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  مالحظات :

ألفاضل الذين يرغبون يف التعاون مع الة أن ا يرجى من العلماء واحملققني
  يراعوا عند إرسال مقاالم النقاط التالية:

  تقترن املقاالت بذكر املصادر واهلوامش بدقّة وتفصيل.. أن ١
 

صفحة وأن تكون مضروبة على اآللة الكاتبة إن أمكن أو أن  ٤٠. أن التتجاوز املقالة٢
  تكتب خبط اليد على وجه واحد من كلّ ورقة.

 

. أن تكون املادة املرسلة للنشر يف الة غري منشورة سابقاً وغري مرسـلة للنشـر إىل   ٣
 ة أخرى.جمل

  

. تقوم الة بدراسة وتقييم البحوث والدراسات املقدمة إليها، وهلا احلق يف صـياغتها  ٤
  وتعديلها مبا تراه مناسباً مع مراعاة املضمون واملعىن.

 

 ٍ فنية وليس ألسباب أخرى. . يعتمد ترتيب البحوث واملقاالت يف الة على أسس٥
  

  تنشر. إىل أصحاا سواء أنشرت أم مل . تعتذر الة عن إعادة املقاالت٦
 

  . املقاالت والبحوث اليت تنشر على صفحات الة متثّل وجهات نظر وآراء كتاا.٧
 

  
  

  . ترسل مجيع البحوث واملقاالت على عنوان الة.٨
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ها األفاضلأي  

،  رينـميقات احلج> يف عامهـا اخلـامس والعشـ   <حنن وإياكم مع جملّة 
،  ، قائمـةً بـني نظائرهـا    ؛ مسـريةً مباركـةً   وهي تحلّق عالياً يف مساء الثقافة

، تـديل بـدلوها    ، سخيةً يف عطائها على اجلميع ، منفتحةً معتمدةً منهجاً قومياً
،  تضن عليها مبا علّمها ربهـا  ٍ مل ، وبعقول تعاىل ٍ من اهللا ، بفضل علماً ومعرفةً



  
ـ   ، تـنري صـفحاا   ترفد مسريا ، متطلّعـةً إىل مزيـد ممـا     اَءها..رـ، تنفـع قُ

أحكامـاً وآدابـاً    ، ؛ حبوثـاً ومقـاالت   ، وتسطّره أنـاملُكم  تصوغه أفكاركم
؛ تكشف مزيداً من تاريخ بالد احلرمني ، ومن  ، وأعالماً وشعراً .. ومواعظَ

.. ملن آمـن   ِ فريضة احلج ومثارها ؛ لبناٍء روحي عبادي أخالقي اجتماعي نِعم
من الناس واتقى ، آملةً أن تأيت باجلديد ؛ لتعرضه بني أيديكم قراًء وكتابـاً  

بواسع رمحته  الراحلنيشاكرةً وقوفكم معها منذ تأسيسها ؛ تغمد اهللا  ونقّاداً ،
ودمتم هلا منـابع  ، فلقد أجادوا يف رفدها وتسديدها ،  جنته وأسكنهم فسيح
  !  ٍ ومعرفة ملضامينها ٍ ملسريا ، ومناهلَ علم إرشاد وتطوير

  

µ     µ     µ



 

  

  

  

      

  ميقات أي نسك؟ احللّ .. أدىن                                
  الصددي فاضل علي الشيخ

  :مقدمة
ال شبهة وال خالف يف كون أدىن احللّ ميقاتاً للعمرة املفـردة بعـد حـج القـران     
واإلفراد، كما أنه ميقات للعمرة املفردة ملطلق من كان يف مكّة، ويدلّ على ذلك صحيحة 

ـ      7اهللا عبد : سألت أبامجيل بن دراج قال ة يـوم  عـن املـرأة احلـائض إذا قـدمت مكّ
 تقيم حىت تطهر فتخرج إىل ة، مثّهي إىل عرفات فتجعلها حج متضي كما< قال: ،التروية

  ١.شةئقال ابن أيب عمري: كما صنعت عا >؛فتجعلها عمرة، التنعيم فتحرم

                                            
  .٢من أبواب أقسام احلج ح ٢١ب ٢٩٦: ١١. وسائل الشيعة١
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ـ <: قال 7أيب عبد اهللا عن بن يزيداعمر وصحيحة   ةمن أراد أن خيرج من مكّ
  .١،٢،>عرانة أو احلديبية أو ما أشبههامن اجل أحرم مرليعت

مثّ إنّ إطالق صحيحة ابن يزيد يتناول من دخل مكّـة بغـري إحـرام عصـياناً،     
وال يلزمه الرجوع إىل  ٣بالعمرة املفردة، يجوز له اخلروج إىل أدىن احللّ واإلحرام منهف

امليقات وإن أمكنه ذلك، وال موجب إلحلاقها بالعمرة املتمتع ا يف لزوم الرجـوع ولـو   
إىل املمكن من الطريق إىل امليقات؛ للفارق بينهما، وهو اإلطالق املزبور، ومعه فال حملّ 

   ٤لدعوى عدم فهم خصوصية للعمرة املتمتع ا عرفاً.
من أفسد عمرته املفردة باجلماع قبـل السـعي، فيلزمـه أن    وقد استثين من ذلك 

يقيم يف مكّة إىل شهر آخر، مثّ خيرج إىل أحد املواقيـت اخلمسـة العامـة، وحيـرم منـه      
  :للعمرة املعادة؛ جلملة روايات

عن رجل اعتمر  7جعفر سألت أبا :قال بريد بن معاوية العجليمنها صحيحة 
ـ دعليـه ب <قـال:   ،فرغ من طوافه وسـعيه أن ي عمرة مفردة فغشي أهله قبل لفسـاد   ،ةن

  ٥.>رج إىل بعض املواقيت فيحرم بعمرةالشهر اآلخر فيخ ، وعليه أن يقيم إىلعمرته
  

                                            
  ، ويف املصدر: (أو ما أشبههما).١من أبواب املواقيت ح ٢٢ب ٣٤١: ١١. وسائل الشيعة١
ما بعد املواقيت غري قاصد لدخول مكّة مثّ بدا له أن يعتمـر، كمـا سـتعرف     . ويلحق به من أتى إىل٢

  ذلك يف املسألة األوىل.
٣والعمرة= تنقيح مباين احلج ١٣٢: ٢. انظر: التهذيب يف مناسك احلج.  
  .٢٣٥: ٩. انظر: تعاليق مبسوطة٤
  .١من أبواب كفّارات االستمتاع ح ١٢ب ١٢٨: ١٣. وسائل الشيعة٥
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  أربع: مسائل وهنا

 اختياراً للعمرة املفردة ملن مل يكن يف مكّـة هل أدىن احللّ ميقات  األوىل:املسألة 
 ىبنـاًء علـى أنّ حمـاذ    ـ  وأعين باالختيار فرض ما إذا مر بامليقـات أو حماذيـه   ـأيضاً

امليقات ؟ميقات  
ـ يف العـروة، حيـث قـال: <    1قد توهم ذلك عبـارة السـيد   ـ يعـين مـن   العاشر

 ، بل لكـلّ داإلفرا ران أوالق وهو ميقات العمرة املفردة بعد حج ،: أدىن احللّـ  املواقيت
  ١>.عمرة مفردة

  ل:أقو
ال يريد التعميم ملن مل يكن مبكّة، بل غرضه من الترقّي بـ (بل) تعمـيم   1ولكنه

احلكم لغري من أتى حبج القران أو اإلفراد ممن هو مبكّة، ويشهد لذلك ما قاله يف املسألة 
 واقيـت القران واإلفراد أحد تلـك امل  وميقات حجالسادسة من نفس فصل املواقيت: <..

ة، وجيوز من إذا كان يف مكّ أدىن احللّ وميقات عمرما ـ :1 أن قالإىل ـ مطلقا أيضاً
وكذا احلكم يف العمـرة املفـردة    ،مل يكن يف مكة فيتعني أحدها ، وإذاأحد املواقيت أيضاً

٢>.كانت أو واجبة ةًمستحب  
بل ال ينبغي اخلالف يف كون اإلحرام هلا من املواقيت؛ جلملة روايات دلّت على 

  :قال احلليبصحيحة ذلك، منها 
، ال ينبغي 9تها رسول اهللاوقّ حرام من مواقيت مخسةاإل<: 7قال أبو عبد اهللا

                                            
  .٢٩٨: ١٣العاملية 8لوثقى والتعليقات عليها، ط. مؤسسة السبطني. العروة ا١
  .٣٠٢، ٣٠١: ١٣. العروة الوثقى والتعليقات عليها ٢
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حد أن يرغب أل وال ينبغي ـ:7إىل أن قال ـقبلها وال بعدها وال ملعتمر أن حيرم حلاج
: قـال  7عـن أيب عبـد اهللا   ارمعاوية بن عموصحيحة  ١>.9عن مواقيت رسول اهللا

 هـا إالّ زاوجال ت، 9اهللا تها رسولوالعمرة أن حترم من املواقيت اليت وقّ احلج من متام<
  ٢.>...وأنت حمرم

  ويستثىن من ذلك موردان:

من كان مرتله بني امليقات ومكّة فإنّ ميقاته دويرة أهله أو مرتله كمـا يف   ول:ألا        
  ٣.املستفيضة

من جتاوز املواقيت غري قاصد لدخول مكّة مثّ بدا له أن يعتمر فإنّ ميقاته  الثاين:
ـ   أدىن احللّ لـذيل صـحيحة    اعتمـر  <: قـال  7عـن أيب عبـد اهللا   ارمعاويـة بـن عم

ـ مـن ع  أهلّ ذي القعدة(يف)  : عمرةًقاتر متفرمثالث ع 9اهللا رسول ـ  انفَس وهـي   ـ
) من (أحرم وعمرةً ،ـ   وهي عمرة القضاء ـ  من اجلحفة أهلّ ، وعمرةًـ   عمرة احلديبية

  هذا. ٤>.ما رجع من الطائف من غزوة حنني عداجلعرانة ب
بعد نقله عنه صحيحة ابن يزيد  ـ  أيضاً 1عن الصدوق 1وقد نقلها الشيخ احلر

ـ 1يعين الصـدوق  ـ  قالقائالً: ـ   املتقدمة ـ ثـالث ع  اعتمـر  9رسـول اهللا  وإنّ :  ر م
عمـرةَ ، وعمرة احلديبية وهي ،فيها من عسفان أهلّ ، عمرةًالقعدةها يف ذي قات كلّمتفر 

                                            
  .٣من أبواب املواقيت ح ١ب ٣٠٨: ١١. وسائل الشيعة١
  .٢من أبواب املواقيت ح ١ب ٣٠٧: ١١. وسائل الشيعة٢
  من أبواب املواقيت. ١٧ب ٣٣٥ -٣٣٣: ١١. وسائل الشيعة٣
  .٢من أبواب العمرة ح ٢ب ٢٩٩: ١٤، وسائل الشيعة١٠ح 9باب حج النيب ٢٥١: ٤. الكايف٤
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ـ اجلعرانة فيها من أهلّ ، وعمرةًالقضاء أحرم فيها من اجلحفة د أن رجـع مـن   ، وهي بع
الضمري يف (قال)  وأنّ ٢،وقد توهم أا ذيل لصحيحة ابن يزيد ١.الطائف من غزاة حنني

، وقـد ذكرهـا يف   ـ  كما عرفت ـ1لصدوقعائد إليه، وليس كذلك، بل هو عائد إىل ا
  فهي مرسلة. ٣،الفقيه سابقةً على الصحيحة

ـ      9ويشهد لكونه مضـافاً إىل صـحيحة    ـأحـرم مـن اجلعرانـة بـالعمرة أيضاً
ـ    صـحيحة   ـ  ٥،وصـحيحة أبـان   ٤،لالفض أيب قلـت  اج قـال عبـد الـرمحن بـن احلج :

رأيت اهلالل هالل  إذا<: فقال)، فكيف أصنع؟ مبكّةي أريد اجلوار (: إن7اهللا عبد أليب
اة فذي احلجسفيان فقـيهكم   إنّ ـ  :أن قال إىل ـ  خرج إىل اجلعرانة فأحرم منها باحلج

: يأتون اجلعرانة فيحرمون منها؟ قلت لـه  : ما حيملك على أن تأمر أصحابكأتاين فقال
هـو؟   9وقت من مواقيت رسول اهللا : وأي، فقال9هو وقت من مواقيت رسول اهللا

ـ    من الطائف، فقال: ومرجعه ،م غنائم حنني: أحرم منها حني قسلتفق  يءإمنـا هـذا ش
ألـيس قـد كـان     فقلت: ،اهلالل صاح باحلج ، كان إذا رأىأخذته عن عبد اهللا بن عمر

مـن   أحرمـوا  9أصحاب رسـول اهللا  ولكن أما علمت أنّ ،؟ فقال: بلىاًعندكم مرضي
ـ    وإنّ يف أعناقهم الـدماء،  عنيأولئك كانوا متمت : إنّفقلت ؟املسجد ة هـؤالء قطنـوا مكّ

ـ  ،متعة هلم ة ال، وأهل مكّةهم من أهل مكّفصاروا كأن ة إىل فأحببت أن خيرجوا من مكّ

                                            
  .٢من أبواب املواقيت ح ٢٢ب ٣٤١: ١١. وسائل الشيعة١
  . ٣التعليقة ٤٤٤: ٢على العروة الوثقى ، تعليقة الشيخ املكارم٢٧: ١٣. انظر: مهذّب األحكام٢
  .١٣٥٠/ ٢٧٦الصحيحة يف:  ، بينما١٣٤١/ ٢٧٥: ٢. من ال حيضره الفقيه٣
  .٦من أبواب أقسام احلج ح ٩ب ٢٦٨: ١١. وسائل الشيعة٤
  .٣من أبواب العمرة ح ٢ب ٢٩٩: ١٤. وسائل الشيعة٥
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هـا وقـت مـن مواقيـت     خربه أنأوأنا  ـ  يل ، فقالوا به أياماً، وأن يستغببعض املواقيت
ـ وقلت ،فضحكت ي أرى لك أن ال تفعل،نإبا عبد اهللا، فأيا  :ـ   9رسول اهللا ي : ولكن
  ١>....أن يفعلوا أرى هلم

اآلفاقي للعمرة املفردة واملتمتع ا إذا مل مير هل أدىن احللّ ميقات  املسألة الثانية:
  ؟ ـ على القول بكفايته ـبأحد املواقيت أو مبحاذيها
أنه ميقات اآلفاقي للعمرة املفردة دون املتمتع ا إذا مل مير  1اختار أحد األعالم

من اجلعرانـة أنـه    9بامليقات وال مبحاذيه، وبرر ذلك بأنّ املستفاد مما ورد يف إحرامه
  ٢.خصوصية عرفاً ملن بدا له العمرة، بل احلكم عام ملن ال يكون يف طريقه ميقات ال

 ـ  وقد جتـاوز امليقـات   ـ  ية ملن بدا له العمرةويالحظ عليه أنّ احتمال اخلصوص
  وارد، وال سبيل إىل نفيه.
أنّ أدىن احللّ ميقات للعمرتني لـو   ٤،والتحرير ٣،يف القواعد 1واستقرب العالمة

، ٦،٧،واستحسنه سيد املدارك 1،٥مير يف طريقه بامليقات وال مبحاذيه، وقواه فخرالدين مل
1،٨واختاره احملقّق النراقي  

                                            
  .٥ح احلج أقسام أبواب من ٩ب ٢٦٧ :١١الشيعة وسائل .١
  .٥٤٢ ،٥٣٩ :١٢)٢احلج (ك الشريعة تفصيل انظر: .٢
  .٤١٧ :١األحكام قواعد انظر: .٣
  .٥٦٥ :١األحكام حترير انظر: .٤
  .٢٨٤ :١القواعد إيضاح انظر: .٥
  .٢٨٤: ١القواعد إيضاح انظر: .٦
  .٢٢٤: ٧. انظر: مدارك األحكام٧
  .١٨٩: ١١. انظر: مستند الشيعة٨
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، وأفـاد يف  1وتبعه مجع، منـهم اإلمـام احلكـيم    1،١وذهب إليه صاحب العروة
بني وعدم جواز دخول احلرم بال إحرام  على طالق ما دلّوجهه أنه مقتضى اجلمع بني إ

 حـرام ة اإليف صـح  احتمال دخل امليقاتأنّ و ،الرباءة عن وجوب االحرام قبلهأصالة 
٢.ةبأصل الرباءة من الشرطي منفي  

وهـو   ـ يف كربى الدوران بني األقلّ اًندرجماملورد وإن كان  ويتوجه عليه أنه  
وهو اإلحرام مـن اجلـامع بينـه وبـني      ـ ، وبني األكثرـ  اإلحرام من خصوص امليقات

النوبـة   أنّ إالّ ـ  اإلحرام من أدىن احللّ، وأنّ املرجع فيه هو أصالة الـرباءة مـن األقـلّ   
 مع داللة الروايات بإطالقها على لزوم اإلحرام من امليقـات  التصل إىل األصل العملي

  .مع اإلمكان
حرام من مواقيت اإل< :7: قال أبو عبد اهللاقال صحيحة احلليب :فمن الروايات

إىل أن  ـقبلها وال بعدها وال ملعتمر أن حيرم ، ال ينبغي حلاج9تها رسول اهللاوقّ مخسة
واالسـتدالل ـا مـن     ٣>.9مواقيت رسول اهللاحد أن يرغب عن أل وال ينبغي ـ  قال

وال  ال ينبغي حلـاج <هو صدرها، وال يضر باالستدالل به تعقيبه بقوله:  األول:وجهني، 
بدعوى أنه مبثابة القرينة على أنّ املراد بالصدر هو أنّ  >،قبلها وال بعدها ملعتمر أن حيرم

 >ال ينبغـي حلـاج..  <وذلـك ألنّ   ٤؛من مير باملواقيت فليس له أن حيرم قبلها وال بعدها
يف  >،وأنت حمرم ال جتاوزها إالّ:<مبثابة التفريع على الصدر، ومنه تعرف ما يف التعقيب بـ

                                            
  .٦٣٩: ٤. العروة الوثقى ـ ط. مجاعة املدرسني، املواقيت، التاسع ـ ١
  .٢٨٤: ١١. انظر: مستمسك العروة الوثقى٢
  .٣من أبواب املواقيت ح ١ب ٣٠٨: ١١وسائل الشيعة. ٣
٤٧٩٣: ١٠. انظر: حبوث يف شرح مناسك احلج.  
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  ١.صحيحة معاوية بن عمار
حــد أن يرغــب عــن مواقيــت أل وال ينبغــي<هــو ذيــل الصــحيحة:  والثــاين:

اإللـزام بنفسـه، فهـو دالٌّ     علىإن مل يكن داالً  >،ال ينبغي< :، والتعبري بـ>9اهللا رسول
  ٢.عليه بقرينة التوقيت

سـألته عـن املتعـة يف    <قـال:   7بن جعفر عن أخيه عليويؤيدها ذيل رواية 
احلجـ  ؟ قال:، من أين إحرامها وإحرام احلج ألهـل العـراق مـن     9ت رسـول اهللا وقّ

اجلحفـة،  املدينة ومن يليها من الشجرة، وألهل الشام ومـن يليهـا مـن     العقيق، وألهل
)، وألهل اليمن من يلملم، فليس ألحد أن يعـدو مـن   املنازل( الطائف من قرن وألهل

    ٣>.املواقيت إىل غريها هذه
البـاب األول مـن أبـواب     1الّيت عقد هلا الشيخ احلر ـ  روايات التوقيت ومنها:

ليفة، فلو جاء فإنّ املستفاد منها أن وظيفة املدينّ مثالً اإلحرام من ذي احل  ـ  ٤،املواقيت
إىل جدة جواً فال يسعه اإلحرام من احلديبية، بل مقتضى التوقيت املزبور أن يرجع إىل 

النـائي مطلقـاً    ذي احلليفة وحيرم منه، ومبناسبة احلكم للموضوع االرتكازية نستفيد أنّ
 ٥.وظيفته اإلحرام من امليقات

                                            
  .٢من أبواب املواقيت ح ١ب ٣٠٧: ١١. وسائل الشيعة١
٢والعمرة= تنقيح مباين احلج ١١٠: ٢. انظر: التهذيب يف مناسك احلج.  
  .٩من أبواب املواقيت ح ١ب ٣١٠: ١١. وسائل الشيعة٣
  .٣١١ـ  ٣٠٧: ١١الشيعة . وسائل٤
  .٢٠٥: ٩. انظر: تعاليق مبسوطة٥
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التمتع مـن الروايـات الّـيت     عدم كون أدىن احلل ميقاتاً لعمرة ١قد استفيد وثالثاً:
نصت على أنّ من ترك اإلحرام هلا جهالً أو نسـياناً حـىت دخـل احلـرم وجـب عليـه       
الرجوع إىل أحد املواقيت واإلحرام منه، فإن مل ميكنه أو خاف فوت احلج خـرج مـن   

 ١٤البـاب   1والّيت عقد هلا الشيخ احلـر  ـ  احلرم وأحرم، فإن مل ميكنه أحرم من مكانه
  .ـ  ٢من أبواب املواقيت

رجل نسي أن حيرم حىت  عن 7: سألت أبا عبد اهللاقال احلليبومنها: صحيحة 
، ن خشي أن يفوته احلـج إميقات أهل أرضه، ف : خيرج إىلقال أيب<قال:  ،دخل احلرم

  ٣>.ليحرم ن خيرج من احلرم فليخرج مثّأ ن استطاعإأحرم من مكانه، ف
صورة من مر بامليقات،  ـ على التوزيع ـو ظاهرها أو منصرفهاوفيه أنّ صرحيها أ

  فالحظ.
يعين لكون امليقات يف مسألتنا هو  ـ ويشهد له<ويف بعض الكلمات ما هذا نصه: 

ِد ولكلّ  أنّ أدىن احللّ ميقات العمرة املفردة للقارن واملفر .١األمور التالية:  ـ  أدىن احللّ
ميقات من نسي اإلحرام أو جهل حبكمه، فإن تعذّر فمـن   أنه .٢من يقوم بعمرة مفردة. 

ِ عليه سنتان، فإنه خيرج إىل أحـد املواقيـت    أنه ميقات املقيم مبكّة ما مل متض. ٣مكانه. 
إذا لزمه التمتع، ومع التعذّر إىل أدىن احللّ. وهذه الوجوه وما يقارا تشرف الفقيه على 

  ٤>. حاجة إىل العود إىل املواقيتأنه يكفي اإلحرام من أدىن احللّ بال

                                            
  .٢٠٧: ٩. انظر: تعاليق مبسوطة١
  .٨ما عدا ح ٣٣١ـ  ٣٢٨: ١١. وسائل الشيعة٢
  .١من أبواب املواقيت ح ١٤ب ٣٢٨: ١١. وسائل الشيعة٣
  .١٦٤، ١٦٣: ١. رسائل فقهية للمرجع الشيخ جعفر السبحاينّ ٤
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أنّ عهـدة   ـ  مضافاً إىل مـا عرفتـه يف الوجـه األول مـن هـذه الوجـوه       ـ وفيه
  اإلشراف على مدعيها. 

فال يكفيه  ـ  بناء على كفاية احملاذاة ـ  فتحصل أنّ من مل مير بامليقات وال مبحاذيه
  اإلحرام من أدىن احللّ، بل وظيفته الرجوع واإلحرام من امليقات مع اإلمكان.

وجتاوزه بغري إحرام هلـا  من امليقات للعمرة املفردة  لو كان قاصداً املسألة الثالثة:
  متعمداً فهل يلزمه العود إليه؟

مـن   صـداً لو كـان قا <: ـ   1،١وفاقاً لصاحب اجلواهر ـ  يف العروة 1قال السيد
، وإن جيوز له أن حيرم مـن أدىن احلـلّ   داًهلا متعم امليقات للعمرة املفردة وترك اإلحرام

  ٢>.له مثل كون امليقات أمامه فأدىن احللّ ؛إىل امليقات من العود ناًكان متمكّ
وهذا يف حملّه إن دخل مكّة، فيحرم للعمـرة املفـردة مـن أدىن احلـلّ؛ إلطـالق      

  كما عرفت من املقدمة.صحيحة عمر بن يزيد 
إنما الكالم فيما إذا مل يدخل مكّة فال دليل على مشروعية إحرامه هلا مـن أدىن  
احللّ، بعد أن عرفت ما يف دعوى عدم الفرق بينه وبني من كان مبكّة أو بدا له أن يدخل 

  مكّة بعد جتاوز امليقات أو كان مرتله بني امليقات ومكّة.
يف بعض الكلمات من أنّ أقصى ما يستفاد من صحيحة ومنه يظهر اجلواب عما 

ـ  ،وهـو أدىن احلـلّ   ،ة ميقاتن يعتمر من مكّأا كان ملن أراد ه ملّنابن يزيد أ ال يلزمـه  ف
 ن كان أدىن احلـلّ أى اختصاصه به بعد عل وهذا ال يدلّ ،الذهاب إىل ميقات آخر بعيد

                                            
  .١٣٣: ١٨. انظر: جواهر الكالم١
  . ٤، فصل يف أحكام املواقيت، املسألة٣١٥: ١٣. العروة الوثقى والتعليقات عليها٢
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  ١.دةللعمرة املفر اًاختياري ميقاتاً
  ما هو ميقات عمرة التمتع ملن كان يف مكّة؟ :املسألة الرابعة

 كمـا إذا كانـت   ـ  عة إذا وجب عليه التمتاملقيم يف مكّ<يف العروة:  1قال السيد
إىل  اخلـروج  فالواجب عليه ـ  ة قبل انقالب فرضهاستطاعته يف بلده أو استطاع يف مكّ

ـ  1إىل أن قـال  ـ  :أقوالعلى  ، واختلفوا يف تعيني ميقاتهعامليقات إلحرام عمرة التمت 
 مثّ ـ  مثّ قـال  ـ  ريناملتـأخ  ري، وتبعه بعض متأخل عن احلليبق، نه أدىن احلل: أنثالثها

  ٢>.اًولو مستحب عة وأراد اإلتيان بالتمتمن كان يف مكّ ما ذكرنا حكم كلّ الظاهر أنّ
ـ  ٣،بعد ضعف رواية مساعة الدالّة على أن ميقاتـه ميقـات أهلـه    أقول: تمال باش

  تبقى عندنا طائفتان من أخبار املسألة.  ،سندها على املعلّى بن حممد اهول حاله

   األوىل:الطائفة 

ـ األخـر  ـ  ما دلّ على أنّ ميقاته أحد املواقيـت، وهـي موثّقـة مساعـة     عـن   ى 
وإن اعتمـر يف   ـ  7إىل أن قال ـ  يف شوال معتمراً من حج<: ه قالأن 7اهللا عبد أيب

شهر رمضان أو قبله وأقام إىل احلج فإن هو  وإمنا هو جماور أفرد العمرة، ،عفليس مبتمت
أحب أن يتمتبالعمرة ع يف أشهر احلج فليخرج منها حىت جياوز ذات عـرق أو   إىل احلج

فليخـرج   أن يفرد احلج ن هو أحبإ، فبالعمرة إىل احلج عاًمتمت ، فيدخلجياوز عسفان

                                            
١د الشاهروديتقرير حبث السي ،ايت1. كتاب احلجد إبراهيم اجلن٣١٢: ٢، بقلم الشيخ حمم.  
  .٤، فصل يف أقسام احلج، املسألة٢٣٩ـ  ٢٣٦: ١٣. العروة الوثقى والتعليقات عليها٢
  .١من أبواب أقسام احلج ح ٨ب ٢٦٤: ١١الشيعة. وسائل ٣
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بعد كومـا فـوق أدىن    ـ  لذات عرق وعسفان إذ ال حنتمل ١>.ي منهافيلب إىل اجلعرانة
  خصوصيةً حبيث ال جيوز اإلحرام من امليقات. ـ احللّ ودون املواقيت العامة

  الطائفة الثانية:

ــه أدىن احلــلّ، وهــي صــحيحة احللــيب   مــا دلّ علــى أنّ ــالميقات ســألت  :ق
ـ  ، ليس ألهلال<عوا؟ فقال: ة أن يتمتمكّألهل  7اهللا عبد أبا عـوا، قـال:   ة أن يتمتمكّ

ـ   : إذا قاموا سنة أوقال ؟ن اوقلت: فالقاطن ، فـإذا  ةسنتني صنعوا كما يصنع أهـل مكّ
: من أين قلت: من أين؟ قال: خيرجون من احلرم، قلت، عواهلم أن يتمت فإنّ أقاموا شهراً

  ٢.>يقول الناس امم ة حنواً: من مكّفقال ؟ون باحلجيهلّ
من دخلها و<: قال ـ  يف حديث ـ  7عن أيب عبد اهللا ـ  الثالثة ـ  ومعتربة مساعة

يـأيت   ، مثّإىل اجلعرانة فيحرم منـها  أن حيرم فليخرج أراد ، مثّبعمرة يف غري أشهر احلج
 ي الركعتني عند مقاميطوف بالبيت ويصلّ ، مثّالبيت ة وال يقطع التلبية حىت ينظر إىلمكّ

يعقد التلبيـة   ، مثّر وحيلّيقص ، مثّإىل الصفا واملروة فيطوف بينهما خيرج ، مث7ّإبراهيم
  ٣>.يوم التروية

ار، ومل يرد فيه توثيق باخلصوص.وإن كان يف طريقها إمساعيل بن مر  

  حماوالت لتوثيق ابن مرار:

  هنا حماوالت الستفادة وثاقته: و

                                            
  .٢من أبواب أقسام احلج ح ١٠ب ٢٧٠: ١١. وسائل الشيعة١
  .٣من أبواب أقسام احلج ح ٩ب ٢٦٦: ١١، وسائل الشيعة١٠٣/  ٣٥:  ٥لتهذيب . ا٢
  .٢من أبواب أقسام احلج ح ٢ب ٢٦٤: ١١. وسائل الشيعة٣
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  األوىل:احملاولة 
يف ترمجة يونس قائالً: وقال أبـو جعفـر ابـن     1ا ذكره الشيخاستفادة وثاقته مم
ها يت هي بالروايات كلّيونس بن عبد الرمحان الّ كتب يقول: 1بابويه: ومسعت ابن الوليد

ى بن عبيد عـن يـونس ومل يـروه    د بن عيسما ينفرد به حمم الّإ ،صحيحة يعتمد عليها
   ١.بهىت ال يعتمد عليه وال يف ه، فإنغريه

من أنّ تصحيح القـدماء ال   1ولكنها غري تامة؛ ولكن ال ملا أفاده سيد األعاظم
إنّ تصحيح الكتاب أو الكتب خيتلـف   أوالً:إذ فيه  ٢؛يدلّ على وثاقة الراوي أو حسنه

عن تصحيح الرواية؛ إذ من املستبعد جداً أن يكون تصحيح الكتـاب أو الكتـب علـى    
روايتها أو الوثوق مبضموا، فيتعين أن يكون على  أساس من الوثوق بصدور روايته أو

 ٣، ـ  1وفاقاً لسيد األعاظم ـأساس من وثاقة رواة تلكم الروايات، ومبوجب هذا بنينا
 كتابـه  نّأال إاملذهب،  يوهو عاميف حقّه:  1على وثاقة طلحة بن زيد من قول الشيخ

  ٤.معتمد
إنّ التصحيح يف املقام راجع إىل وثاقة الرواة بقرينـة االسـتثناء يف ذيـل     وثانياً:

؛  ـ  ى بن عبيد عن يونس ومل يروه غريهد بن عيسما ينفرد به حمم الّإ ـ  كالم ابن الوليد
  فإنه كاشف عن كون الصحة املدعاة عن طريق وثاقة الرواة.

 ـ كما يف الفهرست ـ تب يونسمن جهة أنّ طريقني لك ـ(بل عدم متامية احملاولة)

                                            
  ).٨١٣( ٢٦٦: 1.  فهرست الشيخ١
  ).١٤٣٩( ٩٦: ٤معجم رجال احلديث. انظر: ٢
  .٤٤٦: ٢٢، ٨٢: ١٧، ٤٣٩: ١٥، ١٨١: ٩، ٤٠٥: 1٨. انظر: موسوعة اإلمام اخلوئي٣
  ).٣٧٢( ١٤٩. الفهرست: ٤



 هـ١٤٤٠محرّم الحرام    /  ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٢ 

مها عن إبـراهيم بـن هاشـم عـن      ،وقد وقع ابن الوليد يف سلسلتهما، وفيهما ابن مرار
  ١؛إمساعيل بن مرار وصاحل بن السندي عن يونس

فكما حيتمل أن تكون الصحة لوثاقة إمساعيل أو لوثاقته ووثاقة صاحل معاً حيتمل 
أن تكون للوثوق بالنقل من جهتهما، وإن مل يكن أن تكون لوثاقة صاحل خاصة وحيتمل 

مرسـل؛ إذ ال   1لكالم الصـدوق  1كلّ واحد منهما ثقةً يف نفسه، على أنّ نقل الشيخ
بواسطة، وال جيدينا احتمال نقله عن فهرست أو رجال الصـدوق   يروي الشيخ عنه إالّ

  ٢.وإن كان معروفاً يف عصر الشيخ بشهادته
  

  جه إلثبات وثاقة إمساعيل.فتحصل عدم وض هذا الو
  

  احملاولة الثانية إلثبات وثاقته:
 ٣،ما أفيد يف بعض الكلمات من أنه من املعاريف الّذين مل يـرد يف حقّهـم قـدح   

أنّ كون إمساعيل منهم فليس بيناً وال  وكربى املعاريف وإن كانت تامةً على املختار إالّ
طته زهاء مائيت رواية عن يونس فال يصيره من مبيناً، وأما رواية إبراهيم بن هاشم بواس

  املعاريف بعد أن كان يف طريق كتاب يونس، فال يؤذن ذلك بدوران امسه.
  احملاولة الثالثة إلثبات وثاقته:

ابـن الوليـد    ـ  ِ روايته القميون أنه من رجال نوادر احلكمة البن حيىي ومل يستثن

                                            
  ).٨١٣( ٢٦٦. الفهرست: ١
  ).٧١٠( ٢٣٧. الفهرست: ٢
  .٥٩، ٥٨: 1٦. انظر: تنقيح مباين األحكام (ك. الطهارة) للمريزا التربيزي٣
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االستثناء ضعف املستثىن تستفاد الوثاقـة   ، وكما يستفاد من ـ  4وابن بابويه وابن نوح
من عدمه، أما كونه من رجال النوادر فقد وقـع يف سـند روايـة يف التهـذيبني ابتـدأها      

الّذي يعين أنّ مأخذها كتابه، وأمـا كـربى الوثاقـة     ١،مبحمد بن أمحد بن حيىي 1الشيخ
  ه كاف يف إثبات وثاقته.وهذا الوج ٢،فاملختار متاميتها على ما بينته يف بعض الكتابات

  

  اجلمع بني الطائفتني:

الظاهرة يف لزوم اإلحـرام لعمـرة    ـ  مثّ إنّ اجلمع بينهما يتم حبمل الطائفة األوىل
على االستحباب بعد صراحة الثانية يف كفاية اإلحرام هلا مـن أدىن   ـ  التمتع من امليقات

املشهور عن العمل ـا؛ إذ مل يفـت   ِ على سقوطها عن احلجية بإعراض  احللّ إذا مل ننب
 1،٣مبضموا سوى احلليب، وقد استظهر ذلك من متأخري املتأخرين احملقّق األردبيلي

  هذا. ٥،واحتمله قوياً سيد املدارك ٤،واستحسنه احملقّق السبزواري
يقات ااور للعمـرة املتمتـع ـا    م أنّوقد استظهر سيد العروة يف ذيل مسألتنا 

ة وأراد اإلتيـان  من كان يف مكّ حكم كلّ هو ـ بعد أن اختار أنه أحد املواقيت العامة ـ

                                            
من أبواب  ١٣٧ب ٢٣٤: ١)، االستبصار٦٣٩( ١٤كتاب الصيام ح ٥٧ب ٢١٩: ٤األحكام. ذيب ١

  ).٨٣٧( ١٢الصالة يف السفر ح
من جملّة (رسالة القلـم):   ٣٦. راجع امللحق ملا كتبته عن (إجزاء الوقوف مع العامة وعدمه) يف العدد ٢

٢١٣.  
  .٤١: ٦. انظر: جممع الفائدة والربهان٣
  .٢٨١: ١ام. انظر: كفاية األحك٤
  .٢٠٧: ٧. انظر: مدارك األحكام٥
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عبالتمت ن اختار كفاية اإلحرام هلا من أدىن احللّ اًولو مستحبغريه مم د  ـ، ولكنوهو سي
كيف له أن يقول بأنّ هذا حكـم كـلّ مـن كـان يف مكّـة وأراد اإلتيـان        ـ 1األعاظم
  ١؟بالتمتع

قد اشتملت على مجلة  ـ  الّيت هي العمدة يف الكفاية ـ  ل أنّ صحيحة احلليبواحلا
) مفهومها عدم املتعة هلم إن مل يقيموا شهراً، عواهلم أن يتمت فإنّ فإذا أقاموا شهراًشرطية (

ولو قام إمجاع على جواز املتعة ملطلق من كان يف مكّة ولو مل يقم شهراً فال دليل علـى  
  ٢.الكفاية باملقيم يف منسكه وشرحه 1أدىن احللّ، نعم خص أن ميقاته هو

  

واحلمد هللا أوالً وآخراً، وصلّى اهللا على حممد النيب األمني وآله الغر امليامني، وقع 
  هـ. ١٤٣٨ة من سنة خرالفراغ من كتابة هذه األسطر ليلة الثالثني من مجادى اآل

                                                    

µ   µ   µ  

                                            
١٢. انظر: معتمد العروة الوثقى(احلجمسـتند العـروة الـوثقى    ١٨٣: 1٢٨)= موسوعة اإلمام اخلوئي ،

(احلج)٢٢٥: ٢.  
٢١. انظر: املعتمد يف شرح املناسك(احلج١٧٩: 1٢٨)= موسوعة اإلمام اخلوئي.  
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  قدادياملعلي  حممد

  ١.™...َفإَِذا أََفْضُتْم ِمْن َعرََفاٍت َفاْذكُُروا اللَه ِعْنَد الَْمْشَعِر الَْحَراِم  ...´
إنّ املشعر احلرام والوقوف به جزٌء مهم من أجزاء احلج الذي هو ركن من أركان 

والوقـوف باملشـعر   اإلسالم، كما صرح به القرآن الكرمي والسنة الشريفة، حـىت قـالوا:   
احلرام أعظم عند اإلمامية من الوقوف بعرفة، ومن هنا قالوا من فاتـه الوقـوف بعرفـة،    

  ٢. (التذكرة).هبل طلوع الشمس متّ حجوأدرك الوقوف باملشعر ق

                                            
 . ١٩٨ :  البقرة سورة .١
 . ٢٥٦:  ١ على املذاهب اخلمسة، حممدجواد مغنيهلفقه ا . انظر ٢
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إنَّ هذه األرض املقدسة خمتصة بعناية اهللا سبحانه وتعاىل وحمطّة للعطاء والغفران، 
 املزدلفـة أكثـر بـالد اهللا    إنّ<قال: إنه  7اإلمام حممد الباقرعن أيب جعفر  وقد روي 

اًهوام، فإذا كانت ليلة التروية نادى مناد من عند اهللا يا معشر اهلوام عـن وفـد   ارحلن 
اهللا، قال: فتخرج يف اجلبال فتسعها حيث ال ت١.>عادت رى فإذا انصرف احلاج  

املشعر، بفتح امليم يف املشهور وحكي كسرها: جبل صغري آخر مزدلفة، امسه قُزح 
لـدين وطاعـة اهللا   ملا فيه من الشعائر وهـي معـامل ا   ،ومسي مشعراً .بضم القاف وبالزاي

. تعاىل، ووصف باحلرم ألنه حيرم فيه الصيد وغريه، وجيوز أن يكون معنـاه ذو احلرمـة  
والصلة بينه وبني مزدلفة أنه جزء منـها، أو مجيـع املزدلفـة وعلـى هـذا فهـو مـرادف        

  ٢.للمزدلفة
وقد ذكر أنَّ للمزدلفة ثالثة أمساء: مزدلفة، ومجـع، واملشـعر احلـرام. كمـا عـن      

  تذكرة واملغين.ال
إنَّ الوقوف باملشعر احلرام ليلة العيد وذكر اهللا والدعاء واملبيـت فيـه، وأن يطـأ    
الصرورة أرضه برجله، وكذلك أداء صالة املغربني بأذان وإقامتني، وأداء صـالة الصـبح   

يكن  فيه، وكون احلاج فيه حىت طلوع الشمس، مث اإلفاضة منه إىل مىن، كلّ ذلك ملن مل
وأما املضطر كالنساء والصبيان و... فلهم اإلفاضة منه ليلة العيد إىل مـىن، فـال    مضطراً؛

  جيب عليهم البيتوتة والبقاء فيه حىت طلوع الشمس.

، تتعلق بالوقوف يف املشـعر احلـرام ، علـى     هنا ثالثة مواضيع نتعرض ألحكامهااإنّ ه
  :ضوء الفقه املقارن إن شاء اهللا تعاىل

                                            
 . ٢٢٤:  ٤، الشيخ الكليين الكايف .١
 . ٩٤:  ٣٧ . املوسوعة الفقهية الكويتية٢
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  ...؛ ملن مل يكن مضطراً الوقوف االختياري، ليلة العيد وبني الطلوعني األول:
  

؛ ملن كان مضطراً من الرجـال ، وللنسـاء    الوقوف االضطراري ليلة العيدالثاين:         
  .والصبيان..

  

من يوم العيد ؛ ملـن لـه عـذر     الوقوف االضطراري بعد طلوع الشمسالثالث:          
  .منعه عن الوقوف بني طلوعي الفجر والشمس..

  

واملراد من الوقوف املذكور هو جمرد الكون على أية صورة ماشـياً أو قاعـداً أو   
  ١.راكباً، متاماً كما هي احلال يف عرفة

  الشيعة اإلمامية:

الوقـوف بـه    الريب يف وجوب الوقوف باملشعر احلرام بعد الوقوف بعرفـة، وأنّ 
  ٢، فاملبيت به ليس ركناً.نان للوقوف باملشعر احلرام وقتركن من أركان احلج؛ وإن كا

والنخعي: املبيت ا  الوقوف باملزدلفة ركن، فمن تركه فال حج له. وقال الشعيب
تـرك   قـال: إنّ  الشافعي أنّ وخالف باقي الفقهاء يف ذلك، وقالوا: ليس بركن، إالّ ركن.

دليلنـا: إمجـاع الفرقـة     عليه.يء لزمه دم واحد يف أحد قوليه. والثاين: ال شاملبيت ا 
صـحة حجتـه، وإذا مل يقـف ففـي      وطريقة االحتياط، ألنه إذا وقف ا فال خالف يف

وروي  يدل عليه ألنه ال خـالف أنـه وقـف باملشـعر.     9صحتها خالف، وفعل النيب

                                            
 . ٢٥٦:  ١ املذاهب اخلمسة، حممدجواد مغنيه الفقه على .١
 . ٢٥٤:  ١ . تذكرة الفقهاء، العالمة احللي٢
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  ١>.له من ترك املبيت باملزدلفة فال حج<أنه قال:  7عنه
  وقال اإلمامية:

وقت الوقوف باملشعر ما بني طلوع الفجر إىل طلـوع الشـمس، وللمضـطر إىل    
  ٢زوال الشمس.

، أو يكتفــى بــالوقوف يف هــل جيــب  ليلــة العيــد وعــن الوقــوف يف املزدلفــة
  بعد مطلع الفجر؟املشعراحلرام ولو حلظة 

أوهلمـا ملـن ال    :ميـة اإلما؛ كما هو قول  للوقوف باملشعر احلرام وقتني نّهذا وإ
ي طلـوع الفجـر، وطلـوع    أعذر له يف التأخري، وهو ما بني الطلوعني من يـوم العيـد،   

مـن   عامـداً  ن يستوعب الوقوف هذه الفترة بكاملها. ومن أفاض عاملـاً أالشمس، على 
ن كان قد وقـف  إ، مل يبطل حجه ، ولو قليالًاملشعر قبل طلوع الفجر بعد أن كان به ليالً

فال شيء عليه، كما هو صريح الرواية املتقدمة.  ن تركه جهالًإوعليه دم شاة، وبعرفات 
وثانيهما للنساء وملن له عذر مينعه عن الوقوف بني الطلوعني، وميتد إىل زوال الشـمس  

  ٣من يوم العيد.
ـ  باملشعراحلرام مراً ن مرإف وقال احلنفية:  ن وقوفـه أل ،عليـه  يءبعد طلوع الفجر فال ش

أو مغمى عليه فلم يقف مـع النـاس حـىت     املقدار وكذا إن كان مر ا نائماً تأدى ذا
حصوله يف موضع الوقوف يف وقته يكون مبرتلة وقوفـه وقـد بينـا هـذا يف      نأفاضوا أل

نام  يف الوقوف باملشعراحلرام وإن مل يبت باملزدلفة ليلة النحر بأن الوقوف بعرفة فكذلك

                                            
 . ٣٤١ : ٢، ١٦١سألة ، الشيخ الطوسي، املاخلالف .١
 ١٩١:  ١اإلسالم، احملقق احللي  شرائع .٢
 . ٢٥٦:  ١ املذاهب اخلمسة، حممدجواد مغنيه الفقه على .٣
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بيتوتة باملزدلفة ليست بنسك مقصـود ولكـن املقصـود    ن الأل، عليه يءيف الطريق فال ش
طلوع الفجر وقد أتى مبا هو املقصود فال يلزمه بترك ما ليس  الوقوف باملشعر احلرام بعد

  ١يء.مبقصود ش
ـ  ،لوقـوف مـن أصـله   اولو تركوا هذا  :قال الشافعي واألصحاب وقال الشافعية: م هاتفَ

  ٢.واهللا أعلم ،اهليئات والسننكسائر  مث عليهم وال دمإالفضيلة وال 
كما عبر شـهاب الـدين البغـدادي املـالكي يف      ٣؛ال جيب. ولكنه األفضل وقال املالكية:

  كتاب (إرشاد السالك).
  ٤...الوقوف باملشعر احلرام سنة كما قال ابن رشد واملعتمد أن الدسوقي املالكي:

هـذا قـول عطـاء     ،ليـه دم مـن تركـه فع   ،واملبيت مبزدلفة واجب :فصلٌ وقال احلنابلة:
وقال علقمـة   .والشافعي وإسحاق وأيب ثور وأصحاب الرأي والزهري وقتادة والثوري

َفـإَِذا أََفْضـُتْم ِمـْن َعرََفـاٍت ´ :لقول اهللا تعـاىل . والنخعي والشعيب من فاته مجع فاته احلج
صالتنا هذه ووقف معنـا   من شهد: <9وقول النيب .™َفاْذكُُروا اللَه ِعْنَد الَْمْشَعِر الَْحـرَامِ 

  >.ه وقضى تفثهحج فقد متَّ واراً حىت ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليالً
واألحوط ذلك؛ كما عبر السـيد احلكـيم والسـيد اخلـوئي.      اإلمامية :الشيعة فيما قال 

  ومهما يكن ، فال قائل بأنه ركن.
يعين من  >.حجه احلج عرفة فمن جاء قبل ليلة مجع فقد مت< :9ولنا قول النيب

                                            
 . ٦٣:  ٤ . املبسوط، السرخسي١
 . ١٤٢:  ٨اموع، النووي  . ٢
 . ٢٥٦:  ١ الفقه على املذاهب اخلمسة، حممدجواد مغنيه .٣
 . ٤٥:  ٢ حاشية الدسوقي .٤
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 وما احتجوا به من اآلية واخلرب فاملنطوق فيهما ليس بركن يف احلـج امجاعـاً   جاء عرفة
يذكر اهللا تعاىل ومل يشهد الصالة فيها صـح حجـه فمـا هـو مـن       فإنه لو بات جبمع ومل
ضرورة ذكر اهللا تعاىل ا وكذلك شهود صـالة   ن املبيت ليس منضرورة ذلك أوىل وأل

ذلك فيتعني محـل ذلـك علـى     و أفاض من عرفة يف آخر ليلة النحر أمكنهالفجر فإنه ل
ومن بات مبزدلفة مل جيز له الـدفع قبـل    فصلٌ. جمرد االجياب أو الفضلية أو االستحباب

إن مر ـا   :وقال مالك .الشافعي وذا قال .عليه يءفإن دفع بعده فال ش ،نصف الليل
: بات ـا وقـال   9ولنا أن النيب فإن نزل فال دم عليه مىت ما دفع .ومل يرتل فعليه دم

 .مبـا ورد مـن الرخصـة فيـه     وإمنا أبيح الدفع بعد نصف الليل >.خذوا عين مناسككم<
  ١إىل مىن. يف ضعفة أهله من مزدلفة 9فروى ابن عباس قال: كنت فيمن قدم النيب

فذهب مجاعة إىل أنه  النحراختلف الفقهاء يف حكم املبيت يف مزدلفة للحاج ليلة 
فرض، ومن هؤالء من أئمة التابعني: علقمـة واألسـود والشـعيب والنخعـي، واحلسـن      
البصري، كما ذهب إليه من أئمة املذهب الشافعي: أبوعبدالرمحن ابـن بنـت الشـافعي،    
وأبوبكر بن خزمية، والسبكي قالوا: املبيت مبزدلفة فرض أو ركن ال يصح احلج إالَّ بـه،  

مـن فاتـه املبيـت    <أنه قـال:   9واحتجوا باحلديث املروي عن النيب. الوقوف بعرفةك
وذهب الشافعية يف األصح، واحلنابلة إىل أنـه واجـب ولـيس    . باملزدلفة فقد فاته احلج

حلديث: احلج يوم عرفـة مـن جـاء قبـل      ،بركن، فلو تركه احلاج صح حجه وعليه دم
  ٢.اء عرفةفتم حجه، يعين: من ج الصبح من ليلة مجع

مـن  <: 9لقولـه وحكى النووي عن الشعيب والنخعي بأنّ املبيت مبزدلفة ركن، 

                                            
 . ٤٤١:  ٣ قدامة، ابن . املغين١
 .١٠١ـ  ٩٤:  ٣٧ . املوسوعة الفقهية الكويتية٢
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١>.له ترك املبيت باملزدلفة فال حج  

  :عند الشيعة اإلمامية مكان الوقوف

فقـال   ،فسـكت  >املزدلفـة؟  ما حد< :قال للحكم بن عيينة 7الباقراإلمام  إنّ
  ٢>.إىل حياض وادي حمسر... بني املأزمني إىل اجلبل ها ماحد<: 7الباقر

ومعلم للحج والدعاء والصـالة واملبيـت    عالمة للنسك والعبادةاحلرام، ... ملشعرا
أو  >بـأذان واحـد وإقـامتني   <والعشـاء   ع ألنه جيمع فيه بني املغربعنده، وتسميته جبم

ازدلف إىل املشعر أي ذهـب  < :9قال له 7جلمع الناس فيه، واملزدلفة، ألن جربئيل
جبل يف ذلك املوضع مسي قزح، وقيل: هو ما بـني   وأقرب منه، قيل: املشعر احلرامإليه 

وادي حمسـر منـه،    إىل وادي حمسر، وليس املأزمـان و  جبلي املزدلفة من مأزمي عرفة
حلرمته، وباجلملة املراد هنا الوقوف والذكر يف موضع خاص يقـف   وإمنا وصف باحلرام

  ٣...ومىن وهو موضع حمدود مثل عرفة فيه الناس
وادي حمسر)  ه) أي املشعر (ما بني املأزمني إىل احلياض إىل(حد  (و) كيف كان ف

عليـه بـني    بال خالف أجده فيه كما اعترف به يف املنتهى، بـل يف املـدارك هـو جممـع    
احليـاض إىل وادي   املشعر احلـرام املـأزمني إىل   حد< :األصحاب، ويف صحيح معاوية

  ٤...أي من املأزمني >،حمسر

                                            
؛ أورده الرافعـي   ١٥٠:  ٨ ، نقالً عن كتاب اموع، النووي١٩٩:  ٨. تذكرة الفقهاء، العالمة احللي ١

 . ٣٦٧:  ٧يف فتح العزيز 
 . ٣٧٥:  ١، العالمة احللي تذكرة الفقهاء .٢
 . ٢٧٠، احملقق األردبيلي : زبدة البيان .٣
 . ٦٦:  ١٩الكالم  جواهر .٤
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  :عند أهل السنة مكان الوقوف
 9فعن جبري بن مطعم: أن النيب ر.سحوادي م إالَّاملزدلفة كلها مكان للوقوف 

رواه أمحد، ورجاله موثقـون. والوقـوف    >.موقف، وارفعوا عن حمسر كل مزدلفة<قال: 
جبمع أتى قـزح فوقـف    ملا أصبح 9النيب ، أن7ّقزح أفضل. ففي حديث علي عند

. رواه أبوداود والترمذي وقال: >كلها موقف هذا قزح وهو املوقف، ومجع<عليه، وقال: 
  ١حسن صحيح.

أبيـه   عـن  7الصـادق اإلمـام  عـن  روى العالّمة احللّي عن طريق أهل السنة 
  ٢.>جبمع ومجع كلها موقف وقفت ههنا<قال:  9النيب عن جابر أنّ 7الباقر

  ٣>.زح حىت انتهى إىل وادي حمسرأفاض من قُ 9نيبال نّ<أ :7وعن علي

  الوقوف االختياري واالضطراري عند الشيعة اإلمامية:

، اختياريـاً واضـطرارياً، وكمـا أنّ    إنّ لكل من عرفات واملشـعراحلرام وقـوفني  
للمشعراحلرام وقوفني، يكون له وقتان أيضاً. (وأما الوقتان من الوقوف فأحـدمها يبـدأ   
حينما ورد احلاج فيه ليلة العيد، واآلخر منهما يبدأ من طلوع الفجر حىت تطلع الشمس 

نـه قسـم يبـدأ    وهذا هو الركن الذي قال به النصوص والفقهاء). والوقوف االختياري م
حني الورود حىت طلعت الشمس يوم العيـد ويكـون هـذا الوقـوف ملـن العـذر لـه؛        
واالضطراري قسم منه يبدأ من طلوع الشمس يوم العيد حـىت أن يـدرك احلـاج فيـه     
ساعة من النهار ولو بلحظة ملن تأخر. وقسم آخر منه وهو الكون فيـه ليلـة العيـد مث    

                                            
 . ٧٢٥:  ١ . فقه السنة، الشيخ سيد سابق١
 . ٣٧٥:  ١، العالمة احللي تذكرة الفقهاء .٢
 . ١٤٦:  ٨، النووي اموع .٣
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لمعذورين (النساء ـ الصبيان ـ ومن خياف على نفسه   اخلروج منه يف ليلته ويكون هذا ل
  ـ و...).

حال فال خالف أجده يف أنه (جتوز اإلفاضـة   على كلّيقول صاحب اجلواهر: .. 
للمرأة ومن خياف على نفسه) من الرجال (من غري جربان) كما اعتـرف بـه    قبل الفجر

 املنتهى جيوز للخائف بل يف املدارك هو جممع عليه بني األصحاب، بل يف حمكي، بعضهم
مـن   والنساء ولغريهم من أصحاب األعذار ومن له ضرورة اإلفاضة قبل طلوع الفجـر 

معاوية  املزدلفة، وهو قول كل من حيفظ عنه العلم، وقال الصادق عليه السالم يف صحيح
بالدعـة حـىت إذا    مث أفاض وأمر النـاس <: 9بن عمار املشتمل على صفة حج النيب

بـأذان واحـد    ى املغـرب والعشـاء اآلخـرة   دلفة وهي املشعر احلرام فصـلّ انتهى إىل املز
ويف صـحيح  ...>. ى فيها الفجر، وعجل ضعفاء بين هاشم بالليـل وإقامتني، مث أقام فصلّ

بليل قال:  جعلت فداك معنا نساء فأفيض ن<: 7قلت أليب عبد اهللا ،سعيد األعرج
  ١...>.بليل نعم، قال: أفض ن :لتقال: ق 9تريد أن تصنع كما صنع رسول اهللا نعم

  ة:سنل الأهالوقوف االختياري واالضطراري عند 

 فاته من: والنخعي الشعيب وقال ...™الَْحرَاِم ... الَْمْشَعرِ  ِعْندَ  اللهَ  ... َفاْذكُُروا´ :تعاىل قوله
  ٢.احلج فاته مبزدلفة الوقوف

 واجـب،  احلرام املشعر عند احلصول أن على يدل األمر هذا): املنتخب( يف لاوق
  .كالمه انتهى. فمسنون هناك الوقوف فأما عرفة، يف كما املرور فيه ويكفي

                                            
 . ٧٧:  ١٩الكالم  جواهر .١
 . ٢٧٥:  ١ابن عطية  تفسري .٢
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 فمن واجب، هو: حنيفة أبو وقال العلماء، مجهور قول هو مسنوناً الوقوف وكون
. بليل يعجل أن بأس فال الزحام خاف أو عذر له كان فإن دم، فعليه عذر غري من تركه
  .عليه شيء وال

 الوقـوف : واألوزاعـي  والنخعـي،  والشـعيب،  وعلقمة، واحلسن، الزبري، ابن وقال
  ١.عمرة إحرامه وجيعل احلج، فاته فقد فاته ومن فرض، مبزدلفة

 واجـب  نـه أ يف اختلفوا بركن ليس مبزدلفة الوقوف نأ على مجعواأ ما بعد مث... 
  .سنة وأ الدم بفواته جيب

  .واجب :اجلمهور وقال .سنة :الشافعي فقال
 الوقـوف  :بوحنيفـة أ فقـال  ؛منه الواجب القدر يف اختلفوا بالوجوب القائلون مث

  .واجب النحر يوم من الفجر طلوع بعد مبزدلفة
  .واجب ساعة ولو النحر ليلة مبزدلفة املبيت :مالك وقال

 للقـائلني  حجـة  يـة اآل وهـذه  واجـب  الليـل  نصـف  بعد ما املبيت :محدأ الوق
 ِعْنـدَ  اللـهَ  َفـاْذكُُروا َعرَفـاٍت  ِمـنْ  أََفْضـُتمْ  َفإِذا´ :تعاىل قوله نإف .الشافعي على بالوجوب

 وجـوب  علـى  وبإشـارته  مبزدلفـة  الوقوف وجوب على بعبارته يدل ،™الَْحرامِ  الَْمْشَعرِ 
 عرفات من فاضةواإل احلرام املشعر عند بالذكر مرلأل الكالم سوق نإف ،بعرفات الوقوف

  .بالوجوب وىلأ فهذا ؛له شرط
 فكيـف  ،لالسـتحباب  هـو  مناإ بالذكر مرفاأل مجاعاًإ واجب غري الذكر قيل: فإن

  ؟مبزدلفة الوقوف وجوب وهو اخلالفية يف به حيتج
 حيصـل  باللسـان  بـالقول  حيصـل  كمـا  وذلك ،الغفلة طرد عن عبارة الذكر قلنا:

                                            
 . ٢٩٧:  ٢، أبو حيان األندلسي البحر احمليط .١
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 بنيـة  مبزدلفة فالوقوف ؛ذاكر هللا مطيع كل :احلصني صاحب قال .يضاًأ باجلوارح بالعمل
 العشـاءين  ةوصـال  والـدعاء  التلبية مث ،واجب فهو به مورأامل وهو ،حمالة ال ذكر العبادة
 يف كمـا  ،امللـزوم  به ويراد الالزم يطلق نأ فيمكن ذكر ذلك وكلُّ ،للوقوف الزم والفجر

َ  ما َفاْقَرُؤا´ :تعاىل قوله  السنة من مذهبنا ويؤيد، تيسر ما واصلّ يعىن ،™الُْقـرْآنِ  ِمنَ  تََيرسَّ
 الفجـر  يعـىن  هذه صالتنا شهد من: <9اهللا رسول قال :قال مضرس بن عروة حديث

 متَّ فقـد  ـاراً  وأ لـيالً  ذلك قبل بعرفة ووقف ،ندفع حىت معنا ووقف مبزدلفة النحر يوم
١واحلاكم... حبان وابن ربعةاأل السنن صحابأ رواه .هحج  

 الوقـوف  ترك ونظريه اإلمث. يف إالّ يظهر ال املعذور وغري املعذور بني ... والفرق
 واهللا اهلـدي  عليـه  جيـب  التقـديرين  كـال  وعلى وبعذر جيوز، جيوز، ال عذر بال مبزدلفة
  ٢أعلم.

 علقمـة  وذهـب . فواجـب  حصـةً  الرتول وأما سنة، املبيت أنّ مالك ومذهب ...
 بطـل  فاتـه  فمن احلج، من ركن مبزدلفة الوقوف أنّ إىل واألوزاعي التابعني من ومجاعة

 ال اجلاهليـة  يف العـرب  كانـت  وقد .™اللـهَ  َفاْذكُُروا´ قوله: يف األمر بظاهر متسكاً حجه
  ٣املزدلفة... إىل عرفة من يفيضون

 بعـده  أم الفيـل  قبل أدري ال قريش كانت: قال جنيح أيب ابن عن الطربي روى
 العـرب  مـن  ألحد فليس مكة وقاطنو البيت والةُ حنن :قالوا ،رأياً احلمس أمر ابتدعت

 ألن يعـين ـ   احلـرم  تعظمـون  كمـا  احلل من شيئاً تعظموا فال مرتلنا مثلُ وال حقنا مثلُ

                                            
 . ٢٣٧:  ١املظهري  التفسري .١
 . ٢٩٥:  ٦صدر السابق امل .٢
 . ٢٠٢:  ٢والتنوير، البن عاشور قاضي املالكية مبدينة تونس  التحرير .٣
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 مـن  عظموا قد: وقالوا حبرمكم العرب استخفت ذلك فعلتم إن فإنكم ـ  احلل من عرفة
 كنانة وكانت ،منها اإلفاضة و بعرفة الوقوف تركوا فلذلك احلرم من عظموا ما مثل احلل

 بـأن  واحـدة  إفاضـة  إالّ يفيضـون  ال فكـانوا  يعين ،..ذلك يف معهم دخلوا قد وخزاعة
 ولعـل  مزدلفة يف كلهم الناس فيجتمع مزدلفة إىل عرفة من يردوا حىت احلجيج ينتظروا

 اآلية فتكون اإلفاضة يف وغريهم احلمس ا جيمع ألا جبمع، مزدلفة تسمية وجه هذا
  .مبزدلفة الوقوف على االقتصار قريش على ردت قد

 للتراخي) مث( فتكون مىن، إىل مزدلفة من اإلفاضة أفيضوا مث: بقوله املراد: قيل و
 مـن  القدمية السنة من وهي احلرام املشعر عند اهللا تذكروا أن بعد أي الزمن يف والترتيب

 بيـد  فيهـا  اإلجازة وكانت اجلاهلية يف العرب عليها وكان يقال، فيما  7إبراهيم عهد
 اإلجـازة  تـوىل  مـن  آخر وكان عيالن، قيس من عدوان لبين بعدهم صارت مث خزاعة

 فأبطلت مكة تحتفُ أن إىل سنة أربعني بالناس أجاز األعزل بن ميلةع سيارة أبا منهم
 يـوم  مزدلفـة  من خيرجون اجلاهلية يف وكانوا احلج، أمري يتبعون الناس وصار اإلجازة

 وكـان  مـىن  قـرب  جبـل  أعلى هو و ثبري على الشمس تطلع أن بعد احلجة ذي عاشر
 اللهم«: فيه يقول بدعاٍء ويدعو القبلة مستقبل الشمس طلوع قبيل يقف م جيزي الذي

ممـن  جـاراً  لنا كن اللهم مسحائنا، يف املال واجعل نسائنا، بني وحبب رعائنا، بني ضبغ 
: قـال  الشمس طلوع قرب فإن ،»ضيفكم واقروا جاركم، وأكرموا بعهدكم، أوفوا خنافه،

 ـم  دفـع  الشـمس  طلعت فإذا أسود محاراً سيارة أبو ويركب »نغري كيما ثبري أشرق«
  :راجزهم ذلك يف قال وقد الناس وتبعه

ِبيَل  َخلُّوا ١َفزَارَْه. بَِني َمَوالِيهِ  َو َعنْ                َسيَّاَرهْ  أiَِ  َعنْ  السَّ  

                                            
 . ٢٤٣:  ٢والتنوير، البن عاشور قاضي املالكية بتونس  التحرير .١
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: قـال  زيـاد،  بـن  الـرمحن  عبد حدثنا: قال الكيساين، شعيب بن سليمان حدثنا
 قـدم  من: قال عمر، أن شرحبيل، بن عمرو عن إبراهيم، عن احلكم، عن شعبة، حدثنا

 يف ثَقَلـه  بتقدميـه  يكـون  أنه على أعلم، واهللا عندنا، منه ذلك يكن فلم له، حج فال ثقله
 ولكنه حجه؟ من وحلّ ذلك قبل حج وقد كذلك ذلك يكون وكيف حيجج، مل من: معىن

 مكة عن الشخوص وقت يف يعقبه يكون أن ينبغي عما الناقص احلج حج من: معىن يف
 الوقـوف  حكـم  يف هـو  وهل مبزدلفة، الوقوف حكم ...وسنذكر احلاج، يريد حيث إىل

 وينبغـي  اهللا شـاء  إن ذلـك  خـالف  على هو أو الناس، بعض يقول كما احلج يف بعرفة
 منـهما،  اآلخـرة  وقت يف بينهما جامعاً مجيعاً باملزدلفة والعشاء املغرب يصلي أن للحاج

 قـد  العلـم  أهـل  أن غـري  منهما، اآلخرة وقت يف مجيعاً ا صالّمها 9اهللا رسول فإن
 بال واحدة بإقامة أو واحدة؟ وإقامة بأذان أو وإقامتني، أبأذانني يصليهما، كيف اختلفوا

 بـن  عمر عن القول هذا روي وقد وإقامتني، بأذانني يصليهما: يقول بعضهم فكان أذان؟
  ١مسعود... بن اهللا عبد وعن اخلطاب،

 ال عنـدنا  واجـب  الوقف هذا) وقف مث( قوله: ،مبزدلفة الوقوف يف مطلب احلنفيـة: وقال 
 يف كمـا  فيهمـا  للشـافعي  خالفاً واجبة؛ ال الفجر إىل مؤكدة سنة مبزدلفة والبيتوتة سنة،

  ٢وشرحه... اللباب
 اإلمـام  فيصـلي . الشمس طلوع حىت النحر يوم فجر بعد: وقته :مبزدلفة الوقوف

 روي ملا حمسر، بطن إالّ موقف كلها واملزدلفة. معه والناس يقف مث بغلس الصبح بالناس
 بطـن  عـن  وارتفعوا موقف مزدلفة <كل: قال 9اهللا رسول أن عنه اهللا رضي جابر عن

                                            
 . ١٤٦:  ٢القرآن، للطحاوي  أحكام .١
 . ٥١١:  ٢ابن عابدين  حاشية .٢
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  :الوجوب دليل ١حمسر>.
 9اهللا رسـول  رأيت ما: قال مسعود بن عبداهللا روى فقد 9الرسول عملـ أ

 يومئـذ  الفجـر  وصـلّى  جبمع والعشاء املغرب صالة: صالتني إالّ مليقاا إالّ صالة صلى
 القصواء ركب مث: ... قال جابر وعن ٢بغلس. وقتها قبل: وقال: رواية ويف ميقاا. قبل
   ٣واقفاً... يزل فلم و وحده وهلّله وكبره فدعاه القبلة فاستقبل احلرام املشعر أتى حىت

 مـن  يل هل: فقلت جبمع 9النيب أتيت: قال مضرس بن عروة عن روي ـ ب 
 ذلك قبل وأفاض يفيض حىت املوقف هذا ووقف معنا الصالة هذه صلّى من: فقال حج؟

 لـيس  وهـو  احلج متام به علق فقد ٤تفثه. وقضى حجه متّ فقد اراً أو ليالً عرفات من
 نغلـس  كنـا : قالت حبيبة أم فعن بالليل أهله ضعفة قدم 9اهللا رسول ألن اتفاقاً ركناً
 قـدم  فـيمن  كنت: قال عباس ابن وعن ٥.مىن إىل املزدلفة من 9اهللا رسول عهد على
 الوقـوف  تـرك  وإذا قـدمهم.  ملـا  ركنـاً  كان ولو ٦أهله. ضعفة يف املزدلفة ليلة 9النيب

 وجب عذر بال تركه وإن. شيء عليه جيب وال جاز لزمحة أو سن كرب أو ملرض مبزدلفة
  ٧دم. عليه

                                            
 . ٥٥/٣٠١٢ باب املناسك، كتاب:  ٢ماجة  ابن .١
 . ٤٨/٢٩٢ باب احلج، كتاب:  ٢ مسلم .٢
 . ١٩/١٤٧ باب احلج، كتاب:  ٢ مسلم. ٣
 . ٢٦٤:  ٥النسائي  .٤
 . ٢٦٢:  ٥النسائي . ٥
 . ٢٦١:  ٥ النسائي. ٦
 . ١٨٨:  ١فقه العبادات، احلنفية  .٧
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   وقال احلنابلة:

 وتارة مبزدلفة، بالوقوف أمحد عنه يعرب تارة. واجب اجلملة يف مبزدلفة الوقوف نّإ
 ِعْنــدَ  اللــهَ  َفــاْذكُُروا َعرََفــاٍت  ِمــنْ  أََفْضــُتمْ  َفــإَِذا´: ســبحانه لقولــه مبزدلفــة باملبيــت يعــرب

 أريد وإن. تقدم كما كلها مزدلفة: احلرام واملشعر .™َهـَداكُمْ  كFََ  اْذكُُروهُ  وَ  الَْحرَامِ  الَْمْشَعرِ 
 قـول  بـدليل  حولـه،  فيمـا  بـالوقوف  حيصل وذلك عنده، بالذكر أمر فقد قزح نفس به

  .»حمسر بطن عن وارفعوا موقف كلها ومزدلفة املوقف هذا« 9النيب
 هـذا «: وقـال  ،»مناسـككم  عـين  خذوا«: وقال ا، وقف 9النيب فإنَّ: وأيضاً

 طلعـت  فإن .»موقف كلها وعرفة املوقف هذا«: قال كما ،»موقف كلها ومزدلفة املوقف
  .صحيح وحجه دم، فعليه باملزدلفة يقف ومل الشمس

 النـاس  أرى وال كعرفـة،  عندي مجع أمر ليس  :القاسم ابن رواية يف :أمحد قال
 بعرفـة،  وقف وقد جبمع، الوقوف فاته رجل عن أيب سألت: صاحل وقال .كذلك جعلوها

حـديث  عن أمحد سألت: أبوطالب وقال .دم عليه: قال الشمس؟ طلوع بعد جبمع ومر 
 فقد اراً أو ليالً ذلك، قبل عرفات أتى وقد الصبح، صالة معنا صلَّى من: الطائي عروة

 مـع  مجعـاً  يشـهد  ومل عرفـات،  أتـى  من يصنع فكيف: قلت شديد، هذا: قال .حجه متَّ
  ١...جيئها مل ممن حاالً أحسن هذا: قال اإلمام؟

  تقدمي النساِء والضعفَة� إىلَ م�ىن عند الشيعة اإلمامية:

من ترك الوقوف فيما بني الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه ويستثين مـن  
ذلك النساء والصبيان واخلائف والضعفاء كالشيوخ واملرضى فيجوز هلم حينئذ الوقـوف  

                                            
 . ٦٠٧:  ٢، البن تيمية، كتاب احلج شرح العمدة .١



 هـ١٤٤٠محرّم الحرام    /  ٥٠ميقات الحّج ـ 

٤٠ 

  ١يف املزدلفة ليلة العيد واإلفاضة منها قبل طلوع الفجر إىل مىن.
  :روايات الباب وإليك بعضها 1وقد مجع صاحب وسائل الشيعة

أصـلحك اهللا الرجـل األعجمـي    <: 7حممد بن حكيم قال: قلت أليب عبد اهللا
واملرأة الضعيفة تكونان مع اجلمم من عرفات مر م كما هم  ال األعرايب، فإذا أفاض

ـ  أجـز أوا ا فقد أليس قد صلّ< :7، قالإىل مىن مل يرتل م مجعاً ن مل إهم، قلـت: ف
  ٢>.همأجزأهللا فيها فقد ا ن كانوا ذكرواإف : فذكروا اهللا فيها؟7وا؟ فقاليصلّ

أيب املغرا،  ، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عنوعن عدة من أصحابنا
للنسـاء والصـبيان أن    9رسـول اهللا  رخـص : <7اهللا عبـد  عن أيب بصري، عن أيب

  ...>.يفيضوا بليل
ن أيب ب عن سهل بن زياد، عن أمحد بن حممد، عن عليوعن عدة من أصحابنا، 

 خائف أفاض من املشعر احلـرام لـيالً   أي امرأة أو رجل<قال:  8محزة، عن أحدمها
  ...>.فال بأس فلريم اجلمرة

ابن علي الوشـاء، عـن    وعن احلسني بن حممد، عن معلى بن حممد، عن احلسن
 9رسول اهللا إنّ<يقول:  7أبان بن عثمان، عن سعيد السمان قال: مسعت أباعبد اهللا

  ...>.من املزدلفة إىل مىن ليالًالنساء  عجل
حفـص بـن البختـري     وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عـن 

للنسـاء   9رخـص رسـول اهللا  <قـال:   7وغريه، عن أيب بصري، عـن أيب عبـد اهللا  
مجع بليل، وأن يرموا اجلمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت  والضعفاء أن يفيضوا من

                                            
 .  ٣٧٤سألة امل احلج، للسيد اخلويي، مناسك؛  ٢٣أبواب الوقوف باملشعر ب  ، ٣٧:  ١٤الوسائل  .١
 . ٣احلديث  ،٢٥الباب  ،أبواب الوقوف باملشعر ،الوسائل .٢
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  ح عنهن.يذب لوا منوكّ
بصري قال: مسعت أبا  حممد بن علي بن احلسني بإسناده عن ابن مسكان، عن أيب

ال بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند املشعر ساعة، مث <يقول:  7عبد اهللا
ن فريمني اجلمرة، مث يصربن سـاعة، مث يقصـرن ويـنطلقن إىل مكـة      إىل مىن ينطلق
  أن يذبح عنهن فإن يوكلن من يذبح عنهن.أن يكن يردن  فيطفن إالّ

عن احلسني بن سعيد عن  عن أمحد بن حممد، ،حممد بن احلسن بإسناده عن سعد
يف التقدم <أنه قال:  7عن أيب عبد اهللا عمري، عن هشام بن سامل وغريه، حممد بن أيب

 والتقـدم مـن مزدلفـة إىل مـىن     طلوع الشمس: (ال بأس به). من مىن إىل عرفات قبل
  مبىن (ال بأس به). يرمون اجلمار ويصلون الفجر يف منازهلم

محله الشـيخ علـى املعـذور ملـا     :  1صاحب الوسائل، الشيخ حر العاملييقول 
  ١...تقدم

  

  تقدمي النساِء والضعفَة� إىلَ م�ىن عند أهل السنة:

إىل أنه من السنة تقدمي الضعفاء من النساء وغريهن مـن  أهل السنة ذهب فقهاء 
مزدلفة إىل مىن قبل طلوع الفجر بعد نصـف الليـل لريمـوا مجـرة العقبـة قبـل زمحـة        

  ٢...الناس
                                            

 . ٣١ـ  ٢٨:  ١٤الشيعة، احلر العاملي  وسائل .١
 : ٢ عابـدين  ابن وحاشية ،١٣٦ : ٢ بدائع الصنائع؛ نقالً عن:  ٩٦:  ٣٧. املوسوعة الفقهية الكويتية ٢

ـ  ١٣٩ : ٨ للنـووي  وامـوع  ،١٨٠ : ١ اإلكليل وجواهر ،١٧٨  ،٥٠٠ : ١ احملتـاج  ومغـين  ،١٤٠ ـ
 استأذنت< حديث: . ٤٩٧ : ٢ القناع وكشاف ،٤٢٢ : ٣ قدامة البن واملغين ،٩٩ : ٣ الطالبني وروضة

 . ٩٣٩ : ٢ ومسلم ،٥٢٦ : ٣ الباري فتح ،البخاري أخرجه ...>،9اهللا رسول سودة
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الضعفة والنساء، وممن كان يقدم ضعفة أهله عبـد الـرمحن بـن     وال بأس بتقدمي
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الـرأي وال نعلـم    عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري

  9.١بفعل نبيهم واقتداًء ملشقة الزحام عنهم ودفعاً م فيه رفقاً نّ، وألفيه خمالفاً
رواه  >.ليلة املزدلفة يف ضعفة أهلـه  9أنا ممن قدم النيب< :وعن ابن عباس قال

عنـد املشـعر احلـرام     وعن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون .البخاري ومسلم
 مام وقبل أن يـدفع مث يرجعون قبل أن يقف اإل ،فيذكرون اهللا ما بدا هلم ،باملزدلفة بليل

فـإذا قـدموا رمـوا اجلمـرة      ،فمنهم من يقدم مىن لصالة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك
  ٢.) رواه البخاري ومسلم9(أرخص يف أولئك رسول اهللا :يقول وكان ابن عمر

طلوع  وحديث عائشة وابن عباس وابن عمر فيها دليل على جواز اإلفاضة قبل
  ٣س، ويف بقية جزء من الليل ملن كان من الضعفة.الشم

  املبيت مبزدلفة عند الشيعة اإلمامية:

إنّ هذا املبيت واجب على غري ذوي األعذار، كما ذكره السيد املرتضى يف رسائله، قال: 
  ٤.>..مضطراً قبل طلوع الشمس إالّاملزدلفة)   (منيفض منها  وال<... 

فة، فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة، مثّ قف ا بسفح وبت باملزدلالشيخ الصدوق : .. 
قف ا، فإنّ الوقف ا فريضة، فأمحـد   جبل ثبري، و اجلبل إىل أن تطلع الشمس على

، وأدع لنفسك ما بينـك وبـني   9وصلّ على النيب اهللا، وهلّله، وسبحه، وجمده، وكبره،
                                            

 . ٤٤٣:  ٣ ابن قدامةعبداهللا املغين،  .١
 . ١٤٠:  ٨، للنووي اموع .٢
 . ١٤٣:  ٥ األوطار، الشوكاين نيل. ٣
 . ٦٨:  ٣ شريف املرتضىل الئرسا. ٤
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افهـا يف احلـرم فـأفض    فإذا طلعت ورأت اإلبل مواضع أخف طلوع الشمس على ثبري،
قلت باملسعى مبكّة، مثّ  مقدار مائة خطوة، وقل كما فيه حتى تأيت وادي محسر، فارمل

فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به مـن مزدلفـة فعلـت، وإن     إمض إىل مىن.
  ١.فأنت يف سعة، فأغسلها أحببت أن يكون من رحلك مبىن

 :قـال  7عـن أيب عبـد اهللا   ...احلـج ركن مـن أركـان    الوقوف باملشعر احلرام
مـن أفـاض مـن    < :وية بن عمار قـال اويف الصحيح عن مع>. فريضة الوقوف باملشعر<

ويف الصحيح عن احلليب عـن أيب  ...>. وليبيت ا عرفات إىل مىن فلريجع وليأت مجعاً
 رن اهللا تعاىل اعتذإن قدم وقد فاته عرفات فليقف باملشعر احلرام فإو< :قال 7عبد اهللا

 ،ن يفـيض النـاس  ألعبده وقدمت حجه إذا أدرك املشعر احلرام قبل طلوع الشمس وقبل 
  ٢>.عمرة مفردة وعليه احلج من قابل فان مل يدرك املشعر احلرام فقد فاته احلج فيجعلها

  املبيت مبزدلفة عند أهل السنة:

زدلفة وحيصل املبيت باملزدلفة باحلضور يف أية بقعة كانت من مزدلفة، حلديث: م
كما أن هذا املبيت حيصل عند الشافعية واحلنابلة . بطن حمسر كلُّها موقف، وارتفعوا عن

باحلضور يف مزدلفة يف ساعة من النصف الثاين من ليلة النحر، وأنه لو دفع من مزدلفـة  
بعد نصف الليل أجزأه وحصل املبيت وال دم عليه، سواء كان هذا الدفع لعـذر أو لغـري   

يعد إليها فقد ترك املبيت،  عذر، وأنه لو دفع من مزدلفة قبل نصف الليل ولو بيسري ومل
فإن عاد قبل طلوع الفجر أجزأه املبيت وال شيء عليه، ومـن مل يوافـق مزدلفـة إالّ يف    

                                            
 . ٢٧١، الشيخ الصدوق : املقنع .١
 . ٧٢٥:  ٢، العالمة احللي منتهى املطلب .٢
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  ١.النصف األخري من الليل فال شيء عليه
  

  هنا مسائل البد لنا من البحث حوهلا:

إنّ احلكومة السعودية منعت أخرياً النساء من الوقـوف يف املشـعر، وأمـرت     ـ١
لسيارات العبور منه بدون توقف، فهـل جيـزي ذلـك؟ وهـل يصـدق الوقـوف       سائقي ا

  االضطراري على هذا العبور منه أم ال؟ فما حكم هذا؟ فهل حجهن صحيح أم ال؟
ال يوجد عنوان <الوقوف االضطراري> يف الروايات، بـل املوجـود فيهـا عـدة     

 مىن إىل عرفات قبـل  يف التقدم من<أنه قال:  7اهللا عبد عن أيبعناوين نذكرها هنا: 
 عجـل  9اهللا رسـول  إنّـ   فيقفن عند املشعر سـاعة > ـ ...  ال بأس به طلوع الشمس

للنسـاء والصـبيان أن يفيضـوا     9رسول اهللا رخصـ   من املزدلفة إىل مىن النساء ليالً
  ـ و... مجع بليل للنساء والضعفاء أن يفيضوا من 9اهللا رخص رسولـ  بليل

ر ساعة) فقهياً للمضطر والضعفاء ليس معناه التوقـف،  فالوقوف (يقفن عند املشع
بل الكون فيه ولو بلحظة، دليل ذلك عنـوان السـاعة، ألنّ املـراد مـن السـاعة لـيس       

...>، مـن املزدلفـة إىل مـىن    النساء ليالً لعج 9رسول اهللا إنّ: <7دقيقة، وقوله٦٠
  دليل قطعي على ذلك. وكذلك لفظة االفاضة.

ال  طلوع الشمس يف التقدم من مىن إىل عرفات قبل: <7وقول اإلمام الصادق
>، أدلّ دليل على أنّ املراد من الوقوف ليس الوقـوف بـاملعىن اللغـوي، وقـال     بأس به

  .على املعذور 1: محله الشيخ1صاحب الوسائل
السـيد الشـبريي    والخيفى أنّ الفقهاء أفتوا جبواز ذلك. (التقدم ليالً)؛ ولكن قـال 

                                            
 .٩٥:  ٣٧الفقهية الكويتية  . املوسوعة١
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الفاضة من املزدلفة ولو قبل منتصف الليل، كالنساء والصبيان واملرضى الزجناين: جيوز ا
والشيوخ، ولكن جيب عليهم أداء بعض األذكار كاالستغفار والتسبيح حني العبـور مـن   

  ١.™َفاْذكُُروا اللَه ِعْنَد الَْمْشَعرِالَْحرامِ ´املزدلفة، عمالً بالنص القرآين 
املشعر من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، جيب البقاء يف وقال السيد اخلامنئي: 

أنّ الركن منه مسمى الوقوف ولو مبقدار دقيقة أو دقيقتني فإن وقـف بقـدر املسـمى     إالّ
، وأما إن ترك مسـمى الوقـوف اختيـاراً    وترك الباقى عمداً صح حجه وإن فعل حراماً

  فحجه باطل.
وقوف بقـدر املسـمى للنسـاء    جتوز اإلفاضة من املشعر إىل مىن ليلة العيد بعد ال

 والضعفاء واألطفال والشيوخ ومن له عذر كاخلوف أو املرض، وكذا ملن ينفر م ويعتين
  ٢بأحواهلم كاملمرض واخلادم.

يستثىن من وجوب الوقوف باملزدلفة باملقدار املتقدم اخلائف والصـبيان والنسـاء   
فإنـه جيـوز هلـؤالء االكتفـاء     والضعفاء ـ كالشيوخ واملرضى ـ ومن يتـولّى شـؤوم،     

: هل يكفـي  ١السؤال بالوقوف فيها ليلة العيد واإلفاضة منها إىل مىن قبل طلوع الفجر.
اجلواب: نعم يكفي للنسـاء   النساء يف املشعر املكث مبا يصدق عليه الوقوف ولو قليالً؟

  ٣.مسمى الوقوف يف املزدلفة ليلة العيد
عذار كالنساء والصبيان والضعفاء، كالشيوخ واملرضى، ومن يتـوىل أمـر   جيوز لذوي األ

واالفاضة منـها إىل مـىن قبـل طلـوع      ،الوقوف يف املزدلفة ليلة العيد ـهؤالء واخلائف  

                                            
 حممد القايين (مسؤول اإلستفتاآت لبعثة احلج الدينية، السيد الشبريي الزجناين). الشيخ .١
 . ١٢٦: ، ٣٣٧ـ  ٣٣٦سألة ، امللسيد اخلامنئيل ،مناسك احلج .٢
 .١٨٨:  ١، ٣٧٤السيستاين، املسألة مناسك احلج، للسيد  .٣
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  ١.الفجر
  :يف املشعر احلرام مثّ اإلفاضة إىل مىن لعدة طوائف الوقوف قليالً جيوز

وعلى هذا جيوز ملن له عـذر  . عذورينامل كلّ. ٤ الشيوخ. ٣املرضى. ٢ النساء. ١
وبنـاًء علـى هـذا جيـوز     . أن يقف يف املشعر احلرام شيئاً من الوقت مثّ يفيض إىل مـىن 

للشيوخ والنساء واألطفال وكلّ من كان معهم ممن يقوم خبدمتهم ورعايتهم أو إرشادهم 
بعد توقف قليل إىل مىن ( ح يوم العيد بسبب الزحام، أن يذهبوا ليالًاوخيافون األذى صب

ولكن األحوط . و ذكر اهللا تعاىل يف املشعر احلرام) ورمي مجرة العقبة يف نفس تلك الليلة
 ٢.استحباباً أن ال يتحرك من املشعر احلرام قبل نصف الليل

من ترك الوقوف فيما بني الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه، ويستثىن مـن  
كالشيوخ واملرضى فيجوز هلم حينئذ الوقـوف   ذلك النساء والصبيان واخلائف والضعفاء

  ٣.يف املزدلفة ليلة العيد واالفاضة منها قبل طلوع الفجر إىل مىن
وبذلك أفىت سائر الفقهاء كاإلمام اخلمـيين، والشـيخ جـواد التربيـزى، والسـيد      

، والشيخ لطـف اهللا الصـايف،   4حممدرضا الگلپايگاين، والشيخ حممد الفاضل اللنكراين
يف ) والضـعفاء كالشـيوخ واملرضـى    ،واخلـائف  ،والصبيان ،النساء(يكفي الكون وقالوا: 

  .الفجر طلوع مقداراً من الليل، مث اخلروج منه قبل املشعراحلرام
  هل املراد من الوقوف هو الكون يف مزدلفة أم ال؟ـ ٢

ليس املستفاد من بعض النصوص (كصحيحة حممـد بـن حكـيم) وآراء الفقهـاء     

                                            
 . ١٥٦:  ١،  ٣٧١اخلراساين، املسألةمناسك احلج، للشيخ الوحيد  .١
 . ١٣٥ـ  ١٣٤:  ١،  ٢٦٧سألة احلج، للشيخ مكارم الشريازي، امل مناسك .٢
 . ٣٧٤لسيد اخلوئي، املسألة ، لمناسك احلج .٣
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لوقوف، بل املستفاد هو الورود ا ليلة العيد واخلروج منها بدون توقف املعىن اللغوي ل
  ويكفي. كما نقلنا عن السيد الشبريي الزجناين آنفاً.

جيزي نية الوقوف حني العبور عن املشـعر ولـذا اليلـزم     فقهاء الشيعة اإلمامية:
املعذورين، املرور توقف الباصات أو الرتول عنها للنية، فال إشكال على النساء وساير 

  ١عن املشعر ليلة العيد.
بل كيف مـا   ،فال يعترب فيه حنو خمصوص ،املراد بالوقوف هو مطلق الكون يف املشعر نّإ
كما ذكرناه يف الوقوف بعرفـات لصـدق    ،أو راكباً جالساً أم قاعداً فق سواء كان قائماًتأ

  ٢الوقوف باملعىن املذكور على مجيع احلاالت املزبورة .
أما االجتزاء بالوقوف يف اجلملة فيما بني الطلـوعني فقـد   ...  ل السيد اخلويي:قا

وأما بالنسبة إىل مـا  . دلت عليه النصوص الدالة على أن من مل يدرك املشعر فال حج له
ذهب املشـهور إىل   ويكون حجه صحيحاً أم يبطل؟ قبل الفجر فهل جيزئ الوقوف ليالً

مـن   املستفاد منها أنّ نّإ. فالفجر عامداً بعد أن وقف قليالًاالجتزاء، وأنه لو أفاض قبل 
  ...وإمنا ترك واجباً جيربه بشاة ،يفسد حجه أفاض قبل طلوع الفجر عاملاً عامداً ال

مث إنّ شيخنا اُألستاذ النائيين (قدس سره) بعد ما اختار مذهب املشهور مـن  ... 
وع الشمس، ذكر أنه لو أفاض قبـل  الركن مسمى الوقوف يف جزء من الليل إىل طل أنّ

ه مطلقاً، أي ولو كان عمداً، ولكن األحـوط أن جيـربه بشـاة.    طلوع الشمس صححج 
  ٣...والظاهر أنه ال وجه هلذا اجلرب

                                            
 هـ . ق .١٤٣٩هـ . ش ـ ١٣٩٧؛ تاريخ النشر١٢٥خمتصر املناسك، منصور املظاهرى :  .١

 . ١٨:  ٤احلج، تقرير حبث السيد حممود الشاهرودي، جلنايت الشاهرودي  . كتاب ٢
 . ٢٠٩ـ  ٢٠٧:  ٢٩. كتاب احلج، تقرير حبث السيد اخلويي، للخلخايل  ٣
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لكن الركن منه هو الوقوف يف اجلملة، فإذا وقف مقداراً ...  وقال الشيخ الفياض:
وقـال يف   مـاً. ن ارتكـب حمر إحجه و صحداً بني الطلوعني ومل يقف الباقي ولو متعم ما

بني طلوع الفجر مـن   : جيب على احلاج الوقوف يف املشعر احلرام ٢٠٥مسألة  مناسكه:
ذلـك النسـاء والصـبيان واخلـائف والضـعفاء       يوم العيد وطلوع الشمس، ويستثىن من

 أنفيجوز هلم بعد الوقوف يف املزدلفـة ليلـة العيـد فتـرة قصـرية،       كالشيوخ واملرضى،
 ١ يفيضوا منها ليالً قبل الفجر إىل مىن، ويرموا مجرة العقبة ليالً.

اليت  ، يكون للحاج ال احلاجة٢٠٥والخيفى أنّ هذا احلكم الذي جاء قبل مسألة
 وز هلا االفاضة من املشعر احلرام قبل طلوع الفجر.جت

الشـريفة:   الظاهر أنّ ذكر اهللا تعاىل عند املشعراحلرام واجب كما حتكي اآلية ـ٣
ومن صلّى فيه فقد عمل ذا الواجـب، ألنّ   ،™...الَْحـرَاِم  َفاْذكُُروا اللَه ِعْنَد الَْمْشَعرِ  ...´

أدركها ه؛ فيا حبذا ملن نهذه العرصة قد هيأها اهللا تعاىل لعباده أن يعبدوا ربهم ويستغفرو
عند الفقهاء اإلمامية عدم وجوب الذكر مع أنّ الكون فيـه   ٢ليلة النحر. ولكن املعروف،

  واجب. 
بوجوب وقوف املشـعر ممـا ال ينبغـي     وباجلملة القول...  قال احملقق األردبيلي:

القول بوجـوب الـذكر لظـاهر     إنكاره ملا ذكرناه بل لإلمجاع على الظاهر، وينبغي أيضاً
  ٣...اآلية واألخبار، مع عدم دليل صاحل للمنع

ن إالظاهر من الكتاب والسنة هو الوجوب و نّإوكيف كان  ال احملقق الداماد:وق

                                            
 . ٢٠٧؛ مناسك احلج :  ٤٥٧:  ١٠ الفياض مبسوطة، الشيخ حممد إسحاق . تعاليق ١
 هكذا قال الشيخ حممد القايين. .٢
 . ٢٧٢. زبدة البيان يف أحكام القرآن، احملقق األردبيلي :  ٣
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ن يقـرر  أ ذقد أفاد سيدنا األستا :يف اهلامش اجلوادي اآلمليقال . نادراً مل يشتهر بل عد
والثانية  .وىل يف أصل وجوب الدعاء وعدمهالبحث هكذا: تنقيح البحث من جهتني: األ

علـى   نه ال جيب ما هو املأثور مـن األدعيـة. ويـدلّ   أو ،يف كفاية صرف وجود الدعاء
نه يقع الكالم يف وجوب إوجوب الدعاء وكفاية صرف وجوده ما رواه ابن مسكان. مث 

والظاهر  ؛ظاهر اآلية هو الوجوب وكذا ظاهر ما رواه حممد بن حكيم نّإالذكر وعدمه ف
والظـاهر   ؛اللساين ال القلـيب  والظاهر من الذكر هو ؛ن مل يتحقق الدعاءإكفاية ذكر اهللا و

فيمكن محل ذكر اهللا على الدعاء فـال تعـارض بـني     ؛صدق الذكر اللساين على الدعاء
  ١. انتهى ما كتبه بقلمه الشريف.فتدبر جيداً، احلديثني

 َعرََفـاٍت  ِمـنْ  أََفْضُتمْ  َفإَِذا´دليلنا بعد اإلمجاع املتردد قوله تعاىل: قال يف اإلنتصار:

 واألمر على الوجوب، وال جيوز أن يوجب ذكـر اهللا  .™الَْحـرَامِ  الَْمْشَعرِ  ِعْندَ  اللهَ  َفاْذكُُروا
 الوقـوف.  من أوجب الذكر فيه أوجـب  كلّ وقد أوجب الكون فيه، وألنّ تعاىل فيه إالّ

 فإنّ وأيضاً داللة. فإن قالوا: حنمل ذلك على الندب قلنا: هو خالف الظاهر وحيتاج إىل
بال خالف، وليس كذلك  ى سائر أركان احلج سقط احلج عن ذمتهمن وقف باملشعر وأد

  إذا مل يقف به.
 هذه اآلية تدل على وجوب الذكر، وأنتم ال توجبونه وإمنـا توجبـون   :فإن قيل

  الوقوف مثل عرفة.
تقتضـي   قلنا: ال ميتنع أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه اآلية. وبعد فإن اآليـة 

  ٢.كون يف املكان املخصوص والذكر مجيعاًوجوب ال

                                            
 . ٧٨:  ٣احلج، تقرير حبث احملقق الداماد، اجلوادي اآلملي  . كتاب ١
 . ٢٣٣ـ  ٢٣٢، الشريف املرتضى : . االنتصار ٢
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وقد اعترض على االستدالل باآلية بأا تدل على وجـوب   مة احللي:قال العالّ
وأجاب السيد: بأنه ال ميتنـع   ال توجبونه، وإمنا توجبون الوقوف مثل عرفة. الذكر وأنتم

الكـون يف  فإن األمـر يقتضـي وجـوب     أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه اآلية. وبعد
الذكر مسـتحب غـري واجـب     الدليل على أنّ ، فإذا دلّاملكان املخصوص والذكر مجيعاً

يتناوله الظاهر، وتقدير الكالم: فإذا أفضتم من عرفات  أخرجناه من الظاهر وبقي اآلخر
مث اعترض بأن الكون يف املكان يتبع الذكر  واذكروا اهللا تعاىل فيه. فكونوا باملشعر احلرام

إمنا يراد له ومن أجله ، فإذا ثبت أن الذكر مستحب فكذا  ب أو استحباب، ألنهيف وجو
عبـادة   الكـون  للـذكر، ألنّ  وأجاب: باملنع من كون الكون يف ذلك املكان تابعاً الكون.

مل يتبع الذكر يف  مفردة عن الذكر، والذكر عبادة أخرى، وإحدامها ال يتبع األخرى، كما
فشـكر اهللا علـى نعمـه     واجباً يكن ن، على أن الذكر إن ملعرفات الكون يف ذلك املكا

  املشعر فيجب الكون فيه. حال، وقد أمر بأن نشكره عند واجب على كلّ
تقييده  املعطوف ال جيب تقييد الذكر ال يستلزم تقييد الشكر، فإنّ مث اعترض بأنّ
ل كقولـه:  العطف يقتضـي التسـاوي يف حكـم احملـ     وأجاب: بأنّ مبا قيد املعطوف عليه.

  .للفعلني معاً الدار حملٌّ ده، فإنّوقي >يف الدار زيداً ضرب<ا
لـيس   بوجـوب الـذكر   أصل االعتراض مشكل، وجواب السـيد أوالً  واعلم أنّ

  جبيد. ، ومنعه التبعية ليسجبيد، واالعتراض على جوابه الثاين مشكل أيضاً
 ب الكـون بـه،  الشكر إذا وجب باملشـعر وجـ   واألقرب جوابه األخري، وهو أنّ

باملنع ليس  واالعتراض بأن تقييد املعطوف عليه ال يقتضي تقييد املعطوف جيد، وجوابه
  جبيد.

أفيضوا،  نعم األوىل أن يقول: التقييد هنا ثابت، ألن الكالم األول مل يتم، لقوله: مث
بـني أجـزاء    متخلالً مستقالً لزم أن يكون وجوب الشكر كالماً ، وإالّفكان التقييد ثابتاً

أن يقال: جيب الذكر ال بـاملعىن   . وغري بعيد من الصوابالكالم وهو غري مستعمل عرفاً
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  ١به إىل اهللا تعاىل. إيقاع الفعل متقرباً املتعارف بل مبعىن النية املشتملة على قصد
الوقوف مبزدلفة ليلة العيد؛ فله وقت آخـر اضـطراري وهـو     هفاتومن ـ ٤ 

بـل االمجـاع   «قال صاحب اجلواهر:  شمس إىل زواهلا. وبهالوقوف ا من طلوع ال
عبـد اهللا عليـه    قلت أليب ،معاوية إىل النصوص اليت منها صحيح بقسميه عليه، مضافاً

فيقف  فلريجع فليأت مجعاً<مىن؟ قال:  السالم: ما تقول يف رجل أفاض من عرفات إىل
ويتفق هذا مع فتوى السيد احلكيم، والسـيد   ٢>.ا وإن كان الناس قد أفاضوا من مجع

اخلوئي، ولكن هذا السيد مل جيعل الزوال احلد النهائي للمضطر، بل قال: أجزأه الوقـوف  
  ا بعد طلوع الشمس.م وقتاً

  :الشيعة اإلمامية
الرجل غري املعذور جيب عليـه الوقـوف باملشـعر بعـد      أوالً: فتحصل مما ذكرنـا 

لع الشمس، مث االفاضة إىل مىن. وعلى ذلك فيكون وقت االفاضة من عرفات حىت تط
، هذا على قول املشهور. وليلـة  الوقوف باملشعر ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس

  العيد على قول آخر.
رجل املعذور ولكلّ النساء (ولو كن ذوات قوة) والصبيان، هـو العبـور   لل وثانياً:

 :قـال  8عن أحدمها ،أيب محزة بنوعن علي  من املشعر ليلة العيد قبل طلوع الفجر.
وعن ...>. فال بأس فيلزم اجلمرة من املشعر احلرام ليالً رجل خائف أفاض ي امرأة و<أ

يفيض الرجل إذا  نأال بأس : <قال 8مجيل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدمها

                                            
 . ٢٤٠ـ  ٢٣٩:  ٤الشيعة، العالمة احللي  خمتلف.  ١
 . ٣٨:  ١٩الكالم، النجفي  جواهر .٢
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  ١>.كان خائفاً
 ،النساء وغريهنعذار من على اخلائف وصاحب األ تانحممول انالروايت اتانو ه

  .ما مع االختيار فال جيوز ذلكأف
جيب عليه الوقوف باملشعر ولو  الذي مل يدرك االضطراري الليلي للمضطر اً:لثاثو

حممـد بـن   ويدل على ذلك هذا اخلرب الصـحيح:   ا.إىل زواهلبلحظة، من طلوع الشمس 
عن معاوية  شاذان، عن صفوان بن حيىي، يعقوب، عن حممد بن إمساعيل، عن الفضل بن

عبد اهللا عليه السالم: ما تقول يف رجل أفـاض مـن عرفـات     بن عمار، قال: قلت أليب
  ٢.>فيقف ا وإن كان الناس قد أفاضوا من مجع فلريجع فيأيت مجعاً< فأتى مىن؟ قال:

  أهل السنة:

  .املبيت يف مزدلفة ليلة النحر سنة مؤكدة إىل الفجر، ال واجبة احلنفية:
وأما زمان الوقوف فما بني طلوع الفجر من يوم النحـر وطلـوع    :حلنفيـة) (ا ابن عابدين

الشمس، فمن حصل مبزدلفة يف هذا الوقت فقد أدرك الوقوف، سـواء بـات ـا أو ال؟    
  .فإذا فاته الوقوف عن وقته إن كان لعذر فال شيء عليه، وإن كان لغري عذر فعليه دم

املبيت حيصل باحلضور يف مزدلفة يف ساعة من النصـف الثـاين مـن     :الشافعية واحلنابلة
ليلة النحر، وأنه لو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه وحصل املبيت وال دم عليـه،  

  .سواء كان هذا الدفع لعذر أو لغري عذر
ـ حها من مأزمي عرفة إىل قـرن م . وحد..وللمزدلفة ثالثة أمساء ابن قدامة احلنبلي: رس 

                                            
 ٧٢٧ ـ ٧٢٦:  ٢ املطلب، العالمة احللي. منتهى ١
 . ٣٥:  ١٤الشيعة، احلر العاملي  وسائل .٢
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 :9وما على ميني ذلك ومشاله من الشعاب ففي أي موضع وقف منها أجزأه لقول النيب
وقفت ههنا < :قال 9رواه أبو داود وابن ماجة وعن جابر عن النيب >.موقف املزدلفة<

وارفعـوا عـن بطـن    < :وليس وادي حمسر من مزدلفـة لقولـه  >. كلها موقف جبمع ومجع
دفع قبل نصف الليل فإن دفع بعده فال شـئ عليـه   ومن بات مبزدلفة مل جيز له ال >.حمسر

إن مر ا ومل يرتل فعليه دم فإن نزل فال دم عليه مىت  :وقال مالك .الشافعي وذا قال
  ١.ما دفع

حدثين حيىي عن مالك، عـن نـافع، عـن سـامل     ...  باب تقدمي النساء والصبيان املالكية:
عبداهللا بن عمر كان يقدم أهله وصـبيانه مـن   أن أبامها ، وعبيداهللا، ابين عبداهللا بن عمر

  ٢مبىن. ويرموا قبل أن يأيت الناس. املزدلفة إىل مىن حىت يصلوا الصبح
باملشعراحلرام) أي فـإذا وصـل للمشـعر      قوله: (وندب وقوفه حاشية الدسوقي املالكي:

ام سـنة  الوقوف باملشعر احلر قال املصنف، واملعتمد أن  على ما ...احلرام ندب وقوفه به
  ٣...كما قال ابن رشد

  

  أدعية املشعر احلرام:
  الشيعة اإلمامية:

  

 7عبداهللا أيب عن احلليب معاوية عن احلسن يف الشيخ روى احللّي: مةالعالّ قال

                                            
 . ٤٤٢ـ  ٤٤١:  ٣املغين، عبداهللا بن قدامة  .١
باب من قدم ضـعفة أهلـه    ـ٩٨:  أخرجه البخاري يف كتاب احلج ؛  ٣٩١:  ١، اإلمام مالك . املوطأ٢

حـديث   دمي دفع الضعفة من النساء وغريهن،باب استحباب تق ـ  ٤٩: كتاب احلج ١٥ومسلم يف. بليل
٣٠٤. 

 . ٤٥:  ٢ حاشية الدسوقي .٣
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 جتمع نأ أسئلك إين للهمأ مجع هذه اللهم :ويقول املزدلفة ليلة احلياض تتجاوز وال :قال
 مث قلبـه  يف يل جتمعـه  نأ سألتك الذي اخلري من تؤيسين ال للهمأ اخلري جوامع فيها يل

 نإو .الشـر  جوامـع  تعينين نأو هذا مرتيل يف كءأوليا عرفت ما تعرفين ان إليك اطلب
 الليلـة  تلـك  لـق غت ال السـماء  أبواب نأ بلغنا فإنه فافعل الليلة تلك حتىي نأ استطعت
 وأنتم ربكم ناأ ثناؤه عزوجل تعاىل اهللا لقول النحل كدوي يود هلم .املؤمنني ألصوات

 حيـط  أن أراد عمن الليلة تلك فيحط .لكم ستجيبأ أن يعل وحق يحقّ يتمتأو عبادي
  ١.له يغفر أن أراد ملن ويغفر ذنوبه عنه

إىل  ى الفريضة، وتوقف متوجهـاً فإذا طلع الفجر صلّ قال ابن الرباج يف املهذب:
دعاء املوقف باملشعر احلرام، وجيتهد يف ذلـك إىل طلـوع    القبلة ودعا مبا نورده اآلن من

من ذلك لضرورة، فإنه يستحب له أن يطأ املشـعر برجلـه مـع     الشمس، فإذا مل يتمكن
ينبغـي ملـن أراد الوقـوف باملشـعر      :باب الدعاء يف املوقف باملشعر احلرام. التمكن منه

ىل القبلة، وجيوز له أن يقـف  إ اجلبل متوجهاً احلرام بعد صالة الفجر أن يقف منه بسفح
آالئه وبالئه ما متكـن منـه، ويتشـهد الشـهادتني      مث يكرب اهللا سبحانه ويذكر من ،راكباً

ودعا هلـم   واحداً وإن ذكر األئمة واحداً، ويصلي على النيب وآله واألئمة عليهم السالم
رقبيت مـن   املشعر احلرام، فك ويقول بعد ذلك: اللهم رب من عدوهم كان أفضل. أوترب

عين شر فسقة اجلن واإلنـس، اللـهم أنـت     أمن الرزق احلالل، وادر علي النار، وأوسع
 وخري مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعـل جـائزيت يف   مطلوب إليه، وخري مدعو خري

التقوى مـن   موطين هذا، أن تقيلين عثريت وتقبل معذريت وجتاوز عن خطيئيت، مث اجعل
ة مـرة،  ئة مرة، ويسبحه مئة مرة، وحيمده مئمث يكرب اهللا سبحانه مالدنيا زادي برمحتك. 

                                            
 . ٧٢٤:  ٢املطلب، العالمة احللي  منتهى .١



  املشعـر الحرام...                                                                                            

٥٥ 

 ويقول: اللهم اهدين من الضاللة، وأنقـذين مـن   9مرة، ويصلي على النيب ةئويهلله م
رضاك، فقد  اجلهالة، وامجع يل خري الدنيا واآلخرة، وخذ بناصييت إىل هداك وانقلين إىل

 وجعلتـه علمـاً   لـك فأكرمتـه   فرفعتـه، وذلّ ترى مقامي ذا املشعر الذي اخنفض لك 
احلـرام أن حتـرم    املشـعر  لك حبقأغين فيه مناي ونيل رجائي، اللهم إين أسللناس، فبلّ

 يف دينـك وعمـالً   شعري وبشري على النار، وأن تـرزقين حيـاة يف طاعتـك وبصـرية    
ولوالدي  نفسي وولدي ، وأن حتفظين يفألوامرك وخري الدارين جامعاً بفرائضك، واتباعاً

وجيتهد يف الدعاء واملسألة والتضرع إىل اهللا سبحانه  وأهلي وإخواين وجرياين برمحتك.
الشمس، فإذا طلعت أفاض من املشعر احلرام إىل مـىن، ويأخـذ    إىل حني ابتداء طلوع

الطريق، وال يفيض قبل طلوع الشمس، ويسري بسكينة ووقـار،   حصى اجلمار منه ومن
  لي على النيب وآله عليهم السالم.ويص ويذكر اهللا سبحانه

وصل إىل هذا الـوادي سـعى    وجيتهد يف االستغفار حىت يصل وادي حمسر، فإذا
اللهم سلم عهدي، واقبل تـوبيت   حرك دابته حىت جيوزه، وهو يقول: فيه، فإن كان راكباً

  ١...إىل مىن مث ميضي .وأجب دعويت واخلفين فيمن تركت بعدي

  أهل السنة:

اللهم ... ويسن اإلكثار يف هذه الليلة من التالوة والذكر والصالة : قال الشافعية
كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارمحنـا كمـا وعـدتنا    

  :إىل قوله ™امِ رَ حَ الْ  رِ عَ شْ مَ الْ  دَ نْ عِ  وا اللهَ رُ كُاذْ فَ  اٍت فَ َر عَ  نْ مِ  مْ تُ ضْ فَ ا أَ ذَ إِ فَ ´بقولك وقولك احلق 
ال إلـه إال   ،اهللا أكرب ثالثاً :ومن مجلة ذكره ™يمٌ حِ رَ  ورٌ فُ غَ  اللهَ  نَّ إِ  وا اللهَ رُ فِ غْ تَ اسْ وَ ´

                                            
 . ٢٥٢:  ١املهذب، القاضي ابن الرباج  .١
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  ١.مث يسريون قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار ،اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد
 مستقبل الكعبة فيدعو وحيمد اهللا تعاىل ويكربه ويهلله ويوحده ويقف...  وقال احلنفية:

اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنـا   :أن يقول ويكثر من التلبية واستحب أصحابنا
 نْ ِمـ مْ تُ ضْ فَ ا أَ ذَ إِ فَ ´ :وقولك احلق لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارمحنا كما وعدتنا بقولك

 نَ ِمـلَ  هِ لِـبْ قَ  نْ ِمـ مْ تُ ْنـكُ نْ اِ وَ  مْ اكُدَ  َهـFَ كَـ وهُ رُ كُـاذْ وَ  امِ رَ َحـالْ  رِ عَ شْ مَ الْ  دَ نْ عِ  وا اللهَ رُ كُاذْ فَ  اٍت فَ َر عَ 
  .™يمٌ حِ رَ  ورٌ فُ غَ  اللهَ  نَّ إِ  وا اللهَ رُ فِ غْ تَ اسْ وَ  اُس النَّ  اَض فَ أَ  ُث يْ حَ  نْ وا مِ يضُ فِ أَ  مَّ ثُ  ;َ الِّ الضَّ 

اللهم آتنا يف الدنيا حسنة وىف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النـار   :قوله ويكثر من
  ٢...اجلامعة ويدعوا مبا أحب وخيتار الدعوات

تعاىل ويثىن عليه ويهلـل ويكـرب    مث يقف باملشعر احلرام مع الناس حيمد اهللا... 
وهذا الوقوف منصوص عليه يف  ،حباجته ويدعو اهللا تعاىل 9ويلىب ويصلى على النيب

  ٣...القرآن
اللهم كما وقفتنا فيـه وأريتنـا إيـاه    < :ويستحب أن يكون من دعائه...  وقال احلنابلة :

  ٤...>.وارمحنا كما وعدتنا بقولك، وقولك احلق ا لذكرك كما هديتنا واغفر لنافوفقن
 مقارنتـه  يكفـي  بـل  معاً والدعاء التكبري على الندب يتوقف ال لكن...  وقال املالكية :

 ٥ألحدمها...
µ     µ     µ

                                            
 .   ٣٠٣،  ٣٠٠:  ٣احملتاج  اية .١
 . ١٤١:  ٨، النووي اموع .٢
 .  ١٩:  ٤، السرخسي املبسوط .٣
 . ٤٤٠:  ٣قدامة  ابناملغين،  .٤
 . ٤٥:  ٢الدسوقي  حاشية .٥
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  ألسديا حمسن

  
: فقـال ! فقيل لـه يف ذلـك   ،فصافحه أبوجهل، لقي أباجهل 9هللارسول  نّ... إ

التقى أخـنس بـن   . ويف خرب تبعاً لعبد مناف ولكنا مىت كنا، إين َألعلم أنه صادق، واهللا
يا أبا احلكم أخـربين عـن حممـد أصـادق هـو أم      : فقال له، شريق وأبوجهل بن هشام

، واهللا! فقال أبوجهل: وحيـك  ؟فإنه ليس هاهنا أحد غريي وغريك يسمع كالمنا، كاذب
بـة والسـقاية   ولكن إذا ذهب بنو قُصي باللواء واحلجا، وما كذب قطُّ ،حممداً لصادق إنَّ

  ؟!والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش
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وليس أبوجهل ينفرد مبواقفه هذه، فهناك غريه من زعماء الشرك، ومنهم احلارث 
بن عامر بن نوفل بن مناف بن قصي بن كالب، كان يكذب النيب بالعالنية، وإذا خال مع 

مـن   ٣٣ادقاً. فرتلت اآليـة  أهل بيته، قال: ما حممد من أهل الكذب، وال أحسبه إالّ ص
  سورة األنعام:

بُونَكَ  الَ َفإِنَُّهمْ  يَُقولُونَ  لَِّذياَقْد نَْعلَُم إِنَُّه لََيْحزُنَُك (  للـهِ ا ِبآيَـاِت  لظَّالِِم;َ ا َولَـِكنَّ  يُكَذِّ
  .)َنيَْجَحُدو 

إنَّ كفر مشـركي مكـة وبالـذات كفـر أيب جهـل وأيب هلـب واُيب بـن خلـف          
، ما أوتـوا مـن قـوة    بكلّله  وحرم 9ومعادام لرسول اهللاعلى الكفر ارهم صرإو

ورسـالته   9، مل يكن مبنياً على عدم معرفـة برسـول اهللا  وأد دينه قتله ووحماوالم 
مي املعجز الدال على نبوته واملصـدق  وآياته البينات ومعجزاته وعلى رأسها القرآن الكر

لرسالته، بل كان منهم تعالياً وعناداً واستكباراً وبغياً وبغضاً وحسداً؛ حىت أنّ بعضهم بقي 
وإن شـهد   9يشكك بالصانع وبالتوحيـد، وال يطيـق االعتـراف بـالنبوة لرسـول اهللا     

عد أن نطق ـا، نطـق ـا    الشهادة األوىل، فظلَّ رافضاً للشهادة الثانية بالنبوة، وحىت ب
ملـا  ، الذي كان يف اجلاهلية ينسب إىل الزندقة، أبا سفيان بن حرب ال ترى أنَّمتردداً؛ أ

  :9ليسلم، عام الفتح، قال له النيب 9جاء إىل رسول اهللا
  ؟أما آن لك أن تشهد أن ال إله إال اهللا

  .قال: بلى، فشهد
  قال: أما آن لك أن تشهد أين رسول اهللا؟

  !قال: أما هذه ففي النفس منها شيء
ويف حديث ابن عباس، عن أبيه، أنه ملا أتى به العباس وقد أردفـه خلفـه يـوم    

، قَالَ له: وحيـك يـا   9فلما رآه رسول اِهللا، وسأله أن يؤمنه، 9الفتح إىل رسول اِهللا
  !اهللا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أن ال اله إالّ
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كرمك! واهللا لقد ظننت أنه لو كان أما أوصلك وأحلمك وي، فقال: بأيب أنت وأم
  !مع اهللا إهلًا غريه لقد أغىن عين شيئًا

  !؟فقال: وحيك يا أبا سفْيان، أمل يأن لك أن تعلم أين رسول اهللا
ا أوصلك وأحلمك وأكرمك! أما هذه ففي النفس منـها  فقال: بأيب أنت وأمي، م

فقال له العباس:  رواية يفو! يف النفس منها حىت اآلن شيئاً فإنَّ ،أما هذه واهللا... ! شيء
  .فشهد وأسلم، ويلك! اشهد شهادة احلق قبل أن تضرب عنقك

 أن يؤمن من دخل داره، وقال: إنه رجل حيب 9مث سأل له العباس رسول اهللا
مـن دخـل دار أيب سـفْيان فهـو     < يف ذلك، وقال: 9فأسعفه رسول اِهللا، الفخر والذكر

ومن ألقى السالح فهو آمن، ومن أغلـق بابـه علَـى     ،آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن
  >.نفسه فهو آمن

وطائفـة  ... إسـالمه،  واختلف يف حسن إسالمه، فطائفة ترى أنه ملا أسلم حسن
  ...ترى أنه كان كهفًا للمنافقني منذ أسلم

وهكذا كان زعماء قريش وكرباؤها وهم مخسة وعشرون منهم الوليد بن املغرية 
وهو أكربهم وأبو جهل وأبي واُمية ابنا خلف وعتبـة وشـيبة ابنـا ربيعـة والنضـر بـن       

  ١١ـ  ٢رمي من سورة ص: احلارث كانوا كما وصفهم الترتيل العزيز يف مقطع قرآين ك
  .)...َوِشَقاقٍ  ِعزَّةٍ  ِيف  كََفُرواْ  لَِّذينَ ابَِل  (

واملـراد بـالعزة مـا يظهرونـه مـن      يف تكرب عن قبول احلق، ومحيـة جاهليـة..   
لقـد   وللمـؤمنني،  9ال العزة احلقيقية فإـا هللا تعـاىل ولرسـوله   ، االستكبار عن احلق

وقالوا: أنت شيخنا وكبرينا وقد أتيناك لتقضي بيننـا  جاؤوا أبا طالب رضوان اهللا عليه، 
وقال: يـا   9وبني ابن أخيك فإنه سفه أحالمنا وشتم آهلتنا فدعا أبو طالب رسول اهللا

قـالوا: دعنـا وآهلتنـا نـدعك      >ماذا يسألونين<ابن أخي هؤالء قومك يسألونك. فقال: 
فقال أبوجهل: هللا  >.طوين كلمة واحدة متلكون ا العرب والعجمتعوأ: <9فقال .وإهلك
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فقاموا وقالوا: أجعل اآلهلة  >.قولوا ال إله إال اهللا<عشر أمثاهلا فقال: وأبوك نعطيك ذلك 
يـا عـم واهللا لـو    <اسـتعرب مث قـال:    9النيب إهلاً واحداً فرتلت هذه اآليات وروي أنّ

 >.ايل ما تركت هذا القول حىت أنفذه أو أقتل دونهوضعت الشمس يف مييين والقمر يف مش
 !فواهللا ال أخذلك أبداً ،امض ألمرك :فقال له أبو طالب

  وكذا اجلحود:
من الفعل جحد األمر وبه جيحد جحداً وجحوداً: أنكره مع علمه به، حىت ساوى 

: اجلحـود بعض علماء اللغة يف املعىن بني اإلنكار واجلحد واجلحـود، فعـن اجلـوهري:    
، ويف اللسان: اجلحد واجلحود: نقيض اإلقرار، كاإلنكار واملعرفة، وهلذا اإلنكار مع العلم

قالوا: إمنا يقع اجلحود بعد املعرفة. فاجلحود يشبه الكتمان واإلخفـاء، إن مل يتضـمنهما،    
ويف الترتيل ففيه كتمان للحقيقة اليت تنكرظاهراً؛ لساناً فيما القلوب تؤمن ا وتقر ا.. 

أم جحدوها بألسنتهم واستيقنوها الرازي:  ١.)َجَحُدوا ِبَها واْسَتْيَقَنْتَها أَنُفُسهموَ (العزيز: 
فأي ظلم  ،)ظُلFًْ َوُعلُـّواً (أما قوله:  ..يف قلوم وضمائرهم، واالستيقان أبلغ من اإليقان

كابر بتسميتها سـحراً   أفحش من ظلم من استيقن أا آيات بينة من عند اهللا تعاىل، مث
  .بيناً

فتراهم يعرفون آياته تعاىل الدالة على أنَّ القرآن من عنـده، فإعجـازه وحتديـه    
هلم، فالتحدي كان عاماً هلم مجيعاً، إن هم يف مكة أو يف املدينة أو يف أي مكـان آخـر،   

رآن، كانوا حتداهم وهم أفصح األمم، ال أم بال فصاحة أو معرفة باللغة اليت نزل ا الق
بقواعدها وبالغتها وفصاحتها وأشعارها هم األعرف ، ومع هذا عجزوا عن ذلك حـني  

ـن ُدوِن (حتداهم مرات ومنها أن يأتوا  ْثلِِه ُمْفَرتَيَاٍت َواْدُعواْ َمـِن اْسـَتطَْعُتم مِّ ِبَعْرشِ ُسَوٍر مِّ

                                            
  .١٤. سورة النمل : ١
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ْثلِـِه ( أتواْي وما أن عجزوا حىت حتداهم أخرى أن  ١.)اللِه إِن كُنُتْم َصاِدِق;َ  ـن مِّ ِبُسوَرٍة مِّ
ن ُدوِن اللِه إِْن كُنُتْم َصاِدِق;َ    ٢.)َواْدُعواْ ُشَهَداءَكُم مِّ

ولكنهم, وإن عجزوا عن هذا التحدي الصريح هلم، وأنه ال قدرة هلم على ذلـك،  
فارتضـوا   كتموا إميام وجحدوا به يف ظواهرهم عناداً واستكباراً وتصلباً يف كفـرهم.. 

 اهللا تعـاىل   ، وينكر توحيدونعمه هوحجج ة اهللا تعاىلجيحد بأدلفسهم أن يكونوا ممن ألن
  ٣.)ٱلْكَاِفرونَ  إِالَّ ِبآيَاتَِنآ يَْجَحدُ  َوَما ...(. .وعنادعلـى علـم منه ه وربوبـيت

أكثرهم مـاالً ومعرفـةً بـآداب    فهذا الوليد بن املغرية املخزومي من كربائهم ومن 
العربية وبالغتها، راح يصف القرآن الكرمي وقوة تراكيبه وبالغته ومسو معانيـه وعذوبـة   

  ..ألفاظه وجزالتها، حيث يقول بعد أن مسع آيات منه تتلى
 زِ زِيـعَ الْ  اللـهِ  نَ ِمـ اِب َتـكِ الْ  يـُل زِ نْ تَ *  حـم(: ملا أنزل عليـه  9النيب أنّ فقد روي

  ٤.)اِب قَ عِ الْ  دِ ديِ شَ  ِب وْ التُّ  لِ ابِ قَ وَ  ِب نْ الذَّ  رِ افِ غَ  * مِ ليِ عَ الْ 
 9فلما فطن الـنيب ، قام إىل املسجد والوليد بن املغرية قريب منه يسمع قراءته

فانطلق الوليد حىت أتى جملـس قومـه بـين خمـزوم     ، الستماعه لقراءته أعاد قراءة اآلية
 ،كالماً ما هو من كالم اإلنس وال مـن كـالم اجلـن   فقال: واهللا لقد مسعت من حممد آنفاً 

نه ليعلـو ومـا   إو ،أسفله ملُغدق نّإو ،رمأعاله ملُثْ وإنّ ،عليه لطالوة وإنّ ،له حلالوة وإنّ
  .يعلى

                                            
 .١٣ : هودسورة  .١
 . ٢٣ : البقرةسورة  .٢
 . ٤٧سورة العنكبوت :  .٣
 . ٣ـ  ١سورة غافر:  .٤
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قريش كلُّها! فقال أبوجهل:  ويف رواية أنَّ قريشاً قالت: لئن صبأ الوليد، لتصبونَّ
ق طويل قال: إنه سحر يؤثر، أما ترون أنه يفر أنا أكفيكموه! فدخل عليه... وبعد تفكري

  بني املرء وأهله وولده ومواليه؟!
فقرأ عليه القرآن فكأنـه   9الوليد بن املغرية جاء إىل النيب أنّ بن عباسوعن ا

له رق.  
قومك يرون أن جيمعوا لك ماالً! قـال:   فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إنّ

لك أتيت حممداً تتعرض ملا قبله، قال: قد علمـت قـريش أين مـن    ؟ قال: ليعطوكه فإنم
أكثرها ماالً، قال: فقل فيه قوالً يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره لـه، قـال: ومـاذا    
أقول؟! فواهللا ما فيكم من رجل أعلم باألشعار وال أعلم برجزه وال بقصيده وال بأشعار 

 وإنّ ،لقوله الذي يقول حالوة من هذا، واهللا إنّ اجلن مين، واهللا ما يشبه الذي يقول شيئاً
وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما حتته،  ،مغدق أسفله ،وإنه ملثمر أعاله ،عليه لطالوة

  قال: ال يرضى عنك قومك حىت تقول فيه!
 (يـؤثر يـأثره عـن غـريه)،      قال: فدعين حىت أفكر، فلما فكر قال: هذا سـحر

  .)كَالَّ إِنَُّه كَاَن ِآلَيَاتَِنا َعِنيًدا... * ...َخلَْقُت َوِحيًداَذْرِ� َوَمْن (فرتلت: 
رَ  ... * ...َفَقاَل إِْن َهَذا إِالَّ ِسْحٌر يُْؤثَُر ...(  ١.)إِنَُّه َفكََّر َوَقدَّ

فكان الوليد بن املغرية هذا مصداقاً ملـن جحـد نعـم اهللا تعـاىل وجحـد آياتـه       
على جحوده وكتمانه وتغطيته للحق معانـداً، وغـري   نكرها مع معرفته ا حىت مات أو

 أي ظلم أفحش من ظلم مـن اسـتيقن أنَّ  شاكر ما أسدي إليه من نعمة واسعة ممتدة، و
؟! فكان حقـا شـديد   من عند اهللا تعاىل، مث كابر بتسميتها سحراً بيناً اتآيات بينالقرآن 

                                            
  . سورة املدثر .١
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َختَّـاٍر (فهذه املبالغة الوصفية  ١.)َوَما يَْجَحُد ِبآيَاتَِنآ إِالَّ كُلُّ َختَّاٍر كَُفورٍ (الغدر شديد الكفر! 
  . تليق به ومبن هو على سريته ممن ينكرون آيات اهللا الواضحة!)كَُفورٍ 

ن موهكذا كانت مواقفهم تلبيساً وكتماناً وجحوداً لرسالة السماء بقرآا ونبيها، ف
ـ  ، وة أسلموتأمل احلج ت شكوكهلّق من كثرت شبهه، وأعرض عن تأمـل احلج ة حـق 

، أو أخذته العزة بنفسه وبطغيانه وسلطانه، مات على موقفـه الـرافض  للرسـالة    تأملها
  9.٢والرسول

  أقسام الكفر يف القرآن الكرمي:

نَّ اآليات القرآنية اليت وردت فيها كلمة الكفر مبشتقاا قـد بلغـت   إوكما ذكرنا 
كثر من مخسمئة مرةً؛ وهي تتحدث عن مصاديق عديدة، فكمـا أنَّ لإلميـان واإلسـالم    أ

مراتب ودرجات، كذلك للكفر مراتب وأقسام ذكرها األعالم، نبدأ ذلـك مبـا ورد عـن    
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكـر  يف تقسيم الكفر حيث ورد عن  7اإلمام الصادق

  قال: 7الزبريي، عن أيب عبداهللا مروبن صاحل، عن القاسم بن يزيد، عن أيب ع
>قال: الكفـر يف كتـاب    !وجلَّقلت له: أخربين عن وجوه الكفر يف كتاب اهللا عز

والكفر بترك مـا أمـر    .كفر اجلحود، واجلحود على وجهني: فمنها؛ اهللا على مخسة أوجه
وهو قـول مـن    فأما كفر اجلحود فهو اجلحود بالربوبية. وكفر النعم... ة  وكفر الرباء. اهللا

يقال هلم: الدهريـة وهـم   ؛ صنفني من الزنادقة وهو قول، وال جنة وال نار يقول: الرب
                                            

 . ٣٢لقمان :  . سورة١
نبـوة   الفصـل األول يف أنّ الين، انظر السرية النبوية، البن هشام: فتح مكة؛ وإعجاز القـرآن، للبـاق   .٢

ا القرآن؛ وتفسري جممع البيان، للشيخ الطربسـي، أوائـل سـورة ص؛ وأسـباب الـرتول،      معجز النيب
 للواحدي : اآليات.
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ْهرُ اَوَما يُْهلِكَُنآ إِالَّ (:الذين يقولون نفسهم باالستحسـان علـى   وهو دين وضعوه أل ١.)لـدَّ
 ٢.)إِْن ُهـْم إِالَّ يَظُنُّـونَ ( :وجـلَّ قال اهللا عز. مما يقولون يءحتقيق لش غري تثبت منهم وال

ِذينَ اإِنَّ ( ذلك كما يقولون وقال: نّإ أَْم لَـْم تُْنـِذرُْهْم الَ  َءأَنـَذْرتَُهمْ  َعلَـْيِهمْ  َسـَوآءٌ  كََفـُرواْ  لـَّ
وأمـا الوجـه اآلخـر مـن     . فهذا أحد وجـوه الكفـر  ؛ يعين بتوحيد اهللا تعاىل ٣.)يُْؤِمُنونَ 

مـن   ٣(والصواب: <فهو اجلحود علـى معرفـة> كمـا يف  اهلـامش      اجلحود على معرفة
وقـد  ، وهوأن جيحد اجلاحد وهو يعلم أنه حق، قد استقر عنـده الكايف).  ،٣٨٩الصفحة 

أَنُفُسُهمْ  ْسَتْيَقَنْتَهآاواْ ِبَها وَ َوَجَحدُ  (لَّ:وجقال اهللا عز  ًFًَْوُعلُّوا ظُل(.   وجـلَّ  وقـال اهللا عـز: 
ا َعرَُفواْ كََفُرواْ ِبِه َفلَْعَنُة َفلFََّ  كََفُرواْ  لَِّذينَ اَوكَانُواْ ِمن َقْبُل يَْسَتْفِتُحوَن َعَىل ... (  للهِ ا َجآَءُهْم مَّ

وذلك ؛ كفر النعم: والوجه الثالث من الكفر. فهذا تفسري وجهي اجلحود ٤.)ٱلْكَاِفِرينَ  َعَىل 
 أَمْ  أَأَْشـكُرُ  لَِيْبلَُوِ�  َرiِّ  َفْضلِ  ِمن َذاَقاَل هَ ...  (:قوله تعاىل حيكي قول سليمان عليه السالم

َا َشكَرَ  َوَمن أَكُْفرُ  َّ�لَِنئ َشكَرْتُْم ألَِزيـَدنَّكُْم ( ٥.)يمٌ َنْفِسِه َوَمن كََفَر َفإِنَّ َرiِّ َغِنيٌّ كَرِ لِ  يَْشكُرُ  َفإِ
والوجـه   .)نِ تَكُْفـُرو  َوالَ ِيل  َواْشكُُرواْ  أَْذكُْركُمْ ۤ اْذكُُروِ� فَ ( ٦.)... َولَِنئ كََفرْتُْم إِنَّ َعَذاiِ لََشِديدٌ 

َوإِْذ أََخْذنَا ِميَثاَقكُْم ( :وجلَّوهو قول اهللا عز؛ به وجلَّترك ما أمر اهللا عز: الرابع من الكفر
ن ِديَارِكُْم ثُمَّ أَْقَرْرتُْم َوأَنُْتْم تَْشَهُدونَ الَ تَْسِفكُوَن ِدَمآءَكُْم َوالَ تُْخرُِجوَن  ثُمَّ أَنُْتْم  * أَنُْفَسكُْم مِّ

ـْنكُمْ  َفِريقــاً  َوتُْخرُِجــونَ  أَنُْفَسـكُمْ  تَْقُتلُــونَ  ُؤالءِ َهــ ــن مِّ  ِبــاإلِثْمِ  َعلَــْيِهمْ  تَظَـاَهُرونَ  ِديَــارِِهمْ  مِّ

                                            
 . ٢٤اجلاثية :  . سورة١
 . ٢٤سورة اجلاثية :  ٢
 . ٦سورة البقرة :  .٣
 . ٨٩سورة البقرة :  .٤
 . ٤٠سورة النمل :  .٥
 . ٧إبراهيم : . سورة ٦
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ِض ِبـَبعْ  أََفُتْؤِمُنـونَ  إِْخـرَاُجُهمْ  َعلَـْيكُمْ  ُمَحـرَّمٌ  َوُهـوَ  تَُفـاُدوُهمْ  أَُسـاَرىٰ  يَأتُوكُمْ  َوإِن َوانِ َوالُْعدْ 
نَْيا الَْحَيـاةِ  ِيف  ِخـْزيٌ  إِالَّ ِمـنكُمْ  ٰذلِـكَ  يَْفَعُل  َمن َجزَآءُ  َفFَ  ِبَبْعٍض  َوتَكُْفُرونَ  ٱلِْكَتاِب   َويَـْومَ  الـدُّ
ونَ  ٱلِْقَياَمةِ    ١.)لُونَ تَْعمَ  َعFَّ  ِبَغاِفلٍ  اللهُ  َوَما الَْعَذاِب  أََشدِّ  إِىلٰ  يُرَدُّ

ميـان ومل يقبلـه منـهم    ونسـبهم إىل اإل ، بـه  وجـلَّ رهم بترك ما أمـر اهللا عز فكفَّ
نَْيا لَْحَيـاةِ ا ِيف  ِخـْزيٌ  إِالَّ ِمـنكُمْ  لِكَ َفFَ َجزَآُء َمن يَْفَعُل ذٰ ( ينفعهم عنده فقال: ومل  َويَـْومَ  ٱلـدُّ

ونَ  ٱلِْقَياَمةِ    ٢.)تَْعَملُونَ  َعFَّ  ِبَغاِفلٍ  للهُ ا َوَما َعَذاِب لْ ا أََشدِّ  إِىلٰ  يُرَدُّ
 أَبَـداً  َوالَْبْغَضـآءُ  الَْعَداَوةُ كََفرْنَا ِبكُْم َوبََدا بَْيَنَنا َوبَْيَنكُُم (: والوجه اخلامس من الكفر

وقال يذكر إبليس وتربئته من أوليائه مـن  . منكم يعين تربأنا. )َوْحَدهُ  ِباللهِ  تُْؤِمُنواْ  َحتَّىٰ 
الِِم;َ اإِ�ِّ كََفرُْت ِ�َآ أَْرشَكُْتُموِن ِمن َقْبـُل إِنَّ (: نس يوم القيامةاإل  ٣.)مٌ أَلِـي َعـَذاٌب  لَُهـمْ  لظـَّ

َا ( َّ�ن تََّخْذتُمْ اَوَقاَل إِ ةَ  أَْوثَاناً  للهِ ا ُدونِ  مِّ َودَّ نَْيا الَْحَياةِ  ِيف  بَْيِنكُمْ  مَّ  يَكُْفـرُ  ٱلِْقَياَمـةِ َم يَـوْ  ثُمَّ  الدُّ
  ٥>.بعضكم من بعض أيعين يترب ٤.)بَْعضاً... بَْعُضكُمْ  َويَلَْعنُ  ِبَبْعٍض  بَْعُضكُمْ 

 أما األعالم ، فلهم أقوال يف أنواع الكفر:
  :وجلَّكفر اجلحود مع معرفة القلب، كقوله عزالفراهيدي: والكفر أربعة أحناء: 

وكفر املعاندة: وهو أن يعرف بقلبـه، ويـأىب    ٦.)مْ هُ سُ فُ نْ ا أَ هَ تْ نَ قَ يْ تَ اسْ ا وَ هَ وا بِ دُ حَ جَ وَ (

                                            
 . ٨٥ـ  ٨٤سورة البقرة :  .١
 . ٨٥سورة البقرة :  .٢
 . ٢٢سورة إبراهيم :  .٣
 . ٢٥سورة العنكبوت :  .٤
مـن   ٢، البـاب  ١الوسائل: ؛ ١ح  ٣٩١ـ   ٣٨٩: باب وجوه الكفر  ٢أصول الكايف، للشيخ الكليين  .٥

 .١٣و  ٩أبواب مقدمات العبادات، احلديث 
 . ١٤سورة النمل :  .٦
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  .بلسانه
نكار: وهو كفر القلـب  وكفر اإل. وكفر النفاق: وهو أن يؤمن بلسانه والقلب كافر

  . واللسان
لكفـر،  اأما ابن منظور يف اللسان، فهو وإن تبع الفراهيدي فيما ذكره مـن أحنـاء   

كثـر تفصـيالً هلـذه األحنـاء، وحنـن      لكنه: أوالً: أضاف عليها: كفر الرباءة. وثانياً: كان أ
  نقتبس شيئاً مما ذكر:

  :الكُفْر على أربعة أحناء
  .كفر إنكار بأن ال يعرف اهللا أصالً وال يعترف به

ه بشيء من ذلك مل يغفر له من لقي رب. وكفر نفاق... وكفر معاندة... وكفر جحود
بقلبه ولسانه وال يعرف ما  فأما كفر اِإلنكار فهو أن يكفر. ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء

 مْ هُ تَ رْ ذَ أَأَنْ  مْ هِ يْ لَ عَ  واءٌ ا سَ روُ فَ كَ ينَ ذِ الَّ  إِنَّ ( :يذكر له من التوحيد وكذلك روي يف قوله تعاىل
وأما كفر اجلحود فـأن يعتـرف   . أي الذين كفروا بتوحيد اهللا .)ونَ نُ مِ ؤْ يُ  الَ مْ هُ ْر ذِ نْ تُ  مْ لَ  أَمْ 

ميةَ بن أيب الصلْت ومنه قوله اُبقلبه وال يقر بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إبليس وكفر 
وأما كفـر املعانـدة فهـو أن    . يعين كُفْر اجلحود. )هِ ا َعرَُفوا كََفُروا بِ مَ  مْ هُ اءَ  جَ Fَّ لَ فَ ( :تعاىل

وأمـا   ..يعرف اهللا بقلبه ويقر بلسانه وال يدين به حسداً وبغياً ككفر أيب جهل وأضرابه 
والكفر أيضاً مبعىن الرباءة كقول .. كفر النفاق فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه وال يعتقد بقلبه

 نْ ا أَْرشكُْتمـوِن ِمـِ�َـ ُت ْر فَ  كَ�ِّ إِ (ر: عن الشيطان يف خطيئته إذا دخل النا اهللا تعاىل حكايةً
  .أي تربأت. )َقْبُل 

  :وكتب عبد امللك إىل سعيد بن جبير يسأله عن الكفر فقال
وكفـر بكتـاب اهللا    .الكفر على وجوه فكفر هو شرك يتخـذ مـع اهللا إهلـاً آخـر    

  .وكفر بادعاء ولد اهللا  .ورسوله
وكفر مدعي اِإلسالم وهو أن يعمل أعماالً بغري ما أنزل اهللا ويسـعى يف اَألرض  
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مة بغري حقمث حنو ذلك من اَألعمال كفران أحدمها كفر نعمة اهللا   فساداً ويقتل نفساً حمر
وا رُ َفـكَ مَّ وا ثُـُنـآمَ  مَّ وا ثُ رُ فَ كَ مَّ وا ثُ نُ آمَ  ينَ ذِ الَّ  إِنَّ (: واآلخر التكذيب باهللا ويف الترتيل العزيز

  ...)مْ هُ لَ  رَ فِ غْ يَ لِ  اللهُ  نِ كُيَ  مْ راً لَ فْ وا كُادُ دَ اْز  مَّ ثُ 
لتفتازاين حيث قـال: الكـافر إن أظهـر االميـان     وهناك تقسيم آخر للكفر ذكره ا

وإن  .باسم املنافق، وإن كفر بعد االسالم فباملرتد. وإن قال بتعدد اآلهلة فباملشرك خص
 .وإن أسند احلوادث إىل الزمان واعتقد قدمه فبالدهرى .فبالكتاىبديان تدين ببعض األ

  وإن أبطن عقائد هي كفر باالتفاق فبالزنديق. .وإن نفى الصانع فباملعطّل
ـ  ،الكافر: اسم فاعلوأما يف معجم لغة الفقهاء، فإنَّ  ن ال كافرون وكفرة وكفار، م

 سـالم بالضـرورة، أو  علوم من اإليؤمن باهللا وال مبحمد رسول اهللا، أو من ينكر ما هو م
  ..اهللا تعاىل أو الرسالة ينتقص من مقام

  .ويقابله الشكر، كفر: الستر صدرالكفر: بضم فسكون م
 ميانمبا جاء به مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو ضد اإل 9تكذيب النيب 

  بعد هذا يذكر أنواعه وهي:
كفر العنـاد:  . به وال يقر يعتقد احلق فال، نكار: وهو أن يكفر بقلبه ولسانهكفر اإل

كفر النفاق: وهـو أن ال يعتقـد   . بقلبه وينكره بلسانه 9وهو أن يؤمن مبا جاء به النيب
9بقلبه مبا جاء به النيب به بلسانه ولكنه يقر .خرجـه عـن   كفر ملة: وهو أن يأيت مبا ي

  ١.سالم من قول أو فعل أو اعتقاداإل

                                            
حملمـد عبـد الـرؤوف املُنـاوي (ت     انظر التوقيف على مهمات التعاريف، معجم لغـوي مصـطلحي    .١

ـ ١٥٠:  ٣هجرية)؛ معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية د. حممود عبد الرمحن عبد املنعم ١٠٣١  ؛١٥٢ـ
ـ ٣٥٦:  ٥هجرية )،  ١٧٤للفراهيدي (ت  ،أقدم معجم عريبكتاب العني  بـاب الكـاف والفـاء     ٣٥٦ـ
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ميـان ومـن   ب املـؤمن املعاصـي الـيت الخترجـه عـن اإل     كفر عمل: وهو ارتكـا 
  .)لَْعالَِم;َ ا َعنِ  َغِنيٌّ  للهَ اَوَمن كََفَر َفإِنَّ  (:ذلك

  وبعد كلّ ما ذكرناه ، حنن هنا أمام نتيجتني خطريتني توفّرت عليهما هذه اآلية:
  .)َوَمْن كََفرَ (ألوىل: الكفر يف  ا 

  .)َفإِنَّ اللَه َغِنيٌّ َعِن الْعالَِم;َ (الثانية : االستغناء يف 
ولعلّهما جاءتا بياناً ألمهية هذا البيت وآياته وبركاته، واعتناًء به، وتأكيداً وحثـا  
على حجه واالعتمار به؛ وحتذيراً من التساهل ما؛ ملا يترتب عليهما من منافع كثرية؛ 

  مغفرة للذنوب...!خري وعطاء وأجور عظيمة و
وتشـديداً علـى كـلِّ مـن حتدثـه نفسـه        تغليظاًوأيضاً لعلّهما جاءتا استعظاماً و

االستخفاف مبقام هذا البيت وحتذيراً من ترك حجه الذي شاء اهللا تعاىل أن يكون فريضةً 
  للناس، ليس ألحد توفرت فيه شروطها؛ إالّ االستجابة وتلبية ندائها.

يظهر لنا كلُّ هذا مما توفّرت عليه آية الوجوب ـ وكما ذكرناـ رمبا ـ واهللا أعلم ـ 
. وبالتايل )لنَّـاِس اَعَىل (، يف قوله: )َعَىل (و وجود  )له�ل�(من وجود الالم يف اسم اجلاللة 

ٍ؛ فيه  ، مكان (ومن مل حيج) يف قول)كََفرَ  َو َمنْ (فهو حق واجب أداؤه عليهم، ومن جميء 
  اً>!من مات ومل حيج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيورد: <تغليظ على تاركه، حىت 

من مل حيبسه حاجة ظاهرة من مرض حابس أو سلطان جائر ومل حيج فليمـت  <
 >!إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً

 >فإين<أو  >فإنه<إظهار الغين وويل اخلطب بذكر اسم اهللا دون أن يقول: ومن 

                                                                                                       
؛ معجـم  ٢٢٧:  ٥هجرية )،  ٧٩٣شرح املقاصد، للتفتازاين ( ؛والراء؛ لسان العرب، البن منظور: الكفر

 .٣٨٣لغة الفقهاء : 
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  .واخلذالن يدل على غاية السخط
 >عنـه <. ومل يقل );َ مِ الَ َعـالْ  نِ عَ (ضع املظهر مقام املضمر حيث قال: أيضاً من وو

. ن يكون غنياً عن طاعة ذلك الواحـد أوىل ئفل، العاملني ألنه تعاىل إذا كان غنياً عن كلّ
سخط السماء على من وقف موقفاً سلبياً معارضـاً  على عظم ألدلّ ذكر االستغناء  وإنَّ

  هذه البيت وآياته ومعامله اليت فيه...!غري مبال مبقام 
  سبب الرتول:

  .)َو َمْن كََفرَ (من خالل أسباب الرتول نعرف أيضاً من املراد بـ: 
  أي كفر ؟!

 الَْبْيـِت  ِحـجُّ  النَّاِس  َعَىل  َولِلهِ ( :أنه قرأ 9رسول اهللاما نسب إىل  ففي الروايات:
  .)الَْعـالَِم;َ  َعنِ  َغِنىٌّ  الله َفإِنَّ  كََفرَ  َوَمن َسِبيالً إِلَْيهِ  اْسَتطَـاعَ  َمنِ 

  كفر؟ تركه من اهللا رسول يا: فقال هذيـل، من رجل فقام
  >.من تركَه والَ خياف عقُوبته، ومن حج وال يرجو ثَوابه، فَهو ذَاكقال: <

، )َمـْن كََفـرَ  وَ (: أرأيـت قـول اهللا  عن سؤال:  7ويف جواب اإلمام أيب عبد اهللا
  أهو يف احلج؟

  .يف خرب آخر >،ومن ترك<و قال:  .: هو كفر النعمـ  قال ـ نعم: <7قال
   ها تناولت يف الغالـب أهـموأما األقوال فقد تعددت يف نوع الكفر هذا، ويبدو أن
معاين الكفر وأقسامه، فهي بني كفر جحود.. وكفر معصية.. وكفر إنكـار.. وكفـر تـرك؛    

ك احلج بالكفر تغليظاً وتشديداً على تاركه.. وكفر نعمة، أو كفران النعمـة؛  وعرب عن تر
  ...امتثال أمر اهللا شكر لنعمته ألنَّ

هـذه التـأويالت   فالطربي بعد أن يذكر سبعة أقوال مع رواياا خيلـص إىل أنَّ  
أولــى التـأويالت   ، ويـبني أنَّ  وإن اختلفت العبــارات ـا فمتقاربــات الـمعانــي    

ومن جحد فرض ذلـك وأنكـر    :)َو َمْن كََفـرَ (لصواب فـي ذلك قول من قال: معىن بـا
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عنه وعن حج ه وعن العالـمني مجيعاًوجوبه، فإن اهللا غنـي.  
ورابعها: أن ظاهر اللفظ يقتضي إجيابـه علـى كـل إنسـان يسـتطيعه،      والرازي: 

مكان، ومـن   )كَفَر و من(وخامسها: أنه قال ، وتعميم التكليف يدل على شدة االهتمام
  . وسادسها...وهذا تغليظ شديد يف حق تارك احلج ؛مل حيج

  وأصحاا: مخسة أقوال )َو َمْن كََفرَ ( أما ابن اجلوزي فذكر يف
من كفر باحلج فاعتقده غري واجب، عن ابن عباس، وابن جريج عن جماهد، وبه 

ـ   من مل يرج. قال احلسن، وعطاء، وعكرمة، والضحاك، ومقاتل ه، ومل خيـف  ثـواب حج
عقاب تركه، فقد كفر به، رواه علي بن أيب طلحة عن ابن عباس، وابن أيب جنـيح عـن   

  .جماهد
  .نه الكفر باهللا، ال باحلج، وهذا املعىن مروي عن عكرمة، وجماهدإ
نه إذا أمكنه احلج، فلم حيج حىت مات، وسم بني عينيه: كافر، هـذا قـول ابـن    إ

  .عمر
قوماً من املشـركني قـالوا:    ألنَّ ؛نزلت يف ذكر البيتاُيات اليت نه أراد الكفر باآلإ

  .حنن نكفر ذه اآليات، هذا قول ابن زيد
  فيما ذهب أبو حيان إىل نوعني من الكفر:

  * كفر جحود ذاكراً ثالثة أقوال فيه:
بوجوب احلج، فمن زعم أنه ليس بفرض عليه فقد كفر. وقـال  قول ابن عباس: 

ابن عمر وغريه: ومن وقول  طاء، واحلسن، وجماهد، وعمران القطان.مثله: الضحاك، وع
  ابن زيد: ومن كفر ذه اآليات اليت يف البيت. وقول كفر باهللا واليوم اآلخر.

 من كفر بأنْ وجد ما حيج* كفر معصية ذاكراً قوالً واحداً وهو للسدي ومجاعة: 
به فلم حيج. 

كفر بالفروع نظري الكفر بترك الصـالة والزكـاة   الكفر هاهنا من ال السيد العالّمة:
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فاملراد بالكفر الترك. والكالم من قبيل وضع املسبب أو األثر مقام السبب أو املنشأ كما 
من قبيل وضع العلة موضع املعلول والتقدير ومن تـرك احلـج    )َفإنَّ اللَه َغِنـيٌ (أن قوله 

  ..اهللا غين عن العاملني فال يضر اهللا شيئاً فإنّ
تأكيد ملا سبق ووعيد على جحوده، وبيان لترتيه اهللا تعاىل بإزالة ما حممد رشيد: 

البيت إىل اهللا، والعلم بفرضه على الناس  ةعساه يسبق إىل أوهام الضعفاء عند مساع نسب
أن حيجوه من كونه حمتاجاً إىل ذلك. فاملراد بالكفر: جحود كون هذا البيـت أول بيـت   

لصحيحة، بعد إقامة احلجج على ذلك، وعدم اإلذعان ملا فرض وضعه إبراهيم للعبادة ا
ومحله بعضهم علـى الكفـر مطلقـاً    . اهللا من حجه والتوجه إليه بالعبادة. هذا هو املتبادر

على أنه كالم مستقل ال متمم ملا قبله، وهو بعيد جداً، وبعضهم على تـرك احلـج وهـو    
..>... فليمـت ج مـن مـات ومل حيـ   <: يب هريرة مرفوعاًأ بعيد أيضاً، وإن دعموه حبديث

  ١...املوضوعات ... ومنوالروايات كلها ضعيفة
  )َفإِنَّ اللَه َغِنيٌّ َعِن الَْعالَِم;َ (

من أمسائه تعاىل، وهو الذي ال حيتاج إىل أحد سواه يف شيء، وكل أحد  :الَغِنـيُّ 
مـن الداللـة علـى    مل يقل عنه ملـا فيـه   يف اآلية و... عنه: أي مستغن غينو ه،حمتاج إلي

وألنه يدلّ ، ألنه إذا استغىن عن العاملني فقد استغىن عنه ال حمالة؛ االستغناء عنه بربهان
عدم القبول... فإنَّ مجيع املخلوقـات مفتقـرة يف   على االستغناء الكامل فكان أدلّ على 

فقرياً كان أو  وجودها ودوامها إىل اهللا تعاىل، ومنها اإلنسان فرداً كان أو مجاعةً أو أمةً،

                                            
؛ جممـع  هــ) ١١٠٧هاشم احلسيين البحراين (ت ،الربهان يف تفسري القرآنانظر الطربي يف تفسريه؛  .١

تفسري ؛ تفسري امليزان؛ هـ) ٥٩٧وزي (تبن اجل، التفسري زاد املسري يف علم التفسريالبيان، للطربسي؛ 
 ).هـ١٣٥٤حممد رشيد بن علي رضا (ت ،املنار
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غنيا، ضعيفاً كان أو قويا، تابعاً كان أو متبوعاً، شاء أم أىب، أحب أم كره، علم أو جهل، 
، ال ينفك عنـهم أبـداً، فيمـا    ذايتٌ أصيلفالعباد مفتقرون إليه تعاىل؛ ألنَّ الفقر يف العباد 

ِسب إىل اهللا، أمـا  إذا نفهو حقيقي  االستغناءهكذا والغىن وصف ذايت أصيل هللا تعاىل.. 
بقوته وسلطانه، بصحته وعافيتـه، بعلمـه وثقافتـه،    يستغين  ؛ حنيإذا نسب إىل اإلنسان

  ..ضاللٌ وومهما كان، فإنه ال حقيقة له، زبد و وهم  بأنصاره ومريديه..
  .)ٱلَْحِميدُ  ٱلَْغِنيُّ  ُهوَ  َواللهُ  اللهِ  إَِىل  الُْفَقرَآءُ  أَنُتمُ  النَّاُس  ا اَيَُّهايَ (

تفيد القصر لتعريف جزأيها، أي قصر صفة  )الُْفَقـرَآءُ  أَنُتمُ ( :ومجلةابن عاشور:.. 
الفقر على الناس املخاطبني قصراً إضافياً بالنسبة إىل اهللا، أي أنتم املفتقرون إليه وليس 

  ١،)مْ كُنْ عَ  يٌّ نِ غَ  اللهَ  نَّ إِ وا فَ رُ فُ كْتَ  نْ إِ (: معىن قوله تعاىل وهذا يف، هو مبفتقر إليكم
 لكـم،  يعـن  ومـا  أنفسـكم  يف ،)اللـهِ  إَِىل  الُْفَقـرَآءُ  أَنـُتمُ  ٱلنَّاُس  ا اَيَُّهايَ (البيضاوي: 

كأم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقـراء،  ؛ الفقراء للمبالغة يف فقرهم وتعريف
َوُخلِـَق ( :ولـذلك قـال   ،وأن افتقار سائر اخلالئق باِإلضافة إىل فقرهم غـري معتـد بـه   

  ٢.)َضِعيفاً  ٱإلِنَسـانُ 
م على سـائر املوجـودات   املنع اِإلطالق على املستغين )الَْحِميدُ  الَْغِنيُّ  ُهوَ  اللهُ وَ (

  .حىت استحق عليهم احلمد
، مثاين عشرة مرةً يف الترتيل العزيـز صـفة ذاتيـة هللا    )الَغِنيُّ (وقد وردت مفردة 

تعاىل، خنتار منها ما له عالقة مبقالتنا، فكم هو رائع أننا جند هذه املقابلة بني الكفر الذي 
يصدر من املخلوقني ويتصفون به وهو على الضد من الشكر، والغىن الذي يتصف به اهللا 

                                            
 . ٧سورة الزمر :   .١
 . ٢٨سورة النساء :  .٢
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  :تعاىل يف العديد من اآليات، واليت منها
َـا يَْشـكُُر لَِنْفِسـِه  َمـن وَ  أَكُْفرُ  أَمْ  أَأَْشكُرُ  لَِيْبلَُوِ�  َرiِّ  َفْضلِ  ِمن َهَذا َقاَل  ...( َّ�َشـكََر َفإِ

  ١.)َوَمن كََفَر َفإِنَّ َرiِّ َغِنيٌّ كَِريمٌ 
  ٢.)لَكُمْ  يَرَْضهُ  تَْشكُُرواْ  َوإِن الْكُْفرَ  لِِعَباِدهِ  يَرَْىضٰ  َوالَ َعنكُمْ  َغِنيٌّ  اللهَ ُفُرواْ َفإِنَّ تَكْ إِنْ (

إذن فاهللا تعاىل هو من أنعم عليهم مبناسك احلج، وأوضحها هلم باآليات البينات، 
هلـا أجـوراً   وهيأ هلا أماكن مطهرة وأزمنة مباركة خمصوصة وسن هلا أحكامـاً، وجعـل   

عظيمة ومغفرة للذنوب وتكفرياً للمعاصي إىل درجة أنَّ مؤديها كما يف الروايات يعـود  
حلج والعمرة ينفيان الفقر والـذنوب كمـا ينفـي الكـري     منها: <كمن ولدته أمه>، وأنَّ: <ا

  >.خبث احلديد
وإنما ، حلاجته إليهافيها  يتعبدهم بالعبادة فهي فرصة مباركة ومناسبة عظيمة، مل

لفالحهم، لصالحهم، ملنافعهم، واليت تتحقق باالستجابة والطاعـة  تعبدهم ا سنها هلم و
  والعبادة ال بالكفر والعصيان..

ن أمرهم بالطاعة إو غين عن خلقه،تعاىل  أنهوقد صرحت هذه اآلية كما غريها 
م عن شيء ال ال ألا تنفعه، فليس له من حاجة إىل إميام وال إىل حجهم، وإن اه

  .بل نفع طاعتهم هلم وضرر معصيتهم عليهمألنَّ معصيتهم تضره، 
  ٣.)...إِْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم ألَنُْفِسكُْم َوإِْن أََسأْتُْم َفلََها (

      ١.)ْن َعِمَل َصالِحاً َفلَِنْفِسِه َوَمْن أََسآَء َفَعلَْيَهامَ (وكذا: 

                                            
 . ٤٠سورة النمل :  .١
 . ٧سورة الزمر :  .٢
 . ٧. سورة اإلسراء : ٣
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، ال خيلو االسـتغناء الـوارد فيهـا مـن عـدم      )َعِن الْعالَِم;َ َفإِنَّ اللَه َغِنيٌّ (وآيتنا 
الرضا، بل وحيمل حتذيراً ووعيداً وسخطاً ومقتاً ملن كفر..؛ مما يدلُّ على خطـورة هـذا   

  الفعل!
  )َفإِنَّ اللهَ (
 ال يرى حجعمن  )َغِنـيٌّ (، ن مل حيجوعم ن حجعم )َغِنيٌّ (، عن إميام )َغِنيٌّ (

  ،...وال تركه مأمثاً ا،برالبيت 
، عمـن كفـر بالبيـت وآياتـه،     ن كفر باهللا واليوم اآلخرموإنَّ استغناء اهللا تعاىل ع

، عمـن تـرك البيـت    ـوى الـنفس   احلـج   أعرض عنعمن  جحد فَرض احلج،عمن 
  فعصى.. حجب استعداده مع القدرةوحجه.. عمن 

ال يلتفـت إليـه   يستغين اهللا عنـه،   عاقبة ما أشدها وأعظمها على اإلنسان! حني
من قبلـه تعـاىل،    خمذوالً مردوداًوبالتايل يكون وكونه غري قابل لرمحته، عن اهللا؛ لبعده 

وهو أمر بالغ اخلطورة والسوء، فمن ذا الذي ينفع هـذا املتمـرد علـى تعـاليم السـماء،      
مل البيت املبارك، إذا واملمتنع عن أداء فريضة احلج، واملعرض عنها وعن القبول ا، ومبعا

  ما استغىن اهللا بسلطانه وبغناه عنه، وتركه فرداً؟!
االستغناء وذلك مما يـدل علـى    ذكر: الرازي: فإضافةً ملا ذكره أعاله، وسادسها

 عن املستغين ألن عنه يقل ومل ،)لَْعالَِم;َ اَعِن (وسابعها: قوله  .املقت والسخط واخلذالن
 ذلـك  فكـان  طاعته، وعن الواحد اإلنسان ذلك عن مستغنياً يكون أن أوىل العاملني كلّ
فبـين أن هـذا    ،)اِس لنَّـا َعـَىل  َو لِلـهِ (: قال اآلية أول يف أن: وثامنها السخط. على أدل

 يف هذا أكد مث ضر، لدفع وال نفع جلر ال الربوبية، وكربياء هيةاإلجياب كان رد عزة اإلٰل

                                                                                                       
 . ٦. سورة فصلت : ١
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  .);َ لَْعـالَمِ ا َعنِ  َغِنىٌّ  للها َفإِنَّ ( بقوله: اآلية آخر
وتسمية ترك احلج كفراً مـن حيـث إنـه فعـل الكفـرة، وذكـر       يقول البيضاوي: 

 ،)لَْعـالَِم;َ اَعـِن (وقولـه:  ، االستغناء فإنه يف هذا املوضع مما يدل على املقت واخلـذالن 
 بعظم واِإلشعار بالربهان عنه االستغناء على والداللة التعميم مبالغة من فيه ملا عليه يدل

 والتجـرد  املال وصرف البدن وإتعاب النفس كسر بني جامع شاق تكليف ألنه السخط؛
   ١اهللا... على واِإلقبال الشهوات عن

شرطية وجواب الشرط اجلملة  :من: فبعد أن يذكر أنَّ:  هـ) ٧٥٤(ت  بو حيانأ 
إذْ  ،)لَْعـالَِم;َ اَعـِن (املصدرة بالفاء، والرابط هلا جبملة الشرط هو العموم الذي يف قوله: 

. ويف هذا اللفظ وعيد شديد ملن كفريواصل قوله: من كفر فهو مندرج حتت هذا العموم. 
م، ولكن عم اللفظ ليـربع  اهللا غين عنه ابن عطية: والقصد بالكالم: فإنّمثَّ يذكر ما قاله 

املعىن ويتنبه الفكر على قدرة اهللا وسلطانه واستغنائه عن مجيع الوجوه، حىت لـيس بـه   
  ٢افتقار إىل شيء، ال رب سواه انتهى.

وقال الزخمشري: ومنها يعين من أنواع التأكيد ذكر االستغناء عنه، وذلك مما يدل 
ومل يقل عنه. وما فيـه مـن    ،)لَْعالَِم;َ اَعِن (على املقت والسخط واخلذالن. ومنها قوله: 

الداللة على االستغناء عنه بربهان، ألنه إذا استغىن عن العاملني تناوله االستغناء عنه ال 
حمالة. وألنه يدلُّ على االستغناء الكامل، فكان أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة 

  عنه.
  .  غين عن حج العاملني وقيل: يف الكالم حمذوف تقديره: فإن اهللا

                                            
 : اآلية . هـ) ٦٨٥البيضاوي (ت  ،نوار الترتيل واسرار التأويلأتفسري  .١
 . ١٥:  ٣. تفسري البحر احمليط، أيب حيان األندلسي ٢



 هـ١٤٤٠محرّم الحرام    /  ٥٠ميقات الحّج ـ 

٧٦ 

وقد روي عن أيب  ،َألن امتثال أمر اهللا شكر لنعمته؛ املراد به كفران النعمة :وقيل
حيبسه حاجة ظاهرة من مرض حابس أو سـلطان   من مل: <أنه قال 9أمامة عن النيب

  >.جائر ومل حيج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً
  حقا إنه ألمر عجيب!

  !!  )أَكَْفَرهُ اإلنْساُن ما ُقِتَل (
  من سورة عبس: ١٧فبعد كلِّ ذلك نقف قليالً عند هذه اآلية  

إمـا  مـا:  : )كَْفـَرهُ َمـآ أَ (واجلملة دعائية، فالقتل دعاء عليه وهو أعظم الشـدائد!  
مبعىن شيء يف حملّ ، وبالتايل فهي حتمل التعجب، نكرة تامة ٍ تعجب، وإما استفهام تعجب

 وأكفر: فعل ماض؛ وفاعله مستتر وجوباً تقديره هو واهلاء مفعول به. أرفع مبتد
اإلنسان بأفراده مجلـةً   أسلوب تعجب: أي ما أعجب كفروإنَّ ما محلته اآلية هو 

  وآياته! بنعم اهللا تعاىل وبأجياله كافةً
قيـل: يف عتبـة بـن    كما وإن نزلت يف خمصوص، ، حىت فاإلنسان يراد به الكافر

غاضب أباه فأسلم، مث استصلحه أبوه وأعطاه ماالً وجهزه إىل الشـام، فبعـث   هلب،  أيب
اللهم ابعث عليه : <قال 9أنه كافر برب النجم إذا هوى. وروي أنه 9إىل رسول اهللا

  .>كلبك يأكله
ـ   ا، فلما انتهى إىل الغاضرة ذكر الدعاء، فجعل ملن معه ألف دينار إن أصـبح حي

وله. فأقبل األسد إىل الرجال ووثـب، فـإذا هـو فوقـه     فجعلوه وسط الرفقة واملتاع ح
كان قه، فكان أبوه يندبه ويبكي عليه، وقال: ما قال حممد شيئاً قط إالّفمز!  

عنده تعاىل، وأضافوا أيضـاً:  لُعن وطُرد عن ساحة القبول ، أي )ُقِتـَل (فكان أن 
  قاتله اهللا ما أخبثه! وأخزاه اهللا ما أظلمه!

فضـل، واالنصـراف عـن    تإىل اإلعراض عن اهللا املنعم امل أي شيء حداه وبعثهف
  وهذه آياته وبدائع صنعه..طاعته وعبادته، 
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ألنّ ؛ من أشنع دعواموأنها دعاء عليه، : )..ُقِتـَل (وبعد أن يذكر الزخمشري أنَّ 
  إنه ألمر عجيب! القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها.

كفران نعمة اهللا، وال ترى أسلوباً أغلـظ منـه،    تعجب من إفراطه يف ،)َما أَكَْفَرهُ (
وال أخشن مساً، وال أدل على سخط، وال أبعد شوطاً يف املذمة، مع تقارب طرفيه، وال 

فهي صيغة تفظيع   .  . فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه! أمجع لألئمة على قصر متنه
  .  . القتل لشناعته وبشاعتهوإفادة أنه يرتكب ما يستوجب   . وتقبيح وتشنيع ألمره

  .  .  ! )َما أَكَْفَرهُ (
ولـو رعـى هـذه      . ما أشد كفره وجحوده ونكرانـه ملقتضـيات نشـأته وخلقتـه    

  .  . املقتضيات لشكر خالقه، ولتواضع يف دنياه، ولذكر آخرته
عن اهلدى، ويستغين عن اإلميان، ويسـتعلي    فعالم يتكرب ويستغين ويعرض وإالّ

إىل ربه، يعجب السياق من أمره وكفره، وهـو ال يـذكر مصـدر وجـوده،     على الدعوة 
وأصل نشأته، وال يرى عناية اهللا به وهيمنته كذلك على مرحلـة مـن مراحـل نشـأته     

وما هو أصله ومـا هـو    األوىل واآلخرة، وال يؤدي ما عليه خلالقه وكافله وحماسبه، يف
  ١...!؟ مبدؤه

µ   µ   µ

                                            
تفسـري  . انظر كالً من آل درويش يف إعراب القرآن الكرمي؛ وأيب حيان يف تفسريه البحـر احملـيط؛ و  ١

؛ والزخمشـري يف تفسـريه الكشـاف ،    هـ)  ٥٤٦ن عطية( تاب ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
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   )))) .. حنِيفاً..  ((((  

  )١( ))))..  َءـاحنفَ..  ((((     
  حسن احلاج

  

ٍ وسط وديان صحراوية قاحلة، وجبال راسية شاهقة  مكان مقفر من هناك؛ ومن
باإلميان وحده، من  شاخمة، صخورها قاسية، مغاراا خميفة، اليشعر إنسانها باألمان إالّ

يقف عليها، ينظر تلك الطبيعة القاسية مـن   ؛7إبراهيم نيب اهللا بقعة رمال وطأا قدما
ها، حيدوه األمل والثقة باهللا تعاىل، وهو ينفّذ أمر ربه؛ حوله، تثقله عواطف األبوة وإشفاقُ

مستسلماً لقضائه تعاىل، صابراً على بالئه، فيودع بضـعةً منـه يف تلـك البقعـة النائيـة،      
  :القاسية طبيعتها، احملفوفة باملخاطر واملخاوف
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يَِّتي(   ١.)ِعنَد بَْيِتَك الُْمَحرَّمِ ِبَواٍد َغْ�ِ ِذي َزْرعٍ  َربََّنا إِ�ِّ أَْسكَْنُت ِمْن ُذرِّ

فيها من ذرية  7فكتب اهللا تعاىل لتلك البقعة أن تكون مباركة مبا بذره إبراهيم
طيبة، وبفضل ذلك البيت؛ تستمد منه الفضائل، وتظلّلها منـه الربكـات؛ فتنطلـق منـها     

  احلياة واخلريات بعيداً إىل كلِّ فج عميق..!
الشـكور األواه  بةُ؛ احلنيفيةُ احلقّةُ؛ بفضل هذا الـنيب  من هناك انبثقت الكلمةُ الطي

َربََّنا لُِيِقيُموا (: ذلك الدعاء اخلالد، وتلك الصالة القائمة، ووتلك البذور املباركة ،..املنيب
َالةَ  َالة( كلمة واحدة ال غري ،)الصَّ أا حتمـل املشـاريع التوحيديـة، واملعـاين      إالّ ،)َالصَّ

األخالقية، واألهداف االجتماعية، واألبعاد اإلنسانية، واليت ال تعد وال تحصى..، مل يشأ 
وهم يؤدون هذه الصالة، وهم حيملون تلك الربكات، وهم يؤسسون لـذلك   7إبراهيم

  دعو ربه قائالً:أن يشاركهم غريهم فيها، فرفع كفّيه ي العطاء اخلالد، إالّ
  ،)َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرزُْقُهْم ِمَن الثََّمرَاِت لََعلَُّهْم يَْشكُُرونَ (
 بشوق، ترتع إلـيهم برغبـة،  جتيء إليهم ، )إِلَْيِهمْ  َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوي(

مبحبة، تعبد اهللا وحده، فتشعر جبمال االنتماء إليه، وجبـالل التوجـه إليـه،     تسرع إليهم
، احلنيفية احلقّة، وتبليغها، واحملافظة ة الصاحلني يف إقامة الدينهمف تتسابق يف إقامة دينه،

   عليها...
  )َواْرزُْقُهْم ِمَن الثََّمرَاِت (

الصاحلة وأسباا، فكان ذلك الرزق أن يحىي ذلك املكان األجرد مبقومات احلياة 
ٍ  ٍ، وخـري  نعماً تفيض، ومثاراً تجىن، وطعاماً وماًء..، فانقلب ذلك املكان قاعدةً لعطاٍء دائم

  يستمد، وهدى يتبع؛ والنطالق عقائد إميانية وشرائع ومفاهيم وآداباً...

                                            
 . ٣٧سورة إبراهيم :  .١
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يحافظون عليها، ينطلقون ا، يؤدون حقَّها إمياناً وعمالً ا،  ،)لََعلَُّهْم يَْشكُُرونَ (
خرى قريبة منهم أوبعيدة اُوتتسع آثارها، منطلقةً يف بقاع  فتنتشر يبلغوا، يدعون إليها،

تتناقلها تلك األفئدة، جيالً فجيالً؛ ليبقى مشروع نيب اهللا تبقى أصداؤها ومثارها عنهم؛ و
  خالداً شامالً كافةً للناس ورمحةً هلم! 7إبراهيم

بة إذا ما جتلّت احلنيفيةُ اإلبراهيمية منظومـةً توحيديـةً خالصـةً بفضـله     فال غرا
وذريته، وبفضل ذلك الدعاء، وتلك الصالة، وتلك األفئدة املباركة، وتلك الثمرات..، وال 

فكانت منها كلُّ رسالة توحيدية، وانتسبت إليها كلُّ غرابة أيضاً أن ختلد قيمها وأبعادها، 
  بعثة نبوية، وانتمى إليها الصاحلون؛ يتعبدون ا، يفتخرون باالنتماء إليها..!  

يقول اآللوسي: اعلم أنَّ العرب من عدنان وقحطان كانوا قبل ظهور عمـرو بـن   
 سـيدنا  حلي اخلزاعي فـيهم علـى بصـرية مـن أمـرهم، يتعبـدون بشـريعة خليـل اهللا        

وهي احلنيفية، الـيت جـاء ـا     7، وقد تلقوها من ولده نيب اهللا إمساعيل7إبراهيم
ال شـريك لـه وال وزيـر وال معـني وال       9حممد فكانوا يعتقدون أنَّ اهللا تعاىل واحـد

من أصـول وفـروع وأحكـام، وكـانوا      9نزل على نبيهماُظهري... وقد آمنوا بكلّ ما 
ويعينون علـى نوائـب احلـق،     ويزكّون، ويصلون األرحام، يصلّون ويصومون وحيجون

ويكرمون األضياف كلَّ اإلكرام إىل غري ذلك من األخالق احلميدة واألعمـال املرضـية   
السديدة. فلما طال عليهم األمد، وبعدوا عن زمن النبوة كثر فيهم اجلهل، وقلّت معرفتهم 

وجروا على شهوات أنفسـهم، واتبعـوا   الدين البين،  مبا جاءت به شريعتهم من اهلدى و
كلَّ ناعق، وراجت عليهم اآلراء الفاسدة، واملذاهب اخلبيثـة الكاسـدة؛ حـىت افترقـت     
كلمتهم كلَّ االفتراق سيما بعد أن ظهر فيهم اخلُزاعي، وشرع هلم من الدين ما مل يأذن به 
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حسـبما أدت ـم   اهللا تعاىل، فهناك انقسمت العرب إىل أقسام، وافترقوا إىل أصـناف؛  
  ١الوساوس واألهواء...

ويبدو أنه مل ينته تأثري احلنيفية اإلبراهيميـة، وقدسـيتها يف النفـوس، وجاللُهـا،     
ولو مبستوى  وحبها، والتحلّي ا، وعدم االبتعاد عنها، بل واالعتقاد ا وااللتزام بقيمها

، حـني أدخلـت   شرك يف سـاحتهم عم ال، حىت  بعد أن أو بكثري منها من قبل قلّة قليلة
عليهم عبادة األصنام واألوثان، وصاروا يعشقوا، وجعلوها يف أزقتهم وبيوم، وظلّوا 
ال يفارقوا ال يف حضر وال يف سفر، يرافقوا يف حلّهم وترحاهلم، ومل يكتفـوا بـذلك،   

ـ     ا اهلـدايا،  فنصبوها يف البيت احلرام، وراحوا حيجون إليها، يطوفـون ـا، ينحـرون هل
يتقربون إليها باملناسك واملشاعر والقرابني، ومل يكتفوا ذا، فراحوا حيللـون وحيرمـون   

  ٢حسب أهوائهم ومصاحلهم...
لقد كان هناك من يدعي أنه على احلنيفية، وإن أشـرك بـاهللا تعـاىل، وارتكـب     

اء كـثرية  املعاصي واملوبقات، وهناك من زعم أنه على احلنيفية وإن شابت حنيفيته أشي
حبكم القرون، وبسبب ما أدخلوا عليها ما ليس منها، أو أنقصوا منها..،  فيما هناك مـن  

  .بقي على احلنيفية حقا وكانوا قلّة وضعهم
  :اآللوسي، حتت عنوان (املوحدون)، وقال عنهم

وهم من استبصر ببصريته، فاعترف بوجود اهللا وتوحيده، ومل يدرك اإلسالم، بل 
ته، ونظر بعني بصريته، فلم يغري ومل يبدل، وهم بقايا ممن كان على عهـد  بقي على فطر

، ملتزمني ما كانوا عليه من تعظيم البيت والطواف واحلج والعمرة 8إبراهيم وإمساعيل

                                            
 .١٩٥ـ  ١٩٤:  ٢، حممود شكري اآللوسي بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب .١
 من هذه الة .  ٤٨،  ٤٧: األصنام يف العددين انظر مقالة .٢
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عدداً معلوماً يف كلِّ عصـر إىل زمـن    وغري ذلك... وهذا الصنف نزر يسري مل يكونوا إالّ
  ١البعثة النبوية احملمدية.

ْسـلFًِ (، الذي كان من قبلُ 7إلبراهيمتبعاً البعثة النبوية اليت جاءت   ،)َحِنيفاً مُّ
مساها الترتيل العزيـز  من الرسل، انقطاع و ،ولكن بعد قرون )َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  لَّةَ مِ (ومللّته 

نَ  َفْرتَةٍ َعَىل ... (بالفترة كما يف اآلية الكرمية    ٢.)...الرُُّسلِ  مِّ
انبثقت البعثة النبوية املباركة فلعباده، تعاىل ورمحته وحمبته حني اقتضت حكمته 
خـامتَ الرسـل واألنبيـاء، وكانـت  شـريعته اخلامتـة        9اخلامتة، فكان رسول اهللا حممد

أحـب   !بعثَنِي بالْحنِيفيـة السـهلَة السـمحة   ... <: 9عن رسول اهللاللشرائع؛ وقد روي 
  !>إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم األديان إىل اهللا تعاىل احلنيفية السمحة!

ينِ َوَما َجَعَل َعلَـْيكُْم ِيف  ...( ىل:ويبدو أنَّ هذا انطالقاً من قوله تعا  َحـَرجٍ  ِمـنْ  ٱلـدِّ
لَّةَ    ٣.)...إِبْرَاِهيمَ  أَِبيكُمْ  مِّ

ليس فيها تشديد بـين   ،من تضييق بل هي حنيفية مسحة ،)َحَرجٍ  ِمنْ (أبو حيان: 
  .بل شرع فيها التوبة والكفارات والرخص، إسرائيل

ينِ  ِيف  َعلَْيكُمْ  َجَعَل  َوَما ٱْجَتَباكُمْ ُهَو  ..( :وقوله: الطباطبايي مةالسيد العالّ  ِمـنْ  ٱلـدِّ
لَّةَ  َحَرجٍ  امتنان منه تعاىل على املؤمنني بأم ما كانوا لينالوا سعادة  ،).. إِبْـرَاِهيمَ  أَِبيكُمْ  مِّ

اهللا مـن علـيهم إذ وفقهـم فاجتبـاهم ومجعهـم       الدين من عند أنفسهم وحبوهلم غري أنَّ
حرج يف الدين امتناناً سواء كان حرجاً يف أصل احلكم أو حرجاً  للدين، ورفع عنهم كلَّ

                                            
 السابق . املصدر .١
 . ١٩سورة املائدة :  .٢
 . ٧٨. سورة احلج : ٣
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  ١...هة أبيهم إبراهيم احلنيف الذي أسلم لربلّفهي شريعة سهلة مسحة م، طارئاً اتفاقاً
وهي أحب الشرائع إىل اهللا تعاىل؛ قـد بنيـت علـى اليسـر      9حقا أنَّ شريعته

وقـد اتصـفت    رمحةً بالعباد، تسهيالً عليهم،عن العسر واإلصر واألغالل، والسعة، بعيداً 
لصـدق سـريةً، والبحـث عـن     بالوسطية والتسامح؛ حبا لإللفة، وبغضاً للفرقة، داعيةً با

واحلنيفيـة   ٢،)َُقْل َهاتُوا بُرَْهانَكُْم إِْن كُنُتْم َصاِدِق;( فجعلت الدليل حجةً احلقيقة منهجاً..
ـFََواُت َعرُْضـَها ( رغبـةّ  جبنـة   ،)ِقَيFً  ِديناً (  ٍ لنـار  وكرهـاً ، )َلِلُْمتَِّقـ; ْت أُِعـدَّ  َوٱألَْرُض  ٱلسَّ
   !)..َوُقوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ (

ـ مـن  انطالقاً  9متهاُولعلّ هذا وغريه الكثري جعلها مما اختصت به بعثته و ة ملّ
  !7إبراهيم

عقّدا أفكار هنا وأقالم هناك، وشـتتها طوائـف وعصـبيات،    ولكن؛ أسفاً! فقد 
وأساءت هلا أماينُّ وأهواء، ومواقف ظالمية، وممارسات متطرفة وطقوس؛ ما أنـزل اهللا  

  ا من سلطان!
إذن؛ لنقف عند احلنيفية واحلنفاء عرب آيـات قرآنيـة وأحاديـث، وشخصـيات     

  ومواقف وحكم ومواعظ وأشعار...

 فلغةً :

 ،، وحنف فالنٌ عن الشيء: مالَحنفًايحنِف ) حنفحلنيفيةُ أصلها الفعل الثالثي (ا
فًا: مال إليه، فا فحنحنف إليه تنحوت:فواحلَنيف: املائل امليل، حلَن ..ـ فالر ج ـفلُ أحن ،

                                            
 البحر احمليط ، امليزان : اآلية . .١
  .١١١:  سورة البقرة .٢
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والرلُ جفَاُءحلٌ أحنف وامرأةٌ حنفاء.، نفَاُء: ومجعهومفرده: حنيف  ومن ذلك: رجنح..  
  ويف كيفيته أقوال كثرية:

واحدة منهما على األخرى بإامها، وكذلك هو يف  احلنف يف القدمني: إقبال كلّ
وإن قيل: هو مـن كـلّ حيـوان يف اليـدين، ومـن اإلنسـان يف       جل، احلافر يف اليد والر

  الرجلني، لكن جعله يف يديه من قال:
  

  اليدين لو أنَّها     تنفق ما جاءت بزند وال سهموأنت لحنفاء                
  

ها أصلَ واحدة من اإلامني على صاحبتها حىت يرى شخص وقيل: هو ميل كلِّ
ميشـي علـى ظهـور    أن أو هـا،  ها ظهر، وقيل: هو انقالب القدم حىت يصري بطنخارجاً
ميشي على ظهـر  أن ميل يف صدر القدم، . أن تتداىن صدور قدميه ويتباعد عقباه قدميه.

احلنف: االعوجاج يف الرجل، وهو أن تقبـل  قيل: ها الذي يلي خنصرها. وقدمه من شقّ
، إقبـال القـدم   اعوجاج يف الرجـل إىل داخـل   ، أوإحدى إامي رجليه على األخرى

وأن ، أن تقبل إام الرجل اليمىن على أختها من اليسرى. بأصابعها على القدم األخرى
  ...شديداً إقباالًتقبل األخرى إليها 

حاضنته وكانت ، األحنف بن قيس، وامسه صخر، حلنف كان يف رجله وبه مسي
  ل:ترقصه وهو طف

أو          ما كان يف فتيانكم من مثله                  ه ـلـرجـب فٌ ـنـوال حـوالله ل       
   !كمثله

كـان يف فتيـانكم مـن مـا    وِدقة يف ساقه مـن هزلـه    والله لوال َحَنٌف برجله أو: 
  مثله

ألنه أول من عملها، أي: أمـر باختاذهـا، وهـو يف    ؛ والسيوف احلنفية تنسب إليه
قـال: هـو   إذا مال إليـه  حتنفاً يءويقال: حتنف فالن إىل الش ،القياس: سيف أحنفيوي ..
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  يتحنف أي يتحرى أقوم الطرق.
، وقد احلَنف االستقامةريقة، ووهناك قول آخر أنَّ احلنيف: املستقيم، ومستقيم الط

مسي املستقيم بذلك؛ ألنه يتحنف أي يتحرى أقوم الطرق، وإمنا قيـل ملائـل الرجـل أو    
  نشد:اُاألعرج: أحنف وحنيف؛ تفاؤالً باالستقامة والسالمة.. و

  بكم حنيفُ  ال يجورُ  طريٌق                              اـكم إلينـم أن سيهديـَّ تعل

، الذي مييـل مـن   املائل، بل احلنيف يف اللغة ال املستقيم استدل من قال بأنَّوقد 
شيء إىل آخر، فال يستقر على شيء، فهو يتلون كاحلرباء؛ بقول ذي الرمة وهو يصـف  

  احلرباء:
  ماثالً  للشمس  الحرباءُ  بها يَظَلُّ 

ُ  ال أنَّهُ   إّال   الِجْذلِ  عىل                            يُكَربِّ
  إذا َحوََّل الظِّلَّ الَعِيشُّ رأيَْتهُ                                                 

                                                                       ُ َحى يََتَنرصَّ  َحِنْيفا ويف َقْرِن الضُّ

ملغـرب، صـار   أي إنه إذا حول الظلُّ العشي، وذلك عند ميل الشمس إىل جهة ا
احلرباء متوجهاً للقبلة فهو حنيف، فإذا كان يف أول النـهار فهـو متوجـه للشـرق؛ ألنَّ     
الشمس تكون يف جهة املشرق، فيصري متنصراً؛ ألنَّ النصارى تتوجه يف صـالا جهـة   

ربـاء تسـتقبل القبلـة بالعشـي، وتسـتقبل املشـرق بالغـداة، وهـي قبلـة          احلاملشرق. ف
  ...النصارى

اصطالحاً : اوأم  

فكما ذكر علماء اللغة معىن احلنيف يف اللغة، ذكروا ما ميكن أن يكون اصطالحاً، 
احلَنف هو امليل، وأنَّ احلنيف يطلق علـى   ، وأنَّ: مالفنحعن الشيء وتفّ نحفبما أنَّ 

فقـد   امليل واملائل، وأنَّ احلَنف ميل يف صدر القدم..، ورجل أحنف أي مائل الـرجلني، 
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فـالن إىل الشـيء    استفيد منه كمصطلح لوصف كلَّ ميل عن شيء إىل ضـده؛ فتحنـف  
احلنيفف ،إذا مال إليه فاًحتن :املائل من خري إىل شر ن مال مـن  إىل خري أو من شروم ،

  باطل إىل حق، أو من حق إىل باطل فهو حنيف.
احلَنف: هو ميل عن الضالل  :نفكلٍّ من احلَنف واجلَو للراغب قول فيه متييز بني 

.. إىل االستقامة، واجلنف: ميل عن االستقامة إىل الضالل، واحلَنِيف هو املائل إىل ذلـك 
آخـرون   يف  ذلـك وتبعـه   .حتـرى طريـق االسـتقامة    :وتحنف فالن، أيويقول أيضاً: 

  ملُناوي.كا
املسلم الذي يستقبل قبلـة  : ٍ واحلنيف يف قول: ... للحنيف قولني يذكرالفراهيدي 

من أسلم يف أمر  والقول اآلخر: احلنيف كلّ .مسلماً ة إبراهيم حنيفاًالبيت احلرام على ملّ
ـ  أحبمثَّ يذكر أنَّ  .منهيء اهللا فلم يلتو يف ش ة األديان إىل اهللا احلنيفية السمحة وهي ملّ

ال ضيق فيها وال حرج 9النيب.  
ومسي األحنف على سبيل التفاؤل، كما مسي اللديغ االستقامة، : احلنفابن قتيبة: 

  ...سليماً
َولَِكـْن كَـاَن ( قَال اُهللا تعالَى ،والْحنيف: الْمائلُ إىل الدين الْمستقيمابن فارس: ... 

 Fًِ١،)َحِنيًفا ُمْسل  
املختـون،  هـو  : احلنيف الناسك، ويقال :واَألصلُ هذَا، تم يتِسع يف تفسريه فيقال

  ...هو يتحنف، أي يتحرى أقوم الطَّريق: هو املستقيم الطَّريقة. ويقال: ويقال
ي الغراب أعور. وحتنف ي املستقيم بذلك كما مساحلنيف املسلم وقد مس: اجلوهري

 جـران  قال ؛الرجل أي عمل عمل احلنيفية، ويقال اختنت، ويقال اعتزل األصنام وتعبد
                                            

 . ٦٧عمران:  آل . سورة١
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  :العود

  أقطـفُ  هـن أو البطحـاء قطـا رسـيم                    وءهـادرن ضــالصبح ، ب وملا رأين
  فُ نّ املتح العابدُ  الصالة أقام ما بعد                   لـــــــليـن الـم اً از ـجـن أعـوأدرك

يتحنف عـن  واحلنيف: املسلم الذي  .وحنف عن الشيء وحتنف، مالابن سيده: 
 ،يستقبل قبلة البيـت علـى ملـة (إبـراهيم)    األديان أي مييل إىل احلق، وقيل هو الذي 

 :وقول أيب ذؤيب .هو من أسلم يف أمر اهللا فلم يلتو يف شيء: هو املخلص: وقيل: وقيل
 جFدى وشهري صفر شهري                        يف أقامت به كمقام الحن

 ا أقامتإمنا أراد أف على هيكله سروراً بعمله وتدينه ذا املتربع إقامة املتحن
ة اإلسالم. ويف والدين احلنيف: اإلسالم. واحلنيفية، ملّ. ملا يرجوه على ذلك من الثواب.

ـ    احلديث: أحب ـ األديان إىل اهللا احلنيفية السمحة. ويوصف بـه فيقـال: ملّ ةة حنيفي... 
، تنبيها أنه علـى  ت كلّ من حج أو اختنت حنيفاًمسوهناك من يذكر كالراغب أنَّ العرب 

  ...دين إبراهيم
، وهـي  7علم أنَّ امللّة الكربى هي ملّـة إبـراهيم اخلليـل   ا.. مثَّ .الشهرستاين: 

َة أَِبـيكُْم ( احلنيفية، اليت تقابل الصبوة تقابل التضاد... قال تعاىل: لـَّ الصـبوة  . )إِبْـرَاِهيمَ مِّ
  .(أي امليل عن احلق، وهي جهلة الفتوة)

موضع يف القرآن ذكر احلنيـف مـع املسـلم فهـو احلـاج       احلنيف: كلّأبو البقاء: 
 ،)َحِنيفـاً  لـهِ لِ (موضع ذكر وحده فهو املسلم نحـو:   ويف كلّ ،)ُمسـلFً  َولَِكن كَاَن َحِنيفاً (

ة إِبْـرَاِهيم َحِنيفـاً (و  ؛يف شيء فهو حنيفومل ينحرف عنه ، من أسلم هللا وكلّ أي:  ،)ِملـَّ
  .عنهما لليهود والنصارى منصرفاً خمالفاً

البقرة  ١٣٥كما حكى عنه الشيخ الطوسي يف تفسريه لآلية  ـ  ابن دريدهذا وأنَّ 
؛ وبـه مسيـت احلنيفيـة    ،حلنيف العادل عن دين إىل دين: اقال ابن دريد قال: ـيف اللغة  
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  .ألا مالت عن اليهودية والنصرانية
ألـا مالـت عـن اليهوديـة     ... وبه مسيت احلنيفيـة؛   ال أدري كيف أوالً: أقول:

  ؟!والنصرانية
فلعلّه غاب عن ابن دريد أنَّ احلنيفية سبقت كالً من الديانتني، وقد مسيت بـذلك  

وانتسبت إليـه..، نعـم،   ، ومسي ا وانتسب إليها 7قبلهما، وهي منهج نيب اهللا إبراهيم
  .ها إىل دين اإلسالماحلنيف املائل عن األديان كلّ قال ابن عباس: وكما

يَن ِعنـدَ (واحد  ـقرآنيا   ـمبا أنَّ  الدين   ثانياً: والشـرائع   ١.)ُاللـِه اْإلِْسـَالم إِنَّ الـدِّ
  ٢.)اَوِمْنَهاجً  ِرشَْعةً  ِمْنكُمْ  َجَعلَْنا لِكُلٍّ (متعددة 

ها إىل دين احلنيف املائل عن األديان كلّفلعلّ ابن عباس يقصد باألديان يف قوله: 
ال  ردد الشهادتني (أشهد أن : الشرائع، وبدين اإلسالم، الشريعة اخلامتة، فإنَّ مناإلسالم

كلِّـه   فقد مال عن الشر )،هورسولُ هحممداً عبد أنَّأشهد إله إال اهللا وحده ال شريك له، و
صـار   اخلامتة، ويوصف بأنـه  9إىل اخلري كلّه، ومن كلِّ شريعة إىل شريعة رسول اهللا

) ًFِْسل   .  )َحِنيفاً مُّ
  أهل اللغة وتبعهم املفسرون قولني:ميكن إجياز القول بأنَّ للحنيف عند إذن 

االسـتقامة؛ وسـمي املعـوج    يعين احلَنف  أي أنَّ أن احلنيف هو املستقيم، األول:
فالعرب قد تصف الشيء بضده، إما علـى  االستقامة؛ بالسالمة و الرجلني أحنف تفاؤالً

.. مفـازة : وللمهلكـة سليم، : للديغ حقيقته أو استهزاًء، أو تفاؤالً وهو األنسب، فيقولون
من أسلم هللا ومل ينحرف عنه يف شـيء   كلّوجند أنَّ هذه العالقة التفاؤلية تسري أيضاً ل

                                            
 . ١٩سورة آل عمران :  .١
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  سمي دين إبراهيم حنيفاً الستقامته.، وفهو حنيف
واحد من قدميه إىل  ألن األحنف هو الذي مييل كلّ ؛املائل هو احلنيف أنَّ الثاين:

، حنف إىل دين اهللا، أي مال إليـه  7أن إبراهيمو، األخرى بأصابعها، وحتنف إذا مال
  فهو حنيف.

الطربي يذهب إىل املعىن األول، وذلك بعد أن ذكر أقوال أهل التأويـل مـن أنَّ   
  احلنيف هو:

وقـيـل: إنـما مس .ي دين إبراهيـم اإلسالم الـحنـيفـية، ألنه أول إمـام  الـحاج
جاءوا بعده إلـى يوم القـيامة اتبـاعه فــي  لزم العبـاد الذين كانوا فـي عصره والذين 

مناسك الـحج، واالئتـمام به فـيه. قالوا: فكلّ من حج البـيت فنسك مناسك إبراهيـم 
  ...علـى ملته، فهو حنـيف مسلـم علـى دين إبراهيـم

إنـما مسي دين إبراهيـم الـحنـيفـية، ألنـه أول إمـام سـن للعبــاد الــختان،      
بعده علـيه. قالوا: فكل من اختنت علـى سبـيـل اختتـان إبراهيــم، فهـو    فـاتبعه من 

  .علـى ما كان علـيه إبراهيـم من اإلسالم، فهو حنـيف علـى ملة إبراهيـم
وقد قـيـل: إن الرجل الذي تقْبـل  .. شيء لـحنـيف: الـمستقـيـم من كلّقال: ا

إلـى السالمة، كما قـيــل   إحدى قدميه علـى األخرى إنـما قـيـل له أحنف نظراً له
للـمهلكة من البالد: الـمفـازة، بـمعىن الفوز بـالنـجاة منـها والسـالمة وكمـا قـيــل     

: قل فمعىن الكالم إذاً. للّديغ: السلـيـم، تفـاؤالً له بـالسالمة من اهلالك، وما أشبه ذلك
االً مـن  يا مـحمد بل نتبع ملة إبراهيـم مستقـيــماً. فــيكون الـحنــيف حينئـذ حـ     

  .إبراهيـم
قال: الـحنـيف عندي هو االسـتقامة علــى   مثَّ أكّد قوله، ورد ما ال يتفق معه، ف

لوجب  ؛ته. وذلك أن الـحنـيفـية لو كانت حج البـيتدين إبراهيـم واتبـاعه علـى ملّ
أن يكون الذين كانوا حيجونه فـي الـجاهلـية من أهل الشرك كانوا حنفـاء، وقد نفـى 
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ْسلFًِ َوَما كَاَن ِمَن ( :أن يكون ذلك تـحنفـاً بقولهاهللا    ١.)ٱلُْمْرشِِك;َ َولَِكن كَاَن َحِنيفاً مُّ
لوجـب أن  ، ألن الـحنـيفـية لو كانت هي الـختان؛ فكذلك القول فـي الـختان

الَ َمـا كَـاَن إِبْـرَاِهيُم يَُهوِديّـاً وَ (: يكون الـيهود حنفـاء، وقد أخرجهم اهللا من ذلك بقولـه 
ْسلFًِ ـْ نَص الـحنـيفـية لـيست الـختان وحـده،   أنَّ فقد صح إذاً .)رَانِّياً َولَِكن كَاَن َحِنيفاً مُّ

والحج البـيت وحده، ولكنه هو ما وصفنا من االستقامة علـى ملة إبراهيـم واتبـاعه 
  .علـيها واالئتـمام به فـيها

ه من أنَّ احلنيفية هي االستقامة وقد تبعه الشيخ الطوسي يف تبيانه فيما ذهب إلي
...  

، مث يذكر احلنف: امليل يف القدمنيفيما الزخمشري وقف عند القول الثاين؛ وهو أنَّ 
  د:. وحتنف إذا مال. وأنشدين باطل إىل دين احلق حلنيف: املائل عن كلّأنَّ ا

  .ِدينِ َحِنيفاً ِديُنَنا َعْن كُّل  ª َولَِكنَّا ُخلِْقَنا إْذ ُخلِْقَنا
امليـل   :احلنفوهناك قول، مل أجده عند غري السيد العالمة الطباطبائي، وهو أنَّ 

  ٢.عتدالمن الطرفني إىل حاق الوسط وهو اال
واملراد امليل يف املذهب أن الذي به حنف مييل يف مشيه عن الطريق ابن عاشور: 

إبراهيم كـانوا يف ضـاللة    الناس يوم ظهور ملة ألنَّ؛ املعتاد. وإمنا كان هذا مدحاً للملة
 فلقب باحلنيف مث صار احلنيف لقب مدح بالغلبة، فجاء دين إبراهيم مائالً عنهم، عمياء

...  
عبـادة األوثـان إىل   أي مائل ال فقط عن يقال على هذا وبتطوره غدا مصطلحاً 
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إىل الشريعة اخلامتـة، ملـا    عن اليهودية والنصرانية أيضاً، بل على كلّ مائل دين إبراهيم
طرأ عليهما من حتريف وزيادة أدت إىل الشرك باهللا تعاىل كما يأتينا، وهكذا كـلّ مـن   

، ملن تدين باإلسالم؛ قال عمرو اًاحلَنيف لقبكان كذلك فهو حنيف، وحنيفي، حىت صار 
   :    الوافر منويف قول محزة بن عبد املطلب؛ 

يِن الَحِنيِف  ª ِمْدُت اللَه ِحَ; َهَدى ُفَؤاِديحَ                         إىل اإلْسالَِم َوالدِّ
  َحِنْيفاً ِديُنَنا َعْن كُلِّ ِديْنِ  ª َولَِكنَّا ُخلِْقَنا إْذ ُخلِْقَنا      : وأيضاً من الوافر

إذن فاحلنف هو امليل واملائل، وكما يقع يف البدن، يقع يف الدين، يقول د. شوقي 
الظن أنَّ كلمة حنيف معناها املائل عن دين آبائه كمـا يـدلّ علـى ذلـك     ضيف: وأكرب 

  اشتقاقها.
 احلـق الـدين  إىل  واملعوجـة املكروهـة  الباطلـة أو  األديـان  فيقال ملن مال عن 

  .وصراطه املستقيم (األحنف واحلنيف)
  .. لالستقامة صار علَماًويف قول هو املستقيم وهو االستقامة أو 

، فلقد كان مائالً عن 7على نيب اهللا إبراهيم ـاصطالحاً ـوكال القولني ينطبقان  
الشرك وعن الدين الباطل إىل دين اهللا، ال مبعىن أنه كان متدينا بدين باطل حىت حنـف  
    ،ا عليه قومه من ديـن باطـل إىل احلـقبل املقصود أنه حنف عم ،عنه إىل الدين احلق

؛ ، أي عدل عن ذلك ومـال وجلَّقومه من اآلهلة إىل عبادة اهللا عزأبوه و يعبدحنف عما 
  ودينه باحلنيفية. ي إبراهيم حنيفاًمسلذلك 

عليه متمسكاً به ال بغـريه، أال  وبقي مستقيماً على توحيد اهللا وتسليمه له، ثابتاً 
ْسـلFًِ (أثبت له اإلسالم باحلنيفية رى أنه تعاىل ما إن ت نفـى عنـه غـريه    حىت  )َحِنيفاً مُّ

ـانِّياً ( ، وأيضاً)كِ;َ ْرشِ مُ الْ  نَ مِ  انَ ا كَمَ  وَ (بقوله:  ردا علـى   ،)َما كَاَن إِبْرَاِهيُم يَُهوِديّاً َوالَ نَْرصَ
  دعواهم أنه كان منهم؟!
؛ تعززت الدعوة إىل عبادة اهللا تعاىل، وترسخت فكرة اإلله 7فبنيب اهللا إبراهيم
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٩٣ 

م واألوثان وغريها، وإن سبقه أنبياء حيملـون هكـذا دعـوة    الواحد، ونبذ عبادة األصنا
وتتضح معاملهـا   كنوح وهود وصاحل، لكنها يف عهده عليه السالم أخذت تتجذّر وتتسع،

ٍ جديـد (احلنيفيـة) الـيت صـارت مـن أعظـم مظـاهر         ومفاهيمها وأحكامها حتت إطار
  ...التوحيد

دون غـريه مـن األنبيـاء    وعن الوجه يف إطالق احلنيفية علـى إبـراهيم وملّتـه    
  :السابقني، يقول السيد السبزواري

يف دعـوم إىل   7إنَّ إبراهيم كان يف قوم مشركني، عبدة األوثان، وقد جاهد
التوحيد ونبذ األوثان وعبادا، وابتلى من قومه مبا ابتلى حىت اختاره اهللا تعاىل ألقصى 

 ـدرجات اخللّة واإلمامة، ومنحه امللّة، اليت كانت مبرتلة املادة جلميـع األديـان اإلهليـة     
ـ    مع أنه ـاليهودية والنصرانية واإلسالم   د يف عليه السالم يعترب مؤسـس حركـة التوحي

العامل، وبه ابتدأت الشرائع اإلهلية. وأما شرائع من قبله من األنبياء، فلم تكن هلـا تلـك   
األمهية اليت جعلها اهللا مللّة إبراهيم، ولذلك كانت ملّته احلنيفية اجلامعة للمعارف اإلهلية 

اىل والكاملة يف التوحيد ونفي الشرك واالرتقاء يف معارج الكمال، وقد أنزهلا تبارك وتع
حسب املصاحل ومقتضيات الظروف حىت انتهى األمر إىل اإلسالم الدين اجلـامع جلميـع   

واملشتمل على أقصى املعارف اإلهلية. ومن ذلك يعرف أنَّ اختالف املفسرين  الكماالت،
يف معىن احلنيف، وبيان املأخذ، ال وجه له، بل هو اختالف مصداقي، واجلامع هو الصحة 

  وعدم الضيق واحلرج...والتمامية والسهولة 

، 7ال يعين هذا إلغاًء أو تبسيطاً  لدور األنبياء والرسل من قبل إبراهيم وأقول:
فقد كانت رسائلهم حتارب الشرك وتدعو إىل نبذه وترك مظاهره، وتدعو إىل التوحيـد  

آيات عديدة تبين دورهم ووظيفتـهم،   اخلالص ومعامله، ومها ركنا احلنيفية، وقد جاءت
  يف: وله تعاىلمنها ق
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  نبيه نوح عليه السالم:
ـنْ  لَكُـمْ  َمـا ٱللـهَ  ٱْعُبُدواْ  يَاَقْومِ  َفَقاَل  َقْوِمهِ  َولََقْد أَْرَسلَْنا نُوحاً إِىلٰ  (  أََفـالَ  هُ َغـْ�ُ  إِلَـهٍ  مِّ

  ١،)تَتَُّقونَ 
  نبيه هود عليه السالم:

نْ  لَكُمْ  َما ٱللهَ  ٱْعُبُدواْ  يَاَقْومِ  َقاَل  ُهوداً  أََخاُهمْ  َعادٍ  َوإِىلٰ (   ٢،)أََفالَ تَتَُّقونَ  هُ َغْ�ُ  إِلَـهٍ  مِّ
  نبيه صاحل عليه السالم: 

نْ  لَكُمْ  َما ٱللهَ  ٱْعُبُدواْ  يَاَقْومِ  َقاَل  َصالِحاً  أََخاُهمْ  َ ُودَ  إِىلٰ وَ  (   ٣،)َغْ�ُهُ  إِلَـهٍ  مِّ
، وحلكمته تعاىل، جتلّى مشروعه التوحيـدي منظومـةً   7ولكن نيب اهللا إبراهيم

ومناسك وأحكاماً، ومعاملَ ومفاهيم وأخالقاً، وشاءت إراداته  متكاملةً، وشريعةً واسعةً،
منهاجاً ملن يأيت بعـده مـن    ،)رِِك;َ ـٱلُْمشْ َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمَن  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ (تعاىل أن تبقى 

أنبياء ورسل وصاحلني؛ حىت عد إبراهيم املؤسس ملشروع التوحيد اخلـالص، والـدين   
فهـو   اخلالص، ومنه وإليه انتهت الشرائع السماوية، فمن كان على دينه وملّته ومنهجـه 

ـ  إىل التوحيد، وألنه لعدوله عن الشركحلنيفية وهو احلنيف؛  امللتزم با ف أي مييـل  يتحن
ولرسول  7إلبراهيمقيل حىت  على احلقيقة؛هو املائل إىل اإلسالم . فاحلنيف إىل احلق

ْسـلFًِ (وملن تبعهمـا مـن النـاس:     9اهللا  ٤،)رِِكَ; ِبـهِ ـُحَنَفـآَء للـِه َغـْ�َ ُمْشـ(، )َحِنيفـاً مُّ

                                            
 . ٢٣سورة املؤمنون :  .١
 . ٦٥سورة األعراف :  .٢
 . ٧٣. سورة األعراف : ٣
 . ٣١. سورة احلج : ٤
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ينَ  لَهُ  ُمْخلِِص;َ ( ١.)ُحَنَفآءَ  ٱلدِّ
   

  إشارة أخرية :

إنَّ مما يدلُّ على أمهية مفردة (احلنيف) لغةً واصطالحاً، وعلى قدسيتها يف كوا 
ة مشروعاً دينيا كبرياً، هو أنه احتلّ يف تارخيه مكانةً واسعةً يف اللغات والديانات واحليا

االجتماعية، حىت أم قالوا عنه الكثري، وذكروا له مصاديق عديدة، وحـىت قيـل عـن    
  كلمة احلنيف: إا غري عربية، هي معربة عن أصل عرباين أو آرامي أو...

وكما كانوا يدعون الراهب بأمساء عديدة كاملقـدس واملتعبـد.. ويطلقـون علـى     
كـذلك   ؛ل اهللا، والراهب هو حبيس اهللالرهبان: احلبساء، واحلبيس أي احملبوس يف سبي

كانوا يدعون الرهبان باحلنفاء، ولعلّ احلنيف عندهم كما يقولون: جاءت مبعىن الراهـب  
  نصارى يساقون القوا حنيفاـ  الــاملــب هُ ـيَ ــوالـت نَّ ــأ ك        بشهادة قول صخر:

  : وصف اخلمرة أمين بن خرمي يفوقول  
  حنيٌف و¡ تنغر بها ساعًة ِقدرُ                       وصهباُء جرجانّيٌة ¡ يطف بها      

  وحالفَتُهم للوِم يا آَل درهٍم        خالُف النصارى ديُن من يتحّنفُ  وقول جرير:
وإا تطلق على الصابئة.. وتطلق على من له صلة وثيقة بالزهد والزهادة.. وأنه 

بالد الشام قبل اإلسالم يشري إىل االحنراف الـوثين.. إىل غـري    مصطلح كان معروفاً يف
ذلك من األقوال، وممـا تركـه هـذا املنـهج يف حيـاة النـاس علـى اخـتالف ديانـام          

                                            
 . ٥. سورة البينة : ١
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   7.١وتوجهام منذ ظهوره على يدي نيب اهللا إبراهيم اخلليل

  وقرآنيا

احلنيـف لغـةً   بعد أن استعرضنا أقـوال كبـار علمـاء اللغـة والتفسـري يف معـىن       
مرةً، عشـر   واصطالحاً، نأيت إليه قرآنيا، فقد جاءت مفردة (حنيفاً وحنفاء) اثنيت عشرة

، وبعضها 7قرنت مثانية مواضع منها بنيب اهللا إبراهيم اً) وقدحنِيفمرات بصيغة املفرد (
عهـا  ) بصيغة اجلمع مـرتني، ومجي حنفَآَء، فيما جاءت (9كانت خطاباً لرسول اهللا حممد

وردت يف اثنيت عشرة آية يف تسع سور من الترتيل العزيـز مكيـة ومدنيـة، وتضـمنت     
، ملَّـةَ ، قيمـاً ، ٍ دينـاً  مسـتقيم ، صراطآياا مفردات جليلة اقترنت وأحاطت ا، منها: (

  .اية واإلميان ونفي الشرك...)مسلماً، فطرة، أحسن، أسلم... إضافةً إىل اهلد

  أما اآليات فهي:
ةَ  بَـْل  ُقـْل  تَْهَتـُدواْ  َوَقالُواْ كُونُواْ ُهوداً أَْو نََصاَرىٰ ( َحِنيفـاً َوَمـا كَـاَن ِمـَن  إِبْـرَاِهيمَ  ِملـَّ
  ٢.)َٱلُْمْرشِِك;
ــاَن ِمــَن ( ْســلFًِ َوَمــا كَ ــاَن َحِنيفــاً مُّ ـانِّياً َولَِكــن كَ ــاً َوالَ نَْرصَـ ــرَاِهيُم يَُهوِديّ ــاَن إِبْ َمــا كَ

                                            
انظر معاجم اللغة وكتب التفسري، منها لسان العرب، البن منظور؛ ومقاييس اللغـة، البـن فـارس؛     .١

؛  ٥١لـل والنحـل، للشهرسـتاين :    ؛ امل ٢٩١-٢٩٠:  ٣؛ احملكم البن سيده ٣كتاب العني، للفراهيدي 
مشس العلوم، للحمريي؛ الكليات، أليب البقاء؛ وغريب القرآن، والشعر والشعراء، البن قتيبة؛ واألغاين 

؛ واملفـردات، للراغـب: حنـف ؛    ١٨؛ واملفصل، د . جواد علي؛ والسـطلي: ديـوان أميـة:     ٤٤:  ١٦: 
للطربسي؛ والتحرير والتنـوير، البـن عاشـور؛     وتفسري الطربي؛ والكشاف، للزخمشري؛ وجممع البيان،

 البقرة؛ وغري ذلك من املصادر. ١٣٥ومواهب الرمحن يف تفسري القرآن، للسيد السبزواري: اآلية 
 . ١٣٥:  سورةالبقرة .٢
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  ١.)ٱلُْمْرشِِك;َ 
  ٢.)ٱلُْمْرشِِك;َ َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمَن  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  َفٱتَِّبُعواْ  ٱللهُ ُقْل َصَدَق (
َة إِبْـَر ( ْن أَْسلََم َوْجَهُه لله َوُهـَو ُمْحِسـٌن واتََّبـَع ِملـَّ َحِنيفـاً  اِهيمَ َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ِممَّ

  ٣.)َخلِيالً إِبْرَاِهيمَ  ٱللهُ  ٱتََّخذَ وَ 
ْسَتِقيمٍ  ِرصَاٍط   إِىلٰ َهَداِ� َرiِّ ُقْل إِنَِّني  ( لَّةَ  ِقَيFً  ِديناً  مُّ ِهيَم َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمـَن إِبْرَا مِّ
  ٤.)َٱلُْمْرشِِك;
ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر ( Fََواِت إِ�ِّ َوجَّ   ٥.)ٱلُْمْرشِِك;َ  َحِنيفاً َوَمآ أَنَاْ ِمنَ  َوٱألَْرَض  ٱلسَّ
يِن َحِنيفاً َوالَ تَكُونَنَّ ِمَن (   ٦.)ٱلُْمْرشِِك;َ َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يِن َحِنيفاً ِفطْرََت فَ (  ٱللـهِ  لَِخلْـقِ  تَْبِديَل  الَ َعلَْيَها ٱلنَّاَس  َفطَرَ  ٱلَِّتي ٱللهِ أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

ينُ  َذلِكَ  ـًة َقانِتـاً لِلـِه َحِنيفـاً ( ٧.)يَْعلَُمونَ  الَ ٱلنَّاِس  أَكَْ§َ  َولَِكنَّ  ٱلَْقيِّمُ  ٱلدِّ إِنَّ إِبْرَاِهيَم كَـاَن أُمَّ
  ٨.)ٱلُْمْرشِِك;َ َولَْم يَُك ِمَن 
َنَفآَء للـِه حُ (((( ٩.)ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  كَانَ  َوَما َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك أَِن (

َا ٱللهِ َغْ�َ ُمْرشِِكَ; ِبِه َوَمن يُْرشِْك بِ  َّ�َ©ءِ  ِمنَ  َخرَّ  َفكَأَ يحُ  ِبهِ  تَْهِوي أَوْ  ٱلطَّْ�ُ  َفَتْخطَُفهُ  ٱلسَّ  ِيف  ٱلرِّ
                                            

 . ٦٧آل عمران :  . سورة١
 . ٩٥سورة آل عمران  :  ٢
 . ١٢٥سورة النساء :  .٣
 . ١٦١سورة األنعام :  .٤
 . ٧٩األنعام :سورة  .٥
 . ١٠٥سورة يونس :  .٦
 . ٣٠سورة الروم :  .٧
 . ١٢٠. سورة النحل : ٨
 . ١٢٣سورة النحل :  .٩
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  ١.)َسِحيقٍ  َمكَانٍ 
ينَ  لَهُ  ُمْخلِِص;َ  ٱللهَ  لَِيْعُبُدواْ  إِالَّ اْۤ َمآ أُِمُرووَ ( الَةَ ُحَنَفآَء َويُِقيُمواْ  ٱلدِّ كَـاةَ  َويُْؤتُواْ  ٱلصَّ  ٱلزَّ

  ٢.)ٱلَقيَِّمةِ  ِدينُ  َوَذلِكَ 

  مع هذه اآليات: 

ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر ( Fََواِت إِ�ِّ َوجَّ   ٣.)ٱلُْمْرشِِك;َ َحِنيفاً َوَمآ أَنَاْ ِمَن  َوٱألَْرَض  ٱلسَّ
تعين امليل واملائل، وتعين االسـتقامة والثبـات..،    )َحِنيفـاً (كما قرأنا يف اللغة أنَّ 

خـرى جليلـة كمـا يف اآليـات     اُأول من محلها ووصف ا مع مناقب  7فإنَّ إبراهيم
  املذكورة وغريها، وقع له ذلك بعد أن نشأ ورأى قومه طوائف متعددة يف العبادة:

وأصـناماً   طائفة تعبد الكواكب والنجوم والقمر والشمس..، وأخرى تعبد متاثيـل 
خشبية وحجرية..، وثالثة تعبد ملوكها وحكامها..، وكلّها تدخل دائرة عبادة الشـيطان،  

  كما جاء يف قوله ألبيه:
ْيطَانَ  تَْعُبدِ  الَ ا أَبَِت يَ ( ْيطَانَ  إِنَّ  ٱلشَّ   ٤.)َعِصّياً  نِ اَن لِلرَّْحَمـكَ ٱلشَّ

مواقف حوارية جريئة، حتدث عنها الترتيـل العزيـز، وهـي     وبعد أن وقف منها
ـ إمجاالً متثّلت مرةً يف حماججته للنمرود؛ ذاك الـذي أول مـن    جتبعـى  ر يف األرض واد

، وأمر الناس بعبادته، وأنه يحيي املوتى..، وقـد انتـهت احملاججـة أن انـدهش     الربوبية
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ـ  النمرود أو حتير يف اجلواب وازم حني ال ومـن أيـن يأتيـه    وال برهانـاً،   لديـه  ةحج
  ؟!)َواللُه َال يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِم;َ (الربهان 

ـ يف قول:  ةًال يلهمهم حج   وال برهانـاً، بـل حج   أو ، ..هـم تـهم داحضـة عنـد رب
  ..ة كما يهدي أنبياءه وأولياءهال يهديهم إىل احملاج .. أواليهديهم بألطافه وتأييده
ِذي َحـاجَّ ( 9التالية وهي خطـاب لرسـول اهللا  جند هذا يف اآلية  أَلَـْم تَـَر إَِىل الـَّ

َ الَِّذي يُْحِيـي َوªُِيـُت َقـاَل أَنَـا أُ  ِّiْحِيـي إِبْرَاِهيَم ِيف َربِِّه أَْن آتَاُه اللُه الُْملَْك إِْذ َقاَل إِبْرَاِهيُم َر
ْمِس  ِذي ـِمَن الَْمشْ  َوأُِميُت َقاَل إِبْرَاِهيُم َفإِنَّ اللَه يَأِْ» ِبالشَّ رِِق َفأِْت ِبَها ِمَن الَْمْغرِِب َفُبِهَت الـَّ

  ١.)كََفَر َواللُه َال يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِم;َ 
وأخرى مع الطائفة اليت عبدت األصنام و... ومنهم أبوه آزر.. فكان خطابه معهم 

  أن مسى معبودام متاثيل ال آهلةً كما يزعمون..
َقالُواْ َوَجـْدنَآ آبَآَءنَـا *  َعاِكُفونَ  لََها ٱلَِّتي أَنُتمْ  ٱلتFََّثِيُل  ِذهِ إِْذ َقاَل ألَِبيِه َوَقْوِمِه َما هَ (

ِب;ٍ قَ  * لََها َعاِبِدينَ    ٢.)...اَل لََقْد كُنُتْم أَنُتْم َوآبَآُؤكُْم ِيف َضالٍَل مُّ
  : وأيضاً

أُفٍّ لَّكُـْم َولِـFَ  * يَــُرضُّكُمْ  َوالَ َشـْيئاً  يَـنَفُعكُمْ  الَ َمـا ٱللـهِ َقاَل أََفَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن (
٣.)تَْعِقلُونَ  أََفالَ ٱللهِ تَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن 

  

يف نبذ عبادة األصـنام، عبـدوها وراثـةً وتقليـداً      7مل يهتد أحد منهم لدعوته
  بائهم من قبل.آل

ا كُْنُتْم تَْعُبُدونَ ( وأخرياً َفإِنَُّهْم َعـُدوٌّ ِيل  * ٱألَْقَدُمونَ أَنُتْم َوآبَآُؤكُُم   *َقاَل أََفَرأَيُْتْم مَّ
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  ١.) . . . يَْهِدينِ  َفُهوَ  َخلََقِني ٱلَِّذي  *ٱلَْعالَِم;َ  َربَّ  إِالَّ
ذلك؛ حني حضـر   7كان منه ـواهللا أعلم   ـوثالثة مع عبدة الكواكب... ولعلّه  

جتمعاً هلم ليالً وآخر اراً، وهم ينظرون إليه متأمالً ما يف السماء من حوله، يعـرف أنَّ  
  طائفةً كبريةً منهم تعبد كواكب السماء والقمر والشمس!

) َّFــ ــِه  َفلَ ــنَّ َعلَْي ــُل َج لَّْي ــاً  َرأَى ٱلـْ ــاَل  كَوْكَب ـــَذا َق ــ©َّ  َرiِّ  َه ــَل  َفلَ ــاَل  أََف ــبُّ  الَ َق  أُِح
مْ  لَِنئ  َقاَل  أََفَل  َفلَ©َّ  َرiِّ  َهَذا َقاَل  بَاِزغاً  ٱلَْقَمرَ َفلَ©َّ َرأَى   * ٱآلِفلِ;َ   ِمـنَ  ألَكُـونَنَّ  َرiِّ  يَْهـِدِ�  لـَّ
الِّ;َ  ٱلَْقْومِ  ْمَس َفلFََّ َرأَى   *ٱلضَّ لينـهي  . )...كْـَربُ َفلَـ©َّ أََفلَـْت أَ  َهـَذآ َرiِّ  َهـَذا َقاَل  بَاِزَغةً  ٱلشَّ

وهو دليل ه، فول لاُحواره، الذي تقصد به أن يقدم لقومه حججاً دامغة، فالرب احلق؛ ال 
حدوثها، وكلُّ هذه خملوقة له، حتتاج إىل من حيركها.. ال تضر وال تنفع..، بالتـايل فهـي   
ليست جديرةً أن تكون ربا يعبد وإالهاً يطاع..؛ فلعلّ حججـه هـذه؛ تـوقظ عقـوهلم،     
وتعيد هلا الرشد، الذي غيبته أهواؤهم وجهالتهم وزعماؤهم..، لكنهم مل يغـادروا موقـع   

 إِ�ِّ  اَقْومِ َقـاَل يَـ... ( كفر والشرك؛ اليت ألفتها نفوسهم، مما جعله خيتم حواره معهم حنيال
Fَّ  بَِريءٌ    .)تُْرشِكُوَن ... مِّ

إا براءة من الشرك، وميلٌ عن الضالل، يعلنها على مسمع منهم ومرأى.. ليقف 
واخلضوع له، وقصده بالعبادة، شاخصاً ببصره حنو احلق تعاىل، فهو الذي خصه باالنقياد 

 فقد أخلصت له ديين وأفردته بالوالء. منادياً بل صارخاً بأعلى صوته وهـم يسـمعون  
ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر ( Fََواِت إِ�ِّ َوجَّ   .)ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  أَنَاْ  َوَمآ َحِنيفاً  َوٱألَْرَض  ٱلسَّ

: عدوالً عن كلّ معبود دون اهللا، وميالً من أي شرك إىل توحيده تعاىل، )َحِنيفاً (
وثباتاً على اإلميان به، فال احنراف إىل شرك، وال توجه إىل ضالل، وبالتايل فهي كلمـة  
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ملـا  فيما جتلّى للعقل وتطابق مع احلقيقـة،   فاصلة ويقني جازم، فال تردد بعد وال حرية،
وإثبات وحدانيـة اهللا  ، بطالن عبادة األصنام وربوبية الكواكب قومه ببيانحاج إبراهيم 

  .وهي احلنيفية دون غريه؛تعاىل ووجوب عبادته وحده 
من هنا، أي بعد هذه احملاججات املتعددة، بدأ تـاريخ هـذه    ـواهللا أعلم   ـولعلَّ  

  وا بدأ املشروع اإلبراهيمي (احلنيفية). )َحِنيفاً (الكلمة 
، أنه ملا تـبني لـه   7وهذا خرب من اهللا تعاىل ذكره عن خليله إبراهيم الطربي:

احلق وعرفه، شهد شهادة احلق، وأظهر خالف قومه أهل الباطل وأهل الشرك باهللا، ومل 
يأخذه يف اهللا لومة الئم، ومل يستوحش من قيل احلق والثبات عليه، مع خـالف مجيـع   

م: يا قوم إين بريء مما تشركون مع اهللا الـذي  قومه لقوله وإنكارهم إياه عليه، وقال هل
خلقين وخلقكم يف عبادته من آهلتكم وأصنامكم، إين وجهـت وجهـي يف عبـاديت إىل    
الذي خلق السموات واألرض، الدائم الذي يبقى وال يفىن وحييي ومييت، ال إىل الـذي  

ذكره أن توجيهـه   يفنى وال يبقَى ويزول وال يدوم وال يضر وال ينفع. مث أخربهم تعاىل
وجهه لعبادته بإخالص العبادة له واالستقامة يف ذلك لربه على ما جيب من التوحيد، ال 
على الوجه الذي يوجه له وجهه من ليس حبنيف، ولكنه بـه مشـرك، إذ كـان توجيـه     

  .الوجه ال على التحنيف غري نافع موجهه بل ضاره ومهلكه
ول: ولست منكم أي لست ممن يـدين ديـنكم ويتبـع    يق )رِِك;َ ـا ِمَن املُشْ نَ ا أَ مَ  وَ (

حدثين يونس، قال:  ل:وبنحو الذي قلنا يف ذلك كان ابن زيد يقو، ملتكم أيها املشركون
أخربنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد يف قول قوم إبراهيم إلبراهيم: تركت عبادة هـذه؟  

Fَ ( فقال: ْهُت َوْجِهَي للَِّذي َفطََر السَّ فقالوا: ما جئت بشـيء وحنـن    ،)ِت واألْرَض َواإّ� َوجَّ
  .قال: خملصاً، ال أشركه كما تشركون )َحِنيفاً (نعبده ونتوجهه، فقال: ال 

Fَّ  بَِريءٌ  إِ�ِّ  ا َقْومِ َقاَل يَ ( الطرباين: شـمس  وال واألوثـان  األصـنام  من باهللا ،)تُْشــرِكُونَ  مِّ
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  قالوا: فمن تعبد أنت يا إبراهيم؟. والقمر والكواكب
Fَ (قال:  ْهُت َوْجِهَي للَِّذي َفطََر السَّ  ديـين  أخلصـت  إين أي ؛)َواِت واألْرَض إّ� َوجَّ

؛ أي مائالً من )َحِنيفاً (وجعلت قصدي للَّذي ابتدأ خلق السماوات واألرض، وعباديت، 
 لسـت  أي ؛)رِِك;َ ـا ِمـَن املُْشـنَـا أَ مَ  وَ (األديان الباطلة إىل دين احلق ميالً ال رجوع فيه، 

  املشركون .. أيها دينكم على
 بَـِريءٌ  إِ�ِّ  ا َقْومِ َقاَل يَ ( :فقال ،أ من ربوبيتها وشرك قومهترب العالمة الطباطبائي: 

 َّF مث أثبت الربوبية هللا سـبحانه كمـا كـان يثبـت األلوهيـة مبعـىن إجيـاد         ،)تُْشــرِكُونَ  مِّ
ْهُت َوْجِهيَ إّ� (: السماوات واألرض وفطرها له تعاىل فقال وهـو العبوديـة قبـال     ،)َوجَّ

Fَ (الربوبية  غري منحرف مـن حـاق الوسـط إىل ميـني أو     ، )َواِت واألْرَض للَِّذي َفطََر السَّ
بإشراك شيء من خلقه ومفطوراته له تعـاىل يف العبـادة    ؛)رِِك;َ ـا ِمَن املُْشـنَ ا أَ مَ  وَ (يسار 

  ١...واإلسالم
يب اهللا إبراهيم ودينه، الـذي راح يتـرك آثـاره    وهكذا يتواىل الوصف القرآين لن

خر، ومنها هذه اآليـة متتـدح   اُومثاره يف األرض، فجاءت بعد قرون كثرية آيات قرآنية 
  من متسك باحلنيفية واتبع منهجها:

ْن أَْسلََم َوْجَهُه لله َوُهـَو ( َة إِبْـَر َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ِممَّ َحِنيفـاً  اِهيمَ ُمْحِسـٌن واتََّبـَع ِملـَّ
  ٢.)َخلِيالً إِبْرَاِهيمَ  ٱللهُ  ٱتََّخذَ وَ 

ٍ  مائـل ، ال أحد هناك أفضل ملّةً من حنيف )َحِنيفاً (. )َحِنيفاً  اِهيمَ واتََّبَع ِملََّة إِبَْر (
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، ٍ بـوعي وعقـل  ٍ علـى التوحيـد    مقبـل عن بصرية، للضالل  كتارعن الشرك عن قصد، 
..! راد اه عنـه ، وال يـرد صـاد مواقفه هذه  ه عنال يصدٍ على اهلدى ثابت عليه،  مستقيم

حىت جعله  الترتيل العزيز واحداً ممن أدخلهم يف تلك الصورة الرائعة؛ صورة االستفهام 
أحسن  ؛ ووأهدى سبيالً، ومعناه من أصوب طريقاً، )َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ( التقريراملراد به 

  .اعتقاداً
نْ ( هللا ذاتـه ونفسـه   ؛ أي أي استسـلم وجهـه    ،)أَْسـلََم َوْجَهـُه للـه( أوالً:: )ِممَّ

الوجـه   وإمنـا خـص   دون سـواه.. قَصده بالعبادة وحده ، وبالطاعةإليه انقاد سبحانه، و
؛ فإذا انقاد الوجه هللا وخضع له فقد انقاد هللا مجيع األعضاء  ،ألنه أشرف األعضاء ؛بالذكر

  !ألا تابعة له
وهذا قضاء من اهللا جلّ ثناؤه لإلسالم وأهله بالفضل على سـائر امللـل   الطربي: 

أيها الناس، وأصوب طريقاً وأهدى سبيالً؛  ،)َوَمْن أَْحَسُن ِدينـاً (غريه وأهلها، يقول اهللا: 
ْن أَْسلََم َوْجَهُه لله( ـ         ،)ِممَّ قاً نبيه ممـن استسـلم وجهـه هللا، فانقـاد لـه بالطاعـة، مصـد

  ه.فيما جاء به من عند رب 9حممداً
وإسالم الوجه كناية عن متام الطاعة واالعتـراف بالعبوديـة، وهـو    ابن عاشور: 

األعضاء، وفيه ما كـان بـه اإلنسـان إنسـاناً، ويف      أشرف ألنّ الوجه ؛أحسن الكنايات
وأراد بإسـالم الوجـه االعتـراف    ١ .)... َبَعنِ ٱتـََّفُقْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي للِه َوَمِن  ...( :القرآن

  ..بوجود اهللا ووحدانيته
ه، حمرم حرامه، وحملل وهو عامل مبا أمره به ربالطربي: ، )َوُهَو ُمْحِسنٌ ( ثانياً: و

  حالله.
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حمسـن يف مجيـع   .. أو أي فاعل للفعل احلسن الذي أمره اهللا تعـاىل ابن عاشور: 
أن تعبـد اهللا  < :سئل عن اإلحسان فقال 9املوحد. وروي أن النيبأو  ..أقواله وأفعاله

قصـد  ؛ حال )َوُهَو ُمْحِسنٌ (وأيضاً قال: >، فإنه يراك، فإن مل تكن تراه ،ك تراهتعاىل كأن
فه باإلحسان حني إسالمه وجهه هللا، أي خلع الشرك قاصـداً اإلحسـان، أي   منها اتصا

  راغباً يف اإلسالم لما رأى فيه من الدعوة إىل اإلحسان.
، وز أن يكـون حـاالً إلبـراهيم   جي )َحِنيفـاً (، )َحِنيفاً  اِهيمَ واتََّبَع ِملََّة إِبَْر ( و ثالثاً:

نه اتبع شريعة اإلسالم اليت هي وإ،  ..راكباًوجيوز أن يكون حاالً للمتبع كما تقول رأيته 
  سس ملّة إبراهيم.اُعلى 

فهذه ثالثة أوصاف ا يكمل معىن الدخول  وعن هذه الثالثة يقول ابن عاشور:
  .يف اإلسالم، ولعلّها هي اإلميان، واإلحسان، واإلسالم

الدين الـذي كـان عليـه     يعين بذلك: واتبع، )َحِنيفاً  اِهيمَ واتََّبَع ِملََّة إِبَْر (الطربي: 
ه من بعده وأوصاهم به؛ حنيفاً، يعين: مستقيماً علـى  إبراهيم خليل الرمحن، وأمر به نبي

  .منهاجه وسبيله.
َوَمـْن أَْحَسـُن ِدينـاً (عن الضحاك، قال: فضل اهللا اإلسالم على كلّ ديـن، فقـال:   

ْن أَْسلََم َوْجَهُه لله َوُهَو ُمْحِسنٌ   يقبل وليس ،)َخلِيالً إِبْراِهيمَ  ٱللهُ  ٱتََّخذَ وَ (إىل قوله:  )...ِممَّ
  .نيفيةاحل وهي اإلسالم، غري عمل فيه

َة إِبْــَر (الشـيخ الطربســي:    أي اقتــدى بدينــه وســريته  ،)َحِنيفـاً  اِهيمَ واتََّبــَع ِملـَّ
وأوصـاهم بـه مـن اإلقـرار     ، يعين ما كان عليه إبراهيم وأمر به بنيه من بعده ؛وطريقته
ومن ذلك الصالة إىل الكعبة والطواف حوهلـا  ؛ وترتيهه عما ال يليق به، وعدلهبتوحيده 

وجيوز أن يكون حـاالً للمتبـع   ، وز أن يكون حاالً إلبراهيمجي )َحِنيفـاً ( وسائر املناسك
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  ١...أي مستقيماً على منهاجه وطريقه )َحِنيفاً ( .كما تقول رأيته راكباً
  :9آيات ختاطب الرسول
، بل ذُكـر منهجـه   7مل يذكر فيهما إبراهيم 9لقان برسول اهللاهناك آيتان تتع

يف كلِّ واحدة منـهما بصـيغة    9لرسول اهللا ومشروعه أي احلنيفية، وقد جاء اخلطاب
  :)أَِقمْ فَ (،  )َوأَْن أَِقمْ (

يِن َحِنيفاً وَ ( األوىل :   ٢.)َٱلُْمْرشِِك;الَ تَكُونَنَّ ِمَن َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
ليكـون   )أَِقـمْ ( بل أمراً صرحياً جليا بالفعـل  9وقد جاءت خطاباً لرسول اهللا

أداؤه على الوجه األكمل األقوى واألعمق تأثرياً يف نفسه.. وإقامة الشيء: توفيته حقَّه، 
اصرف ذاتك  عنه،استقم للدين والحتد ، ويستويف مقوماته وشروطه، الذي يؤدي غايته

  ؛ ال أي دين..احلنيف للدين كلّها
مائالً أي حال من الضمري يف أقم، هي حال من الدين أو من الوجه، أو  )َحِنيفاً (

.. أن تتوجه لدينك الذي أنت عليـه  إليه ثابتاً عليه مستقيماً فيه ال يرجع عنه إىل غريه
  وهو اإلسالم، أن توقف نفسك عليه، خالصاً له..

الَ تَكُـونَنَّ ِمـَن وَ ( وزيادةً يف تأكيد ذلك، جاء النهي يف اجلزء األخري مـن اآليـة:  
 إالّ )َحِنيفـاً (فهي كما هو احلال مع إبراهيم يف اآليات السبع مـا إن تـأيت    ،)ٱلُْمْشـرِِك;َ 

لَـْم يَـُك وَ (أو  ،)رِِك;َ ـٱلُْمْشـَوَما كَاَن ِمَن (ويتبعها ذيل اآلية يربئه من الشرك وينفيه عنه 
تنافيـاً   وبني الشـرك،  )َحِنيفاً (مما يدلّ على أنَّ هناك تضادا حقيقياً بني  ،)ٱلُْمْرشِِك;َ ِمَن 

 فجاء األمر، وجاء تأكيده بالنهي عن ضده، وعما ينافيه أيضاً! بينهما  فال جيتمعان..

                                            
 ؛ جممع البيان ؛ والتحرير والتنوير: اآلية . جامع البيان يف تفسري القرآنانظر  .١
 . ١٠٥سورة يونس :  .٢
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عنـه إىل  أقم نفسك على دين اإلسالم حنيفاً مستقيماً عليه، غري معوج الطربي: 
وال تكونن ممن يشرك  ،)ٱلُْمْشـرِِك;َ الَ تَكُونَنَّ ِمَن وَ (يهودية وال نصرانية وال عبادة وثن. 

ه اآلهلة واألنداد فتكون من اهلالكنييف عبادة رب ! 
صراحةً باالستقامة على  9مر النيباُباالستقامة، فقد  )َحِنيفاً (هذا وإذا فسرت 

أمر اهللا تعاىل، وهو يدعو إليه، وأن ينأى بنفسـه ومبـن معـه عمـا حولـه مـن منـاهج        
مضطربة، وأهواء متبعة، فهو أمر بالدوام على النهج البين واليقني الثابت، وقد جاء مـرةً  

  من املقطع القرآين من سورة الشورى: ١٥يف آية 
َن ( َع لَكُم مِّ ينِ َرشَ ٰ  َما ٱلدِّ ـْيَنا َوَما إِلَْيكَ  َوٱلَِّذي أَْوَحْيَنآ نُوحاً  ِبهِ  َوىصَّ  إِبْـرَاِهيمَ  ِبـهِ  َوصَّ

يَن َوالَ أَِقيُمواْ  أَنْ  َوِعيسـىٰ  َوُموىسٰ   ٱللـهُ  إِلَْيـهِ  تَْدُعوُهمْ  َما ٱلُْمْرشِِك;َ  َعَىل  كَُربَ  ِفيهِ  تََتَفرَُّقواْ  ٱلدِّ
 ٱلِْعلْـمُ  َجـآَءُهمُ  َمـا بَْعـدِ  ِمـن إِالَّ اْۤ َوَما تََفرَُّقو * يُِنيُب  َمن إِلَْيهِ  َويَْهِدي يََشآءُ  َمن إِلَْيهِ َتِبي يَجْ 

بِّكَ  ِمن َسَبَقْت  كَلَِمةٌ  َولَْوالَ بَْيَنُهمْ  بَْغياً  َسـم°  أََجلٍ  إِىلٰ  رَّ ِذينَ َي ِبْيـَنُهْم َوإِنَّ ـلَُّقِضـى مُّ  أُورِثُـواْ  ٱلـَّ
ْنـهُ  َشـكٍّ  لَِفي بَْعِدِهمْ  ِمن ٱلِْكَتاَب   تَتَِّبـعْ  َوالَ أُِمـرَْت  كَـَ©  َوٱْسـَتِقمْ  ٱْدعُ َفلِـَذلَِك َفـ * يـٍب ُمرِ  مِّ

 لََنـآ َوَربُّكُـمْ  َربَُّنـا ٱللـهُ َوأُِمـرُْت ألَْعـِدَل بَْيـَنكُُم  ِكَتاٍب  ِمن ٱللهُ  أَنَزَل  ِ�َآ آَمنُت  َوُقْل  ْأَْهَوآَءُهم
ةَ  الَ أَْعFَلُكُمْ  َولَكُمْ  أَْعFَلَُنا   ١.)ٱلَْمِص�ُ  َوإِلَْيهِ  بَْيَنَنا يَْجَمعُ  ٱللهُ  َوبَْيَنكُمُ  بَْيَنَنا ُحجَّ

اهللا تعـاىل، ومل   وقد جاء هذا األمر باالستقامة، بعد أن زاغت أمم سبقته عن أمر
  تستقم على دينه، فتشتت وتفرقت، فاستحقّت اهلالك.

والثاين: أا للعلة  إىل. مبعىن تكون أن: أحدمها وجهان، ِ الالم يف: )ٱْدعُ َفلَِذلَِك فَ (
  .ادع للدين القيم ،أي: ألجل التفرق واالختالف

فإىل ذلك الدين الذي شرع لكم، ووصى به  فالطربي يذهب لألول حيث يقول:
نوحاً، وأوحاه إليك يا حممد، فادع عباد اهللا، واستقم علـى العمـل بـه، وال تـزغ عنـه،      

                                            
 . ١٥ـ   ١٣سورة الشورى  .١
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  واثبت عليه كما أمرك ربك باالستقامة.
ألجل التفرق وملا حدث بسببه من تشعب فيما الزخمشري يذهب للثاين، فيقول: 

 عليهـا  )َوٱْسـَتِقمْ ( القدمية احلنيفية امللّة على واالئتالف اقاالتف إىل )ٱْدعُ فَ (الكفر شعباً 
املختلفة الباطنة مبا أنزل اهللا مـن   )مْ أَْهـَواَءهُ  تَتَِّبعْ  َوالَ( اهللا أمرك كما إليها الدعوة وعلى

كتاب، أي كتاب صح أنّ اهللا أنزله، يعين اإلميان جبميع الكتب املرتلة؛ ألنّ املتفرقني آمنوا 
 ِئكَ أُْولَــٰ  *ِبـَبْعٍض...  َونَكُْفرُ  ِبَبْعٍض  نُْؤِمنُ  َويُقولُونَ ...(: وكفروا ببعض، كقوله تعاىلببعض 

  ١.)... َحّقاً  ٱلْكَاِفُرونَ  ُهمُ 
وذلـك إشـارة إىل مـا وصـى بـه      ومثله الرازي، وأما الطربسي فقد ذكر قولني: 

ومعناه فإىل الدين الذي شرعه اهللا تعاىل ووصى بـه أنبيـاءه فـادع     األنبياء من التوحيد
 الالّم للتعليل أي فألجل الشك الذي هم فيه فادعهم إىل احلق اخللق يا حممد. وقيل: إنَّ

أي فاثبت علـى أمـر اهللا ومتسـك بـه واعمـل       )َت ْر مِ  أُ Fَ كَ مْ قِ تَ اسْ وَ ( .حىت تزيل شكّهم
يعين أهواء املشركني يف  ،)مْ هُ اءَ وَ هْ أَ  عْ بِ تَّ  تَ َال وَ (ليغ الرسالة مبوجبه. وقيل: واستقم على تب

، أن يكون إشارة إىل إقامة الدين، أي فادع لـدين اهللا  )كَ لِ ذَ لِـفَ (أبوحيان:  .ترك التبليغ
                   :وإقامته، ال حتتاج إىل تقدير الالم مبعىن ألجل، ألن دعا يتعدى بالالم، قال الشاعر

 فلبى فلبى يدي مسورا      دعوت ملا نابني مسوراً                  
واحتمل أن تكون الالم للعلة، أي فألجل ذلك التفرق. وملا حـدث بسـببه مـن    

: أي )واسـتقم (إىل االتفاق واالئتالف على امللة احلنيفية،  ،)فادع(تشعب الكفر شعباً، 
  ...دم على االستقامة

ورة هود، فقد أمـره باالسـتقامة ومـن تـاب معـه:      من س ١١٢خرى  يف اآليةاُو

                                            
 . ١٥١ـ  ١٥٠سورة النساء :  .١
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  .)َفاْسَتِقْم كFََ أُِمرَْت َوَمن تَاَب َمَعَك َوَال تَطَْغْوا إِنَُّه ِ�َا تَْعَملُوَن بَِص�ٌ (
واالنتهاء عن املنهي عنه كما أمرت يف ، واالستقامة هو أداء املأمور بهالطربسي: 

من تاب معك من الشرك كمـا أمـروا عـن ابـن      أي وليستقم ،)َوَمن تَاَب َمَعكَ (القرآن 
فليستقم املؤمنـون.   عباس. وقيل: معناه ومن رجع إىل اهللا وإىل نبيه فليستقم أيضاً أي

أي ال جتاوزوا أمـر   )َوَال تَطَْغـْوا(وقيل: استقم أنت على األداء وليستقيموا على القبول 
االستقامة. وقيل: معنـاه وال تطغيـنكم النعمـة     اهللا بالزيادة والنقصان فتخرجوا عن حد

١..االستقامة  فتخرجوا عن حد  
فكم عظيمة هي االستقامة، ففيها العدل واالعتدال، والدعوة على بصرية، والسري 
الواعي على الطريق السليم، فال احنراف وال ميل وال زيغ عنه، وال جتـاوز وال طغيـان!   

ة واألمر بإقامتها واالستقامة عليها هي دعوة للـدين  ومن هذا يتضح أنَّ الدعوة للحنيفي
احلق، ونبذ ماعداه، وهي دعوة لتوحيـد الصـف املـؤمن علـى ملّـة واحـدة؛ حنيفيـة        

، وهي جامعة للخري كلّه؛ مانعة عن وال التواء ال اعوجاج فيه، فهي صراط 7إبراهيم
  !..الشرك والتفرق والضالل

يِن َحِنيفاً ِفطْرََت فَ ( الثانية :  ٱللهِ  لَِخلْقِ  تَْبِديَل  الَ َعلَْيَها ٱلنَّاَس  َفطَرَ  ٱلَِّتي ٱللهِ أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
ينُ  َذلِكَ    ٢.)يَْعلَُمونَ  الَ ٱلنَّاِس  أَكَْ§َ  َولَِكنَّ  ٱلَْقيِّمُ  ٱلدِّ

بعيداً عن أولئك الظاملني، الذين اتبعوا أهواءهم، فاضـطربت نفوسـهم، وتقلّبـت    
                                            

 ،جامع البيان يف تفسري القرآن؛ اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب؛ السمني احلليب، تفسري الدر املصون .١
 ،البحـر احملـيط   ؛الطربسـي  ،جممع البيان؛ الرازي ،التفسري الكبري؛ الزخمشري ،تفسري الكشاف؛ ربيالط

 ؛ وانظر التحرير والتنوير، البن عاشور فله كالم مفصل: اآليات .بوحيانأ
 . ٣٠سورة الروم :  .٢
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يِن َحِنيفـاً فَ ( 9اهللا توجهام؛ جاء هذا اخلطاب لرسول وإن كـان   ،)..أَِقْم َوْجَهـَك لِلـدِّ
أنَّ املقصود به مجيـع املـؤمنني، ولعـلَّ ذلـك      إالّ 9اخلطاب يف بداية اآلية موجهاً إليه

الَةَ  َوأَِقيُمواْ  ٱتَُّقوهُ ُمِنيِبَ; إِلَْيِه وَ (بداللة اآلية بعدها    ١.)ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  تَكُونُواْ  َوالَ ٱلصَّ
.. .يث قال: فاخلطاب مل يكن خمصوصاً به، كما ذهب إىل ذلك الشيخ الطربسي ح

  واملراد مجيع املكلفني. 9مثَّ خاطب سبحانه نبيه
املراد به: فأقيموا وجوهكم، وليس خمصوصاً بالرسول وحـده،  أبوحيان بقوله:  و

وكأنه خطاب ملفرد أريد به اجلمع، أي: فأقم أيها املخاطب، مث مجع على املعىن، ألنه ال 
ملحوظ  )تَكُونُوا َوالَ(، )َوأَِقيُمواْ (، )ِنيِب;َ مُ (يراد به خماطب واحد. فإذا كان هذا، فقوله: 

  ...فيه معىن اجلمع
فقوم وجهك له وعدله غري ملتفت، وهو متثيل إلقباله على ويواصل كالمه قائالً: 

الدين واستقامته عليه وثباته واهتمامه بأسبابه. فإن من اهتم بالشيء، عقد عليه طرفـه  
ن دين اإلسالم. وذكر الوجه، ألنـه جـامع حـواس    وقوم له وجهه مقبالً به عليه، والدي

: حال من الضمري يف أقم، أو من الوجـه، أو مـن الـدين،    )فـاً نيِ حَ (اإلنسان وأشرفه. و 
  .ومعناه: مائالً عن األديان احملرفة املنسوخة

ك يا مـحمد لطاعتـه،  : فسدد وجهك نـحو الوجه الذي وجهك إلـيه ربالطربي
  .مستقـيـماً لدينه وطاعته: )فاً نيِ حَ (وهي الدين، 

فقوم وجهك له وعد له، غري ملتفت عنه مييناً وال مشاالً، وهو متثيـل  الزخمشري: 
إلقباله على الدين، واستقامته عليه، وثباته، واهتمامه بأسبابه، فإنّ من اهـتم بالشـيء   
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إىل الـدين   أي اتجه ١عقد عليه طرفه، وسدد إليه نظره، وقوم له وجهه، مقبالً به عليه.
احلق، مستقيماً عليه دون سواه، حنيفاً: مائالً عن كلِّ ما عداه، فهو عقيدة واحدة ثابتـة،  

فهـو:   ال تتفرق معها السبل كما تفرق املشركون شيعاً وأحزاباً مع األهـواء والـرتوات..  
ينُ َذلَِك (وهو:  .)َعلَْيَها ٱلنَّاَس  َفطَرَ  ٱلَِّتي ٱللهِ ِفطْرََت (    .)ٱلَْقيُِّم... ٱلدِّ

ونصبت فطرة علـى الـمصدر من ، صنعة اهللا التـي خـلق الناس علـيهاالطربي: 
: فطـر اهللا النـاس علــى ذلـك     ذلك أن معىن .)َفأِقْم َوْجَهَك للّديِن َحِنـيفـاً ( :معىن قوله

  .فطرة.
تعالـى ذكره: إن إقامتك وجهك للدين حنـيفـاً غري يقول ، )يُن الَقـيِّـمُ َك الدِّ لِ ذَ (

مغري وال مبدل هو الدين القـيـم،يعنـي الـمستقـيـم الذي ال عوج فـيه عن االستقامة 
من الـحنـيفـية إلــى الــيهودية والنصرانــية، وغـري ذلـك مـن الضـالالت والبـدع         

  ...الـمـحدثة
أَقِم فَ (ك يا مـحمد به بقولـي ولكن أكثر الناس ال يعلـمون أن الدين الذي أمرت

  !هو الدين الـحق دون سائر األديان غريه ،)َوْجَهَك للّديِن َحِنـيفـاً 
ْسَتِقيمٍ  ِرصَاٍط  إِىلٰ ُقْل إِنَِّني َهَداِ� َرiِّ  (اآلية الثالثة : ةَ  ِقَيFً  ِديناً  مُّ لـَّ  َوَمـا َحِنيفـاً  إِبْـرَاِهيمَ  مِّ

   ٢.)ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  كَانَ 
 :)ُقْل (وقد تصدرت هذا اآلية املباركة ثالث آيات؛ كلّ آية منها تبدأ بفعل األمر

) ِّiْســَتِقيم ِرصَاٍط  إِىلَ ُقــْل إِنَِّنــي َهــَداِ� َر لَّــةَ  ِقــَيFً  ِدينــاً   ٍمُّ  ِمــنَ  كَــانَ  َوَمــا َحِنيفــاً  إِبْــرَاِهيمَ  مِّ
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يَك لَهُ  * ٱلَْعالَِم;َ ُقْل إِنَّ َصالَِ» َونُُسِ± َوَمْحَياَي َوَمFَِ» لِلِه َربِّ  * ٱلُْمْشـرِِك;َ   لِكَ َوِبـذٰ  الَ َرشِ
ُل  َوأَنَاْ  أُِمرُْت    ١.)ءٍ َيشْ  كُلِّ  َربُّ  َوُهوَ  َربّاً  أَبِْغي ٱللهِ أََغْ�َ  ُقْل   *;َ ٱلُْمْسلِمِ  أَوَّ

جـاء هـذا املقطـع    اً، الكفار تفرقوا فرقاً، وحتزبوا أحزاب بين سبحانه أنَّفبعد أن 
وإرشـاده لـه، فيعلنـها     القرآين املبارك؛ لتتجلّى فيه هداية اهللا تعاىل حلبيبـه املصـطفى،  

ٍ بالشـكر العظـيم،    بلسانه الشريف؛ بعد أن أمرته السماء، يف مشهد مفعم 9اهللا رسول
لربها، ذائبة ٍ بربه، ونفس أمينة مطمئنة  والطمأنينة الكاملة النابعة من قلب صادق متعلق

ةَ ( يف حبها ووالئهـا لـه، مسـرورةً بـذلك؛ وهـي تستحضـر       لـَّ  ،)َحِنيفـاً .. إِبْـرَاِهيمَ  .. مِّ
 ٢.)إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى  *َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوى( 9فينطق

أَنـَداداً يُِحبُّـونَُهْم كَُحـبِّ (خماطباً أولئك املعرضني عن اهللا تعاىل، املتخذين دونـه  
، الذي أنعم اهللا 7صورةً رائعة لعالقته مبشروع جده إبراهيم اخلليل 9فريسم ٣.)ٱللهِ 

 9... كما أنَّ يف وقفته هذه إقـراراً منـه  ال اعوجاج فيه وال احنراف عزوجلَّ به عليه،
أعلـن   9وتوكيداً هلداية اهللا تعاىل له للمشروع اإلبراهيمي املبارك، ولنعمه عليه؛ وأنه

ذلك إمياناً وعبادةً، حياةً ومماتاً؛ فهو هللا وحده؛ ليحسم به جـدالً، صـار طـويالً وشـاقا     
وعقيماً بينه وبني مشركي مكّة عبدة األوثان.. فتجلّى توحيده هللا وعبوديته اخلالصة لـه  

بقوله هذا راح يذكّرهم بأنَّ الدين الذي هو عليه ليس  9قوالً وعمالً.. كما أنه سبحانه
مائالً عن مجيع ما سواه من الشرك والباطل والعـوج   ،)لََّة إِبْرَاِهيَم َحِنيفاً مِ (هوبدعاً، بل 
، ويزعم مشركو قـريش  الشرائع والديانات مه أهلُعظّالذي يومستقيماً عليه، ؛ والضالل
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 َوَمـا(ال فقط االنتساب إليه، بل أنهم على حنيفيته! وإذا بالرد يـأتيهم أيضـاً    وكفّارها،
من الشـرك والضـالل، حامسـاً ملـزاعمهم،     عليه هم ا عمترتيهاً له  ،)ِكـ;َ  ٱلُْمْرشِ  ِمنَ  كَانَ 

ولـذلك  ، الذي هم عليه؛ احلنيفية تنايف الشرك فإنَّ تكذيباً لدعواهم من أنهم على ملّته؛
  !وصفه باحلنيف بنفي الشرك عنهوصل 

هم يا حممد هلؤالء العادلني بـرب  )ُقـْل (: 9يقول تعاىل ذكره لنبيه حممدالطربي: 
  .)ِرصَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  إنَِّني َهَداِ� َرiّ إىلَ ( :األوثان واألصنام

ي إىل الطريق القومي، هو دين اهللا الذي ابتعثه به، وذلك احلنيفيـة  إنين أرشدين رب
: )َحِنيفـاً (ديـن إبـراهيم.    : )لََّة إبْـرَاِهيمَ مِ (مستقيماً. : )ِديناً ِقَيFً (قين له. لمة، فوفّاملس

: وما كان من املشركني باهللا، يعين: إبـراهيم صـلوات   )رِِك;َ ـَوما كاَن ِمَن املُشْ (مستقيماً. 
  ...ألنه مل يكن ممن يعبد األصنام ؛اهللا عليه

يا حممد هلؤالء الكفار وللخلق مجيعـاً   )ْل قُ ( :فقال 9مث أمر اهللا نبيهالطربسي: 
ي يف . وقيل: أراد لطف يل رب)َرiّ إىل ِرصَاٍط ُمْسَتِقيمٍ (أي دلَّين وأرشدين  )إنَِّني َهَداِ� (

أي مستقيماً على اية االستقامة. وقيل: دائماً ال  ،)ِقـَيFً  ِديناً ( ..االهتداء ووفَّقين لذلك
  ..ينسخ

بأنه ملة إبراهيم ترغيباً فيه للعرب جلاللة  وإمنا وصف دين النيب، )رَاِهيمَ إِبْ  ِملَّةَ (
واتفاقهم على أنـه  ، والنتساب العرب إليه ،أهل اَألديان إبراهيم يف نفوسها ونفوس كلّ

وقيل: مائالً إىل اِإلسالم ميالً الزماً ال  ..أي خملصاً يف العبادة هللا )َحِنيفاً ( كان على حق
يعين إبـراهيم كـان يـدعو إىل     :)رِِك;َ ـَوما كاَن ِمَن املُْشـ( ..وقيل: مستقيماً ..رجوع معه

  ١...عبادة اهللا وينهى عن عبادة اَألصنام

                                            
 جامع البيان، للطربي ؛ جممع البيان، للطربسي ؛ تفسري املنار، بإجياز . .١



 )حنفاء(،   )حنيفاً (                                                                                       

١١٣ 

 9مرتني، ينتهي خبطاب لرسـول اهللا  )َحِنيفاً (وردت فيه  مقطع قرآينواآلية الرابعة : 
ةَ (أن يتبع  بعـد أن بـين املقطـع مـا يتصـف بـه        )َحِنيفـاً (حالـة كونـه    ،)إِبْـرَاِهيمَ  ِملـَّ
7إبراهيم.  
ًة َقانِتاً لِلـِه َحِنيفـاً َولَـْم يَـُك ِمـَن ( َشـاِكراً ألَنُْعِمـِه  * ٱلُْمْشــرِِك;َ إِنَّ إِبْرَاِهيَم كَاَن أُمَّ

ْسَتِقيمٍ  ِرصَاٍط  ىلٰ إِ  َوَهَداهُ  ٱْجَتَباهُ  نَْياَوآتَْيَناُه ِيف  * مُّ ـالِِح;َ  لَِمنَ  ٱآلِخرَةِ  ِيف  َوإِنَّهُ  َحَسَنةً  ٱلْدُّ  ٱلصَّ

  ١.)ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  كَانَ  َوَما َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك أَِن  *
أقوال هلم كثرية يف ذلك، نكتفي مبلخص ما ذكـروه، وبالـذات مـا عـن الشـيخ      

ةً  إِنَّ إِبْرَاِهيمَ ( الطربسي يف تفسريه: ؛ ةًمساه أم.. ىإمام هد. قدوة ومعلماً للخري: )كَاَن أُمَّ
فكـان مؤمنـاً   ، انفرد يف دهره بالتوحيدألنه ته, ألنه بعمل أم ، أوة كان بهقوام األم ألنَّ

  .ةوقال ابن عباس: كان عنده من اخلري ما كان عنده أم.. وحده والناس كفاراً
قال ابن األعرايب يقال للرجل العامل أمة، واألمـة الرجـل اجلـامع للخـري. قـال      

  ..أي معلماً للخري: قال أكثر أهل التفسري: الواحدي
   أن يجمع العا¡ يف واحد                           وليس عىل الله �ستنكر    
  .مصلياً أومطيعاً له دائماً على عبادته : )َقانِتاً لِلهِ (
  .وهو اِإلسالم مستقيماً على الطاعة وطريق احلق: )َحِنيفاً (
  .موحداًبل كان : )ٱلُْمْرشِِك;َ َولَْم يَُك ِمَن (
  .أي ألنعم اهللا معترفاً ا: )َشاِكراً ألَنُْعِمهِ (
  .اختاره اهللا واصطفاه: )ٱْجَتَباهُ (

ْسـَتِقيمٍ  ِرصَاٍط  إِىلٰ  َوَهـَداهُ (.دلَّه إىل الدين املستقيم وهـو اِإلسـالم والتوحيـد    . )مُّ
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نَْياَوآتَْيَناُه ِيف ( وهـو قـول هـذه    ، أعطيناه نعمة سابغة يف نفسـه ويف أوالده : )َحَسـَنةً  ٱلْدُّ
أنه ليس من أهل . أو النبوة والرسالة أو .>كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم<: ةاألم

ـ      . أووهو يرضاه ويتواله دين إالّ ه ومسـارعته إىل  هـي تنويـه اهللا بـذكره بطاعتـه لرب
هي إجابة اهللا دعوته حـىت أكـرم    . أوتدى داهمرضاته حىت صار إماماً يقتدى به ويه

، فيخلد ذكـره  يذكرونه وتذكره األمم التابعة هلمل راحوا أنبياء ورس، ففيها بالنبوة ذريته
اليهود والنصـارى  ؛ أهل األديان يتولونه اخللق، فكلّ به اهللا تعاىل إىل كلّحبالشريف؛ و

 ٱْجَعـلوَ ( :به، وذلك بإجابة دعوته كفار قريش، فإنّ فخرهم إمنا هو حىت واملسلمون، و
  ١.)ينَ ٱآلِخرِ  ِيف  ِصْدقٍ  لَِسانَ  يلِّ 

أي ثناء حسناً يف آخر األمم وذكراً مجيالً وقبوالً عاماً يف الذين يأتون الطربسي: 
أهـل األديـان يثنـون عليـه      فكـلّ ، هءفأجاب اهللا سبحانه دعـا ، بعدي إىل يوم القيامة

، القول يكون ا ألنَّ؛ والعرب تضع اللسان موضع القول على االستعارة، ويقرون بنبوته
  :قال األعشى، وكذلك يسمون اللغة لساناً

ـي أتَْتِنـي لِساٌن ال أُســرُّ ِبها  ِمْن َعلَْو ال َعَجٌب منها وال سخرُ                          إنـِّ

 معناه واجعل يل ولد صدق يف آخر األمم يدعو إىل اهللا ويقوم بـاحلق  إنَّ: وقيل
  .9وهو حممد
ـالِِح;َ  لَِمنَ  ٱآلِخرَةِ  ِيف  َوإِنَّهُ ( لفي أعلى منازل الصاحلني مع اقتضـاء  : ومل يقل )ٱلصَّ

من مجلـة الصـاحلني مـع علـو      7أنهفإنه عز امسه بين ، حاله ذلك ترغيباً يف الصالح
وناهيك ذا الترغيـب يف  ، وتنويهاً بذكر من هو منهم، رتبته وشرف مرتلته تشريفاً هلم

أن يشرف مجلة هو منها حىت يصري االستدعاء إليهـا   7الصالح وذا املدح ِإلبراهيم
                                            

 . ٨٤الشعراء : سورة  .١



 )حنفاء(،   )حنيفاً (                                                                                       

١١٥ 

  !بأنه فيها
يلة، خاطب وبعد ذكر ما اتصف به إبراهيم من صفات عظيمة، وحتلّيه مبناقب جل

 َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك أَِن ( اهللا تعاىل رسوله احلبيب حممداً اخلامت بقوله:
، وسالمة مشـروعه  7فإنَّ خري دليل على صحة ج إبراهيم .)ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  كَانَ  َوَما

التوحيدي وشريعته، اليت ال مييل عنها أبداً؛ أنَّ دينه مل يكن خمتصاً بزمانـه، بـل جعلتـه    
السماء عاماً وشامالً ملن سيأيت بعده، فأوحى اهللا تعـاىل لنبيـه وخـامت رسـله وأنبيائـه      

يف ذلك ويقتدي به، وهذا يعد مـن أعظـم    بعد قرون طويلة أن يتبعه 9وحبيبه حممد
 7تع ا خليلُ الرمحن، وقمة مناقبه وحسناته؛ فكلّنا يعرف أنَّ إبراهيمالفضائل اليت مت

منحته السماء نعماً وفضائل كثرية، ولكنها ختمت بأعظم نعمة وأزكـى فضـيلة وأكمـل    
له عليه السالم، فما أكمـل تلـك احلنيفيـة، ومـا      9منقبة؛ أال وهي اتباع سيد اخللق

  ! أعظمها، وما أحسنها وأصدقها
 وهي فعـل وفاعـل و   )أَْوَحْيَنآ(كالم؛ كوا حرف عطف، وعطف  )ثُمَّ (يفوهلم 

بثم، اليت تدلُّ على التراخي والتباعد إشعار باملكانة السميا  )أَْوَحْيَنآ(ـ متعلقان ب )إِلَْيكَ (
  اتباع حممد لشريعته.. ويت إبراهيم من النعمةاُ، وأنّ أجلّ ما 9واملرتلة العليا حملمد
 مرتلـة  تعظـيم  مـن  فيهـا  مـا  هـذه  )ثُـمَّ ( يف: ).ثُمَّ أَْوَحْيَنـآ إِلَْيـَك.( :الزخمشري

 مـن  إبـراهيم  اهللا خليـل  أوتـى  مـا  أشرف بأنَّ واِإليذان حملّه، وإجالل ،9اهللا رسول
ت علـى  ته، من جهة أا دلّمللّ 9هللا رسول اتباع النعمة، من أوتى ما وأجلَّ الكرامة،

  بني سائر النعوت الىت أثىن اهللا عليه ا. تباعد هذا النعت ىف املرتبة، من
مضمون اجلملة املعطوفة متباعد  للترتيب الرتيب املشري إىل أنَّ )ثُمَّ (ابن عاشور: 

وبشـريعة اإلسـالم،    9يف رتبة الرفعة على مضمون ما قبلها تنويهاً جليالً بشأن النيب
، أي جعلناك متبعاً ملّة إبراهيم، وذلك أجلّ ما أوليناكما 9وزيادة يف التنويه بإبراهيم
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  ..من الكرامة.
إما من قبل فريق  مثَّ يقول مشرياً إىل مزاعم باعتقاد احلنيفية قبل البعثة النبوية؛

للتنبيه علـى أن اتبـاع حممـد     ).أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك.(يأيت الكالم عنهم، وإما من قبل غريهم: 
ن بوحي من اهللا وإرشاد صادق، تعريضاً بأن الذين زعموا اتبـاعهم ملّـة   ملّة إبراهيم كا

إبراهيم من العرب من قبلُ قد أخطأوها بشبهة مثل أميةَ بـن أيب الصـلت، وزيـد بـن     
  ...عمرو بن نفيل، أو بغري شبهة مثل مزاعم قريش يف دينهم

: احملكـي بقولـه   9إىل حممدهو مما أوحاه اهللا  )لُْمْشـرِِك;َ ا ِمنَ  كَانَ  َوَما(وحول 
يف صـاحب ذلـك    علـى كـال الـوجهني    )َحِنيفاً (، وهو عطف على ).ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك.(

أو  ،فيكون زيادة تأكيد ملماثله قبله )يمراهِ إبْ (على احلال من  )َحِنيفاً ( وانتصب؛ احلال
كمـا كـان    )َحِنيفـاً ( ، أي كـن يـا حممـد   )تَِّبعْ ا(أو من ضمري  )إِلَْيكَ ( حاالً من ضمري

  .)َحِنيفاً (إبراهيم 
ولَـم يـك م�ـن    ( فعلى الوجـه األول يكـون احلـال زيـادة تأكيـد لقولـه قبلـه       

وعلى الوجه الثاين يكون ترتيهاً لشريعة اإلسالم املتبعة مللّة إبراهيم مـن   ١.)ِك�ني لْمشرٱ
  لشرك.أن خيالطها شيء من ا

ـ <إذا نفت فعل > ام< ألنَّ ؛النافية >ام<ونفي كونه من املشركني هنا حبرف   >انَكَ
أفادت قوة النفي ومباعدة املنفي. وحسبك أا يبىن عليها اجلحود يف حنو ما كان ليفعل 

 ِمـنَ  كَـانَ  َوَمـا( :ومن قوله هنـا ، )رِِك;َ ـلُْمشْ اَولَْم يَُك ِمَن ( فحصل من قوله السابق كذا.
نفي اإلشراك عن إبراهيم يف مجيع أزمنة املاضي، وجتـدد نفـي    :ثالث فوائد ،)لُْمْرشِِك;َ ا

  اإلشراك جتدداً مستمراً، وبراءته من اإلشراك براءة تامة.

                                            
 . ١٢٠سورة النحل :  .١
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 ألنـه ؛ وقد علم من هذا أن دين اإلسالم مرته عن أن تتعلّق به شوائب اإلشراك
  ...جاء كما جاء إبراهيم معلناً توحيداً هللا باإلهلية وجمتثّاً لوشيج الشرك

وأما أمره تعـاىل خلـامت رسـله     وعن احلكمة يف االتباع، يقول حممد رشيد رضا:
فهو مبعىن أمره باتبـاع  ، باإلخبار بأن ما هداه تعاىل إليه من الدين القيم هو ملة إبراهيم

مث أهـل الكتـاب إىل   ، خبار واألمـر إسـتمالة العـرب   من اإل فحكمة كلّ.. ملة إبراهيم
أساسه وقواعد عقائده ودعائم فضائله هي ما كان عليه إبراهيم املتفق  اإلسالم ببيان أنَّ

  ١!على هداه وجاللته

  االتباع : 

أيف العقائد  9وقد وقع كالم بينهم يف أي شيٍء وقع أو يتحقق االتباع من قبله
يف مستقيم الطريقة..  )َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ أَِن ( أم يف الشرائع أو يف وسائل الدعوة..؟

يف .ته إال ما أمر بتركه.مجيع ملّيف  ..يف اإلسالم... تهالعمل بسن يف التربي مناسك احلج ..
  .7إحياء شرع ابراهيميف  ، هيف الدعاء إىل توحيد اهللا وخلع األنداد ل من األوثان.

ةَ  ٱتَِّبعْ (: يا حممد، وقلنا لك )ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيكَ ( ..الطربي: احلنيفيـة   )إِبْـرَاِهيمَ  ِملـَّ
مسلماً على الدين الذي كان عليه إبراهيم، بريئاً من األوثان واألنداد  )َحِنيفاً (املسلمة، 

  !اليت يعبدها قومك، كما كان إبراهيم تربأ منها
 َوَمـا(يف هذه اآلية بأنـه   7وصف إبراهيمفاهللا سبحانه  وملخص قول الرازي:

                                            
. انظر جممع البيان، للشيخ الطربسي ؛ وتفسري الطـربي ؛ وإعـراب القـرآن الكـرمي، آل درويـش ؛      ١

والكشاف، للزخمشري ؛ والبحر احمليط، أبوحيان ؛ واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب ؛ التحرير والتنوير، 
 البن عاشور ؛ تفسري املنار : اآلية .
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متابعتـه يف كيفيـة   أو  ذلك، املراد كان )إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ (فلما قال:  )ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  كَانَ 
الدعوة إىل التوحيد، وهي أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة، وإيراد الدالئل مرة بعد 

  .الطريقة املألوفة يف القرآن هيأخرى بأنواع كثرية على ما 
 علـى  لعبـاده  اهللا شرعه ملا اسم امللة وأصل، )إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  أَِن ٱتَِّبعْ ( ..الشوكاين:

مللة إبراهيم يف التوحيد والدعوة  9واملراد هنا اتباع النيب: أنبيائه. وقيل نم نيب لسان
يف مناسـك   :يف التربي من األوثان، والتدين بدين اإلسالم. وقيل: إليه. وقال ابن جرير

يف مجيع شريعته، إالّ ما نسخ منـها، وهـذا   : يف األصول دون الفروع. وقيل: احلج. وقيل
ومعىن اتباع حممد ملّة إبراهيم وأما ابن عاشور فله كالم مفصل حيث يقول:  هو الظاهر،

دين اإلسالم بين على أصـول ملّـة إبـراهيم، وهـي      الواقع يف كثري من آيات القرآن أنَّ
ينِ َل َعلَـْيكُْم ِيف َوَما َجَعـ( :أصول الفطرة، والتوسط بني الشدة واللّني، كما قال تعاىل  ٱلـدِّ

لَّةَ  َحَرجٍ  ِمنْ  فالشريعة اليت تبىن تفاصيلها وتفاريعهـا علـى أصـول    ... ،)إِبْرَاِهيمَ  أَِبيكُمْ  مِّ
  ..شريعة تعترب كأا تلك الشريعة.

إذ ال خيطر ذلك  7مجيع ما جاء به اإلسالم قد جاء به إبراهيم وليس املراد أنَّ
عة قانونية سلطانية، وشرع إبراهيم شريعة قبائلية خاصة بقوم، اإلسالم شري نَّبالبال، فإ

حممداً باتباع ملّة إبراهيم ابتداًء قبل أن يوحي إليه بشرائع  اهللا أمر النيب املراد أنَّ وال أنَّ
لكنـه ال  ، ذلك وإن كان صحيحاً من جهة املعىن وحتتمله ألفاظ اآلية ألنَّ؛ دين اإلسالم

شيء من التشريع اإلسالمي ما يشري إىل أنه نسخ ملـا كـان عليـه     يستقيم إذ مل يرد يف
النيب باع النيبملّة إبراهيم كان بالقول والعمل يف أصول الشريعة من إثبات  من قبلُ. فات

واتباع ما تقتضيه الفطرة. ويف فروعهـا ممـا أوحـى اهللا إليـه مـن      ، التوحيد واحملاجة له
  .فطرة واإلحساناحلنيفية مثل اخلتان وخصال ال
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الصحيح االتباع يف عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله فيما يذهب القرطيب إىل أنَّ 
  ١.)لِكُلٍّ َجَعلَْنا ِمنكُْم ِرشَْعًة َوِمْنَهاجاً (: تعاىل

وتأمره باتبـاع ملّـة    9وقد جاءت هذه اآليات ختاطب رسول اهللا وقفة نافعة:
:  ويف أخرى تأمره باحلنيفية ،)َحِنيفاً... إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ ِن ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك أَ ( 7إبراهيم

يِن َحِنيفاً  وَ ( يِن َحِنيفاً فَ ( أو ،)...أَْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ إضافةً إىل ما قرره  ،)..أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
 ِرصَاٍط  إِىلٰ ُقْل إِنَِّني َهـَداِ� َرiِّ ( علناً، كما ذُكر أعاله، حني أمره اهللا تعاىل: 9رسول اهللا

ْسَتِقيمٍ  لَّةَ  ِقَيFً  ِديناً  مُّ ـِك; ِمـنَ  كَـانَ  َوَمـا َحِنيفـاً  إِبْـرَاِهيمَ  مِّ ُقـْل إِنَّ َصـالَِ» َونُُسـِ±  * َٱلُْمْرشِ
يَك لَُه َوِبذٰ  * ٱلَْعالَِم;َ َوَمْحَياَي َوَمFَِ» لِلِه َربِّ  ُل  َوأَنَاْ  أُِمرُْت  لِكَ الَ َرشِ ٢.)ٱلُْمْسلِِم;َ  أَوَّ

  

وإقامتـه   اهللا علـى يديـه،   شـرعه  ملا ،7إبراهيم مللّة 9وبالتايل فهي متابعته
لنهجه املتمثل باحلنيفية. ولعـلَّ هـذا يعـد مـن مجلـة احلسـنة، الـيت آتاهـا اهللا تعـاىل          

  أن يؤمر سيد اخللق باتباعه شريعةً واعتقاداً ومنهجاً.. 7إبراهيم
 َهَدى الَِّذينَ  ِئكَ أُولَ ... ( هذا إضافةً إىل آية االقتداء مبا سبقه من األنبياء والرسل:

  ٣.)اْقَتِدهْ  َفِبُهَداُهمُ  اللهُ 
 بـذلك، ال  9أو أنَّ أمر رسـول اهللا أفال يعين هذا أنَّ املتبوع أفضل من التابع؟! 

يضعنا أمام هكذا سؤال كبري، فقد يؤمر الفاضل بالعمل بالصواب واحلق الذي سبقه إليه 
  املفضول، وهو ال يقدح بأفضليته!

                                            
انظر جممع البيان، للطربسي ؛ وتفسري الطربي ؛ ومفاتيح الغيب، للرازي ؛ فتح القـدير، للشـوكاين ؛    .١

 النحل . ١٢٣والتحرير والتنوير، البن عاشور ؛ واجلامع ألحكام، القرآن للقرطيب: اآلية 
 . ١٦٣ـ  ١٦١سورة األنعام :  .٢
 . ٩٠األنعام :  سورة .٣
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من سورة النحـل، وجوابـه    ١٢٣الشيخ الطربسي يف تفسريه لآلية سؤال يذكره 
 فجوابه أنَّ ؟فكيف أمر الفاضل باتباع املفضول، نا كان أفضل منهنبي إنَّ :ومىت قيل، عنه

زرايـة   وال يكون يف سبق املفضول إىل متابعة احلـق  ،سبق إىل اتباع احلق 7إبراهيم
القرطيب، حيث قال:  أجوبةً لبعض املفسرين منهم: كما أنَّ هناك !على الفاضل يف اتباعه

مسألة: يف هذه اآلية دليل على جواز اتباع األفضل للمفضول والعمل به، وال درك على 
فقـال:  ، ، وقـد أمـر باالقتـداء ـم    :أفضل األنبيـاء  9النيب الفاضل يف ذلك; ألنَّ

  .)َحِنيفاً... إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك أَِن (وقال هنا:  ،)َفِبُهَداُهُم اْقَتِدهِ (
ة إبراهيم احلنيفيـة، أن يكـون   أمر باتباع ملّ 9وليس يلزم من كونهابن كثري: 

مل يسـبقه  ؛ قام ا قياماً عظيماً، وأكملت له إكماالً تاماً 7ألنه؛ إبراهيم أكمل منه فيها
ذا كان خامت األنبياء وسيد ولد آدم على اإلطالق، وصـاحب  أحد إىل هذا الكمال، وهل

  .7الذي يرغب إليه اخللق، حىت اخلليل ،املقام احملمود
 فال جمال بعد، ة إبراهيموإذ علمنا حكمة األخبار واألمر باتباع ملّحممد رشيد... 

آيـة   لنصته أكمل، إذ ليس هذا مبناف وال مبعارض ملّ إبراهيم أفضل، وال أنَّ لتوهم أنَّ
إكمال الدين، وإمتام النعمة على العاملني، على لسان خامت النبيني، املبعوث رمحة للخلق 

  .أمجعني
يا حممد مع علو درجتك ومسو مرتلتـك،   )ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيكَ ( أما الشوكاين فيقول:

 9وقـد أمـر الـنيب   ) ٱْقَتـِدهْ َفِبُهـَداُهُم  (،)إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ أَِن ( وكونك سيد ولد آدم
  :باالقتداء باألنبياء مع كونه سيدهم، فقال تعاىل
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 َوَقـالُواْ كُونُـواْ ُهـوداً أَْو نََصـاَرىٰ  ( ١.)اْقَتـِدهْ  َفِبُهـَداُهمُ  اللهُ  َهَدى الَِّذينَ  ِئكَ أُولَ ... (
  ٢.)ٱلُْمْرشِِك;َ َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمَن  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  بَْل  ُقْل  تَْهَتُدواْ 

   : اإلعراب

رؤيـة   نَّأل؛ كما ىف رأيت وجه هند قائمة، حال من املضاف اليه وهو ابراهيم: )فـاً َحِني(
ـ    ، أفاحلال هنا تبني هيئة املفعول، وجه هند يستلزم رؤيتها . ةو مـن املضـاف وهـو امللّ

ومل ، والتغاير باالعتبـار  ما متحدان ذاتاًأل؛ بتأويل امللة بالدينحينئذ  )فاً َحِني(وتذكري 
فقـد نصـبت    .ليـه إو لكسبه التذكري من املضاف أ، لكون امللّة مبعىن الدين؛ حنيفة :يقل

 ..يف هذه اآلية على احلال، واملعىن بل نتبع ملّة إبراهيم يف حال حنيفيته، )َحِنيفاً (مفردة 
  قولني يف النصب:فيما الرازي يذكر 

أحدمها: قول الزجاج أنه نصب على احلال من إبراهيم كقولك: رأيت وجه هند 
  قائمة.

فلمـا سـقطت األلـف    ، الثاين: أنه نصب على القطع أراد بل ملة إبراهيم احلنيف
٣.فانقطع منه فانتصب، قاله حناة الكوفة، والالم مل تتبع النكرة املعرفة

 

اإلنسان فرداً كان أو مجعاً أنه ميلك احلقيقة كلها، أو  إنَّ اخلطر يف الناس أن يرى
اهلداية بيده، واخلري مقصـور   أنَّأن يرى أنه على احلق ومن حوله كلهم على الباطل، و

رى أنه على احلق بينما هو على الباطل، حيسب أنـه املهتـدي   يأن  واخلطر األكرب، عليه
                                            

جلامع ألحكام القرآن، للقرطيب : اآلية؛ وانظر تفسري القرآن العظيم، البن جممع البيان، للطربسي ؛ وا .١
 األنعام . ١٦١النحل ، واآلية  ١٢٣كثري ؛ تفسري املنار ؛ فتح القدير: اآلية 

 . ١٣٥سورة البقرة :  .٢
 . تفسري البحر احمليط، أبوحيان ؛ مفاتيح الغيب، الرازي : اآلية .٣
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منحرفاً وحيسب أنـه مسـتقيم، مسـيئاً    وهو ضالٌ، أنه املصلح وهو مفسد، وهكذا جنده 
وحيسب أنه حمسن... وهذا داٌء ابتلي به أتباع األديان السماوية ومذاهبـها؛ فضـالً عـن    

  املذاهب األرضية ..
وعن هذا الداء، وبعد أن يذكر أنَّ اليهود قالت: إنَّ دينهم على احلق، وأنَّ اهلداية 

  .حمصورة يف اليهودية ، وكذلك ادعت النصارى
يقول السيد السبزواري: إنَّ ذلك معتقد كلّ ذي دين أنَّ دينهم خري األديان، وأنَّ 
كتام أبدي اليقبل التغيري والتبديل ، وطرق اهلداية منحصرة يف دينه، ومقتضى ذلك أن 

  يدعو كلُّ واحد من الفريقني الناس إىل دينه.
مـن يعتقـد بشـيء ويـرى     مثَّ يقول: وهذا النوع من املنهج فن الفطريات لكـلّ  

صحته، وهو من اجلهل املركب، وداء ابتلي به مجيع األمم حىت بعـض فـرق املسـلمني،    
فهنا قوالن كلّ منهما ميثـل موقفـاً    ١الذي يعتقد صحة مذهبه أو عقيدته وبطالن غريها.

كُونـواْ   ودعوةً مما ذكرنا؛ راحا يتنافسان فيما بينهما، ويضغطان على السـاحة املسـلمة:  
واْوداًهدتهواْ             ، تى كُونارصواْندتهت ،.  

 تِلْـكَ  نََصـاَرى أَوْ  ُهـوداً  كَـانَ  َمـن إِالَّ ٱلَْجنَّـةَ َقـالُواْ لَـن يَـْدُخَل وَ ( :نظري قوهلموهذا 
وال خيلو كلُّ منهما من تفاخر ومـزاعم يف  . )َهاتُواْ بُرَْهانَكُْم إِن كُْنُتْم َصاِدِق;َ  ُقْل  أََمانِيُُّهمْ 

كوا هي األحق من غريها، يتضح هذا إذا ما عدنا إىل سبب الـرتول؛ فقـد نزلـت يف    
عبد اهللا بن صوريا وكعب بن زعماء يهود املدينة ويف نصارى جنران، فعن ابن عباس أنَّ 

السـيد والعاقـب   ؛ ونصارى أهل جنـران ، ك بن الصيف ومجاعة من اليهوداألشرف ومال
بـدين اهللا مـن غريهـا,     فرقة تزعم أا أحـق  كلّ، خاصموا أهل اإلسالم ،وأصحاما

                                            
 ية .تفسري مواهب الرمحن : اآل .١



 )حنفاء(،   )حنيفاً (                                                                                       

١٢٣ 

فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل األنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب, وقالت النصارى: 
فريـق منـهما قـالوا     جنيل أفضـل الكتـب. وكـلّ   نبينا عيسى أفضل األنبياء وكتابنا اإل

ما  ما اهلدى إالّ: 9ابن صوريا قال لرسول اهللا إنَّ: وقيل... كونوا على ديننا: للمؤمنني
لتشكل  فأنزل اهللا هذه اآلية ،وقالت النصارى مثل ذلك، تد، فاتبعنا يا حممد، حنن عليه

ضمن مقطع قرآين  ،)ٱلُْمْشــرِِك;َ َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمَن  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  بَْل  ... ُقْل ( :القول الثالث
  .البقرة ١٤٠إىل اآلية  ١٢٩لعلّه يبدأ باآلية 

 لقوهلم، ومل يأت أيضـاً إالّ  (بل) إبطاالًـ: إضراباً ب ومل يأت القول الثالث هذا؛ إالّ
ال بغـريه ومبلّتـه ال   ، وأنَّ اهلداية تتحقّق به 7بدعوم إىل العودة إىل نيب اهللا إبراهيم

بغريها، وبالتايل فهو يشكّل الرد الواضح املؤكّد أنَّ اهلداية ليست مبـزاعمكم، بـل هـي    
  .، الذي مل يكن من املشركني7حبنيفية إبراهيم

يـأيت إىل قولـه تعـاىل:     بعد أن يذكر اختالفام وانشقاقام،السيد الطباطبائي 
كونـوا  : وقالت اليهـود  معناه، إمجال تفصيلفيقول عنه:  .)ىارَ َص نَ  وداً أوْ وا هُ ونُ وا كُالُ قَ وَ (

  ذلك لتشعبهم وشقاقهم. كونوا نصارى تدوا، كلّ: هوداً تدوا، وقالت النصارى
 )ٱلُْمْشــرِِك;َ َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمَن  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  بَْل  ... ُقْل (: مثّ يقول عن قوله تعاىل 

فإا امللة الواحدة اليت كان عليها  ،نتبع ملة إبراهيم حنيفاً جواب عن قوهلم أي قل، بل
مجيع أنبيائكم، إبراهيم، فمن دونه، وما كان صاحب هذه امللة وهو إبراهيم من املشركني 
ولو كان يف ملته هذه االنشعابات، وهي الضـمائم الـيت ضـمها إليهـا املبتـدعون، مـن       

من دين اهللا ال يدعو إىل اهللا سبحانه، بـل  االختالفات لكان مشركاً بذلك، فإن ما ليس 
إىل غريه وهو الشرك، فهذا دين التوحيد الذي اليشتمل على مـا لـيس مـن عنـد اهللا     

  .تعاىل
السيد السبزواري: وقد أبطل سبحانه مدعاهم بدليل إلزامي هلم، فقـال خماطبـاً   
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ته ونبوتـه، بـل إظهـاراً    إمتاماً للحجة والبيان، وتلقيناً للربهان، وتثبيتاً لشريع 9لنبيه
للوحدة بني أصل الوحي وقول املوحى إليه يف احلجية، وتوطئة ألمـر املسـلمني ـذا    

  .)َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  بَْل  ... ُقْل (املقال: 
إِْن َفـ( وقد جاءت هذه اآلية لتبين املوقف النهائي هلؤالء ولغريهم من املشركني:

إِن ٱْهَتَدواْ آَمُنواْ ِ�ِْثِل َمآ آَمْنُتْم ِبِه َفَقِد  َا تََولَّْواْ  وَّ َّ� َوُهـوَ  ٱللـهُ  َفَسـَيكِْفيكَُهمُ  ِشـَقاقٍ  ِيف  ُهـمْ  َفإِ
ِميعُ    ١.)ٱلَْعلِيمُ  ٱلسَّ

فـإن اتـبعكم    ،)ِبٱللـهِ  آَمنَّـا اْۤ ُقولُـو( تعاىل:والفاء للتفريع على قوله ابن عاشور: 
  ٢.)كُونُواْ ُهوداً أَْو نََصاَرىٰ ( :الذين قالوا

خالفـاً لـزعمهم أـم عليـه مـن      ؛ ىوليسوا قبل ذلك على هد، فإميام اهتداء
  ٣.)تَْهَتُدوا ىارَ َص نَ  وداً أوْ وا هُ ونُ كُ(: قوهلم

  .)ًكَاَن َحِنيفا(فألنه  الرجوع إىل نيب اهللا إبراهيم عليه السالم؟أما ملاذا 
، فاعتزهلم بـاحلق  أي مائالً عن كلّ ما كان عليه أهل عصره من الشرك والضالل

تَـْدُعوَن ِمـن ُدوِن َوأَْعَتـِزلُكُْم َوَمـا ( وللحق، وانفرد حبب اهللا تعاىل، كيف ال؛ وهو القائل:
  ٤.)اً َشِقيّ  َرiِّ  ِبُدَعآءِ  أَكُونَ  أَالَّ َعَىس  َرiِّ  َوأَْدُعو ٱللهِ 

ولـيس املـراد   كمـا يف اآليـات األخـرى موضـع كالمنـا:       )ًْسـلFِمُ ( كَانَوألنه 
من الرسالة اخلامتة والشريعة  9رسول اهللا أنه كان على ما جاء به )ْسلFًِ مُ ( 7بكونه

، فقد جاءت هذه الشريعة كما معلوم وقرآـا العزيـز   7اخلامتة، وإن كانت على ملّته
                                            

 . ١٣٧سورة البقرة :  .١
 . ١٣٦سورة البقرة :  .٢
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 )ًْسـلFِمُ (بكونـه  وإمنـا املـراد    من بعده، كما جاءت من بعده كلٌّ من التوراة واإلجنيل.
يَن ِعنَداللِه اْإلِْسَالمُ (انطالقاً من    ١.)إِنَّ الدِّ

أنه كان متحقّقاً مبعىن اإلسالم الذي يدلّ عليـه  فالدين واحد والشرائع متعددة، و
 ..لفظه وهو التوحيد واإلخالص هللا يف عمل اخلري

كُُم  ُهـــوَ  ِملَّـــَة أَِبـــيكُْم إِبْـــرَاِهيمَ (فاإلســـالم ـــذا املعـــىن بـــدأ منـــه  َّFَســـ
، وقـد  وجهه إىل اهللا تعاىل وحده خملصاً لـه الـدين والطاعـة   أي  ٢.)َقْبـُل  ِمن الُْمْسلِِم;َ 

أسس إبراهيم بذلك مشروعاً توحيديا فريداً ملن بعده من األنبياء والرسل والصـاحلني؛  
ق، منهجه هو التوحيد الشامل اجلامع لكلّ دين، فهو اهلدى املطلق، وهو الدين احلـ ألنَّ 

  وهواإلسالم اخلالص واملنهج األحسن:
ْن أَْسلََم َوْجَهُه لله َوُهَو ُمْحِسٌن واتََّبَع ِملََّة إِبْـَر ( وألنـه   ٣.)َحِنيفـاً  اِهيمَ َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ِممَّ
َوَمـا كَـاَن ِمـَن  ...رَانِّياً ـيَُهوِديّـاً َوالَ نَْصـَمـا كَـاَن إِبْـرَاِهيُم ( يكن على ملّة مـن الـثالث:   مل

  .)ٱلُْمْرشِِك;َ 
فأما الشرك واملشركون فقد فر منه ومنهم إىل التوحيد، واآليات القرآنية حتكـي  
لنا رحلته التأسيسية ضد الشرك ومعامله ورجاله، سواء أكان يف عصـره، أم يف العصـور   

ة، فالشرك هو اليت تلته، وسواء أكان شرك وثنية أونصرانية وأصنام، أم كان شرك يهودي
هو وإن تعددت أشكاله، وهو على الضد مـن التوحيـد، الـذي يـدعو إليـه إبـراهيم،       

  سست احلنيفية عليه.اُو

                                            
 . ١٩:  سورة آل عمران .١
 . ٧٨احلج :  سورة .٢
 . ١٢٥سورة النساء :  .٣



 هـ١٤٤٠محرّم الحرام    /  ٥٠ميقات الحّج ـ 

١٢٦ 

؛ ألما براهيمإاتباع  ما يدعونه منوايذان ببطالن وكما أنَّ اآلية تعريض ما؛ 
بأسبابه قوالً وعمالً واعتقـاداً، وكـان منـها قـوهلم:     دخال يف دائرة الشرك حينما الذوا 

  .)الَْمِسيُح ابُْن اللهِ ( ، )ُِعَزيٌْر ابُْن الله(
 اللـهِ َقاَل إِ�ِّ َعْبدُ ( ، وأيضاً تكذيب له:7إضافةً إىل أنه يناىف ما نطق به عيسى

  ١.)نَِبي°ا َوَجَعلَِنى ٱلِْكَتاَب  آتَاِ�َ 
فهـم وإن   فكذا شرك اجلزيرة العربية؛ قبائل قريش وغريها من عرب اجلاهلية،

ادعو أنهم على ملّة إبراهيم وأنهم حنيفيون، وكانوا يسمون أنفسهم حنفاء، لكنهم كانوا 
  كما حكى عنهم الترتيل العزيز: ،املالئكة بنات اهللاحني زعموا أنَّ  أيضاً كأولئك مشركني

ا يَْشَتُهونَ (   ٢.)َويَْجَعلُوَن لِلِه الَْبَناِت ُسْبَحانَُه َولَُهم مَّ
مل يأخـذوا مـن   ، فأساؤوا إىل توحيد اهللا تعاىل، وعبدوا األصنام؛ وكانوا وثنيني
تتمسـك يف  قليالً، حىت قيل: إنَّ العرب مل  إالّ اليت أساسها التوحيد؛احلنيفية اإلبراهيمية 

كانـت  وكانـت تـدين ـذه،    اجلاهلية بشيٍء من دين إبراهيم غري اخلتان وحج البيت، 
وجـاءت اآليـة تربئـةً    وبالتايل فهم ليسوا على ملّة إبـراهيم، الـيت يزعمـون،    تشرك، 

إلبراهيم مما أرادوا إلصاقه به، ولتنفي عنه هذه الثالثة، ولتدفع مزاعم أولئك وأوالء ممن 
  :ك وعمل به من أنهم على ملّة إبراهيم، ولتنص نصا قاطعاً على أنهاتصف بالشر

´ ًFِه موضع االتفاق،وهم ليسوا كذلك.  ™كَاَن َحِنيفاً ُمْسله عليه السالم  وألنفملَّت
ومل يكتـف بنفسـه،    .)ٱلَْعالَِم;َ إِْذ َقاَل لَُه َربُُّه أَْسلِْم َقاَل أَْسلَْمُت لِرَبِّ ( هي اإلسالم ، منذ

 ٱللـهَ إِبْـرَاِهيُم بَِنيـِه َويَْعُقـوُب يَـابَِنيَّ إِنَّ ... ( :جعلها يف ذريته حني راح يوصي ا وإمنا

                                            
 . ٣٠مرمي :  سورة .١
 . ٥٧النحل سورة  .٢
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ينَ  لَكُمُ  ٱْصطََفىٰ  ُـوتُنَّ  َفـالَ ٱلدِّ ْسـلُِمونَ  َوأَنْـُتم إِالَّ َ́ ـ يَْعُقـوَب  * مُّ أَْم كُنـُتْم ُشـَهَدآَء إِْذ َحَرضَ
 إِبْــرَاِهيمَ  آبَائِــكَ  َوإِلَـــهَ  َهكَ إِْذ َقــاَل لَِبِنيــِه َمــا تَْعُبــُدوَن ِمــن بَْعــِدي َقــالُواْ نَْعُبــُد إِلَـــ ٱلَْمــْوُت 

  .)ُمْسلُِمونَ  لَهُ  َونَْحنُ  َواِحداً  إِلَهاً  َوإِْسَحاَق  َوإِْسFَِعيَل 
أمر اهللا وبعد أن حكى الترتيل العزيز الوصية املذكورة إلبراهيم ويعقوب، ذكر ما 

ـ  : بـإبراهيم فمـن دونـه   ة تعاىل رسوله واملؤمنني أن يعلنوا يف وضوح عن عقيدم احلقّ
 َويَْعُقـوَب  َوإِْسـَحاَق  َوإِْسـFَِعيَل  إِبْـرَاِهيمَ  إَِىل  أُنـِزَل  َوَمـآ إِلَْيَنـا ِزَل أُنْـ َوَمـآ ِبٱللـهِ  آَمنَّا اْ ُقولُو (

بِِّهمْ  ِمن ٱلنَِّبيُّونَ  أُوِ»َ  َوَما َوِعيَىسٰ  ُموَىسٰ  أُوِ»َ  َوَمآ َوٱألَْسَباِط  ْنُهْم َونَْحـُن  الَ رَّ نَُفرُِّق بَْ;َ أََحٍد مِّ
  ١.)لَُه ُمْسلُِمونَ 

كـان  أنَّ دعوة نيب اهللا إبراهيم، هي األصل جلميع تلك الـديانات، و فمن الثابت 
ها ورسلها وكتبها والصاحلني، فهي دعوة التوحيد اخلالص ال تثليث كما عليها مجيع أنبيائ

يقول النصارى وال تشبيه كما يقول اليهود، وملا كانت كذلك، فهي  امللّةَ الوحيدة اليت ال 
كُُم الُْمْسـلِم;َ ( األصل:زيغ فيها وال احنراف، وهي  َّFوهـي   ٢.)ِملََّة أَِبيكُْم إِبْرَاِهيَم ُهَو َس

  ..املتفق عليها واملرجع إذا ما وقع االختالف
على صحة دين إبـراهيم فاتباعـه    فاملتفق أوىل من املختلف. وقد اتفق الكلُّ... 

  .وهذا جواب إلزامي، أوىل
لنصارى أم على دين إبراهيم أزحيـت  مث ملا كان من احملتمل أن يزعم اليهود وا

لكـون النصـارى قـائلني بالتثليـث واليهـود       .)ٱلُْمْشــرِِك;َ َوَما كَاَن ِمـَن (: علتهم بقوله 
عزير ابن اهللا واملسيح ابن اهللا، فليسوا من ملة إبراهيم الـيت هـي   : بالتشبيه، وأيضاً قالوا

                                            
 . ١٣٦سورة البقرة :  .١
 . ٧٨ : احلج سورة .٢
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  ١.حمض التوحيد وخالص اإلسالم يف شيء
اليت هم عليها وحيصرون اهلداية ، اليهود يدعون إىل اليهودية نَّاملنار: إيف تفسري 

ولو صدق  ..والنصارى يدعون إىل النصرانية اليت هم عليها وحيصرون اهلداية فيها ـفيها 
واحد منهما ملّا كان إبراهيم مهتدياً؛ ألنه مل يكن يهودياً وال نصـرانياً، وكيـف وهـم     يأ

لذلك قال تعاىل ملقّناً لنبيه الربهان األقـوى   ؟! مام اهلدى واملهتدينمتفقون على كونه إ
  .)ٱلُْمْرشِِك;َ ُقْل بَْل ِملََّة إِبْرَاِهيَم َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمَن (: يف حماجتهم
 امللّة فهي هديه، يف وال هداه يف نزاع ال إبراهيم، الذي ملّة اتبعوا أو نتبع بل أي

حنراف وال زيغ، العريقة يف التوحيـد واإلخـالص بـال    اية القائمة على اجلادة بال احلنيف
  ٢...وثنية وال شرك

، وأمرهم باتباع  ملّته؛ ألنه ال ينازع 7وإمنا ذكر سبحانه إبراهيم السبزواري:
أحد من أهل الكتاب يف أنه كان مهتدياً، بل يعترب إمام املهتدين، فإذا كان ادعـاء كـلِّ   

غري مهتد، وهم ال يقبلونه. ومن ذلك يستفاد أنَ  7منهم صحيحاً؛ لكان إبراهيم واحد
أيضاً كانـا متـبعني    8، وأنَّ موسى وعيسى7اهلداية منحصرة يف اتباع ملّة إبراهيم

مللّته؛ ألا الـدين احلنيـف القـائم علـى الصـراط املسـتقيم، واملـبين علـى التوحيـد          
 تبع!واإلخالص، ونفي الشرك، واحلقأن ي ٣أحق  

  
º   º   º  

                                            
 : اآلية . هـ) ٧٢٨القمي النيسابوري (ت ، تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان .١
 : اآلية. هـ)١٣٥٤حممد رشيد بن علي رضا (ت تفسري املنار،   .٢
 .١٣٥مواهب الرمحن يف تفسري القرآن : البقرة :  .٣
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  املــنابـع :
  بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ،

احملقق : جة األثري ، الناشر : دار الكتاب املصري   حممود شكري اآللوسي البغدادي ،
 .١٩٦ ـ١٩٤:  ٢

  جملة ميقات احلج ،
 من هذه الة .  ٤٨،  ٤٧األصنام يف العددين 

  القرآن ؛البحر احمليط يف تفسري 
: سـورة احلـج :    ٦الفكر، بريوت  : صدقي حممد مجيل، دار ، احملقق أبوحيان األندلسي

٧٨ .  
  ، للعالمة حممد حسني الطباطبائي ، امليزان يف تفسري القرآن

سـورة احلـج    ٤١٤لبنان ، اجلزء الرابع عشـر:   ـمؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت  
  . ٧٨اآلية 

  لسان العرب البن منظور ،
   بريوت: حنف... ـلناشر: دار صادر ا

ق عبد السالم حممد هارون ، الناشر: دار الفكر: احملقالبن فارس ،  ، معجم مقاييس اللغة
 .حنف

 .د : حنـف.  ٣، الناشر: دار ومكتبـة اهلـالل: اجلـزء     احملقق للفراهيدي ،كتاب العني ، 
  . مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي

حتقيق عبد احلميد هنداوي ، الناشـر: دار الكتـب    البن سيده ،، احملكم واحمليط األعظم 
   .بريوت  ـالعلمية 
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   .بريوت  ـاحملقق: حممد سيد كيالين، الناشر: دار املعرفة  للشهرستاين، امللل والنحل،
 ـين مطهر بن علي اإلريا ـحسني بن عبداهللا العمري  .احملقق: د للحمريي، ،مشس العلوم

، دمشـق  لبنـان، دارالفكـر   ـ  الناشر: دار الفكـر املعاصـربريوت  ، يوسف حممدعبداهللا .د
  : حنف .سورية

أليب البقاء احلنفي ، حتقيق عدنان درويـش ،   الكليات ؛ معجم يف املصطلحات والفروق
  : حنف  .  ٣٥٩:  ١بريوت : :  ـحممد املصري ، الناشر : مؤسسة الرسالة 

  فهاين ،صلالغريب القرآن ، 
دمشـق ،   ـاحملقق صفوان عدنان الـداودي ، الناشـر : دار القلـم ، دار الشـامية      

  :  حنف .  ٣٦٠:  ١بريوت ،كتاب احلاء : 
أميـة بـن   الناشـر : دار احلـديث ، القـاهرة .     البن قتيبة الدينوري ،الشعر والشعراء ، 

  . الصلت أىب
  وما بعدها، ٢١٩:  بريوت ،دار املشرق  لويس شيخو ،،  شعراء النصرانية قبل اإلسالم

  .  ٤٤:  ١٦ صفهاين ،لالاألغاين ، 
    .  ٥٠٠ـ ٤٧٨:  ٦دار العلم للماليني،  د. جواد علي،، ...املفصل يف تاريخ العرب

  .  ١٨دار مكتبة احلياة :  حتقيق السطلي ،ديوان أمية ، 
   للطربي .،  تفسري جامع البيان عن تأويل آي القرآن

حتقيق كلّ من عادل أمحد ، وعلي حممـد ، ومشـاركة الـدكتور     ،للزخمشري  الكشاف ،
  .فتحي عبد الرمحن

   للطربسي .جممع البيان ، 
  البن عاشور . ، التحرير والتنوير

  مواهب الرمحن يف تفسري القرآن ،
  البقرة . ١٣٥: اآلية لسيد السبزواري ا
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  البن كثري . تفسري القرآن العظيم ،
  حملمد رشيد رضا . تفسري املنار ،

  للطرباين . التفسري الكبري ،
 : اآلية .  القمي النيسابوري تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان،

وانظر يف فوائده احلـال املؤسسـة واحلـال     درويش ، آل إعراب القرآن الكرمي وبيانه ؛
  . ٤٣٠ـ ٤٢٨:  ٦املؤكدة   

 للرازي .التفسري الكبري ، 
العصر اجلاهلي ، أمحد شوقي عبد السالم املشهور بشوقي ضيف ،  ؛تاريخ األدب العريب 

  الناشر : دار املعارف .
  البن هشام .السرية النبوية ، 

  .للشيخ الصدوق  كمال الدين ومتام النعمة،
  حبار األنوار ،

  عن أيب احلسن البكري يف كتاب األنوار. ٢١: ١٦لعالّمة السي ا
، عبد الرمحن بن أيب بكـر، جـالل الـدين السـيوطي      باملـأثور، الدر املنثور يف التفسري 

  سورة العلق .  ١دار الفكر ، بريوت  :  الناشر
  سري أعالم النبالء،

احملقق: جمموعـة مـن   ، الدين أبوعبداهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز الذهيب مشس
  . الناشر: مؤسسة الرسالة األرناؤوط احملققني بإشراف الشيخ شعيب

أبو القاسم عبد الرمحن بن عبـد اهللا  ، البن هشام ،الروض األنف يف شرح السرية النبوية
  ،بن أمحد السهيل

  . ٣٧٤ـ  ٣٤٧:  ٢ دار إحياء التراث العريب، بريوت، حتقيق : عمر عبد السالم السالمي
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  . حملمد بن حبيب البغدادي املنمق يف أخبار قريش،
 ذكر من امسه عثمان الفرصد : موضع يف الشام .  ،البن عساكر تاريخ دمشق،
 صبهاين . أليب نعيم اال دالئل النبوة،

  .للزركلي  األعالم،
  .للجاحظ  والبيان والتبيني،
  . بن كثريال تفسري القرآن العظيم،ـ و البداية والنهاية

 
µ   µ   µ



 
  
  
  
  
  
  
 
 

0/.-*)ا,   
	+*)ا�   () ت   &%$#�
    

)٤١(  
امت األنصاريعبادة بن الص  

 مد سليمانحم
ٍ أفسده الظلمة والطغاة؛ فانقلبت فيه املوازين، واختلت فيـه األحكـام..،    يف عامل

ومتكّن اجلهل والتجهيل من أبنائه؛ حىت صاروا أداة لينة طيعة بأيدي من يتحكّم م..، 
حينها يصبح الوضيع فيه شريفاً، واخلائن أميناً، والكذوب صدوقاً، بل وسفهاء األمة هم 

عقد، واحلكم واألمر والنهي يف قضاياها، ويزداد الواقع سوًءا حـني يسـاند   أهل احللِّ وال
فقهاء السلطة أولئك الظلمة يف سوئهم وفسادهم، ويف يئة األمة؛ لتقبلهم والرضا عنهم، 
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يكن موالياً هلـم بـاملروق مـن الـدين،      بل واالستماتة دون عروشهم، واام كلّ من مل
وكلّها عوامل تساهم يف تضليل النـاس وجتهيلـهم، وتضـييع     وبإشاعة الفتنة يف اُألمة...

احلقوق، وانتشار الفساد بينهم..، والتصدي للصاحلني، وإبعـادهم عـن أداء دورهـم يف    
  الساحة، حىت ختلو لغريهم من أهل املصاحل واألهواء...

؛ اعاتسيأيت على الناس سـنوات خـد  < أنه قال: 9وقد نسب إىل رسول اهللا
يصد كَذَّ، فيها الكاذبقفيها الصادقوي ويؤمتن فيها اخلائن، ب ،خووي  نُ فيهـا األمـني، 

فيها الر بضةُوينطقيقيلَ !و :بضةُ وما الريالرجـل التافـه يف أمـر     :قـال  يا رسولَ اهللا؟و
  >.العامة

، يف حني العاقل ال األمةحيث السفيه يتكلم، ويف يده أمر إنه ألمر بالغ اخلطورة 
 ويتسـع  ظـاهرةً،  ويصـبح  ،األرض يفوبالتايل يعم الظلـم   جيد له مكاناً بني أفراد أمته،

 ،والنسـل  احلرث على ؛والعباد البالد على اًعظيم اًضرر فيترك ثقافته، وتتجذّر اإلفساد
 عقائـدهم  علـى  بـل  شـؤوم،  وإدارة النـاس  معيشـة  علـى  فقط ال خطورة ويشكل

  .وأخالقهم
ذات الثـراء الواسـع، واألراضـي    الشـام   واملتـابع يف بـالد   وهذا ما جيده القارئ

اخلصبة، والنعم الكثرية، فمنها يأيت اخلراج، ومنها فُتحت البلدان، فجلبت إليها الغنـائم،  
بن أيب سـفيان،  اإمرة معاوية لكنها وحتت حىت غدت موضع قوة، ومصدر ثروة كبرية، 

طغيانه، يهب ملن يشاء، ومينـع عمـن يريـد،    غدت مصدراً لبناء سلطانه، وأداةً النتشار 
يغدق على أناس، فيشتري ضمائرهم، ويضمن صمتهم، وجيين مواقفهم، يقرب املؤيدين 
له، ويالحق املعارضني له، ومينع عنهم العطاء، فتمتعت طوائف كثرية حبكمـه، وحرمـت   

  .أخرى..
ين ولكـن ... < :7علـي  وكان حقا ما نطق به أمرياملؤمنني وإمام العدل واملتقني

ة سـفهاؤها  هذه األم أمر ليأن ي ،خيامرين يعتريين، وحزناً أسفاًولكن  آسى، ويف قول:
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  ١.>...والفاسقني حزباًوالصاحلني حرباً، ، والًه خوعباد، والًاهللا د ها، فيتخذوا مالَجاروفُ
فأدت سياسة معاوية إىل الظلم واجلور وانتشار الفساد، وإىل االبتعاد واالحنراف 
عن اإلسالم؛ حىت شكّلت ظاهرةً سيئةً، ومنهجاً ظاملاً، وانقالباً سـريعاً وصـارخاً علـى    
مبادئ الترتيل العزيز والسنة النبوية الشريفة، وعلى ما حيمالنه مـن مشـاريع إصـالح    

لـدعوة  مضاد لرسائل السـماء، و  أمرن.. فمشروعه يف احلكم وعدل، ودعوة سالم وأما
اصطفاهم اهللا تعـاىل، وبعـثهم كافـةً ورمحـةً للنـاس،      الذين  ،:األنبياء والرسلمجيع 

تعاىل وعزها، ولنشر رسالة اإلصالح يف إىل عبادة اهللا وذلّها من عبادة العباد  همإخراجب
وقد تبعهم الصـاحلون يف اسـتمرار    لها..أه خري بنياألرض، وما يثمر عنها من سعادة و

دعوم، ويف مقاومة أي احنراف عن مبادئ السماء وقيمها، ويف التصـدي ألي إفسـاد   
  .يقع يف اتمعات من حكّامها، أو من املتنفذين فيها ومن أهل املصاحل واألهواء..

مـن  فكم هو ذكر عظيم لإلنسان حني يقف موقفاً شجاعاً منبثقاً من عقيدتـه؛ ال  
هوى متبع، ضد كلّ شكل من أشكال الفساد واالمتهان واالستبداد، وحني يـرى أمتـه   
حكاماً وحمكومني سادرين يف غيهم واحنرافهم عن الدين ومبادئه وقيمه، فيقـول كلمـة   

  احلق ويعمل ا..
ملقاومة  9فانربى عدد من الصحابة، ممن ذاقوا قيم الصحبة املباركة لرسول اهللا

معاوية يف الشام، والتصدي هلا تنبيهاً للناس، وحتذيراً هلم من خماطرهـا.. وكـان   سياسة 
بـن قـيس بـن    والصحايب عبادة بن الصـامت   أبرزهم الصحايب اجلليل أبوذر الغفاري؛

أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بـن اخلـزرج، األنصـاري    

                                            
ابن أيب احلديد  ،وشرح ج البالغة ؛من كتاب له ٦٢،  ٤٥١البالغة؛ د. صبحي الصاحل :  انظر ج .١
١٠٠:  ٦ . 
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  .اخلزرجي
بن زيد بـن غـنم بـن     بادة بن نضلة بن مالك بن العجالنة العني بنت عرقُ وأمه

فهي أم  له وألخيه الصـحايب أوس بـن    سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج.
  ..الصامت

وأوس هذا كان من سابقي األوس واخلزرج إىل اعتناق اإلسـالم، وقـد آخـى    
 9املباركة لرسول اهللالنيب بينه وبني مرثد بن أيب مرثد الغنوي، ونال وسامي الصحبة 

  كبدر الكربى وأحد واخلندق وحنني وغريها.. 9واجلهاد يف مشاهد الرسول
  وكان الرجل شاعراً، وله هذا القول:

Fءِ                     أنا ابن ُمَزيِْقيا عمرٍو وجّدي    أبوه عامٌر ماُء السَّ

 أيامه، وله مخس وبقي بعد النيب دهراً، وذكر أنه أدرك عثمان بن عفان، وتويف يف
بالرملة، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة. وهذا القول  ٣٤ ومثانون سنة، ويف قول مات سنة

  قد ال خيلو من اشتباه.. فهو نفسه ذكروه عن أخيه عبادة؛ تاريخ وفاته ومقدار عمره.
بنت ثعلبة بن  ـ مصغراًـ أو خويلة خولة  مه هي:اُوكان ألوس من الولد الربيع و

بنت مالك بن ثعلبـة أو بنـت   بن فهر بن ثعلبة بن غَنم بن عوف..، أو هي مجيلة  أصرم
، فهـي  من بين عوف بن مالك بن اخلزرج، من بطون األنصاربالتايل دلَيج مصغراً، وهي 

 ، وهي اليت عرفت، وهـذا هـو املهـم يف حياـا، بأـا:     اخلزرجية: ورمبا قالوا ،العوفية
وهي الـيت إذا مـا سـئلت قالـت: يفَّ واهللا، ويف     ، وأبكت من حوهلا!اليت بكيت  املُجادلةُ

  .أوس بن الصامت، أنزل اهللا صدر سورة اادلة
يف قصة الظهار، والظهار يقع بقول الزوج  9وكان ذلك حني اشتكته لرسول اهللا

ذا يف اجلاهليـة، فـإ  والذي كان من الصيغ املعروفة بينهم ، مياُلزوجته: أنت علي كظهر 
ـ   علي : أنتقال الزوج لزوجته حرمـت عليـه يف عـرفهم مؤبـداً (طـالق       ي.كظهـر أم
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لـه   ، ال هـي حـلٌّ  معلّقـة  حترم عليه، وال تطلق منه. وتبقى هكـذا ٍ:  اجلاهلية) ويف قول
نوع عنت هلا وظلـم   ـ  بال شك ـهو  و، فتتزوج إن شاءت، وال هي مطلقة منهفيقرا، 

  وتعسف..
حـدث  وقـد  هكذا يعملون يف جاهليتهم، وبقي العمل به بعد اإلسالم،  لقد كانوا

هذا يف بيت كلٍّ من أوس وزوجته خولة ومها مسكظهـر  مان، حني قال هلا: ل أنت علي
مـن   ٥ـ   ٢وبسببه نزلت أحكـام الظهـار يف اآليـات    ، أول ظهار يف اإلسالم مي، فعداُ

 يَْسـَمعُ  للـهُ اوَ  للـهِ ا إَِىل ِتي تَُجاِدلَُك ِيف َزْوِجَهـا َوتَْشـَتِ± لَّ ا َقْوَل  للهُ اْد َسِمَع قَ (سورة اادلة: 
ـن ِمنكُمْ  يُظَاِهُرونَ  لَِّذينَ ا * بَِص�ٌ  َسِميعٌ  للهَ ا إِنَّ  تََحاُوَركُ© ـا نَِّسـآئِِهمْ  مِّ َهـاتِِهمْ  ُهـنَّ  مَّ  إِنْ  أُمَّ

َهاتُهُ  ـنَ  ُمنكَـراً  لََيُقولُـونَ  َوإِنَُّهـمْ  َولَْدنَُهمْ  لالَِّ¶ اْم إِالَّ أُمَّ  َغُفـورٌ  لََعُفـوٌّ  للـهَ ا َوإِنَّ  َوُزوراً  لَْقـْولِ ا مِّ
ـا  َفَتْحِريـرُ  َقـالُواْ  لFَِ  يَُعوُدونَ  ثُمَّ  نَِّسآئِِهمْ  ِمن يُظَاِهُرونَ  الَِّذينَ وَ  * ـن َقْبـِل أَن يََتَ©سَّ َرَقَبـٍة مِّ

َفَمن لَّْم يَِجْد َفِصَياُم َشْهَريِْن ُمَتَتاِبَعْ;ِ ِمن َقْبـِل  * َخِب�ٌ  تَْعَملُونَ  ِ�َا اللهُ َذلِكُْم تُوَعظُوَن ِبِه وَ 
 ُحـُدودُ  َوتِلْـكَ  َوَرُسـولِهِ  اللـهِ ا َفَمن لَّْم يَْسَتِطْع َفإِطَْعاُم ِستَِّ; ِمْسِكيناً َذلَِك لُِتْؤِمُنواْ بِ أَن يََتَ©سَّ 

ونَ  لَِّذينَ اإِنَّ  * أَلِيمٌ  َعَذاٌب  َولِلْكَاِفِرينَ  اللهِ  ِذينَ ا كُِبـَت  كَـFَ  كُِبُتـواْ  َوَرُسولَهُ  للهَ ا يَُحآدُّ  ِمـن لـَّ
ِه;ٌ    ١.)َقْبلِِهْم َوَقْد أَنَزلَْنآ آيَاٍت بَيَِّناٍت َولِلْكَاِفِريَن َعَذاٌب مُّ

فعنها؛ أا، وبعد أن ذكرت: يفَّ واهللا، ويف أوس بن الصامت أنزل اهللا صدر سورة 
ه فراجعت، ماًيو ، فدخل عليهلقُقد ساء خ كبرياً عنده، وكان شيخاً كنت اادلة! قالت:

 علي فقال: أنت(أو فكلمين بشيٍء، وهو فيه كالضجر، فراددته فغضب)، فغضب،  بشيٍء
فجلس يف نادي قومه ساعةً، مث خرج ي!كظهر أمفإذا هو يريدين عـن  ، مث دخل علي ،
والـذي  ـ : كال  قلت(أو فراودين عن نفسي، فامتنعت منه، فشادين، فشاددته..) فنفسي، 

                                            
 . ٥ـ ١اادلة  سورة .١
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فينـا   هورسـولُ  حـىت حيكـم اهللاُ   ما قلـت  وقد قلت ،ال ختلص إيلَّ ـ   بيده ويلةخ نفس
ـ  الشيخ مبا تغلب به املرأةُ هفغلبت، منه فواثبين، فامتنعت! حبكمه الضعيف، فألقيتـ  ه ي.عن 

إىل بعض جارايت قالت: مث خرجت، منـها ثيابـاً   فاستعرت مث خرجـت ،   حـىت جئـت 
أشكو إليه ما ألقـى   منه، وجعلت له ما لقيت ني يديه، فذكرتب فجلست 9اهللا رسولَ

ابـن   خويلة يا<: هلا كلما شكت من زوجها يقول 9فجعل رسول اهللا !من سوء خلقه
ك، اتقي اهللا، وأحسين صحبتهك شيخ كبري فاتقي اهللا فيهعمزوجك وابن عم> !<<! 

، أبلـى شـبايب  ، رسـول اهللا يـا  وكان مما شكته أيضاً كما يف األخبار؛ أا قالت: 
! ويف ظاهر مين، اللهم إين أشكو إليك، ونثرت له بطين حىت إذا كرب سين وانقطع ولدي

رق  ..، أو كـرب سـني، و  أوساً تزوجين وأنا شابة مرغوب يفّ، فلما خال سـين قول: إن 
 :9فقال. ـ أي كثر ولدي ـ جعلين عليه كأمه  ونثرت بطينعظمي، ظاهر مين.. أو ... 

والذي أنزل عليك الكتاب مـا ذكـر    ،فقالت: يا رسول اهللا>. حرمت عليه ما أراك إالّ<
  !الناس إيلَّ نه أبو ولدي وأحبإو ،طالقاً

  >.ومل أؤمر يف شأنك بشيء، حرمت عليه ما أراك إالّ<: 9فقال
  >.حرمت عليه<: 9وإذا قال هلا رسول اهللا 9فجعلت تراجع رسول اهللا
فـأنزل علـى   ، اللـهم ، ة حايلاهللا فاقيت وحاجيت وشدهتفت وقالت: أشكو إىل 

أقوالـه تلـك: حتولـت شـكواها إىل      إالّ 9اهللا . وملا مل تسمع  من رسـول كلسان نبي
 ،إن ضممتهم إليه ضـاعوا ، يل صبية صغاراً إنَّ :9قالت للرسول أسلوب آخر، حيث

: قالت يا رسول اهللا مثَّ  ،»ما عندي يف أمرك شيء«: 9فقال وإن ضممتهم إيلّ جاعوا،
عليه«: 9فقال !الناس إيلّ ما ذكَر طالقاً. وإمنا هو أبو ولدي وأحب مترح<!  

أقوالـه   إالّ 9وملا مل تسمع من رسـول اهللا  9تراجع رسول اهللا وهكذا ظلّت
وشـكت إىل اهللا حاهلـا،   هتفـت  وعلمت أنَّ األمركلَّـه هللا تعـاىل،    >؛عليه مترح< تلك

لسـان  اللهم فأنزل علـى   ،ة حايلوشد، ووجدي، اهللا فاقيت وحاجيت وقالت: أشكو إىل
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ما كان يتغشاه،  9فتغشى رسول اهللا؛ قرآن حىت نزل يفَّ ما برحت، قالت: فو اهللا نبيك!
كقـد أنـزل اهللا فيـك ويف صـاحب    ، خويلة يا<ي عنه، فقال يل: مث سر .<  مث قـرأ علـي 
  الرتول.هذا خالصة ما جاء يف أسباب . اآليات

إظهار مـا  لغةً:  االشتكاءبعد أن يذكر أنَّ  فالشيخ الطربسي وأما عند املفسرين،
والتحاور التراجع ، والشكاية إظهار ما يصنعه به غريه من املكروه، باإلنسان من مكروه

  :قال عنترة، وهي احملاورة يقال: حاوره حماورة أي راجعه الكالم وحتاورا
  َولَكـــاَن لَــْو َعِلـَم الكَالَم ُمكَلِِّمي         حاَوَرُة اْشَت·لَْو كاَن يَْدِري َما املُ 

نزلت اآليات يف امرأة من األنصار مث مـن اخلـزرج وامسهـا خولـة بنـت      يقول: 
وزوجهـا أوس بـن   ، خويلد عن ابن عباس. وقيل: خولة بنت ثعلبة عن قتادة ومقاتل

فلمـا  ، زوجهـا سـاجدة يف صـالا   فرآهـا  ، وذلك أا كانت حسنة اجلسـم ، الصامت
  !وكان امرءاً فيه سرعة وملم، فأبت عليه فغضب عليها، انصرفت أرادها

مث ندم على ما قال وكان الظهار من طالق أهـل   .فقال هلا: أنت علي كظهر أمي
  !وقد حرمت علي ما أظنك إالّ فقال هلا:، اجلاهلية

فقال: إين أجد أين أستحيي منه ، فاسأله 9فقالت: ال تقل ذلك وأت رسول اهللا
  .سليه: قالت: فدعين أسأله فقال، أن أسأله عن هذا
9فأتت النيب زوجي أوس  رأسه فقالت: يا رسول اهللا إنّ وعائشة تغسل شق

بن الصامت تزوجين وأنا شابة غانية ذات مال وأهل حىت إذا كلّ مايل وأفـىن شـبايب   
 .م فهل من شيء جيمعين وإياه فتنعشين بـه وتفرق أهلي وكربت سين ظاهر مين وقد ند

والذي أنزل عليك الكتاب  ،فقالت: يا رسول اهللا>. حرمت عليه ما أراك إالّ<: 9فقال
 ،حرمت عليـه  ما أراك إالّ<: 9فقال !ما ذكر طالقاً وأنه أبو ولدي وأحب الناس إيلَّ

  >.ومل أؤمر يف شأنك بشيء
 >،حرمـت عليـه  <: 9رسـول اهللا وإذا قال هلـا   9فجعلت تراجع رسول اهللا
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، هتفت وقالت: أشكو إىل اهللا فاقيت وحاجيت وشدة حايل اللهم فأنزل على لسان نبيـك 
  وكان هذا أول ظهار يف اإلسالم.
فقالت: انظر يف أمري جعلين اهللا فداك يا ، رأسه اآلخر فقامت عائشة تغسل شق

وكان ، 9ترين وجه رسول اهللاأما ، فقالت عائشة: أقصري حديثك وجمادلتك. اهللا نيب
فلما قضـي الـوحي قـال:    ، إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات آلهصلى اهللا عليه و

 ،)اَهـجِ وْ  زَ ِيف  كَ لُ ادِ جَ ي تُ تِ الَّ  َل وْ قَ  اللهُ  عَ مِ سَ  دْ قَ ( :9فتال عليه رسول اهللا >،ادعي زوجك<
هـي األكثـر روايـة    وألنَّ عائشة، كما يظهر كانـت حاضـرة، فكانـت    . إىل متام اآليات

  لتفاصيل هذه القصة املؤملة حقا!
تبارك الذي وسـع مسعـه األصـوات     فقد ذكر الشيخ الطربسي أنَّ عائشة قالت:

وخيفـى  ، وأنا يف ناحية البيت امسع بعـض كالمهـا   9املرأة لتحاور رسول اهللا إنَّ، كلها
هل تستطيع <قال له: ، آلياتفلما تال عليه هذه ا .).. ْد َسِمعَ قَ (إذ أنزل اهللا ، علي بعضه

  .ه والرقبة غالية وإين قليل املالقال: إذاً يذهب مايل كلُّ >؟أن تعتق رقبة
يا رسـول اهللا إين  ، فقال: واهللا >؟فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني<فقال: 

فهـل تسـتطيع أن   <قـال:   !إذا مل آكل ثالث مرات كلَّ بصري وخشيت أن تغشى عيين
إين <فقـال:   !أن تعينين على ذلك يا رسول اهللا إالّ ،قال: ال واهللا >؟مسكيناًتطعم ستني 

 خبمسـة عشـر   9فأعانه رسـول اهللا  !>معينك خبمسة عشر صاعاً وأنا داع لك بالربكة
  ١!فاجتمع هلما أمرمها، فدعا له الربكة، صاعاً

ـ  تبارك الذي وسع مسعه كلَّويف خرب آخر: قالت عائشة:  الم شيء، إين ألمسع ك
سبحان من وسع مسعه األصـوات. كـان بعـض    أو خولَة بنت ثعلبة وخيفى علي بعضه، 
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؛ وهي 9وهي تشتكي زوجها إىل رسول اهللا كالم خولة خيفى علي، ومسع اهللا جداهلا،
 ظاهر ولدي نقطعاتقول: يا رسول اهللا! أكل شبايب ونثرت له بطين، حىت إذا كرب سين و

  .فما برحت حىت نزل جربيل ذه اآليةو إليك! أشك إين اللهم مين؛
 وقالت عائشة أيضاً:.. فلقد بكيت وبكى من كان يف البيت رمحةً هلا ورقّةً عليها..!       

  وبعد أن ذكر الترتيل العزيز ذلك، وقبل أن يقرر أحكامه هلذه احلالة، ذكر يف اآلية:
ن ِمنكُمْ  يُظَاِهُرونَ  لَِّذينَ ا(  ـا نَِّسآئِِهمْ  مِّ َهـاتِِهمْ  ُهـنَّ  مَّ َهـاتُهُ  إِنْ  أُمَّ  َولَـْدنَُهمْ  لـالَِّ¶ اْم إِالَّ أُمَّ

نَ  ُمنكَراً  لََيُقولُونَ  َوإِنَُّهمْ   .)َغُفورٌ  لََعُفوٌّ  للهَ ا َوإِنَّ  َوُزوراً  لَْقْولِ ا مِّ

ا حىت تكـون حمرمـة   هذا الظهار قائم على غري أصل. فالزوجة ليست أمأي أنَّ 
كاألمفاألم . ـا كلمـة   هي اليت ولدت. والميكن أن تستحيل الزوجة أما بكلمة تقال. إ

واألمور يف احلياة جيب أن تقوم على منكرة ينكرها الواقع. وكلمة مزورة ينكرها احلق .
ضوح وحتديـد، فـال ختـتلط ذلـك االخـتالط، وال تضـطرب هـذا        والواقع، يف و احلق

  ١...االضطراب

  الشيخ الطوسي :

ن ِمنكُمْ  يُظَاِهُرونَ  لَِّذينَ ا( أي الذين يقولـون لنسـائهم: أنـت علـي     ، )نَِّسـآئِِهمْ  مِّ
كظهر أمحرام كظهر أم ا(: اهللا تعاىلي، فقال ي، ومعناه إن ظهرك علي َهـاتِِهمْ  ُهـنَّ  مَّ  ،)أُمَّ

َهـاتُ  نْ إ (هام على احلقيقة مأأي ليست أزواجهم  مهام يف احلقيقة أأي وليست  ،)مْ هُ أُمَّ
القائل هلذا يقول  نَّأأي  )لََيُقولُونَ  َوإِنَُّهمْ (خربأاته. مث من األم وجد ،)َولَْدنَُهمْ  لالَِّ¶ اإِالَّ (

نَ  ُمنكَراً (قوالً ـ    إألنـه   ؛أي كـذباً  ،)َوُزوراً (قبيحاً ،)لَْقْولِ ا مِّ ه ذا جعـل ظهرهـا كظهـر أم
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أي رحيم م  ،)َغُفـورٌ  لََعُفوٌّ  للهَ ا َوإِنَّ ( :مث قال تعاىل .كان كاذباً يف قوله، وليست كذلك
؛ رمحها وغريها مـن النسـاء   ن اهللاأمنعم عليهم متجاوز عن ذنبهم. وىف ذلك داللة على 

  ١.ا لرغبتها ىف زوجها بالتوسعة من جهة الكفارة اليت حتلُّ
مثَّ جاءت اآليتان الثالثة والرابعة لتبينا ما يترتب على ذلك مـن الكفـارة، وقـد    

  ..ذكرت كتب الفقه للظهار شروطاً وأحكاماً

  فاستوقفته طويالً !!   
يف خالفته والناس معه على محـار   ،خلطابمر ا عمر بن ا كان ذلك منها؛ وقد

عمـر، مث  : تدعى عميراً، مث قيل لك قد كنت عمر، يا: وقالت ووعظته طويالً فاستوقفته
 أيقـن  ومن الفوت، خاف باملوت أيقن من فإنه عمر؛ يا اهللا فاتقأمرياملؤمنني؛ : قيل لك

أتقف هلـذه  ، أمرياملؤمننيوهو واقف يسمع كالمها؛ فقيل له: يا  العذاب! خاف باحلساب
 إالّ لو حبسـتين مـن أول النـهار إىل آخـره الزلـت     ، فقال: واهللا !العجوز هذا الوقوف؟

ها من فوق قولَ مسع اُهللا ؛أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة !للصالة املكتوبة
  ٢!سبع مسوات، أيسمع رب العاملني قوهلا وال يسمعه عمر؟

. هو من أبوين خزرجيني، وقبيلة اخلـزرج  أبوالوليدوكنيته:  فعبادة بن الصامت،
وكـلٌّ منـهما كانـا أخـوين ُألم وأب،      إحدى قبيلتني كبريتني ومها األوس واخلـزرج، 

فانبثقت منهما هاتان القبيلتان، وبعد هجرما من الـيمن مـن سـبإ، وشـكّلتا وجـوداً      
عظيمـاً بعـد البعثـة النبويـة الشـريفة       اجتماعيا كبرياً يف يثرب وما حوهلا، وأديا دوراً
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وبالذات بعد اهلجرة النبوية املباركة إليها، فدون هلما الترتيل العزيـز واألقـوال النبويـة    
والتاريخ مناقب كرمية ومواقف مشرفة كُتب هلا اخللود، بعد أن مـن اهللا تعـاىل عليهمـا    

ينهما بعد تفرق وشـتات، وبعـد   ورسالته اخلالدة وقرآنه الكرمي؛ فوحد ب 9برسول اهللا
قتال وحروب ضروس دامت سنني طويلة جدا، وإذا م؛ وبفضل من اهللا تعاىل إخـوة،  
راحت آيات قرآنية ترعى هذه األخوة بينهم، وتدعوهم إىل التمسـك ـا، وحترسـهم    
وحتذرهم من تلك الرواسب، اليت بقيت آثارها يف النفوس، فإذا مـا تـذكّروها، أو نـزغ    

شيطان بينهم، أو يثريها أعداؤهم وأعداُء اإلسالم، تضطرب أوضـاعهم، وتسـتدعيهم   ال
 آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيَُّها ايَ ( حلمل السالح بينهم، فكانوا ممن خاطبهم هذا املقطع القرآين الكرمي:

نَ  َفِريقاً  تُِطيُعواْ  إِن وكُم الِْكَتاَب  أُوتُواْ  الَِّذينَ  مِّ َوكَْيـَف تَكُْفـُروَن  * كَـاِفِرينَ  إªَِـانِكُمْ  بَْعدَ  يَرُدُّ
 ِرصَاٍط  إَِىل  ُهـِديَ  َفَقـدْ  ِباللـهِ  يَْعَتِصـم َوَمـن َرُسـولُهُ  َوِفـيكُمْ  اللـهِ  آيَـاُت  َعلَـْيكُمْ َوأَنُْتْم تُـْتَىل 

ْسَتِقي ِذينَ  ا أَيَُّهـايَـ *  ٍممُّ ُـوتُنَّ  َوالَ تَُقاتِـهِ  َحـقَّ  اللـهَ  اتَُّقـواْ  آَمُنـواْ  الـَّ ْسـلُِمونَ  َوأَنْـُتمْ  إِالَّ َ́ *  مُّ
 بَْ;َ  َفأَلَّفَ  أَْعَدآءً  كُْنُتمْ  إِذْ  َعلَْيكُمْ  اللهِ  نِْعَمَت  ُرواْ َواْذكُ تََفرَُّقواْ  َوالَ َجِميعاً  اللهِ  ِبَحْبلِ  اْعَتِصُمواْ وَ 

َن  َشَفا َعَىل  َوكُْنُتمْ  إِْخَواناً  ِبِنْعَمِتهِ  َفأَْصَبْحُتمْ  ُقلُوِبكُمْ  ْنَها َفأَنَقَذكُمْ  النَّارِ ُحْفرٍَة مِّ ُ  كَـذلِكَ  مِّ  يَُبـ;ِّ
١.)تَْهَتُدونَ  لََعلَّكُمْ  آيَاتِهِ  لَكُمْ  اللهُ 

  

فعن ابن عباس: كان بني األوس واخلزرج شر يف اجلاهلية، فـذكروا مـا بينـهم،    
فذُكر ذلك له، فذهب إليهم، نزلت  9فثار بعضهم إىل بعض بالسيوف، فأيت رسول اهللا

وعنه أيضاً: كان األوس واخلزرج يتحدثون، فغضبوا حىت كاد أو يكون بينهم حرب،  ...
  ى بعضهم إىل بعض، فرتلت ...فأخذوا السالح ومش

نزلت يف األوس واخلزرج ملا أغرى قوم مـن اليهـود بينـهم بـذكر حـروم يف      
افتخـر  أو عـن مقاتـل:   . زيد بن أسـلم والسـدي ..   ليفتنوهم عن دينهم عن؛ اجلاهلية
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رجالن من األوس واخلزرج ثعلبة بن غنم من األوس وأسعد بـن زرارة مـن اخلـزرج    
ة بن ثابت ذو الشهادتني ومنا حنظلة غسيل املالئكة ومنا عاصم فقال األوسي: منا خزمي

بن ثابت بن أفلح محي الدين ومنا سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرمحن لــه ورضـي   
وقال اخلزرجي: منا أربعة احكموا القرآن أيب بن كعب ومعـاذ  ، اهللا حبكمه يف بين قريظة

عبادة خطيب اَألنصار ورئيسهم، فجرى بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ومنا سعد بن 
واخلـزرج إىل   ،فجـاء األوس إىل األوسـي  ، وتفـاخرا وناديـا   احلديث بينـهما فغضـبا  

فركـب محـاراً وأتـاهم فـأنزل اهللا هـذه       9فبلغ ذلك النيب، اخلزرجي ومعهم السالح
  !فقرأها عليهم فاصطلحوا، اآليات

 ،)اْۤ آَمُنو لَِّذينَ ا ا أيَُّهايَ (: فقال مث حذَّر املؤمنني عن قبول قولـهمالشيخ الطربسي: 
ويدخل غريهم من املؤمنني يف ، أي صدقوا اهللا ورسولـه وهو خطاب لألوس واخلزرج

نَ  َفِريقاً  تُِطيُعواْ  إِن(عموم اللفظ  معناه إن تطيعوا هؤالء اليهود يف  )لِْكَتاَب ا أُوتُواْ  لَِّذينَ ا مِّ
ـ  ،قبول قولـهم وكُميَـ(ت بيـنكم يف اجلاهليـة   وإحياء الضغائن اليت كان إªَِـانِكُْم  بَْعـدَ  رُدُّ

أي متسـكوا بـه    ،)للِه ..ا ِبَحْبلِ  ْعَتِصُمواْ اوَ ( ...أي يرجعوكم كفاراً بعد إميانكم  ،)كَاِفِرينَ 
 بَـْ;َ  َفـأَلَّفَ  أَْعـَدآءً  كُْنـُتمْ  إِذْ  َعلَـْيكُمْ  للـهِ ا نِْعَمـَت  ْذكُـُرواْ اوَ ( ... امتنعوا به من غريه: وقيل

أراد ما كان بـني األوس واخلـزرج مـن احلـروب الـيت تطاولـت مئـة        : قيل ،)ُقلُوِبكُمْ 
فزالت تلك اَألحقاد عن ابن عباس، ، وعشرين سنة إىل أن ألّف اهللا بني قلوم باِإلسالم
  ..وقيل هو ما كان بني مشركي العرب من الطوائل 

واملعىن احفظوا نعمة اهللا ومنورفع ما كان بيـنكم   ،باإلسالم وباالئتالفه عليكم ت
فهذا هو النفع احلاصل لكم يف العاجل مع مـا أعـد لكـم مـن     ، من التنازع واالختالف

ورفع ، الثواب اجلزيل يف اآلخرة إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم جبمعكم على اِإلسالم
متواصـلني   ،)إِْخَوانـاً (نعمة اهللا أي ب ،)ِبِنْعَمِتهِ  َفأَْصَبْحُتمْ ( عن قلوبكمالبغضاء والشحناء 

واحد مـنكم   وصرمت حبيث يقصد كلّ ،ني بعد أن كنتم متحاربني متعادينوأحباباً متحاب
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وقد ذكروا يف  ١...أصل األخ من توخيت الشيء إذا قصدته وطلبته  َألنّ؛ مراد اآلخرين
  من سورة التوبة: ١٠٠آيات عديدة كاآلية 

اِبُقونَ اوَ ( لُونَ ا لسَّ ِذينَ اوَ  ألَنَْصارِ اوَ  لُْمَهاِجِرينَ ا ِمنَ  ألَوَّ  َعـْنُهمْ  للـهُ ااٍن رَِّيضَ ِبإِْحَسـ تََّبُعـوُهما لـَّ
  .)ٱلَْعِظيمُ  لَْفْوزُ ا ٰذلِكَ  أَبَداً  ِفيَهآ َخالِِدينَ  ألَنَْهارُ ا تَْحَتَها تَْجِري َجنَّاٍت  لَُهمْ  َوأََعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضواْ 

  : )ِ األَنَْصار  وَ (
أهل بيعة العقبة األوىل، وكانوا سبعة نفر، وأهل العقبة الثانية وكـانوا  الزخمشري: 

 ..مهـم القـرآن  سبعني، والذين آمنوا حني قدم عليهم أبو زرارة مصـعب بـن عمـري فعلّ   
  األنفال:من سورة  ٧٢،٧٤إضافةً إىل كوم من الذين نزل فيهم قوله تعاىل يف اآليتني 

ِذينَ اوَ  للـهِ ا َسـِبيلِ  ِيف  َوأَنُْفِسـِهمْ  ِبـأَْمَوالِِهمْ  َوَجاَهـُدواْ  َوَهاَجُرواْ  آَمُنواْ  لَِّذينَ ا إِنَّ (  َءاَوواْ  لـَّ
نََص    .)بَْعٍض  أَْولَِيآءُ  بَْعُضُهمْ  أُْولَِئكَ  ُرواْ ـوَّ

نََصـُرواْ  َءاَوواْ  َوالَِّذينَ  اللهِ  َسِبيلِ  ِيف  اَهُدواْ واْ َوجَ َوَهاَجرُ  َءاَمُنواْ  الَِّذينَ وَ (  ُهـمُ  أُولَِئـكَ  وَّ
ْغِفرَةٌ  لَُّهمْ  َحّقاً  الُْمْؤِمُنونَ  واْ  َءاَوواْ  لَِّذينَ ا ..( . فهم)كَِريمٌ  َوِرْزٌق  مَّ نََرصُ   .)وَّ

فنالوا ما إضافةً إىل إميام وجهادهم وعطائهم غري احملدود وسام ذاك اإليواء، 
  ووسام تلك النصرة هللا تعاىل ولرسوله وللمؤمنني، فسموا باألنصار ..

وتفاعلـهم   9كما أنَّ من كرمهم وحسن ضيافتهم، بل وعظيم حبهم لرسول اهللا
يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَـْيِهْم َوالَ يَِجـُدوَن ِيف ُصـُدورِِهْم َحاَجـًة ... ( معه ومع املؤمنني به، نراهم

©َّ أُوتُواْ َويُْؤثُِروَن َعَىل   ُهـمُ  ِئـكَ َمن يُوَق ُشـحَّ نَْفِسـِه َفأُْولَ وَ  َخَصاَصةٌ  ِبِهمْ  كَانَ  َولَوْ  أَنُفِسِهمْ مِّ
 9منهم هذه الصفات أناساً أخـالء وخواصـاً لرسـول اهللا   حىت صاغت  ٢.)ٱلُْمْفلُِحـونَ 

                                            
 للطربسي بتلخيص : اآليات . ،جممع البيان ؛للواحدي  ،الرتول أسباب .١
 . ٩:  احلشر . سورة٢
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فكانوا حبق شعاراً هلم يف استعارة مجيلة صـاغها رسـول    ولدعوته وملن آمن به وهاجر،
إليـه مـن    بـه وأقـرب   ألصقوأم  9حبقّهم؛ لعظيم قرم من رسول اهللا 9الرمحة
  !والناس دثار عاراألنصار ش� :غريهم

مـن األنصـار,    لوال اهلجرة لكنت امرأًأنه قال: <..  9جاء هذا فيما روي عنه
ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي األنصار وشعبها, األنصـار شـعار والنـاس    

فالشـعار: هـو    >.ثرةً فاصربوا حىت تلقوين علـى احلـوض  أدثار, إنكم ستلقون بعدي 
. الثوب ذلك الذي يكون فوق الدثار: هو الثوب، فيما الثوب الذي يلي اجللد من اجلسد

  ويكفي ذلك وغريه مما ورد حبقّهم فخراً هلم يف الدنيا وذخراً هلم يف اآلخرة!
فعبادة بن الصامت، وبدليل أنَّ عمره حني وفاته كان اثنتني وسبعني سـنة، فـإنَّ   
والدته قبل البعثة النبوية الشريفة، ولعلّها إما أن تكون قبلها خبمس وعشرين سنة، إن 

سنة إن كانت وفاته سنة مخس وأربعني هجرية على ١٤هجرية، أو ٣٤كانت وفاته سنة 
>، ، جسيما مجيالً طُواالً رجالً<ولد عبادة بن الصامت يف يثرب، ونشأ فيها  االختالف..

  له ولدان من زوجتني:. ذا مرتلة رفيعة يف جمتمع املدينة، ومكانة بني أقرانه ومحبيه،..
مجيلة بنت أيب صعصعة عمرو بن زيد بن عـوف بـن مبـذول بـن     وأمه:  الوليد؛

يف آخـر  عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. وبابنه هذا كان عبادة يكىن، كانت والدتـه  
. وله أوالد عشرة من عـدة  خالفة عبدامللك بن مروان بالشام  يفوفاته و 9عهد النيب

ولد   من  كانيقول ابن حزم:  أيضاً.  ، وابنه عبادة كان حمدثاًوكان ثقة كثري احلديثنساء، 
ـ      الصامت  بن عبادة اب العطـارين بقرطبـة، يعرفـون    قوم يسـكنون باملدينـة عنـدنا بب
  .هارون ببين

وأمه: أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بـن جنـدب بـن     وحممد؛
وليد بـن داود  ومن ولده: أبو منيع العامر بن غنم بن عدي بن النجار. يقول ابن حزم: 

  م.بن حممد بن عبادة بن الصامت، وأخوه النعمان بن داود، حمدث، روى عنه أبو نعي
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وكان له ولدان آخران ومها عبـد اهللا وداود، ورد ذكرمهـا يف اإلصـابة، دون أن    
وقد أسلمت كـلٌّ مـن زوجتيـه أم الوليـد     . عنه.. يأما ممن رو يذكر شيئاً عنهما، إالّ

  .9أم حرام، وبايعتا رسول اهللا مجيلة، وأم حممد
 9أنه كان: <يظهر هذا مما نقل 9وقد حظيت هذه املرأة مبرتلة عند رسول اهللا

. كانت قد رافقت زوجها >يكرمها ويزورها يف بيتها، ويقيل عندها، وأخربها أا شهيدةٌ
 فصـرعتها عبادة وهو يف طريقه للجهاد يف سبيل اهللا، فلما جـاز البحـر، ركبـت دابـةً،     

ويف  .فقتلتها، وكانت تلك الغزوة غزوة قربس، فدفنت فيها، وذلك سنة سبع وعشـرين 
وال يـزال قربهـا    خرب أا استشهدت فور نزوهلا على الرب، فدفنت يف جزيرة قربص،

  ١املرأة الصاحلة! يعرف بقرب
يلقاه مـن  حركته التبليغية لرسالة السماء، بسبب ما كان  9مل يوقف إسالمه :         

خيرج إىل القبائل  أن  9وكان من حكمته أهل مكة من تكذيب ومنع وتضييق عليه،
املشـركني،   بعيداً عن أعنييف ظالم الليل، فيلتقي ا، حىت وإن استدعى ذلك أن يكون 

  ، وتربك عليه وظيفته، وتصده عن حتقيق مراده...بينه وبينهماليت إن أحست، فستحول 
ستفيد من أي موسم جيتمع فيه الناس، عرب مكة والقبائل ي 9فراح رسول اهللا

من حوهلا؛ يلتقي م، يخربهم بنبوته، يبلغهم رسالة السماء، يدعوهم للـدين احلنيـف،   
يقرأ عليهم آيات من الترتيل العزيز، بل وكان يرتل عليهم يف منازهلم وطـرقهم أفـراداً   

دعوته املباركة، وإىل ما جاءه مـن  كانوا أو مجاعات؛ يعرض نفسه عليهم، يدعوهم إىل 
أنا رسول اهللا بعـثين إىل العبـاد، أدعـوهم إىل أن    <اهلدى والرمحة.. وكان مما يقوله هلم: 

                                            
بنـو عـرت، وهـو    ،  ٣٥٤البن حـزم :   ،مجهرة أنساب العرب ؛ ٦٦١رقم  ٥٩:  ٥سعد  طبقات ابن .١

 . قوقل، بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج بن حارثة
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. فيذكر هلم اإلسالم ويتلـو علـيهم   >الكتاب ي، وأنزل عليعبدوا اهللا وال يشركوا به شيئاً
هل يثرب نزول مبـىن  على نفر من أ فمرخرج ذات يوم من مكّة،  9القرآن.. حىت أنه

مت... فعـرض علـيهم   بادة بن الصـا عومن بين سامل: ... ؛ منهم من بين النجارمثانية نفر
وكان هذا يف السنة العاشرة من البعثة، أي قبل اهلجرة  ؛اإلسالم، فأسلموا 9رسول اهللا

يف املوسم الذي لقي فيه السـتة النفـر مـن     9بثالث سنوات. ويقال: خرج رسول اهللا
األنصار، فوقف عليهم فقال: أحلفاء اليهود؟ قالوا: نعم، فدعاهم إىل اهللا، وعرض عليهم 

كنت فيمن حضر  :قالأنه  عبادة بن الصامت عن اإلسالم، وتال عليهم القرآن، فأسلموا.
وذلك قبل  ،بيعة النساء على 9رسول اهللا ، فبايعناعشر رجالً العقبة األوىل، وكنا اثين

أوالدنا،  ، وال نسرق، وال نزين، وال نقتلعلى أن ال نشرك باهللا شيئاً، احلرب  رضتفأن ت
فإن وفيتم فلكم  وال نأتى ببهتان نفتريه من بيد أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه يف معروف.

  .ن شاء غفرإوإن شاء عذب،  وجلَّفأمركم إىل اهللا عز ،اجلنة، وإن غشيتم من ذلك شيئاً
ليلة العقبة األوىل على أن ال نشرك بـاهللا   9رسول اهللا بايعنا وأنه حدث قائالً:

، وال نسرق، وال نزين، والنقتل أوالدنا، وال نأتى ببهتان نفتريـه مـن بـني أيـدينا     شيئاً
 ،شيتم مـن ذلـك شـيئاً   غفإن وفيتم فلكم اجلنة، وإن  .وأرجلنا، وال نعصيه يف معروف

ه يف الدنيا فهو كفّفأخذمت حبدفـأمركم إىل اهللا  ، يوم القيامـة  ترمت عليه إىلارة له، وإن س
إن شاء عذب، وإن شاء غفر ؛وجلَّعز.  

 9رسـول اهللا  عبادة بن الصـامت أنَّ  فعن 9ويف البخاري دعاهم رسول اهللا
قال: تعالوا بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئاً، وال تسـرقوا، وال تزنـوا، وال تقتلـوا    

فمن ، أوالدكم، وال تأتوا ببهتان تفترونه بني أيديكم وأرجلكم، وال تعصوين يف معروف
وىف منكم فأجره على اهللا، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به يف الدنيا فهو له كفارة، 

ذلك شيئاً فستره اهللا، فأمره إىل اهللا، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنـه  ومن أصاب من 
  .ويف نسخة فبايعناه على ذلك، قال: فبايعته
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تكـررت   9ويبدو أنَّ هذا وغريه وقع قبل العقبة األوىل، وأنَّ هذه املواقف منه
بـه ابـن   ومع هذا نقرأ ما جاءنا  هنا وهناك، يف موسم أو يف غريه، مع نفر أو مع أكثر...

مكة،  9رسول اهللا : مث قدم، قالنفسه على القبائل 9رسول اهللا عرضإسحاق عن 
مستضعفني، ممـن آمـن بـه،     قليالً ما كانوا عليه من خالفه وفراق دينه، إالّ وقومه أشد

يعرض نفسه يف املواسم، إذا كانت، على قبائل العـرب: يـدعوهم    9رسول اهللا فكان
إىل اهللا، وخيربهم أنه نيب قوه ومينعوه حىت يـبني هلـم عـن اهللا    مرسل، ويسأهلم أن يصد

  ...به بعثه ما
ـ  إإظهـار دينـه، و   وجـلَّ فلما أراد اهللا عز وإجنـاز موعـده لـه،    9هعـزاز نبي ،

يف املوسم الذي لقيه فيه النفر من األنصـار، فعـرض نفسـه علـى      9رسول اهللا خرج
من اخلزرج  لقى رهطاً ،و عند العقبةموسم، فبينما ه قبائل العرب، كما كان يصنع يف كلّ

  .أراد اهللا م خرياً
بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا ملا  عاصم بن عمر قال ابن إسحاق: فحدثين

 يهـود؟  من أنتم؟ قالوا: نفر من اخلزرج، قال: أمن موايل<قال هلم:  9رسول اهللا لقيهم
فجلسـوا معـه، فـدعاهم إىل اهللا    قـالوا: بلـى،    قالوا: نعم، قال: أفال جتلسون أكلمكـم؟ 

ـم يف   >؛القرآن سالم، وتال عليهم، وعرض عليهم اإلوجلَّعز قال: وكان مما صنع اهللا
وعلم، وكانوا هم أهل شرك  ٍ أهل كتاب سالم، أن يهود كانوا معهم يف بالدهم، وكانوااإل

 نبياً ا هلم: إنَّوأصحاب أوثان وكانوا قد غزوهم ببالدهم، فكانوا إذا كان بينهم شئ قالو
رسـول   عـاد وإرم. فلمـا كلـم    قتـل  مبعوث اآلن قد أظل زمانه، نتبعه فنقـتلكم معـه  

أولئك النفر، ودعاهم إىل اهللا، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلموا واهللا إنه للـنيب   9اهللا
كم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلـوا  الذي توعدكم به يهود، فال يسبقن

سالم، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا، وال قوم بينهم من العـدواة  ما عرض عليهم من اإل منه
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والشر ما بينهم، فعسى أن جيمعهم اهللا بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إىل أمرك، ونعرض 
 .منـك  أعـز  عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن جيمعهم اهللا عليـه فـال رجـل   

  ...راجعني إىل بالدهم، وقد آمنوا وصدقوا 9رسول اهللا مث انصرفوا عن
ودعـوهم إىل االسـالم    9رسـول اهللا  فلما قدموا املدينة إىل قومهم ذكروا هلم

  ...9رسول اهللا وفيها ذكر من حىت فشا فيهم، فلم تبق دار من دور األنصار إالّ
، فلقوه بالعقبة. حىت إذا كان العام املقبل واىف املوسم من األنصار اثنا عشر رجالً

على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض  9رسول اهللا : وهي العقبة األوىل، فبايعواقال
عـوف بـن    ومن بىن عوف بن اخلزرج، مث من بىن غنم بـن  .. منهم: ....،احلرب عليهم
بن قيس بن أصرم بن فهر  عبادة بن الصامت :لقبن عوف بن اخلزرج، وهم القوا عمرو

  و...م، بن ثعلبة بن غن
دفعوا ، م كانوا إذا استجار م الرجلأل ؛القواقل :قال ابن هشام: وامنا قيل هلم

: ضـرب مـن   القوقلـة : قال ابن هشـام  وقالوا له: قوقل به بيثرب حيث شئت ،له سهماً
  املشي.

احلرب، حني  شروط البيعة يف العقبة األخرية قال ابن إسحاق: وكانت بيعةوعن 
سوى شرطه عليهم يف العقبة األوىل، كانت األوىل  شروطاً القتال يف 9أذن اهللا لرسوله

احلرب، فلما أذن اهللا له  يف 9لرسوله على بيعة النساء، وذلك أن اهللا تعاىل مل يكن أذن
األمحر واألسود، أخذ لنفسه،  حرب يف العقبة األخرية على 9رسول اهللا فيها، وبايعهم

الوفاء بذلك اجلنة ه، وجعل هلم علىواشترط على القوم لرب!  
بـن قتـادة: أن القـوم ملـا اجتمعـوا       عاصم بن عمـر  قال ابن إسحاق: وحدثين

قال العباس بن عبادة بن نضلة األنصاري، أخو بىن سامل بن عوف:  9رسول اهللا لبيعة
يا معشر اخلزرج، هل تدرون عالم تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم، قال: إنكم تبايعونه 
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واألسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا كت أموالكم مصيبة، األمحر  حرب على
الدنيا واآلخرة، وإن  يخز ـإن فعلتم   ـأسلمتموه، فمن اآلن، فهو واهللا   وأشرافكم قتالً

االشراف، فخذوه،  وقتل رون أنكم وافون له مبا دعومتوه إليه على كة األموال،تكنتم 
شـراف،  األ وا: فإنا نأخذه على مصيبة األموال، وقتـل فهو واهللا خري الدنيا واآلخرة، قال

قالوا: ابسط يدك، فبسط يده  !اجلنة: قال فما لنا بذلك يا رسول اهللا إن حنن وفينا بذلك؟
! وعن العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سامل فبايعوه

مبكة، فأقام معـه   وهو 9اهللاوكان ممن خرج إىل رسول بن عوف، يقول ابن إسحاق: 
ا، فكان يقال له: مهاجري وقتل يوم أحد شهيداًأنصاري ،!  

عن أبيه الوليد،  عبادة بن الصامت قال ابن إسحاق: فحدثين عبادة بن الوليد بن
بيعـةاحلرب،   9رسول اهللا عبادة بن الصامت، وكان أحد النقباء، قال: بايعنا عن جده

شر الذين بايعوه يف العقبة األوىل على بيعة النساء على السمع ثين عوكان عبادة من اإل
والطاعة، يف عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع االمر أهلـه،  

أينما كنا، ال خناف يف اهللا لومة الئم وأن نقول باحلق.  
العقبـة،   شـهد  العقبـة قـال ابـن إسـحاق: وهـذه تسـمية مـن        شـهد  أمساء من

وامـرأتني   ا من األوس واخلزرج، وكانوا ثالثة وسـبعني رجـالً   9رسول اهللا وبايع
.. وشهدها من اخلزرج... من شهدها من بين عوف بـن اخلـزرج، مثَّ   شهدها من األوس

من بين سامل بن عوف بن عمرو بن عوف: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر 
  يب، شهد بدراً واملشاهد كلَّها.بن ثعلبة بن غنم بن سامل بن عوف، نقا

وعن العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سـامل  
مبكة، فأقام معـه   وهو 9وكان ممن خرج إىل رسول اهللابن عوف، يقول ابن إسحاق: ا

ا، فكان يقال له: مهاجري وقتل يوم أحد شهيداًأنصاري ،!  
أحـد   عقبيـاً  بـدرياً  الصامت عبادة بن ، قَالَ : كانةقتاد عنويف تاريخ دمشق: 



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

١٥٢ 

  !أن ال خياف يف اهللا لومة الئم 9اهللا بايع رسول نقباء األنصار، وكان
حـني واعـدوا    9وتتحدث املصادر عن لقـاء ثالـث بينـهم وبـني رسـول اهللا     

العقبة، من أواسط أيام التشريق، وفعالً متَّ اللقاء، وكـان عـددهم ثالثـة     9اهللا رسول
القرآن، ودعـا إىل اهللا، ورغّـب يف    9وسبعني رجالً وامرأتني، وبعد أن تال رسول اهللا

اإلسالم، متّت بيعتهم له، وطلب منهم اختيار اثين عشر نقيباً؛ ليكونوا علـى قـومهم مبـا    
فيهم، فأخرجوا منهم اثين عشر نقيباً؛ تسعة من اخلـزرج، وثالثـة مـن األوس، وكـان     

  ١من هؤالء النقباء... عبادة بن الصامت واحداً
فقُدر لعبادة بن الصامت أن يكون ممن شهدوا العقبة األوىل والعقبة الثانيـة، وأن  

كان عبادة نقيباًوشهد العقبـة األوىل والثانيـة   يكون أحد النقباء االثين عشر، ويف قول: 
إليه جهـاراً  ،.. وملا عادوا إىل املدينة أظهروا اإلسالم بني أهلها، وراحوا يدعون والثالثة
  اراً.

إىل يثرب، كانـت املؤاخـاة بـني املهـاجرين      9هجرة رسول اهللاوبعد أن متّت 
ـ   بـني  9آخى رسـول اهللا واألنصار؛ لبناء قاعدة قوية متراصة يف هذه البلدة الطيبة، ف

فأصبحا أخـوين  حليف محزة بن عبداملطلب، الغنوي  وبني أىب مرثدعبادة بن الصامت 
بـل، ومـن    . فكان عقبيا نقيباً بـدريا أنصـاريا!  هاد بدراً واملشاهد كلّوشهيف اهللا تعاىل، 

فلقد شارك يف معركة بدر الكربى، وألنه اجتهد فيها وبـالغ يف القتـال،    أعيان البدرين!
فقد عد من أعيان البدرين، وكان له موقف صريح مـن مسـألة الغنـائم، وقـد اختلـف      

                                            
البـن عبـد    ،االسـتيعاب  ؛ ٥٦٥ ـ ٥٥٩:  ١تاريخ الطربي  ؛ ٤٢٨:  ٢البن هشام  ،النبوية السرية .١

ذكر من امسه عبادة:  ؛البن عساكر، حرف العني  ،وتاريخ دمشق ؛والبخاري  ؛عبادة بن الصامت  ،الرب
 . ٢٦٣٧١رقم احلديث: عبادة بن الصامت، 
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١٥٣ 

  .كةالبدريون عليها بعد انتهاء املعر
فلما انقضى أمر بدر، أنزل اهللا عزوجلَّ فيه من القرآن األنفـال   قال ابن إسحاق:

  بأسرها، فكان مما نزل منها يف اختالفهم يف النفل حني اختلفوا فيه:
 ِبْيـِنكُمْ  َذاَت  َوأَْصـلُِحواْ  للـهَ ا َفـٱتَُّقواْ  لرَُّسـولِ اوَ  لِلـهِ  ٱألَنَفـاُل  ُقـلِ  ٱألَنَْفـالِ يَْسأَلُونََك َعِن  (

ْؤِمِن;َ  كُنُتم إِن َوَرُسولَهُ  للهَ ا َوأَِطيُعواْ    .)مُّ

قال: فينا أصحاب بدر نزلت، حـني  وحني سئل عبادة بن الصامت عن األنفال، 
ه ع نا، ساءت فيه أخالقُحني زعه اهللا من أيدينا، تنا، فيوم بدر فلاختلفنا يف النلـى  فـرد

. وكـان يف ذلـك تقـوى اهللا    عن بواء يقـول: علـى السـواء   . فقسمه بيننا 9رسول اهللا
مبـا يف   9رسـول اهللا فبعـد أن أمـر    وصالح ذات الـبني!  9وطاعته، وطاعة رسوله

وقـال   .فقال من مجعه: هو لنـا  :العسكر، مما مجع الناس، فجمع، فاختلف املسلمون فيه
واهللا لوال حنن ما أصبتموه، لنحن شغلنا عنكم القوم  الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه:

خمافة أن خيـالف إليـه    9رسول اهللا وقال الذين كانوا حيرسون .حىت أصبتم ما أصبتم
به منا، واهللا لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا اهللا تعاىل أكتافه،  العدو: واهللا ما أنتم بأحق

ــن د    ــني مل يك ــاع ح ــذ املت ــا أن نأخ ــد رأين ــا    ولق ــا خفن ــه، وكلن ــن مينع ــه م ون
  ١!به منا كرة العدو، فقمنا دونه، فما أنتم بأحق 9اهللا رسول على

  غزوة بين قينقاع :

على أثر اهلزمية الكربى، اليت حلّت باملشركني يف معركة بـدر، وكانـت نتائجهـا     

                                            
نـزول   ٦٦٧ ـ٦٦٦،  ٦٤٢ـ٦٤١:  ٢البن هشام  ،السرية النبوية ؛ ٢، سنة  ٣٨:  ٢ تاريخ الطربي .١

 سورة األنفال. ومصادر التفسري: اآلية.
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١٥٤ 

ل على مسمع ومرأى من يهود بين قينقاع، الذين مل يألوا جهداً يف اقتناص أخبارها، وبد
نبـذوا   9أن يتعظوا بالنصر الكبري للمسلمني، وأن يلتزموا مبا بينهم وبـني رسـول اهللا  

العهد وأظهروا البغي يف املدينة قبل معركة بدر وبعدها، وكان بنو قينقاع بطناً من ثالثـة  
ــن  ــودأبط ــن اليه ــم م ــو النضــري، وه ــة، بن ــاع، وقريظ ــاً  وقينق ــهم مجيع ــان بين ، وك

عد بنو قينقاع أشـجع اليهـود يف املدينـة، وكانـت مهنتـهم      عهد، وي 9اهللا رسول وبني
  الصياغة. وهلم مع عبد اهللا بن أيب بن سلول، وعبادة بن الصامت حلف قدمي..

 9ويقال: إنَّ يهود بين قينقاع، هم أول يهود نقضوا ما بينهم وبـني رسـول اهللا  
امـرأة  تداؤهم على وسعوا للحرب بني وقعيت بدر وأحد ببغيهم وجتاوزهم، ومن ذلك اع

بل وغنم إوهو ما جيلب ليباع من جبلب،  األنصار، قدمت لبعض  زوجة  من العرب كانت
مجاعـة منـهم    فجعـل ، فجلست إىل صـائغ منـهم  ، فباعته بسوق بين قينقاع، وغريمها

فعمد الصائغ إىل طرف ثوا فخاطـه بشـوكة إىل    ،بتأف، يراودوا عن كشف وجهها
فوثـب  ، فصـاحت ، فضحكوا منها، انكشفت سوأا ،فلما قامت ،ظهرها وهي ال تشعر

فاضـطربت   ...ت اليهود على املسلم فقتلوهوشدفقتله،  على الصائغ من املسلمني رجلٌ
آمنـوا قبـل أن    :ألوليائهم من اليهـود ، وقالوا املسلمون احلالة يف املدينة، حىت حذرهم
أغركم أن أصبتم رهطاً من قريش  فقال مالك بن صيف: !يصيبكم اهللا بيوم مثل يوم بدر

  ؟!ال علم هلم بالقتال أم لو أمرونا العزمية أن نستجمع عليكم مل يكن لكم يدان بقتالنا
يا معشر يهود، احذروا من اهللا مثل ما قد حذّرهم بقوله: < 9كما أنّ رسول اهللا

يف  نزل بقريش من النقمة، وأسلموا، فإنكم قد عـرفتم أين نـيب مرسـلٌ، جتـدون ذلـك     
  >.كتابكم وعهد اهللا إليكم

ال علـم هلـم    قالوا: يا حممد، إنك ترى أنا قومك! ال يغرنـك أنـك لقيـت قومـاً    
  !باحلرب، فأصبت منهم فرصةً، إنا واهللا لئن حاربناك لتعلمن أنا حنن الناس

 ُقْل لِلَِّذيَن كََفُروا َسُتْغلَُبونَ ( فيهم: عن ابن عباس، قال: ما نزل هؤالء اآليات إالّ
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١٥٥ 

أي أصـحاب بـدر   ( َقْد كاَن لَكُْم آيٌَة ِيف ِفَئَتْ;ِ الَْتَقتـا * َجَهنََّم َوِبْئَس الِْمهادُ ُروَن إَِىل ـَوتُْحشَ 
ِفَئـٌة تُقاتِـُل ِيف َسـِبيِل اللـِه َوأُْخـرى كـاِفرٌَة يَـَرْونَُهْم ) ، وقريش9من أصحاب رسول اهللا
  ١.)يَُؤيُِّد ِبَنْرصِِه َمْن يَشاُء إِنَّ ِيف ذلَِك لَِعْربًَة ِألُوِيل اْألَبْصارِ  ِمْثلَْيِهْم َرأَْي الَْعْ;ِ َواللهُ 

  وهنا موقفان :

كان لعبادة بن الصامت حلف قدمي معهم، كما كان لعبـد اهللا بـن اُيب بـن سـلول     
ٍ جتلّـى   حلف معهم، فظهر هنا موقفان لكلٍّ من الرجلني جتاه هذا احللف: موقـف إميـان  

  دة بن الصامت.لعبا
بعد  ٍ البن سلول رأس النفاق يف املدينة؛ والذي مل يعلن إسالمه إالّ وموقف نفاق

مبعىن أنّ إسالمه عمره أيام قالئل، فاألول تربأ من حلفه معهم، حـني  ، الكربىبدروقعة 
، فخلعهم وتربأ إىل اهللا عزوجلَّ وإىل رسوله اهللا مـن حلفهـم،   9مشى إىل رسول اهللا

: يا رسول اهللا؛ أتولّى اهللا ورسـوله واملـؤمنني، وأبـرأ مـن حلـف هـؤالء الكفـار        وقال
يل أوليـاء   إنَّ، يا رسول اهللاوقال:  9وواليتهم. ويف خرب آخر أنه جاء إىل رسول اهللا

وإين أبرأ إىل اهللا ورسوله مـن  ، شديدة شوكتهم، قوية أنفسهم، من اليهود كثرياً عددهم
  ! فرتلت: اهللا ورسوله وال موىل يل إالّ، واليتهم
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنَّصارى أَْولِياَء بَْعُضـُهْم أَْولِيـاُء بَْعـٍض، َومـن (

  .)يََتَولَُّهْم ِمْنكُْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم، إِنَّ اللَه َال يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِم;َ 
فيما الثاين متسك حبلفه معهم، وتشبث بأمرهم، وقام دوم، ودافع عنهم.. فكان 
موقفه هذا حيكي عالقته الوثيقة م ، وأا األقوى واألشد من عالقته بالدين وبرسوله 

                                            
السرية البن هشام، غزوة بين ؛ احللبية  انظر طبقات ابن سعد ؛ والسرية ؛ ١٣ـ١٢سورة آل عمران:  .١

 للشيخ الطربسي وغريمها :  اآليات . ،وجممع البيان ؛قينقاع 
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. ويقال نزلت يف كلٍّ من عبادة بن الصامت وبن سـلول آيـات مـن سـورة     9الكرمي
  .٥٣ـ   ٥١املائدة 

: وحدثين أيب إسحاق بن يسـار، عـن عبـادة بـن     أنه قال إسحاقكما عن ابن 
، تشبث بأمرهم 9الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: ملا حاربت بنو قينقاع رسول اهللا

ــامت إىل  عبــداهللا بــن أيببــادة بــن الصــم. قــال: ومشــى عبــن ســلول، وقــام دو
ن عبد اهللا بـن أيب،  ، وكان أحد بين عوف، هلم من حلفه مثل الذي هلم م9اهللا رسول

: وقال من حلفهم، 9، وتربأ إىل اهللا عزوجلَّ، وإىل رسوله9فخلعهم إىل رسول اهللا
  واملؤمنني، وأبرأ من حلف هؤالء الكفار وواليتهم. 9يا رسول اهللا، أتوىل اهللا ورسوله

  :قال: ففيه ويف عبداهللا بن أيب نزلت هذه القصة من املائدة
َومـن  آَمُنوا َال تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنَّصارى أَْولِياَء بَْعُضـُهْم أَْولِيـاُء بَْعـٍض  يَا أَيَُّها الَِّذينَ (

ِذيَن ِيف ُقلُـوِبِهْم َمـرٌَض  * يََتَولَُّهْم ِمْنكُْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللَه َال يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِم;َ   َفـَرتَى الـَّ
يُساِرُعوَن ِفيِهْم يَُقولُوَن نَْخىش أَْن تُِصيَبنا !) إين أخشى الدوائري لعبد اهللا بن أيب وقوله: (أ

وا ِيف أَنُْفِسِهْم نـ  اِدِم;َ دائِرٌَة َفَعَىس اللُه أَْن يَأِْ»َ ِبالَْفْتحِ أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا َعىل َما أََرسُّ

ِذيَن  * إِنَُّهـْم لََمَعكُـْم َحِبطَـْت  أَْقَسـُموا ِباللـِه َجْهـَد أªَْـانِِهمْ َويَُقوُل الَِّذيَن آَمُنـوا أَهـُؤالِء الـَّ

ينَ       .)أَْعFَلُُهْم َفأَْصَبُحواْ َخاِرسِ
جاء عبادة بن الصامت فقال: يا رسول اهللا إنَّ يل مـوايل مـن اليهـود    ويف قول: 

أبرأ إىل اهللا ورسوله من والية اليهود، وآوي إىل اهللا كثري عددهم حاضر نصرهم، وإين 
  .يب: إين رجل أخاف الدوائر وال أبرأ من والية اليهوداُفقال عبد اهللا بن  .ورسوله

يا أبا احلباب ما خبلت به من والية اليهود على عبادة بن : <9فقال رسول اهللا
  اىل فيهما: فأنزل اهللا تع .فقال: قد قبلت>. الصامت فهو لك دونه

إىل  )أَْولَِيـاُء بَْعـٍض  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِيـاَء بَْعُضـُهمْ (
يف  )يَُسـاِرُعوَن ِفـيِهمْ ( يعين عبد اهللا بن أيب .)َفَرتَى الَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهْم َمـرٌَض (قوله تعاىل: 
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١٥٧ 

  ١.اآلية )... نَْخَىش أَْن تُِصيَبَنا َدائِرَةٌ يَُقولُوَن (واليتهم 

  موقف آخر :

وحتـذيره، ومل يسـمعوا لنصـيحة املسـلمني هلـم،       9مل يسمعوا لقول رسول اهللا
فأصروا على عنادهم، وواصلوا نبذهم للعهد، وأظهروا بغيهم، ويف قول نزلت فيهم هذه 

ا تََخاَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخَيانًَة َفٱنِْبـْذ إِلَـْيِهْم َعـٰىل َسـَوآٍء إِنَّ ٱللـَه الَ يُِحـبُّ ( األنفال: ٥٨اآلية  َوإِمَّ
  .)ٱلَخائِِن;َ 

وإما ختافن يا حممد من عدو لك بينك وبينه عهد وعقـد أن  الطربي يف تفسريه: 
ْذ إلَـْيِهْم َعـىل انِْبـفَ (ينكث عهده وينقض عقده ويغدر بك، وذلك هـو اخليانـة والغـدر.    

يقول: فناجزهم باحلرب، وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك  )َسَواءٍ 
وبينهم مبا كان منهم من ظهور آثار الغدر واخليانة منهم حىت تصري أنت وهم على سواء 

يُِحـبُّ إنَّ اللـَه ال ( يف العلم بأنك هلم حمارب، فيأخذوا للحرب آلتها، وتربأ مـن الغـدر.  
الغادرين مبن كان منه يف أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر بـه، فيحاربـه قبـل     ،)الخـائِِن;َ 

د.اه أنه له حرب وأنه قد فاسخه العقإعالمه إي  
  !>إني أخاف من بين قينقاع..< :9وهذا ما حصل فعالً فقد قال رسول اهللا

 دارهم للنصف من أن يسري إليهم، ويحاصرهم يف إالّ 9وما كان من رسول اهللا
شوال على رأس عشرين شهراً من مهاجره، أي يف السنة الثانية للـهجرة، وقيـل سـنة    
ثالث من اهلجرة، وبعد مخسة عشر يوماً من احلصـار، وبعـد أن قـذف اهللا يف قلـوم     

                                            
ـ  ٥١ومصادر التفسري : اآلية  ؛للواحدي  ،وأسباب الرتول ؛البن هشام  ،السرية النبوية انظر .١  ٥٣ ـ

 املائدة .
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بـإجالئهم عـن املدينـة، فكـان الـذي ولّـى        9الرعب، نزلوا على حكم رسـول اهللا 
لصامت، فمضى م حىت بلغ م ذباب، وهو يقول: الشـرف  إخراجهم منها عبادة بن ا

  ١األبعد، األقصى فاألقصى! مثَّ حلقوا بأذرعات.
وهنا ظهر املوقف اآلخر لعبادة بن الصامت، فهو إضافةً إىل كونه تربأ منهم ومن 

  وملا حكم به. 9حلفهم، تولّى إجالءهم عن املدينة، التزاماً بدينه وطاعةً لرسول اهللا
بعد بدر: معركـة   9رك الرجل يف املشاهد كلّها، اليت شهدها رسول اهللاوقد شا

وقـد   أحد ووقعة اخلندق، وهكذا يف فتح مكة وحنني.. ومل يتخلف عن واحـدة منـها.  
ة مراقبته لنفسه، وبوراسـتعمله  ملـا   عه وزهده، جند هذا يف مواقف له، منـها: عرف بشد

ا أبا الوليد، ال تأيت يوم القيامة ببعري حتمله له تق اهللا يا< :قال لهالصدقة، على  9النيب
  !>رغاء، أو بقرة هلا خوار، أو شاة هلا ثواج

 من رحـم  قال: أي والذي نفسي بيده إالّ يا رسول اهللا ذلك كذلك، :فقال عبادة
  !أعمل على اثنني ال قال: والذي بعثك باحلق !اهللا

وهو خياطبه بكنيته، تقديراً له، واستمالة لقلبه، وحبا إلصاغه، وحرصاً  9ولعلّه
عليه من اخليانة وعقاا، وحتذيراً له عن الغلول يف الصدقات، فيكـون مصـداقاً لقولـه    

  ٢.)َوَمْن يَْغلُْل يَأِْت ِ�َا َغلَّ يَْوَم الِْقَياَمةِ ( تعاىل:
لتعلـيم النـاس    سـه ألي منصـب، إالّ  وفعالً بر هذا الصحايب بقسمه، ومل تتق نف

ال يشغله عـن   9القرآن الكرمي وأحكام الدين، وقد بدأ ذه املهمة بوجود رسول اهللا

                                            
للطربسي :  ،وتبعه جممع البيان ؛للطربي  ،تفسري جامع البيان ؛ ٢سنة  ٤٩:  ٢تاريخ  الطربي  انظر .١

 اآلية .
 . ١٦١آل عمران:  سورة .٢
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حىت  9سوح اجلهاد، فقد عرف أنه ممن مجع القرآن يف زمن رسول اهللا رغبته هذه إالّ
وهـم:   9الـنيب  يف زمـن  ١،؛ مجعوا القرآن الكرميمن األنصار أنه عد واحداً من مخسة

  .وأبو الدرداء األنصاري، وأبو أيوب، بن كعب وأيب، عبادة بن الصامت، معاذ بن جبل
ومن تقواه وورعه أنه  .فة؛ ليعلمهم القرآن الكرميوكان يلتقي أهل الصبقريـة   مر

مث قال ، ، فمضى ليفعل يمن صفصاف على ر برد فأمر غالمه أن يقطع له سواكاً، دمر
  ٢!يكن بثمن، فإنه ييبس، فيعود حطباً ملله: ارجع، فإنه إن 

  السقيفة :

اليت سجلت مرحلةً خطريةً يف تـاريخ هـذه األمـة، وحراكـاً اجتماعيـا كـبرياً       
وسريعاً، يعد األول، الذي أسـس لدولـة اخلالفـة، وبالتـايل لبنـاء التـاريخ السياسـي        

من أحداث ووقائع، واضطرابات ونزاعات، كلفتهـا ال  واالجتماعي لُألمة، وملا وقع فيه 
!! كما وصفها حذيفة) وما منها، وإىل اهللا املشتكى وملا يكون بعدها شرتعد وال تحصى، (

زالت آثارها إىل يومنا هذا ولآليت بعده تلقي بظالهلا علـى املسـلمني، وال أرى وصـفاً    
يُْعِجُبـَك َقْولُـُه ِيف  َمن ...( إالّ هذين اآليتني: دقيقاً وحقيقياً لوالية السوء وملن تولّى ذلك

نَْياا ةِ الَْحيَ ا  ألَْرِض ا ِيف  َسـَعىَوإَِذا تَـَوىلَّ   * لِْخَصـامِ ا أَلَـدُّ  َوُهـوَ  َقلِْبهِ  ِيف  َما َعىلٰ  للهَ ا َويُْشِهدُ  لدُّ
  ٣.)ادَ ٱلَفسَ  يُِحبُّ  الَ للهُ اوَ  لنَّْسَل اوَ  لَْحرْثَ ا َويُْهلِكَ  ِفِيَها لُِيْفِسدَ 

نداء ربه تعاىل حىت بادر األنصار لسقيفتهم، الختيـار   9فما إن لبى رسول اهللا
                                            

  .  ومجعوا هنا مبعىن احلفظ عن ظهر القلب ال مجع تدوين يف املصاحف .١
 ؛ ٢٤: ٥املغـىن  ؛  ٢٠٨٨:  للبيهقي ،معرفة السنن واآلثار ؛ ٦٧٧٥لعبد الرزاق الصنعاين :  ،املصنف .٢

 .١٠: ٢أعالم النبالء
 . ٢٠٥ـ  ٢٠٤البقرة :  سورة .٣
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إن بدأ النقاش بني أوسهم وخـزرجهم، وكـادوا    يف األمر، وما 9من خيلف رسول اهللا
خيتارون زعيماً منهم لذلك، إذ دخل عليهم أبوبكر وعمر بن اخلطاب وأبـو عبيـدة بـن    
اجلراح... فقلبوا األوراق، واحتدم اجلدل بني اتمعني، وبعد خماض مـن نـزاع، وإن مل   

لـه يف داخـل السـقيفة ويف     ت البيعـة وأخذيدم طويالً، لكنه كان سيئاً؛ اختري أبوبكر، 
أنه ميكن  أن يعـرف   املسجد، ويف هذا احلدث مل يذكر لعبادة بن الصامت أي شيء، إالّ

  ٍ صاحلني: ٍ أو مجع موقفه مما حصل؛ أنه كان واحداً من نفر
ـ  وعبادة بن الصامت،، املقداد بن األسود( ذر، وحذيفـة،  ووسلمان الفارسي، وأب

(يتناجون!!) فيما بينهم، قلت: لعلّهم توقفوا من  ،)بن كعب أيب، مثَّ التيهاناهليثم بن  ووأب
هذه البيعة وصحتها، أو كانوا غري راضني عنـها، أو رافضـني هلـا، أو أنَّ مـن ضـمتهم      

، أو هلـم رأي آخـر.. ال أدري،   9السقيفة جتاوزوا من هو جدير خبالفـة رسـول اهللا  
كـأنكم أردمت  >، <مر شورى بني املهاجرينيدوا األيريدون أن يع<ولكنهم حسب اخلرب: 

  !>النظر يف هذا العقد
كان هذا التجمع فيما مسعه أبو سعيد اخلُدري عن الرباء بن عازب؛ حيـث قـال   

حدثين املغرية بن حممد املهليب أمحد بن عبد العزيز، وله أقوال عديدة، كان منها:  أبو بكر
    أيب سـعيد اخلـدري، قـال:     رفعـه إىل  من حفظه، وعمر بن شـبة مـن كتابـه بإسـناد

لبين هاشم يقول: مل أزل الرباء بن عازب مسعت 9رسول اهللا ا، فلما قبضحمب ختوفت 
بـين هاشـم، فأخـذين مـا يأخـذ الوالـه        مر عنأن تتماأل قريش على إخراج هذا األ

 تاملسجد، فلما صـر  إىل أكابد ما يف نفسي، فلما كان بليل، خرجت فمكثت.. العجول
9رسول اهللا ةأين كنت أمسع مههم فيه تذكرت بالقرآن، فامتنعت من مكاين، فخرجت 

 منهم سـكتوا فانصـرفت   يتناجون، فلما دنوت وأجد نفراً، إىل الفضاء فضاء بين بياضة
وعبادة بن  املقداد بن األسود هم، فأجدعنهم، فعرفوين وما أعرفهم، فدعوين إليهم، فأتيت

با اهليثم بن التيهان، وإذا حذيفة يقـول  أالفارسي، وأباذر، وحذيفة، ووسلمان  الصامت،
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ـ  به، واهللا ما هلم: واهللا ليكونن ما أخربتكم ـ  وال تبذكَ وإذا القـوم يريـدون أن   ! تبذكُ
بن كعب، فقد علـم كمـا علمـت.     أيب مث قال: ائتوا. مر شورى بني املهاجرينيعيدوا األ

نا عليه بابه، حىت صار خلف الباب، فقال: من أنتم؟ فكلمه فضرب ،قال: فانطلقنا إىل أيب
  املقداد، فقال: ما حاجتكم؟

مر أعظم من أن جيري من وراء حجاب، قال: األ فقال له: إفتح عليك بابك، فإنَّ
  ما جئتم له، كأنكم أردمت النظر يف هذا العقد. عرفت ما أنا بفاتح بايب، وقد

قلنا: نعم، قال، فالقول ما قال، وباهللا ما أفـتح  فقلنا: نعم، فقال: أفيكم حذيفة؟ ف
عين بايب حىت جتري ١!منها، وإىل اهللا املشتكى على ما هي جارية، وملا يكون بعدها شر  

ومن ضمن ما يدلُّ عليه هذا اخلرب، وباختصار، أنَّ هؤالء الكبار مـن الصـحابة،   
خطري بل األخطـر يف السـاحة،   يتناجون فيما بينهم خفيةً؛ ويتهامسون سرا يف موضوع 

يتعلق بالدين واألمة، يظهر من ذلك أـم مل ميتلكـوا القـدرة علـى قـول احلـق الـذي        
يعتقدونه جهاراً، وال على بيان آرائهم صـراحةً ال يف السـقيفة وال يف مسـجد رسـول     

ـ  وال يف أي 9اهللا ع مكان، وبدل أن يسمعوا الناس مبا يريدون، صاروا يناقشون ما وق
سرا ومهساً، ومعىن هذا أنَّ يف الساحة ما يخيفهم أذًى واعتداًء، أو أم خيشـون علـى   

  الساحة من أن تعود إليها الفرقة والتشتت وما يترتب على ذلك من تنازع واقتتال..
تنازعوا عليها يف السقيفة، عمرها أيـام قليلـة، ال    9تقابلهم خالفة لرسول اهللا

نبغي هلا بل جيـب عليهـا أن تكـون قـد ورثـت كلمـة العـدل        يتجاوز أصابع اليدين، ي
وأن تسمع للحق وجتيب بكلِّ رحابة صدر  واإلنصاف حىت ملن خيتلف معها رأياً وموقفاً،

كـانوا   ،)فضاء بين بياضةوخلق رفيع، خاصةً وأنَّ أولئك النفر الذين يتناجون وهم يف (

                                            
 . ٥٢ ـ ٥١:  ٢،  ٢٢٠ـ  ٢١٩:  ١البن أيب احلديد  ،ج البالغة شرح .١
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 املتخفّي واحلاكم مل يفـارقوا رسـول   من كبار الصحابة مهاجرين وأنصاراً، وكال الفريقني
، أمـر يـثري العجـب    9وقتاً يسرياً بعد وفاته ومل يبتعدوا عن مبادئه وقيمه إالّ 9اهللا

واالستغراب أنَّ ثالثة وعشرين عاماً، مل تذعن نفوس هؤالء وهم من علية القوم لقـول  
وكانوا به ملتصقني، ال  ٍ عاش بينهم احلق والدفاع عنه والعمل به، وهم قريبو عهد برسول

يـزكّيهم، يـبلّغهم رسـالة السـماء بكـلّ       ،يف اخلاص من أوقاتـه! يعلّمهـم   يفارقونه إالّ
تفاصيلها، القائمة على احلق والعدل، وعلى قول املعروف وإنكار املنكر، ال أدري؛ كيف 

ـ    9مل يتأثروا بشخصيته ادئ بكلّ ما حتمله من أخالق عظيمة، فضالً عـن مبادئـه، مب
 9مثَّ ما أسرع دخول الرعب إىل ساحة للتو رحل عنـها رسـول اهللا   السماء وقيمها!!

الذي رفع اخلوف من بني املؤمنني، وألّف بني قلـوم بعـد تباعـد أو تنـاحر وشـقاق،      
لقي الرعب يف القلوب، أن خيشى بعض الصحابة اُلقد . وآخى بني مهاجريهم وأنصارهم..

إىل  فلمـا كـان بليـل، خرجـت    ٍ بظـالم الليـل (..    من بعـض  بعضاً آخر، يتستر بعضهم
 يتنـاجون، فلمـا دنـوت    وأجد نفراً، إىل الفضاء فضاء بين بياضة فخرجت.. ،..املسجد

..) أي حذر عنهم، فعرفوين وما أعرفهم، فدعوين إليهم، فأتيتهم فانصرفت ،منهم سكتوا
واألنصـار، ولكـن ال تسـمع هلـم     من الرقيب؟! ولعلّ هناك غري هؤالء من املهـاجرين  

مهساً؛ فأي توجس وخوف من أعني سلطة هـي اآلن يف بدايتـها، وعلـى     حسيساً وال
رأسها رفاق الدرب والصحبة واهلجرة والنصرة، فيما هناك من رضوا مبا وقع، ومل يـروا  

  فيه عيباً وال شيناً وال بأساً، وفيهم من خطط له وأعد له عدته...!
مع األنصار، فأنتم ـ كما يبدو من األخبار ـ املبادرون لعقد جتمـع     وكلمة أخرية

ومـن  منكم، مثَّ تنازلتم ورضيتم أن يكون منكم أمـري   السقيفة، سعياً أن تكون اخلالفة
املهاجرين أمري، وحىت هذه مل حتصلوا عليها، وكان األجدر بكـم وللتـاريخ، وقبـل أن    

 9كون يف املهاجرين فهم األقرب لرسول اهللامادام صار مالك اخلالفة أن ت تبايعوا، و
احتجـوا بالشـجرة وأضـاعوا    < وهم عشريته، وهم الشجرة، فلمـاذا مل تـذكروا الثمـرة   
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  ١>.الثمرة
تلك الثمرة املباركة؛ علي عليه السالم وأهل البيت عليهم السالم، فكان األجدر 

وفيه  9ب إىل رسول اهللابكم أن تذكروا عليا عليه السالم، فهو من املهاجرين، واألقر
األحاديث واملناقب واملواقف النبوية األخرى، وأنتم علـى مسـمع مـن ذلـك ومـرأى،      
وبالذات حديث الغدير وحديث املرتلة، فأين أنتم منه؟! ال أدري، فلعلّكم مل تفهموا من 

وجـدمتوه يف غـريه،    ذلك كلّه أنه يدل على اخلالفة، فإذا كان األمر كذلك، فأي شـيء 
عله أهالً للخالفة؟! أم اشتبهت عليكم األمور، وتشـابكت علـيكم األهـواء، وثقلـت     جي

  عليكم الضغوط من هنا وهناك..
حبكم كثرياً، ولكين كنت أمتىن أن يذكر لكم يف السقيفة موقف صريح فيه نصرة اُ

وملواقفه العظيمة، الـيت متثّلـت يف السـاحة مناقـب      7بنصرتكم لعلي 9لرسول اهللا
 وال يغيضه!! أو 9يفرح النيب ـبال ريب   ـوجهاداً وحرصاً على اإلسالم،  فهو   وعلماً

  كان لكم ذلك املوقف وحذفه الرقيب ممن يتولّى كتابة التاريخ؟!! 

  : من أنشطته

كما مل مينـع سـلمان الفارسـي وال     9مل مينعه موقفه من اخلالفة بعد رسول اهللا
املقداد..، من أن يشاركوا يف العديد من األنشـطة، الـيت    أباذر وال حذيفة بن اليمان وال

يعتقدون أنَّ فيها خدمةً للرسالة اإلسالمية؛ يف تبليغها وتعليمهـا ونشـرها، ويف الـدفاع    
ابن التيهان، فلم يذكر له أي مشاركة، أو عمل مع اخللفاء الثالثـة، حـىت أنـه     عنها، إالّ

بعثـه   أبا اهليثم أنَّ حممد بن حيىي بن حبان بكر أن يكون خارصاً، فعن رفض طلب أيب

                                            
 . ٦٧ رقم ١١٦:  ١ج البالغة  .١
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إذا خرصـت لرسـول    وقـال: إين كنـت   ،فأىب أبو بكر، ، مث بعثهخارصاً 9رسول اهللا
  !، دعا يلفرجعت 9اهللا

أنه مل يرفض طلب اخلليفة الثاين؛ حينما وجهه إىل فدك مـع سـهل بـن أيب     إالّ
فـدفعها إىل اليهـود   ، يمة عدلفقوموا نصف تربتها بقحثمة وزيد بن ثابت األنصاريني، 

  .وأجالهم إىل الشام
ال أدري ملاذا رفض طلب األول ولبى طلب الثـاين؟! فلعلّـه رأى املصـلحة يف    

  ١إجالء اليهود من فدك وإبعادهم إىل الشام!
ففي ميادين اجلهاد، ترى عبادة بن الصامت حريصاً على عدم تركهـا، بـل راح   

ومعـه أبـو أمامـة وغـريه مـن الصـحابة يف: معركـة         يليب نداءها، ويستبسل فيها، فهو
هجرية يف واد مسيـت بـه، وهـو     ١٣والروم يف سنة  ،الريموك، اليت وقعت بني املسلمني

قرب احلدود بني سوريا  . جيرير ينبع من جبال حورانالريموك: الريموك، ويقال إنَّ 
  ...وفلسطني

الـذين أرسـلهم عمـر بـن     بلغ عدد اجلنود هجرية،  ٢٠وهو يف فتح مصر سنة 
، الزبري بن العوام اخلطاب اثين عشر ألف مقاتل من بينهم عدد من كبار الصحابة، أمثال

ويف اإلصـابة يف   ومسلمة بن خملـد وغريهـم،  ، املقداد بن األسود، وعبادة بن الصامتو
!). وكان عبادة واحداً من أربعة قـادة  أمري ربع املدد( شهد فتح مصر وكان ذكر عبادة: 

إين أمددتك بأربعة آالف رجل، < بعثهم اخلليفة الثاين  مدداً لعمرو بن العاص، قائالً له:
  .>ألف رجل منهم رجلٌ بألف رجل على كلّ

                                            
 فدك . ٢٥للبالذري :  ،وفتوح البلدان ؛للذهيب : عبادة بن الصامت  ،أعالم النبالء سري .١
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موريـة؛     ٢٣ورية سنة وهو يف عهجرية، يقول الطربي: وفيها غـزا معاويـة عم
عبادة بن الصامت، وأبو أيوب خالد بن زيد، وأبو ذر،  9ومعه من أصحاب رسول اهللا

  وشداد بن أوس.
 هجرية ، فُتحت قربس، ويف قول كانت قربس سنة سبع ٢٨وهو يف قربس سنة 

، فيهم أبو ذر، وعبادة 9مجاعة من أصحاب رسول اهللاـ   فيما ذكر ـوعشرين، غزاها  
  ١بن الصامت؛ ومعه زوجته أم حرام، واملقداد، وأبو الدرداء، وشداد بن األوس.

وتراه ينظر إىل بالد الشام، فيليب أمر اخلليفة الثاين، حينما طلب منه املسـلمون  
رسل هلم مزيداً من املبلغني، من يعلّمهم القرآن، من يفقههـم  أن ي يف الشام وقد تكاثروا؛

يف الدين، فأرسل هلم ثالثة ممن هلم تلك القدرات العلمية، اليت متكنهم من أداء دورهـم،  
عبادة بن الصامت وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل، فأقام عبادة حبمص، وأقـام أبـو    وهم:

 علـى إمارة يزيد بن أيب سفيان كان هذا يف  طني.الدرداء بدمشق، ومضى معاذ إىل فلس
  .يف جندهعبادة حىت إذا مات يزيد وويل بعده معاوية، سار ؛ الشام

ومل يكتف عبادة بتعليم الناس القـرآن قـراءةً وتفسـرياً والفقـه، بـل راح يـأمر       
باملعروف وينهى عن املنكر، وعد هذا جزًءا من تعليمهم أحكام دينهم، وراح يـوقظ يف  

ام الظاملون والفاسدون جهودهم إلماتتها، فبوجودها نفوسهم هذه الفريضة اليت بذل احلكّ
ساءة إقائمة بني الناس، ال يستطيعون التسلط عليهم وب ثروات بالدهم؛ واالستئثار و

علـى أن   9رسـول اهللا  بـايع اإلثرة.. هلذا انربى هذا الصحايب اجلليـل، وهـو الـذي    
، وبايعه وعاهده على األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ كمـا  ئمال يف اهللا لومةَ خياف ال

                                            
 تاريخ الطربي ، واإلصابة يف معرفة الصحابة . .١
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  جاء يف جوابه حني أتاه يوماً أبو هريرة، فقال:
  يا عبادة، مالك وملعاوية؟! ذَره وما محل!

فقال: مل تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة، واألمر باملعروف والنـهي عـن   
  الئم! فسكت أبو هريرة.تأخذنا يف اهللا لومةُ  املنكر، وأالّ

هلذا واصل عبادة مواقفه من معاوية بن أيب سفيان آمـراً بـاملعروف ناهيـاً عـن     
املنكر؛ ال يثنيه خوف وال توقف حركته أقوال املترددين اخلائفني أو املنتفعني؛ حىت أنـه  

  :فقال، خطيباً الشام قام يفملا رأى هناك تعامالً بالربا، 
الفضـة بالفضـة    نَّإأال ! ال أدرى ما هـي  ،قد أحدثتم بيوعاًكم نإ ،يا أيها الناس

أال وال بأس ببيع الـذهب  ، بوزن وعينه والذهب بالذهب وزناً، بوزن تربها وعينها وزناً
 احلنطـة باحلنطـة مـدياً    نَّأأال و، بيـد والفضـة أكثرهـا وال يصـلح نسـيئة      بالفضة يداً

 أكثرها يداً والشعري احلنطة بالشعري ببيع أال وال بأس ،مبدى بالشعري مدياً  والشعري  مبدى
ومـن زاد أو  ، مبـدى  وامللح بامللح مدياً ،مبدى والتمر بالتمر مدياً، بيد وال يصلح نسيئة

  .ازداد فقد أرىب

معاوية غزا غزاة كان فيها عبادة بن الصامت، فغنمـوا فيمـا غنمـوا     أنَّويف خرب 
أن يبيعها يف أعطيـات النـاس، فتسـارع النـاس إىل      من فضة، فأمر معاوية رجالً آنيةً
  .باع اإلناء مبثلي ما فيه أو حنو ذلك.. أو ذلك

ينـهى عـن بيـع     9فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: إين مسعت رسـول اهللا 
بعـني، فمـن زاد أو ازداد فقـد     سواء بسواء وعيناً الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. إالّ

فقـال: أال مـا بـال رجـال      الناس ما أخذوه، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبـاً  فرد أرىب.
  ؟!يتحدثون عن رسول اهللا أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه

فقام عبـادة بـن الصـامت، فأعـاد القصـة، مث قـال: لنحـدثن مبـا مسعنـا مـن           
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ه يف جنده ليلـة  بوإن كره معاوية أو قال: وإن رغم ما أبايل أن ال أصح 9اهللا رسول
  .إين واهللا ال أبايل أن ال أكون بأرض يكون ا معاويةأو سوداء، 

ـ    أ ،ومن مواقفه أنَّ عبادة أنكر على معاوية شيئاً  يءوكـان معاويـة خالفـه يف ش
ساكنك بـأرض  اُال : عبادةله فقال  .فأغلظ له معاوية يف القوليف الصرف، أنكره عبادة 

ارجـع إىل   :فقـال  .فـأخربه  ؟!ما أقدمك: عمرله فقال ، املدينةورحل إىل  !واحدة أبداً
  !فيها أنت وال أمثالك لست أرضاً اُهللا ، فقبحمكانك

أو قـال لعبـادة:    ال أمر لك عليه،لك على عبادة، أو ال إمرة : وكتب إىل معاوية
  ١فال إمرة له عليك.

عن الشريعة مـن   فرجع عبادة إىل الشام؛ ليواصل جهاده ضد الفساد واالحنراف
 ٍ كان أم من رعية، وهو يعلم أن ال إمرة ملعاوية عليـه،  حاكم كان أو من غريه، من راع

، فقام خطيب ميدح معاوية ويثين عليه. فقام عبادة بتراب يف كان مع معاوية فأذن يوماًو
  فغضب معاوية.، اه يف فم اخلطيبشيده، فح

علـى السـمع    بالعقبة 9ا رسول اهللاك مل تكن معنا حني بايعنفقال له عبادة: إن
والطاعة يف منشطنا ومكرهنا ومكسلنا، وأثرةً علينا، وأال ننازع األمر أهلـه، وأن نقـوم   

  .ال خناف يف اهللا لومة الئمباحلق حيث كنا، 
  .>راباحني فاحثوا يف وجوههم التإذا رأيتم املد<: 9وقال رسول اهللا

من أحد، يراقب معاوية بدقّة حىت وهو  وهكذا ظلّت مواقفه دون تردد أو خشية

                                            
؛ اإلصابة: عبادة بن الصامت ؛ سري أعـالم   ١٦٠:   ٣انظر االستيعاب، البن عبد الرب ؛ أسد الغابة  .١

؛  ٣١٩:  ٥؛ مسند أمحد  ١٥٨٧، املساقاة عبادة بن الصامت ؛ صحيح مسلم ١، رقم  ٢النبالء، للذهيب
 . ٢٢٢:  ٢٠النسائي
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  ذكر الفرار من الطاعون يف خطبته.خيطب، فقد ذكروا أنَّ معاوية 
أرسـل إىل عبـادة  ، ىخطبته مث صـلّ  ك هند أعلم منك، فأمتَّفقال له عبادة: أم ،

فاحتبسهم ودخل عبادة، فقـال معاويـة: أال تتقـي اهللا    ، نصار معهفنفذت رجال من األ
ليلة العقبة  9رسول اهللا أين بايعت فقال عبادة: أليس قد علمت إمامك؟وتستحي من 

، ى، مث أخذ بقائمة املنربمث خرج معاوية عند العصر فصلّ أين ال أخاف يف اهللا لومة الئم؟
فقال: أيلكم حديثاً ها الناس! إين ذكرت البيت، فإذا احلديث كمـا   على املنرب، فدخلت

منه فهو أفقه مينفاقتبسوا ، ثين عبادةحد!  
إا بال شك حقيقة ما يتمتع به هذا الصحايب اجلليل من علـم ومعرفـة وقـوة،    

فقوة شخصيته ال تستميلها كلمات مدح أو  اضطرت معاوية ودفعته هلذا االعتراف، وإالّ
  .ثناء، ومعاوية يعرف هذا جيداً

مـع  ولعبـادة قصـص متعـددة    كلمة يف ذلك حيث قـال:   حجر العسقالين والبن
معاوية، وإنكاره عليه أشياء، ويف بعضها رجـوع معاويـة لـه، ويف بعضـها شـكواه إىل      

  !عثمان منه، تدلّ على قوته يف دين اهللا، وقيامه يف األمر باملعروف
ت عليـه  مـر وبقي عبادة يراقب من حوله أفراداً ومتاجر وأسـواقاً وقوافـل.. ف  

بـاع  ي ؟ قيـل: ال، بـل مخـر   هذه؟ أزيت ) حتمل اخلمر، فقال: ماقافلة من اإلبلقطارة (
وأبو هريـرة إذ   .بقرها لفالن. فأخذ شفرة من السوق فقام إليها، فلم يذر فيها راوية إالّ

ذاك بالشام فأرسل فالن إىل أيب هريرة، فقال: أمتسك عنا أخاك عبادة، أمـا بالغـدوات   
قعد يف املسجد ليس يفسد على أهل الذمة متاجرهم، وأما بالعشي في ؛فيغدو إىل السوق

قال: فأتاه أبو هريرة فقال: يا عبادة، مالك وملعاويـة!   شتم أعراضنا وعيبنا! له عمل إالّ
ٌة َقْد َخلَْت لََها َما (ويف خرب أضاف أبو هريرة قائالً، فإنَّ اهللا يقول: ل. ذره وما مح تِلَْك أُمَّ



  )٤١( شخصّيات من الحرم; الرشيف;                                                           

١٦٩ 

ا كََسْبُتْم َوالَ تُْسأَلُوَن َعFَّ كَانُوا يَْعَملُونَ كََسَبْت    ١.)َولَكُْم مَّ
: مل تكن معنا إذ بايعنا على السـمع والطاعـة، واألمـر بـاملعروف     له عبادةفقال 

  !والنهي عن املنكر، وأال تأخذنا يف اهللا لومة الئم، فسكت أبو هريرة
ن عبد اهللا بـن بريـدة، قـال:    عوقصص معاوية يف اخلمر، تناقلتها األخبار، منها 

دخلت أنا وأيب على معاوية، فأجلسنا على الفرش، مث أتينا بالطعام، فأكلنـا، مث أتينـا   
بالشراب، فشرب معاوية، مث ناول أيب، مث قال أي أيب: ما شربته منذ حرمه رسـول اهللا  

  .صلى اهللا عليه وآله
ملعروف والناهي عـن  ورأى معاوية أنَّ فرصة اخلالص من هذا الصحايب اآلمر با

 اخلالفة الثالثة، الذي ما إن استخلف حـىت  سدةَاملنكر قد حلّت بتويل عثمان بن عفان 
السلطة فيه، يفعل ما يشاء دون وازع من  وأرخى له زمامكلّه، الشام  عاوية إمارةمجع مل

وأراد  ، وشراًء للذمم وجتهـيالً،   الرعية ظلما وبغياًيف دين وخلق وضمري، يصول وجيول
  بالد الشام خالصةً له، دون رقيب هناك وال حسيب..

ه، فإمـا  وأهلَ الشام عبادة بن الصامت قد أفسد علي أنَّفكتب كتبه إىل عثمان: 
  ي بينه وبني الشام.أن تكفه إليك، وإما أن أخلّ

عبادة حىت ترجعه إىل داره باملدينة. فدخل على أو رحل رحل أن أ فكتب إليه:
فلـم   ما لنا ولك؟يا عبادة،  وهو معه يف الدار، فالتفت إليه فقال: يفجأه إالّ عثمان، فلم

يقـول:  ؛ 9رسـول اهللا  قام بني ظهراين الناس، فقال: مسعـت بل جهاراً؛ أن  يجبه سراً
فونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم مـا تعرفـون، فـال    يعر سيلي أموركم بعدي رجالٌ

يعين ( فالناً فوالذي نفس عبادة بيده إنَّ كم. ويف رواية:وال تضلوا برب، طاعة ملن عصى

                                            
 . ١٤١ ، ١٣٤البقرة : سورة  .١
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  .فما راجعه عثمان حبرف ،ملن أولئك )معاوية
كتـب  وهي نفس الطريقة، اليت اتبعها مع الصحايب اجلليل أيب ذر الغفاري حـني  

  >.ك قد أفسدت الشام على نفسك بأيب ذرنإ< ىل عثمان فيهإ
على االثنني معاً على عثمـان يف املدينـة    ـ  ليهرضوان اهللا ع ـ  حقا لقد أفسدها
بظـاهرة الفسـاد، الـيت عمـت مفاصـل الدولـة       د ألنه كان يند وعلى معاوية يف الشام؛

للناس دنيـاً صـاحلةً،    وصارت ثقافةً للعباد بفضل خلفاء اجلور ووالم، الذين مل يبقوا
  حرفته أهواؤهم، واستثمروه ملصاحلهم.. وال ديناً إالّ

  ا عنه :قالو

أنه كان واحداً من األنصار النقباء االثين عشر كما  جاء يف معجم رجال احلديث،
، أشار إلـيهم جربئيـل، وأمـره    أمته اثين عشر نقيباًمن  9رسول اهللا اختار يف اخلرب:

  .تسعة من اخلزرج، وثالثة من األوس م:موسى عليه السال كعدة نقباء باختيارهم،

  : فمن اخلزرج

جابر بـن   زرارة، والرباء بن معرور، وعبد اهللا بن عمرو بن حزام، والدأسعد بن 
وسعد   وعبد اهللا بن رواحة،  واملنذر بن عمرو،  وسعد بن عبادة،  ورافع بن مالك، عبد اهللا،

ل: الرجل من العرب كـان إذا  قل: عبادة ابن الصامت، ومعىن القواقبن الربيع، ومن القواا
اف اخلزرج فيقول: أجرين مـا دمـت ـا مـن أن     إىل رجل من أشر يءجي يثرب دخل

  .ل حيث شئت فأنت يف جواري، فال يتعرض له أحدقأظلم، فيقول: قو

  ومن األوس :

وأنه كان واحـداً مـن:   ، بواهليثم بن التيهان، وأسيد بن حضري، وسعد بن خيثمةأ
وأيب ذر يغريوا ومل يبدلوا مثـل: سـلمان الفارسـي،     الذين مضوا على منهاج نبيهم، ومل
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الغفاري، واملقداد بن األسود، وعمار بن ياسر، وحذيفة اليماين، وأيب اهليثم بن التيهان، 
وسهل بن حنيف، وعبادة بن الصامت، وأيب أيوب األنصاري، وخزميـة بـن ثابـت ذي    

  الشهادتني، وأيب سعيد اخلدري.
 إنَّ :، وقال الفضل بن شـاذان أيضـاً  أيب أيوب األنصاري وقال الكشي يف ترمجة
وخزمية  أبواهليثم بن التيهان، وأبو أيوب، 7أمرياملؤمنني  من السابقني الذين رجعوا إىل

وسـهل بـن    ،وأبـو سـعيد اخلـدري    وزيـد بـن أرقـم،    وجابر بن عبـد اهللا،  بن ثابت،ا
وعبادة بن الصامت، مث ممن دوم قـيس   وعثمان بن حنيف، والرباء بن مالك، حنيف،

وعمرو بن احلمق، وعمران بـن احلصـني، وبريـدة     بن حامتوعدي  سعد بن عبادة، بن
  ١.وبشر بن كثري األسلمي،
 ٱللـهُ  َوªَْكُـرُ  َوªَْكُـُرونَ  يُْخرُِجـوكَ  أَوْ  يَْقُتلُـوكَ  أَوْ  لُِيْثِبُتوكَ  كََفُرواْ  لَِّذينَ اَوإِْذ ªَْكُُر ِبَك (

  .)لFَِْكِرينَ ا َخْ�ُ  للهُ اوَ 
اإلمام القدوة، أبوالوليد األنصاري، أحد النقبـاء ليلـة العقبـة،     وقال عنه الذهيب:

  ٢.ومن أعيان البدريني

  من أحاديثه :

عدوه من الفقهاء بل من كبار فقهاء الصـحابة وحمـدثيهم، وممـن حفـظ القـرآن      
سطني، وقد عرف عنـه  الكرمي وتعلّمه وعلّمه، ومن أهل الفتوى، وقد تولّى القضاء يف فل

؛ يف أسـواقهم أنه ال ينتظر من يسأله عن الشريعة وأحكامها، بل كان يبادر إىل النـاس  
                                            

: الـرباء بـن   ١٦٦٢: أسعد بن زرارة. ١٢٤١: جندب بن جنادة.  ٢٣٩٢رجال احلديث رقم  معجم .١
 .األنفال سورة  ٣٠:مالك. وانظر تفسري القمي لآلية

 .١ رقم،  ٨:  ٢للذهيب  ،النبالء سري أعالم .٢
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 مبا جيب عليهم.هم رصبيل
وراحوا ينقلون عنه روايات ومسائل كثرية، له قرابة مئة ومثانني حديثاً أو أكثـر  

 ،مامـة البـاهلي  اُبو يف أبواب األحكام واآلداب والثواب.. وحدث عنه كثريون، منهم: أ
  وأنس بن مالك وغريهم. وذكرت لعبادة بن الصامت أكثر من ثالثني مسألة يف املغين..

لقاَءه. ومن كره  من أحب لقاء اهللا أحب اُهللا أنه قال: 9ومما رواه عن رسول اهللا
  لقاَء اهللا كره اُهللا لقاَءه!

أنـه قـال: إذا صـلّى الرجـل فأحسـن الوضـوء، وأمتَّ        9وعنه عن رسول اهللا
وإذا  والقراءة فيها، قالت: حفظك اهللا كما حفظتين، ـأحسبه قال  ـا ـ  ركوعها وسجوده

  أساء ركوعها، أو مل يتم ركوعها وال سجودها، قالت: ضيعك اهللا كما ضيعتين!
  ؟تقرءون: فلما فرغ قال، فثقلت عليه القراءة، فقرأ 9ى بنا رسول اهللاصلّ: قال
فإنـه   ،بفاحتـة الكتـاب   ال عليكم أن ال تفعلـوا إالّ : قال، نعم يا رسول اهللا: قلنا

  .ا صالة إالّ ال
مخس صلوات افترضـهن اهللا علـى عبـاده،    <: يقول 9مسعت رسول اهللاوعنه: 

أن  امة عهداًاهللا جاعل له يوم القي ن، فإنَّ استخفافاً فمن جاء ن مل ينقص منهن شيئاً
، مل يكن له عنـد اهللا عهـد، إن شـاء    يدخله اجلنة، ومن جاء ن وقد نقص منهن شيئاً

  .>عذبه، وإن شاء غفر له
رفعه اهللا ا  سجدة إالّ وجلَّمن عبد يسجد هللا عزما <: 9وعنه عن رسول اهللا

  >...درجة، وحط عنه ا خطيئة
د يف سـبيل اهللا تبـارك وتعـاىل    اهدوا يف سبيل اهللا فإن اجلهاج<: 9وعنه؛ قال

  .>والغم ينجي اهللا تبارك وتعاىل به من اهلم، باب من أبواب اجلنة
للشهيد عند اهللا ست خصال: يغفر له بأول دفعة مـن دمـه. وحيـلُّ عليـه حلّـةَ      

ويؤمن من الفزع األكرب، ويرى مقعده من اجلنة، ويزوج  ـأو قال حلّةَ اإلميان  ـ الكرامة
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  !>حلور العنيمن ا
اهللا وحده ال شريك لـه   من شهد أن ال إله إالّ: قالأنه  9عن رسول اهللاوعنه 

وروح  مـرمي  عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاهـا إىل  عيسى وأنَّ ،عبده ورسوله حممداً وأنَّ
  عمل. أدخله اهللا تبارك وتعاىل اجلنة على ما كان من والنار حق اجلنة حق وأنَّ، منه

وهلذا احلديث طرق، منـها مـا جـاء يف     فضائل مناسك احلج وثواا:حديث يف 
ـ  9ى بنـا رسـول اهللا  صـلّ <املعجم األوسط عن عبادة بن الصامت؛ قال:  ا إليـه  فتخطّ

 فقـال رسـولُ   ،الثقفـي  سبق األنصاري، فمن ثقيف ورجلٌ، من األنصار رجلٌ ؛رجالن
  .>ألةقد سبقك باملس األنصاري إنَّ< :للثقفي 9اهللا

ـ  ه يا رسول اهللا أن يكون أعجلَلعلَّ: فقال أألنصاري قـال  .فهـو يف حـلٍّ  ، يمن :
9مث قال رسول اهللا، فأخربه، عن الصالة فسأله الثقفي لألنصاري :>إن شئت خبك رت

تسأل عنه مبا جئت ،فاُ، فسألتين وإن شئت) رسـول اهللا،  يـا  : فقال خربك) بذلك؟اُخرب
تومـا لـك مـن     <فقال:  .ينخرب ،العتيـق البيت تسألُين ما لك من األجر إذا أممت جئت

األجر يف وقوفك يف عرفة، وما لك من األجر يف رميك اجلمار، وما لك مـن األجـر يف   
البيت عتحلق رأسك، وما لك من األجر إذا ود<.  ،والذي بعثك باحلق :فقال األنصاري

  ما جئت أسألك عن غريه.
فإنَّ لك من األجر إذا أممت البيت العتيق أال ترفع قدماً أو تضـعها  أنـت   < قال:
كُتبت لك حسنةٌ، ورفعت لك درجة. وأما وقوفُك بعرفة فـإنَّ اهللا عزوجـلَّ    ودابتك إالّ

قالوا: جـاُءوا يلتمسـون رضـوانك واجلنـة.      يقول ملالئكته: يامالئكيت ما جاء بعبادي؟
هر، وعدد اُوجلَّ: فإين فيقول اهللا عزهلم عدد أيام الد نفسي وخلقي أَين قد غفرت  شهد

ـآ( القطر، وعدد رمل عاجل. وأما رميك اجلمار فإنَّ اهللا عزوجلَّ يقولُ:  َفالَ تَْعلَـُم نَْفـٌس مَّ
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ن ُقرَِّة أَْعُ;ٍ َجزَآًء    ١.)ِ�َا كَانُواْ يَْعَملُونَ أُْخِفَي لَُهم مِّ
كانت لك نوراً  وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرةٌ تقع يف األرض إالّ

  ٢!>يوم القيامة، وأما البيت إذا ودعت فإنك خترج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك

  وفاته رضوان اهللا تعاىل عليه : 

أن رحل إىل املدينة، ويبـدو   مل ينته اخلالف بينه وبني معاوية، بل اشتد حىت بعد
أنَّ ذلك أثّر على عالقته باخلليفة، فعاد إىل محص، مثَّ غادرها إىل فلسطني، فاستقر فيها 

 ٣٤قاضياً، فهو يعد أول من تولّى قضاء فلسطني،حىت تويف يف الرملة أو يف القدس سنة 
  .له قرباً معروفاً هناك هجرية عن اثنني وسبعني عاماً، ودفن ببيت املقدس، ويقال: إنَّ

وحياة حافلـة باإلميـان والعلـم     ،لقد رحل هذا الصحايب اجلليل بعد عمر طويل
والعمل، واجلهاد قوالً وفعالً، داعياً للمعروف ناهياً عن املنكر، متأملاً ملا آلت أمور اُألمة 

ظريـف  بشيء  وخنتم مقالتنا املسلمة بسبب فساد احلاكم وظلمه.. فختمت حياته بذلك،
  .وهي ما سينتهي إليه اجلميعرضي اهللا عنه، حتدث هو عنه 

  ؟!رفداً قال عبادة: أال تروين ال أقوم إالّ
  أن يعان عليه. الرفد: اإلعانة؛ واملعىن أنه ال يستطيع القيام إالّ

يعين  ـيعين لُين وسخن ـ وقد مات صاحيب منذ زمان  ـ ما لُوق يل وال آكل إالّ
 خمافـة  الشـمس  عليه تطلع ما يل وأنّ يل، حتلّ ال بامرأةـ وما يسرين أين خلوت  ذكره

                                            
 . ١٧السجدة :  سورة .١
معجـم حفـاظ القـرآن عـرب      مسند األنصار.. ،مسند أمحد ؛جممع الزوائد  ؛البن قدامة  ،املغين انظر .٢

رقم ،  ١٦:  ٣) ـه ٣٦٠للحافظ الطرباين (ت ،املعجم األوسط؛  ١٥١التاريخ، حممد سامل حميسن: رقم 
٢٣٢٠ . 
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  ١!!أتيين الشيطان فيحركه علي، إنه ال مسع له وال بصري أن
عن الوليد بن عبادة قال: دخلت على عبادة  وبوصيته البنه وقد حضرته الوفاة: 

: أوصين واجتهد يل، فقـال  رضي اهللا عنه وهو مريض أختايل فيه املوت، فقلت: يا أبتاه
تبلغ حق حقيقة العلم باهللا  ومل، م اإلميانطعيا بين إنك مل ت قال:، أجلسوين، فلما أجلسوه

هحىت تؤمن بالقدر خريه وشر! القدر وشر ه؟قلت: يا أبتاه، وكيف يل أن أعلم ما خري  
ـ   وما أصابك مل يكن ليخطئك.، قال: تعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ين يـا ب

إنَّ أول ما خلق اهللا القلم، مث قال له: اكتب، فجرى يف «يقول:  9إين مسعت رسول اهللا
  !يا بين إنْ مت ولست على ذلك دخلت النار ».تلك الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيامة

وبوصيته اُألخرى لبنيه وغريهم: عن عبادة بن حممد بن عبادة بن الصامت: ملـا  
امجعوا يل مـوايلَّ،   أفرشوا فراشي يف الصحن، مثَّقال: الوفاة  حضرت عبادة بن الصامت

آخر يوم يأيت علي مـن   يومي هذا ال أراه إالّ فقال: إنَّ وخدمي، وجرياين، فجمعوا له،
ه قد فرط مين إليكم بيـدي أو بلسـاين   أدري لعلّ الدنيا، وأول ليلة من اآلخرة، وإنه ال

القصاص يوم القيامة، وأحرج على أحد مـنكم   ـوالذي نفس عبادة بيده    ـ  ، وهوشيٌء
  !مين قبل أن خترج نفسي اقتص من ذلك إالّ يف نفسه شيٌء

فقالوا: بل كنت ا، وكنتا.  والدفقال: أغفرمت . قال: وما قال خلادم سوءاً قطمؤدب
  يل ما كان من ذلك؟ قالوا: نعم.

  فقال: اللهم اشهد.
، فإذا علي رج على إنسان منكم أن يبكيحاُمث قال: أما اآلن فاحفظوا وصييت: 

                                            
 َوُخلَِق  َعنْكُمْ  يَُخفِّفَ  أَن اللهُ يُِريُد ( النساء: ٢٨انظر القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن، يف تفسري اآلية  .١

 واهلامش . ١رقم  ٨ :  ٢للذهيب  ،وسري أعالم النبالء؛ )َضِعيفاً  اإلِنَسانُ 
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بادة فيصلي، مث يستغفر لع اًإنسان منكم مسجد وا، مث ليدخل كلُّؤفتوض، خرجت نفسي
ْربِ ابِ  ْسَتِعيُنواْ اوَ ( :تعاىل قال ولنفسه، فإن اهللا الَ اوَ  لصَّ   ١.)ِشِع;َ الْخَ ا َعَىل  إِالَّ لَكَِب�َةٌ  َوإِنََّها ةِ لصَّ

٢، وال تضعوا حتيت أرجواناً!اًنار يمث أسرعوا يب إىل حفريت، وال تتبعن  

  فرضوان اهللا عليه يف عباده الصاحلني!

  

  
µ      µ      µ

                                            
 . ٤٥البقرة :  . سورة١
 . ٣١٥١رقم  ـ ٥للذهيب  ،الكمال يف أمساء الرجال ذيبذهيب ت .٢



 

  

   
  ()  أدب   ا �12

  
  : الشيخ حسني الواثقيدادإع                                                  

توضيح املسالك يف أحكـام  يف آخر خمطوطة من كتاب (وجدنا هذه املنظومة  .١
  )، تأليف الشيخ حممد بن احلسن بن سامل، أيب جملي اخلطّي املكي.املناسك

هـ، وقد نسخها الشـيخ صـاحل بـن    ١٢٠٢رمضان املبارك سنة ٦فرغ من تأليفه 
هـ، واملخطوطـة توجـد يف إحـدى    ١٢٦١صفر من سنة ١٩طعان البحراين، وفرغ منها 

البحرين، ومصورا موجودة عند بعض األفاضل، وناظم هذه املنظومة جمهول مكتبات 
  نعرف امسه، وهذا نصها: عندنا، مل
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  يف حمرمات اإلحرام:

 صـــيد الـــرب   ِ يحـــرم يف اإلحـــرام
  

 ِ قطعــاً واليحــرم صـــيد الْبحــر     
    ـــب ـــلٌ والثَعلَـ ـــذٌ وقُـمـ   وقُـنفُـ

  

ــوع مثّ   ــب واليربـ ــب والضـ   االرنـ
  

ـــة   ـــور والغـطايـ ـــذلك الزنبـ   كـ
  

ـــة    ـــرم يف الـروايـ ــع ذا حـ   مجيـ
  

ــاءُ   ـــيطُ والنسـ ـــيب واملخـ   والطـ
  

ـــاءُ    ــم االسـتمنـ ـــانُ ثُـ   واالدهـ
  

   آةـــر ـــظر امل ــع ن ـــردا م ــد ال   عق
  

ـــي     ـــواد آتـ ــالُ بالسـ   واالكتحـ
  

  ِ مثّ إخـــراج الــــدم  ٍ وقلـــم ظفـــر
  

    ــتر ــا يس ــبس م ـــقَدم ول ــر الْ     ِ ظَه
  ج

ــالح ــلُ السـ ــعر محـ ــةُ الشـ   ِ وإزالـ
  

ــرس   ض ــع ــانع وقل ــرب ٍ م ــه اخلَ   ٍ من
  

ــريح   ــه ال ــن كري ــف ع ــبض أن   ِ وق
  

ـــح    ــلُ للـصحيـ ـــذلك التظْليـ   ِ كـ
  

  ِ ِ راكبـــاً وقتـــلُ القُمـــل يف الســـري
  

ـــقل    ــرح دونَ النـ ــبهه والطَّـ    ِ وشـ
  

  مســـاوي ٍ اُحــــرز أو ملــــوضع
  

ـــل      ناق ــن ــذا م ـــم ل   ٍ وراوي فَك
  ج

محـــري ـــوقكـــذا اجلـــدالُ والفس  
  

ـــزين   ـَنا للـ ــ ـــتم مثَّ احلـ ـَّخـ   ِ والت
  

ــاُء رأس  ــذا غطـ ـــرجل  ِ وهكـ   ِ الـ
  

    ــي ــنص اجلَل ــه ال ــاَء ب ــه ج حترمي  
  

لـــىع ـــهيـــةُ الوجغطا تمـــوروح  
  

  ومل يكــن محلَّــاَ حرمــت  مــن أ  
  

ــري معتــاد لَـــهاَ     ــبس حلــي غ   لَ
  

  وحرمـــوا إظهارهـــاَ معتادهـــاَ    
  

ـــــقَابوالـن القُـــــفَّاز كـَذل   كــــ
  

ــك يف   ـِياب  مل يـ ــ ـِه ارتـ ــ   ِ تحرميـ
  

  ِ وقطـــع مـــا تنبـــت أرض احلـــرم
  

  حــالُ اخضــراره فدعــه تســلَم     
  

  ِ ِ األخضـــر والجيـــوز قَــــلع غـــري
  

   بحــت ــر ومس اإلذخ ــت ــغُ نب ضم  
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  يف مواقيت اإلحرام:

  
  

                               µ     µ     µ  
  

أنشأ هذه املنظومة الشيخ عبدالرحيم ابن الشيخ عبداحلسني ابن الشيخ حممد  .٢
تذكرة شعراء إصـفهان  هـ)، وهي مطبوعة يف (١٣٦٧ـ   ١٢٩٤حسني صاحب الفصول (

، املكتبة التجارية تأييـد  ١٥٥) للسيد مصلح الدين املهدوي اإلصفهاين، ص املعاصرين
  هـ ش.١٣٣٤يف إصفهان، سنة 

:منظومة يف مناسك احلج  

  ِ املــــحالَة وقـــد أبـــاحوا عـــودي
  

ـــة     ــال حمالَ ـــكمأ ب ـــكك وال   وامل
  

ــــهالفَواك رــــجومثــــلُ هـــذَا ش  
  

   ــابه شم ــن م ـْحق ــ ـــا اُل ـــلُّ م   وك
  

 ِ ٍ، يلَمــــلَم الْــــيمن عقيـــق عـــراق
 ِ  

ـَدنِي    ـُلَيفَة املـــ ومســـجد ذي احلـــ
ــام  ِ ــةُ الشـ ـــهم  ِ وجحفَـ ــرنُ نازلـ   قَـ

  
    .نبـــتاس ي احلُليـــفَةوحمـــاذاةُ ذ  

  

  وطهر الْمولَى   عن سوى  فَرغَ القلب وغَسلْ    /ِ اَألهواِء أدبر فاز من يف اِهللا هاجر وعن
  طـاف سبعاً مثَّ صـلَّى و سعى سبعاً فَقَصـر    /فاز من لَـبى وأحرم وإىلَ العمرة أقدم
ـِىن بات    /فاز من أحرم من مكَّـةَ للحج فَــندباً    حتـى الصبـح أسـفَر  التسع ِ بلَـيل   مب
رفَاتالع ن الظُّهر وقُوفنالَ م نم غُـروب      /فاز ى بعدمس وأتر  ِ الشـعشمب ـكثللم ِ  

عدب نم مس طلوع فازى مبناها ِ الشحلْـق    /ِأضـِح   ِ آثَـر  ِ الـرأس فَـرمـى مثَّ هـدى مثَّ ب
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هذه القصائد اخلطيب الشهري الشيخ الدكتور أمحد الوائلي، وهي مطبوعة  أنشأ .٣
، شـرح وتـدقيق: مسـري شـيخ األرض، مطبـوع يف      ٦٠ـ   ٤٣)، ص ديوان الوائلييف (

  املكتبة احليدرية.  
  

  إىل الكعبة الغراء:

حلْمرجائي لُّوكُ ١،بانايتلُ ت  
  الفقراِء لىاحلاين ع بابك إىلَ      

  ٢،دومصر ن رمحةم ٍ ائغس إىلَ
                         بعطاِء ٍ دافق ٍ غمر ِ ن النبعم  

                                            
 . اللبانات: مجع لُبانة بضم الالم: احلاجة ومايطلبه املرء من رغبة وشهوة.١
 . املصرد: من صرد العطاء: قلَّله أو أعطاه قليالً قليالً.٢

ـَا     /ِ منهاَ فاز من جاَء إىلَ مـكَّةَ ذَاك اليوم   مـرطَاف للـحج وصلَّى وسعى سبـعاً كم
نم اِء فازالنس جو يف حلَّى هوص ـوب فَـإلَى    /طاففـي  ِ ص ـىنـفَر ِ الْيوم آخر مـنـيل ِ  

ـِهاَ يف لَيلَـتـيها واراً   قَد رمى الْجمر الثَّالث عنـدماَ يـرمـيه كـبر    /فاز من بـات ب
ـَرر    /واىفَ الغروبافاز من يف ثاينَ األيام إذا  ـِلْجمرات ك ـِهاَ والـيوم ل ـِىن بـات ب ـِم   ب

ـَاز إنْ     /ِداعـاً  فاز من عاد إىلَ مكة أنْ طَاف و ـَّر ف ـَذك ـُزنـا أنْ دعاَنـاَ وت ـَّى وف   صل
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ي١ِ، الفيض ِ حملض فيض ن دونم ِ منة  
والخوف جزاِء ِ وانتظار ذم  

  ٍ مؤمل غامت بوجه مالمح ما     
         ٢،بدعاِء وال أعرضت عن ملحف  

            دونَ ٍ يف مقبل وال رحبت رـِدبم ٍ                                                 
                 والغرباِء ِ يف األهل والفرقت  

                      حباجبٍ ٣،العفاة دونَ وال استترت  
    ٍ من اخلفراِء٤، غليظ وال فدم                                   

                                      يعبس ضستللمعـِب فنيوجهه  
                                ويبسم حنو السادالكُ ةراِءب  

                                  تساوى لديه القصر والكوخ واحىفَت  
  ناِءواهلج ِ األنساب ِ مبرتفع                                      

                                           وأين يرجى والعدلُ اللطف والندى  
  ِءزالَللن اِهللا ِ رحاب ِ بغري                                                  

  
                               µ     µ     µ 

  
                                            

 . حملض الفيض: رده.١
  . امللحف بالدعاء: الداعي ربه بإحلاح.٢
 مجع عاف، وهو طالب املعروف. . العفاة:٣
  من اخلفراء: احلارس قليل الفهم والفطنة. . الفدم٤
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 هومت: هزت رأسها، وهنا مبعىن أصاخت وانصتت. .١
 تشتار من نورين: تستضيء. .٢
  . احلجون: اسم موضع مبكة املكرمة.٣
ـَداء: اسم جبل بأعلى مكة.٤  . ك

صورةٌ  ِ ويف النفس ِ الوادي إىلَ دلفت 
  

ـ ـل نـيـكن ال تبـو ل وحـتل   ي ـرائ
ــ   ــ تسآنـَف ــ وقـفَ  طوـخــ ِ لـْالرم

  مدـحمـــــــــــــــــــــــــ
  اً وسحر رواِءـيافـأط ِ قـي األفـوف  

ــر و      ــم الطه ــه ترس ــيماء وج و س
ــذى   الشــــــــــــــــــــــ

  ـعكلِّ لى باحلـوج ـهناِءــو ف مى  
  الًهلِّـم يبـــــا النـاهـطّـداة ختـغ  

  

  ســـيلـعــ ِ يـوحـــفح الـنــ تافند 
ــ ــ و  راِءحـــــــــــــــــــــــ ــ و ادـع ــ ادـع ــ يوحـالْ  نيـب

شــــــــــــــــــــــــفاهه  
  أداِء رسـج ات وــــآي عـِقاطـَم  

  

ــيض ــ و ف من ــى ت ـــنـالنعم  رهـظُ
ــ   ماـالســــــــــــــــــــــ

  ناِءــغَ كلَّ ِ األرض قرـف نحـمـَو ت  
  

  همسـه عمست راُءحـالص ١تـموـهفَ
  

  ـْنـَت وـعم مو بـبٍ  رـحـس ن هاِءـَه  
  

و تشت٢،ار مورينـُن ن ِ ـْجوه  حممـد  
  

  يـــنائـثَ أيـ، فَشاهـغـت ٍ و وحي  
  

  تحبوأص ٣،ونَجاحلَ تيطَّخا تملَ و
  

  خطاي على وقش ـُق ٍ وـِـل رب   قاِءـ
  

ـ  حمواـَط ِ ايلـَو آم ترحـطَ ـجةم  
  ج

  ـما أكـَال فـقـث٤.داِءـك ِ بابـِت بد  
  

  و أغرى سؤايل أن جـودك صـائح  
  

  هلمـــوا فعنـــدي منـــهلٌ لظمـــاِء  
  

ــك ــد و أن ــ تأوج ــم ياَءالض   ٍ ملظل
  

  ــوالَ و ــالم ل ــ ظ ــم تلَ ــجِ ياِءئ بض  
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ـَداء: الغناء والنفع.١   . اجل
  البالء: شدته.. فرط ٢
. املن: طلٌ يرتل من السماء على شجر أو حجر ينعقد وجيف جفاف الصمغ وهو حلـو يؤكـل. وقـد    ٣

  أنزل اهللا على بين إسرائيل يف التيه ليقاتلوا به؛ السلوى: مايسلِّي ويذهب اهلم واحلزن.
  . األيك: الشجر الكثيف امللتف.٤
  رثته رثاء عظيماً عندما قتل يف إحدى املعارك. . صخر: أخو الشاعرة اخلنساء الذي ٥

ــك ــ و أن غــوثٌ مــد   ها تشــوق رف
  

  ــد  ١.جــداِء دونَ أخــو حمنــة و ارت
  

ـ  إذْفَ طَّح  إبـراهيم  هـاجر هـا و ابن  
  

  ــى ــل عل ــراِء وج ــة و ع   ٍ يف وحش
  

ــوسعتهــما من  و كرامــة رمحــة  
  

  و نبعني مو مـاءِ  ِ القلـوب  ن مهوى  
  

ــ ــا كُوم نــ ت ربا لــ لنبــيني وحدهم  
  

  فإنـــك رـــ باسالن ِ ــ و   فاِءعالضـ
  

  هـاجر و ابنـها   ندي ألفع يا ربفَ
  

ــقاءِ     ــارق بش ــعب غ ــلٌ و ش      و أه

متطــى ــفَ الــبالِء رطُفَــ بــهمبــأنْ ر  
  

  ٢.يخلّص من سـوٍء و فـرط بـالءِ     
  عكفت  ـ  علـى ـ  زين ألـوذُ ح جبمره  

 

  و ــرق      فيــه إنَّ فيــه شــفائي   أغ

األحـزان  ِ خـرب  و من ِ ي هـا  عـرفأن  
  

  هي املن و الس٣،لوى لى نظرائـي ع     

  صادح ٤،األيك غمما ن االشج فلوالَ
  

     يف الشـعراءِ  ِ احلـزن  أهلُ تازام والَ  

  حلنــاً مخلــداً اخلنســاُء كانــت و الَ
  

  رت٥يف صخر و ال فج  إخـاءِ  نبـع     

الظِّ و بعضما قد ينشد بالظما الورد  
  

  ببـــــداءِ  و ر دواٍء ترجتيـــــه  
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 . رأد الضحى: وقت ارتفاع الشمس وانبساط الضوء يف شباب النهار. والَّرأد: الفتاة الناعمة.١
  . اجلحافل: مجع جحفل وهو اجليش الكثري وفيه خيل، واملقصود مجوع احلجاج.٢

وما كنت شادي الليل دون صباحه  
 

ــبح رأد   ــناءِ  ١وبالص ــفيف س   يف ش
  

جنمـاً وهـدأةً   الليـلَ  ولكن عشقت  
  

  وعمقاً يـواري احلـزن عـن رقبـاءِ      
  

ــى ــاً أرق ــلَّ و منطلق ــه ك   ٍ شــاهق ب
  

  مـن سـفرائي   فيـه الـنجم   و أجعلُ  
  

ــلُأو  ــةً  رس ــاًء طليق ــزاين وض   أح
  

  حتــرو ضــيق رن مــن وعــاِء ِ قيــد  
   ــرب ــودنَ يش ــاَء نتع ــدامعاً اإلب   م

  
  ـ  ِ النجم و ما اعتدنَ غري ن قرنـاءِ م  

  الكعب علىاِء ةالغر مر٢،جحافـلٌ  ت  
  

ــةً   ــاِء ملبيــ ــعة و بكــ   يف خشــ
    و الرجـا  تعادل يف آماهلـا اخلـوف  

  
ــ و زالَ   ــننيع ــلُّ ِ ن العي ــاِء ك   غش

  فبانـت هلــا الــدنيا غــروراً وبــاطالً   
  

ــ   ــاً يغطـ ــ ىو نتنـ ــاِء هرحيـ   بغطـ
  و قد نكشف للنفس ومضةً األسرار  

  
ــ   ــفاِء رمـَتـ ــةً لصـ ــا أو حلظـ   ـ

  رائـح  و املـوج  البيـت  ملا دخلتو   
  

  يــرنح ــالطواف   ائيرجــ خطــوي ب
  حتررـ  ت م هـا كلِّ ِ احلـواجز  ن تلـك  

  
  ــق ــد بــإزائي   و مل يب ــها واح   من

  ٍ أو األنـا  فما مـن زمـان أو مكـان     
  

ــدى احلكمــاِء     و ال كــلّ تعريــف ل
  فيــه وجلــةً و ألفيــت وجهــاً مهــت  

  
  ســبحت ــا مــن روعــة و ســناِء  

  و ينتـهي  املكـانُ  يفـىن  أنْ لتأمو   
  

  الزمـان و مـا بــالبني مـن وســطاءِ     
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 . أصحرت املشاعر هللا: ظهرت دون خفاء.١
  فدوا قواهم يف السعي.. أرملوا: استن٢
ـِباءمكان مرتفع يف مىن؛  اخليف:. احلجر: مكان يف املسجد احلرام؛ ٣   : موضع عند الكعبة.ق

  ٍ ألصــله و يرجــع قطــر مــن حبــار
  

ــوطن   ــود ِ و لل ــع املنش ــائي يرج   ن
   سالم رحاب الوحي من بطن مكـة  

 
ــاءِ    ــدوة و مسـ ــه يف غـ   و مهبطـ

   على البيت فيما ضمه  مـن شـاعر م  
 ٍ  

  ــن حي  ــوق ــا الش ــاِء إليه   يف برح
  على الطائفني العاكفني ١،وأصحرت  

  
  ــاعر ــاِء م هللا دونَهمشـــ   خفـــ

   على هزة  مـن  اِهللا خشـية  معنـده  
  

  ــى ــلوات عل ــر الص ــاِء الغ   و احلنف
  ٢،رملـوا أعلى ضعف أبناء الثمانني   

  
ــفاءِ    ــروة لصـ ــن مـ ــعيهم مـ   بسـ

  اِهللا رأوا أنَّ وجــه ذخــريةً أبقــى  
  

  و الرفقـــاِء و األوالد ِ مـــن املـــال  
     فثــابوا حيطــون اجلبــاه خبشــية  

  
ـ      ٣.باِءـِعلى احلجر أو باخليف أو بق

  و بالبيت ملح منـك ريب و لوحظـوا     
  

ــاءِ     ــوى العرف ــوا يف ج ــأكثر ذاب   ب
  قلَثْأروحــي  و يــا ربتــههــاا ذنوب  

 
ــزنٌ أو    ــا ح ــولُ رهقه ــاِء و ط   عن

  و أوحشــها فقــد األحبــة فانتــهت  
  

  خـــواِء الفنـــاِء ِ قفـــر ٍ إىل مـــرتل  
   ــه ــدود لفيض ــاٌء ال ح ــت عط   و أن

  
  و قُــرب مــن الــداعني لــيس بنــاِء  

  و قد الذ فقري يف غنـاك و غُـربيت    
  

ــبأن   ــد س ــا ذا ا ــاِء ك ي   و النعم
  مخلصـاً  توحيدي لـذاتك  رسلتأو  

  
  و ورد خفي  غـري مـوائي   الصـوت  
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 تلعات باحملصب من مىن: مفردها تلعة، وهي من األضداد وتعين: األرض املرتفعة أو املنخفضة. .١
  . الوكْف من الدموع: ما يسيل قطرة قطرة.٢
  يهدى من اإلبل والبقر والغنم لـينحر ويذبح هناك ويتصدق بلحومه.. اهلدي: ما ٣

  و مثلك ال يعنيه مثلـي فلـم تكـن   
  

ــيق    ــاب رتض ــاءِ  ِح ــك بالبؤس   من
  و مــا جعلــت أنــا مــا بيني نســبة  

  
ــا ذرةٌ   ــون و م ــري ِ يف الك ــاِء غ   هب

  مل تفـز بـه   نْإ هـذا العفـو   ملن كـلُّ   
  

  ــك ــنأ مماليـ ــايل مـ ــاِءالع مثـ   تقـ
  ١ِ، باحملصـب  على تلعات  ـىن  مـنم  

 
  ــات ــانَ اِهللا و يف عرفـ ــوائي كـ   ثـ

  مشمت ـ  الثرى   عفـرةً  تطيباً وعانقْ
  

  وطـاءِ  ِ خـري  ي فوقخد ضجعتأو  
  و عاينــت ــلِّ اِهللا وجــه ــة يف ك   تلع

  
ــلِّ   ــقأ و يف ك ــ ٍ ف ــاِءحوهلَ   ا و فض

ـ ح بـاحلج  ِ لإلسـالم  دركتأو    رصه  
  

  ــى ــدة عل ــلمني وح ــواِء للمس   س
ـ  علـى يذوب ا األ      ويلتقـي  دىنَأب

  
ــا األ   ــاءِ مبنظورهـ ــاع بالرؤسـ   تبـ

   ٢وكفاً فابقيت من دموعي على ىنم  
  

  ليحسب احلشـر  يوم ِ  ـ  مـن فعائيش  
ـ  ٣اهلـدي  ولو كان قليب يعدلُ   سقته  

  
ــدياً دونَ إىل اِهللا   ــلِّ هـ ــداِء كـ   فـ

  ـِّضي فيا رب حـوائجي  ف يف فنـاك  
  

  ــة ــلِّ  مبأدبـ ــألى بكـ ــذاِء مـ   غـ
ــلَّ   ــلُّ تض ــها ك ــر ع من ــاجر ب   ٍ و ف

  
ـ اجلُ على ضفتأو    و الفضـالءِ  ِ اله  

ـ  حرمـت  و ما   ـ حت ـ  ِ ورى الكفُ بربه  
  

  ــك ــ ســجاياَ و تل الســاِءالكُ ادة   رم
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  . حوائل: موانع. مفردها حائل أي مانع.١
  . أمت السماء: قصدا وتوجهت حنوها.٢
 . اإلذعان: االنقياد واخلضوع.٣
  . ال أين أو مىت: بال حدود مكانية أو زمانية.٤
   . أوار حشاشيت: ظمأ روحي.٥

و يا رب نقصي عن  عـاجز ككمال  
  

ــاه و    ــنن يأثن   الفصــحاِء ســمى م
  و منك ـ  إليك لُالفض  ـ  و احلمـد   هكلُّ

  
ــإين و    ــتأ نْإف ــائي ثني ــك ثن   من

  أيا رب دونَ حالت ١،ي حوائلٌحج  
 

  فارســلت ــدائيدم ــاً و ن   عــي داعي
  إذا  ِ رو للض ـ أأصوات ـ م ٢،مات الس  

  
  ـــ يفـــكهلـــا للتو مســـاِء بـــاب  

   ــل توجــه ــد ك ــت حضــور عن   فأن
  

  و أنــت بقــاٌء بعــد كــل فنــاءِ      
  بفعلـه  مـرت أحـج قـد    ومـا كـانَ    

  
  من صـلَحاءِ  ٣،سوى مظهر اإلذعان  

ــت و إالَّ   ــن اُهللا فأن ــىت ال أي   ٤،أو م
  

  قـــدام لـــه و وراءِ  و ال نعـــت  
  ٥،وار حشاشـيت أو عندك ما يطفي   

  
  ســائيإ حــزاين و فــرطَأو ميســح   

  نعــت و قــدرة أيــا واحــداً يف كــلِّ  
    

  هــرت ــاه تـ ــن معنـ ــ ِ عـ   ركاِءالشـ
  شـيٍء، وحكمـةٌ   وتسبيحةٌ يف كـلِّ   

  

  ها جبــالِءو ســريبــد ِ علــى الكــون  
  

ــا  ــلِّأو ي ــالً يف ك ــذب قلــب م عم ٍ  
 

ــا   ــمةٌب و ي ــنيأيف  س ــاِء ِ ع   التعس
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                              µ     µ     µ 
  

  9الرسول الكرميدعاء عند 

  هـ١٤٠٨كملت اُنظمت أوائلها يف مسجد الرسول الكرمي مث         
ــنم، ــود  ٤منـ ــا يف عقـ ــفح والرضـ   الصـ

  
ــيدي   ــت قصــ ــد إذا مننــ   مثَّ قلِّــ

  

                                            
 الوشائج: مجع وشيجة وهي الرابطة أو القرابة املشتبكة املتصلة.. ١
 . ناصية األشرار والشرفاء: أقدارهم.٢
 الويل: الناصر الكايف واحملب واحلليف والصديق والقائم بكفاية اخللق، والويل من أمساء اهللا احلسىن. .٣
 . مننم الصفح: أمجعه.٤

ـ  و اخلـري  احلـب  خلقت لستأ   هكلَّ
 

  ــائج ــني ١وشـ ــداِء لألدنـ   و البعـ
  

  وصــبيةٌ ذوبأيل وطــن فيــه   و
 

  بــنيتهــ ممأ ندممــائيعــي و د  
  

  و األذى ره الضــم قــد مســهــو كلُّ
  

  و بــات علــى مــع ــ قيــد جناِءالس  
  

  هــا كلُّ املفــاتيح ك يــا رببكفِّــ
  

ــيةُ   ــرار و ناص ــرفاِء ِ األش ٢.و الش  
  

٣،ويلٌّ و أنت فاكشف الضو األ رسى  
 

ــ   فمــا ضــ ر ــرمتين ل ــو أك   والئيـِل
  

ـ  و ما ضألـو   ر رسـلت  إرادةً منـك  
  

  لت ــام ــهي احتك ــد ن ــباأل القي راِءس  
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ـُىن يـا رسـول اهللا    يا هدى الـروح  ـْمـ   ِ وال
  

ــود،      ــوى املعمـ ــةَ اهلـ ــا كعبـ   ١يـ
ــطَّت،    ــن دارك شـ ــدي لكـ ــت عنـ   ٢أنـ

  
ــب    ــت للقريــ ــدِ  فتوجهــ   البعيــ

  حــــامالً يف يــــدي مــــن ولــــه األر  
  

ــود  ٣ِ، واح   ــذاب الكب ــن م   شــعراً وم
ــا      ــاً و حسـ ــت كعبـ ــا منحـ ــالً مـ   آمـ

  
ــرودي.     ــات ب ــنكيب فه ــا م   ٤نَ وه

ــاً      ــاتني طيبـ ــذا البسـ ــا شـ ــةٌ يـ   طيبـ
  

ــرود    ــع األغــ ــديل املرجــ   ياهــ
ـ    ــ ــور واألنــ ــل والنـ ــا رؤى جربيـ   يـ

  
  ــــغام يف نـــربة الكتـــاب ايـــد  

ـ  يـــاعبري      الفتـــوح يـــاوهج األمــــ
  

  ٥ـجاد مـن عزمـة الكمـاة الصـيد.      
ــدراً      ــة قـ ــدر الكرميـ ــايل القـ ــا ليـ   يـ

  
  وخشــــوع التســــبيح للمعبــــود  

ـ       ــ ــا الـ ــنع دني ــرآن يص ــاء الق ــا عط   ي
  

  ٦ـــحب يف أمــة مــن اجللمــود.     
  يـــا أســـارير مـــن حميـــا أيب الزهـــــ  

  
      ـراِء عاشـت علـى الزمـان املديـد  

    ــق ــك أفـ ــى رحابـ ــيين علـ ــد عـ   شـ
  

ــني   ــماُء بعـ ــه السـ ــود رمقتـ   ٍ حسـ
ــده األز     ــات يف بعــ ــهادى الغيمــ   تتــ

  
  ِ بــني اجلنــود  ِ مثــلَ الــرئيس  رق  

ـ    ــ ــف باَألفـــ ــاَ تلطَّــ ــبهاَ أــ   حســ
  

ـَاِء مــن قســوة اهلجــري   ــ   ِ الشــديد ي
  

                                            
 املعمود: الذي أثر فيه العشق. .١
 ت: أفرطت يف البعد.. شط٢َّ
  . ولَه األرواح: حتيرها من شدة الوجد.٣
  . الربود: مجع برد وهو الثوب املخطط أو املوشى الذي يلتحف به.٤
  . الكماة الصيد: األبطال الشجعان املزهوون بأنفسهم.٥
  . اجللمود: الصخر.٦
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  والنخـــــيالت فارعـــــات مشوخـــــاً
  

ــمهري،    ــثَن كالسـ ــد ١يف تـ   املديـ
  بــــديشــــبه الزهــــو يف بنــــودك يف   

  
ــود   ر   ــو البنـ ــا زهـ ــد فيـ   ٍ و أحـ

ــو شــا ٢يف رعيــل مــن صــحبك،     الغــر ل
  

   ــعيد ــماَء يف تصــ ــال الســ   َء لنــ
ـْـــــــ     بنشــــــيد: اُهللا أكــــــرب يف أف

  
    بالقـــدس ذاك النشـــيد هـــماهو  

  ونظـــرت الثـــرى فالحـــت لعـــيين     
  

  ِ والعنـــا اهـــود صـــور الكـــدح  
ــاحي،   ــل  ٣ومس ــار يف احلق ــا األنص   ِ والن

  
  ٥والصوت من صرير الكُرود. ٤ضح،  

     تــــبين احليــــاةَ وقــــوم وأكــــف  
  

    اجلهيــــد تبــــارونَ للجهــــادي  
ــاعيم،   ــل  ٦املطــ ــا لرتيــ ــث مــ   حيــ

  
  و ورود ٧يطلــب الرفــد مــن قــرى،  

  ينتمــــي البشــــر للشــــمائل منــــهم  
  

    ــود ــق للعنقــ ــاء الرحيــ   كانتمــ
ــار ديــــن حلفــــاُء الــــنيب     ِ اهللا ِ أنصــ

  
ــار    ــلُ اإليثـ ــمود  ِ أهـ ــز الصـ   رمـ

ــاداهم     ــو نـ ــربهم وهـ ــادوا لـ ــد تنـ   قـ
  

ــل    ــا للرعيـ ــودي  فيـ ــادى ونـ   ِ نـ
  صــــــور ردت احليــــــاة نعيمــــــاً  

  
      ةً فهــل مــن معيــدو أتــت مــر  

  
                                            

  . السمهري: الرمح الصلب العود املقوم.١
 حبك: مجاعة من صحابتك.رعيل من ص .٢
 املساحي: مجع مسحاة، وهي أداة الفالح لقشر القمح وجرفه. .٣
 الناضح: الذي ينضح املاء من البئر، أي يستخرجه. .٤
 . الكرود: مجع كَرد و كُرد، هو القفا أو الدبرة.٥
 املطاعيم: مجع مطعام وهو كثري اإلطعام وكثري األضياف. .٦
 للضيف.القرى: ما يقَدم  .٧
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ـ   ــ ــي الرمـ ــلْ نس ــداِء ه ــالَ البي ــا رم   ي
  

    ــد ــال البي ــتذكرت رم ـــلُ أم اس   ـ
  يـــوم ميشـــي (حممـــد) فيتيـــه الرمـــــ  

  
  ١ِ الوئيــد. الوقــورِ مــن خطــوة  ـــل  

ـــ   ــه الـــ ــحارى روح أحلَّ عليــ   والصــ
  

   ــود ــد املوع للغ ــتاق ــجدب، فَاش   ـ
ــيل   ــخي ٢ِ، للخض ـ  الس ــ ــدق باخلصـ   ِ يغ

  
  ِ علــى قاحــل الــرىب والنجــود ـــب  

    ــهامة للحـــــر ــاالت للشـــ   للكمـــ
  

   ــديد ــق للطريـــق السـ ـَّة للحـ ــ   يـ
  عنـــد يثـــرب وثبـــات   ٣فانتخـــت،  

  
    ــدهر ــد الـ ــود تعـ ــد املنشـ   بالغـ

  وعدتــــــه أنْ ينــــــثَين مطمئنــــــاً  
  

ــرمي   ــادق بكـ ــود ٍ وصـ ــن وعـ   ٍ مـ
ــال   ــا  يف خيــ ــغُ أفكــ ــدنيا نوابــ   ِ الــ

  
ــد   ر   ــها جبيـ ــان منـ ــى الزمـ   ٍ حتلَّـ

ــارا    ــادت حضـ ــني بـ ــدات يف حـ   خالـ
  

    وماتـــت شـــرائع يف مهـــود ت  
  الكفـــر أـــا فكـــر بـــــا ٤أرجـــف،  

  
   ولفَّـــت خوافـــق مـــن بنـــود تد  

  شــــرعةُ اِهللا ســــوف تبقــــى معينــــاً  
  

     مـــاً نابضـــاً بكـــلِّ وريـــدو د  
   ــانُ تنامــــت ــا أجــــدب الزمــ   كلَّمــ

  
       قولُهـــا جبديـــدح واستفاضـــت

  ِ وجــــوه أــــا حاســــر جبنــــب    
  

ـِبهرج    ــ ــا بـــ   و ورود  ٥ٍ، زوقوهـــ
  

                                            
ـِّي. .١  الوئيد: املتمهل املتأن
 . اخلضيل: الندي املبتل.٢
  . انتخت: أصابتها احلماسة واملروءة والنخوة.٣
  . أرجف الكُفر: إدعى كذباً.٤
  . البهرج: الباطل والزائف والرديء.٥
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  الـــــ ١فانتقاهـــا الكمـــالُ والصـــرييفُّ،
  

      النقـود زيـف عنـه ما غـاب ـِم   ـفَه
ــا    ــن منــ ــد أيــ ــرايا حممــ ــا ســ   يــ

  
   ــود ــنا املفقــ ــات يف أمِســ   حلبــ

ـَا تعـــرب النجــــــ     يـــوم كنـــا وخيلُنـــ
  

  ـــذَّةٌ بالصـــعودمغ وتســـمو ـــــم  
ــتح   ــورةُ الفـ ــليل سـ ـــ ِ يف صـ   ِ مواضيــ

  
ـــا،   ــد   ٢نـ ــام يف تردي ــاث األنغ   هل

ـ    ــ ــؤال اللّـــ ــدنا يف سـ ــاينُّ عنـ   واألمـ
  

  الوعيـــد ـــــه إجنـــاز وعـــده الَ  
ــدود    ــرئب خـ ــاب مشـ ــا الـــذي نـ   مـ

  
     اخلــدود اتــارعض ــنحفَــإذا ن  

ــن آوى    ــوت ابـ ــنحن صـ ــا فـ   دجنونـ
  

ــري     ــن زئ ــداء م ــد أص ــود بع األس ِ  
    ــاد ــن جهــ ــراعنا عــ ــوىل صــ   وتــ

  
    ــود ــد ومقُـ ــني قائـ ــدى بـ   واغْتـ

ــدور    ــى لصــ ــادة اللظــ ــه القــ   وجــ
  

  حســـبتهم درع اخلطـــوب الســـود  
  تــــاجروا يف دمائهــــا واســـــتباحو    

  
     ــوا زنودهــا باحلديــدهــا، وعض  

ــأ     ــذي يـ ــاعوا الـ ــا وبـ ــوا يومهـ   أكلُـ
  

   ودالقُـــوا نعماَءهـــا بـــاجلح يت، و  
  ِ ســــباع رؤســــاٌء علــــى الشــــعوب  

  
   ــود ــدودهم لليهــ ــالٌ خــ   و نِعــ

ــعار   ــدمي يف شــــ ــظ ٍ تقَــــ   ٍ بلفــــ
  

ــةُ     ــالٌ رجعيــ ــيدو فعــ   التجســ
ـ      ــ ــا فيـ مل ــوش حــى الو ــا حت   أنكرته

  
ــم   ــن الظُّل ا مــه ــود ـ ــا واجلُم واخلن ِ  

  أيهـــــا الزائـــــر البقيـــــع تأمـــــلْ  
  

  ــوداللُّح تلــك فــوق روعــةَ املــوت  
ــوم      ــن نجـ ــذَا مـ ــنا فَـ ــل السـ   ٍ وتمـ

  
   ــعيد ــألألت بالصــ ــكنته فــ   ســ

  
                                            

  . الصرييف: حسن التصرف إلدراكه حقائق األمور.١
 السيف القاطع.املواضي: مجع املاضي وهو  .٢
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ــعاً   ــرب خاشــ ــثم التــ ــقالْــ   وتنشــ
  

  ِ الشـــهيد  ِمـــال عبـــق اخللـــد يف ر  
ـ      ــ ـَقْـ ــنعوا الْي ص ــد ــدونَ ق ــا راق   هاهن

  
ــريح     يف ض ــد ــظَةَ فَا ــود ـ   ِ الرقُ

     وعــر ــت فُــ ــنيب نامــ ــا للــ   هاهنــ
  

  وداجلُـــد مســـات فـــيهم عرفـــت  
ـ     ــ ــنيب بأهليـــ ــد الــ ــا يرقــ   هاهنــ

  
   ،هخــن س ــم فَه ،ــه ــدون ١ـ ــود ب   ِ قُي

  هاهنــــا معقــــل اإلمامــــة والديــــــ  
  

  ورهط السـجود  ٢ِ وصنو التقى، ــن  
ـ  ٍ دونَ املقــاييس كــلُّ فعــل      ِ قَــد يفْـــ

  
  ٍ مـــن املـــردود ــــضي إىلَ ســـيئ  

ــل     ــر فعـ ــن سـ ــارفُونَ عـ ــألَ العـ   ٍ سـ
  

     يدســـدـــج والتضكلَّـــل بالنمل ي  
     مأمحــــد ومنعــــت قــــرب مشــــدت  

  
  ٍ مشــــيد  بقــــرب مــــنح أوالده   

ـ  أصــحيح أم مينــع املثــل     ـْــ   ِ حكــم ال
  

     ــري بالتحديــدضالن ــوهثْل وـــم  
  ال يضــــريكم (آل طــــه) ٣فــــامشخوا،  

  
    ــود ــن جل ــاحف م ــرى مص   أن تع

ــاطم) و (علــــي)    ــاً (لفــ ــا فراخــ   يــ
  

ــودي      ــابكم مقص ــعى لب ــاء يس   ج
ـ        ـْـــ   مــدداً يــا أعــز مــن فتيــة الكه

  
  ٤فكلــبكُم بالوصــيد.ـــف أفيضــوا   

ـ          يــا كســاًء ببيــت فــاطم ضــم الـــ
  

   ــدود ــف معــ ــوم موقــ   آل يف يــ
  

                                            
 سنخه: أصله. .١
  . صنو التقى: نظريه ومثيله.٢
  . امشخوا: ارفعوا أنوفكم تكبراً وتعاظماً.٣
وكلْـبهم باسـطٌ   (مـن سـورة الكهـف:     ٨١. بالوصيد: فناء الدار والبيت، وعتبة الدار. ورد يف اآلية: ٤

يدصبالو هيراعذ(.  
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ـ  ــ ــد لطفْلَيــ ــراُء) تعـ ــولُ الزهـ   و (البتـ
  

  يف خيطــه املشــدود ١ـهـــا ســخاباً،  
ــاس    ــا النعـ ــني وبقايـ ـــ ِ يف أعـ ـْـ   ِ األط

  
ــاموا علــى ســرير ـــفال     ِ الْجريــد  ِ ن

  ت ــة ــدا فضــ ـــو يــ ـْــ ــم يف جن   لَملــ
  

  ِ الـرحى حفنـة الـدقيق البديـد    ـب  
ــل     ــيالت خنــ ــقى بعــ ــي ســ   ٍ و علــ

  
ــأجر     ــه بـ ــى أهلَـ ــد و أتـ   ٍ زهيـ

  ِ تمـــــيرا بيــــد ممســــك ببضــــع    
  

  وأخــــرى حبزمــــة للوقــــود ت  
  (الطـــــا ٢وتعــد (الزهـــراء) مـــن أدم،   

  
     فرشــاً و خيشــة للقعــود (ئـــف  

   ــد ــق وتعـ ــام يف طبـ ــوص الطعـ   ِ اخلـ
  

    ــيد ــن عصـ ــةً مـ ــاً و برمـ   رغيفـ
  ــوات ــنيب يف دعــــ ــوا والــــ   أكلُــــ

  
   ــود ـِخشعة و هجـ ــ ــارعات بـ   ضـ

  مــــــــرهــــــــي فطهلأوالِء أه بر  
  

  ِضـــاك يـــوم الْخلـــود و هـــبهم ر  
ــذا      ــل هـ ــا مثـ ــنيب) مـ ــه (آل الـ   إيـ

  
  ،طـــارف ـــنم ٣أي جمـــد وتليـــد  

ـ    أين (كسـرى)       وأيـن (قيصـر) مـن هــ
  

       كـلِّ مـا هلـم مـن رصـيد ـذَا على  
  رب جئنـــاَ إليـــك منـــك فَهـــذَا الـــــ  

  
    ن جــزٌء مــن فيضــك املعهــودـَو   كــ

ــا رب      ــر ي ــك الغم ــن عطائ ــحة م   رش
  

   ــود ــض اجلـ ــاء حمـ ــك العطـ   فمنـ
ــن       ــنقص وامل ــابه ال ــا ش ــاًء م ــا عط   ي

  
     ــد ــد ايـ ــةَ احلميـ ــا رمحـ   و يـ

  
                                            

ليس فيها لؤلؤ والجوهر. يقـال: وجـدتك وارث السـخاب: أي    . السخاب: قالدة من قرنفل وحنوه ١
 كالصيب العلم له (املنجد).

  . االُدم: مفردها األدمي وهو اجللد. ٢
  . الطارف والتليد: احلديث والقدمي.٣
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ــاً    ــك ذاتـ ــترفد منـ ــيٍء مسـ ــلُّ شـ   كـ
  

ــودي     ــىن وج ــك مع ــاري إلي   فافتق
ــنقص نقصـــاً      ــال إذ يســـأل الـ   وحمـ

  
    ــد ــده باملزيـــ ــه أن ميـــ   مثلـــ

ــْـ    ــي ال عطــي وي عطــدى وي ــدى يبت ــا ن   ي
  

ـْر حتــى لكــافر       ٍ وجحــود ـخيــ
ـِي يـــا رب لوعـــة مـــا هلـــا إالّك      بـــ

  
    ــود ــا املوقـ ــن حرهـ ــي مـ   يطْفـ

  وغربــــة تنــــهش الــــروذلّ أهــــل   
  

     ــد ــبس وليــ ــا وحــ   ح بأنياــ
  ،ـَّك ١ويقـــــيين أين كنـــــود   ولكنـــــ

  
  ٍ وكنـــود أمســـى مـــن مـــذنب    

ــاً     ــك بابـ ــي منـ ــت أنتحـ ــين جئـ   إنـ
  

    ال بـــذي شـــحة وال املســـدود  
ــاداً    ــدًءا ومعـــ ــونُ مبـــ   رب والكـــ

  
ــيض     ــن فَ ــو م ــدئ ه ــد ِ مب   ٍ ومعي

  ـــرفـــارحم عبـــداً أحلَّ عليـــه الض رب  
  

ــل    ــق بناحـ ــود  وارفـ ــلَ عـ   ٍ مثـ
  يـــا جـــالالً ويـــا مجـــاالً ويـــا ربـــا   

  
   ــد ــدل والتوحيــ ــامى بالعــ   تســ

   ــالكو ــك بـ ــر يناجيـ ــيٍء ثغـ ــلُّ شـ   كُـ
  

  ِ والتحميـــد ِ بلحـــن التســـبيح  ن  
    غَبــــــاتهـــــاَ اهلـــــابطُونَ يف رأي  

  
    ــرود ــس الق ــى أخ ــها حت ــالَ من   ن

  هاهنـــــا يطْفَـــــأ الغليـــــلُ فهيـــــا  
  

ــرتلُ    ــع  ن ــد نب ــلَ عن حالر ودــر ب ِ  
ــات،   ــانُ املفوفـــ ــراء، ٢فاجلنـــ   ٣هـــ

  
    ــد ــا ووادي قدي ــل النق ــب رم   جن

  
                                            

  . الكنود: اجلاحد للنعمة.١
تخلّون عـن االسـتقامة   املُفَوف: الرقيق املوشى. والكالم هنا سخرية ممن ينقادون وراء شهوام وي .٢

 والصالح ولو أنه قال: أنزلوا الرحل لكان التعبري يف رأيي أفضل وأنزه له. 
  . اهلُراء: فاسد القول أو املنطق وسخيفه وغري املستقيم على نظام.٣
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ــدى  ــامسني املنـــ ــى واليـــ   واخلزامـــ
  

    ــد ــادح غريـ ــن صـ ــزيج مـ   وهـ
ــاءِ    ــش األفيـ ــيم يف راعـ ــل النسـ   وبليـ

  
  والــــدل مــــن حســــان غيــــد  

ــحراء يف وهــج ١اليســاوى اهلجــري،   الص ِ  
  

ــفح     ــجاً بســــ   زرودأو عوســــ
ــة األر    ــتجم متعبــــ ــا تســــ   فهنــــ

  
ــهود    ــا والشـ ــامل الرضـ   واح يف عـ

ــدنيا    ــيس إالّ بـــ ــعادات لـــ   والســـ
  

  اهللا يف أفقــــه الكــــرمي الســــعيد  
    

  
µ      µ      µ  

  

  

  9يف رحاب الرسول

  م١٩٧٦نظمت باملدينة املنورة عام 

                                            
١.ة احلراهلجري: وقت نصف النهار يف القيظ خاصة أي يف شد .  

  ِ أطفُــو و أرســب أتيتــك باألشــواق
  

    ــب ــك مطْلَـ ــالٌ وكلُّـ ــي آمـ   وكُلِّـ
  ملكت على بعـد الـديار مشـاعري     

  
      فأنت إىل ذهـين مـن الفكـر أقـرب  

    ي الـديار وأصـبحتمن إىل أن دنت  
  

  ـــربغـــلُّ وت يف عـــيين ـــكقباب  
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  . األشتات: األمور املتفرقة.١
  القفر واملفازة واألرض املستوية البعيدة. . السبسب:٢
  . حداء القافلة: اإلنشاد اجلماعي من قبل الركب على وقع خطو اإلبل.٣
  . النهى الذي يفنت: العقل القيادي العملي.٤

واهلوى كي يف حدوددودح تالشت  
   

  ،أشـــتات ـــدحو١ت بـــذوبـــه وت  
ــد مشــاعري    ــا إالّك عن   فعــدت وم

  
   و ديــن ــا فكــر فأنــتو مــذهب  

  قطعت إليـك البيـد شاسـعةَ املـدى      
  

    .ـبسبس ـدج بسبى سقَض٢إذا ما ت  
  ختايلُ فيهـا الرمـلُ أن صـار معـرباً      

  
ــب    ــك و درب للحبيـ ــب إليـ   ِ حمبـ

    ــة ــاف ناق ــم أخف ــه رس   والح علي
  

     ِهللا تغضــب عليهــا يــوم وتغــز  
ــدائها،     ــع ح ــا زالَ رج ــةٌ م   ٣وقافل

  
  ٍ واُحـــد ويطـــرب يغـــرد يف بـــدر  

  ِ عـزائم  ِ الكـرام  عليها مـن الصـحب    
  

  ِ بالصـــحراِء منـــها تلَهـــب إىل اآلن  
ــا للفــتح      ــود ــر معمــق  يق   ِ فك

  
ــا للنصــر    ووحيــد بجمــر ســيف ِ  

      هحضـار أو تسـامت وما قـام جمـد  
  

  والسـيف يضـرب   ٤ِ النهى يفـنت،  بغري  
  ِ طيبـة  وطأت املسك مـن أرض  وملّا  

  
    أطيـب من شذَى اخللْـد عبري و هب  

  وأقحمت طريف لُجـةَ النـور لوحـت     
   

  ٍ و أعـذب  مشائلُ أشـهى مـن مخيـل     
  ٍ وأربعــاً ختَيلْــت عشــراً مــن قــرون  

  
   وحتجــب رؤاك طــريف عــن بعدســت  

  ولكن رأيت األمس عندي بسـحره   
  

  اجلــالل ويطلــبثــري كمــا يهــوى   
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  . هومت: كدت أن أنام متأثّراً باألصداء. واألصداء مجع مفرده صدى: وهو رجع الصوت وارتداده.١
  ب: الظالم الشديد.. الغيه٢
  . اجتدى: طلب العطاء والفائدة.٣
  . املعرة: ما ميكن أن يعري به اإلنسان. املعتب: ما ميكن أن يعاتب عليه.٤
  . ثر: واسع العطاء.٥

ــدها   ــذَّاهبات وبع ــنني ال ــأنَّ الس   ك
  

   ــرب ــدنو إىلَّ وتقـ ــا تـ ــاً ـ   مرايـ
      ــه وملع طــريف مــن ســناك ومللمــت  

  
   منها وتتعـب مس تعشو العنيكذا الش  

  وراودت فكــري أن يعيــك فــأده    
  

     أوىف مــن مــداه وأرحــب ــكبأن  
ــالفها     ــس س ــذكرى مي ــت لل   فآوي

  
ــإذا     ــي ف ــا يتحلَّــب  فَم ــي هل ريق  

  ،متسـكر مسـمعي   ١وهولألصداء ت  
  

    ــرب ــان مط ــدهر هيم ــا فال   بأنغامه
  مساحاً أبـالزهراء أن جئـت أجتلـي     

  
  واســتهدي اجلــاللَ و أطلــب ســناك  

ــورك ظلمــيت   ــيض ن ــل ف ؤمإذا مل ت  
  

   .ور غيهـبيرجو جلوة الن أين ٢فمن  
ــعاً    ــك خاش ــيب بباب ــج ذن   وإن مل يل

  
  يرجــو رمحــةَ اِهللا مــذنب أيــن فمــن  

ــن      ــي م ــى ومثل ــن أعط ــك م ومثل
  ٣اجتدى،

     تشـرب ـما تنـهلُّ واألرضفإنَّ الس  
ــرة      ــاء مع ــاب األنبي ــد ب ــا عن   وم

  
      .بابـك معتـب ٤فليس علـى مـن أم  

ــل    بكام ارــتج ــي فَاس بنقص ــت   ٍ أهب
  

    ــب سنــالُ وي ــى الكم ــه ينم   إىل ذات
ــيض    ــاليب أنّ ف ــرى ط ــه وأغ   معين

  
  ،٥مدى الدهر ثر    وينضـب مـا جيـف  
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 . اجلالل: العظمة. تأشب: جتمع وختتلط وتتماسك.١
  . مرقل: مسرع أو سريع.٢
  لفائدة والينجز وعده.. الربق اخلُلَّب: اخلادع الذي يعد با٣

  وعفَّرت خدي يف ثرى مـس عفـره  
  

     مزغَّـب ريـش نحيـهج نجلربيلَ م  
    ــد ــب آلل حممــ ــه حماريــ   وفيــ

  
   ــب ــراعات إىل اهللا تنصـ ــن ضـ   ـ

ــار أقـــدام   ــغار وآثـ   ٍ ومهجـــع ٍ صـ
  

ــنني   ــب إىلَ احلسـ ــزاكيني وملعـ   ِ الـ
  تطحن قوـا وصوت رحى الزهراِء   

  
  ٍ حيثُ جتلـس زينـب   إىل جلد كبش  

ــروي     ــدهر ي ــى ال ــوف يبق رؤى س
ــا   جالهلـــــــــــــــــــــــ

    .تأشـب ١وتبقى على رغم البسـاطة  
ــة     ــور وحكم ــرآن ن ــدتك والق   عه

  
   ــذب ــائهني وجيـ ــه التـ ــد إليـ   يشـ

  وأنت عطـاٌء كلمـا احتاجـت الـدنا      
  

ــب   ــب   إىل مكس ــد مكس ــه تولَّ   ٍ من
ــلَّ      ــالَ ك ــوح ن ــت طم ــعوأن منم   

ٍ  
  ِ منكـب  ِ الـنجم  ومل يرضه من غارب  

  ٢ِ مرقــل، وأنــت مشــوخ يف النوائــب  
  

   ــب ــن توثُّـ ــات كلُّهـ ــى عزمـ   علـ
ــاث رأي إصــابةٌ    ــا الت ــت إذا م   وأن

  
  ِ الـرأي تعـرب   مسددةٌ عـن صـائب    

ــا      ــك بتيهنـ ــا الجنتليـ ــا بالنـ   فمـ
  

    ــب خمص و روض ــع ــا نب ــت لن   وأن
  الــزاد كاســلٌفقــد يكتفــي يف تافــة   

  
  ألنَّ كـــرمي الـــزاد مأتـــاه متعـــب  

  و يؤذي النهى واملنطق اجلد أنْ يرى  
  

     هــراًء هــزيالً يســتطيلُ ويطنــب  
ــداعى إليــه احلــاملون وغــرهم        ت

  
    .ــب ــاه خلَّ ــا عرفن ــه فيم ــق ب   ٣بري
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. الكروش اليت تضخمت من السحت: إشارة إىل آكلي املال احلرام. السحت: احلرام وما خبـث مـن   ١

  املكاسب كالرشوة وحنوها.
  ٍ: أشفق عليهم. . أرثي لناس٢
  . املزود: وعاء الزاد.٣

  فخاطــب منــهم فاشــالً ومبلَّــداً   
  

     ــهب ــىب وين ــوم يس ــوره املظل   وص
  يرحمــون وعنــدهم  فثــابوا إليــه     

  
    وحيطـب قـابما يربى الر من احلقد  

  و يؤملــك اإلنســان يقتــل تربــه     
  

    ر ما هـو أصـوبماء احلمو دونَ الد  
ــاً    ــاً متجنيـ ــبني ظاملـ ــد حتْسـ   وقـ

  
  بســبتناســى الــذي يفضــي لــذا وي  

     متوكالً فما أنسـى كروشـاً تضـخ  
  

   .ـبهنوالكسرية ت ىنجي حت١من الس  
ــةً     ــياطاً لئيم ــى س ــذي ينس   وال بال

  
   ــهب ــادحني وتل ــود الك ــظِّي جل تش  

ــاس   ــي لن ــن ٢ٍ، ولكــنين أرث ــر م   تف
  

ــيم   ــذَهب   جح م ــيم ــا جح   ٍ ليحويه
  تعثَّــر يف أشــواطه وهــو مل يــزل     

  
  ــروي اإلدعــاء ويصــخب   إىل اآلن ي

  فهبنـا أبـا الزهـراء قوتـاً فلـم يعــد       
  

ــا،   ــذب   ٣مبزودن ــتطاب ويع ــا يس   م
  ورد لنــا هــذا األصــيل لفجرنــا     

  
     اً ويسـكبـور ثـرإىل النبع يهمي الن  

ــالطريق    ــا ب ــدد خطان ــدربنا وس   ِ ف
  

  بطويـــلٌ علـــى أقـــدامنا متشـــع  
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  الصحاف.. ديوان العالمة الشيخ كاظم ابن الشيخ علي الصحاف األحسائي ـ ديوان ٤

حتقيق: الشيخ جعفر عبد احلميـد اهلـاليل ـ مكتبـة العرفـان، الكويـت، الطبعـة        
  هـ١٤٣١األوىل

  حكمة احلج

ــرم   ــت وأرض احلـ ــةُ البيـ   وحكمـ
  

ــل    ــن قب ــرفا م ــد ش ــم ق اُألم حــج ِ  
   ــاجد ــى املسـ ــالً علـ ــرفا فضـ   وشـ

  
  ِ والفوائـــد ِكـــا بـــاخلري  وبـــور  

    ــك ــه املناسـ ــرض وبـ ــج فـ   واحلـ
  

   طابــت   املســـالك لنــا كمـــا بــه  
  كَـــمعظيمـــةُ احل وحكمـــةُ احلـــج  

  
   ــم ــن حك ــةَ إالَّ م ــرف احلكم   ال يع

     ــرار ــا أسـ ــن ربنـ ــه مـ ــم بـ   وكـ
  

  ــار ــا األفكــ ــةٌ الَ حنوهــ   غامضــ
   ــر ــا ظَهـ ــا مـ ــا نعـــرف فيهـ   وإنمـ

  
ــدر    ــلَ ب ــا مث ــر و الح فيه هــد ز   ٍ ق

ــاخرةْ      ــاب الفَـ ــه الثِّيـ ــا فيـ   فَنزعنـ
  

ــوم    ــراً لي ــرةْ  ذك ــلَ اآلخ ــرب قب   ِ الْق
ــان     ــرام كاألكفــ ــناَ اإلحــ   ِ ولَبســ

ِ  
ــان    ــه إىلَ اإلنســ ــةً فيــ    ِ موعظــ

ــرؤوس يف   ِ ــفُناَ الـ   ِ املناســـك وكشـ
  

   ــك ــك الْممالـــ ــةً ملالـــ   جاللـــ
ــوم     ــه بيـ ــرنا فيـ ــف وحشـ   ِ املوقـ

  
ــوم املوقــف ِ النــاس ذكــراً حلشــر     ِ ي

    امللــــوك دســــي إذْ كــــانَ فيــــه
  

   ــوك ــده اململـــ ــياً كعبـــ   منســـ
ــى وادي  و يف   ــحاياَناَ علـ ــىن ِضـ   ِ مـ

  
ــل    ــانُ فض ــىن  قُرب ــلٌ وم ــه فض   ٍ في
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ــاراَ   ــده اجلمـ ــن بعـ ـــيناَ مـ   و رمـ
  

ـِهاراَ   ـِهاَ جـــ   طـــرداً ِإلبلـــيس بـــ
ــةْ  و يف   ــذاَء الكعبــ ــاَ حــ   ِ طوافنــ

  
ــاَ     ــد فيهـ ــعائر للعبـ ـْبةْشـ ــ   الرتـ

   ِ ِ الْحجــــر ِ اســــتالمناَ لــــركْن و يف  
  

   عهــد مــن الْعبــد لــرب الْبشــر      
ــاَ    ِ ــه ربنـ ــاَءت لوجـ ــةٌ جـ   وطاَعـ

  
  وآيـــــةٌ جاَمعـــــةٌ لحجنـــــاَ    

ــالم    ــا إىلَ اإلســـ ــوةٌ فيهـــ    وقُـــ
ِ  

  ِ ٍ ومـــدى األعـــوام ِ كُـــلِّ عـــام يف  
  ــــعمج قَــــد ــــعمجم بــــاداَ والْع  

  
  ِداداَ و أســــس الْوحــــدةَ و الْــــو  

    ــد ــا األحـ ــص لربنـ ــد خـ   و معبـ
  

   ــد ــه عبـ ــه فَللَّـ ــن فيـ ــلُّ مـ   و كُـ
ــوالَ   ــاع اَهللا والرســـ ــه أطـــ   فيـــ

  
ــوالَ    ــيطانَ و الْجهـ ــب الْشـ   و جاَنـ

  و أظهـــر التوحيــــد و اإلســــالما   
  

  صــــدق األحكامــــاِ بيتــــه و  يف  
ــوا هــذي     ِ احلكــم فــدع رجــاالً جهلُ

  
ــل    ــالوا جبه ــا قَ ا مــالو ــقَم و قَ   ٍ و س

   ِ خيــر الْحكَــم و خــذْ مــن الْمخلــص  
ِ  

ــل    فَض و ــج الْح ــة كْمم يف حــر الْح ِ ِ  
ــالم      ــى اإلسـ ــتحمد اَهللا علَـ   ِ و اسـ

 ِ  
   و الْختــــاَم ِ الْبــــدِء و حجــــة يف  

ِ  



 

  

  امليقات لّة العام الفهرس

 ٥٠ ـ ١
 

 : التالية املالحظات مراجعة الفهرس هذا من االستفادة قبل يرجى   

 
 أعـداد  يف املندرجـة  واملطالـب  املقاالت مجيع عناوين الفهرس هذا حيتوي ـ ١

 . ٥٠ ـ ١ من الة

 

 حسـب  حتتـها  املقـاالت  أدرجت اليت العناوين من رئيسياً عنواناً ١٣ ذكرنا ـ ٢
 .احملتوى

 

 حبـث  أي إىل الوصـول  القارئ على تسهل الفهرس هذا يف العامة العناوين ـ ٣
 .األحباث من

  الّة إدارة
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  العناوين: فهرس
  :وضوعاتملقائمة رؤوس ا

 ـ كلمة التحرير ١

 ـ الحج يف كالم اإلمام الخميني ـ قّدس رسّه ـ ٢

 ـ العايل مّدظله ـ الخامنئي اإلمام كالم يف الحج ـ ٣
  والحج القرآن ـ ٤

 الرشيفة السّنة يف الحج ـ ٥

  الحج فقه ـ ٦
  به املتعلقة والدروس الحج مفاهيم ـ ٧
  رسائل و أخبار و حوارات ـ ٨
 والتأريخ الحج ـ ٩

  الرشيف; الحرم; من شخصياتـ  ١٠
 العرi األدب يف الحج ـ ١١

  املقدسة ومعامله الحج جغرافيةـ  ١٢
  واملعاجم الفهارسـ  ١٣
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  ـ كلمة التحرير ١

  

  املؤلف                                      املقال          الة    عدد

  إدارة التحرير  كلمة التحرير                                         ١
  إدارة التحرير     كلمة التحرير                                         ٥
  إدارة التحرير     كلمة التحرير                                         ٩

  إدارة التحرير     كلمة التحرير                                         ١١
  ألسديا حمسن  ، سيدي أباتراب        بني يديك        ١٤
  إدارة التحرير     كلمة التحرير                                          ١٩
  إدارة التحرير                       كلمة التحرير                        ٢٦
  إدارة التحرير  كلمة التحرير               ٤٠
  إدارة التحرير  كلمة التحرير               ٥٠

 

∏   ∏   ∏ 
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 ـ الحج يف كالم اإلمام الخميني ـ قّدس رسّه ـ ٢

 املقال                               الة عدد         

  )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج                ١    
 )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج                ٢    
 )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج           ٣    
 )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج           ٤    
 )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج           ٥    
 )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج           ٦    
 )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج               ٧    
 )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج         ٨    
 )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج               ٩    
 )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج              ١٠   
 )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج              ١١   
 )سره قدس( اخلميين اإلمام كالم من                      ١٢   
 )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث من                ١٣   
 )سره قدس( اخلميين اإلمام أحاديث من                ١٤   
   ١٥            سره قدس(اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج( 
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   ١٦            سره قدس(اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج( 
   ١٧             سره قدس(اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج(  
   ١٨            سره قدس(اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج( 
   ١٩            سره قدس(اخلميين اإلمام كالم يف احلج( 
  ٢٠            سره قدس(اخلميين اإلمام كالم يف احلج( 
  ٢١            سره قدس(اخلميين اإلمام كالم يف احلج( 
  ٢٢            سره قدس(اخلميين اإلمام كالم يف احلج( 
  ٢٣            سره قدس(اخلميين اإلمام كالم يف احلج( 
  ٢٤            سره قدس(اخلميين اإلمام كالم يف احلج( 
  ٢٥            سره قدس(اخلميين اإلمام كالم يف احلج( 
  ٢٦            سره قدس(اخلميين اإلمام كالم يف احلج( 
  ٢٧            سره قدس(اخلميين اإلمام كالم يف احلج( 
  1اإلماماخلميين أحاديث يف اإلسالمي واالنسجام الوحدة       ٢٨  
  ٢٩             سره قدس(اخلميين اإلمام أحاديث يف احلج( 
  احلرام اهللا بيت حجاج إىل 1اخلميين اإلمام نداء من              ٣٠  
  املبارك ألضحى ا عيد مبناسبة 1اخلميين اإلمام كالم من          ٣١  
  هـ١٣٩٨ عام األشرف بالنجف منفاه يف 1اخلميين اإلمام حماضرات من  ٣٢  
  هـ١٤٠٧ عام ،احلرام اهللا بيت حجاج إىل 1اخلميين اإلمام نداء من        ٣٣  
  هـ١٤٠٠ عام 1اخلميين اإلمام اإلسالمية الثورة قائد حماضرات من     ٣٤  
  هـ١٤٠٧عام ؛احلرام اهللا بيت حجاج إىل 1اخلميين اإلمام نداء من      ٣٥  
  احلرام اهللا بيت حجاج إىل) سره قدس(اخلميين اإلمام نداء من          ٣٦  

  هـ١٤٠٨ عام )سره قدس(اخلميين اإلمام نداء من          ٣٧    
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  احلرام اهللا بيت حجاج إىل) سره قدس(اخلميين اإلمام نداء من          ٣٨    
  )سره قدس(اخلميين اإلمام كلمات يف احلج          ٣٩    
  )سره قدس(اخلميين اإلمام كلمات يف احلج          ٤٠    
 هـ١٣٩٩ عام احلرام اهللا بيت حجاج إىل 1اخلميين اإلمام نداء من         ٤١    
  1اخلميين اإلمام اتكلم من         ٤٢    
 هـ١٣٩٩ شوال ٢٨ 1اخلميين اإلمام اتكلم من         ٤٣    
  هـ١/١٢/١٤٠٧ ؛احلرام اهللا بيت حجاج إىل 1اخلميين اإلمام نداء        ٤٤    
 هـ١/١٢/١٤٠٧ ؛احلرام اهللا بيت حجاج إىل 1اخلميين اإلمام نداء        ٤٥             

 احلرام اهللا بيت حجاج إىل 1اخلميين اإلمام نداء        ٤٦             
  هـ ١٣٩٩...احلرام اهللا بيت جاجحل 1اخلميين اإلمام كلمات من            ٤٧             
  هـ١٤٠٧ احلرام اهللا بيت حجاج إىل 1اخلميين اإلمام نداء من            ٤٨             
  هـ١٤٠٧ احلرام اهللا بيت حجاج إىل 1اخلميين اإلمام نداء من            ٤٩             

  هـ١٤٠٦إىل حجاج بيت اهللا احلرام   1من نداء اإلمام اخلميين             ٥٠            

  
  
  

∏     ∏     ∏  
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 ـ العايل مّدظله ـ الخامنئي اإلمام كالم يف الحج ـ ٣

 

 املقال                                   الة عدد

 
 ـ العايل مدظله ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج          ١   
 ـ العايل مدظله ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج             ٢   
 ـ العايل مدظله ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج             ٣   
 ـ العايل مدظله ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج             ٤   
 ـ العايل مدظله ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج             ٥   
 ـ العايل مدظله ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج          ٦   
 ـ العايل مدظله ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج             ٧   
 ـ العايل مدظله ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج             ٨   
 »اهللا حفظه« اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج             ٩   
 »العايل مدظله«اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج             ١٠  
 »اهللا حفظه«اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج             ١١  
 العايل مدظلّه اخلامنئي السيد اهللا آية القائد أحاديث يف اخلميين اإلمام   ١٢  
 ـ العايل ظلّه مد ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث من             ١٣  
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 ـ العايل ظلّه مد ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث من        ١٤  
  ١٥             ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  ١٦             ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  ١٧             ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  ١٨                ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  ١٩             ـ اخلامنئي اإلمام كالم يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  ٢٠             ـ اخلامنئي اإلمام كالم يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  ٢١             ـ اخلامنئي اإلمام كالم يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  ٢٢             ـ اخلامنئي اإلمام كالم يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  ٢٣             ـ اخلامنئي اإلمام كالم يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  ٢٤             ـ اخلامنئي اإلمام كالم يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  ٢٥             ـ اخلامنئي اإلمام كالم يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  ٢٦             ـ اخلامنئي اإلمام كالم يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  ٢٧             ـ اخلامنئي اإلمام كالم يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
 اإليرانية اإلسالمية الثورة قائد كالم يف اإلسالمي واالنسجام الوحدة     ٢٨  
  ٢٩          ـ اخلامنئي اإلمام أحاديث يف احلج ـ العايل ظلّه مد 
  هـ١٤٢٩ عام احلرام، اهللا بيت حجاج إىل العايل مدظلّه اخلامنئي اإلمام نداء من  ٣٠  
  هـ١٤٢٩ عام احلرام، اهللا بيت حجاج إىل العايل مدظلّه  اخلامنئي اإلمام نداء من  ٣١  
  هـ١٤٣٠/  احلرام اهللا بيت حجاج إىل اإلسالمية الثورة قائد نداء من       ٣٢  
  هـ١٤٣٠ عام احلرام، اهللا بيت حجاج إىل العايل مدظلّه اخلامنئي اإلمام نداء من    ٣٣  
  هـ١٤٣١ عام احلرام، اهللا بيت حجاج إىل العايل مدظلّه اخلامنئي اإلمام نداء من    ٣٤  
  هـ١٤٣١ عام احلرام، اهللا بيت حجاج إىل العايل مدظلّه اخلامنئي اإلمام نداء من    ٣٥  
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  هـ١٤٣٢ عام احلرام، اهللا بيت حجاج إىل العايل مدظلّه اخلامنئي اإلمام نداء من    ٣٦  
  هـ١٤٣٢ عام احلرام، اهللا بيت حجاج إىل العايل مدظلّه اخلامنئي اإلمام نداء من    ٣٧  
  هـ١٤٣٣ عام احلرام، اهللا بيت حجاج إىل العايل مدظلّه اخلامنئي اإلمام نداء من    ٣٨  
  ٣٩        ـ اخلامنئي اإلمام اتمكل يف احلج هـ١٤٣٣ عام حلج  ـ العايل ظلّه مد  
  ٤٠        ـ اخلامنئي اإلمام اتمكل يف احلج هـ١٤٣٤ عام حلج  ـ العايل ظلّه مد  
  هـ١٤٣٤ عام حلج  ـ العايل ظلّه مد ـ اخلامنئي اإلمام نداء من            ٤١  
  هـ١٤٣٥ عام العايل مدظلّه اخلامنئي اإلمام... اإلسالمية الثورة قائد نداء من      ٤٢  
  هـ١٤٣٥ عام العايل مدظلّه اخلامنئي اإلمام...اإلسالمية الثورة قائد نداء من      ٤٣  
  هـ١٤٣٦ عام حج العايل مدظلّه اإلسالمية الثورة قائد نداء من             ٤٤  
  هـ١٤٣٦ عام حج العايل مدظلّه اإلسالمية الثورة قائد نداء من             ٤٥  
  هـ١٤٣٧ عام حج العايل مدظلّه اإلسالمية الثورة قائد نداء من             ٤٦  
  جرياهل١٤٣٧ جاج بيت اهللا احلرامحل العايل مدظلّه اخلامنئي اإلمام نداء من     ٤٧  
       هـ١٤٣٨ حجاج بيت اهللا احلرام ىلإ العايل مدظلّه اخلامنئي اإلمام نداء من      ٤٨  
  هـ١٤٣٨ حجاج بيت اهللا احلرام ىلإ العايل مدظلّه اخلامنئي اإلمام نداء من      ٤٩  
  هـ١٤٣٩إىل حجاج بيت اهللا احلرام  العايل مدظلّه من نداء اإلمام اخلامنئي     .٥٠  
  

∏      ∏     ∏  
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 والحج القرآن ـ ٤

 

 املؤلّف                                          املقال                 الة عدد

 آملي جوادي اهللا عبد اهللا آية                     القرآن يف احلج            ١   
 معرفة هادي حممد         )هِ يْ لَ عَ  احَ نَ جُ  الَفَ ( لفظة عند فاحصة وقفة ١   
 البدري سامي     البيت من القواعد رفع عند وإمساعيل إبراهيم دعوة ١   
 الزحيلي وهبة                      )مْ هِ لَ  عَ افِ نَ مَ  وادُ هَ شْ يَ لِ (           ٢   
 حجيت باقر حممد         )جِّ حَ الْ  ِىف  اَل دَ جِ  الَوَ ( تفسري يف احلجج إمتام    ٢   
 آملي جوادي اهللا عبد اهللا آية               ايد القرآن يف إبراهيم شريعة  ٣   
 آملي جوادي اهللا عبد اهللا آية               القرى ماُ مؤسس اخلليل إبراهيم    ٤   
 البستاين حممود.  د                         احلج آيات من فنية حملات    ١٠  
 حممد حسن                                         الشطر               ١٠  
 العابدين زين عبدالسالم                         ومناسكه احلج آيات           ١٢  
 حسن فالح                                 القرآنية االُمة           ١٢  
 شريف عبدالرمحن                              احلج آيات يف تأمالت          ١٣  
فُوا(    ١٣    األسدي سنـحم                      )الَعتيق ِبالَبيِت  َولَيطّوَّ
 احلاج حسن                             السالم عليه علي مع القرآن      ١٤  
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 األسدي حمسن                               )لَُهمْ  َمَناِفعَ  لَِيْشَهُدوا(         ١٦  
 سليمان حممد                                 احلج آية رحاب يف           ١٧  
 األسدي حمسن                                 إفاضتان بل إفاضة           ١٩  
 حممد حسن                                 )...رضاراً  َمسجداً ...(         ٢١  
 سليمان حممد                                )١(احلج آيات من        ٢٢  
 املوسوي عباس علي السيد                              احلج أشهر            ٢٢  
 سليمان حممد                                )٢(احلج آيات من          ٢٣  
 األسدي حمسن                            القرآن علوم يف واملدينة مكّة      ٢٧  
 اهللا حب حيدر            اإلسالمية ـ اإلسالمية للعالقات القرآنية املبادئ ٢٨  
 األسدي حمسن                           احلج سورة يف قراءة                ٢٩  
 الفاضل رافد                                 بيت أول                       ٢٩  
 سليمان حممد                      )ْرش عَ  َولَيالٍ *  َوالَفجرِ (             ٣٠  
 احلاج حسن                        الكرمي القرآن يف التشريق أيام          ٣٠  
  حممد حسن                       احلج آيات من آية يف قراءة           ٣٠  
  األسدي حمسن                                   الصيد                         ٣٣  
  حممد حسن                        >١< والعمرة احلج يف اإلحصار          ٣٤  
  حممد حسن                        >٢< والعمرة احلج يف اإلحصار          ٣٥  
  حممد حسن                        >٣< والعمرة احلج يف اإلحصار          ٣٦  
  األسدي حمسن...                 النبوية والسنة الكرمي القرآن يف األعراب  ٣٦  
  األسدي حمسن                                   احلجرات                     ٣٧  
  ٣٩                 األسدي حمسن                                واإلخراج الصد  
  األسدي حمسن                         وآثاراً ومظاهر سنناً اجلاهلية         ٤٠  
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٢١٤ 

  الشيخ جعفر السبحاينآية اهللا                    معىن اإلله يف الذكر احلكيم         ٤١  
  آية اهللا الشيخ جعفر السبحاين                  البسملة وأجوبتهاأسئلة حول        ٤٢  
  حمسن األسدي                        )...رِكُوَن نََجٌس ـإ�َّا الُْمشْ (مع آية:     ٤٢  
  حمسن األسدي                      )ر اللهِ ائِ عَ شَ  نْ مِ  مْ كُا لَ اهَ نَ لْ عَ َن جَ دْ بُ الْ وَ (  ٤٣  
  حسن حممد                        )امِ رَ حَ الْ  دِ جِ سْ مَ الْ  نِ عَ  ونَ دُّ ُص يَ  مْ هُ وَ (   ٤٥  
  حمسن األسدي                              )يمٍ ظِ عَ  حٍ بْ ذِ بِ  اهُ نَ يْ دَ فَ وَ (          ٤٦  
  حمسن األسدي   )                                 ١األصنام (                 ٤٧  
  حمسن األسدي   )                                 ٢األصنام (                 ٤٨  
  حمسن األسدي                                   )١أثر الكفر (                ٤٩  
  حمسن األسدي   )                                ٢أثر الكفر (                ٥٠  
  

∏      ∏     ∏  

  
  
  
  
  
  

  



    )١ـ  ٥٠فهرس العناوين : (                                                                       

٢١٥ 

  

  

 الرشيفة السّنة يف الحج ـ ٥

 
 املؤلّف                                                   املقال                   الة عدد

  
 العلوي عادل السيد                       احلج يف اإلخالص         )٢(  
 اخلراساين زاده واعظ)                              ١( السنة يف احلج           )٣(  
 احلسيين ماجد                              عرفة دعاء من فقرة شرح         )٣(  
 اخلراساين زاده واعظ)                              ٢( السنة يف احلج           )٤(  
 تربيزيان فارس                                 البالغة ج يف احلج             )٤(  

  والشبلي 7العابدين زين اإلمام بني حوار يف أسراراحلج       )٤(  
  ياملقداد حممدعلي                                                                           

 كرمي حسون فارس                )١( الصدوق الشيخ كتب يف احلج علل     ) ١٥( 
     كرمي حسون فارس                 )٢( الصدوقالشيخ  كتب يف احلج علل      )١٦( 
  كرمي حسون فارس                 )٣( الصدوقالشيخ  كتب يف احلج علل      )١٧( 
 املقدادي حممدعلي :وتقدمي إعداد         احلج أدعية مع               )١٨( 
 كرمي حسون فارس                 )٤( الصدوقالشيخ  كتب يف احلج علل      )١٨( 
 كرمي حسون فارس                                  احلج معاين                    )١٩( 
 املهاجر سعيد                                      املدينة صحيفة                   )١٩( 
 معارف جميد. د                           النبوية السنة يف األفضل احلج        )٢٧( 
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  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية   وإرشاد خطب... الوداع حجة         )٢٩( 
  .املطهرة السنة. ١: رسالتان        )٣١( 

  والسنة الكتاب ضوء يف النبوي باملولد االحتفال. ٢                
  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                                                          

  األسدي حمسن    احلج موسم يف وخطبهم أدعيتهم النبوية السنة... يف األعراب   )٣٦( 
  املقدادي حممدعلي   )    ١( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   )٣٧(
  9األكرم النيب سرية يف خمتلقة أساطري ـ١: مقالتان             )٣٨( 

  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                     والتشريع التاريخ مىن ـ٢                 
  املقدادي حممدعلي      ) ٢( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل  ) ٣٨(
  املقدادي حممدعلي     )  ٣( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل  ) ٣٩( 
  املقدادي حممدعلي   )    ٤( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل  ) ٤٠( 
  املقدادي حممدعلي  )     ٥( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل  ) ٤١( 
  املقدادي حممدعلي   )    ٦( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   )٤٢( 
  املقدادي حممدعلي   )    ٧( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل )  ٤٣( 
  املقدادي حممدعلي  )     ٨( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل )  ٤٤( 
  املقدادي حممدعلي  )     ٩( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل )  ٤٥( 
  املقدادي حممدعلي  )   ١٠( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل )  ٤٦( 
  املقدادي حممدعلي    ) ١١( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل )  ٤٧( 
  املقدادي حممدعلي    ) ١٢( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل )  ٤٨( 
  املقدادي حممدعلي    ) ١٣( :البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل )  ٤٩( 

  

∏   ∏  ∏  



    )١ـ  ٥٠فهرس العناوين : (                                                                       

٢١٧ 

  

  
 الحج فقه ـ ٦

 

 املؤلّف                                            املقال                            الة عدد

 اجلواهري سنـح                      مىن ، مزدلفة ، عرفات حدود               )١(   
  اجلعفري وبـيعق             العرب؟ جزيرة  يدخل أن املسلم لغري حيق هل       )١(    
 األراكي حمسن                               وفوريته احلج وجوب                   )١(   
 اجلواهري حسن                                   احلل أدىن                          )٢(   
   )٢ (                         األراكي حمسن                                     الصبيان حج 
 كرمي حسون فارس                    الثاين للشهيد والعمرة احلج نيات)              ٢(    
 البغدادي حممود                               احلج فقه يف رجوزة)                      ا٢ُ(    
    املختاري رضا                       الثاين للشهيد والعمرة، احلج أحكام )              ٣(   
  اليزدي اإلسالمي حممد                  األول للشهيد الكبري، املنسك)                 ٤(    
  الثاين للشهيد والعمرة، احلج مناسك          )٥(   

 املختاري ورضا املطليب أبواحلسن: قيق) حت(                                                   
  األسدي حمسن                   والفقهية التأرخيية مسريته يف إمساعيل حجر     )٥(   
  ياملقداد حممدعلي              احلرام املسجد يف اجلماعة صالة و االستدارة    )٥(   
 األول الشهيد                                      الصغري املنسك                      )٦(   
  اجلنايت إبراهيم حممد                            ومسائله الطواف)                       ٦(   
 القطيفي سنبل آل بدر ضياء :قيق)حت(  القطيفي علي للشيخ احلج مناسك)           ٧(    
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٢١٨ 

 األسدي حمسن                                      إبراهيم مقام  )                       ٧(    
 جنف آل عبدالكرمي                      ) ١( الفقه مرآة يف املكي احلرم )              ٧(    
    )٧                    ( دعلي                                       البذيل احلجاملقدادي حمم 
 اليزدي حممداإلسالمي :قيق)حت(     قفطان إبراهيم ،التمتع حج يف الواجبات أقل)  ٨(   
 الشريازي مكارم ناصر اهللا آية                 عصرنا يف األضحية حكم)             ٨(    
 جنف آل عبدالكرمي                            )٢( الفقه مرآة يف املكي احلرم)          ٨(    
 املطليب كرمي،أبواحلسن حسون فارس: (حتقيق)   الكركي للمحقق احلج مناسك)   ٩(   
 حممد حسن                                           املرأة حج شروط )                 ٩(    
 األسدي حمسن                               حلجا فريضة يف والتراخي الفور )        ١١(  
 الطبسي جواد حممد                            احلج يف اخلميين اإلمام فتاوى)         ١٢(  
  احلج فروض يف موجزة عجالة )        ١٣(  

 اليزدي اإلسالمي حممد: قيق)حت(  العلوم حبر للسيد                                           
 القبيسي هادي: قيق)حت( 1البهائي للشيخ               القبلة جهة                  )١٣(  
 القديري حممدحسن                           احلج أعمال بني الترتيب يف رسالة)    ١٣(  
 جنف آل عبدالكرمي                7طالب أيب بن علي اإلمام عند احلج فقه  )١٤(  
 القبيسي هادي :قيق)حت()                    ١( املعامل لصاحب احلج مناسك)         ١٥(  
 اهللا حب حيدر                             فقهية دراسة ، ومكانه الطواف حدود   )١٥(  
 القبيسي هادي: ت                            )٢( املعامل لصاحب احلج مناسك)       ١٦(  
 جنف آل عبدالكرمي                            الشيعة فقه يف... و النساء طواف )     ١٦(  
 القبيسي هادي :قيق)حت(                      )٣( املعامل لصاحب احلج مناسك )      ١٧(  
 الشريازي مكارم اهللا آية                        جديد حبث يف اجلمرات رمي      )١٧(  
 جنف آل عبدالكرمي                            احلج يف اهلدي أحكام عن نبذة )      ١٨(  
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٢١٩ 

 سليمان حممد حسن                           والزيارة احلج وفقه التقية قاعدة      )١٨(  
 القبيسي هادي: حتقيق 1البهائي للشيخ             القبلة يف رسالة)              ١٩(  
 اهللا حب حيدر                                          احلج يف الرمي فقه  )           ١٩(  
 األميين حممدأمني                                           التراويح صالة             )٢٠(  
 اهللا حب حيدر                                       )١( احلج يف التظليل فقه)          ٢٠(  
 التسخريي علي حممد                    الشيعة عند أحكامه وبعض مىن يف الذبح )٢٠(  
 اللنكراين الفاضل جواد حممد                       األول الطابق من الطواف)        ٢١(  
 اهللا حب حيدر                                         )٢( احلج يف التظليل فقه )       ٢١(  
 السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                     حياذيه مبا وال مبيقات المير من   )٢٢(  
 اهللا حب حيدر                                         )٣( احلج يف التظليل فقه)        ٢٢(  
 األسدي حمسن                                                لنيايبا احلج)               ٢٢(  
 السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                   الفقهاء كلمات يف اإلحرام حقيقة  )٢٣(  
 القايين حممد الشيخ األستاذ مساحة                 )١(احلج يف معاصرة فقهيات )   ٢٣(  
 اهللا حب حيدر                                                  احلج يف الذكر )          ٢٣(  
  الدروس كتاب من احلاج أمري وظائف)                    ٢٣(  

 البستاين حممود. د: إعداد                                                                        
          احللي فهد البن...احملتاج كفاية      )                   ٢٤(  

 العاملي عبداهلادي: حتقيق                                                                        
 السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية         االستطاعة بقاء عن املعجز التصرف)         ٢٤(  
 القائيين حممد الشيخ                          )٢(يف احلج معاصرة فقهيات )           ٢٤(  
 اهللا حب حيدر                                   )١(احلج يف اجلدال فقه)               ٢٤(  
 املختاري رضا                                  املعايل إحدى  عاله من هذه)           ٢٤(  
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 السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                   ومكاا الطواف صالة              )٢٥(  
 القايين حممد الشيخ                              )٣(احلج يف معاصرة فقهيات )        ٢٥(  
 هللا حب حيدر                                      )٢(احلج يف اجلدال فقه )           ٢٥(  
 اهللا حب حيدر                                         النبوي الفعل حجية)             ٢٦(  
 السبحاين جعفر الشيخ اهللا  آية                           املسعى توسعة)                ٢٧(  
 القايين حممد الشيخ                          الشريعة يف وحده وحديثاً قدمياً املسعى )٢٧(  
 اهللا حب حيدر                                       ...األفعال بني الترابط نظرية )     ٢٧(  
 القبيسي هادي: حتقيق          امليسي العاملي اهللا لطف للشيخ، الطواف يف رسالة) ٢٧(  
 احللي فهد البن                       حديثاً كتشفامل األثر، »احلج نيات« رسالة)   ٢٩(  
 أبوسليمان إبراهيم عبدالوهاب. د. أ      ...فقهية دراسة املسعى، توسعة)          ٢٩(  
 اهللا حب حيدر                                )١(واحلاجات الضرورات احلج، فقه  )٢٩(  
 اخلامنئي علي السيد العظمى اهللا آية                 االستفتاءات أجوبة)             ٢٩(  
  اهللا حب حيدر                                )٢(واحلاجات الضرورات احلج، فقه  )٣٠(  
  )٣١             (القايين حممد الشيخ                                      احلرام مسجد حد  
  املبهويت محد             )١(وعالج دراسة: األخرى والفرائض احلج بني التزاحم  )٣١(  
  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية       الكعبة حول باالستدارة مجاعة الصالة)        ٣٢(  
  املبهويت أمحد            )٢(وعالج دراسة: األخرى والفرائض احلج بني التزاحم ) ٣٢(  
  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية       )سياسية فتوى( القبلة أهل تكفري )            ٣٢(  
  القايين حممد الشيخ مساحة            املرأة حج يف املَحرم اشتراط عدم )            ٣٤(  
  اهللا حب حيدر                       العربية اجلزيرة من املسلم غري إخراج)          ٣٤(  
  ...7الباقر اإلمام حديث يف 9اهللا رسول حج وصف   )٣٥(  

  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                                                            
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٢٢١ 

  القايين حممد الشيخ اهللا آية        البيداء؟ أو الشجرة مسجد احلليفة ذي ميقات   )٣٥(  
  عندليب علي                         كان حيث املقام خلف الطواف صالة حكم    )٣٥(  
  اهللا حب حيدر                                    احلج وجوب يف الفورية    )         ٣٦(  
  عندليب علي               فيها والطواف للمطاف الطوابق بناء حكم)                ٣٧(  
  اهلندي فاضللل >والعمرة احلج مناسك يف الزهرة)          <٣٨(  

  اليزدي اإلسالمي حممد الشيخ: حتقيق                                                  
  وصالته الطواف حكم يف وتأثريه الفعلي موضعه من املقام حتويل   )٣٨(  

  القايين حممد الشيخ العالمة مساحة                                                      
  اإلحرام مواقيت يف األحكام >يواقيت< صفوة  )                     ٣٩(  

  الفاضلي علي الشيخ: حتقيق>، هـ١٣٢٣ م< النقوي مصطفى السيد العالمة                
  القايين حممد الشيخ العالمة مساحة)                 ضابط اإلسالم والكفر...      ٤١(  
  )                    التظليل للمحرم...                الشيخ علي فاضل الصددي٤١(  
  )           خالصة املنهاج يف مناسك احلاج                         العالمة احللّي٤٣(  
  )        ذات عرق، ميقات أهل العراق وغريهم    آية اهللا الشيخ جعفر السبحاين٤٤(  
  الفسوق يف احلج                   احملقق: السيد حسني النوري                     )  ٤٥(  
  )       مسائل احلج وسبب كثرا، نقد وإجابة     آية اهللا الشيخ جعفر السبحاين٤٦(  
  )             القتيل يف الزحام عند احلنابلة    الشيخ حممد جواد الفاضل اللنكراين ٤٧(  

  

  العمرة املفردة لآلفاقي               الشيخ علي فاضل الصددي                 ) ٤٧(  
  )٤٨      ()١حكم أهل اجلدة يف وجوب احلج(  

  جواد الفاضل اللنكراين   تقريراً ألحباث الشيخ حممد                    
  )٤٩ (     )٢حكم أهل اجلدة يف وجوب احلج (  
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  جواد الفاضل اللنكراين ريراً ألحباث الشيخ حممدتق                    
  الشيخ علي فاضل الصددي        أدىن احللّ)      ٥٠(  

  
  

∫     ∫     ∫  
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 به املتعلقة والدروس الحج مفاهيم ـ ٧

 

  املؤلّف                                            لاملقا              الة            عدد
 

 اهللا فضل حسني حممد                     وسياسة وحركة عبادة احلج)                ١(    
 شرارة اجلبار عبد                    اإلبراهيمي للحج االجتماعية األهداف)          ١(    
 اآلصفي مهدي حممد                     ...السالم ترسيخ يف احلج دور)               ١(   
 اهللا فضل حسني حممد               للحج والعبادي والتربوي العرفاين البعد)         ٢(   
 الشهيدي جعفر                        املستطيع؟ هو ومن اإلستطاعة هي ما)          ٢(    
   )٢                    (بيضون لبيب                                    ومعناه مبناه يف احلج 
 شهري ري حممدي حممد           اإلبراهيمي  احلج يف 1اخلميين اإلمام رؤى   )٢(   
 اآلصفي مهدي حممد                       السعي يف للرمحة الثالثة املنازل)            ٢(    
 اآلصفي مهدي حممد                                 والطواف القبلة)                     ٣(    
 السبحاين جعفر آية اهللا الشيخ                 احلج أسرار من واءـأض)                ٣(    
   )٣                 (جنف آل الكرمي عبد                              العاملي والسالم احلج 
 اآلصفي مهدي حممد                                      التلبية)                          ٤(   
    )٤         (جنف آل الكرمي عبد                       املتكاملة املفاهيم.. .  واجلهاد احلج 
 تربيزيان فارس:  إعداد          البحراين ميثم ابن الباطنة، وأعماله احلج أسرار)  ٥(   
 آملي جوادي عبداهللا اهللا آية                       احلج حول أضواء)                  ٦(   
 الفهدي عرفان                                          مجالية تأمالت)                   ٦(   
 الزجناين عميد علي عباس                مناسكه وأسرار احلج فلسفة)           ٧(   
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 اآلصفي مهدي حممد                               احلرام البيت)                   ٨(   
 كرماين حجيت جواد حممد                   ومناسكه احلج عن حملة)             ٨(   
 األسدي حمسن                                     احلرم أمن)                     ٨(   
 الكوراين علي                                   النور عن حبثاً             )       ٨(   
 املؤمن ماجدة                        )١( واألمم احلضارات عرب احلج )           ١٠(  
 احلكيم منذر السيد                            وآفاقه احلج معامل)                      ١١(  
 املؤمن ماجدة                        )٢( واألمم احلضارات عرب احلج )               ١١(  
 األسدي حمسن                                  العظيم الراحل )                         ١٢(  
 جعفر خضري                         اخلميين اإلمام عند السياسي اإلبداع)            ١٢(  
 سليمان حممد                  اخلميين اإلمام رؤية يف ومناسكه احلج معطيات)      ١٢(  
 الزجناين عميد علي عباس          املوحدة القيادة حتقيق يف احلج دور)             ١٢(  
 مرتضى آل مائدة                 للحج احلضاري واملشروع اخلميين اإلمام)         ١٢(  
 األنصاري جالل                اخلميين منظاراإلمام يف للحج السياسي البعد )      ١٢(  
 األعرجي زهري                         احلج ملناسك االجتماعية األبعاد)              ١٢(  
 احلداد كفاح                                  واحلج اخلميين ماماإل )                    ١٢(  
 يزبك حسن حممد                       الكلمة وتوحيد التوحيد كلمة )               ١٢(  
 األسدي خمتار                      جديدة إحيائية رؤية ـ اإلبراهيمي احلج)         ١٢(  
 النابلسي عفيف                        ...و السياسية الوحدة يف احلج أثر  )           ١٢(  
 املؤمن ماجدة                           اخلميين اإلمام فكر يف احلج أبعاد )           ١٢(  
 حسن حيدر                                 اإلمام نظر يف احلج فريضة )               ١٢(  
 عالوي حسني                       ..و واالجتماعية التربوية وآثاره احلج      )    ١٢(  
 املدين حممد                           احلج جمتمع مع وقفة )                             ١٢(  
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 لواسطيا أمحد               اإلمام نظر يف للحج االجتماعي البعد )                  ١٢(  
 صاحل علي نبيل                          الوحدة مهوم)                                   ١٢(  
 املؤمن ماجدة                 )٣( واألمم احلضارات عرب احلج)                       ١٣(  
 حامت ورين                   واللغة الكتاب ضوء يف الغدير حديث)                  ١٤(  
 خرياهللا علي                  املسلمني ووحدة اإلسالمية املصلحة)                    ١٤(  
 املقدادي حممدعلي     7علي اإلمام رؤى يف للحج املعنوي البعد)                ١٤(  
 العابدين زين عبدالسالم       واملوقع البناء سر: املشرفة الكعبة                )     ١٤(  
 الدليمي لؤي                             احلج فلسفة من)                                ١٥(  
 األسدي حمسن                            العظيم اإلرثُ )                                ١٥(  
  )١( السداد أراد لمن الرشاد منهج)                  ١٥(  

  القزويينجودت: قيق)حت( الغطاءجعفركاشف  الشيخ رسالة                                   
 الضيقة حسن.  د              سوسيولوجية دراسة ، احلج ظاهرة)                 ١٥(  
 السيد رضوان                          املكّي املؤمتر فكرة )                           ١٦(  
  )٢(السداد أراد ملن الرشاد منهج)                  ١٦(  

 القزويين جودت: قيق)حت(  الغطاء جعفركاشف الشيخ رسالة                              
 القادر عبد                              احلج وعلوم أسرار)                          ١٦(  
  )٣(السداد أراد ملن الرشاد منهج)                  ١٧(  

 القزويين جودت: قيق)حت( الغطاء جعفركاشف الشيخ رسالة                                
 العلوي عادل السيد                     احلج أخالق من)                            ١٨(  
 الغازي الدين مثري حممد          اإلسالمية الوحدة يف احلج دور      )             ١٨(  
 شكري فريد. د           ...الثقايف التعارف لتكريس املستقبلية اآلفاق)            ١٩(  
 العلوي عادل السيد                 9حممد النيب قرب زائراً يا)                     ١٩(  
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 اهليلة احلبيب حممد. د         واالجتماعية الثقافية احلياة يف احلج أثر)             ١٩(  
 قنديل حممد. د                     الروح آلفاق العنان إطالق احلج)                ٢٠(  
 القرشي شريف باقر                     تشريعه من واحلكمة احلج )                  ٢٠(  
 اهلادي جعفر الشيخ                            كماهي احلقيقة)                          ٢٠(  
 عسكر قاضي علي السيد        اإلسالمية الثقافة املكرمة،عاصمة مكّة)           ٢١(  
 األسدي حمسن                 :البيت أهل مدرسة يف.. احلج فلسفة)          ٢١(  
 الرفاعي عبداجلبار                  ...7اخلليل إبراهيم مع موعد                )٢١(  
 آملي جوادي عبداهللا اهللا  آية)                 ١(وحكَم رموز احلج)                   ٢٢(  
 آملي جوادي عبداهللا اهللا آية                )٢(وحكَم رموز احلج)                 ٢٣(  
 منصور الدين عالء حممد              الشريازي السعدي گلستان يف احلج)        ٢٣(  
 الناصري شريف تقي                             احلج يف أضواء)                    ٢٣(  
 آملي جوادي عبداهللا اهللا آية)                   ٣(وحكَم رموز احلج)                 ٢٤(  
  )٢٤      (واحلقيقة والطريقة الشريعة أهل حج  

 املطليب أبواحلسن السيد: )حتقيق( اآلملي حيدر السيد                                        
 األسدي حمسن                                    مباركة مائدة احلج)                ٢٤(  
 آملي جوادي عبداهللا اهللا  آية)                    ٤(موحكَ رموز احلج)                ٢٥(  
 معادخيواه عبدايد                       التاريخ يف 7إبراهيم حجة رمزية)      ٢٥(  
 األسدي حمسن                               منوذجاً واحلج الرمحة الرسول)         ٢٦(  
 القائيين حممد الشيخ                      أوأمياً قارئاً كونه يف 9النيب معجزة)    ٢٦(  
 املدين حممود السيد                             9الرسول أجداد إميان)            ٢٦(  
 احلاج حسن                                       9املصطفى سرية)               ٢٦(  
 حممد حسن                                       الوداع حجة يف قراءة)             ٢٦(  
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 الفضلي نادر. د                    »البالغة ج« خالل من النبوية البعثة مشاهد) ٢٦(  
 آملي جوادي عبداهللا اهللا آية)                       ٥(وحكَم رموز احلج)             ٢٧(  
  )٢٨ (يف اخلامنئي اإلمام ممثّل كلمة نص شهري ري حممدي حممد                احلج 
 السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية   اإلسالمي واالنسجام الوطين االحتاد)              ٢٨(  
 اآلصفي مهدي حممد الشيخ     احلج مشاهد يف الواحدة األمة جتليات)            ٢٨(  
 األسدي حمسن                     ومواقف رواداً وحدويال املشروع)              ٢٨(  
 املهاجر سعيد                              ومعامل قواعد الوحدة)                     ٢٨(  
  احلاج حسن                          احلج عن قرأته مما شيء)                        ٢٨(  
 سليمان حممد                    طيبة وحدوية حضارية رحلة احلج)               ٢٨(  
 آملي جوادي عبداهللا اهللا  آية)             ٦(وحكَم رموز احلج)                       ٢٩(  
  منوذجاً والزهر نشرالنور الشريف، احلرم علماء)        ٢٩(  

 باقادر أمحد أبوبكر. د. أ                                                                     
 آملي جوادي عبداهللا اهللا  آية)               ٧(وحكَم رموز احلج)                     ٣٠(  
 اآلصفي مهدي دحمم الشيخ                         السعي)                            ٣٠(  
 القائين حممد الشيخ             ...النبوية السرية حفّاظ :البيت أهل أئمة )     ٣٠(  
  املهاجر سعيد                                    منوذجاً احلج مظهر)                  ٣٠(  
  آملي جوادي عبداهللا الشيخ اهللا آية         )٨(وحكَم رموز احلج)                 ٣١(  
  اآلصفي حممدمهدي الشيخ اهللا آية         عرفة على اهلابطة الرمحة)                ٣١(  
  آملي جوادي عبداهللا الشيخ اهللا آية        )٩(حكَم و رموز احلج)                 ٣٢(  
  اآلصفي حممدمهدي الشيخ اهللا آية      احلج؟ مكاسب على حنافظ كيف)         ٣٢(  
  آملي جوادي عبداهللا الشيخ اهللا آية         الشريفة الكعبة حول وجيزة)          ٣٣(  
        السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                 رسالةٌ و) التربك( مقالةٌ)             ٣٣(  
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  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                اإلخالص كلمة يف اإلله)             ٣٤(  
  عسكر قاضي السيدعلي                  واإلجتماعية التربوية أبعاده و احلج)     ٣٤(  
  عسكر قاضي السيدعلي                وبركات خصائص.. واحلج املكرمة مكة)    ٣٥(
  األسدي حمسن      >                          احلج حقيقة<: كتاب يف قراءة)       ٣٥(  
  احليدري كمال السيد العالمة مساحة             )١(العقيدة يف مطارحات)         ٣٦(  
    احليدري كمال السيد العالمة مساحة               )٢(العقيدة يف مطارحات)         ٣٧(  
ــةٌ) ٣٧(   ــوذجي جــو احلــج :وحــوار مقال ــب من  تتشــت أســباب، والوحــدة للتقري

التسخريي حممدعلي الشيخ اهللا آية                                         اإلسالمية  ةاألم  
  احليدري كمال السيد العالمة مساحة           )٣(العقيدة يف مطارحات)           ٣٨(  
  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                  وعللها حقيقتها العصمة،)           ٣٩(  
  احليدري كمال السيد العالمة مساحة           )٤(العقيدة يف مطارحات)           ٣٩(  
  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية  الشريفة والسنة القرآن ضوء على التكفري ظاهرة) ٤٠(  
  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                )         معىن اإلله يف الذكر احلكيم٤١(  
  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية)        أسئلة حول البسملة وأجوبتها                ٤٢(  
  معامل احلج اإلبراهيمي                        الشيخ علي فاضل الصددي   )          ٤٩(  

  

  
∏   ∏   ∏  
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  رسائل و أخبار و حوارات ـ ٨
 

 املؤلّف                                         املقال                الة           عدد

 

  )٢     (لشؤون الفقيه الويلّ ممثّل مع حوار شهري ري حممدي حممد      والزيارة احلج 
 اخلراساين زاده واعظ                باز ابن إىل زاده واعظ األستاذ رسالة)         ٥(  
  )٥              (شهري ري حممدي حممد                  ...الفقيه الويل ممثّل مع حوار 
 البالدي غيث بن عاتق ،احلجازي املؤرخ مع لقاء)               ٦(  
 السعودية العربية اململكة حج وزير إىل والزيارة احلج منظمة رئيس رسالة)  ٨(  
 األسدي حمسن:  احملاور                     وحوار لقاء)                               ٩(  
 رفسنجاين هامشي اهللا آية مساحة مع وحوار لقاء)        ١٣( 
 اإلسالمي التنمية بنك رئيس مع حوار            )١٦( 
 السقاف حسن                             باز ابن رسالة على تعليق)                   ١٦( 
 القبيسي هادي: إعداد         األمني والسيد البالغي الشيخ بني مراسالت)         ١٨( 
 األسدي حمسن: حاوره      السبحاين الشيخ اهللا آية مساحة مع وأفكار آراء)      ١٨( 
 )٢٢  ( شهري ري حممدي حممد    والزيارة احلج شؤون يف الفقيه الويل ممثّل مع حوار  
  التحرير إدارة                          السعودية الصحافة يف جولة)                ٣١( 
  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                  مفتوحة رسالة  )                     ٣٣( 
  التحرير إدارة                              السعودية الصحافة يف جولة)              ٣٣( 
  التحرير إدارة                              السعودية الصحافة يف جولة)              ٣٤( 
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  التحرير إدارة                              السعودية الصحافة يف جولة)               ٣٥( 
  الشريفني احلرمني شؤون رئيس احلصني، عبدالرمحن بن صاحل الشيخ مكتب يف)    ٣٦( 

  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                                                        
  >احلج ميقات< لة ودي حديث أول   )             ٣٦( 

  والزيارة احلج شؤون يف الفقيه ويلّ لممثّ مع                                          
  عسكر قاضي علي السيد واملسلمني حجةاإلسالم مساحة        

  الصايف عباس السيد: تعريب                                                                 
  التحرير إدارة                              السعودية الصحافة يف جولة)                 ٣٦( 
  لتسخرييا حممدعلي الشيخ اهللا آية       اإلسالمية األمة تشتت أسباب: حوار   )٣٧( 
        التحرير إدارة                                    الشريفني احلرمني من أخبار)         ٣٧( 
        التحرير إدارة                                    الشريفني احلرمني من أخبار   )      ٣٨( 
  التحرير إدارة                                  الشريفني احلرمني من أخبار)        ٣٩( 
     التحرير إدارة                                  الشريفني احلرمني من أخبار)        ٤٠( 
     التحرير إدارة                                      الشريفني احلرمني خبارأ       )     ٤١( 
     التحرير إدارة                                    الشريفني احلرمني أخبار          )٤٢( 
  إىل أحد علماء السعودية السبحاين جعفر الشيخ اهللا آيةرجع الديين امل رسالة)  ٤٣( 
     التحرير إدارة                                      الشريفني احلرمني أخبار    )        ٤٣( 
     التحرير إدارة                                      الشريفني احلرمني أخبار    )        ٤٤( 
     التحرير إدارة                                      الشريفني احلرمني أخبار    )        ٤٥( 
     التحرير إدارة                                      الشريفني احلرمني أخبار    )        ٤٦( 

  

∏   ∏   ∏  
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 والتأريخ الحج ـ ٩

 

 املؤلّف                                    املقال                                    الة عدد
 

   )١                       (اإلبراهيمي احلج وند آئينه صادق             اجلاهلي واحلج 
 عسكر قاضي علي السيد             األكرب احلج يوم)                               ١(   
 املهاجر عباس                       واملدينة مكة أسواق)                             ١(   
 الفقيهي مهدي حممد                      مكّة أمساء)                                     ١(   
                                                 الشريف املسجدالنبوي يف القبلة عن تأرخيية نبذة)          ١(   

 اليوسفي هادي حممد                                                                          
 سيالنابل عفيف                         مكّة فتح يف 7علي دور)                   ٢(   
 الواسطي أمحد                            العربية اجلزيرة يف اليهود)                   ٢(   
 املهاجر عباس                  العصور مر على املكرمة ملكّة العمرانية النواحي)     ٢(   
 أجمد أبو حسن                               الكربى بدر غزوة)                      ٢(   
 راد مهدوي علي حممد                 »تعريف« للفاكهي مكة أخبار)               ٢(   
 احلسون تربيزيان فارس                 املوسوي وبيت احلج إمارة)                 ٣(   
 عسكر قاضي علي السيد               بـطال أيب شعب حول حتقيق)              ٣(   
 صادق باقر رضا حممد                   وأمنه البيت حرمة على االعتداء)            ٣(    
 زماين أمحد                                      املنورة املدينة أمساء)                  ٣(   
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٢٣٢ 

 الواسطي أمحد                      اليهودية ةالعقلي على الفكرية التأثريات أبعاد)   ٣(   
 الواسطي أمحد                                    التأريخ موكب يف احلج)                ٤(    
 خازم علي                       اإلرهاب وتأريخ وحجاجهما الشريفان احلرمان)  ٤(    
 حممد عبداملطلب           الزائف والسلطان العابد اإلمام بني األسود احلجر)        ٥(   
 األسدي حمسن                والفقهية التأرخيية مسريته يف إمساعيل حجر)         ٥(   
 اليوسفي هادي حممد              ؟...األصنام حول 9النيب طاف هل          )٥(   
 راد مهدوي حممدعلي            »مكّة أخبار« :وكتابه األزرقي أبوالوليد)          ٥(   
    الرفاعي عبداجلبار                     احلجاز يف العلمية احلياة نشأة)                ٦(   
   )٦        (املؤمن عبداهللا: ت دولتشني عبدالعزيز                سنة مائة قبل ما احلج 
  باشا صربي أيوب                       ومرامسه الكعبة تعمري)                        ٧(   

 عسكر قاضي علي السيد: إعداد                                                             
 اجلعفري يعقوب                        مكّة يف وفتنتهم القرامطة)                     ٧(   
 احلسيين الدين شهاب                          احلرة واقعة                        )   ٧(   
 السعيد حسن                      )١( املقدسة الديار يف مشبوهة مهمات )٨(   
  السعيد حسن                              )٢( املقدسة الديار يف مشبوهة مهمات)    ٩(   
  القاجاري البالط من رجل رحلة           )١( اإليرانية احلج رحالت من)        ٩(   

  عسكر قاضيالسيدعلي: تقدمي                                                                
 فكرت آصف                                  الكعبة تكسي اخلراسانية احللة)       ٩(   
 النصريي كاظم                              العربية اجلزيرة يف االقتصادي الوضع)    ٩(   
 اإلسالمي حسن                                  )٢( اإليرانية احلج رحالت من)     ١٠(  
 السعيد حسن                              )٣( املقدسة الديار يف مشبوهه مهمات)  ١٠(  
 النصري نعمان                                                  املعلقات      )           ١٠(  



    )١ـ  ٥٠فهرس العناوين : (                                                                       

٢٣٣ 

 الواسطي أمحد                               العربية اجلزيرة يف االجتماعي الوضع)  ١٠(  
 مريزا فرهاد كرمية                               )٣( اإليرانية احلج رحالت من)    ١١(  
 السعيد حسن                                )٤( املقدسة الديار يف مشبوهة مهمات )١١(  
   حبرالعلوم العالمة للسيد                                     الكرام حتفة)              ١١(  

 ارياألنص حممدرضا: تقدمي                                                                  
 النقدي حممد                                وأشجان خواطر . . . العتيق البيت)     ١٣(  
 السعيد حسن                              )٥(املقدسة الديار يف مشبوهة مهمات)   ١٣(  
 األعرجي زهري  ـ النابلسي عفيف                  مكّة فتح يف علي دور)         ١٤(  
  النابلسي لعبدالغين                    وااز احلقيقة كتابيف الشريفان احلرمان  )١٥(  

 املقدادي حممدعلي :وحتقيق تقدمي                                                            
 السعيد حسن                            )٦( املقدسة الديار يف مشبوهة مهمات    )١٥(  
 مبارك يوسف                          قريظة وبين بدر، أسرى من رسايل موقف) ١٦(  
 عسكر  قاضي علي السيد           الرحالة يرويها كما;  احلجاج مشاكل)           ١٧(  
 اجلميح عبدالعزيز بن إبراهيم       العربية واجلزيرة احلجاز يف احلج أدب)         ١٨(  
 الرفاعي عبداجلبار          أمحد آل جالل رحلة) ٤(اإليرانية احلج رحالت من )١٩(  
 سعيدالعلوي بن سعيد. د                     املغريب احلج أدب        )             ١٩(  
 العبادي صادق                               الفارسية الرحالت أدب)                  ٢٠(  
 الطويلي خالد                         املستشرقني كتب يف واحلجاج احلج)          ٢١(  
 مببا آدم                                   إكس مالكومل األمريكي، الداعية)            ٢٢(  
 الطهراين آغابزرگ                     الذريعة لصاحب احلجية الرحلة)            ٢٣(  
 العارف حسن يوسف. د                  العريب املشرق يف احلج أدب)               ٢٣(  
 ستادياأل رضا الشيخ                       املكرمة مكّة من حكايات)               ٢٥(  
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٢٣٤ 

 الصائغ عبداخلالق                   األمني حمسن السيد للعالمة احلجية الرحلة   )٢٥(  
 األسدي حمسن                           املنورة املدينة تاريخ من صفحات)          ٢٥(  
    سليمان حممد                                       القضاء عمرة)                     ٢٦(  
  الصائغ عبداخلالق                            اجلاهلية يف 9النيب جمتمع             )٢٦(  
  األسدي حمسن!!                                      األذان ولد هكذا                   )٣١(  
  احلائري أيوب          احلجةاحلرامذي شهر مناسبات )اللهِ  امِ يَّ أَ بِ  مْ هُ ْر كِّذَ  وَ ( )    ٣٣(  
  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية       )١(فيه 9النيب وذكريات ، حراء غار)       ٣٧(  
  التارخيية أدواره يف دراسة وخزينتها، الكعبة بئر األخسف)             ٣٧(  

   نصار عبودي عمار. د                                                                         
  .)٢(9األكرم النيب سرية يف خمتلقة أساطري ـ١: مقالتان)            ٣٨(  

  السبحاين جعفر الشيخ اهللا آية                 والتشريع التاريخ مىن ـ٢                   
     حممد حسن                         وأبواا فأسوارها املنورة املدينة حصون)       ٣٩(  
  مصطفى أفندي شفيق حممد                  واحلجاز جند قلب يف                  )  ٤٠(  
  )                  قراءة يف ظاهرة الردة                            حمسن األسدي٤١(  
  )          امللك عبد العزيز يف الوثائق اإليرانية          األستاذ: رسول جعفريان٤٣(  
  ) الغنائم منوذجاً          األستاذ: حمسن األسدي١)         موارد عصر الرسالة (٤٤(  
  )               أمحد خامه يار١)       مقتطفات من رحلة  احلج، للقندهاري...(٤٤(  
  )                         حمسن األسدي٢)                    موارد عصر الرسالة (٤٥(  
  )               أمحد خامه يار٢مقتطفات من رحلة  احلج، للقندهاري...(     )  ٤٤(  
  )               أمحد خامه يار٣)       مقتطفات من رحلة  احلج، للقندهاري...(٤٤(  
  )         سدانة الكعبة الشريفة على مر العصور                     إدارة التحرير٤٧(  
  علی مكة املكرمة و املدينة املنورة لوقفية لقرى املوقوفةالوثيقة ا)  ٤٧(  



    )١ـ  ٥٠فهرس العناوين : (                                                                       

٢٣٥ 

         الواثقي الشيخ حسني           وهی اليت وقعت حبوايل شرياز                            
  )  احلج يف األدب الياباين، يوكو (سارة) تاكاهاشي   أ. د. مسري عبداحلميد إبراهيم٤٨(  
  )٤٨أ. حسني حممد بافقيه ـ أ. د. باقادر١كتابات املكيني( مة يفاملكر ومكة ) احلج      (  
  )  معلومات حول نفوذ الشيعة اإلمامية يف املدينة املنورة...       رسول جعفريان٤٩(  
  )٤٩أ. حسني حممد بافقيه ـ أ. د. باقادر٢كتابات املكيني( املكرمة يف ومكة ) احلج       (  
  

  
∏      ∏      ∏  
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٢٣٦ 

  
 الرشيف; الحرم; من شخصيات ـ ١٠

 

 املؤلّف                                        املقال                             الة عدد

 احلسون تربيزيان فارس                )١( مظعون بن عثمان)                      ٢(   
 سليمان حممد)                             ٢( مسعود بن اهللا عبد)                       ٣(   
 سليمان حممد                        )٣( الكندي األسود بن املقداد)                  ٤(   
 املهاجر عباس                      )     ٤( عبداملطلب بن محزة)                    ٥(   
 األسدي حمسن                            )٥( عباس بن عبداهللا)                      ٦(   
 حممد حسن                                  )٦( جعفرالطيار)                        ٨(   
   )٩                    (خدجية املؤمنني أم )سليمان حممد                                )٧ 
 األسدي حمسن                              )٨( ياسر بن عمار)                    ١٠(  
  احلاج حسن                                     )٩( سلمة أم)                        ١١(  
 حممد قاسم                                         مكّة زعماء)                       ١١(  
 احلاج حسن                                       )١٠( أبوذر)                       ١٣(  
 حممد حسن                             7علي اإلمام حياة على إطاللة)          ١٤(  
 جعفريان رسول                       ...»الوالية« كتاب حول موجزة نظرة)       ١٤(  
 السعيد حسن                              اآلخر والرأي... 7علي اإلمام)         ١٤(  
 سليمان مدحم                            »الكعبة وليد علي« كتاب يف قراءة)        ١٤(  
 حممدعلي ماجد                          املعاصرين بأقالم 7علي اإلمام)         ١٤(  
 احلاج حسن                              )١١( األنصاري أيوب أبو)                ١٥(  
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٢٣٧ 

 حممد حسن                                  )١٢( األرت بن خباب)                ١٦(  
 حممد حسن                                 )١٣( اهللا رسول مؤذِّن بالل،)              ١٧(  
 احلاج حسن)                                          ١٤( أبوطالب)                    ١٨(  
 احلاج حسن           )                            ١٥( معاذ سعدبن)                ١٩(  
 األسدي حمسن                             )١٦( األنصاري عبداهللا بن جابر)        ٢٠(  
 سليمان حممد                                    )١٧( رواحة بن عبداهللا)             ٢١(  
 احلاج حسن                                      )١٨( ثابت بن خزمية)              ٢٢(  
 األسدي حمسن                                   )١٩( اليمان بن حذيفة)             ٢٣(  
 القبيسي هادي                                   )٢٠( الفارسي سلمان)              ٢٤(  
 حممد حسن                              )٢١( حتتذى داعية عميس، بنت أمساء)    ٢٥(  
 سليمان حممد                                      )٢٢( عمري بن مصعب)            ٢٧(  
 سليمان حممد                                      )٢٣( اخلدري سعيد أبو)          ٢٩(  
  )٣٠             (كعب بن أىب )األسدي حمسن                                         )٢٤ 
  نصار عبودي عمار. د         7طالب أيب بن علي اإلمام بن األطرف عمر  )٣٠(  
  سليمان حممد                          )٢٥( 9اهللا رسول موىل رافع أبو)           ٣١(  
  األسدي حمسن                          )٢٦( األنصاري عبادة بن قيس)             ٣٢(  
  سليمان حممد                           )٢٧( ـ 1الطائي حامت بن عدي)           ٣٣(  
  األسدي حمسن                       )٢٨( ـ تصدقه آيات ـ أرقم بن زيد)         ٣٤(  
  األسدي حمسن                                  )٢٩(حارثة بن زيد)                 ٣٥(  
  )٣٦          (جحش بنت زينب املؤمنني أم )سليمان حممد                          )٣٠  
  سليمان حممد                                 )٣١(مكتوم أم ابن         )         ٣٧(  
  األسدي حمسن             )٣٢( وحبيبها اإلمامة ربيب ـ بكر أيب بن حممد)        ٣٨(  
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٢٣٨ 

  سليمان حممد                        )٣٣(التيهان بن مالك اهليثم أبو)                ٣٩(  
  حممد حسن                )٣٤( عليه اهللا رضوان عدي بن حجر الصحايب)      ٤٠(  
  سليمان حممد                 )        ٣٥الصحايب (هاشم املرقال) ـ (        )     ٤٢(  
  )                         حسن احلاج٣٦األنصاريان: ابنا حنيف (          )       ٤٤(  
  )                         حسن احلاج  ٣٧اإلخوة الثالثة الصاحلون (               )٤٦(  
  )                                 حسن احلاج٣٨)                         خزاعيون (٤٧(  
  حممد سليمان    )                      ٣٩عد بن عبادة األنصاري ()             س٤٨(  
  حممد سليمان   )                       ٤٠)            الرباُء بن عازب األنصاري (٤٩(  
  )                       حممد سليمان٤١عبادة بن الصامت األنصاري (            )٥٠(  
  
  

∂      ∂      ∂ 
  

  
  

  

  
  
  
  
  

  



    )١ـ  ٥٠فهرس العناوين : (                                                                       

٢٣٩ 

  
  

 العرi األدب يف الحج ـ ١١

 

 املؤلّف                                   املقال                                   الة ددع
  

 احلسيين علي حممد                      عرفانية ترنيمة                         )        ٦(   
 شعرية خمتارات)                              ٧(   
 العريب األدب يف احلج)                          ٨(   
 شعرية خمتارات)                             ١٠(  
 املقدادي حممدعلي: إعداد           العريب األدب يف احلج)                          ١١(  
 مجيل جواد                                األخضر العظيم                )               ١٢(  
  9اهللا رسول يرثي ثابت بن حسان                    شعرية خمتارات)           ١٣(  
 الشعر مرآة يف 7علي اإلمام)                      ١٤(  
  )١٥                          (درضا: إعداد        العريب األدب يف احلجاألنصاري حمم 
  )١٦                          (العريب األدب يف احلج 
  )١٧                          (العريب األدب يف احلج 
 اجلميح عبدالعزيز بن إبراهيم. د         العربية  واجلزيرة احلجاز يف احلج  أدب)    ١٨(  
 شعرية خمتارات)                               ١٩(  
 املقدادي علي حممد: إعداد                                   شعرية خمتارات)       ٢٠(  
 األنصاري حممدرضا: تقدمي                  وقصيدة رسالتان التراث، معامل من  )٢١(  
 الشريف علي الطيب. د                  سالماإل ماقبل شعراء وجدان يف مكّة)    ٢١(  



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٤٠ 

 إبراهيم عبدالرحيم مسري. د               اهلندية القارة شبه أدب..يف أثراحلج )     ٢١(  
 التحرير إدارة                           العريب األدب يف احلج)                         ٢٢(  
 احلسيين علي حممد. د                      شعرية خمتارات)                            ٢٣(  
 1الرضي الشريف ديوان                  شعرية خمتارات)                          ٢٤(  
 املهاجر سعيد                      الشعراء كلمات يف 9اهللا رسول)               ٢٦(  
 املعتزيل احلديد أيب إبن                      شعرية خمتارات)                           ٢٧(  
  شوقي أمحد                                     اهلدى ولد)                              ٢٩(  
  طراد حسن الشيخ                       العريب األدب يف احلج)                     ٣٤(  
  التحرير إدارة                            العريب األدب يف احلج                     )٣٦(  
  التحرير إدارة          9املصطفى حممد ونبينا سيدنا مدح )١(الربدة قصيدة   )٣٧(  
  التحرير إدارة          9املصطفى حممد ونبينا سيدنا مدح )٢(الربدة قصيدة   )٣٨(  

  املقدادي حممدعلي: إعداد   )      احلج يف األدب العريب ـ خمتارات شعرية      ٤١(  
  )                  احلج يف األدب العريب                                  إدارة التحرير٤٤(  
  لتحرير)      احلج يف األدب العريب ـ خمتارات شعرية                       إدارة ا٤٨(  
  الشيخ حسني الواثقي :إعدادمن أدب احلج                                  )        ٥٠(  
  

  
∫     ∫     ∫  

  
  
  

         



    )١ـ  ٥٠فهرس العناوين : (                                                                       

٢٤١ 

  
  

 املقدسة ومعامله الحج جغرافية ـ ١٢

  

 املؤلّف                                       املقال                                الة عدد

 خويلد عبدالرمحن             )١... (األثرية واألماكن املساجد)                     ٣(   
 البالدي ثغي بن عاتق)      ١( التأرخيية مكّة معامل معجم خمتصر)                  ٣(   
 خويلد عبدالرمحن)              ٢... (األثرية واألماكن املساجد)                     ٤(   
 البالدي ثغي بن عاتق)       ٢( التأرخيية مكّة معامل معجم خمتصر)                  ٤(    
 الفضلي عبداهلادي                          املنازل قرن)                               ٥(   
 البالدي غيث بن عاتق      )٣( التأرخيية مكّة معامل معجم خمتصر)                 ٥(   
 خويلد عبدالرمحن             )٣( ...األثرية واألماكن املساجد)                     ٥(   
 الفضلي عبداهلادي                           اجلحفة)                                   ٥(   
 عسكر قاضي علي يدالس                 عرفات أرض)                               ٦(   
 خويلد عبدالرمحن              )٤( ...األثرية واألماكن املساجد)                     ٦(   
 البالدي غيث بن عاتق)       ٤( التأرخيية مكّة معامل معجم خمتصر)                  ٧(    
 خويلد عبدالرمحن              )٥( ...األثرية واألماكن املساجد)                    ٧(   
 خويلد عبدالرمحن              )٦( ...األثرية واألماكن املساجد)                     ٨(   
 الفضلي اهلادي عبد                           يلملم)                                   ٩(   
 الغروي اليوسفي حممدهادي             إبراهيم مقام: البينات اآليات من)          ٩(   
  احلرام اهللا بيت تأسيس يف األنام مفرحة                   )١٠(  

 األنصاري حممدرضا: ت                    الكاشاين العابدين زين للشهيد                
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 البحراين املبارك إبراهيم علي             )١( املنازل قرن)                          ١٠(  
 النجمي صادق حممد                املطلب عبد بن عبداهللا ضريح)                   ١٠(  
 الطبسي حممدجواد               أرضها وقداسة فضلها ، املنورة املدينة)             ١١(  
 البحراين املبارك هيمإبرا علي             )٢( املنازل قرن)                           ١١(  
 البحراين املبارك إبراهيم علي)             ٣( املنازل قرن)                          ١٣(  
 املطليب أبواحلسن: إعداد املامقاين للشيخ            حجرإمساعيل ،العراقي الركن )١٦(  
        دهيش بن عبدامللك. د .أ: تأليف)   ١(... واألعالم املكّي احلرم: بكتاب تعريف )١٧(  

 األسدي حمسن: وتعريف تقدمي                                                               
 البالدي غيث بن عاتق                      والنخيل احلصون ذات ،خيرب)         ١٧(  
 القمي األنصاري حممدرضا: إعداد      الرومي خضر بن حملمد اللطيفة التحفة)     ١٧(  
  دهيش بن عبدامللك. د .أ: تأليف   )٢(... واألعالم املكّي احلرم: بكتاب تعريف  )١٨(  

 األسدي حمسن: وتعريف تقدمي                                                               
 النجفي باقر حممد. د                           خم لغدير اجلغرايف املوقع)             ١٩(  
 النجمي صادق حممد                       املباهلة؟ مسجد أم اإلجابة مسجد)       ٢٠(  
 جعفريان رسول                     القدمية اجلغرافية النصوص يف العرب جزيرة)  ٢٣(  
 حسن خليفة حممد. د                     السامية اللغات يف...وأمساؤها مكة)        ٢٤(  
  عبدالعزيز الدسوقي مسري. د            املدن جغرافية يف دراسة املكرمة، مكّة   )٢٥(  
  )١(املكرمة مكة يف املتواترة املأثورة األماكن            )٣٢(  
  املقدادي حممدعلي: وتقدمي إعداد                     سليمان أبو إبراهيم عبدالوهاب. د
  )٢(املكرمة مكة يف املتواترة املأثورة األماكن)            ٣٣(  
  املقدادي حممدعلي: وتقدمي إعداد                      سليمان أبو إبراهيم عبدالوهاب. د
  )٣(املكرمة مكة يف املتواترة املأثورة األماكن )          ٣٤(  



    )١ـ  ٥٠فهرس العناوين : (                                                                       

٢٤٣ 

  املقدادي حممدعلي: وتقدمي إعداد                      سليمان أبو إبراهيم عبدالوهاب. د
  ) طريق جند و جبل مشّر يف املصادر اإليرانية      األستاذ: رسول جعفريان٤٢(  

 
∏      ∏      ∏  
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  واملعاجم الفهارس ـ ١٣

 

 املؤلّف                                      املقال                     الة  عدد 

 البالدي غيث بن عاتق             )١( التأرخيية مكة معامل معجم خمتصر)             ٣(   
 البالدي غيث بن عاتق              )٢( التأرخيية مكة معامل معجم خمتصر)             ٤(   
 الرفاعي اجلبار عبد                  )١( ..والزيارة احلج يف ماكتب معجم )            ٤(   
 التحرير إدارة                          ٤ ـ ١ احلج ميقات لة العام الفهرس)           ٤(   
 الرفاعي عبداجلبار                   )٢( ..والزيارة احلج يف ماكتب معجم)            ٥(   
 البالدي غيث بن عاتق)               ٣( التأرخيية مكة معامل معجم خمتصر)            ٥(   
 الكناين أمحد                             هجر أهل من احلج يف ألّف من)             ٦(   
 الرفاعي عبداجلبار                  )٣( ..والزيارة احلج يف كتب ما معجم)            ٦(   
 الرفاعي عبداجلبار                  )٤( ..والزيارة احلج يف كتب ما معجم)            ٧(   
 البالدي غيث بن عاتق)              ٤( التأرخيية مكّة معامل معجم خمتصر)            ٧(   
 التحرير إدارة                            ٨ ـ ٥ احلج ميقات لة العام الفهرس)          ٨(   
 الرفاعي عبداجلبار                     )٥( ..والزيارة احلج يف كتب ما معجم)            ٨(   
 الرفاعي عبداجلبار                      )٦( ..والزيارة احلج يف كتب ما معجم)           ٩(   
 الرفاعي عبداجلبار                       )٧( ..والزيارة احلج يف ماكتب معجم)          ١٠(  
 الرفاعي داجلبارعب                       )٨( ..والزيارة احلج يف ماكتب معجم)          ١١(  
 الرفاعي اجلبار عبد                      )٩( ..والزيارة احلج يف ماكتب معجم)          ١٣(  
 التحرير إدارة                        ١٣ ـ ٩ احلج ميقات لة العام الفهرس    )     ١٣(  
 الرفاعي اجلبار عبد                  )١٠( ..والزيارة احلج يف كتب ما معجم        )  ١٥(  
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٢٤٥ 

  الرفاعي اجلبار عبد              )١١( ..والزيارة احلج يف كتب ما معجم   )       ١٦(  
 الرفاعي اجلبار عبد              )١٢( ..والزيارة احلج يف كتب ما معجم  )        ١٧(  
 الرفاعي اجلبار عبد            )  ١٣( ..والزيارة احلج يف كتب ما معجم          )١٨(  
 الرفاعي اجلبار عبد             ) ١٤( ..والزيارة احلج يف كتب ما معجم   )       ١٩(  
     الرفاعي اجلبار عبد              )١٥( ..والزيارة احلج يف كتب ما معجم  )        ٢٠(  
 قبيسي حسن هادي             والبقاع عامل جبل علماء من احلج يف ألّف من)  ٢٠(  
   ٢٠ ـ ١ احلج ميقات لة العام الفهرس)                      ٢٠(  
  الرفاعي اجلبار عبد)                 ١٦( ..والزيارة احلج يف كتب ما معجم)       ٢١(  
 الرفاعي اجلبار عبد               ...والزيارة احلج يف كتب ما معجم مستدرك)     ٢٢(  
  التحرير إدارة                         ٣٠ ـ ١ احلج ميقات لة العام الفهرس)     ٣١(  
  التحرير إدارة                         ٤٠ ـ ١ احلج ميقات لة العام الفهرس)     ٤٠(  
  إدارة التحرير                   ٥٠ـ  ١وضوعات لة ميقات احلج )     فهرس امل٥٠(  
 إدارة التحرير                      ٥٠ـ  ١ؤلفني لة ميقات احلج فهرس امل    )    ٥٠(  
 

            



 

  

  
  
  

  املؤلفني : فهرس
  عدد الة                                   العنوان                   االسم        

  
  )٥(                                      كلمة التحرير                إدارة التحرير     
  )٩(                                     كلمة التحرير                إدارة التحرير     
  )١١(                                   كلمة التحرير                 إدارة التحرير     
  )١٩(                                   كلمة التحرير                 إدارة التحرير     
  )٢٦(                                   كلمة التحرير                 إدارة التحرير     
  )٤٠(                                   كلمة التحرير                 إدارة التحرير     
  )٥٠(                                    كلمة التحرير                إدارة التحرير     
  )٤(                    )٤ ـ١( احلج ميقات لة العام الفهرس  التحرير إدارة     
  )٨(                    )٨ ـ٥( احلج ميقات لة العام الفهرس  التحرير إدارة     
  )١٣(                   ١٣ ـ ٩ احلج ميقات لة العام الفهرسإدارة التحرير       
  )٢٠(                  ٢٠ـ١ احلج ميقات لة العام الفهرسإدارة التحرير       
  )٣٠(                  ٣٠ـ١ احلج ميقات لة العام الفهرسإدارة التحرير       
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٢٤٧ 

  )٤٠(                  ٤٠ـ١ احلج ميقات لة العام الفهرسإدارة التحرير       
  )٥٠(                  ٥٠ـ١ احلج ميقات لة العام الفهرس  إدارة التحرير     
   )٤٨(                      هـ ١٤٣٨صور من احلج عام       إدارة التحرير      
  )٣٧(                        الشريفني احلرمني من أخبار       التحرير إدارة     
  )٣٨(                        الشريفني احلرمني من أخبار       التحرير إدارة     
  )٣٩(                        الشريفني احلرمني من أخبار       التحرير إدارة     
  )٤٠(                        الشريفني احلرمني من أخبار       التحرير إدارة     
  )١٤(                      الشعر مرآة يف 7علي اإلمام       إدارة التحرير     
  )٤٢(                          الشريفني احلرمني أخبار         التحرير إدارة     
  )٤٣(                          أخبار احلرمني الشريفني         إدارة التحرير      
  )٤٤(                         أخبار احلرمني الشريفني           إدارة التحرير     
  )٤٥(                          أخبار احلرمني الشريفني          إدارة التحرير     
  )٤٦(                          الشريفني أخبار احلرمني         إدارة التحرير      
  )٨(                            العريب األدب يف احلج          إدارة التحرير      
 )١٦(                           العريب األدب يف احلج           إدارة التحرير     
  )١٧(                           العريب األدب يف احلج           إدارة التحرير     
  )٢٢(                           العريب األدب يف احلج           إدارة التحرير     
  )٣٦(                           العريب األدب يف احلج           إدارة التحرير     
  )٤١(                           العريب األدب يف احلج           إدارة التحرير     
  )٤٤(                           يف األدب العريب احلج          إدارة التحرير      
  )٤٨(                           احلج يف األدب العريب           إدارة التحرير     
  )٣١(                        السعودية الصحافة يف جولة       إدارة التحرير     
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  )٣٣(                            السعودية الصحافة يف جولة       إدارة التحرير     
  )٣٤(                            السعودية الصحافة يف جولة       إدارة التحرير     
  )٣٥(                            السعودية الصحافة يف جولة       إدارة التحرير     
  )٣٦(                            السعودية الصحافة يف جولة       إدارة التحرير     
  )٤٧(                             الكعبة الشريفة... سدانة          إدارة التحرير      
  )٣٧(   9املصطفى حممد ونبينا سيدنا مدح )١(الربدة قصيدة  إدارة التحرير     
  )٣٨(   9املصطفى حممد ونبينا سيدنا مدح )٢(الربدة قصيدة  إدارة التحرير     
  )١٤( ألسديحمسن ا ،بني يديك، سيدي أباتراب :كلمة التحرير  إدارة التحرير     
 )١٠(                             شعرية خمتارات                    إدارة التحرير      
 )١٩(                             شعرية خمتارات                     التحريرإدارة      
  )٢٠(                             شعرية خمتارات                     إدارة التحرير     
 )٧(                              شعرية خمتارات                     إدارة التحرير     
  )٢٧(                  املعتزيل احلديد أيب إبن، شعرية خمتارات   إدارة التحرير     
 )١٣(   9اهللا رسول يرثي ثابت بن حسان، شعرية خمتارات   إدارة التحرير     
  )٢٩(                       شوقي أمحد، اهلدى ولد                  إدارة التحرير     
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  الة        العنوان                      عدد                            / االسمالعائلة اسم         

  )١(          ... السالم ترسيخ يف احلج دور      مهدي حممدالشيخ آية اهللا  اآلصفي
  )٢(          السعي يف للرمحة الثالثة املنازل     مهدي حممدآية اهللا الشيخ  اآلصفي
  )٣(                 والطواف القبلة                مهدي حممدآية اهللا الشيخ  اآلصفي
  )٤(                       التلبية                    مهدي حممدآية اهللا الشيخ  اآلصفي
  )٧(                  احلرام تـالبي                مهدي حممدآية اهللا الشيخ  اآلصفي
  )٢٨(      مشاهداحلج يف الواحدة األمة جتليات  مهدي حممدآية اهللا الشيخ  اآلصفي
  )٣٠(                      السعي                  مهدي حممدآية اهللا الشيخ  اآلصفي
  )٣١(             عرفة على اهلابطة الرمحة       مهدي حممدآية اهللا الشيخ  اآلصفي
  )٣٢(         احلج؟ مكاسب على حنافظ كيف   مهدي حممدآية اهللا الشيخ  اآلصفي

   )٢(                   الكربى بدر غزوة                                حسن  أجمد أبو
 )٢٩(         ...فقهية دراسة املسعى، توسعة  إبراهيم الوهاب عبدأ. د. سليمان  أبو
     )٢٧(                   شعرية خمتارات                         املعتزيل احلديد أيب إبن

  )١(                وفوريته احلج وجوب                               األراكي حمسن 
   )٢(                     الصبيان حج                                    األراكي حمسن 

  )٢٥(              املكرمة مكّة من حكايات                   األستادي الشيخ رضا 
  )٤٣(          )ْن َشَعائِِر اللهِ مِ لَكُْم  َو الُْبْدَن َجَعلَْناَها(                 األسدي حمسن 
  )٤٩(                   ) ١أثر الكفر (                                  األسدي حمسن 
  )٥٠(                   ) ٢أثر الكفر (                                  األسدي حمسن 
َ إِ (مع آية:                       األسدي حمسن  َّ�  )٤٢(             )ٌس جَ نَ  ونَ كُْرشِ مُ ا الْ 
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  )٤٤(              )، الغنائم منوذجاً ١موارد عصر الرسالة (         األسدي حمسن 
  )٤٥(                       ) ٢موارد عصر الرسالة (                 األسدي حمسن 

  )١٦(                          )لَُهمْ  َمَناِفعَ  لَِيْشَهُدوا (                 حمسن األسدي 
  )٤٦(                         )َديَْناُه ِبِذبْحٍ َعِظيمٍ ـَو فَ (                األسدي حمسن 

فُواـَولَيطّ (               حمسن األسدي    )١٣(                       )الَعتيق ِبالَبيِت  وَّ
  )٣٠(          كعب بن أىب )٢٤(شخصيات من احلرمني الشريفني حمسن  األسدي 
  )١٩(                           إفاضتان بل إفاضة                    حمسن األسدي 
  )١٥(                              العظيم اإلرثُ                       حمسن األسدي 

  )٤٧(                             ) ١األصنام (                        األسدي حمسن 
  )٤٨(                             ) ٢األصنام (                        األسدي حمسن 

  )٣٦(              النبوية ةوالسن الكرمي القرآن يف ألعرابا        حمسن األسدي 
  )٤٠(                      وآثاراً ومظاهر سنناً اجلاهلية              حمسن األسدي 
  )٢٢(                                النيايب احلج                       حمسن األسدي 
  )٢٤(                             مباركة مائدة احلج                  حمسن األسدي 
  )٣٧(                                  احلجرات                       حمسن األسدي 
  )٥٠)                          (١( ™حنفَاء´ ™نيفاًح´حمسن                األسدي 
  )١٢(                                العظيم الراحل                    حمسن األسدي 
 )٢٦(                        منوذجاً واحلج الرمحة الرسول           حمسن األسدي 
  )٣٩(                                واإلخراج الصد                  حمسن األسدي 
  )٣٣(                                      الصيد                       حمسن األسدي 
  )١١(                       احلج فريضة يف والتراخي الفور         حمسن األسدي 
  )٢٨(                      ومواقف رواداً الوحدوي املشروع        حمسن األسدي 



 فهرس املؤلف;                                                                                   

٢٥١ 

  )٨(                                       احلرم أمن                   حمسن األسدي 
  )٢٠(                          )١٦( األنصاري عبداهللا بن جابر      حمسن األسدي 
  )٥(                    والفقهية التأرخيية مسريته يف إمساعيل حجرحمسن األسدي 
  )٢٣(                                 )١٩(اليمان بن حذيفة           حمسن األسدي 
  )٣٤(                           )٢٨(  تصدقه آيات ،أرقم بن زيد   حمسن األسدي 
  )٣٥(                                   )٢٩( حارثة بن زيد           حمسن األسدي 
  )٢٥(                            املنورة املدينة تاريخ من صفحات   حمسن األسدي 
  )٦(                                     )٥( عباس بن عبداهللا         حمسن األسدي 
  )١٠(                                     )٨( ياسر بن عمار           حمسن األسدي 
  )٢١(                        :البيت أهل مدرسة يف.. احلج فلسفةحمسن األسدي 
  )٢٩(                                    احلج سورة يف قراءة          حمسن األسدي 

   )٤١(                                  قراءة يف ظاهرة الردة           األسدي حمسن 
  )٣٥(                              > احلج حقيقة<: كتاب يف قراءة    حمسن األسدي 
  )٣٢(                               )٢٦(األنصاري عبادة بن قيس    حمسن األسدي 
  )٩(                                           وحوار لقاء               حمسن األسدي 
  )٣٩(                    )٣٢(وحبيبها اإلمامة ربيب بكر أيب بن حممدحمسن األسدي 
  )٧(                                          إبراهيم مقام               حمسن األسدي 
  )٢٧(                               القرآن علوم يف واملدينة مكّة      حمسن األسدي 
  )٣١(                                     !!األذان ولد هكذا             حمسناألسدي 
  )١٨(    السبحاين الشيخ اهللا آية مساحة مع ،وأفكار آراءحمسن (احملاور) ـ األسدي 

  )١( به احمليطة واألعالم املكّي احلرم: بكتاب تعريف   األسدي حمسن 
  )١٧(                       دهيش بن عبدامللك.د .أ: تأليف                             
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  )٢(به احمليطة واألعالم املكّي احلرم: بكتاب تعريف األسدي حمسن  
  )١٨(                   دهيش بن عبدامللك.د .أ: تأليف                              

  )١٢(                جديدة إحيائية رؤية ،اإلبراهيمي احلج         خمتار  األسدي
  )٣٨(  اهلندي للفاضل ،والعمرة احلج مناسك يف الزهرة )حتقيق(حممد اليزدي اإلسالمي
  )٤(             األول للشهيد الكبري، املنسك        حممد(حتقيق)  اليزدي اإلسالمي
 )١٣(   ، للسيدحبرالعلوماحلج فروض يف عجالةموجزة حممد(حتقيق) اليزدي اإلسالمي
   )١٠(            )٢( اإليرانية احلج رحالت من                   حسن  اإلسالمي
  )١٢(           احلج ملناسك االجتماعية األبعاد                    زهري  األعرجي
  )١٤(                 مكّة فتح يف علي دور      زهري، النابلسي عفيف  األعرجي

  )٤٠(                 واحلجاز جند قلب يف             حممدشفيق  مصطفى أفندي
                                    )٧(            القطيفي علي للشيخ احلج مناسك   ضياء بدر   القطيفي سنبل آل
                                 )١٢(      للحج احلضاري واملشروع اخلميين اإلمام            مائدة  مرتضى آل
  )٤(             املتكاملة املفاهيم... واجلهاد احلج              جنف عبدالكرمي  آل
  )٣(                    العاملي والسالم احلج                     جنف عبدالكرمي  آل
  )٧(               )١( الفقه مرآة يف املكي احلرم                جنف عبدالكرمي  آل
  )٨(               )٢( الفقه مرآة يف املكي احلرم                جنف عبدالكرمي  آل
  )١٦(              الشيعة فقه يف... و النساء طواف              جنف عبدالكرمي  آل
  )١٤(       7طالب أيب بن علي اإلمام عند احلج فقه       جنف عبدالكرمي  آل
  )١٨(               احلج يف اهلدي أحكام عن نبذة              جنف عبدالكرمي  آل

                                                                      )٢٠(                       التراويح صالة                         األميين حممدأمني 
                               )٢٠(         الشيعة عند أحكامه وبعض مىن يف الذبح      حممدعلي  التسخريي
  )١٧(      الرومي خضر بن حملمد اللطيفة التحفةحممدرضا(إعداد)  القمي األنصاري



 فهرس املؤلف;                                                                                   

٢٥٣ 

  )١٥(                 العريب األدب يف احلج      حممدرضا(إعداد)  القمي األنصاري
  حممدرضا(حتقيق) القمي األنصاري

  )١٠( الكاشاين العابدين زين للشهيد، احلرام اهللا بيت تأسيس يف األنام مفرحة   
   )١١(      حبرالعلوم العالمة للسيد، الكرام حتفةحممدرضا(تقدمي)   القمي األنصاري
                            )١٢(         اخلميين منظاراإلمام يف للحج السياسي البعد      جالل  األنصاري
  )٢١(               وقصيدة رسالتان التراث، معامل منحممدرضا(تقدمي)  األنصاري

                       )٢٩(       منوذجاً والزهر نشرالنور الشريف، احلرم علماء أمحد أبوبكرد.  باقادر
  )٤٨( )١(احلج ومكّة املكّرمة يف کتابات املکيني حسني حممد أ. بافقيه،  .د باقادر

  )٤٩( )٢(احلج ومكّة املكّرمة يف کتابات املکيني حممدحسني  أ. بافقيه ، باقادر د.
                                                    )٣(           وأمنه البيت حرمة على االعتداء             رضا حممد صادق باقر

      )١(  البيت من القواعد رفع عند وإمساعيل إبراهيم دعوة         سامي   البدري
                                                       )١٠(             احلج آيات من فنية حملات                      حممود. د البستاين

  )٢٣(       الدروس كتاب من احلاج أمري وظائف      (إعداد)حممود. دالبستاين 
  )٢(                  احلج فقه يف رجوزةاُ                           البغدادي حممود

  )١٧(             والنخيل احلصون ذات خيرب             ث غي بن عاتق البالدي
  )٦(               احلجازي املؤرخ مع لقاء                 غيث بن عاتق البالدي
 )٣(         )١( التأرخيية مكّة معامل معجم خمتصر        ث غي بن عاتق البالدي
  )٤(         )٢( التأرخيية مكّة معامل معجم خمتصر        ث غي بن عاتق البالدي
  )٥(         )٣( التأرخيية مكّة معامل معجم خمتصر        ث غي بن عاتق البالدي
  )٧(         )٤( التأرخيية مكّة معامل معجم خمتصر        ث غي بن عاتق البالدي
  )٢٢(            إكس مالكومل األمريكي، الداعية                           مببا آدم 
  )٢(                   ومعناه مبناه يف احلج                             لبيب بيضون



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٥٤ 

  )٤٨(                 ب الياباين احلج يف األد                تاكاهاشي يوكو(سارة) 
  )٩(                   البالغة ج يف احلج               تربيزيان احلسون فارس 

  )٣(                املوسوي وبيت احلج إمارة            فارس احلسون تربيزيان
  )٢(                 ) ١( مظعون بن عثمان              فارس  احلسون تربيزيان
   )٥(     البحراين ميثم ابن، الباطنة وأعماله احلج أسرار) إعداد( فارس تربيزيان

  :وحوار مقالةالتسخريي حممدعلي ـ 
  )٣٧(       اإلسالمية األمة تشتت أسباب ـ والوحدة للتقريب منوذجي جو احلج
                   )١٢(                  اخلميين اإلمام عند السياسي اإلبداع            خضري جعفر

  )٧(                           مكّة يف وفتنتهم القرامطة            يعقوب  اجلعفري
                            )١(              العرب؟ جزيرة  يدخل أن املسلم لغري حيق هليعقوب  اجلعفري

  )٤٢(                 اإليرانيةطريق جند وجبل مشّر يف املصادر  جعفريان رسول  
  )٤٣(                  امللك عبدالعزيز يف الوثائق اإليرانية...      جعفريان رسول 

  )٢٣(                 القدمية اجلغرافية النصوص يف العرب جزيرةجعفريان رسول  
  )٤٩(              املدينة...  نفوذ الشيعة اإلمامية يف حول  معلومات رسول  جعفريان

   )١٤(                  ...»الوالية« كتاب حول موجزة نظرة       جعفريان رسول 
  )١٨(   العربية واجلزيرة احلجاز يف احلج أدب    عبدالعزيز  بن إبراهيم. داجلميح 

                                          )١٢(              األخضر العظيم                                         مجيل جواد 
                                                                       )٦(              ومسائله الطواف                              إبراهيم  حممداجلنايت 
  )٤(      القرى ماُ مؤسس اخلليل إبراهيم            آية اهللا عبداهللا آملي  جوادي
  )٦(              احلج حول أضواء                    آية اهللا عبداهللا آملي  جوادي
  )٢٢(، املترجم: حيدر حب اهللا )١(وحكَم رموز احلج ،آية اهللا عبداهللاآملي  جوادي
  )٢٣(، املترجم: حيدر حب اهللا )٢(وحكَم رموز احلج ،آية اهللا عبداهللاآملي  جوادي



 فهرس املؤلف;                                                                                   

٢٥٥ 

  )٢٤(، املترجم: حيدر حب اهللا )٣(وحكَم رموز احلج ،آية اهللا عبداهللاآملي  جوادي
  )٢٥(، املترجم: حيدر حب اهللا )٤(وحكَم رموز احلج ،آية اهللا عبداهللاآملي  جوادي
  )٢٧(، املترجم: حيدر حب اهللا )٥(وحكَم رموز احلج ،آية اهللا عبداهللاآملي  جوادي
  )٢٩(، املترجم: حيدر حب اهللا )٦(وحكَم رموز احلج ،آية اهللا عبداهللاآملي  جوادي
  )٣٠(، املترجم: حيدر حب اهللا )٧(وحكَم رموز احلج ،آية اهللا عبداهللاآملي  جوادي
  )٣١(، املترجم: حيدر حب اهللا )٨(وحكَم رموز احلج، آية اهللا عبداهللاآملي  جوادي
  )٣٢(، املترجم: حيدر حب اهللا )٩(وحكَم رموز احلج ،آية اهللا عبداهللاآملي  جوادي
  )١(                  القرآن يف احلج                    آية اهللا عبداهللا آملي  جوادي
  )٣(          ايد القرآن يف إبراهيم شريعة           آية اهللا عبداهللا آملي  جوادي
  )٣٣(           الشريفة الكعبة حول وجيزة            آية اهللا عبداهللا آملي  جوادي

  )٢(                     احلل أدىن                                    حسن  اجلواهري
  )١(          مىن ، مزدلفة ، عرفات حدود                         حسن  اجلواهري

  )١٤(     واللغة الكتاب ضوء يف الغدير حديث                          حامت نوري 
  )١٥(        ) ١١( األنصاري أيوب أبو                                 احلاج حسن 
  )١٣(                 )١٠( أبوذر                                         احلاج حسن 
  )١٨(                )١٤( أبوطالب                                       احلاج حسن 
  )٤٤(          األنصاريان، ابنا حنيف                                    احلاج حسن 
  )١١(                )٩( سلمة أم                                         احلاج حسن 
  )٣٠(        الكرمي القرآن يف التشريق أيام                              احلاج حسن 
  )٤٧(                   خزاعيون                                           احلاج حسن 
  )٢٢(              )١٨( ثابت بن خزمية                                   احلاج حسن 
  )١٩(               )١٥( معاذ سعدبن                                     احلاج حسن 



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٥٦ 

                                                        )٢٦(                   9املصطفى سرية                                    احلاج حسن 
   )٤٦(        ) ٣٧من احلرمني الشريفني (  شخصيات                         احلاج حسن

  )٢٨(               احلج عن قرأته مما شيء                                  احلاج حسن 
  )٢٩( احللي فهد البن حديثاً األثراملكتشف»احلج نيات«رسالة(حتقيق)  أبوالفضل حافظيان

  )٣٣(   احلجةاحلرامذي شهر مناسبات )اللهِ  امِ يَّ أَ بِ  مْ هُ ْر كِّذَ  وَ (            احلائري أيوب 
٣٤(           العربية اجلزيرة من املسلم غري إخراج                     حيدر  اهللا حب(  
٢٣(                         احلج يف الذكر                                     حيدر  اهللا حب(  
٣٦(                   احلج وجوب يف الفورية                            حيدر  اهللا حب(  
٢٨(      اإلسالمية ـ اإلسالمية للعالقات القرآنية املبادئ              حيدر  اهللا حب(  
ة                              حيدر  اهللا حب٢٦(                      النبوي الفعل حجي(  
ة دراسة ، ومكانه الطواف حدود                   حيدر  اهللا حب١٥(              فقهي(  
٢٠(                   )١( احلج يف التظليل فقه                            حيدر  اهللا حب(  
٢١(                   )٢( احلج يف التظليل فقه                            حيدر  اهللا حب(  
٢٢(                   )٣( احلج يف التظليل فقه                            حيدر  اهللا حب(  
٢٤(                   )١( احلج يف دالـاجل فقه                              حيدر  اهللا حب(  
٢٥(                  )٢( احلج يف دالـاجل فقه                            حيدر  اهللا حب(  
٢٩(            )١( احلاجات و الضرورات احلج، فقه                     حيدر  اهللا حب(  
٣٠(            )٢( احلاجات و الضرورات احلج، فقه                   حيدر   اهللا حب(  
مي فقه                               حيدر  اهللا حب١٩(                        احلج يف الر(  
٢٧(                   ...األفعال بني الترابط نظرية                        حيدر  اهللا حب(  

  ١ـ  ٥٠                                             ـ قدس سرهاحلج يف كالم اإلمام اخلميين ـ 
 ١ـ  ٥٠                                         ـ مدظله العايلي ـ ئناماحلج يف كالم اإلمام اخل



 فهرس املؤلف;                                                                                   

٢٥٧ 

  )٨(                        ومناسكه احلج عن حملة              جواد حممد كرماين حجيت
  )٢(              )جِّ حَ الْ  ِىف  اَل دَ جِ  الَوَ ( :تفسري يف احلجج إمتام          حجيت حممدباقر 

  )١٢(                        واحلج اخلميين اإلمام                                احلداد كفاح 
  )١٢(                    اإلمام نظر يف احلج فريضة                           حسن حيدر 

  )٤٣(   حسن زاده حممدجواد (حتقيق) خالصة املنهاج يف مناسك احلاج، العالمة احللّي 
  )١٢(                            القرآنية االُمة                                   فالححسن 

  )١٥(              )١( الصدوق الشيخ كتب يف احلج علل           حسون كرمي فارس 
  )١٦(              )٢( الصدوق الشيخ كتب يف احلج علل           حسون كرمي فارس 
  )١٧(              )٣( الصدوق الشيخ كتب يف احلج علل           حسون كرمي فارس 
  )١٨(              )٤( الصدوق الشيخ كتب يف احلج علل           حسون كرمي فارس 
  )١٩(                             احلج معاين                           حسون كرمي فارس 
  )٢(                    الثاين للشهيد والعمرة احلج نيات              حسون كرمي فارس 

  )٦(                             عرفانية ترنيمة                       د. حممدعلي احلسيين 
  )٢٣(                          شعرية تاراتـخم                      د. حممدعلي احلسيين 
  )٧(                               احلرة واقعة                         الدين شهاب احلسيين

  )٣(                         عرفة دعاء من فقرة شرح                      احلسيين ماجد 
 )١١(                           وآفاقه احلج معامل                          منذر السيداحلكيم 

                                         )٣٦(                       )١(العقيدة يف مطارحات                  كمال احليدري السيد
                                         )٣٧(                       )٢(العقيدة يف مطارحات                  كمال السيديدري احل
  )٣٨(                        )٣( العقيدة يف مطارحات                 كمال السيديدري احل
  )٣٩(                        )٤( العقيدة يف مطارحات                كمال السيديدري احل

 )٢٩(                            الستفتاءاتا أجوبة   السيدعلي العظمى اهللا آية اخلامنئي



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٥٨ 

  خامه يار أمحد (حتقيق) مقتطفات من رحلة احلج أليب القاسم القندهاري
  )٤٤(                    )١األماكن املقدسة يف املدينة املنورة (                              

  القندهاريخامه يار أمحد (حتقيق) مقتطفات من رحلة احلج أليب القاسم 
  )٤٥(                          ) ٢وصف املسجد احلرام (                                    

  مقتطفات من رحلة احلج أليب القاسم القندهاري خامه يار أمحد (حتقيق)
  )٤٦(                 )٣املشاعر واألماكن املقدسة يف مكة املكرمة (                       

  من كتب :مرويات أهل البيت              يارأمحد  خامه
  )٤٩(                          القدمية  تواريخ املدينة املنورة                                 

  )٣(                                   )١( السنة يف احلج                اخلراساين واعظ زاده 
  )٤(                                 )٢( السنة يف احلج               اخلراساين واعظ زاده 

  )٥(                         باز ابن إىل زاده واعظ األستاذ رسالةاخلراساين واعظ زاده  
  )٤(                   اإلرهاب تأريخ و وحجاجهما الشريفان احلرمان       زم علي اخ

                            )٢٤(                          السامية اللغات يف...وأمساؤها مكة    حممد. د حسن خليفة
  )٢٥(        املدن جغرافية يف دراسة املكرمة، مكّة          مسري. عبدالعزيز د الدسوقي

  )٣(             )١(األثرية...املساجد واألماكن                          خويلد عبدالرمحن
  )٤(             )٢(املساجد واألماكن األثرية...                        خويلد عبدالرمحن 
  )٥(             )٣(املساجد واألماكن األثرية...                        خويلد عبدالرمحن 
  )٦(             )٤(واألماكن األثرية...املساجد                         خويلد عبدالرمحن 
  )٧(             )٥(املساجد واألماكن األثرية...                        خويلد عبدالرمحن 
  )٨(            ) ٦...(املساجد واألماكن األثرية                        خويلد عبدالرمحن 

  )١٤(         املسلمني وحدة و اإلسالمية صلحةامل                           علي  خرياهللا
  )٤٣(        حديث الغدير، مقاربة ودراسة لطرقه...  الدوخي الدكتور حيىي عبداحلسن 



 فهرس املؤلف;                                                                                   

٢٥٩ 

  والزيارة احلج منظمة رئيس رسالة                 رضايي حممد حسني  
  )٨(          السعودية العربية اململكة حج وزير إىل                                       

  )٤(            )١(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                   اجلبار عبد الرفاعي
  )٥(              )٢(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )٦(              )٣(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )٧(              )٤(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )٨(              )٥(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )٩(              )٦(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )١٠(            )٧(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )١١(            )٨(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )١٣(            )٩(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )١٥(          )١٠(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )١٦(          )١١(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )١٧(          )١٢(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )١٨(          )١٣(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )١٩(          )١٤(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )٢٠(          )١٥(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )٢١(          )١٦(...والزيارة احلج يف كتب ما معجم                  اجلبار عبد الرفاعي
  )٢٢(            ...والزيارة احلج يف كتب ما معجممستدرك           اجلبار عبد الرفاعي
  )١٩(      أمحد آل جالل رحلة) ٤( اإليرانية احلج رحالت من      عبداجلبار الرفاعي
   )٢١(                 ...7اخلليل إبراهيم مع موعد                    عبداجلبار الرفاعي
  )٦(                    احلجاز يف العلمية احلياة نشأة                    عبداجلبار الرفاعي



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٦٠ 

                                                  )٢(                        )مْ هُ لَ  عَ افِ نَ مَ  وادُ هَ شْ يَ لِ (                           الزحيلي وهبة 
  )٣(                          املنورة املدينة أمساء                                زماين أمحد 

  )١٢(                       ومناسكه جـاحل آيات                 عبدالسالمزين العابدين 
  )١٤(                  واملوقع البناء سر: املشرفة الكعبة          عبدالسالم العابدين زين

  )٣(                         احلج أسرار من أضواء         جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٢٢(                    حياذيه مبا وال مبيقات المير من     جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين

  )٢٣(                   الفقهاء كلمات يف اإلحرام حقيقة    جعفر الشيخ اهللا آية حاينالسب
  )٢٤(                 االستطاعة بقاء عن املعجز التصرف  جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٢٥(                       ومكاا الطواف صالة           جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٢٧(                           املسعى توسعة               جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٢٨(                اإلسالمي واالنسجام الوطين االحتاد  جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٢٩(                  وإرشاد خطب... الوداع حجة    جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  .املطهرة السنة. ١: رسالتان       جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين

  )٣١(          والسنة الكتاب ضوء يف النبوي باملولد االحتفال. ٢                        
  )٣٢(               الكعبة  حول  باالستدارة مجاعة الصالة جعفر الشيخ اهللا آية  السبحاين
  )٣٢(                 )سياسية فتوى( القبلة أهل تكفري    جعفر الشيخ اهللا آية  السبحاين
  )٣٣(                       رسالة و) التربك( مقالة          جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٣٣(                         ...مفتوحة رسالة              جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٣٤(                       اإلخالص كلمة يف اإلله         جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  9اهللا رسول حج وصف       جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين

  )٣٥(     املناسك يف االختالف قلّل 8الصادقني حضور 7الباقر اإلمام حديث يف
    رئيس احلصني، عبدالرمحن بن صاحل الشيخ مكتب يف     جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين



 فهرس املؤلف;                                                                                   

٢٦١ 

  )٣٦(             الشريفني احلرمني شؤون                                                   
  )٣٧(     )١( فيه 9النيب وذكريات ، حراء غار         جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  9األكرم النيب سرية يف خمتلقة أساطري ـ١: مقالتان جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين

  )٣٨(              والتشريع التاريخ مىن ـ٢                                                 
  )٣٩(              وعللها حقيقتها ، العصمة                جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٤٠(   الشريفة والسنة القرآن ضوء على التكفري ظاهرة جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٤١(              معىن اإلله يف الذكر احلكيم               جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٤٢(            أسئلة حول البسملة وأجوبتها             جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٤٣(     رسالة مساحة الشيخ إىل أحد علماء السعودية  جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٤٤(        ذات عرق، ميقات أهل العراق وغريهم      جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين
  )٤٦(         مسائل احلج وسبب كثرا، نقد وإجابة     جعفر الشيخ اهللا آية السبحاين

  )٨(            )١( املقدسة الديار يف مشبوهة مهمات                       السعيد حسن 
  )٩(            )٢( املقدسة الديار يف مشبوهة مهمات                       السعيد حسن 
  )١٠(          )٣( املقدسة الديار يف مشبوهه مهمات                       السعيد حسن 
  )١١(          )٤( املقدسة الديار يف مشبوهة مهمات                       السعيد حسن 
  )١٣(           )٥( املقدسة الديار يف مشبوهة مهمات                        السعيد حسن 
  )١٤(            اآلخر والرأي... 7علي اإلمام                            السعيد حسن 

  )١٥(          )٦( املقدسة الديار يف مشبوهة مهمات                      السعيد حسن  
  )١٦(                  باز ابن رسالة على تعليق                            السقاف حسن 

  )٣(                      )٢( مسعود بن اهللا عبد                               حممد  سليمان
  )٤(                  )٣( الكندي األسود بن املقداد                          حممد  سليمان
  )٩(                      )٧( خدجية املؤمنني أم                              حممد  سليمان



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٦٢ 

  )١٢(        اخلميين اإلمام رؤية يف ومناسكه احلج معطيات               حممد  سليمان
  )١٤(               »الكعبة وليد علي« كتاب يف قراءة                      حممد  سليمان
  )١٧(                       احلج آية رحاب يف                                 حممد  سليمان
  )١٨(               والزيارة احلج فقه و التقية قاعدة                        حممد  سليمان
  )٢١(                   )١٧(رواحة بن عبداهللا                               حممد  سليمان
  )٢٢(                     )١(احلج آيات من                                  حممد  سليمان
  )٢٣(                     )٢(احلج آيات من                                  حممد  سليمان
  )٢٦(                        القضاء عمرة                                     حممد  سليمان
  )٢٧(                  )٢٢(عمري بن مصعب                                 حممد  سليمان
  )٢٨(           طيبة وحدوية حضارية رحلة احلج                         حممد  سليمان
  )٢٩(               )٢٣( اخلدري سعيد أبو                                  حممد  سليمان
  )٣٠(                )ْرشٍ عَ  الٍ َولَيَ *  َوالَفجرِ (                                 حممد  سليمان
  )٣١(           )٢٥( 9اهللا رسول موىل رافع أبو                         حممد  سليمان
  )٣٣(              )٢٧( الطائي حامت بن عدي                               حممد  سليمان
  )٣٦(         )٣٠( جحش بنت زينب املؤمنني أم                          حممد  سليمان
  )٣٧(                  )٣١( مكتوم أم ابن                                    حممد  سليمان
  )٣٩(            )٣٣( التيهان بن مالك اهليثم أبو                            حممد  سليمان

  )٤٢(         )٣٥(شخصيات من احلرمني الشريفني                         سليمان حممد 
  )٤٨(  ) سعد بن عبادة األنصاري٣٩شخصيات من احلرمني الشريفني(   سليمان حممد 
  )٤٩(  األنصاري  عازب الرباء بن )٤٠(شخصيات من احلرمني الشريفني   سليمان حممد 

  )٥٠األنصاري   ( الصامت بن عبادة )٤١(شخصيات من احلرمني الشريفنيسليمان حممد   
  )١٦(                    املكّي املؤمتر فكرة                                   رضوان  السيد



 فهرس املؤلف;                                                                                   

٢٦٣ 

  )١(           اإلبراهيمي للحج االجتماعية األهداف                    اجلبار عبد شرارة
  )١٣(                 احلج آيات يف تأمالت                             شريف عبدالرمحن 

   )٢٠(               تشريعه من واحلكمة احلج                        باقر  القرشي شريف
   )٢٣(                  ...احلج يف...أضواء                            تقي  الناصري شريف

   )٢١(         اإلسالم ماقبل شعراء وجدان يف مكّة              علي  الطيب. الشريف د
   )١٩(    ...الثقايف التعارف لتكريس املستقبلية اآلفاق                    شكري د. فريد 

  )٦(                      الصغري املنسك                                       األول  الشهيد
  )٢(          املستطيع؟ هو ومن اإلستطاعة هي ما                      جعفرد.  الشهيدي

  دور احلج يف التواصل الثقايف          صاحل الغامدي الدكتور عبدالعزيز
  )٤٢(   بني علماء احلرمني الشريفني والعلماء املغاربة                                      

  )٢٥(     األمني حمسن السيد للعالمة احلجية الرحلة                    عبداخلالق الصائغ
  )٢٦(             اجلاهلية يف 9النيب جمتمع                             عبداخلالق الصائغ

  )٤١(                التظليل للمحرم ...              الصددي الشيخ علي فاضل (إعداد) 
  )٤٧(              العمرة املفردة لآلفاقي                      الصددي الشيخ علي فاضل 
  )٤٩(              معامل احلج اإلبراهيمي                      الصددي الشيخ علي فاضل 

) ١٥(         سوسيولوجية دراسة احلج، ظاهرة                           د. حسن  الضيقة
 )١١(        أرضها وقداسة فضلها املنورة، املدينة                    الطبسي حممدجواد  

                                            )١٢(            احلج يف اخلميين اإلمام فتاوى                        جواد  حممد الطبسي
٣٤(                 العريب األدب يف احلج                              حسن الشيخ ادطر(                                                          

 )٢٣(             الذريعة لصاحب احلجية الرحلة                    الطهراين آغا بزرگ 
   )٢١(           املستشرقني كتب يف واحلجاج احلج                         الطويلي خالد 

  )٢٣(              العريب املشرق يف احلج أدب                   حسن يوسف. دالعارف 



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٦٤ 

  )٢٤(            احللي فهد البن، ...احملتاج كفاية             العاملي عبد اهلادي(حتقيق) 
 )٢٠(                الفارسية الرحالت أدب                               العبادي صادق 

   )١٦(                   احلج وعلوم أسرار                                       القادر  عبد
  )٢١(           اهلندية القارة شبه أدب..يف أثراحلج           مسري. د إبراهيم عبدالرحيم

 )٣٠(      7طالب أيب بن علي اإلمام بن األطرف عمر         عمار. دنصار  عبودي
د نصار وديعب. ٣٧(   التارخيية أدواره يف دراسة وخزينتها، الكعبة بئر األخسف ارعم(  

  )٢٣(             الشريازي السعدي گلستان يف احلج           حممد منصور الدين عالء
  )١٢(           ..و واالجتماعية التربوية وآثاره احلج                     عالوي حسني 

  )٢(                         احلج يف اإلخالص                           العلوي السيد عادل 
  )١٨(                        احلج أخالق من                          العلوي السيد عادل 

  )١٩(                  9حممد النيب قرب زائراً يا                      عادل السيد العلوي
                                                                  )١٩(                       املغريب احلج أدب                    سعيد بن سعيد. د العلوي

 )١٢(                          الوحدة مهوم                                   نبيل  صاحل علي
  )٧(                    مناسكه وأسرار احلج فلسفة            علي عباس الزجناين عميد
  )١٢(               املوحدة القيادة حتقيق يف احلج دور        علي عباس الزجناين عميد

  )٣٧(            فيها والطواف للمطاف الطوابق بناء حكم                  علي  عندليب
  )٣٥(           كان حيث املقام خلف الطواف صالة حكم                 علي  عندليب
  )١٨(            اإلسالمية الوحدة يف احلج دور                   الدين مثري حممد الغازي
 )٢١(               األول الطابق من الطواف         جواد حممدالشيخ  اللنكراين الفاضل

  )٤٧(             القتيل يف الزحام عند احلنابلة    الفاضل اللنکراين الشيخ حممد جواد  
 )٤٨(         )١(حكم أهل الْجِدة يف وجوب احلج الشيخ حممد جواد  الفاضل اللنکراين
  )٤٩(         )٢(حكم أهل الْجِدة يف وجوب احلج الشيخ حممد جواد  الفاضل اللنکراين



 فهرس املؤلف;                                                                                   

٢٦٥ 

  )٢٩(                         بيت أول                                         الفاضل رافد 
  اإلحرام مواقيت يف األحكام> يواقيت< صفوة    (حتقيق) علي الفاضلي الشيخ

  )٣٩(       هـ١٣٢٣ م>النقوي مصطفى السيد العالمة                                      
 )١١(              )٣( اإليرانية احلج رحالت من                      كرمية  مريزا فرهاد
   )١(                  وسياسة وحركة عبادة احلج                    حسني حممد اهللا فضل
  )٢(            للحج والعبادي والتربوي العرفاين البعد              حسني حممد اهللا فضل

 ) ٢٦(       »البالغة ج« خالل من النبوية البعثة مشاهد               نادر . الفضلي د
  )٥(                            قرن املنازل                              الفضلي عبد اهلادي 
  )٦(                              اجلحفة                                   الفضلي عبد اهلادي 
 )٩(                               يلملم                                 الفضلي عبد اهلادي 

  )١(                             مكّة أمساء                               مهدي حممد الفقيهي
  )٩(                   الكعبة تكسي خلراسانيةا احللة                        فكرت آصف 

  )٦(                           مجالية تأمالت                                 الفهدي عرفان 
  )١(                          األكرب احلج يوم                     علي دالسي عسكر قاضي
  )٣(                    طالب أيب شعب حول حتقيق             علي دالسي عسكر قاضي
  )٦(                            عرفات أرض                      علي دالسي عسكر قاضي
  )٧(        باشا صربي أيوب، ومرامسه الكعبة تعمري)  إعداد( علي دالسي عسكر قاضي
  )١(اإليرانية احلج رحالت من       ) تقدمي( علي دالسي عسكر قاضي

  )٩(             القاجاري البالط من رجل رحلة                                           
 )١٧(         الرحالة يرويها كما;  احلجاج مشاكل             علي دالسي عسكر قاضي
  )٢١(        اإلسالمية الثقافة عاصمة املكرمة، مكّة            علي دالسي عسكر قاضي
                               )٣٤(          واإلجتماعية التربوية وأبعاده احلج               علي دالسي عسكر قاضي



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٦٦ 

  )٣٥(        وبركات خصائص.. واحلج املكرمة مكة           علي دالسي عسكر قاضي
  يف الفقيه ويل لممثّ مع>احلج ميقات< لة ودي حديث أول علي دالسي عسكر قاضي

  )٣٦(    الصايف عباس السيد: تعريب ،والزيارة احلج شؤون                               
  )٢٣(              )١(احلج يف معاصرة فقهيات               حممد  الشيخ اهللالقايين آية 
  )٢٤(      إبراهيم مقام موضع )٢(...معاصرة فقهيات        حممد  الشيخ اهللالقايين آية 
  )٢٥(              )٣(احلج يف معاصرة فقهيات               حممد  الشيخ اهللالقايين آية 
  )٢٦(          أوأمياً قارئاً كونه يف 9النيب معجزة          حممد  الشيخ اهللالقايين آية 
  )٢٧(         الشريعة يف حده و وحديثاً قدمياً املسعى        حممد  الشيخ اهللالقايين آية 
  )٣٠(      ... النبوية السرية حفّاظ :البيت أهل أئمة     حممد  الشيخ اهللالقايين آية 
  )٣١(                     احلرام مسجد حد                     حممد الشيخ اهللالقايين آية 

  )٣٤(            املرأة حج يف املَحرم اشتراط عدم            حممد  الشيخ اهللاآية  القايين
  )٣٥(       البيداء؟ أو الشجرة مسجد احلليفة ذي ميقات    حممد  الشيخ اهللالقايين آية 
 )٣٨(          و... الفعلي موضعه من املقام حتويل           حممد  الشيخ اهللالقايين آية 

  )٤١(                ضابط اإلسالم والكفر...                  القايين آية اهللا الشيخ حممد 
  )١٣(                 1، للشيخ البهائيالقبلة جهة                  هادي (حتقيق)  القبيسي
  )١٥(              )١(املعامل لصاحب احلج مناسك                هادي (حتقيق)  القبيسي
  )١٦(              )٢(املعامل لصاحب احلج مناسك                هادي (حتقيق)  القبيسي
  )١٧(              )٣(املعامل لصاحب احلج مناسك                هادي (حتقيق)  القبيسي
  )١٨(        األمني والسيد البالغي الشيخ بني مراسالت         هادي (إعداد)  القبيسي
  )١٩(             1البهائي للشيخ، القبلة يف رسالة               هادي (حتقيق)   القبيسي
  )٢٠(       والبقاع عامل جبل علماء من احلج يف ألّف من               هادي  القبيسي
  )٢٤(                   )٢٠( الفارسي سلمان                     هادي (حتقيق)  القبيسي



 فهرس املؤلف;                                                                                   

٢٦٧ 

  )٢٧(       امليسي العاملي اهللا لطف للشيخ، الطواف يف رسالة   هادي (حتقيق)  القبيسي
 )١٣(                احلج أعمال بني الترتيب يف رسالة              القديري حممد حسن 

  )١( السداد أراد لمن ادـالرش منهج         (حتقيق) جودت القزويين
  )١٥(                 الغطاءجعفركاشف الشيخ رسالة                                       

  )٢( السداد أراد لمن ادـالرش منهج         (حتقيق) جودت القزويين
  )١٦(                  الغطاءجعفركاشف الشيخ رسالة                                      

  )٣( السداد أراد لمن ادـالرش منهج         (حتقيق) جودت القزويين
  )١٧(                  الغطاءجعفركاشف الشيخ رسالة                                      

  )٨(           التمتع حج يف الواجبات أقل   اليزدي  اإلسالمي حممد :تقفطان إبراهيم 
  )٢٠(       الروح آلفاق العنان إطالق احلج                                حممد. د قنديل

  )٦١(        هجر أهل من احلج يف ألّف من                                   أمحد الكناين
  )٨(                   النور عن حبثاً                                          علي الكوراين 

  )١٠(               )١( املنازل قرن                          إبراهيم علي البحراين املبارك
  )١١(               )٢( املنازل قرن                          إبراهيم علي البحراين املبارك
  )١٣(               )٣( املنازل قرن                          إبراهيم علي البحراين املبارك
  )١٦(          قريظة وبين بدر، أسرى من رسايل موقف                  يوسف  مبارك

   )٣١(   )١(وعالج دراسة: األخرى والفرائض احلج بني التزاحم           املبهويت أمحد 
   )٣٢(   )٢(وعالج دراسة: األخرى والفرائض احلج بني التزاحم           املبهويت أمحد 

  )٤١(   .. نور املكان 7أخبار احلرمني الشريفني، مقام إبراهيم       جملي أمحد حممد 
  )٨(                         )٦( جعفرالطيار                                     حسن  حممد
  )٩(                         املرأة حج شروط                                      حسن  حممد
  )١٠(                            الشطر                                           حسن  حممد



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٦٨ 

  )١٤(              7علي اإلمام حياة على إطاللة                          حسن  حممد
  )١٦(                    )١٢( األرت بن خباب                                  حسن  حممد
  )١٧(                 )١٣( اهللا رسول مؤذِّن بالل،                             حسن  حممد
  )٢١(                       )...رضاراً  َمسجداً ...(                                 حسن  حممد
 )٢٥(            )٢١( حتتذى داعية عميس، بنت أمساء                       حسن  حممد
  )٢٦(                      الوداع حجة يف قراءة                                حسن  حممد
  )٣٠(                  احلج آيات من آية يف قراءة                            حسن  حممد
   )٣٤(                ) ١(والعمرة احلج يف اإلحصار                            حسن  حممد
  )٣٥(                 ) ٢(والعمرة احلج يف اإلحصار                             حسن  حممد
  )٣٦(                 ) ٣(والعمرة احلج يف اإلحصار                             حسن  حممد
  )٣٩(           وأبواا فأسوارها املنورة املدينة حصون                      حسن  حممد
  )٤٠(        )٣٤( عليه اهللا رضوان عدي بن حجر الصحايب                 حسن  حممد

وَن َعِن الَْمْسِجِد الَْحرَامِ (                       حممد حسن    )٤٥(                )َو ُهْم يَُصدُّ
 )٥(         الزائف والسلطان العابد اإلمام بني األسود احلجر           حممد عبداملطلب 

 )١١(                          مكّة زعماء                                        حممد قاسم 
  )١٦(             اإلسالمي التنمية بنك رئيس مع حوار               حممدعلي د. أمحد 

  )١٤(                املعاصرين بأقالم 7علي اإلمام                      ماجد  حممدعلي
  )٤(       ...7العابدين زين اإلمام بني حوار يف احلج أسرار        املقدادي حممدعلي
  )٥(            احلرام املسجد  يف اجلماعة وصالة االستدارة            املقدادي حممدعلي
  )٧(                             البذيل احلج                               املقدادي حممدعلي
  )١١(                      العريب األدب يف احلج               (إعداد) املقدادي حممدعلي
  )١٤(           7علي اإلمام رؤى يف للحج املعنوي البعد           املقدادي حممدعلي



 فهرس املؤلف;                                                                                   

٢٦٩ 

  الشريفان احلرمان        (تقدمي وحتقيق) املقدادي حممدعلي
  )١٥(             النابلسي لعبدالغين وااز احلقيقة كتاب يف                               

  )١٨(                           احلج أدعية مع                           املقدادي حممدعلي
  )٢٤(            1الرضي الشريف ديوان، شعرية خمتارات   (إعداد) املقدادي حممدعلي
  املتواترة املأثورة األماكن            (إعداد)  املقدادي حممدعلي

  )٣٢(        أبوسليمان إبراهيم عبدالوهاب .د )١(املكرمة مكة يف                        
  املتواترة املأثورة األماكن             (إعداد) املقدادي حممدعلي

  )٣٣(        أبوسليمان إبراهيم عبدالوهاب .د )٢(املكرمة مكة يف                        
  املتواترة املأثورة األماكن             (إعداد) املقدادي حممدعلي

  )٣٤(        أبوسليمان إبراهيم عبدالوهاب .د )٣(املكرمة مكة يف                        
  )٣٧(        )١(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي
  )٣٨(        )٢(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي
  )٣٩(        )٣(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي
  )٤٠(       ) ٤(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي
  )٤١(        )٥(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي
  )٤٢(        )٦(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي
  )٤٣(        )٧(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي
  )٤٤(        )٨(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي
  )٤٥(        )٩(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي
   )٤٦(     ) ١٠(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي
  )٤٧(     ) ١١(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي
  )٤٨(      )١٢(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٧٠ 

  )٤٩(      )١٣(:البيت أهل تراث يف الشريفني احلرمني فضائل   املقدادي حممدعلي
  )٢(        اإلبراهيمي احلج يف 1اخلميين اإلمام رؤى         حممد  شهري ري حممدي
  )٢(      والزيارة احلج لشؤون الفقيه الويلّ ممثّل مع حوار     حممد  شهري ري حممدي
  )٥(                 ...الفقيه الويل ممثّل مع حوار                حممد  شهري ري حممدي
  )٢٢(   والزيارة احلج شؤون يف الفقيه الويل ممثّل مع حوار   حممد  شهري ري حممدي
  )٢٨(          احلج يف اخلامنئي اإلمام ممثّل كلمة نص          حممد  شهري ري حممدي

  )٣(             الثاين للشهيد والعمرة، احلج أحكام                        املختاري رضا 
 )٢٤(                املعايل إحدى عاله من هذه                           املختاري رضا 

 )٢٦(                 9الرسول أجداد إميان                حممود السيدجبستاين  املدين
  )١٢(                    احلج جمتمع مع وقفة                                   املدين حممد 

   )٥(    الثاين للشهيد والعمرة، احلج مناسكرضا (حتقيق) ـ  أبواحلسن، املختاري  املطليب 
  )٩(    ، للمحقق الكركي احلج مناسكاملطليب أبواحلسن، حسون كرمي فارس(حتقيق) ـ 

   )١٦(         املامقاين للشيخ، حجرإمساعيل ،العراقي الركن   املطليب أبواحلسن (إعداد) 
  )٢٤(  اآلملي حيدر السيد، واحلقيقة والطريقة الشريعة أهل حج (حتقيق)أبواحلسن  املطليب

  )٢٥(             التاريخ يف 7إبراهيم حجة رمزية                  عبدايد معادخيواه
 )٢٧(              النبويـة  السـنة  يف األفضل احلج                         معارف د. جميد 

                                        )١(         )هِ يْ لَ عَ  احَ نَ جُ  الَفَ ( :لفظة عند فاحصة وقفة               حممد هادي  معرفة
  )٨(                     عصرنا يف األضحية حكم          ناصر اهللا آية الشريازي مكارم
 )١٧(                جديد حبث يف اجلمرات يـرم       ناصر اهللا آية الشريازي مكارم
  )٢٨(                      ومعامل قواعد الوحدة                                سعيد املهاجر
  )١٩(                         املدينة صحيفة                                   سعيد املهاجر
  )٢٦(               الشعراء كلمات يف 9اهللا رسول                        سعيد املهاجر



 فهرس املؤلف;                                                                                   

٢٧١ 

  )٣٠(                        منوذجاً احلج مظهر                                سعيد املهاجر
  )١(                        دينةـوامل كةـم أسواق                           املهاجر عباس 
  )٢(             العصور مر على املكرمة ملكّة العمرانية النواحي           املهاجر عباس 
  )٥(                       )٤( عبداملطلب بن محزة                           املهاجر عباس 

  )٢(                    »تعريف« للفاكهي مكة أخبار                حممدعلي راد مهدوي
 )٥(               »مكّة أخبار«: وكتابه األزرقي أبوالوليد          حممدعلي راد مهدوي

  )٢٢(                             احلج أشهر                      عباس علي السيد املوسوي
  )٦(              دولتشني عبدالعزيز، سنة مائة قبل ما احلج       املؤمن عبداهللا(حتقيق) 

  )١٠(                   )١( واألمم احلضارات عرب احلج                    املؤمن ماجدة 
  )١١(                    )٢( واألمم احلضارات عرب احلج                     املؤمن ماجدة 
  )١٢(                  ميينـاخل اإلمام كرـف يف احلج عادـأب                 املؤمن ماجدة 
  )١٣(                   )٣( واألمم احلضارات عرب احلج                    املؤمن ماجدة 

  )٢(                        مكّة فتح يف 7علي دور                      عفيف النابلسي
  )١٢(                   ...و السياسية الوحدة يف احلج أثر                  عفيف النابلسي

 )١٩(                         خم لغدير اجلغرايف املوقع               النجفي د. حممد باقر 
   )١٠(                       املطلب عبد بن عبداهللا ضريح             صادق حممد النجمي
  )٢٠(                    املباهلة؟ مسجد أم اإلجابة مسجد           صادق حممد النجمي

 )٩(                    العربية اجلزيرة يف االقتصادي الوضع              كاظم  النصريي
 )١٣(                      وأشجان خواطر ...العتيق البيت                   النقدي حممد 

  )٤٥(                               الفسوق يف احلج                  النوري السيد حسني 
  )٢٠(                               هي كما احلقيقة      (خوشنويس)جعفر الشيخ اهلادي
  )١٣(                                  وحوار لقاء    آية اهللا الشيخ اكرب  رفسنجاين هامشي



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحّج ـ 

٢٧٢ 

  )١٩(                    واالجتماعية الثقافية احلياة يف احلج أثر   احلبيب حممد.  د اهليلة
  املوقوفةالوثيقة الوقفية لقرى           الواثقي الشيخ حسني

  )٤٧(         علی مكة املكرمة و املدينة املنورة وهی اليت وقعت حبوايل شرياز         
  )٥٠من أدب احلج                               (                    الواثقي الشيخ حسني

  )٢(                             العربية اجلزيرة يف اليهود                    أمحد الواسطي
  )٣(                    اليهودية العقلية على الفكرية التأثريات أبعاد      أمحد الواسطي
  )٤(                               التأريخ موكب يف احلج                   أمحد الواسطي
  )١٠(                        العربية اجلزيرة يف االجتماعي الوضع           أمحد الواسطي
  )١٢(                        اإلمام نظر يف للحج االجتماعي البعد         أمحد  الواسطي

  )٤٤(            ) ١رحاب سلسلة: <ذخائر احلرمني الشريفني>(  يف/الواعظ حممد حسني
  )٤٥(             )٢يف رحاب سلسلة: <ذخائر احلرمني الشريفني>(/الواعظ حممد حسني
  )٤٦(             )٣يف رحاب سلسلة: <ذخائر احلرمني الشريفني>(/الواعظ حممد حسني
  )٤٧(            ) ٤يف رحاب سلسلة: <ذخائر احلرمني الشريفني>(/الواعظ حممد حسني
  )٤٨(            ) ٥يف رحاب سلسلة: <ذخائر احلرمني الشريفني>(/الواعظ حممد حسني

  )٤٩(             )٦(>ذخائر احلرمني الشريفني<يف رحاب سلسلة: /حممد حسنيالواعظ 
  )١٢(                      الكلمة وتوحيد التوحيد كلمة                 حسن حممد يزبك

  )١(             الشريف املسجدالنبوي يف القبلة عن تأرخيية نبذة  هادي حممد اليوسفي
  )٥(                    ؟...األصنام حول 9النيب طاف هل        هادي حممد اليوسفي
  )٩(                       إبراهيم مقام: البينات اآليات من          هادي حممد اليوسفي

  
                    


