجد النبوي السابقة، 
والتي أنشـئ هلا معرض عـامرة احلرمني 
الرشيفـني عام 1420هـ بجـوار مصنع 

كسوة الكعبة املرشفة.
العامـة  اإلدارة  توجيـه  تـم  فقـد 
بإعـداد  والدراسـات  للمشـاريع 
الدراسـات الالزمـة لتوسـعة املعـرض 
والنقـوش  األثريـة  القطـع  السـتيعاب 
الكتابيـة التـي جرى حرصهـا وتوثيقها 
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بكافة وسائل التوثيق العلمية.)))

املدينة  املوتى يف  أهل  معاناة   .10
املنورة 

بالتأكيـد توقفتـم كـام توقفـت أمـام 
مأسـاة تلـك املـرأة املتوفـاة التـي عجز 
أهلهـا مـن احلصول عىل قـرب ٍ هلا يف جدة 
ألّن ذلـك اليـوم ال تسـتطيع كل مقابـر 
العـدد  ألن  اسـتقباهلا،  العديـدة  جـدة 
املسـموح بدفنـه لغـري السـعوديني قـد 
تـم؛ هذا ما ذكره صديقنـا احلبيب خالد 

السليامن يف عكاظ قبل يومني.
لقـد توقفـت أمام هـذه احلكاية وإن 
مل أسـتغرب حدوثهـا، ألن هـذا حيدث 
مثلـه يف املدينـة املنـورة أو قريـب منـه 
ومـع مواطنـني؛ وليـس مـع أقصد غري 
سـعوديني أجانـب حتـت »كام يقـال مع 
األسـف« أعـذار عديـدة ليـس هلـا من 
الواقـع مـا يمنطقهـا أما عمليـة نقل من 
توفـاه اهلل خـارج املدينـة املنـورة، فهـذا 
دونه خرط القتاد فعىل أهله أي »املتوف« 

العـدد:4220  العـكاظ  جريـدة   .1
1434/2/23هـ

عليهم أن يثبتـوا أنه من أهل املدينة أواًل 
وأنه يملك منـزاًل يف املدينة املنورة ثانيًا؛ 
وإذا متـت املوافقـة عىل دفنـه، فإنه يوجه 
إىل مقابـر أخـرى غـري بقيـع الغرقـد يف 

الغالب!!
وهـذا أمـر يشـكل غصـة يف نفوس 
أهل املدينة املنورة، خصوصًا عندما يتم 
دفـن من هو غـري سـعودي، ويكون قد 
توفـاه اهلل خـارج املدينة يف بقيـع الغرقد 

حتت أي ظرف أو حجة.
إن مـا يعانيـه أهـل املدينـة يف هـذا 
اخلصوص أمر مرير ال حيس به وبمرارته 
إاّل مـن عاش ذات يوم هذه املعاناة أبعد 

اهلل عنكم كل مرارة ومعاناة.)))

املشرفة  الكعبة  قفل  تغيري   .11
ألول مرة منذ 60 عامًا

ألول مـرة ومنـذ قرابـة 60 عامًا تم 
تغيـري قفـل الكعبـة املرشفـة، بعدما قام 
أمـس األمري خالـد الفيصـل، أمري مكة 
املكرمة، بتغيـري القفل الداخيل عىل نفقة 

البالد  صحيفة  احلسون  حممد  عيل   .2
السعودية31/ 12 /2012م  
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العاهـل السـعودي بقفـل مصنـوع من م

الذهب اخلالص.
وتم ذلك أثناء مراسـم غسل الكعبة 
املرشفـة، التـي تتم مرتـني سـنويًا، وقد 
شـارك يف هـذه املراسـم األمـري وعـدد 
كبري من األمراء والرئيس العام لشـؤون 
املسجد احلرام وعدد من أعضاء السلك 
الدبلومايس اإلسـالمي املعتمدين لدى 

اململكة.
الوابـل،  يوسـف  الدكتـور  وقـال 
وكيـل الرئيس العام املسـاعد لشـؤون 
اخلدمات: الغسـل يتـم مرتني يف العام، 
املـرة األوىل يف 15 حمـرم، والثانيـة يف 
غرة شـعبان، مضيفًا أنه تم حتديد غسل 
الكعبـة يف هـذه األوقـات، نظـرًا لعدم 
وجود ازدحـام يف احلـرم بحيث يكون 

الوقت مهيأ للغسل.
وكام هـو معـروف أّن مفتـاح القفل 
اجلديد سـلم لكبـري عائلة السـدنة وهم 
أرسة آل الشـيبي من أرس مكة الشهرية، 
والتـي عرفـت بأهنـا حتمل رشفـًا عظياًم 
اختّصهـا اهلل عّزوجـلّ بـه منـذ أكثر من 

1400 عام إىل أن تقوم الساعة، وتوّعد 
كل َمن حـاول حرماهنم منـه بأن يكون 

من الظاملني.
والقصة يف التاريـخ معروفة ومروية 
عندما قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم 
جلدهم عثامن بن طلحة: »خذوها يا بني 
طلحـة بأمانة اهلل سـبحانه واعملوا فيها 
باملعـروف خالدة تالـدة ال ينزعها منكم 

إال ظامل«.
عميـد  الشـيبي  عبدالقـادر  وأفـاد 
األرسة حاليـًا: أحتفـظ باملفتاح يف كيس 
خـاص تتـم صناعتـه يدويـًا يف مصنـع 
كسوة الكعبة املرّشفة، وهو يف مكان ٍ آمن 
ومل يسـبق أن فقدناه إال أن كتب التاريخ 
تشـري إىل أن أحـد األشـخاص حـاول 
رسقته يف أحد العصور اإلسالمية ولكن 

تم العثور عليه.

تاريخ القفل واملفتاح
وتـربز أهـم املراجـع التارخييـة التي 
رجعـت هلا »العربية.نـت« عن ذلك إىل 
أن خلفـاء وسـالطني العـرص العبـايس 
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العثـامين  والعـرص  اململوكـي  والعـرص 
كانوا يرسـلون هـذه األقفـال واملفاتيح 
الستخدامها يف غلق وفتح باب الكعبة، 
وذلـك أثنـاء ترميم الكعبـة أو يف بعض 

املناسبات األخرى.
مـن  تصنـع  األقفـال  وأصبحـت 
احلديد ويكتب عليهـا بالذهب والفضة 
بطريقـة التكفيـت ثـم تفنـن الصانعون 
باسـتخدام الزخـارف الكتابية بخطوط 
عربية يف غاية اجلامل خصوصًا مع التزام 

السالطني واحلكام باستمرار األقفال.
 وآخر قفل ومفتاح يف العرص العثامين 
لبـاب الكعبـة املرشفة هو قفـل ومفتاح 
أمـر بصنعهام السـلطان عبداحلميد خان 
يف سـنة 1309هـ، وقد بقـي هذا القفل 
واملفتـاح عـىل بـاب الكعبـة إىل العهـد 
السـعودي، إىل أن تـم اسـتبدال البـاب 
بأمـر امللك خالد بـن عبدالعزيز، وذلك 

يف سنة 1398هـ.
وكذلك تم اسـتبدال الفقل واملفتاح 
تبعـًا للباب وهو الذي كان موجودا قبل 

استبداله أمس.

ولقـد متـت صناعـة القفـل اجلديـد 
بنفس مواصفات القفل القديم، والذي 
يعود إىل عهد السـلطان عبداحلميد سنة 
1309هــ، وذلك بام يناسـب التصميم 
اخلاص بالباب اجلديد ومع زيادة ضامنة 

اإلغالق دون احلاجة إىل صيانة.
 يذكـر أّن الكثري من النـامذج تباع يف 
أماكـن متفرقـة مـن العامل، وسـبق وبيع 
مفتـاح للكعبـة املرشفة يعـود إىل القرن 
الثاين عرش بـ9.2 مليون جنيه إسرتليني 
)18.1 مليـون دوالر( مسـجاًل بذلك 
رقاًم قياسـيًا جديدًا لعمل فني إسـالمي 

يباع يف مزاد.
 واملفتـاح منقوش عليه عبارة تقول: 
إّن هـذا مـا تـم عملـه لبيـت اهلل احلرام 
خالل حكـم اإلمام ابن اإلمـام املقتدي 
أيب جعفـر املسـتنرص أيب العبـاس عـام 

573 هجرية.
 وذكـرت وكالة »رويـرتز« أّن هناك 
كلهـا  للكعبـة  مسـجاًل  مفتاحـًا   58
يف   54 منهـا  متاحـف،  يف  معروضـة 
متحف »توبكايب« يف اسطنبول واثنان يف 
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جمموعة هناد السعيد، و واحد يف متحف م

اللوفر بباريس، و واحد يف متحف الفن 
اإلسالمي بالقاهرة.

آل الشييب والتشريف السماوي
إّن مهـام السـدانة هـي مهـام رشيفة 
املفتـاح  محلـة  الشـيبي  أرسة  ولـدى 
هـذه  أفـراد  بـني  وترتيبـات  تنظيـامت 
األرسة، حيـث تعطـى السـدانة لألكـرب 
سـنًا وله حـق التوكيـل والتفويض عند 

الظروف املختلفة.
مـن جهته يقـول عبدالقادر الشـيبي 
كبري سـدنة الكعبة املرّشفـة، إّن اإلعداد 
لغسـل الكعبة يتم قبل شـهر عىل األقل 
من املوعد املحّدد هلذا اإلجراء املتعارف 
عليه، فيام تتم كسوة قبلة املسلمني بثوب 

جديد يف التاسع من ذي احلجة سنويًا.
الكسـوة  التفاصيـل:  بعـض  وعـن 
الداخليـة للكعبـة تأخـذ حاليـًا اللـون 
األخرض، وتسـمى »الكسوة اخلرضاء«، 
بعـد أن كان لوهنا أمحر حتـى بداية عهد 
امللـك فيصل بـن عبدالعزيز، الذي تغرّي 

يف عهده لون الكسوة الداخلية إىل اللون 
األخرض حتى اآلن.

ويصف الشيبي الكعبة من الداخل: 
بأهنا »عبارة عن أرض عىل شـكل مربع 
من الرخام وكذلك جدارها، والنصف 
األعـىل من اجلـدار ُمغطى بثـوب حرير 
أخرض وحتتوي عـىل ثالثة أعمدة محراء 
اهلدايـا  بعـض  هبـا  ومعلـق  بوسـطها، 
املقدمة من اخللفاء والسـالطني سـابقًا، 
ثـم بعـد ذلـك الكسـوة اخلـرضاء التي 
تغطي باقـي اجلدران والسـقف كذلك 
ويعلق عىل جدراهنا الداخلية ما يقارب 
15 فانوسًا قدياًم، وبداخل الكعبة يشعر 
اإلنسـان براحـة كبـرية ومعظـم الذين 
يدخلوهنا يسـجدون ويبكـون فورًا من 
شدة اخلشـوع ونخرجهم منها بصعوبة 

شديدة«.
وحول املواقف يؤكد أهنم يواجهون 
الكثـري مـن اإلحراجـات، نظـرًا لكثرة 
الكعبـة  دخـول  يف  والراغبـني  الـزّوار 
والطريقة املعتادة هي أن تقوم إمارة مكة 
املكّرمة بالرتتيب مع كبري السـدنة لعمل 
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تصاريح للدخول.)))

على  تؤثر  ال  املطاف  توسعة   .12
أداء املعتمرين150 ألف طائف يف 

الساعة.
دشـن الرئيس العام لشؤون املسجد 
الدكتـور  النبـوي  واملسـجد  احلـرام 
السـديس  عبدالعزيـز  بـن  عبدالرمحـن 
ورشـة العمل املمهدة النطالق مرشوع 

خادم احلرمني الرشيفـني، لزيادة الطاقة 
االسـتيعابية لصحـن املطـاف، بحضور 
نائـب الرئيـس العـام لشـؤون املسـجد 

1. جريدة الوطن 2012/12/1

احلـرام الدكتور حممد بـن نارص اخلزيم، 
وبعض قيـادات الرئاسـة، وقيادات من 
قوة أمن املسجد احلرام، والدفاع املدين، 

وجمموعة بن الدن السعودية.
وأكـد السـديس، يف كلمته، رضورة 
وأداء  املـرشوع  تنفيـذ  بـني  املواءمـة 
عـىل  شـعائرهم  واملصلـني  الطائفـني 
أكمل وجه، مؤكـدًا عىل أنه ينبغي أن ال 
تؤثـر مسـرية املـرشوع يف أداء املعتمرين 

نسـكهم من الطواف والسعي والصالة 
بكل طمأنينة ويرس.

احلـرص  عـىل  السـديس  وركـز 
وااللتزام بأعىل معايري األمن وأدق نظم 
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السالمة، مشـددًا عىل رضورة املحافظة م

عىل نظافـة املطاف وصيانتـه من األتربة 
والغبار، وحماولة إنجاز املرشوع يف املدة 

التي وجه هبا خادم احلرمني الرشيفني.
وبني السديس أّن الطاقة االستيعابية 
للمرشوع ستصل إىل 150 ألف طائف، 
مشريًا إىل أّن املرشوع يمّر بثالث مراحل 
كل عـام مرحلـة، ويشـتمل عىل إنشـاء 
السـعودية  التوسـعة  فـوق  مسـتويات 
إىل  األروقـة  مسـتوى  وإنـزال  األوىل، 
املسـتوى الـذي عليـه صحـن املطـاف 
مـن  خاليـه  مسـاحات  وإجيـاد  حاليـًا، 

العوائق داخل األروقة.
وأبان السـديس أّن املرشوع يشتمل 
عـىل منظومـة متكاملة لطواف وسـعي 
ذوي االحتياجات اخلاصـة، باإلضافة 
املشـاة  جسـور  شـبكة  منظومـة  إىل 
اخلارجية، التي ستسهم يف تنظيم حركة 

احلشود داخل املسجد احلرام.
كـام يتضمـن املـرشوع العديـد مـن 
التـي  والتكميليـة  األساسـية  األنظمـة 
سـتحدث بـإذن اهلل نقلـة نوعيـة كربى 

التـي سيسـتفيد  يف منظومـة اخلدمـات 
منهـا كل قاصد للمسـجد احلرام. وكان 
السديس يف بداية الورشة قد رفع شكره 
والعاملني يف الرئاسة ملقام خادم احلرمني 
الرشيفـني النطالق هذا املـرشوع الذي 
يؤمل أن يسـهل انسيابية حركة الطائفني 
يف ذروة الزحـام، وأن يمكـن احلجـاج 
واملعتمرين والطائفني من أداء مناسكهم 

بكل يرس وسهوله وانسيابية.
يذكـر أّن املرحلـة األوىل للمـرشوع 
سـتبدأ مـن الناحيـة الرشقيـة التـي متثل 
عنق زجاجة، وهي التي حتاذي املسعى، 
وستشـمل هذه املرحلة النصف الشاميل 
الرشقـي مـن املسـجد احلـرام، وتنتهي 
يف الناحيـة اجلنوبية مقابل سـالمل الصفا 

الكهربائية.)))

*  *  *

السـبت  العـكاظ/  جريـدة   .1

1434/01/03 هـ العدد:4171


