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  المقدمة
  
 وكل القدر، وعلو الشأن جالل من لھ الشریفین الحرمین عن الحدیث أو الكتابة أن اثنان فیھ یختلف ال مما إن

 وحكم اخالق من فیھما وما الحرمین، شؤون لكل والتقصي الدقیق واالھتمام البحث من مزید إلى یدعو منھما
 دینھم في المسلمین - بھ والشك - ینفع وغیره ھذا وكّل وآثاره، ومعالمھ الدین على اإلطالع في زیادة و وآداب

  .ودنیاھم
  

  .ھنات من فیھ ما على المضمار ھذا في - متواضعًا كان وإن - بقدر نساھم أن إلى دعانا ما وھذا
  

 قواعده رفع الذي ھذا - الحرام اهللا بیت كان) زرع ذي غیر (ھبأّن تعالى اهللا وصفھ الذي الوادي ذلك ففي
 وبركة، واستقرار أمن مكان الوادي ذلك من ولیجعل علیھا، وَمن األرض لیحیي وضع قد وإسماعیل إبراھیم
 قلوب فیھ وتسمو اللقاء، فیھ ویحلو األرواح، بھ وتطیب النفوس، نحوه وتمیل وتحّن القلوب، إلیھ تھوي
 الحج مناسك وتؤدي الواضحة، اهللا وآیات الشاخصة، اإلیمان معالم معالمھ، تجوب وھي حھموأروا الناس

  ..والعمرة
  

 كما بلدًا یبقى أن ینبغي.. المجرمون علیھ تجرأ وما الظلمة فعلھ ما الیضره آمنًا، بلدًا - حّقًا - البقعة ھذه فكانت
  ..شجر فیھ والیقطع طیر، فیھ والیصاد أحد، فیھ والیظلم دم، فیھ الیسفك السماء، تریده

  
 صلى(محّمد اهللا رسول ثم ومن وإسماعیل إبراھیم (ثالثة أنبیاء جھود علیھ تضافرت قد المكي الحرم كان ولئن
) شيء كّل ثمرات إلیھ یجبى آمنًا حرمًا (یكون أن بھا استحق التي بالصورة صار حتى ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا
 المباركتان قدماه وطأت إن ما الذي وحده، محمد اهللا لرسول مدینًا كان المدني رمالح فإن. تعالى اهللا أراده كما

 وتتسابق واألرواح، القلوب إلیھ تھفوا ثانیًا حرمًا صارت حتى الشریف جسَده ترابھا ضّم إن وما یثرب، تراب
 أكمل وقد إال معتمرًا أو ةلمك حاجًا ترى فال سنة، وأربعمائة ألف من أكثر منذ المتعاقبة األجیال كل زیارتھ إلى

) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى( اهللا لرسول المبارك الطاھر المرقد حیث المنّورة المدینة بزیارة عمرتھ أو حّجھ
 الرسالة وآثار المباركة المعالم وحیث والشھداء، وللصحابة البیت ألھل األخرى الطاھرة المراقد وحیث
  .الخالدة

  
 رّب هللا والحمد. الدین یوم ولوالدّي لي ذخرًا یكون أن المولى سائال أیدیكم بین لذيا كتابنا في سنراه ما وھذا

  .العالمین
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  الكریم القرآن في الحّج آیات من
  

 وَمن إبراھیَم مقاُم بّیناٌت آیاٌت فیِھ * للعاَلمین وُھًدى ُمباَركًا ِبَبّكَة َللَّذي ِللنَّاِس ُوِضَع َبیت أّوَل إنَّ: (تعالى قال
  .)1()العالمین عن غنيٌّ اهللا فإّن كفر وَمن سبیال إلیھ استطاع َمِن البیِت ِحجُّ الّناس على وِهللا آمنًا كان لھدخ

  .)2()للّناس قیامًا الحراَم البیَت الكعبَة اُهللا جعل: (تعالى وقال
  
  

  )السالم علیھم (البیت أھل طریق من الحّج
  

 مرض أو بھ، تجحف حاجة ذلك من یمنعھ لم اإلسالم حّجة یحّج لمو مات من): السالم علیھ (الصادق اإلمام قال
  .)3(نصرانیًا أو یھودیًا فلیمت یمنعھ سلطان أو الحّج، فیھ الیطیق

  
 في فھو أعمى ھذه في كان وَمن: (وجّل عّز اهللا قول عن) السالم علیھ (عبداهللا أبا سألت بصیر أبي وعن

  .)4(الموت یأتیھ حتى) اإلسالم حجة یعني (الحّج نفسھ یسّوف يالذ ذلك: فقال) سبیال وأضلُّ أعمى اآلخرة
  

 اهللا قال مّمن فھو یحج، لم موسر صحیح وھو مات َمن: یقول) السالم علیھ (عبداهللا أبا سمعت: قال وعنھ
 عن اهأعم - عّزوجّل - اهللا إّن نعم،: قال! أعمى؟ اهللا سبحان: قلت:قال -) أعمى القیامِة یوَم ونحشُرُه: (عّزوجّل
  .)5(الحّق طریق

  
  .)6(فتھلكوا رّبكم بیت حّج التتركوا): السالم علیھ (المؤمنین أمیر

  
  .)7(المحّلقین ینظرإلى حتى تقض الدنیالم حوائج من لحاجة الحّج ترك َمن): السالم علیھ (وعنھ
 وإن شاءوا إن الحّج على ُیجبرھم أن اإلمام على لوجب الحّج الناُس عّطل لو): السالم علیھ (الصادق اإلمام
  .)8(للحّج وضع البیت ھذا ألن; أبوا

  
  

  العاّمة طریق من الحّج
  

 ظاھرة حاجة أو حابس مرض غیر في اإلسالم حّجة یحج ولم مات َمن: عدي ابن عن: لالصول الجامع التاج
  .نصرانیًا أو یھودیًا إّما شاء المیتتین أّي فلیمت جائر سلطان أو
  

 ولم اهللا بیت إلى ُتبلُغُھ راحلًة أو زادًا ملك من): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي عن )السالم علیھ (علّي وعن
 استطاع من البیت حّج الّناس على وهللا: (كتابھ في اهللا لقول وذلك نصرانّیًا أو یھودّیًا یموت أن علیھ فال یحّج
  .)9()سبیال إلیھ

  

                                                        
 .97و 96/عمران آل  -1
 .97/المائدة  -2
 .268ص 4ج/الكافي  -3
 .269ص/نفسھ المصدر  -4
 .269ص/نفسھ المصدر  -5
 .19ص 99ج/البحار  -6
 .نفسھ المصدر  -7
 .نفسھ المصدر -8
 .وھامشھا 109ص 2ج)/وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول أحادیث في لُألصول الجامع التاج  -9
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 واجب وھو المسلمین، فرائض أوكد ومن الدین، أركان أحد الحّج: العروة في السید قال - الفقیھ نظر في الحج
  .بالضرورة بل المسلمین جمیع من واإلجماع والسّنة بالكتاب الشرائط استجمع من كّل على

  
  

  الحّج وجوب عّلة
  

 من والخروج الزیادة، وطلب عّزوجّل، اهللا إلى الوفادة الحّج عّلة إّن): السالم علیھ (الرضا الحسن أبو اإلمام
 األبدان، وتعب األموال استخراج من فیھ وما یستقبل، لما مستأنفًا مضى مما تائبًا ولیكون اقترف، ما كّل

 الحّر في شاخصًا والذّل، واالستكانة والخضوع. اهللا إلى العبادة في والتقّرب والّلذات الشھوات عن وحظرھا
 اهللا إلى والرھبة والرغبة المنافع من الخلق لجمیع ذلك في وما.. دایمًا ذلك في دائبًا والخوف، واالمن والبرد،

  .وجّل عّز
  

 وحظر الحقوق، وتجدید واألمل، الرجاء وانقطاع الذكر، ونسیان األنفس، وخساسة القلب، قساوة ترك ومنھ
 ِمن; یحّج ال ومّمن یحّج مّمن والبحر البّر في وَمن والمغرب، المشرق في َمن ومنفعة الفساد، عن األنفس
 االجتماع لھم الممكن والمواضع االطراف، أھل حوائج وقضاء ومسكین، وكاسب ومشتر وبایع وجالب تاجر
  .)1()لھم منافع لیشھدوا (كذلك فیھا،

  
 خلیفة األرض في جاعل إّني: (للمالئكة قال وتعالى تبارك اهللا أّن: بالبیت الطواف عّلة في) السالم علیھ (وعنھ
 فالذوا فندموا أذنبوا أّنھم فعلموا الجواب، ھذا اهللا على فرّدوا) الدماء ویسفك فیھا ُیفسد من فیھا أتجعل قالوا

 ُیسّمى العرش بحذاء بیتًا الرابعة السماء في فوضع العباد، ذلك بمثل یتعّبد أن اهللا فأحّب. فاستغفروا بالعرش
 وجرى علیھ، اهللا فتاب بھ، ففطا آدم أمر ثم) المعمور البیت (یسّمى بیتًا الدنیا السماء في وضع ثم الُضراح،

  .)2(القیامة یوم الى ولده في ذلك
   

  
  المقّدسة بالكعبة الخلق اختبار

  
 یكون أن أراد - سبحانھ - اهللا ولكّن):.. السالم علیھ(علّي اإلمام قال البالغة، نھج من القاصعة الخطبة في

 ال خاّصًة لھ أمورًا لطاعتھ، واالستسالم ره،ألم واالستكانة لوجھھ، والخشوع بكتبھ، والّتصدیق لرسلھ، االّتباع
  .أجزل والجزاء المثوبة كانت أعظم، واالختبار البلوى كانت وكّلما. شائبة غیرھا من تشوُبھا

  
; العالم ھذا من اآلخرین إلى - علیھ اهللا صلوات - آدم لدن من األّولین اختبر - سبحانھ - اهللا أّن ترون أال

 بأوعر وضعھ ثم). قیامًا للّناس جعلھ الذي (الحرام بیتھ فجعلھا والتسمف التبصرو تنفف وال التضّر بأحجار
 َدِمَثة، ورمال خشنة، جبال بین. قطرًا االودیة بطون وأضیق مدرًا، الدنیا نتائق وأقّل حجرًا، األرض بقاع

  .)مالسال علیھ (آدم أمر ثم. ظلف وال حافر وال خٌف بھا الیزكو منقطعة، وقًرى وشلة، وعیون
  

 اإلفئدة ثمار إلیھ تھوي رحالھم، لملقى وغایة أسفارھم، لمنتجع مثابة فصار نحوه، أعطافھم یثنوا أن وولده
 هللا ُیھّللون ذلال مناكبھم یھّزوا حّتى منقطعة، بحار وجزائر عمیقة، فجاج ومھاوي سحیقة، قفار مفاوز من

 الشعور بإعفاء وشّوھوا ظھورھم، وراء لّسرابیلا نبذوا قد لھ، ُغبرًا ُشعثًا أقدامھم على ویرملون حولھ،
 ووصلة لرحمتھ، سببًا اهللا جعلھ بلیغًا، وتمحیصًا مبینًا، واختبارًا شدیدًا، وامتحانًا عظیمًا ابتالًء خلقھم، محاسن

 جّم وقرار وسھل وأنھار، جّنات بین العظام، ومشاعره الحرام، بیتھ یضع أن - سبحانھ - أراد ولو. جّنتھ الى
 محدقة، وأریاف خضراء، وروضة سمراء، ُبّرة بین القرى، مّتصل البنى، ملتّف الثمار، داني الشجار،ا

 كان ولو. البالء ضعف حسب على الجزاء قدر صغر قد لكان عامرة، وطرق ناضرة، وریاض مغدقة، وعراص

                                                        
 .90ص 2ج/العلل  -1
 .92ص 2ج/العلل  -2
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 لخّفف وضیاء، ونور حمراء، ویاقوتة خضراء، زمّردة بین بھا، المرفوع واالحجار علیھا، المحمول اإلساس
 اهللا ولكن الّناس، من الریب معتلج ولنفى القلوب، عن إبلیس مجاھدة ولوضع الصدور، في الشك مصارعة ذلك

 قلوبھم، من للتكبر إخراجًا المكاره، بضروب ویبتلیھم المجاھد، بأنواع ویتعّبدھم الشدائد، بأنواع عباده یختبر
  .)1(لعفوه ُذُلال وأسبابًا فضلھ، إلى ُفُتحًا أبوابًا كذل ولیجعل نفوسھم، في للتذّلل وإسكانًا

  
 من یكون بما وأمرھم الخلق، خلق اهللا إّن: فقال الحج، عّلة عن السالم علیھ سئل) السالم علیھ (الصادق االمام
 ولینزع لیتعارفوا،; والغرب الشرق من االجتماع فیھ فجعل دنیاھم، أمر من ومصلحتھم الدین، في الطاعة أمر
 علیھ اهللا صلى (اهللا رسول آثار ولتعرف والجّمال، المكاري بذلك ولینتفع بلد، الى بلد من التجارات من قوم كّل

 ھلكوا، فیھا وما بالدھم على یتكلون إّنما قوم كّل كان ولو والینسى، ویذكر أخباره، وتعرف) وسلم وآلھ
  .)2(الحّج عّلة فذلك ذلك، على فواتق ولم االخبار، وعمیت واالرباح الجلب وسقطت البالد، وخربت

  
   

  األّول القسم
  وخاتمة أبواب ثمانیة فیھ المكي الحرم

  
  األول الباب

  والعمرة الحج فضل في
  

  :أمور وفیھ
  
  )3()هللا والعمرة الحج واتّموا (- 1
  

  العترة روایات في فضلھما
 سّیده، على العبد وفود من) السالم ھمعلی (الطاھرة العترة عن وردت ما ومندوبًا واجبًا فضلھما في كفى: أقول

 سألوه إن اهللا، وفد والمعتمر الحاج): السالم علیھ (الصادق فعن وأمنھ، ضیافتھ ومحل بیتھ، في ونزولھ
  .)4(درھم ألف بالدرھم ویعّوضون - ابتدأھم سكتوا وإن شفعھم، شفعوا وإن أجابھم، دعوه وإن أعطاھم،

  
 آمنًا كان معرفتنا حق البیت أھل وعرفنا بھ، اهللا أمره الذي البیت أّنھ یعلم وھو البیت ھذا أّم َمن حدیث، وفي
  .)5(واآلخرة الدنیا في
  

 وآخرة دنیًا أراد من): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عن ،)السالم علیھ (المؤمنین أمیر علي وعن
  .)6(منھا لھ ذخر إّال آخرة سألھ أو منھا، أعطاه إّال ُدنیًا اهللا فسأل عبد أتاه ما البیت، ھذا فلیؤم

  
 بینھما فتابعوا. والعمرة بالحج علیكم الناس أّیھا): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي عن) السالم علیھ (وعنھ
   فإّنھما

  
  .)7(الحدید خبث النار ینفي كما الفقر وینفیان الدرن، الماء یغسل كما الذنوب، یغسالن

                                                        
 .294 ـ 292ص 1387 سنة بیروت، طبع/البالغة نھج  -1
 .8ص 8ج/وسائلال  -2
 196/البقرة  -3
 .68ص 8ج/الوسائل  -4
 .نفسھ المصدر  -5
 .8ص 2ج/المستدرك  -6
 .50ص 99ج/البحار  -7
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 ثوابھا المتقّبلة والحّجة بینھما، ما كّفارة العمرة إلى العمرة): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عن وعنھ،
  .)1(بعرفات إّال التغفر ذنوب الذنوب ومن الجّنة،

  
 حّجوا! الناس معاشر: خم غدیر في) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عن ،)السالم علیھ (الباقر اإلمام
 غفر إّال مؤمن، بالموقف وقف ما! الناس معاشر. افتقروا إّال والتخّلفوا استغنوا، إّال بیت أھل ورده فما البیت
  .)2(وقتھ الى ذنبھ من سلف ما لھ اهللا
  

  السّنة أھل روایات في فضلھما
 لیس المبرور والحج بینھما، لما كّفارة العمرة الى العمرة): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عن البخاري

  .)3(الجّنة إّال جزاء لھ
  

 فیھا، وما الدنیا من خیر مبرورة حجة): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قال; للغزالي الحّج أسرار
  .الجنة اّال جزاء لھا لیس مبرورة وحجة

  
  .أّمھ ولدتھ كیوم ذنوبھ من خرج یفسق ولم یرفث فلم البیت حّج َمن): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (وقال
 وتعرض الراحلة وتضّل المریض یمرض قد فإّنھ فلیتعّجل، الحج أراد من: لالصول امعالج التاج وفي

  .)4(الحاجة
   

  علیھ یترتب وما الحّج - 2
 یزل لم حّجتین حّج وَمن عنقھ، من النار من عقدة حّل فقد اإلسالم حّجة حّج َمن): السالم علیھ (الصادق اإلمام
  .)5(الحّج مدمن بمنزلة فھو یحج لم أو حّج ثم الیة،متو حجج ثالث حّج وَمن یموت، حتى خیر في
  
  الحّج ترك في العمر قصر - 3

  .)6(عذابھ ودنا أجلھ اقترب إلیھا العود الیرید وھو مّكة من خرج َمن): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
: یقول اهللا عبد أبا سمعت: لقا سنان، بن اهللا عبد ،)السالم علیھ (الصادق اإلمام العود نّیة مع العمر طول - 4

  .)7(عمره في زید قابل من الحّج ینوي وھو مّكة من رجع َمن
  
  تعالى اهللا ضمان في الحاج - 5

 مات وإن ذنوبھ، لھ اهللا غفر متوجھًا مات إن اهللا، ضمان في والمعتمر الحاج): السالم علیھ (الصادق اإلمام
 جمیع لھ اهللا غفر منصرفًا مات وإن اآلمنین، من اهللا بعثھ ینالحرم بأحد مات وإن ملّبیًا، اهللا بعثھ محرمًا
  .)8(ذنوبھ

  
  الحاج بھ یرجع ما أقل - 6

 قال. ومالھ أھلھ في یحفظ أن منھ، الیقبل الذي الحاج بھ یرجع ما أدنى إّن): السالم علیھ (الصادق اإلمام
 مقیم وھو فیھم یحدث كان ما إّال فیھم الیحدث): السالم علیھ (قال فیھم؟ یحفظ شيء بأي: قلت: الراوي
  .)9(معھم

                                                        
 .7ص 2ج/المستدرك  -1
 .9ص/نفسھ المصدر  -2
 .العمرة باب ،3 الجزء  -3
 .109ص 2ج  -4
 .جدیدة ط 241ص 8ج/ الوافي 208ص/الفقیھ  -5
 .209ص/ الفقیھ  -6
 .238ص 8ج/ الوافي  -7
 .221ص 8ج/ الوافي ـ 68ص 8ج/ الوسائل  -8
 .215ص 8ج/ الوافي  -9
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  ثالثة الحاج - 7

 وما منھ تقّدم ما; ذنبھ لھ غفر رجل نصیبًا فأفضلھم: ثالثة الحاج) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عن
 من بقي فیما العمل ویستأنف منھ، تقّدم ما; ذنبھ لھ غفر فرجل یلیھ الذي وأّما القبر، عذاب ووقاه تأّخر،
  .)1(ومالھ أھلھ في حفظ فرجل یلیھ الذي وأّما عمره،

  
  سنة كّل في الحّج - 8

 فیما - وجّل عّز - اهللا یراك أن أحّب إّني عیسى یا): السالم علیھ (عبداهللا أبو لي قال: منصور أبي بن عیسى
  .)2(للحّج تتھّیأ وأنت الحج إلى الحّج بین

  
): السالم علیھ (فقال العیال، فداك جعلت: قلت سنة؟ كّل الحّج من یمنعك ما): السالم علیھ (الصادق عن عذافر

  .)3(سنة كّل بھم وحّج والزیت، الخّل عیالك أطعم لعیالك؟ فَمن مّت إذا
  
  الحّج إدمان - 9

 عنكم، الدنیا مكاره دفع الحّج إدمانكم في فإّن فأدمنوه، البیت ھذا بحّج علیكم): السالم علیھ (الصادق اإلمام
  .)4(القیامة یوم وأھوال

  
  الحج شأنھ من كان من - 10

 المالئكة قالت یخرج، فلم سنًة تخّلف ثم سنة، كّل الحّج شأنھ من الرجل كان إذا): السالم علیھ (الصادق اإلمام
: فیقولون یصیبونھ، فال فیطلبوه أطلبوه: فیقولون فالن، صوت فقدنا لقد: الجبال على لّلذین األرض على الذین
 بھ، فافعل فعل أو عنھ، ففّرج حبس أو فأغنھ، فقر أو فأشفھ، مرض أو عنھ، فأّد دین حبسھ كان إن الّلھم

  .)5(تخّلف لمن یدعون وھم النفسھم یدعون والّناس
  

  تعالى اهللا عند الحاج كرامة - 11
 ولمن ج،الحا ولعشیرة الحاج بیت وألھل للحاج لیغفر - وجّل عّز - اهللا إن): السالم علیھ (الصادق اإلمام

  .)6(اآلخر ربیع من وعشر االول ربیع وشھر وصفر والمحّرم الحّجة ذي بقّیة الحاج لھ یستغفر
  

 والمحّرم الحّجة ذا وكأن ذنوبھ لھ اهللا غفر نسكھ قضى فإذا - التاسع الخبر ضمن في 67ص 8ج الوسائل وفي
 فإذا بموجبة یأتي أن إّال یئات،الس علیھ والتكتب الحسنات، لھ تكتب أشھر اربعة االول ربیع وشھر وصفر
  .)8(بكبیرة یأتي أن إّال: آخر خبر وفي. )7(بالناس خلط االشھر األربعة مضت

  
  الذنوب؟ علیھ التكتب ِلَم - 12
 فقال أشھر؟ أربعة الذنوب علیھ التكتب الحاج صار شيء ألّي): السالم علیھ (الحسن ألبي قلت: قال خالد ابن

 ثم) أشھر أربعة األرض في فسیحوا: (یقول إذ أشھر، أربعة في الحرم للمشركین أباح اهللا إّن): السالم علیھ(
  .)9(رأسھ حلق یوم من الصدوق روایة وفي. أشھر أربعة الذنوب - البیت المؤمنین من حّج لمن - وھب

   

                                                        
 .214ص المصدر  -1
 .239ص 8ج/والوافي 171ص 17ج/العقول مرآة  -2
 .الترتیب على 221وص 127ص/ والوافي المرآة  -3
 .10ص 2ج/ المستدرك  -4
 .138ص 17ج/ المراة  -5
 .71ص 8ج/ الوسائل ـ 21ص 99ج/ البحار  -6
 .38خبر 8ج/ الوسائل. كبیرة یأتي أن إّال: آخر خبر وفي  -7
 .38 خبر ،8ج/الوسائل  -8
 .67ص 8ج/الوسائل  -9
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  المندوبات وسائر المندوب الحّج - 13
  : اهللا یارسول فقال. باالبطح اعرابي تلّقاه) لموس وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول أفاض لّما عّمار، ابن
  

 بھ یبلغ ما بھ ابلغ ما مالي في أصنع فمرني) المال كثیر یعني (ممّیل رجل وأنا ففاتني، الحّج أرید خرجت إني
 ذھبة زنتھ لك قبیس أبا أّن لو: فقال قبیس، أبي الى) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فالتفت. الحاج
  .)1(الحاج بلغ ما بھ بلغت ما اهللا، سبیل في فقتھان حمراء

  
 وجھ عن الستر یكشف بھا ذكرنا، ما غیر للحدیث أخرى فقرات الوافي، في) سره قدس (الفیض ذكر: أقول

  .)2()كذا بلغت ما كذا أنفقت لو (الحدیث
  

 فلعّلھ والكبر الصغر في متفاوتة ومراتب والتكدیر، التأثیر في مختلفة انواع للذنوب) سره قدس (بیانھ وفي
  .جمیعًا منھا یطھر أن الى منھا مرتبة أو نوع من یخرج وموقف فعل بكّل

  
  الحّج منع عن التحذیر - 14

 الحال، ضعیف وكان الحج، في استشارني رجال إّن): السالم علیھ (للصادق قلت: قال: عمار بن إسحاق
 بك الیق ما أي. )3(سنة فمرضت: قال سنة تمرض أن اخلقك ما): السالم علیھ (فقال الیحج، أن الیھ فأشرت
  .وأجدر
 في لھ یّدخر ما مع دنیاه في فتنٌة فتصیبھ الحج عن أخاه یعّوق أن أحدكم لیحذر): السالم علیھ (وعنھ
  .)4(اآلخرة

  
  للحّج المال طھور - 15

  .)5(أموالنا طھور من وأكفاننا نسائنا ومھور صرورتنا حّج بیت، أھل نحن): السالم علیھ (الكاظم االمام
  

  التوبة مع الحّج عن االنصراف - 16
 الدین بكمال البیت حّجوا الناس، معاشر): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عن االحتجاج، في الطبرسي
  .)6(واقالع بتوبة اّال المشاھد، عن والتنصرفوا والتفّقھ،

  
  ثالث من للحجاج البّد - 17

 عن یحجزه ورع: خصال ثالث فیھ یكن لم اذا البیت ھذا یّؤم بمن یعبوء ما): مالسال علیھ (الصادق االمام
  .)7(صحبھ لمن الصحابة وحسن غضبھ، یملك وحلم اهللا، محارم

   

                                                        
 .81ص 8ج/الوسائل  -1
 .228ص 12 ج  -2
 .97ص 8ج/الوسائل  -3
 .نفسھ المصدر  -4
 .102ص 8ج/الوسائل  -5
 .9ص 2ج/المستدرك  -6
 .121ص 99ج/البحار  -7
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  الثاني الباب
  

  الحّج سفر وآداب السفر آداب في
   

  فصالن فیھ
  

  األول الفصل
  
  وأخباره السفر آداب في

   
 عن ورد ما بعض نذكر ثم) سره قدس (الجواھر لصاحب العباد نجاة في ما خالصة الى الفصل ھذا في نشیر
  .الطاھرة العترة

  
  :التالیة االمور یراعي أن غیرھما أو والعمرة الحج إلى السفر أراد لمن یستحب): اهللا رحمھ (قال

  .الغسل: االول
 استخیرك إّني الّلھم: ساجد وھو) مّرة مأة (ركعتین صالة بعد یقول أن وھي تعالى، اهللا من االستخارة: الثاني

  .عافیة في خیرة برحمتك السفر ھذا في
  .الوصّیة: الثالث
  .علقة لھ َمن وبین بینھ العالیق قطع: الرابع

 ما واحفظ احفظني الّلھم معي، ما وسالمة سالمتي الصدقة بھذه اشتریت إّني الّلھم: قائال الصدقة: الخامس
  .الجمیل الحسن ببالغك معي ما وبّلغ وبّلغني معي

 وخاتمة وأمانتي وآخرتي ودنیاي ومالي وأھلي نفسي استودعك إني الّلھم: یقول: ركعتین صالة :السادس
  .عملي
  .ثالثًا; أتوّكل اهللا وعلى أدخل وباهللا أخرج باهللا: البیت من یخرج حین یقول: السابع

  
 علیھ الحسین قبر طین من ءشي استصحاب لھ) ینبغي كما (الخمیس أو الثالثاء أو السبت اختیار وینبغي
 وخاتم عقیق من خاتم استصحاب) وینبغي (خوف، كّل من وأمان داء، كّل من شفاء ھو الذي والسالم الصلوة

  .)1(فیروزج من
  

  األخبار
  :السفر قبل الصدقة - 1

  .)2(شئت یوم أّي واخرج تصّدق): السالم علیھ (الصادق اإلمام
 اموالھ بعض إلى الخروج اراد إذا) السالم علیھما (الحسین بن علي نكا: قال) السالم علیھ (الباقر االمام
 اهللا حمد فانصرف اهللا سّلمھ واذا الركاب، في رجلھ وضع إذا ذلك ویكون لھ، تیّسر بما اهللا من الّسالمة اشترى

  .)3(لھ تیّسر بما وتصّدق وشكره وجّل عّز
   

  السفر عند االستخالف - 2
 إذا یركعھما ركعتین من أفضل بخالفة أھلھ على رجل استخلف ما: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
 وأمانتي وآخرتي ودنیاي وذّریتي ومالي وأھلي نفسي استودعك إني الّلھم: (ویقول سفر، الى الخروج أراد

  )عملي وخاتمة
  .)1(وجّل عّز اهللا أعطاه إّال أحٌد ذلك قال فما

                                                        
 .ذكره اردنا ما انتھى  -1
 .272ص 8ج/الوسائل  -2
 .273ص/نفسھ المصدر  -3



 10

  
  السفر عند الوصّیة - 3

  .)2(فلیوص راحلتھ ركب من: قال) السالم علیھ (الصادق اإلمام
  
  السفر اعالم - 4

 أن سفرًا اراد إذا المسلم على حّق: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي عن): السالم علیھ (الصادق اإلمام
  .)3(یأتوه أن قدم إذا اخوانھ على وحّق اخوانھ، یعلم

  
  المنزل من الخروج عند الدعاء - 5
 لھ قال ،)اهللا بسم: (قال فإذا الشیطان، لھ عرض منزلھ من خرج إذا العبد إن): السالم علیھ (السجاد ماماإل

  .)4(وقیت: قاال) اهللا على توكلت: (قال فإذا ھدیت،: قاال) باهللا آمنت: (قال فإذا كفیت،: الملكان
  
 خرجت الرحیم، الرحمن اهللا بسم: منزلھ من خرج إذا یقول أبي كان: قال): السالم علیھ (الرضا الحسن أبو

  .)5(عافیة في بھ فأتني لرزقك، متعّرضًا رّب، یا وقّوتك بحولك بل والقّوة مّني حول بال وقّوتھ اهللا بحول
  

 منزلھ من یخرج أو یسافر حین انزلناه إنا قارئ لقلت القدر یسبق شيء لوكان): السالم علیھ (الباقر اإلمام
  .)6(سیرجع

  
  :حدیث في) المالس علیھ (وعنھ
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول مّلة وعلى اهللا سبیل وفي وباهللا اهللا بسم: فقل الركاب، في رجلك وضعت فإذا

 علینا ومّن اإلسالم، الى ھدانا الذي هللا الحمد: فقل محملك، بك واستوى راحلتك على استویت فإذا) وسلم
 رّبنا الى وإّنا * مقرنین لھ كنا وما ھذا لنا سّخر الذي سبحان( بمحّمد، علینا ومّن القرآن، وعّلمنا باالیمان،
  .)7(العالمین رّب هللا والحمد)لمنقلبون

  
  السفر في الرفیق - 6

 علیھ (فقال المدینة، من رجل جاء إذ بمّكة) السالم علیھ (عبداهللا أبي عند كنت: قال جابر، بن إسماعیل
 قال ثم أدبك، ألحسنت إلیك تقّدمت كنت لو أما): السالم علیھ (قالف أحدًا، صحبت ما: فقال صحبك؟ َمن): السالم

  .)8(رفقاء وأربعة صحب، وثالثة شیطانان، واثنان شیطان، واحد): السالم علیھ(
  

  .)9(..أربعة عّزوجّل اهللا إلى الصحابة أحّب: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي وعن
  
  الخمیس أو الثالثاء أو السبت یوم - 7

 السبت یوم في جبل عن ازال حجرًا أّن فلو السبت، یوم فلیسافر سفرًا أراد َمن): السالم علیھ (الصادق االمام
 الحدید فیھ اهللا أالَن الذي الیوم فإّنھ الثالثاء، یوم طلبھا فیلتمس الحوائج علیھ تعّذرت ومن مكانھ، الى اهللا لرّده
  .)10()السالم علیھ (لداود

                                                                                                                                                                                        
 .275ص/نفسھ المصدر  -1
 .267ص 8ج/الوسائل  -2
 .351ص 8ج جدیدة ط/الوافي  -3
 .278ص 8ج/الوسائل  -4
 .281ص/نفسھ المصدر  -5
 .289ص/نفسھ المصدر  -6
 .120ص 99ج/البحار  -7
 .301ص 8ج/الوسائل  -8
 .304ص/نفسھ المصدر  -9

 .352ص 8ج جدیدة ط/الوافي  -10
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  .)1(الخمیس یوم یسافر) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان): السالم یھعل (الباقر اإلمام

  
  السفر في دینھ على خاف إذا - 8

  .)2(وصالتھ دینھ على منھ یخاف سفر في الرجل الیخرج: قال ،)السالم علیھ (المؤمنین أمیر علي عن
   

  مدخل من خاف إذا - 9
 وأخرجني صدق ُمدخَل أدخلني رّب: (اآلیة ھذه فاقرأ تخافھ مدخال تدخل إذا: قال) السالم علیھ (الصادق اإلمام
  .)3(الكرسي آیة فاقرأ تخافھ الذي عانیت فإذا) نصیرًا سلطانًا لدنك من لي واجعل صدق ُمخرَج

  
  السفر في الشوم من االعتصام - 10

 من یارّب بك اعتصمت: فلیقل الشوم من شیئًا نفسھ في اوجس فمن: حدیث في) السالم علیھ (الكاظم االمام
  .)4(ذلك من فیعصم): السالم علیھ (قال ذلك، من فاعصمني نفسي، في اجد ما شّر
  .)5(تقض فال ظننت وإذا فامض تطّیرت إذا): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول وقال

  
  السفر في والتكبیر التھلیل - 11

 على مكّبر كّبر وال مھّلل، ھّلل ما بیده القاسم أبي نفس والذي: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
  .)6(التراب مقطع یبلغ حّتى وتكبیره بتھلیلھ یدیھ بین ما وكّبر خلفھ، ما اهللا ھّلل إّال االشراف، من شرف

  
 اّللھم: فقل سفر في كنت إذا): السالم علیھ (الصادق اإلمام أو ،)السالم علیھ (الباقر اإلمام یعني (احدھما وعن
  .)7(ذكرًا وكالمي تفّكرًا، وصمتي عبرًا، مسیري اجعل

  
  الحّج سفر عند الفرج دعاء - 12

 الفرج دعاء فادع - اهللا شاء إن - والعمرة الحّج ترید بیتك من خرجت إذا: قال) السالم علیھ (الصادق اإلمام
 األرضین ورّب السبف السموات رّب اهللا سبحان العظیم، العلي اهللا إّال إلھ ال الكریم، الحلیم اهللا إّال إلھ ال: وھو

  .)8(العالمین رّب هللا والحمد العظیم، العرش ورّب السبف
   

  

                                                        
 .259ص 8ج/الوسائل  -1
 .249ص/نفسھ المصدر  -2
 .287ص 8ج/الوسائل  -3
 .263ص/نفسھ المصدر  -4
 .نفسھ المصدر  -5
 .285ص/نفسھ المصدر  -6
 .نفسھ المصدر  -7
 .278ص 8ج/الوسائل  -8
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  الثاني الفصل
  

  الوصایا
   

  الحّج یرید لمن) السالم علیھ (الصادق اإلمام وصایا - 1
  

 علیھ وتّوكل قك،خال إلى كّلھا امورك وفّوض شاغل، كل من هللا قلبك فجّرد الحج أردت إذا): السالم علیھ (قال
 واخرج والخلق، والراحة الدنیا ووّدع وقدره، وحكمھ لقضائھ وسلم وسكناتك، حركاتك من تظھر ما جمیع في
 مخافة ومالك، وشبابك وقّوتك واصحابك وراحلتك زادك على والتعتمد المخلوقین، جھة من تلزمك حقوق من
 لھ لیس اّنھ لیعلم; وباال علیھ صّیره سواه ما على اعتمدو اهللا رضاء اّدعى من فإّن ووباال، عدّوًا ذلك تصیر أن
 اوقات وراع الصحبة، واحسن الرجوف الیرجو من استعداد فاستعّد. وتوفیقھ اهللا بعصمة إّال والحیلة قّوة

 ثم الزاد، وایثار والسخاوة والشفقة والصبر اآلداب من علیك یجب وما)السالم علیھ(نبّیھ وسنن الفرائض
 عن یمنعك شيء كل من واحرم والخشوف والخضوع والصفا الصدق كسوة والبس ذنوبك، لتوبةا بماء اغسل
 المسلمین مع كطوافك العرش حول المالئكة مع بقلبك وطف هللا، خالصة صادقة إجابة بمعنى) وَلّب (اهللا، ذكر
 منى، الى وجكبخر وزّالتك غفلتك من واخرج وقّوتك، حولك من وتبرأ. ھواك من ھرولة وھرول البیت، حول

 األعلى المإل الى بروحك واصعد بمزدلفة، واّتقھ بعرفات، بالخطایا واعترف تستحّقھ، وال لك الیحل ما والتتمّن
 والذمیمة والدناَءة والخساسة الشھوات وارم الذبیحة، عند والطمع الھوى حنجرة واذبح الجبل، على بصعودك

 بدخولك وستره وكنفھ اهللا امان في وادخل شعرك، بحلق طنةوالبا الظاھرة العیوب واحلق الجمرات، رمي عند
 بقسمتھ رضًا الحجر واستلم وسلطانھ، جاللھ ومعرفة البیت صاحب لتعظیم متحّققًا البیت حول وُدر الحرم،

 الصفا، على بوقوفك تلقاه یوم للقائھ وسّرك روحك واصف الوداف بطواف سواه ما ووّدع لعّزتھ، وخضوعًا
 رّبك مع عاھدت الذي عھدك وفاء ھذه حّجتك شرط على واستقم المروة، عند اوصافك نقیًا اهللا من بمراى وكن

 األلباب ألولي والقیامة والبعث والقبر الموت الى اشارة الحج مناسك في أّن واعلم القیامة، یوم الى لھ واوجبتھ
  .)1(النھى وأولي

  
  لولده) السالم علیھ (لقمان وصایا - 2

 وجوھھم، في التبّسم وأكثر وأمورھم، أمرك في استشارتھم فاكثر قوم مع سافرت إذا بنّي یا: ھالبن لقمان قال
 وكثرة الصمت طول واستعمل فاعنھم، بك استعانوا وإن فأجبھم، دعوك إذا بینھم، زادك على كریمًا وكن

 فامش یمشون أصحابك رأیت وإذا لھم، فاشھد الحق على استشھدوك وإذا معك، بما النفس وسخاء الصالة
 منك اكبر ھو لمن واسمع معھم، فأعط قرضًا واعطوا تصّدقوا واذا معھم، فاعمل یعملون رأیتھم واذا معھم،
 لشيء تؤّخرھا فال الصالة وقت جاء وإذا ولوم، عّي) ال (فإّن ال،: والتقل نعم،: فقل شیئًا سألوك وإذا سنًا،
  .)2(زّج رأس على وول جماعة في وصّل دین، فإّنھا منھا واسترح صّلھا

  
 علیھا وسّلم بھا حللت التي االرض وّدع ثم ركعتین، فصّل ارتحلت وإذا تجلس، أن قبل ركعتین فصّل نزلت وإذا

 فافعل، منھ فتصدق تبدأ حتى طعامًا تأكل ال أن استطعت وأن المالئكة، من أھال بقعة لكّل فإّن أھلھا، وعلى
  .)3(خالیًا مادمت بالدعاء وعلیك عمال، عامال دمت ما بالتسبیح وعلیك راكبًا، دمت ما اهللا كتاب بقراءة وعلیك

  
  اآلداب دقائق - 3

  :دقیقة آدابًا 189ص 2ج البیضاء المحّجة صاحب ذكر
 كان إذا: البیت أھل طرق من الخبر ففي القلب، تشغل تجارة عن خالیًا الید وتكون حالال، النفقة تكون أن :األول
 للمسألة، وفقراؤھم للتجارة، وأغنیاؤھم للنزھة سالطینھم أصناف، أربعة للحج الناس خرج الزمان آخر

  .للسُّمعة وقراؤھم

                                                        
 .207ص 2ج/البیضاء المحّجة  -1
 .الرمح يف یستعمل وقد الرمح اسفل في الحدیدة بالضم الزج  -2
 .74ص 4ج/المحّجة  -3
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  .والإسراف تقتیر غیر في واالنفاق بالبذل النفس وطیب الزاد في التوسیع :الثاني
 نوكا. سفر في خرج إذا زاده یطیب أن الرجل شرف من): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (عنھ 227ص الفقیھ ففي
  .الزاد أطیب من تزود العمرة أو للحّج مكة الى سافر إذا) السالم علیھ (الحسین بن علي

 الحّج): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(عنھ الحدیث ففي القرآن بھ نطق كما والجدال والفسوق الرفث ترك :الثالث
 واطعام الكالم طیب): السالم علیھ(قال الحج؟ بّر ما: اهللا رسول یا فقیل الجّنة، إّال جزاء لھ لیس المبرور
 الخلق حسن ولیس الخلق، حسن ویلزم صحبھ، وعلى رفیقھ على االعتراض كثیر یكون أن ینبغي فال الطعام،

  .الرجال اخالق عن یسفر ألّنھ سفرًا السفر سّمي وقیل األذى، احتمال بل االذى كّف
  .الطریق في منھ آكد منى وإلى لموقفا إلى مّكة وفي أفضل، فذلك علیھ قدر ان ماشیًا یحج أن :الرابع
  .أفضل وال المشي من أشّد بشيء عبداهللا ما: قال أّنھ) السالم علیھ (الصادق عن 448ص التھذیب ففي

  : الخبر ففي. الزینة من مستكثر غیر اغبر، أشعث الھیئة، رّث یكون أن :الخامس
  

 فّج كل من غبرًا شعثًا جاؤوني بیتي زّوار الى اانظرو: وجّل عّز اهللا یقول الّتفث، الغبر الشعث الحاج إّنما
  .واالحتفاء بالشعث)السالم علیھ (اإلمام أمر فقد عمیق،

  
 تدخل االنبیاء كانت: قال عّباس ابن عن 2939 رقم تحت ماجة ابن اخرج 193ص 2ج المحّجة تعلیقة وفي

  .مشاة حفاة المناسك ویقضون بالبیت ویطوفون حفاة، مشاة الحرم
  

 المكاس ولیترك ونفیسھ، الغنم سمین من یكون أن ویجتھد واجبًا، یكن لم وإن دم بإراقة یتقّرب أن :السادس
 البخلوتزیینھابجمال صفة الّنفسوتطھیرھامن تزكیة المقصود إّنما اللحم، تكثیر المقصود ولیس شرائھ، في

  .القیمة في النفاسة بمراعاة یحصل وذلك )منكم التقوى ینالھ ولكن دماؤھا وال لحوُمھا اَهللا یناَل لن(التعظیمللھ،
  

 بالتلبیة، الصوت رفع ھو والعّج والثّج، العّج: فقال الحّج؟ مابّر) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول وسئل
  .البدن نحر ھو والثّج

  
  .دمًا اھراقھ من تعالى اهللا الى أحّب عمال النحر یوم آدميٌّ عمل ما): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (وعنھ

  
 أصابھ إن وبدن مال في ومصیبة خسران من اصابھ وبما نفقة من انفقھ، بما النفس طیب یكون أن :السابع
 بسبعمائة الدرھم اهللا، سبیل في النفقة تعدل الحج طریق في المصیبة فإّن حّجھ، قبول دالئل من ذلك فإّن ذلك،
  .السبعة ھذه على اآلداب دقائق يف اقتصرنا أقول. الجھاد طریق في الشدائد بمثابة وھو درھم

  
  المسافر تودیع - 4

 خیر، كّل إلى ووّجھكم التقوى، اهللا زّودكم: قال المؤمنین، وّدع إذا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان
  .)1(سالمین إلى سالمین ورّدكم ودنیاكم، دینكم لكم وسّلم حاجة، كّل لكم وقضى

                                                        
 .297ص 8ج/الوسائل  -1
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  الثالث الباب
  

  المواقیت في
   

  المیقات معنى - 1
  :الكریم القرآن

  )1()والحّج للّناس مواقیت ھي قل األھّلة عن یسألونك(
  .)4()معلومات ایام في اهللا اسم ویذكروا()3()معدودات أیام في اهللا واذكروا()2()معلومات أشھر الحّج(
  

  .موّقت فھو حینًا لھ قدّرت شيء وكّل الزمان، من مقدار الوقت: العرب لسان
 الوقت والمیقات مثلھ، مقدار ألّنھ; الزمان في بالوقت تشبیھًا المكان في الوقت لفظ سیبویھ لواستعم

  .منھ یحرمون الذي للموضع الشام أھل میقات ھذا یقال والموضف للفعل المضروب
  .الحلیفة ذا المدینة الھل وّقت أّنھ الحدیث وفي

  
 ھو الذي االحرام أّن وبیانھ لالحرام، شرعًا المعّینة نةاالمك منھ والمراد المیقات جمع المواقیت المستند وفي
 علیھ یجب خاصًا موضعًا طائفة لكّل الشارع قّرر وقد معّین، موضع في ایقاعھ یجب والعمرة الحج افعال أّول

  .المواقیت تكثرت الطوائف تلك تعّدد وباعتبار منھ، احرامھ
  
  المواقیت تعداد - 2

 ومنھم سبعة، في حصرھا من ومنھم. سّتة إّنھا: قال من ومنھم. خمسة جعلھا نم الفقھاء من: المستند في قال
 االحرام فیھا یتحقق التي المواقیت مجموع: وقال. نظره بحسب العدد تعیین في نكتة منھا ولكّل عشرة، في

  :عشرة
  .واالھم وَمن والنجدّیین العراقّیین میقات: وھو العقیق: األّول
  .المدینة أھل میقات: وھو الشجرة مسجد: الثاني
  .ومغرب مصر أھل میقات أیضًا وھو الشام، أھل میقات: وھو الجحفة: الثالث
  .مكة من مرحلتین على جبل ویرمرم الملم ویقال: الیمن أھل میقات: وھو یلملم: الرابع

  .الطائف أھل میقات: وھو الراء وسكون القاف بفتح المنازل قرن: الخامس
  .التمّتع حّج میقات: وھو مكة: السادس
 أي أھلھ دویرة میقاتھ فإّن مكة، الى الخمسة المواقیت من أقرب منزلھ كان َمن میقات االھل، دویرة: السابع
  .یعرف خالف بال منزلھ
  .المواقیت أحد الى الیفضي طریق على حّج َمن میقات: وھو المیقات محاذاة: الثامن
  .والقران االفراد حج بعد لواقعةا المفردة العمرة میقات: وھو الحل ادنى: التاسع
  .الجملة في الصبیان میقات: وھو فّخ :العاشر

   
  

  المیقات من االحرام لزوم
  

 اهللا صلى (اهللا رسول وّقتھا التي المواقیت من تحرم أن والعمرة الحّج تمام من): السالم علیھ (الصادق اإلمام
  .)5(محرم وأنت إّال التجاوزھا) وسلم وآلھ علیھ

  
                                                        

 189/بقرة  -1
 .197/بقرة  -2
 .203/بقرة  -3
 .28/الحج  -4
 .المواقیت ابواب/الوسائل  -5
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 إحرام بغیر دخولھا ألحد یجوز فال مّكة، دخل َمن كّل على المتقّدمة المواقیت من اإلحرام یجب: حدائقال وفي
  .استثني ما إّال
  

 مریضًا یكون أن إّال ال،: فقال إحرام؟ بغیر مّكة الرجل یدخل ھل) السالم علیھ (جعفر أبا سألت: مسلم بن محمد
  .بطن بھ أو
  

 إّال ال،: قال محرمًا؟ اّال الحرم أحد أیدخل)السالم علیھ (اهللا عبد البي قلت :حمید بن عاصم عن آخر صحیح وفي
  .)1(مبطون أو مریض

  
  المیقات في العمل یكون أن ینبغي كیف

  
 مخیط عن وتجّردت المیقات نزلت ھل: للشبلي) السالم علیھ (قال السجاد اإلمام إلى المنسوب الحدیث في

 المعصیة، ثوب خلعت أّنك نویت المیقات نزلت فحین): السالم علیھ (ماماإل قال. نعم قال واغتسلت؟ الثیاب
 الریاء من تجردت أنك نویت ثیابك مخیط عن تجّردت فحین)السالم علیھ (قال. ال: قال الطاعة؟ ثوب ولبست
 الخطایا من اغتسلت أنك نویت اغتسلت فحین): السالم علیھ (قال. ال: قال الشبھات؟ في والدخول والنفاق

  .)2(والاغتسلت الثیاب مخیط عن والتجّردت المیقات نزلت فما): السالم علیھ (قال. ال: قال الذنوب؟و
  

  .وأفعالھ الحج صورة ال الحج كمال فوت أراد) السالم علیھ (اإلمام بأّن تشھد الخبر في المختلفة القرائن: أقول
  
  المواقیت أحكام - 3
  .عمرة أم حّج سكن كان سواء المیقات من االحرام یكون أن -
 كان وإن النسك، بطل تعّذر فإن میقاتھ، الى العود وجب التجاوز تعّمد فإن إحرام، بغیر المواقیت یتجاوز ال أن -

  .موضعھ من أحرم وإّال أمكن حیث الى رجع العود وتعّذر جاھال أو ناسیًا
  .قبلھ اإلحرام نذر لمن إّال المیقات على االحرام تقدیم جواز عدم -
  ).المیقاتین أّول محاذاة (المیقات محاذاة عند احرم میقاتین بین طریقًا سلك لو ھأّن -
  .وجھان مّكة الى المواقیت اقرب مساواة من أو الحل، أدنى من إحرامھ ففي میقاتًا یحاذ لم لو اّنھ -
  ).اهللا رحمھ (الشیخ قالھ عنھ، تأخیره جاز المیقات من االحرام من مانع منع لو اّنھ -
  .األحكام من ذلك غیر الى المحرم عنھ یتجّنب ما وجّنبھ ولّیھ عنھ احرم علیھ اغمي او المیقات في لوجّن ّنھا -
  .)3(بالمحرم یصنع ما بھم یصنع فّخ من یحرمون الصبیان اّن -
   

  

                                                        
 .123ص 15ج ق  -1
 .186ص 2ج/الوسائل مستدرك  -2
 .95ص/الدروس  -3
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  الرابع الباب
  

  العمرة في
   

 الناس عّلم الذي)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي حّج بحدیث نتبّرك والحّج العمرة كیفیة بیان في الورود وقبل
  .الحّج شرایع فیھ
  
  )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (محمد سیدنا حج

  
. یحج لم سنین عشر بالمدینة أقام) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول إّن: قال) السالم علیھ (الصادق اإلمام

  ).عمیق فّج كّل من یأتین ضامر كّل وعلى رجاال یأتوك بالحّج الّناس في وأّذن (عّزوجّل اهللا أنزل ثم
  

 فعلم ھذا، عامھ في یحّج) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بأّن أصواتھم بأعلى یؤّذنوا أن المؤذنین فأمر
 وإّنما ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول لحج فاجتمعوا واالعراب، العوالي وأھل المدینة حضر من بھ

  .فیصنعونھ شیئًا یصنع أو فیّتبعونھ بھ مایؤمرون ظرونین تابعین كانوا
  

 فزالت الحلیفة، ذي الى انتھى فلّما القعدة، ذي من بقین اربع في) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فخرج
 مفردًا، الحج على عزم ثم الظھر، فیھ فصّلى الشجرة عند الذي المسجد أتى حتى خرج ثم اغتسل، الشمس
 وستین ستًا الھدى وساق مفردًا بالحّج فلّبى سماطان، لھ فصّف االول، المیل عند البیداء الى نتھىا حتى وخرج

 ركعتین صّلى ثم. اشواط سبعة بالبیت فطاف الحّجة، ذي من أربع سلخ في مّكة الى انتھى حتى وستین أربعًا أو
  .طوافھ لأّو في استلمھ كان وقد فاستلمھ، الحجر الى عاد ثم ابراھیم، مقام خلف

  
 السعي أّن یظّنون كانوا المسلمین وإّن. بھ عّزوجّل اهللا بدأ بما فابدأ اهللا، شعائر من والمروة الصفا إّن: قال ثم

 حّج فمن اهللا شعائر من والمروة الصفا إّن: (عّزوجّل اهللا فأنزل المشركون، صنعھ شيء والمروة الّصفا بین
 اهللا فحمد الیماني الركن واستقبل علیھ فصعد الصفا أتى ثم) بھما فیطّو أن علیھ ُجناح فال اعتمر أو البیت
  .سعیھ من فرغ حتى المروة الى انحدر ثم مترّسال، البقرة سورة یقرأ ما مقدار ودعا علیھ، وأثنى

  
 جبرئیل ھذا إّن: قال ثم علیھ، وأثنى اهللا فحمد بوجھھ الّناس على اقبل المروة على وھو سعیھ من فرغ فلّما

 ما أمري من استقبلت ولو یحّل، أن ھدیًا منكم یسق لم من آمر ان یأمرني خلفھ الى بیده وأومى)السالم یھعل(
. محّلھ الھدُي یبلغ حتى یحّل أن الھدِي لسائق ینبغي وال الھدَي سقت ولكّني امرتكم، ما مثل لصنعت استدبرت

 أّما): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول لھ فقال. تقطر وشعورنا حّجاجًا لنخرجّن: القوم من رجل فقال: قال
 الیوم، خلقنا كأّنا دیننا عّلمنا اهللا رسول یا: الكناني جعشم بن مالك بن سراقة لھ فقال. أبدًا بھذا تؤمن لن إّنك
 الى دلألب ھو بل): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول لھ فقال یستقبل؟ لما أو ھذا لعامنا بھ أمرتنا الذي فھذا
  .)1(القیامة یوم الى ھكذا الحج في العمرة دخلت: وقال أصابعھ، شبك ثم القیامة، یوم
 المآخذ وسایر التھذیب الى فلیرجع كّلھ أراد وَمن المقام، ھذا في الحدیث من المقدار بھذا اكتفینا: اقول

  .المناسبة المقامات في افعالھ باقي نذكر ونحن المعتبرة،
  

 بعبارات صحیحھ في البخاري ذكره ما) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي حّج حدیث نم ذكرنا مما ویقرب
  .فراجع ابواب ستة في 174ص الثاني الجزء في األول، المجلد في متعددة

  
  .العمرة واجبات بیان من بھ وعدنا ما الى فلنرجع ذلك عرفت وإذا
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  األول الفصل
  

  العمرة أفعال من لاألّو الواجب وھو المیقات من اإلحرام في
   

 أن فارج - تعالى - اهللا نداء إجابة معناه أّن فلیعلم) بالمیقات والتلبیة االحرام أّما: (المحّجة في الفیض قال
 وقّوتك حولك وعن - مترّددًا والخوف الرجاء بین فكن - سعدیك وال لبیك ال لك: یقال أن واخش مقبوال یكون

  .الخطر محل وھو االمر بدایة ھو التلبیة وقت فإّن كال،مّت وكرمھ اهللا فضل وعلى متبّرئًا،
  

 ووقع لونھ، اصفر راحلتھ بھ واستوت احرم فلّما) السالم علیھ (الحسین بن علي حّج: عیینة بن سفیان قال
 رفلیتذّك. سعدیك وال لبیك ال: رّبي یقول أن أخشى: فقال تلّبي؟ ال لم: لھ فقیل یلّبي، ان یستطع ولم الرعدة، علیھ

 من وحشرھم الصور، بنفخ الخلق نداء تعالى اهللا لنداء إجابة المیقات في بالتلبیة االصوات رفع عند الملّبي
 ومقبولین وممقوتین مقربین الى ومنقسمین اهللا لنداء مجیبین القیامة عرصات في وازدحامھم القبور،

  .)1(ومردودین
   

  سّتة المیقات من االحرام آداب
 الشارب وقّص االظفار وتقلیم واالطالء، بالتنظیف غسلھ ویّتم االحرام، غسل بھ نويوی یغتسل أن: األّول

 ثوبي ویلبس االمخیطة الثیاب یفارق أن: الثاني. القعدة ذي أّول من رأسھ شعر یوّفر أن وینبغي والسواك،
 صّلى یّتفق لم فإن: فریضة عقیب یحرم أن: الثالث. فیھ الصالة یجوز مّما أبیضین نظیفین طاھرین االحرام
  .الشمس زوال عند لإلحرام الساعات وافضل ركعتین،

  
 حجة تكن لم وإن حسبھ، حیث اهللا یحّلھ أن ویشترط علیھ، یعزم بما ویتلّفظ الصالة عقیب یدعو أن: الرابع
 - ّلعّزوج - اهللا فاحمد الصلوة من انفتلت فإذا): السالم علیھ (عبداهللا أبي عن عّمار ابن صحیحة ففي فعمرة،
 التمّتع أرید إّني اّللھم حّجتي، لي فتّمم الّلھم قولھ الى) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي على وصّل علیھ، وأثن

 حیث فحّلني یحبسني عارض لي عرض فإن - وآلھ علیھ صلواتك - نبّیك وسّنة كتابك على الحج الى بالعمرة
 ودمي ولحمي وبشري شعري لك أحرم - فعمرة حّجة تكن لم ان اّللھم علّي، قّدرت الذي لقدرك حبستني
  .اآلخرة والدار وجھك بذلك ابتغى والطیب والثیاب النساء من وعصبي ومّخي وعظامي

  
 اقول؟ فكیف الحّج، الى بالعمرة اتمّتع أن ارید إّني: قلت: قال) السالم علیھ (عنھ عثمان بن حّماد صحیحة وفي
 شئت وإن نبیك، وسّنة كتابك على الحّج الى بالعمرة اتمتع أن أرید يإّن اّللھم: تقول): السالم علیھ (قال

  .ترید الذي اضمرت
  

  :التلبیة وصورة) والنیة (والعزم التھّیؤ بعد بالتلبیة اإلتیان: الخامس
  .لك شریك ال والملك لك والنعمة الحمد إّن - لبیك لك شریك ال لبیك - لبیك الّلھم لبیك

 أن واالشعار مستحبًا، اآلخر كان بدأ وبأّیھا التقلید او االشعار او بالتلبیة إحرامھ یعقد أن بین بالخیار والقارن،
  .خلقًا نعال رقبتھ في یقّلد أن والتقلید - بدمھ صفحتھ ویلّطخ قیل االیمن الجانب من سنامھ في یطعن

  
  .)2()لبیك المعارج ذا لبیك (قولھ خصوصًا االحرام، دوام في ویكّررھا التلبیة من یكثر أن: السادس

  
 القول على وصورتھا) األربع التلبیات (-2 الیھ القصد بمعنى) النیة (- 1 ثالثة االحرام واجبات: العروة وفي

 - 3 مستحّبة والزوائد عّمار بن معاویة صحیحة صریح ھو كما لبیك، لك شریك ال لبیك - لبیك الّلھم لبیك القوّي
 تحقق في شرطًا لبسھما كون عدم واالقوى - اجتنابھ المحرم على جبی عّما التجّرد بعد) الثوبین ولبس(

  .تعّبدیًا واجبًا كونھ بل االحرام
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  االشتراط فائدة
 أّنھ على العاّمة واكثر علماؤنا أجمع): یقل لم أو قال (االشتراط لحدیث التعّرض عند ثراه طاب المجلسي قال

 واختلف حبسھ حیث یحّلھ أن إحرامھ عقد عند رّبھ على ترطیش أن العمرة، أو بالحج االحرام اراد لمن یستحب
  .أقوال على فائدتھ في
  

  .النّیة بمجرد والتحلل االحصار مع الھدي سقوط فائدتھ أّن: أحدھا
  .محّلھ الھدي یبلغ أن الى تربص غیر من االحصار عند التحّلل جواز فائدتھ أّن من المحقق ذكره ما: ثانیھا
  .العّالمة فیھ واستشكل التھذیب في الشیخ ذكره الموقفان، فاتھ عّمن القابل في الحج قوطس فائدتھ أّن: ثالثھا
  ).یقل لم أو قال (الخبر ھذا ظاھر ھو كما االحرام عقد في بذكره الثواب استحقاق فائدتھ: رابعھا
 وحّلني: قولھ من یستفاد كما المحصر، عن الترّبص سقوط فائدتھ أّن النظر یقتضیھ الذي: المدارك في وقال
  .أیضًا الحصر موضع سقوطھ یبعد ال بل المصدود عن الھدي وسقوط. )1(حبستني حیث

  
  التلبیة علة

 إلى أوحى - وجّل عّز - اهللا إّن: فقال التلبیة؟ جعلت لم سألتھ): السالم علیھ (الصادق اإلمام عن الحلبي،
  .)2(یلّبون عمیق فّج كّل من فأجیب فنادى) رجاال یأتوك بالحّج الناس في وأّذن (إبراھیم
  : فقال وعّلتھا، التلبیة عن سألتھ) السالم علیھ (الحسن أبي االمام عن جعفر، بن سلیمان

  
 لي أحرمتم كما النار على ألحرمّنكم وإمائي عبادي یا: فقال - وتعالى تبارك - اهللا ناداھم احرموا إذا الناس إّن

  .)3(إیاھم ندائھ على - عّزوجّل - هللا إجابًة لبیك الّلھم لبیك: فیقولون
  

  والثّج العّج
 أصحابك مر محمد یا: فقال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي على جبرئیل نزل): السالم علیھ (الصادق اإلمام
  .)4(البدن نحر والثّج بالتلبیة، الصوت رفع فالعّج والثّج، بالعّج
 راحلتھ بھ استوت فلّما سنًة) السالم علیھما (محمد بن جعفر الصادق مع حججت: المدینة فقیھ أنس بن مالك
! اهللا رسول یابن: فقلت راحلتھ، من یخّر أن وكاد حلقھ، في الصوت انقطع بالتلبیة ھّم كّلما كان االحرام، عند
 عّزوجّل یقول ان وأخشى لبیك، الّلھم لبیك: اقول أن اجسر كیف عامر أبى یابن: فقال تقول، أن من لك والبّد
  .)5(سعدیك وال لبیك ال: لي
  
  االحرام محرمات* 

  :أمرًا وعشرون أربعة المحرم على یحرم
  .البّري الحیوان صید - 1
  .منھا لّذة وكّل بشھوة ونظرًا وتقبیال وطءًا النساء - 2
  .لغیره أو لنفسھ النساء عقد - 3
  .االستمناء - 4
  .الطّیبة والرائحة الطیب استعمال - 5
  .لللرجا المخیط لبس - 6
  .زینة فیھ كان إن بالسواد االكتحال - 7
  .المرآة في النظر - 8
  .للرجال القدم ظھر جمیع یستر ما لبس - 9
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  .الفسوق - 10
  .الجدال - 11
  .الجسد ھواّم قتل - 12
  .للزینة الخاتم لبس - 13
  .للحلي المرأة لبس - 14
  .البدن تدھین - 15
  .غیره بدن أو بدنھ عن الشعر إزالة - 16
  .یغطیھ ما بكّل رأسھ الرجل تغطیة - 17
  .وجھھا المرأة تغطیة - 18
  .السیر حال للرجال الرأس فوق التظلیل - 19
  .البدن من الدم إخراج - 20
  .االظفار تقلیم - 21
  .الضرس قلع - 22
  .الحرم من والنبات الشجر قلع - 23
  .السالح حمل - 24
  

  .ثالثین الى المحرمات المراجع بعض أوصل: أقول
  تكملة
 یكون بعضھا وفي المذكورة، المحّرمات من عشر خمسة في الكّفارة تجب: 1 الگلبایگاني السید مناسك في

  .احتیاطیًا الوجوب
  

 للرجال، والمخیط الطیب واستعمال والتقبیل - والوطي - واالستمناء - الدخول بشرط والعقد الصید وھي
 للرجال، السیر حال والتظلیل للنساء، الوجھ وتغطیة ،للرجال الرأس وتغطیة الرأس شعر وإزالة والجدال،
  .الحرم شجر وقلع الضرس، وقلع األظفار، وتقلیم جسده، من الدم وإخراج

  
  تذنیب

  .الصید عدا فیما مقصرًا كان وإن والجاھل الناسي على كّفارة ال
  

  الكفارات محل
  .بلده ففي وإّال ذلك، من تمّكن إن فبمّكة تمرًامع كان وإن بمنى، یذبحھ أو ینحره حّجھ احرام في المحرم یلزم ما
  

  الكّفارة مصرف
  .للفقراء جمیعھ یعطي: 1 للخوئي السائل منیة
  .لذلك المعّدة المآخذ من أحكامھا تفصیل فلیطلب للمناسبة استطرادًا الكفارات بحث الى أشرنا: أقول

  
  الحرم دائرة* 

  224ص 1ج الحرمین مرآت
  .)1()حولھم من الّناس وُیتخّطف آمنًا حرمًا جعلنا أّنا یروا لم أَو: (تعالى قال
  :دوائر ثالث بالكعبة یحیط أّنھ اعلم

  
 قاصدًا الثالثة الدائرة امرٌء یعدو فال المواقیت، دائرة: والثالثة. الحرم دائرة: والثانیة المسجد، دائرة: األولى
 ذو وھي - اإلحرام محرمات علیھ بذلك فحرمت بالتلبیة وأھّل االحرام ثیاب لبس - أحرم إذا إّال مّكة دخول
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: أقول. للعراقیین عرق وذات الیمن، ألھل ویلملم نجد، ألھل وقرن الشام، ألھل والجحفة المدینة، ألھل الحلیفة
  .السابق الفصل في المواقیت ذكرنا وقد

  
 المنازل قرن كذلكو مرحلتین، على عرق وذات.. ثالث على والجحفة مّكة، من مراحل عشر على الحلیفة وذو

  .ویلملم
  

 وبین بینھا المسافات ذكر وقد األربف جھاتھا في اعالم علیھا نصبت وقد الحرم، دائرة: الثانیة والدائرة
  .باألمتار مقدارھا مبّینین عنھ نقال نذكرھا ونحن الغرام، شفاء كتابھ في الفاسي التقي الحرام المسجد

  الحرم حدود* 
 مترًا 18333 أي الید بذراع ذراع 7237210ُعَرَنة بطن من عرفة طریق على الطائف جھة من الحرم فحّد
  .عرفة جھة من الحرم لحّد عالمة ھما اللذین العلمین إلى شیبة بني باب ُجُدر من وذلك

  
 العراق، طریق في الحرم لحد عالمة ھما اللذین العلمین إلى شیبة بني باب جدر من العراق جھة من وحّده

  .متر 5/13353 وتعادل الید بذراع ذراعًا 27252 نخلة وادي بجاّدة ھما واللذین
  

 جدر من وذلك مترًا 6148 أي الید بذراع ذراعًا 12420 یلیھا وما المدینة طریق وھي التنعیم جھة من وحّده
  .الجبل على التي ال الجھة، ھذه من األرض في التي الحرم اعالم الى العمرة باب

  
 7424509الجھة ھذه في الحرم حّد عالمة الى) السالم علیھ (إبراھیم باب جدر من نالیم جھة من الحرم وحد

  .متر 75/12009 ذلك وتعادل الید بذراع الذراع
  

  ).أضاة (لھ یقال مكان الجنوب جھة من الحرم حّد وعلى
  .الرضوان بیعة بھا تّمت التي وھي) الحدیبیة (قریة الشمال الى قلیل بمیل الغرب ومن
 مرجعھ)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي منھ أحرم) الجعرانة (لھ یقال مكان الطائف طریق على قالشر ومن
 فحّرم والنبات الحیوان فیھ أمن بل وأمنًا، للناس مثابة اهللا جعلھا الدائرة وھذه (مكة فتح بعد الطائف من

  ).شوكھا یعضد أو) حشیشھا (خاللھا ُیختلى أن ومنع لصیدھا التعّرض
  

 انتھى.. وتشریفًا للبیت تعظیمًا جبریل بإرشاد)السالم علیھ (ابراھیم الحرم، حدود على عالمات نصب من وأول
  .الحرمین مرآة من الحاجة موضع

  
  .وحّده الحرم حرمة في) السالم علیھم (المعصومین األئمة من ورد ما بعض وإلیك: أقول

  
  الحرم عّلة* 

 بعض من اقرب بعضھا صار كیف واعالمھ، الحرم عن) السالم لیھع (الرضا الحسن أبا سألت: قال البزنطي،
 قبیس أبي على اھبطھ الجّنة من آدم ھبط لّما - عّزوجّل - اهللا إّن): السالم علیھ (فقال بعض؟ من ابعد وبعضھا
 یاقوتة علیھ - عّزوجّل - اهللا فاھبط الجّنة، في یسمع كان ما الیسمع وأنھ الوحشة، - عّزوجّل - رّبھ الى فشكى
 األعالم، موضع یبلغ ضوءھا وكان) السالم علیھ (آدم بھا یطوف فكان البیت، موضع في فوضعھا حمراء
  .)1(حرمًا وجّل عّز اهللا فجعلھ ضوئھا على االعالم فعّلمت

  
  الحرم في األمن* 
 قال الحرم؟ أم عنى البیت)آمنًا كان دخلھ وَمن: (تعالى قولھ عن) السالم علیھ (عبداهللا أبا سألت قال سنان، ابن

   من آمن فھو بھ مستجیرًا الناس من الحرم دخل َمن): السالم علیھ(
  

                                                        
 .18ص 17ج / العقول مرآة ـ 334ص 9ج / الوسائل  -1
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  .)1(الحرم من یخرج حتى یؤذى أو یھاج أن من آمنًا كان والطیر الوحش من دخلھ وَمن اهللا، سخط
 السوق من عیمن ولكن الحرم، فى یأخذه أن الحد یسع لم الحرم غیر في العبد احدث إذا): السالم علیھ (وعنھ
 جنایة الحرم في جنى وإذا ویؤخذ، یخرج أن یوشك بھ ذلك فعل إذا فإّنھ یكّلم، وال یسقى وال یطعم وال یبایع وال
  .)2(حرمتھ للحرم یدع لم ألّنھ; الحرم في الحد علیھ أقیم

  
  الحرم صید* 
  .)3()ُحرم وأنتم الصید محلي غیر: (قائل من عّز قال

 علیھ تدلّن وال الحرم، في حالل أنت وال حرام، وأنت الصید من شیئًا تستحلّن ال): مالسال علیھ (الصادق اإلمام
  .تعّمده لمن فداء فیھ فإّن أجلك، من فیستحّل الیھ تشر وال فیصطاده، ومحرمًا محال

  
 حّي، وھو الحرم الى بھ یجاء ثم الحل في یصاد الصید عن) السالم علیھ (سئل) السالم علیھ (الصادق االمام
 جيء ثم الحّل، في ذبح قد مذبوحًا إّال الحرم في تشتریّن فال وإمساكھ، أكلھ علیھ حرم فقد الحرم أدخلھ إذا: فقال
  .)4(للحالل بھ بأس فال مذبوحًا الحرم الى بھ
  
  للحرم الخضوع* 

 واغتسل نزل رمالح الى انتھى فلّما والمدنیة، مكة بین مزاملھ) السالم علیھ (عبداهللا أبي مع كنت تغلب بن أبان
 صنعت رأیتني ما مثل صنع َمن أبان یا: فقال صنف ما مثل فصنعت حافیًا، الحرم دخل ثم بیدیھ، نعلیھ وأخذ

 مئة لھ وقضى درجة، الف مئة لھ اهللا وبنى حسنة، الف مئة لھ وكتب سیئة، ألف مئة عنھ اهللا محا هللا، تواضعًا
  .)5(حاجة الف

  
  للحرم الغسل* 
 اغتسل، الحرم الى انتھى فلّما والمدینة مّكة بین فیما)السالم علیھ (جعفر أبا زاملت: قال ءالحّذا عبیدة أبو

  .)6(ساعًة الحرم في مشى ثم بیدیھ، نعلیھ وأخذ
  
  الحرم في الدفن* 

 وفاجرھم، الناس بّر ِمن: لھ فقلت األكبر، الفزع من أمن الحرم في دفن َمن: قال) السالم علیھ (الصادق اإلمام
  .)7(وفاجرھم الناس بّر ِمن :قال
  

 لھ ینشر لم الحرمین بین مات ومن اآلمنین، من اهللا بعثھ الحرمین أحد في مات من): السالم علیھ (وعنھ
  .)8(األكبر الفزع من أمن الحرم في دفن ومن دیوان،

  
  الحرم في اللعب* 
 علیھ (قال )9()منھ اهللا فینتقم عاد ومن (وجّل عّز اهللا قول عن) السالم علیھ (الصادق سألت: قال الشحام زید

 من ویحدث یصیح، الثعلب وجعل وجھھ، الى الّنار یقّرب فجعل ثعلبًا، فأخذ محرم وھو انطلق رجال إّن):السالم
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 فیھ في فدخلت حّیة، جاءتھ إذ نائم الرجل فبینما ذلك، بعد أرسلھ ثم یصنف عّما ینھونھ اصحابھ وجعل استھ،
  .)1(عنھ خلت ثم الثعلب أحدث كما یحدث جعل حتى تدعھ فلم
  
  الحرم في الجنایة* 

 یرع لم ألّنھ; الحرم في الحّد علیھ أقیم جنایة الحرم في جنى وإذا: حدیث في) السالم علیھ (الصادق االمام
  .)2(حرمة للحرم

  
  الحرم في اإللحاد* 

  .)3()ألیم عذاب من نذقھ بظلم بإلحاد فیھ ُیرد وَمن: (تعالى قولھ
 ضربھ، إّال الحرم حمام من شيء بھ یمّر لیس الكعبة على الطیر سباع من سُبعًا إّن): السالم علیھ (دقللصا قیل
  .)4(ألحد قد فإّنھ واقتلوه لھ انصبوا: فقال

  
  الحرم لقطة* 

 كانت فإن بھ، یظفر لم فإن صاحبھا، عن والفحص تعریفھا، علیھ وجب أزید أو درھمًا قیمتھا كانت إن اللقطة
 فال لمالكھا وحفظھا إبقاؤھا أو. الحرم غیر في كاللقطة الضمان مع بھا التصّدق أمرین بین تخّیر حرمال لقطة

 مع بھا والتصّدق تمّلكھا: ثالثة امور بین تخّیر الحرم غیر لقطة كانت وإن تمّلكھا، لھ ولیس علیھ، ضمان
  .)5(ضمان غیر من بیده أمانة وابقاؤھا فیھا، الضمان

  
 أّنا یروا لم أَو: (تعالى لقولھ كثیرًا أم كان قلیال مطلقًا التمّلك بنّیة أخذه َحرَم الحرم في منھ كان ما: اللمعة وفي
  .)6()آمنًا حرمًا جعلنا

  
 ال الحرم لقطة): السالم علیھ(الكاظم عن بعضھا وفي مطلقًا، عنھ النھي على الداّلة ولألخبار الشارح، وقال
 استضعافًا مطلقًا الكراھة الى بعضھم وذھب. وأخذھا صاحبھا لجاء تركوھا الناس أّن ولو رجل، وال بید تمس
  .السند جھة فمن الخبر في واما الداللة، حیث فمن اآلیة في اّما التحریم، لدلیل

  
  الحرم حصاة* 

  .)7(كثر أو قل سواء الحّل الى وترابھ احجاره إخراج تحریم الحرم فضائل ومن
  
  الحرم حشرات* 

 واألفعى الحرم في الفأرة بقتل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول أمر: قال) السالم علیھ( الباقر االمام
 الفأرة یسّمي) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (وكان اهللا، فأبعده أصبتھ فإن ترمیھ األبقع والغراب والعقرب

  .)8(أھلھ على البیت وتضرم السقاء توھي إّنھا: وقال) الفویسقة(
  

 والشاھین والصقر كالبازي الطیر سباع من شيء قتل جواز عدم االقوى ان: 259ص ألحراما منھاج وفي
 حمام ایذائھن مع الطیر وسباع ارادتھ، إذا السباع قتل ویجوز الحرم، في ایذائھن عدم مع ذلك ونحو والعقاب
  .والنّص باإلجماع مثال، الحرم
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  .)1(الجواز عدم األقوى بل فاألحوط ترده لم اذاو ارادتھ، إذا الحرم في األرض ھواّم قتل یجوز: وقال
 الصید علیھ یطلق وال وحقارتھ، لصغره یسمى ال مّما وغیرھا داّبة كّل قتل عن االجتناب للمحرم األحوط: وقال
 والمیاه والفواكھ التمر في كالمتوّلد غیرھما في توّلد ما أو الحیوان أو االنسان جسد ھواّم من امتناعھ، لعدم

  .)2(الصغار حیوانات وجمیع والدباء والدود والخنفساء والبعوض كالذباب المتوّلد وغیر المنتنة، مةواألطع
  

  المكرمة مّكة
  

  .)3()آمنًا بلدًا ھذا اجعل رّب إبراھیم قال وإذ: (تعالى قال
  .)4()األصنام نعبد أن وبنّي واجنبني آمنًا البلد ھذا اجعل رّب إبراھیم قال وإذ (تعالى وقال
 بالد عاصمة وھي كّلھ، العالم مدن أشھر من وھو العالم، في نظیر لھ یكن لم الذي البلد ھي المكرمة مكة

  .ومغاربھا األرض مشارق من المسلمون الیھ یحّج الذي العتیق البیت وفیھا العرب،
  
  مّكة أسماء* 

  .الشریف المصحف في منھا ماورد بعض نقتصرعلى لھذاالبلدأسماءمتعددة،ونحن
  )5()األمین البلد وھذا * سینین وطور * والزیتون والّتین: (قولھ في بھ اهللا أقسم وقد: األمین بلدال - 1
 )6()علیھم أظفركم أن بعد من مكة ببطن عنھم وأیدیكم عنكم ایدیھم كّف الذي وھو: (تعالى اهللا قال مّكة - 2

 تذھب أي الذنوب تحّك ألّنھا وقیل - امتّصھ ذاا) أّمھ ضرع الفصیل امتّك (قولھم من أخذًا مائھا لقّلة بذلك سّمیت
  .بھا
  .)7()للعالمین وھًدى مباركًا ببّكة لّلذي للّناس وضع بیت أّول إّن: (تعالى اهللا قال الموّحدة بالباء بّكة - 3
  .)8()حولھا وَمن القرى أّم ولتنذر (تعالى اهللا قال - القرى أم - 4
  

  .فیھا یتباكون الناس ألن; بّكة مّكة یتسم إنما): السالم علیھ (الصادق االمام
 وعن یدیك بین تصّلي والمرأة والنساء، الرجال یبّك; ألّنھ بّكة مّكة سمیت انّما) السالم علیھ (الباقر االمام وعن
  .)9(البلدان سائر في یكره إنّما بذلك بأس وال ومعك یسارك وعن شمالك وعن یمینك

  
  المكرمة مّكة فضل* 
): السالم علیھ (ابراھیم عن حكایة - تعالى - اهللا قال وألھلھا، لھا) السالم علیھ (ِابراھیم دعاء: فضلھا من

 الناس من أفئدة فاجعل الصلوة لیقیموا رّبنا المحّرم بیتك عند زرع ذي غیر بواد ذّریتي من أسكنت إّني رّبنا(
  .)10()یشكرون لعّلھم الثمرات من وارزقھم الیھم تھوي

  
  المنورة المدینة وفي افیھ الصلوة إتمام
 اإلتمام في آبائك من اختلفت قد الروایة أّن) السالم علیھ (جعفر أبي الى كتبت: قال مھزیار، بن علي فعن

 غیرھما على الحرمین في الصلوة فضل اهللا یرحمك علمت قد بخّطھ فكتب: قال أن الى الحرمین، في والتقصیر
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 الیك كتبت إني: مشافھة بسنتین ذلك بعد لھ فقلت. الصلوة فیھما ثروتك التقّصر ان دخلتھما اذا لك احّب فإّني
  .)1(والمدینة مّكة: فقال بالحرمین؟ تعني شيء أي: فقلت. نعم: فقال. بكذا واجبتني بكذا

   
  األراضي أحّب أنھا

 وال تربتھا، من اهللا الى أحّب تربٌة وما. مّكة - وجّل عّز - اهللا الى األراضي أحّب): السالم علیھ (الصادق االمام
 ماء وال جبالھا، من اهللا الى احّب جبال وال شجرھا، من اهللا الى أحّب شجر وال حجرھا، من اهللا الى أحّب حجر
  .)2(مائھا من اهللا الى أحّب

  
  حرمتھا لزوم

 تالسموا خلق یوم مّكة حّرم وتعالى تبارك اهللا اّن: مّكة فتح یوم ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
 ساعة اّال لي تحل ولم. بعدي من الحد تحّل وال. قبلي من ألحد تحّل لم الساعة تقوم أن الى حرام فھي واألرض

  .)3(واألرض السموات دامت ما حرامًا جعلھا ثم) آخر خبر وفي (الّنھار من
  

  الثواب مضاعفة
  .اهللا سبیل يف ینفق العراقین خراج من افضل بمّكة تسبیحة): السالم علیھ (السجاد االمام
 ویرى) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول یرى حتى یمت لم بمّكة القرآن ختم من): السالم علیھ (وقال
  .)4(الجنة في منزلھ

  
  .)5(اهللا سبیل في بدمھ كالمتشحط بمّكة الساجد): السالم علیھ (الباقر اإلمام

  
  مكة طریق في الموت
  .)6(القیمة یوم األكبر الفزع من أمن جائیًا أو ذاھبًا مّكة طریق في مات من): السالم علیھ (الصادق االمام

   
  المكّرمة مّكة في الدخول
 علیھ (فقال المدینة؟ من جئت وقد مّكة ادخل أین من): السالم علیھ (اهللا عبد البي قلت: قال یعقوب بن یونس
  .)7(مّكة أسفل من فاخرج المدینة ترید خرجت وإذا مّكة أعلى من ادخل): السالم

  .عام األسفل من والخروج األعلى من الدخول استحباب أّن الظاھر): سّره قّدس (المجلسي قال
  .291ص اسفلھا من ویخرج اعالھا من مّكة دخل لمن یستحب: المنھاج وفي

  
 الثنیة من ویخرج العلیا الثنّیة من یدخل)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان: 178ص 1ج البخاري وفي

  .)8(السفلى
  

  الطھارة مع الدخول استحباب
 والّركع والعاكفین للطائفین بیتي طّھرا أن وإسماعیل إبراھیم الى وعھدنا: (الشریف المصحف ففي

  .)9()السجود
  .)1()السجود والركع والقائمین للطائفین بیتي وطّھر(
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  :الطاھرة العترة وعن
  .وتطّھر واألذى عرقھ غسل قد طاھر وھو إّال مكة الیدخل أن للعبد ینبغي): السالم علیھ (الصادق اإلمام قال
 بني باب من والدخول مسجدھا، ودخول لدخولھا الغسل): أحدھا (أمور لھ یستحب مّكة أتى واذا: الدروس وفي
 االسود، والحجر الباب بین ما وھو الحطیم اتیان): ثالثھا (الصرورة وخصوصًا الكعبة دخول): ثانیھا. (شیبة
) خامسھا (زمزم ماء من الشرب) رابعھا (الكعبة بأستار والتعلق والدعاء، عنده والصالة البقاع رفأش وھو

 لم بمكة القرآن ختم َمن): السالم علیھ (السّجاد عن روي فقد بمّكة القرآن ختم) سادسھا (الطواف من االكثار
 المسجد، في جلس إذا) سابعھا (ةالجن في منزلھ ویرى)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول یرى حتى یمت
 زیارة) تاسعھا (اآلن المقام وخلف قدیمًا المقام موضع في الصالة) ثامنھا (للبیت مستقبال المیزاب قبالة جلس

  .بمّكة الشریفة المواضع
  

  المكرمة بمكة المجاورة كراھة
 قلبھ یقسو بھا والمقیم عنھا، جاخر اهللا رسول أّن وذلك; بمكة المقام كره انھ): السالم علیھ (الصادق االمام
  .)2(غیرھا في) بھ (یأتي ما فیھا یأتي حتى

  
  .)3(القلب یقسي بمكة المقام فإّن باھلھ ولیلتحق راحلتھ فلیركب نسكھ احدكم قضى إذا): السالم علیھ (وعنھ

  
 في وروي ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قبر موضع عدا ما األرض بقاع افضل مّكة: الدروس وفي

 ھم التي البلدان أّما كذلك،)السالم علیھم(األئمة قبور مواضع اّن واالقرب مرّجحات، السالم ساكنھا على كربالء
  .المدینة من حتى منھا افضل فمّكة بھا
  

 االحترام، وقّلة الماللة لخوف إّما الكراھیة، والمشھور واستحبابھا، بھا المجاورة كراھیة في الروایة واختلفت
  .أعظم بھا الذنب فإّن الذنوب مالبسة لخوف ّماوإ
  

  .الخادم ضرب حتى إلحاد فیھا الظلم كّل): السالم علیھ (الصادق قال
 عند منھا الخروج ینبغي ولھذا منھا، خروجھ اسرع اذا الیھا شوقھ لیدوم واّما مّكة، سكنى الفقھاء كره ولذلك
  .القلب یقسي بھا المقام أّن وروي.المناسك قضاء

  
  .)4(المحذورات ھذه بعدم نفسھ من للواثق المجاورة استحباب األصحو

 وآلھ علیھ اهللا صلى (النّبي عن اللئالي عوالي عن المستدرك في رواه ما االستحباب، على یدّل مما: اقول
  .غیرك سكنت ما منك أخرجوني قومي أّن ولوال إلّي وأحّبك بلد من اطیبك ما: مّكة في قال أّنھ) وسلم
  .)5(بدال عنك ابتغیت وال بلدًا علیك آثرت ما عنك اخرجوني اھلك أّن لوال):السالم علیھ (االمام فسیرت وفي

  
  والباد فیھ العاكف سواء
 كانت): السالم علیھ(قال)6()والباد فیھ العاكف سواء (المباركة اآلیة عنده ذكر ،)السالم علیھ (الصادق االمام
 ینبغي ولیس سفیان، ابي بن معویة المصراعین بابھ على عّلق من لاّو وكان باب، منھا شيء على لیس مكة
  .)7(ومنازلھا الدور من شیئًا الحاج یمنع أن ألحد
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 یعّلقوا وأن دورھم، یؤاجروا أن مّكة أھل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول نھى): السالم علیھ (علي عن
 حتى)السالم علیھ (وعلي وعثمان وعمر بكر أبو ذلك وفعل: قال)والباد فیھ العاكف سواء: (وقال أبوابًا علیھا
  .)1(معاویة زمن في كان

  
  :قال الخّطاب بن عمر اّن السّنة أھل طریق وعن

  .)2(رباعھا وبیع مّكة بیوت اجارة عن ونھى شاء، حیث البادي لینزل; أبوابًا لدوركم تتخذوا ال مّكة أھل یا
 قام مّكة فتح یوم كان لّما): السالم علیھ (جعفر أبي عن مكة فتح یوم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الّنبي خطبة
 أن الغائب الشاھد لیبلغ الناس أیھا: قال ثم علیھ وأثنى اهللا فحمد خطیبًا)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول

 من وآدم آدم من إّنكم الناس أیھا. وعشائرھا بآبائھا والتفاخر الجاھلیة نخوة باالسالم عنكم أذھب قد اهللا
  .)3(لھ وأطوعكم أتقاكم الیوم علیھ وأكرمكم اهللا عند خیركم وأّن أال الطین،

  
  مكة حدود* 

 الثنّیة من كداء من دخل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النّبي أّن عمر ابن عن 127ص 2ج لالصول الجامع التاج
  .)4(السفلى الثنیة من وخرج بالبطحاء التي العلیا

  
 طریق في التي وھي علیا ثنّیتین بین ومّكة. الطریق في العقبة ھي الثنیة وعدمھ، وبالصرف ءكسما كداء

 وآلھ علیھ اهللا صلى (النّبي فكان جّدة، نحو مّكة غربي التي وھي وسفلى مّكة، شرقي منى من اآلتي المقابر
  .سفالھا من ویخرج علیاھا من مّكة یدخل) وسلم

  
 األخیرة وصارت عصرنا في سّطحت التي االبطح وعقبة الحجون عقبة العلیا ةالثنّی تكون أن یبعد ال: اقول

  ).االبطح طرق (المیدان في البلدّیة جانب من العالمة نصبت وقد بالمعابدة، المعروف المیدان بمنزلة
  

 حّد وكان مّكة، خارج كانت) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النّبي عھد في الحجون عقبة أّن ظني في یقوى والذي
  .فراجع 449ص 1ج الكافي اصول في المنقول الخبر من ذلك یستشعر ان ویمكن الحجون، مّكة

  
 من والخروج المدنّیین، عقبة من اعالھا من مّكة دخول یستحب: الدروس عن مانقل المذكور التحدید ویؤّید
  .ووقار بسكینة حافیًا داعیًا طوى ذي من اسفلھا

  
 من وبخروجھ مّكة، مقبرة الحجون الى منھا ینحدر التي وھي والمّد بالفتح كداء ةثنّی من بدخولھ عنھ یعّبر وقد
  .)5(مّكة اسفل وھي منونًا والقصر بالضم ُكدا ثنّیة

  
 وھو الجّن، مسجد لھ یقال مّكة بأعلى ومسجد: 200ص الثاني الجزء االزرقي تاریخ في ما أیضًا ذلك ویؤید
 اذا حتى بمّكة یطوف كان الحرس صاحب أّن الحرس، مسجد سمي ّنماوإ الحرس، مسجد مّكة أھل یسّمیھ الذي
 ثنّیة ومن عامر بني شعب من یأتونھ وحرسھ عرفاؤه عنده یتوافى حتى یجزه ولم عنده وقف الیھ انتھى

  .مّكة الى منحدرًا رجع توافوا فإذا المدنیین،
  

 الوداع حّجة عام دخل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النّبي إّن: قال عطا عن 179ص 4ج / الفاكھي تاریخ وفي
  .الحدیث المقبرة، ثنّیة من مّكة اعلى من
  

  .الحجون ثنیة الیوم تسمى التي ھي المدنیین ثنیة أّن والتحقیق
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 فقیھ افتى فلو) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول زمن في مّكة عن خارجًا واالھا وما المعالة تكون ھذا وعلى

 یصح فال) سّره قّدس (الخوئي السید مناسك من ذلك یظھر قد كما القدیمة مّكة من التمتع لحّج اإلحرام بوجوب
  .أعلم واهللا الحّدین ھذین غیر في االحرام

  
  الحرام المسجد دائرة* 
  .)1()ومقّصرین رؤوسكم محّلقین آمنین اهللا شاء إن الحرام المسجد لتدخلّن: (تعالى اهللا قال

  .)2()الحرام المسجد یقربوا فال نجس نالمشركو إنما: (تعالى وقال
 وفي مربعًا، ذلك قبل كان ما بعد مستطیل شكلھ عصرنا وفي تقریبًا، المكّرمة مّكة وسط موقعھ: الحرام المسجد
  .المقّدسة الكعبة المسجد وسط

  
  الحرام المسجد فضل* 

  :الشریف المسجد ھذا فضل في ورد ما بعض الى ونشیر
   غیره في صالة آالف عشرة اهللا عند تعدل مسجدي في صالة): وسلم وآلھ یھعل اهللا صلى (النّبي فعن

  
  .)3(صالة ألف مئة تعدل فیھ الصلوة فإّن الحرام المسجد إّال المساجد من

 اهللا صلى (اهللا رسول ومسجد الحرام المسجد: مساجد ثالثة إلى إّال الّرحال تشّد ال): السالم علیھ (علي وعن
  .)4(الكوفة جدومس) وسلم وآلھ علیھ

  
 من غیره في صالة الف مئة من أفضل الحرام المسجد في صالة): السالم علیھ (الرضا الحسن أبي وعن

  .)5(المساجد
  

 الرسول ومسجد الحرام المسجد: مساجد لثالثة إّال الّرحال تشّد ال): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النّبي وعن
  .)6(ىاألقص والمسجد) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
  
  الحرام المسجد في الدخول آداب* 

 النّبي أّیھا علیك السالم«: وقل فقم المسجد باب الى انتھیت فإذا: حدیث في) السالم علیھ (الصادق اإلمام
 على والسالم ورسلھ، اهللا أنبیاء على والّسالم اهللا، شاء وما اهللا ومن وباهللا اهللا بسم وبركاتھ، اهللا ورحمة
 المسجد دخلت فإذا »العالمین رّب هللا والحمد إبراھیم، على والّسالم) وسلم وآلھ علیھ هللا صلى (اهللا رسول
 وان توبتي، تقبل أن مناسكي أّول وفي ھذا مقامي في اسألك إني اللھم «وقل، البیت واستقبل یدیك فارفع
 الحرام بیتك ھذا اّن شھدأ إني اللھم الحرام، بیتھ بلغني الذي هللا الحمد وزري، عني وتضع خطیئتي، عن تجاوز
  .)7(»للعالمین وھًدى مباركًا وأمنًا للناس مثابة جعلتھ الذي

   
  الطواف في الشروع قبل المستحبات* 
  الحرام المسجد لدخول الغسل* 
 علیھ (الصادق اإلمام عن فیھ ورد فقد المسجد، نفس في اآلن صارت التي شیبة بني باب من المسجد دخول* 

 بھ رمى الذي ھبل منھ نحت الذي الحجر أخذ ومنھ األصنام، فیھ عبدت موضع وأّنھ لمأزمینا حدیث في)السالم
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 بني باب عند فدفن بھ فأمر)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول ظھر على كان لّما الكعبة ظھر من علّي
  .)1(ذلك ألجل سنة شیبة بني باب من المسجد الى الدخول فصار شیبة،

  
 النّبي على والّسالم وخشوف ووقار سكینة على اآلن المسجد باب عند أو شیبة، بني باب محل عند الوقوف* 
  .)األدعیة في كتب ما على (بالمأثور والدعاء) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
  
 بالفریضة مشتغل واالمام المسجد دخل إذا نعم یطوف، حتى بشيء یتشاغل ال أن لھ یستحب المسجد دخل إذا* 

  .)2(الصالة إقامة قربت إذا وكذا، بالطواف اشتغل صالتھ من فرغ إذاف معھ، صّلى
 اهللا رسول مّلة وعلى وباهللا اهللا بسم: فقل شیبة بني باب من المسجد ادخل): السالم علیھ (الرضا فقھ وعن

  .)3()وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
  
  الحرام المسجد في تشاھده ما* 
  المقدسة الكعبة* 
  .)4()وأمنًا للّناس مثابة البیت ناجعل وإذ (تعالى قال

  .)5()البیت من القواعد إبراھیم یرفع وإذ(
  .)6()للناس قیامًا الحرام البیت الكعبة اهللا جعل(
  

 إني اّللھم «وقل البیت، واستقبل یدیك، فارفع المسجد دخلت فاذا: حدیث في) السالم علیھ (الصادق اإلمام
 هللا الحمد وزري، عّني وتضع خطیئتي، عن تتجاوز وان توبتي تقبل نا مناسكي أّول وفي ھذا مقامي في أسألك
 وھدًى ومباركًا وأمنًا للناس مثابة جعلتھ الذي الحرام بیتك ھذا أّن أشھد إّني اّللھم الحرام، بیتھ بلغني الذي

 راضیًا مرك،ال مطیعًا طاعتك، وأؤّم رحمتك اطلب جئت بیتك والبیت بلدك، والبلد عبدك إّني اّللھم للعالمین،
 بطاعتك واستعملني رحمتك، أبواب لي افتح الّلھم لعقوبتك، الخائف الیك المضطّر مسألة اسألك بقدرك،

  .)7(»ومرضاتك
  

 بالسالم رّبنا فحّینا الّسالم، ومنك الّسالم انت الّلھم«: فقل البیت الى نظرت إذا): السالم علیھ (الرضا فقھ وعن
  .)8(»ومھابة وبّرًا وتكریمًا وتعظیمًا تشریفًا لھ زد الّلھم وكّرمت، متوعظ شرفت الذي بیتك ھذا الّلھم

  
 مثابًة وجعلك وكّرمك وشّرفك عّظمك الذي هللا الحمد«: وقل الكعبة، الى فانظر المسجد دخلت إذا: الفقیھ وعن
  .)9(»للعالمین وھًدى وأمنًا للناس

  
  الكعبة الى النظر
  .)10(ھدمًا الخطایا یھدم حیالھا الكعبة لىا النظر): السالم علیھ (اهللا رسول عن

  ...)11(عبادة الكعبة الى النظر أّن روي): سّره قّدس (الصدوق
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  النظر في الحكمة
   عنده تحضر أن فینبغي البیت على البصر وقوع وأّما: 201ص 2ج المحّجة في
  

 اهللا واشكر البیت، لقاء رزقك ماك لقاَءه یرزقك ان وأرج البیت، لرّب مشاھد كأنك وتقّدر القلب في البیت عظمة
 في مأذونین الى الناس انقسام ذلك عند واذكر الیھ، الوافدین بزمرة ایاك وإلحاقھ الرتبة، ھذه إیاك تبلیغھ على

  .ومردودین مقبولین الى الحاج انقسام عنھ ومصروفین الجّنة، في الدخول
  

  الكعبة بناء
  :)1(تأریخھ في األزرقي قال
 الجّد كالب بن قصي ثم جرھم، ثم العمالقة ثم ابراھیم ثم شیث ثم) السالم علیھ (آدم ثم الئكة،الم بناھا من أول

 مروان عصر في یوسف بن الحّجاج ثم زبیر، بن عبداهللا ثم قریش، ثم)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (للنّبي الرابع
  .اآلن الموجود البناء وھو ھجرّیة 73 سنة الحكم بن
  

  الحرام بالبیت التسمیة وجھ
 على حرم ألنھ): السالم علیھ (قال الحرام؟ اهللا بیت سمي ِلَم): السالم علیھ (الصادق لإلمام قلت: حّنان قال

  .)2(یدخلوه أن المشركین
  

  بالكعبة التسمیة وجھ
  .)3(الدنیا وسط ألّنھا الكعبة سمیت: الیھودي سؤال جواب في) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا رسول عن

  
 بحذاء ألّنھا: قال مرّبعة؟ صارت ولم: لھ قیل مرّبعة، ألنھا كعبة الكعبة سّمیت): السالم علیھ (دقالصا وعن
 فقیل مرّبف وھو العرش بحذاء ألّنھ: قال مربعًا؟ المعمور البیت صار ولم: لھ فقیل مربف وھو المعمور البیت

 وال هللا والحمد اهللا سبحان: وھي أربع الماالس علیھا بني التي الكلمات ألّن: قال مربعًا؟ العرش صار ولم: لھ
  .)4(أكبر واهللا اهللا اّال إلھ
  

  العتیق بالبیت التسمیة وجھ
  .)5(الغرق من عتیق ألّنھ العتیق البیت سّمي واّنما): السالم علیھ (الصادق اإلمام
  .)6(أحد یملكھ ولم الّناس من عتیق حّر بیت ألّنھ): السالم علیھ (الباقر اإلمام
 البیت ھذا غیر یسكنونھ وسّكان رّب لھ إّال األرض وجھ على اهللا وصفھ بیت من لیس): السالم علیھ (وعنھ
  .)7(الحرم وھو اهللا إّال لھ رّب وال احد، یسكنھ ال فإّنھ

  
  المقدسة الكعبة في الدخول
 فیما معصوم ب،الذنو من خروج منھا والخروج اهللا رحمة في فیھا الدخول: قال) السالم علیھ (الباقر أبوجعفر

  .)8(ذنوبھ من سلف ما لھ مغفور عمره من بقي
  
; األربع زوایاھا في فصّلى الكعبة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النّبي دخل: قال) السالم علیھ (الرضا الحسن ابو

  .)1(ركعتین زاویة كّل في صّلى
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 ثم زوایاه من زاویة كّل ائت ثم ووقار، بسكینة فادخلھ دخلتھ فاذا: حدیث في قال) السالم علیھ (الصادق االمام

 وان: قال أن الى العمودین، بین وصّل القیمة، یوم عذاب من فآمني) آمنًا كان دخلھ وَمن (قلت إّنك الّلھم: قل
  .)2(واسألھ وتعالى تبارك اهللا وادع صّلیت، حیث مقامك في زاویة كّل فاستقبل الناس كثر

  وحصاتھا الكعبة تراب
   من وترابًا المقام، سّك من سكًا اخذت): السالم علیھ (عبداهللا ألبي قلت :قال عّمار ابن
  

  .)3(فرّده والحصاة التراب أّما صنعت بئسما: فقال. حصیات وسبع البیت، تراب
 شیئًا ذلك من اخذ وان البیت حول ما تربة من یأخذ ان الحد ینبغي ال): السالم علیھ (عبداهللا ابي عن مسلم ابن
  .)4(فرّده

  
 بھ نتداوى فنحن ترابھا من فأخذ الكعبة كنس عّمي إّن): السالم علیھ (عبداهللا ألبي قلت: قال منصور بن حذیفة
  .)5(إلیھا رّده: فقال

  
  الكعبة ثیاب
 نلبس أن لنا یصلح ھل الكعبة، ثیاب من الینا یصل عّما) السالم علیھ (الصادق سألُت: قال عتبة بن الملك عبد
  .)6(اهللا شاء إن البركة بذلك یبتغى والمخّدة والمصاحف للصبیان صلحی: فقال منھا؟ شیئًا

  
  الكعبة حلي
 اهللا صلى (النبّي على انزل القرآن إّن):السالم علیھ (علّي فقال الكعبة، حلى یأخذ أن عمر ھّم: المناقب عن
 على فقّسمھ والفيء الفرائض، في الورثة بین فقّسمھا المسلمین اموال): أربعة واألموال) (وسلم وآلھ علیھ

 یومئذ الكعبة حلي وكان اهللا، جعلھا حیث فجعلھا والصدقات اهللا، وضعھ حیث فوضعھ والخمس مستحقھ،
 لوالك: عمر فقال. ورسولھ اهللا أقّره حیث فأقّره مكانھ، علیھ یخف ولم نسیانًا، یتركھ ولم حالھ، على فتركھ

  .)7(بمكانھ الحلي وترك الفتضحنا
  

 ھذا جلس لقد: فقال الكعبة، في الكرسي على عثمان بن شیبة مع جلست: قال وائل، بيأ عن النجار عن
 قال یفعال، لم صاحبیك إن: قلت قسمتھ، إّال بیضاء وال صفراء فیھا ادع ال أن ھممت: قال ثم عمر، المجلس

  .)8(بھما اقتدي إّني: عمر
  

  الكعبة ھدایا
) حكم (عن فسأل الحرام، المسجد ودخل مّكة، الى الوصي مفقد للكعبة، ھدیًا بجاریتھ رجل أوصى البحار في

: المسجد أھل من رجل لھ فقال القول، علیھ فاختلف ذلك، غیر لھ وقیل شیبة، بني الى ادفعھا: لھ فقیل الجاریة،
 محمد بن جعفر ھو فاذا المسجد، في جالس شیخ الى فاشار بلى،: قال الحق؟ الى یرشدك من الى ارشدك أال

 وما تشرب، وال تأكل ال الكعبة إّن): السالم علیھ (فقال القّصة، علیھ وقّص فسألھ)السالم علیھما (الصادق
 فإذا زوارھا؟ من محتاج من وھل لھ منقطع من ھل فناد الِحجر على وقم الجاریة بع لزوارھا، فھو لھا أھدي
 بني الى بدفعھا امرني سألتھ من بعض إّن: الرجل لھ فقال ثمنھا، فیھم واقسم واعطھم، عنھم فاسأل اتوك
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 سراق ھؤالء: وقال بھم، وطاف ایدیھم وقطع اخذھم) لقد (قام قد لو قائمنا ان اما): السالم علیھ (فقال. شیبة
  .)1(اهللا
  

  المقدسة الكعبة
 ما فعّلمني الحرام البیت أرید إّني: فقلت محمد، بن جعفر على الثوري وسفیان انا دخلت: قال كثیر بن نضر
 كاسي ویا الصوت، سامع ویا الفوت، سابق یا: الحائط وقل على یدك فضع الحرم بلغت إذا: فقال بھ، ادعو
  .)2(اھلھ انا ما بي تفعل وال أھلھ انت ما بي افعل الموت بعد لحمًا العظام

  
  األسود الحجر* 
 علیھ اهللا صلى (نبّيال على وصل علیھ، واثن اهللا واحمد یدیك، وارفع األسود الحجر الى انظر ثم: المقنع عن
  .وآلھ) وسلم وآلھ

  
 وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي على والصالة تعالى، اهللا وحمد األسود الحجر عند الوقوف یستحب الحدائق وفي
 الیھ اشار یمكن لم وإن بیده، علیھ مسح یمكن لم فإن وتقبیلھ، الحجر واستالم بالدعاء، الیدین ورفع) وسلم

  .عنده والدعاء
  

 على وصّل علیھ، واثن اهللا واحمد یدیك فارفع األسود، الحجر من دنوت إذا): السالم علیھ (الصادق االمام
 تقّبلھ أن تستطع لم فان وقّبلھ، الحجر استلم ثم منك، یتقبل أن اهللا واسأل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي

 لي لتشھد تعاھدتھ ومیثاقي اّدیتھا أمانتي ھمالّل: وقل الیھ فاشر بیدك تستلمھ أن تستطع لم وإن بیدك، فاستلمھ
  .)3(بالموافاة

  
  االستالم عّلة
 الخالیق مواثیق ألّن): السالم علیھ (قال الحجر؟ یستلم ِلَم سألتھ: قال) السالم علیھ (الصادق عن الحلبي عن
  .)4(فیھ

 ألقمھا آدم بني مواثیق اخذ لّما وتعالى تبارك اهللا أّن الحجر استالم عّلة): السالم علیھ (الرضا الحسن ابي وعن
 تعاھدتھ ومیثاقي اّدیتھا امانتي الحجر عند یقال ثّم ومن المیثاق، ذلك بمعاھدة الناس كّلف ثّم فمن الحجر،
  .)5(بالموافاة لي لتشھد

  
 الجّنة، في بیضاء دّرة كان الحجر إّن: فقال الحجر، تقبیل عن احدھما سئل): السالم علیھما (الصادقین عن
 - اهللا فأجرى فقّبلھا، فبادر)السالم علیھ (آدم نزل األرض، الى - وجّل عّز - اهللا انزلھا فلّما یراھا، آدم كانو

  .)6(السّنة بذلك - وتعالى تبارك
  

  اللبن من بیاضًا أشّد كان
 الجاھلیة ارجاس من مّسھ ما فلوال اللبن من بیاضًا أشّد األسود الحجر كان: قال) السالم علیھ (الصادق االمام

  .)7(آدم بني خطایا من فاسوّد القراطیس من بیاضًا اشد آخر خبر وفي. برء اّال ذوعاھة مّسھ ما
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 وفي (الجّنة یواقیت من یاقوتتان والمقام الركن): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي عن اللطیف الجامع وفي
 وال عاھة ذي من مّسھما وما والمغرب، شرقالم بین ما ألضاءا آدم بني خطایا من مّسھما ما ولوال) روایة
  .)1(شفي إّال سقم
  .)2(واالسالم الجاھلیة في مّرتین اصابھ الحریق ان سواده شدة إّن: وقیل

  مسألتین في الخطاء
 المھاجرون السنة تلك فحج خلیفة، وھو حج سنة اّول عمر حج: قاال) السالم علیھما (الصادقین عن: األولى

 احرم فلّما: قال جعفر، بن وبعبداهللا والحسین بالحسن السنة تلك حج قد)السالم علیھ (علي وكان واألنصار،
 االزار وعلیھ یلّبي وھو عمر، الیھ ونظر اتى ثم المشق، بطین مصبوغین ممشقین ورداء ازارًا لبس اهللا عبد

 الیھ فالتفت الحرم؟ في البدعة ھذه ما: خلفھم من عمر فقال ،)السالم علیھ (علي جنب الى یسیر وھو والرداء،
 ما واهللا ال الحسن ابا یا صدقت: عمر فقال السّنة، یعّلمنا ان الحد ینبغي ال عمر یا: فقال)السالم علیھ (علي

  .)3(ھم اّنكم علمت
  

  .تلك سفرتھم في واحدة تلك فكانت): الحلبي اهللا عبید (قال
  

 والتنفف تضّر ال حجر اّنك اعلم إّني واهللا اما: وقال الحجر، عمر فاستلم بالبیت طافوا مّكة دخلوا فلّما: الثانیة
  . استلمتك ما استلمك) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول اّن ولوال

  
 إّال یستلم ال)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فإن تفعل ال حفص ابا یا) مھ): (السالم علیھ (علي فقال
 وشفتان عینان لھ وینفف یضّر اّنھ لَعِلمَت غیرك علم ما تأویلھ من فعلمت القرآن قرأت ولو علمھ، قد ِألمر

 فقال الحسن؟ ابا یا اهللا كتاب من ذلك فاوجدني: عمر لھ فقال: وقال بالموافاة، وافاه لمن یشھد. ذلق ولسان
 لىع وأشھدھم ذّریتھم ظھورھم من آدم بني من ربك أخذ وإذ (- وتعالى تبارك - قولھ): السالم علیھ (علي

 الى بالحّج المیثاق علیھم اخذ العباد، وھم الّرب باّنھ بالطاعة اقّروا فلّما) شھدنا بلى قالوا بربكم ألست أنفسھم
 موافاة القلم فكتب الحرام، ببیتي خلقي موافاة اكتب: للقلم وقال الماء، من ارّق رّقًا اهللا خلق ثم الحرام، بیتھ
 لعبادي واشھد احفظ: للحجر قال ثم الّرق، فالقیھ ففتحھ قال فاك، افتح: للحجر قال ثم الّرق، في آدم بني

 لتشھد تعاھدتھ ومیثاقي اّدیتھا امانتي: قلت الحجر استلمت اذا أولیس عمر یا. هللا مطیعًا الحجر فھبط بالموافاة
 فقال 35ص فاللطی الجامع وفي )4(ذلك آمن): السالم علیھ (علي لھ فقال. نعم الّلھم: عمر فقال بالموافاة؟ لي

 ابي ابن فیھا یكون ال لمعضلة اهللا احیاني ال: روایة وفي الحسن، ابا یا فیھم لست قوم عیش في الخیر: عمر
  .طالب

  
  )السالم علیھ (الصادق على الثوري اعتراض

 وقد. الفریضة طواف في الحجر تستلم لم أّنك بلغني اهللا اصلحك: فقال عبداهللا، أبي على الثوري سفیان دخل
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان): السالم علیھ (قال)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول تلمھاس

  .)5(لي الیفرج وانا لھ یفرج)وسلم
  

 فقال الحجر؟ استالم في تقول ما: الطواف في وھو أمّیة بني موالي من رجل اهللا عبد البي قال الوسائل وفي
 أؤذي أن اكره: قال استلمتھ؟ اراك ما: فقال ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى( اهللا رسول استلمھ): السالم علیھ(

  . استلمھ اهللا رسول أّن زعمت قد: الرجل قال أتأذى، أو ضعیفًا
  

 لي یعرفون فال وأنا حقھ لھ عرفوا رأوه إذا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان ولكن نعم،: قال
  .)1(حقي
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  أحق الفریضة صاحب
 النافلة صاحب یسّلم ان منادیھ ینادي ان العدل من القائم یظھر ما أّول: قال) السالم علیھ (الصادق االمام

  .)2(والطواف األسود الحجر الفریضة لصاحب
  

 عزیمتك فصّمم. طاعتھ على - تعالى - هللا مبایع اّنك عنده فاعتقد الحجر استالم أما: 96ص 2ج المحجة وفي
 وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي عن عباس ابن روى وقد المقت، استحق المبایعة في غدر فمن. ببیعتك الوفاء على
  .أخاه الرجل یصافح كما خلقھ بھا یصافح األرض في اهللا یمین األسود الحجر: قال اّنھ) وسلم

  
  الحجر استالم

 لھا فقال یسرى،ال بیدھا الحجر فاستلمت متنّكرة، كساء علیھا بالكعبة تطوف فروة ام رأیت: قال األعلى عبد
  .)3(علمك عن ألغنیاء إنا: فقالت السّنة، اخطأت اهللا أمة یا: یطوف ممن رجل

  
 اھل بھ واطاف علیھ، وجلس منبر لھ فنصب االستالم، على یقدر فلم الملك عبد بن ھشام حّج: المناقب وفي

 وجھًا الناس احسن من ،ورداء ازار وعلیھ)السالم علیھما(الحسین بن علي اقبل إذ كذلك ھو فبینما الشام،
 حتى الناس تنّحى الحجر موضع بلغ فإذا یطوف، فجعل عنز، ركبة كأّنھا سّجادة عینیھ بین رائحة، واطیبھم
  .)4(لھ ھیبة یستلمھ

  
  الحجر عند) السالم علیھ (األمر صاحب

 یتجاذبون ناسوال، األسود الحجر عند -) السالم علیھ (األمر صاحب یعني - رأیتھ: قال صالح بن اهللا عبد
  .)5(أمروا بھذا ما: یقول وھو علیھ،

  
 وروي الجّنة، من وأّنھ بحق، استلمھ لمن یشھد األرض في اهللا یمین األسود الحجر: 33ص اللطیف الجامع

  .لھ اهللا استجاب إّال األسود الركن ھذا عند یدعو أحد من ما): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي عن
  

  ّیناتالب اآلیات من الحجر
 وخزاعة والعمالقة واباد جرھم من ذلك ووقع الیھ، اهللا اعاده ثم مّرة، غیر مكانھ عن أزیل أّنھ آیاتھ من

  .وثالثمائة عشر سبع سنة الموسم في القرمطي طاھر أبو منھم ازالھ من وآخر والقرامطة،
  

 ببعض رمى ثم الوادي، ابھ سال حتى الدماء وسفك الحاج نھب أّنھ وذلك أًذى، الترویة یوم في منھ حصل
 ثم. ومات رأسھ على فترّدى المیزاب لیقلع; البیت أعلى على رجال واصعد امتألت، حتى زمزم، بئر في القتلى

 الحج أّن وزعم الفاسد، العتقاده الكوفة جامع من السابعة االسطوانة على فعّلقھ االسود، الحجر ومعھ انصرف
 ثم دینار، الف بثالثین العباس ابو وقیل القاسم ابو هللا المطیع منھ اهاشتر أن الى عنده فاستمر الیھا، ینتقل
  .شھرًا إّال سنة وعشرین اثنین عندھم مكثھ مّدة وكانت وثالثمائة، وثالثین تسع سنة مكانھ الى اعید

  
  .)6(تحتھ فسمن اعجف قعود على حمل مّكة الى اعید ولّما جمال أربعون تحتھ ھلك بھ ذھب ولما
   الطواف، منھ یبتدئون للناس َعَلم ھو األسود الحجر: 627ص جالمنھا وفي

  
 عبده، مع السّید مصافحة حین كالیمین والّرضا والتحّبب والوصول النیل في عباده وبین اهللا بین واسطة وھو
 جّل - یده تقبیل بمنزلة وتقبیلھ ولمسھ شأنھ، تعالى الرب لعظمة رمزًا إّال ولیس العباد، مواثیق موضع وھو
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 كّل الیھا یصل حیث الى وتنّزلت تنّزلت قد وكأّنھا كّلھا، الجوارح عن - تعالى - وتقدس واعتال عال وقد - جاللھ
 أبیض، أو أسود فقیرًا أو غنیًا أو سوقة أو ملكًا كان سواء وسماجة احتشام بال ویصافحھا فیمسھا حاجة، ذي

 فاّن تكون، طبقة أي وفي كان، جنس اي من لدیھ والتزّلف رّبھ، باب الى التعّرف من حّقھ أحد كل فأعطى
  .واحمر واسود ووضیع شریف كل تشمل تعالى رحمتھ

  
 لئّال العبودیة الظھار; رمزًا للقیمة والفاقد الغایة، في الساذج العادي األسود الحجر ھذا تعالى اهللا اختار وإنما
 وشّرفھ فجعلھ وعبادتھ، تألیھھ الى كذل فیؤدي مكنون، سّر بخصوصھ وفیھ موضوعیة، لھ أن الناس یتوھم
 وحجمھ اسود، جعلھ بل االصنام، وبین بینھ فرقًا ذلك، جمیع عن بعیدًا والصنعة والتنقیر النحت من خلوًا

  .كبره أو صغره او لونھ باعتبار األنظار الیھ تلتفت لئّال عاریًا متوسطًا
  

 تسابق نفیسًا، قیمة ذا حجرًا او فّضة أو بًاذھ الملموس العادي الحجر ھذا مكان - شأنھ جّل - جعل فلو
 الى وسیلًة وجعلوه القیمة، ذي الحجر أو الكریم الجوھر ذلك اقتناء الى والمترفھون الثروة وذوو األشراف

 الى والسوق والخصائص، االمتیازات إلقاء من اإلسالمي الحج الیھ ندب ما ینافي وھذا واالمتیاز، األثرة
 علیھ یعرض لسلطانھ ورمزًا لربوبیتھ شعارًا لكونھ بل لذاتھ ال محترم االسود الحجرو والعبودیة، الوحدة

  .الخ واحتشام ادب بكل ویقّبلونھ فیستلمونھ المسلمون
  
  الحطیم* 

  المسجد مواضع أفضل
   المسجد في موضع افضل عن الجھم بن حسن سألھ) السالم علیھ (الرضا الحسن ابو
  

 الفضل، في ذلك یلي والذي: قلت. البیت وباب األسود الحجر بین ما الحطیم: )السالم علیھ (قال فیھ، یصلى
 یلي الذي ثم: قلت الِحجر، في: قال الفضل، في یلي الذي ثم: قلت). السالم علیھ (ابراھیم مقام عند اّنھ فذكر
  .)1(البیت من دنى ما كّل: قال ذلك،

  
 وآلھ علیھ اهللا صلى(النبّي على فصل الكعبة باب الى تانتھی ما كّل: قال) السالم علیھ (الصادق االمام وعن
  .)2()وسلم
 بیتك، البیت الّلھم بالجّنة، علیھ فتصّدق: ببابك مسكینك فقیرك سائلك: فقل البیت باب بلغت فاذا: الفقیھ وعن

 لديوو وأھلي ووالدّي فاعتقني النار، من بك المستجیر بك العائذ مقام وھذا عبدك، والعبد حرمك، والحرم
  .)3(یاكریم جواد یا النار من والمؤمنات المؤمنین واخواني

  
  بالحطیم؟ سّمي ِلَم

 البیت، وباب األسود الحجر بین ما ھو: فقال الحطیم، عن) السالم علیھ (اهللا عبد ابا سألت: قال: عّمار ابن
  .)4(بعضًا بعضھم یحطم الناس ألّن): السالم علیھ (قال الحطیم؟ سّمي لم: لھ قلت: قال

  !بقعة أفضل
  

 ذاك: فقال منزلة؟ اهللا عند افضل البقاع أي أتدرون: فقال ،)السالم علیھ (جعفر أبي عند كنت: قال میسر عن
 حرمًة؟ اهللا عند فیھا افضل البقاع أي أتدرون: قال ثم فیھا، بیتھ وجعل حرمًا لنفسھ رضیھا التي الحرام مّكة
 بین ذاك: فقال حرمة؟ اهللا عند افضل الحرام المسجد في بقعة أّي أتدرون: قال ثم الحرام، المسجد ذاك: فقال

   الركن
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 واهللا فیھ، ویصّلي غنیماتھ فیھ یدور كان الذي ذاك ،)السالم علیھ (اسماعیل حطیم وذلك الكعبة، وباب والمقام
 ولم اللیل، یجیئھ ىحت النھار وصام النھار، یجیئھ حتى مصلّیًا اللیل قام المكان ذلك في قدمیھ صّف عبدًا ان لو

  .)1(أبدًا شیئًا منھ اهللا یقبل لم البیت اھل وحرمتنا حّقنا یعرف
  

 فإّنھ الحطیم عند وغیرھا الفرائض كّلھا صلواتك تصّلي أن لك تھّیأ إن): السالم علیھ (الصادق عن الجبعي
 على فیھ اهللا تاب الذي الموضع وھو األسود، والحجر البیت باب بین ما وھو األرض، وجھ على بقعة افضل
 كان الذي الموضع وھو البیت، وباب العراقي الركن بین ما الحجر وبعد افضل، الحجر في الصالة وبعده آدم،
  .)2(الساعة ھو حیث المقام خلف وبعده المقام فیھ
  
  البیت اركان* 
 مبدأ ھو الذي األسود الحجر الشرقي الجنوبي الركن في: 264ص 1ج) الحرمین مرآة (- الشرقي الركن - 1

 الھند وجنوب واسترالیا عدن الى الحجاز بالد من الجنوبي الجزء البالد من الركن ھذا ویواجھ الطواف،
  والصین،

 الجزء البالد من ویواجھ والعراقي، الشامي بالركن یسمى الشرقي الشمالي الكعبة وركن - الشمالي الركن - 2
  وسیبریا، والصین والسند الھند وشمال راقوالع وتركستان والعجم الحجاز بالد من االكبر

 روسیا غرب الجھات من یسامتھ الغربي بالركن ویسمى الغربي، الشمالي الكعبة وركن - الغربي الركن - 3
  .الشالل الى ومصر المغرب وبالد واالستانة اوروبا وجمیع

   الیماني بالركن ویسّمى الجنوبي، الغربي الكعبة وركن - الیماني الركن - 4
  

 المحیط على األخضر والرأس األحمر البحر على سواكن من افریقیا من الجنوبي الجزء البالد من یسامتھ
  .ركنھا تستتقبل جھة فكل - االطلسي

 ومن): اهللا رحمھ (قال األسود، الحجر فیھ الذي ھو العراقي، الركن اّن الجواھر صاحب من یظھر: أقول
 الصادق لقول ذلك كل: قولھ الى الصفا، على كونھ حال الحجر ذي قيالعرا الركن یستقبل ان السعي مستحبات

  .)3(األسود الحجر فیھ الذي الركن وتستقبل البیت تنظر حتى الصفا على فاصعد) السالم علیھ(
  .األسود الحجر ركن بعد العراقي ان الجبعي خبر من ویستظھر

  
  الركنین بین الدعاء
) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي على فصّل الكعبة باب الى انتھیت وكّلما): السالم علیھ (الصادق االمام
 عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنیا في آتنا رّبنا: األسود والحجر الیماني الركن بین فیما وتقول
  .)4(النار

  
 بحذاء صرنا فلّما الطواف، في) السالم علیھ (الرضا الحسن ابي مع كنت سعد، بن سعید عن الیماني، الركن
 ورازق العافیة وخالق العافیة ولّي یا اهللا یا«: قال ثم السماء الى یده فرفع) السالم علیھ (قام الیماني، الركن
 واآلخرة الدنیا رحمن یا خلقك، جمیع وعلى علّي بالعافیة والمتفّضل بالعافیة والمّنان بالعافیة والمنعم العافیة

 الدنیا في العافیة وشكر العافیة وتمام العافیة ودوام العافیة وارزقنا محمد، وآل محمد على صّل ورحیمھما
  .)5(الراحمین ارحم یا واآلخرة
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 منذ الیماني بالركن موّكال ملكًا اّن: یقول) السالم علیھ (اهللا عبد ابا سمعت: قال العالء، عن: الیماني الركن
 الھّجیر؟ ما: لھ فقلت یدعو، بما عبد فلینظر دعائكم على التأمین إّال ھّجیر لھ لیس واألرض، السموات اهللا خلق
  .)1(ذلك غیر عمل لھ لیس اخرى روایة وفي) عمل لھ لیس أي (العرب كالم من: فقال

  
 حرمًة؟ اعظم ھذا أّي: فقال)السالم علیھ (الصادق مع اطوف كنت: قال السندي الفرج أبي عن: الیماني الركن
 باب الیماني الركن): السالم علیھ (فقال البیت، داخل: لھ فقلت علّي، عادفأ مّني، اعلم انت فداك جعلت: فقلت
 حتى دعاؤه صعد إّال عنده یدعو مؤمن من وما غیرھم، عن مسدود محمد آل لشیعة مفتوح الجّنة ابواب من

  .)2(حجاب اهللا وبین بینھ ما بالعرش، یلصق
  

  الیماني الركن
 اإلنابة، باب فھو الشامي الركن الى الرحمة باب األسود فالركن: قال حدیث في) السالم علیھ (الصادق االمام
 وشیعتھم) السالم علیھم (محمد آل باب وھو التوبة باب الیماني الركن وباب التوسل، باب الشامي الركن وباب
  .)3(الحجر الى
  

 مقبولة حّجة اجعلھ ھمالّل«: فقل الشامي، الركن الى انتھیت فاذا): السالم علیھ (الرضا فقھ عن الشامي الركن
 وعیسى كلیمك وموسى خلیلك ابراھیم من تقّبلت كما مني تقّبل. متقبال وعمال مشكورًا وسعیًا مغفورًا وذنبًا
  .)4(»حبیبك ومحمد روحك

  
 الشك من بك اعوذ إّني الّلھم«: فقل العراقي ركن الى انتھیت فإذا): السالم علیھ (الرضا فقھ العراقي الركن

 والحرمان والفاقة الفقر من بك واعوذ المنقلب وسوء العدى ومخافة الشقاء ودرك والنفاق قاقوالش والشرك
 وبعلّي نبیًا وبمحّمد دینًا وباإلسالم رّبًا باهللا رضیت وولّیك، وبرسولك بك آمنت الدین، وغلبة والفتق والمنى

  .)5(»اخوانًا وبالمؤمنین ولیًا
  

 مسحھ الحجر الى انتھى إذا وكان الطواف، في أبي مع كنت): السالم ھعلی (الصادق اإلمام عن الیماني الركن
 قال: فقال الیماني، وتلتزم بیدك الحجر تمسح فداك جعلت: فقلت إلتزمھ الیماني الركن الى انتھى وإذا وقّبلھ،
 الیھ سبقني دق) السالم علیھ (جبرئیل وجدت إّال الیماني الركن اتیت ما): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
  .)6(یلتزمھ

  
  األربعة األركان
  .)7(كّلھا األركان یستلم) السالم علیھ (اهللا عبد أبا رأیت: قال صالح بن جمیل
  .)8(نعم: قال والمغربي، والعراقي الیماني استلم): السالم علیھ (للرضا قلت محمود أبي ابن
  .المشھور على الیماني والركن الحجر فیھ الذي تأّكد وإن كّلھا، األركان یلتزم ان اآلداب من: الحدائق وفي

  .)9(الجّنة منھ ندخل الذي بابنا الیماني الركن: قال) السالم علیھ (الصادق اإلمام الیماني،
 الحجر یعني یمسحان ھذین بال ما: یقول رجل إذا اطوف أنا بینما: قال) السالم علیھ (الصادق اإلمام الیماني،
 ھذین یمسح كان) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا رسول ان: فقلت: قال یمسحان؟ ال وھذین الیماني، والركن

  .)1()وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول لھ یتعرض لم بشي تعّرض فال ھذین، یمسح ولم
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 الركن الى)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول انتھى لّما): السالم علیھ (الصادق اإلمام الغربي، الركن
 اهللا صلى (النبي منھ فدنا استلم؟ ال فمالي ربك بیت قواعد من قعیدًا َألست اهللا رسول یا: الركن لھ قال بي،الغر
  .)2(مھجور غیر السالم علیك اسكن: فقال)وسلم وآلھ علیھ

  
  :45ص ظھیرة البن اللطیف الجامع والحطیمفي والمّدعى والمتعّوذ والمستجار الملتزم* 
  .عباس ابن عن ثبت كما الكعبة وباب األسود الحجر نبی ما فھو الملتزم، أما

  .مستجاب عنده والدعاء الكعبة دبر في المسدود والباب الیماني الركن بین ما فھو المستجار، وأّما
 البیت، میزاب فیھ نصب الذي الموضع وھو الجیم وسكون الحاء بكسر الحجر ھو عندنا والحطیم الحطیم، أما

  .)3(كتبنا في كذا. كسر أي البیت من حطم ّنھأل بالحطیم، سمي وإّنما
  

 والباب، األسود الحجر بین ما والمدعى، والمتعّوذ الملتزم ان عباس ابن عن فروي والمدعى، المتعّوذ واما
  .)4()ره (عّباس ابن عن تاریخھ في األزرقي رواه ما ھذا ومثل

  
 فلم وابتلیتني شاكرًا، تجدني فلم علّي انعمت إلھي«: فقال الركن التزم) السالم علیھما (علي بن الحسن اّن: قیل

 الكریم من یكون ما إلھي الصبر، بترك الشّدة ادمت أنت وال الشكر، بترك النعمة سلبت أنت فال صابرًا، تجدني
  .)5(»الكرم إّال

 الكعبة برد وھو واحد لمكان اسم والمدعى والمتعّوذ الملتزم و المستجار ان الروایات بعض من المستفاد: اقول
  .الباب حذاء

  
  الملتزم عند) السالم علیھ (آدم

: جبرئیل فقال الملتزم، الى فانتھى بالبیت، طاف لّما) السالم علیھ (آدم إّن: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
 ىفاوح أجري؟ فما عملت، ولقد أجرًا، عامل لكل إّن رب یا: فقال آدم فوقف المكان، ھذا في بذنوبك لربك اقّر
  .)6(لھ غفرت بذنوبھ فیھ فأقّر المكان ھذا الى ذّریتك من جاء َمن آدم یا: تعالى اهللا
  

 وما«: فقولوا تحفظوا لم وما ذنوبكم من حفظتم بما الملتزم عند اقّروا: قال) السالم علیھ (علي المؤمنین امیر
 منھا اهللا واستغفر وذكرھا وعّدھا الموضع ذلك في بذنوبھ أقّر من فإنھ »فاغفرلنا ونسیناه حفظتك علینا حفظتھ

  .)7(لھ یغفر ان وجّل عّز اهللا على حقًا كان
  

  الملتزم عند الصادق اإلمام
 لربي اقّر حّتى عني امیطوا: لموالیھ قال. الملتزم الى انتھى إذا) السالم علیھ (الصادق كان: عّمار ابن عن

  .)8(لھ اهللا غفر إّال استغفر ثم بذنوبھ ھلرّب عبد یقّر لم المكان ھذا فإّن المكان، ھذا في بذنوبي
  

 لعدم إما اإلماطة في والوجھ ومتعدیًا، الزمًا جاء فإنھ عّني الناس نّحوا أو عّني تنّحوا أي عني، امیطوا: قولھ
  .)9(اعلم واهللا البال لفراغ أو سماعھم

  
  الملتزم عند) السالم علیھما (والباقر السجاد اإلمامان
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 وأفواجًا ذنوب، من أفواجًا عندي إّن الّلھم: قال الملتزم أتى إذا الحسین بن علي إّن): لسالما علیھ (الصادق قال
 الى انظرني:(قال إذ الیھ خلقھ ألبغض استجاب من یا. مغفرة من وافواٌج رحمة من افواٌج وعندك خطایا، من
  .)1(وكذا كذا بي وافعل لي استجب) یبعثون یوم

  
 اربعة االسود الركن وحد الكعبة باب مابین وھو الملتزم ذرع: الولید ابو قال 348ص تاریخھ في األزرقي

  .اذرع
  

 صاعد وقد الملتزم، في اصیال بمكة رجال رایت: الوالبیة حبابة قالت الملتزم عند) السالم علیھ (الباقر االمام
 الف في افتاھم حتى یرم فلم - المعضالت عن یستفتونھ عنھ الناس انثال فلّما ویدعو، السماء نحو وطرفھ كّفھ

 الفھم عن والناطق - الِعلم َعَلم) السالم علیھ (الباقر علي بن محمد ھذا ینادي ومناد رحلھ یرید نھض ثم مسألة
  .)2(السبل ومبّین الرسل علم باقر

  
  المستجار

 في بقلیل مانىالی الركن دون المستجار وھو الكعبة مؤخر الى انتھیت فإذا: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
 بیتك البیت الّلھم«: قل ثم البیت، على وبطنك خّدك والصق) البیت (األرض على یدیك فابسط السابف الشوط
 لرّبھ یقّر مؤمن عبد لیس فإّنھ الذنوب من عملت بما لرّبك اقّر ثّم »الّنار من بك العائذ مكان وھذا عبدك، والعبد
 عملي إّن الّلھم والعافیة، والفرج الروح قبلك من الّلھم«: وتقول )3(لھ اهللا غفر إّال المكان ھذا في بذنوبھ
  .النار من باهللا تستجیر ثم »خلقك على وخفي مّني علیھ اّطلعت ما لي واغفر لي، فضاعفھ ضعیف

  
 الیماني الركن عند المستجار فائت طوافك من السابع في كنت فإذا: قال) السالم علیھ (الرضا الحسن ابي وعن
 الكعبة بأستار وتعّلق بالبیت، بطنك الصق الملتزم الى شئت وإن ثلثھ، أو ذراعین بمقدار الكعبة ؤّخرم الى

 مثابة وجعلك وشّرفك وعّظمك اكرمك الذي هللا الحمد«: وقلت وقمت بالكعبة، كّلھا وجسدك بھ الصق ووجھك
 استجیر النار من بك العائذ مقام ھذا رمكح والحرم امنك واالمن عبدك والعبد بیتك البیت إّن الّلھم وأمنًا، للناس

  .)4(»النار من بك
  

  .فتأمل المستجار غیر الملتزم أّن الخبر ھذا من الظاھر: أقول
  

  المستجار عند علیھ اهللا صلوات الحّجة
 من لي انتقم الّلھم: یقول وھو المستجار في الكعبة بأستار متعلقًا علیھ اهللا صلوات رأیتھ: قال عثمان بن محمد

  .)5()اعدائي (اعدائك
  

  والمتعّوذ المستجار
 حذاء الكعبة دبر في قمت إذا وھو المتعوذ، فأیت السابع الطواف في كنت إذا: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
  .)6(النار من بك العائذ مقام وھذا عبدك والعبد بیتك البیت الّلھم: فقل الباب
  .واحد لمقام عنوانان وھما المستجار وھ المتعوذ أّن الخبر ھذا من الظاھر: اقول

  
 الكعبة، مؤخر وھو الكعبة، بأستار وتعّلق بالمستجار فقم السابع الشوط في كنت فإذا: المقنع في الصدوق وعن
 الّلھم: قل ثم بالبیت وبطنك خّدك والصق البیت على یدیك وابسط الكعبة، باب بحذاء الیماني الركن یلي مّما
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  .)1(النار من بك العائذ مقام وھذا بدكع والعبد بیتك البیت
  
  الشاذروان* 
 الباقي القدر ھو الذي البیت اساس على طوافھ في الطائف مشى فلو كان وكیف: 299ص 19ج الجواھر في
 بالبیت الطواف صدق لعدم; اشكال وال خالف بال یجزه لم) بالشاذروان (المسّمى عمارتھ بعد الحائط اساس من

  .الخ المدارك في ما على األصحاب بھ قطع فیما الكعبة من) ھو اذ(
  

 عمارة اثر من أّنھ فالظاھر بالكعبة المحیط الشاذروان وأّما: 612ص الخوانساري لإلمامي االحرام منھاج وفي
 یدّل كما المطاف، الى تنزل كانت التي والسیول األمطار تأثیر من بھ جدارھا ِلَیقَي صنعھ الزبیر ابن او الحّجاج

  .عمارتھا في استحضرھم الفرس اھل وضع من یكون ان البّد الذي) الفارسي لفظ (علیھ
  

 اّن مضمونھ مرسال حدیثًا التذكرة في العّالمة منھم فقھائنا من جماعة روى: 431ص 9ج الوسائل وفي
  .الكعبة من الشاذروان

  
  المیزاب* 
 ظّلك، اّال الظّل یوم عرشك ظّل تحت اظلني مالّلھ: فقل المیزاب تحت الى انتھیت فاذا): السالم علیھ (الرضا عن

 واالنس، الجّن فسقة شر عني وادرء الحالل من رزقي علّي واوسع النار، من واعتقني القیامة، روعة آمني
  .)2(الرحیم التّواب انت إنك علي، وتب واغفرلي والعجم العرب فتنة وشر

  
 في وھو الكعبة میزاب حاذى إذا كان) وسلم لھوآ علیھ اهللا صلى (النبي أّن: ابیھ عن محمد بن جعفر عن

  .الحساب عند والعفو الموت عند الراحة اسألك اّني الّلھم: یقول الطواف
  

  المیزاب تحت) السالم علیھ (الصادق اإلمام
 باسطًا البیت على بوجھھ مقبال المیزاب تحت الحجر في) السالم علیھ (اهللا عبد أبا رأیت: قال السابري بّیاع
 رزقك من علي وادرر رحمتك، من كفلین علّي انزل الّلھم حیلتي، وقّلة ضعفي ارحم الّلھم: یقول وھو یدیھ

 تقتر وال الرزق من علّي اوسع الّلھم والعجم، العرب فتنة وشر واالنس الجن فتنة شر عّني وادرأ الواسف
  .)3(مجیب قریب عاءالد سمیع إنك علّي، تسخط وال عّني ارض تعّذبني، وال ارحمني الّلھم علّي،

  
  المیزاب تحت) السالم علیھ (الّسجاد االمام
 من فرغ حین فجئتھ دعائھ، في ویبكي یدعو المیزاب تحت الحرام المسجد في یصلي رجال رأیت: طاووس قال

 ارجو ثالثة ولك كذا حالة على رأیتك اهللا رسول یابن لھ، فقلت) السالم علیھ (الحسین بن علي ھو فاذا الصلوة
 أما طاووس یا: فقال. اهللا رحمة) الثالث (جدك شفاعة) الثاني (اهللا رسول ابن اّنك) احدھا (الخوف تؤمنك ان
 شفاعة وأّما -) یتساَءلون وال یومئذ بینھم انساب فال: (یقول اهللا سمعت وقد یؤمنني، فال اهللا رسول ابن اّني

 قریب (إّنھا: یقول اهللا فإّن اهللا رحمة واّما) ارتضى منل إّال والیشفعون: (یقول تعالى اهللا ألّن تؤمنني، فال جدي
  .)4(محسن أني اعلم وال) المحسنین من
  

  المیزاب الى ینظر) السالم علیھ (السجاد االمام
 المیزاب یبلغ ان قبل الحجر بلغ إذا) السالم علیھما (الحسین بن علي كان: قال): السالم علیھ (الصادق االمام
 وعافني النار من برحمتك واجرني المیزاب، الى ینظر وھو. برحمتك الجّنة ادخلني الّلھم: یقول ثم رأسھ یرفع
  .)5(والعجم العرب فسقة وشر واالنس الجن فسقة شر عني وادرأ الحالل الرزق من علّي واوسع السقم، من
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  المیزاب تحت علیھ اهللا صلوات الحجة
 الحجر الى بیده وأشار الموضف ھذا في سجوده في قولی علیھ اهللا صلوات كان: قال األنصاري، نعیم أبي عن
  .)1()غیرك علیھ یقدر ال ما یسألك بفنائك سائلك بفنائك عبیدك (المیزاب تحت

  
  المیزاب في عباس ابن قول
 شراب من واشربوا االخیار، مصّلى في صّلوا: قال) اهللا رحمھ (عباس ابن عن: 318ص األزرقي تاریخ

  .)2(زمزم ماء: قال االبرار؟ وماشراب: قیل. المیزاب تحت قال االخیار؟ مصّلى ما :عباس البن قیل االبرار،
  
  )السالم علیھ (اسماعیل حجر* 

 من أّنھ ھي االولى: جھتین من فیھ الكالم یقع) السالم علیھ (اسماعیل حجر (الحرام المسجد في تشاھد وّمما
  .الشریفة البقعة ھذه فضل في: الثانیة .أوال البیت

  
 رسول فأخذ فیھ، فأصلي البیت أدخل أن أحّب كنت: قالت أنھا عائشة عن االزرقي تاریخ ففي: األولى الجھة أما
 ھو فاّنما البیت، دخول اردت اذا الحجر في صّلي: فقال الحجر فأدخلني بیدي)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا

  .)3(البیت نم فأخرجوه الكعبة بنوا حین استقصروا قومك ولكن البیت، من قطعة
  

 فرق وال اجده، خالف بال الطواف في الحجر یدخل أن الطواف في الواجبات ومن: 285ص 19ج الجواھر وفي
  .المزبورة النصوص بھ تشعر قد الذي فیھ ودخولھ البیت من بخروجھ القول بین المزبور الحكم في
  
  .منھ جمیعھ أن والمنتھى التذكرة في بل - منھ كونھ المشھور الدروس في بل
  
 الحطیم بعد المسجد مواضع افضل أن): السالم علیھ (الرضا الحسن ابي خبر في تقدم فقد :الثانیة الجھة أما

  .فراجع ،)السالم علیھ (اسماعیل حجر والمقام
  

 اسیرك ببابك، عبیدك«: ویدعو یصّلي)السالم علیھ (العابدین زین الحجر في رأیت: قال الطاووس وعن
  .)4(بابك عن ترّدني ال: خبر وفي »علیك الیخفى ما الیك یشكو ببابك، سائلك ائك،بفن مسكینك بفنائك،

  
  )السالم علیھ (اسماعیل حجر في النبّي
 إّال قط شيء مارآه وجھًا، الناس واحسن قامة الناس اطول المطلب عبد كان: یقول ابي سمعت: عباس ابن قال

 حرب قریش من الندي وكان احد، علیھ معھ یجلس وال غیره، علیھ یجلس ال الحجر في مفرش لھ وكان احّبھ،
 یدرج غالم وھو)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فجاء المفرش، دون حولھ یجلسون دونھ فمن أمّیة بن

: لھ قالوا یبكي؟ البني ما - بصره حجب ما بعد وذلك -: المطلب عبد فقال فبكى، فجذبوه المفرش على لیجلس
 من یبلغ ان ارجوا بشرف، یحّس فإّنھ ابني دعوا: المطلب عبد فقال. فمنعوه المفرش على یجلس ان اراد انھ

 وكان سنین، ثمان ابن) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (والنبي المّطلب عبد وتوّفي  قطعربي یبلغ لم ما الشرف
  .)5(بالحجون دفن حتى یبكي جنازتھ خلف

  
  الحجر في) السالم علیھ (الجواد االمام
 - خراسان الى سار ثم فیھا، حّج التي السنة في - بمّكة) السالم علیھ (الحسن أبي مع كنت: قال علي، بن ةامّی

 فصار عنده فصلى المقام الى َعَدَل طوافھ قضى فلّما البیت، یوّدع الحسن وابو) السالم علیھ (جعفر ابو ومعھ
 لھ فقال فأطال، فیھ فجلس الحجر الى جعفر أبو فصار بھ، یطوف موفق عنق على)السالم علیھ (جعفر ابو
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 فاتى الغّم وجھھ في واستبان اهللا، یشاء أن اّال ھذا، مكاني من أبرح أن أرید ما: فقال. فداك جعلت قم: موفق
 ابو فقام یقوم، أن یأبى وھو الحجر في جعفر ابو جلس قد فداك جعلت: ،فقال)السالم علیھ (الحسن أبا موفق
 مكاني من أبرح أن أرید ما: فقال. حبیبي یا قم: لھ فقال ،)السالم علیھ (جعفر أبا ىفات)السالم علیھ (الحسن

 فقام حبیبي یا قم: فقال الیھ، ترجع ال وداعًا البیت ودعت وقد اقوم كیف: قال ثم. حبیبي یا بلى: قال. ھذا
  .)1(معھ

  
  الحجر في الدعاء
 ما شر من بك اعوذ استطعت، ما ووعدك عھدك على ناوا عبدك وانا خلقتني، انت اّال إلھ ال رّبي انت الّلھم

 ما خیر من أسألك إّني الّلھم انت، إّال الذنوب الیغفر فإّنھ لي فاغفر بذنبي وابوء علّي، بنعمتك لك ابوء صنعت،
 یباعدنا وصف كل من قلوبنا طّھر المرتضى ورسولك المصطفى نبّیك بجاه الّلھم الصالحون، عبادك بھ سألك
 نّور الّلھم واالكرام، الجالل یاذا لقائك، الى والشوق والجماعة، السّنة على وامتنا ومحّبتك، كمشاھدت عن

 وساس شر وقني فكري، باالعتبار واشغل سّري، الفتن من وخّلص بدني بطاعتك واستعمل قلبي بالعلم
  .)2(النار عذاب وقنا ذنوبنا نال فاغفر آمّنا اّننا رّبنا سبیل علّي لھ یكون ال حتى رحمن یا منھ واجرني الشیطان

  
  الكعبة استار* 
 باستار متعلٌق وھو ذوابتان وعلیھ الشمایل ظریف شاّب فإذا لیلة الكعبة حول اطوف كنت: قال األصمعي، عن

 علیھا واقامت. ابوابھا الملوك غّلقت القیوم الحّي الملك وانت النجوم، وغارت العیون نامت: یقول وھو الكعبة،
  :یقول أنشأ ثم الراحمین ارحم یا برحمتك الّي لتنظر جئتك للسائلین مفتوح بابكو حّراسھا،

  
  السقم مع والبلوى الضّر كاشف یا *** الّظلم في المضطّر دعاء یجیب من یا

  مـتن مـل ومـقی یا دكـوح تـوان *** قاطبة البیت ولـح دكـوف نام دـق
  رمـوالح تـالبی قـبح بكائي فارحم *** بھ امرت دـق دعاء رّب وكـادع
  مـبالنع نـالعاصی ىـعل ودـیج فمن *** سرف ذو یرجوه ال عفوك كان إن

  
  .)3()السالم علیھ (العابدین زین ھو فاذا فاقتفیتھ: قال
 - الیھ القرب طلب االلتزام في نیتك یكون ان بالملتزم وااللتصاق الكعبة بأستار التعلق في السّر أّما: اإلحیاء في

 التعلق في نیتك ولیكن البیت، القى جزء كّل في النار، عن للتحصن ورجاًء البیت ورّب للبیت وشوقًا - تعالى
 حتى الیھ اذنب من بثیاب المتعّلق كالمذنب اآلمال وسؤال المغفرة، طلب في االلحاح باالستار، اإللحاح باالستار

  .الیھ اّال منھ یلجاء ال واّنھ عنھ یعفو
  

  الدعاء مع باالستار التعلق
 من یا: (یقول وھو باالستار متعلق رجل إذا بالكعبة یطوف علّي بینا: قال یحیى بن محمد 247ص 2ج المناقب
 وحالوة عفوك برد اذقني الملحین، بالحاح یتبرم ال من یا السائلون، یغّلطھ ال من یا سمف عن سمع الیشغلھ
 كل دبر في بھ فادع): السالم علیھ (قال. نعم: قال ھذا؟ دعاؤك اهللا عبد یا): السالم علیھ (علي فقال) مغفرتك
 االرض وحصاء وقطرھا، السماء نجوم عدد الذنوب من علیك كان لو بیده الخضر نفس فوالذي صالة،

  .عین طرفة من اسرع لغفرلك وترابھا،
  

  الكعبة بأستار متعلق - علیھ اهللا صلوات - الحّجة
 المستجار في الكعبة بأستار متعّلقًا - علیھ اهللا صلوات - رایتھ: قال) عنھ اهللا رضي (العمري عثمان بن محمد
  .)4(اعدائك من لي انتقم اللھم: یقول وھو
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   صاحب رأیت ھل العمري، عثمان بن محمد سألت: قال اّنھ الحمیري جعفر ابن
  

  .)1(وعدتني ما لي انجز اللھم: یقول وھو الحرام اهللا بیت عند بھ عھدي وآخر نعم،: فقال ؟)السالم علیھ (األمر
 وال ویرونھ ویعرفھم، الناس یرى سنة كل الموسم لیحضر األمر ھذا صاحب إّن واهللا: قال أّنھ آخر خبر وفي

  .)2(یعرفونھ
  
  )السالم علیھ (ابراھیم مقام* 
 وعجائب كثیرة، آیات - وتعظیمًا تشریفًا اهللا زاده - المعّظم البیت لھذا اّن اعلم: 30ص اللطیف الجامع في

 ابراھیم ومقام القائم، قدم موضع لغًة وھو)السالم علیھ (ابراھیم مقام) منھا (وفضلھ شرفھ على تدّل غزیرة
) الثاني (البیت لبناء علیھ وقف اّنھ) األول: (اقوال علیھ وقوفھ سبب وفي الخلیل، علیھ وقف الذي الحجر ھو
 علیھ وقف اّنھ) الثالث (مسعود، نواب عباس ابن الى المنسوب القول وھذا رجلھ، لتغسیل علیھ وقف اّنھ

  .للحج لألذان
  

  ومحّلھ المقام علة
 بالحج، الناس في أّذن أن)السالم علیھ (ابراھیم الى - وجّل عّز - اهللا أوحى لّما): السالم علیھ (الصادق االمام
 فیھ ھو الذي الموضع بحیال بالبیت الصقًا البیت بحذاء فوضعھ المقام، وھو قدمیھ اثر فیھ الذي الحجر اخذ

 فغرقت الحجر یتحملھ لم بالكالم تكّلم فلّما بھ، - وجّل عّز - اهللا امره بما صوتھ بأعال فنادى علیھ قام ثم الیوم،
 والبالء الشر الى وصاروا الناس كثر فلّما قلعًا، الحجر من رجلیھ)السالم علیھ(ابراھیم فقلع. فیھ رجاله

 فلّما بالبیت، یطوف لمن المطاف لیخلو الیوم فیھ ھو الذي موضعال ھذا في یضعوه ان فرأوا علیھ ازدحموا
  )السالم علیھ (ابراھیم وضعھ الذي الموضع الى رّده) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(محّمدًا تعالى الّلھ بعث

  
 قال ثم عمر، والیة واّول بكر ابي زمن وفي ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قبض حتى فیھ زال فما
: قال. بقدر قدره اخذت انا: رجل فقال الجاھلیة؟ في موضعھ یعرف فأیكم المقام ھذا على الناس ازدحم قد: رعم

  .)3(الساعة فیھ ھو الذي الموضع الى ورّد فحمل بالمقام فأمر بھ فجاء بھ فأت: قال. نعم: قال عندك؟ والقدر
  

  البینات اآلیات
) بینات آیات فیھ (عّزوجّل اهللا قول عن)السالم علیھ (اهللا عبد ااب سألت: قال سنان ابن عن العیاشي، تفسیر عن
 ومنزل الحجر، و فیھ، قدماه فأّثرت علیھ، قام حین) السالم علیھ (ابراھیم مقام: قال البّینات؟ اآلیات ھذه فما

  ).السالم علیھ (اسماعیل
  
 وھو المقام على التحوالت من 4ابب في ذكر ما الى اشارة (ذكر فقد آیة المقام كون اما: 7ص 12ج الوافي في
. العباد میثاق محل واّنھ وفضلھ، الحجر بدء باب في سبق فلما آیة األسود الحجر كون واّما )حالھ على باق
 الّنھ; القرآن في بالذكر المقام خّص واّنما ماء، بھ یكون أن غیر من بھ انزل فألّنھ آیة اسماعیل منزل كون واّما
 علیھ (ابراھیم ونبّوة اهللا قدرة على الداللة قّوة) منھا: (آیات عّدة على والشتمالھ یومال للّناس آیاتھ اظھر
 من مّدة الى وابقاؤه. اعدائھ كثرة مع المشركین من حفظھ) ومنھا. (صلد حجر في قدمیھ تأثیر من) السالم
  .)4(الدھر مدى السنین

  
  المقام عند الصالة فضل
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 مقام عند: قال أفضل؟ موضع أي في بمّكة الصالة عن) السالم علیھ (الحسن ابا سألت: قال الحضرمي داود
  .)1()وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (ومحمد واسماعیل ابراھیم مقام فإّنھ االّول ابراھیم

  
 ابراھیم مقام من واتخذوا: (تعالى فقال بعض من افضل بعضھا وجعل الكعبة فّضل اهللا ان): السالم علیھ (وعنھ
  .)2()مصلى

  
  وفضلھ المقام في اءماج
 الجّنة، جوھر من جوھرتان فإّنھما والمقام، االسود الركن اال الجنة من األرض في لیس: قال عباس ابن عن

  .)3(اهللا شفاه إّال عاھة ذو مامّسھما الشرك، اھل من مّسھما ما ولوال
  

  البّینات اآلیات
 وتقّلبت االیدي بتداولھا اختلفت وقد رنًا،ق وعشرین خمسة نحو الى تبلغ قرون في البیت بناء دوام) منھا(

 الرسالة اثار محو في الوثینة ضالل واستفحل ومجده، إلسماعیل الحسد دواعي وتوّفرت االحوال، بشؤونھا
 البیت لھذا اهللا كرامة على تدل آیة اكبر والوحشیة الوثنیة األقوام بین القرون تلك في ودوامھ التوحید، ودین

  .عنده بانیھ وكرامة
  
 ھذا ولیس واالنتقام والتخریب والجبروت النخوة ذوي العرب عموم بین واحترامھ البیت حرمة دوام) منھا(

  .تعالى اهللا بعنایة إّال الدائم االحترام
  
 تلك في غائصًا قدمیھ اثر وعلیھا البیت، لبناء علیھا یقف كان صخرة وھو)السالم علیھ (ابراھیم مقام) منھا(

 بعض أالَنَة ألّن; ابراھیم ونبوة تعالى اهللا قدرة على تدّل آیات عّدة على الشتمالھ; بالذكر اهللا وخّصھ الصخرة،
  .)4(آیة الملحدین رغم على االحقاب مرور على واالثر الصخرة وبقاء آیة، بعض دون الصخرة

  
  زمزم بئر* 

 إن شرحھ في الكالم بعض يیأت - علیھما اهللا سالم - ھاجر وأّمھ إسماعیل سیدنا الى ینسب زمزم بئر: اقول
  .اهللا شاء

  
  زمزم

  .علیھ اهللا صلوات اسماعیل سیدنا الى تنسب زمزم بئر اّن اعلم: ظھیرة ابن قال 254ص اللطیف الجامع
 وسبب (تعالى اهللا شّرفھا مّكة الى الشام من وأّمھ باسماعیل ھاجر لّما) السالم علیھ (ابراھیم سیدنا ان وسببھ
 واحد، بلد في تساكنھا ال ان فحلفت ھاجر على سارة غضب مّكة الى الشام من وھاجر باسماعیل ھجرتھ
 حتى بھا فذھب مّكة الى وابنھا بھاجر یأتي أن ابراھیم الى تعالى اهللا فأوحى عنھا، یعزلھا ان ابراھیم وامرت

 ولم ماء، قلیل فیھا شنة اّال معھما ولیس) كبیرة شجرة وھي دوحة تحت وضعھما ترضعھ، وكانت مكة، قدم
 ام فتتبعتھ الشام، الى راجعًا ذھب ثم تمر، فیھ جرابًا عندھما ووضع ماء، والبھا احد یومئذ بمّكة یكن

 ذلك ترّدد وجعلت انیس؟ بھ لیس الذي الوادي بھذا وتتركنا تذھب این الى ابراھیم یا: لھ فقالت اسماعیل،
 رجعت ثم. یضیعنا ال إذًا باهللا رضیت قد: قالت. وجّل عّز اهللا الى: قال روایة وفي الیھا، الیلتفت وابراھیم مرارًا
 باآلیات ودعا یدیھ ورفع البیت واستقبل ووقف البصر، عن غاب اذا حتى)السالم علیھ (ابراھیم فانطلق عنھ

  .)5()المحرم بیتك عند زرع ذي غیر بواد ذّریتي من اسكنت اّني رّبنا(
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 وجدت ابنھا، وعطش فعطشت نفد أن الى الماء ذلك من شربوت ترضعھ اسماعیل ام وجعلت سائرًا مضى ثم
 الى نظرت ثم تر، فلم احدًا بالوادي ترى ھل وتنظر الوادي استقبلت ثم علیھ فقامت یلیھا جبل اقرب الصفا
 بین السعي سبب فكان مّرات، سبع ذلك ففعلت أحدًا، تر فلم أحدًا؟ ترى ھل ونظرت علیھا قامت ثم المروة
 بالملك، ھي فإذا صوتًا سمعت غیرھا، الوادي في یكن ولم آخرًا، المروة على اشرفت فلّما ،والمروة الصفا
 تحوطھ فصارت الماء، ظھر حتى بجناحھ او بعقبھ فبحث زمزم موضع عند) السالم علیھ (جبرئیل یعني

  .تغرف ان بعد یفور وھو سقائھا في الماء من وتغرف یسیل، ال أن خوفھا من بالتراب
  

 زمزم تركت لو اسماعیل أم اهللا یرحم): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي قال): عنھ اهللا رضي (عباس ابن قال
 الغالم ھذا یبنیھ اهللا بیت ھیھنا فإّن الضیعة تخافي ال: جبرئیل لھا فقال معینًا عینًا لكانت الماء من تغرف ولم

 في ذكر بما قریب وھو الحاجة مورد اخذنا - اريالبخ صحیح في كذا - أھلھ یضیع ال اهللا واّن ابراھیم، وأبوه
  .علیھم تعالى اهللا رضوان اإلمامیة كتب

  
  .بزمزم سمیت فلذلك حولھ جعلتھ بما فزّمتھ سائال الماء كان: 447ص القرآن في الحج

  
  زمزم ماء فضل
 وھو زمزم ءما یستھدي كان) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي اّن: قال) السالم علیھ (الصادق االمام

  .)1(بالمدینة
  

 لما شفاء آخر خبر وفي. لھ شرب لما دواء زمزم ماء): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (عنھ) السالم علیھ (عنھ
  .)2(وحزن خوف كل من وأمان وسقم، داء كل من شفاء زمزم ماء): السالم علیھ(الرضا فقھ وعن. لھ شرب

  
: تشرب حین وتقول فافعل، الصفا الى تخرج ان قبل نم زمزم ماء من تشرب أن قدرت وان: الھدایة وعن
  .)3(وسقم داء كل من وشفاء واسعًا ورزقًا نافعًا، علمًا اجعلھ الّلھم

  
   فقیل األبرار، شراب من واشربوا االخیار، مصّلى في صّلوا: عباس ابن وعن

  
  .)4(زمزم وماء المیزاب تحت: فقال األبرار؟ شراب وما األخیار مصّلى ما: لھ
  
  البیت مفتاح* 

  .البیت مفتاح اثر اآلیات من یعّد ومّما: 49ص اللطیف الجامع
 الكالم عن لسانھ ثقل الذي الصغیر فم في وضع إذا الكعبة باب مفتاح أّن: الغرام شفاء كتاب في الفاكھي ذكر
  .سریعًا تكّلم
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  الثاني الفصل

  الطواف في
   
   

  :العمرة أفعال من الثاني الواجب وھو الطواف
  
  الطواف واجبات* 
  ).العتیق بالبیت ولیّطوفوا: (تعالى قال
  
 األكبر الحدث من الطھارة) األّول: (أمور الطواف صحة في ویشترط التلخیص مع 137ص الناسك دلیل في

 ستر) الرابع (ایضًا والصبیان بل للرجال الختان) الثالث (نجاسة كل عن ولباسھ بدنھ طھارة) الثاني (واألصغر
  .الّنیة) الخامس (العورة

  
 على البیت جعل) الثاني (بھ واالختتام األسود بالحجر االبتداء)األول:(أمور ایضًا الطواف حقیقة في ویعتبر
 منھ یحسب وما البیت عن خروجھ) الرابع (الطواف في) السالم علیھ (اسماعیل حجر ادخال) الثالث (الیسار

 زیادة بال اشواط سبعة وھو العدد) السادس (المقام ھي لتيا والصخرة البیت بین طوافھ یكون ان) الخامس(
  .نقیصة وال

   
  الطواف مستحبات* 
   وقراءة - والدعاء بالذكر مشغوال خطوتھ في مقصرًا حافیًا یطوف أن) منھا(
  

 ان دون من شوط كل في ویقّبلھ الحجر یستلم ان) منھا(و. وعبث لغو وكل الصالة في یكره ما كل تاركًا القرآن
  .)1(عنھ ویؤّخره أحدًا ؤذيی

  
 في سره قدس اإلمامي قال العمرة افعال من (الثاني الواجب وھو) الطواف (المسجد في بھ یبدأ ما اّول

 بالفریضة مشتغل واالمام دخل ولو یطوف، حتى بشيء یتشاغل ال ان لھ یستحب المسجد دخل اذا): منھاجھ
  .)2(بالطواف اشتغل صالتھ من فرغ فإذا معھ صّلى

  
 والقران االفراد وحّج حّجھ وفي مّرة، بھا المتمتع العمرة في الطواف یجب: سّره قّدس الحكیم السید وقال

  .)3(األركان من ھو ولیس النساء طواف ثانیھما مّرتین، المفردة والعمرة وعمرتھما
  
  الطواف فضل* 

 جوانب أي في ركعتین وصّلى اسبوعًا البیت بھذا طاف َمن: یقول ابي كان: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
 لھ وقضى درجة، آالف ستة لھ ورفع سّیئة، آالف ستة عنھ ومحى حسنة، آالف سّتة لھ اهللا كتب شاء المسجد

  .)4(دعائھ الى فشوقًا منھا أّخر وما اهللا، فبرحمة منھا عّجل فما حاجة، آالف سّتة
  
  الطواف حّد* 

 وما ذلك احّب ما): السالم علیھ (قال المقام، خلف الطواف عن) السالم علیھ (اهللا عبد ابا سألت: قال الحلبي
  .)5(بدًا تجد ال ان اّال تفعلھ فال بأسًا بھ ارى
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  الطوافین بین القران* 

 في ویكره الفریضة، في بالصالة بینھما الفصل عدم بمعنى الطوافین بین القران ویحرم: 136ص الناسك دلیل
  .النافلة
 في فاّما الفریضة في والطوافین االسبوعین بین الرجل یجمع ان یكره إّنما): السالم لیھع (الصادق االمام
  .)1(بأس فال النافلة

  
 إن: فقال اسبوعین، بین یقرن الرجل عن) السالم علیھ (الحسن ابا سألت: قال حمزة ابي بن علي عن وفیھ،
 اهللا ادین ما لي ارو ولكن فداك، جعلت حاجة نم ذلك في مالي واهللا ال: فقلت: قال. مّكة اھل عن لك رویت شئت

 فنظرت. واالربعة الثالثة قرنت فرّبما انا واّما ركعتین، فصّل اسبوعًا طفت كّلما اسبوعین بین تقرن ال: فقال. بھ
  .)2(ھؤالء مع اّني: فقال الیھ

  
  الطواف اخبار* 

 یسمى السادسة السماء في بیتًا لھ یجعل ان ئكةالمال من ملكًا تعالى اهللا امر: قال) السالم علیھ (الباقر االمام
. ویستغفرون یعودون ال یوم كّل في ملك الف سبعون بھ یطوف السماء الھل فصّیره عرشھ، بازاء الضراح

 ذلك صّیر كما وذّریتھ آلدم فصّیره ذلك بازاء وھو البیت ھذا بمرّمة امره الدنیا السماء الى آدم ھبط ان فلّما
  .)3(السماء ألھل

  
  .الرابعة السماء في البیت وضع) السالم علیھ (الرضا الحسن ابي عن خبر وفي: أقول

  
 حبسھ او الیھا قلبھ حّن او بھا طاف لمن یغفر یوم كل في للحظة للكعبة اّن: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
  .)4(عذر عنھ

  
 بھا والقاطنین مّكة الھل والصالة الصالة، من افضل مّكة اھل لغیر الطواف: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
  .)5(الطواف من أفضل

  
  والطواف الحاج خدمة* 

 ویتركوني یطوفون اصحابي ذھب مكة، قدمنا اذا اّنا) السالم علیھ (اهللا عبد البي: قلت: قال الخثعمي اسماعیل
  .)6(اجرًا اعظمھم انت: قال متاعھم احفظ

  
 ویدعني المسجد الى یمضي وكان اعتللت،: المدینة دخلنا فلّما صادفم بن محمد زاملت: قال حكیم بن مرازم

 من افضل عنده قعودك: الیھ فارسل) السالم علیھ (اهللا عبد ابا فأخبربھ مصادف، الى ذلك فشكوت وحدي،
  .)7(المسجد في صالتك

  
  أشواط سبعة الطواف* 
 الجاھلیة في سّن المطلب عبد اّن علي یا: قال) السالم علیھ (لعلي) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي وصّیة في

 للطواف یكن ولم: قال أن الى األبناء، على اآلباء نساء حرم االسالم، في عّزوجل اهللا واجراھا سنن، خمس
  .)1(االسالم في ذلك عزوجل اهللا أشواط فأجرى سبعة المطلب عبد لھم فسّن قریش، عند عدد
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  الطواف في وآلھ محمد على الصالة* 
 اّال الدعاء من شيء لي یفتح فلم الطواف دخلت): السالم علیھ (اهللا عبد البي قلت: قال نعیم بن الرحمن بدع

  .)2(أعطیت مما أفضل سأل مّمن احد أعطي ما: فقال ذلك، فكان وسعیت. محمد وآل محمد على الصلوة
  
  المؤمن حاجة لقضاء الطواف قطع* 

. حاجة في معھ امشي أن فسألني اخواني، من رجل فجاء الطواف، في اهللا عبد ابي مع كنت: قال تغلب بن أبان
 معھ أذھب أن سألني موالیك من رجل: قلت الرجل؟ ھذا من: ابان یا فقال). السالم علیھ (اهللا عبد أبو بي ففطن
 إحص: قال طوافي، اتّم لم اّني: فقلت لھ، فاقضھا حاجتھ في معھ وانطلق طوافك، اقطع ابان یا: قال حاجتھ، في
 أن الى فریضة طواف كان وإن نعم: فقال فریضة؟ طواف كان وان: فقلت حاجتھ، في معھ وانطلق طفت، ما
 نافلة؟ أم فریضة فداك جعلت: فقلت. اسابیع عشرة عّد حتى وطواف طواف من خیر مؤمن حاجة لقضاء: قال
  .)3(النوافل عن ال الفرائض عن العباد اهللا یسأل إنّما أبان یا: فقال

  
 في قال. النصف عن التجاوز على یشابھ وما الخبر، ھذا حمل الشرائع في المحقق عبارة من الظاھر: أقول

 یطوف من امر أھلھ، الى ولوعاد فأتّم، رجع النصف جاوز فإن طوافھ، من نقص من) السادسة: (الشرائع
 الكالم وتفصیل الخ حاجتھ في بالسعي او البیت لدخول الفریضة قطع من وكذا. استأنف ذلك دون كان وإن. عنھ

  .محّلھ الى موكول
  
  الفریضة لصالة الطواف قطع* 

 علیھ (قال فریضة، صلوة فادركتھ الفریضة طواف في كان رجل في قال اّنھ) السالم علیھ(الصادق االمام
  .)4(طوافھ من علیھ بقي ما فیتّم یعود، ثم الفریضة ویصّلي الطواف یقطع): السالم

   
  احةاالستر جواز* 

   ان ألھ الطواف، في یعیى الرجل): السالم علیھ (اهللا عبد ألبي قلت: قال رئاب بن على
  

 وجمیع سعیھ في ذلك ویفعل غیرھا، او فریضة في طوافھ على فیبني یقوم ثم یستریح، نعم قال یستریح؟
  .)5(مناسكھ

  
 دخلت: قال الّرقي، داود )وسلم لھوآ علیھ اهللا صلى (النبّي جّد المطلب وعبد اهللا رسول والدي عن الطواف* 

 بمكة صرت اذا: لي فقال ذلك، الیھ فشكوت تواه، خفت قد مال رجل على ولي) السالم علیھ (اهللا عبد أبي على
 عنھ وصّل طوافًا طالب ابي عن وطف: (279ص الفقیھ وفي. عنھ ركعتین وصّل طوافًا المطلب عبد عن فطف

 عن وطف ركعتین، عنھا وصّل طوافًا آمنة عن وطف ركعتین، عنھ وصّل طوافًا اهللا عبد عن وطف) ركعتین
 باب من خرجت ثم ذلك، ففعلت: قال. مالك علیك یرّد أن اهللا ادع ثم ركعتین، عنھا وصّل طوافًا اسد بنت فاطمة
  .)6(مالك فاقبض تعال حبستني داود یا: یقول واقف غریمي فإذا الصفا

  
  ونفسھ الصبي عن الطواف* 

 عنھا ذلك یجزي ھل بھ، وتسعى بالصبي تطوف المرأة في) السالم علیھ (اهللا عبد ابي عن بختريال بن حفص
  .)7(نعم: فقال الصبي؟ وعن
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  الطواف في الدعاء* 
 موقت شيء منھ ولیس كثیرًا، الطواف في الدعاء وجوه من البیت اھل عن روینا): سره قدس (المجلسي قال
  .)1(والباب االسود الركن بین الطائف صار اذا ذلك افضلف فیھ، الدعاء في رّغبوا أّنھم غیر

  
  بالمأثور الطواف في الدعاء* 

 كما الماء ظلل على بھ یمشى الذي باسمك اسألك اّني الّلھم: الطواف في وتقول) السالم علیھ (الصادق االمام
 مالئكتك، اقدام لھ ھتّزت الذي باسمك واسألك عرشك، لھ یھتّز الذي باسمك واسألك األرض، جدد على بھ یمشي
 باسمك واسألك منك، محّبة علیھ والقیت لھ فاستجبت الطور جانب من موسى بھ دعاك الذي باسمك وأسألك

 بي تفعل أن نعمتك علیھ واتممت تأخر وما ذنبھ من تقّدم ما)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (لمحّمد بھ غفرت الذي
  .)2(وكذا كذا
  
  األسود الحجر عند الدعاء* 
 على وصّل علیھ، وأثن اهللا، واحمد یدیك، فارفع األسود الحجر من دنوت إذا): السالم علیھ (عبداهللا أبو الق

 لتشھد; تعاھدتھ ومیثاقي اّدیتھا، امانتي الّلھم: وقل.. منك یتقبل ان اهللا واسأل)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي
 رغبتي، عظمت عندك وفیما یدي، بسطت الیك الّلھم.. یكنب سّنة وعلى بكتابك، تصدیقًا اللھم بالموافاة، لي

. * واآلخرة الدنیا في الخزي ومواقف والفقر الكفر من بك اعوذ اّني الّلھم وارحمني، لي واغفر مسحتي، فاقبل
 هللا الحمد: وقل بوجھك، واستقبلھ األسود الحجر انظر: 283ص/الفقیھ الحجر الى الحجر من المأثور الدعاء
 اال إلھ ال یا اكبر، واهللا اهللا اال إلھ وال هللا والحمد اهللا سبحان اهللا، ھدانا أن لوال لنھتدي كنا وما لھذا اھدان الذي
 كل على وھو الخیر بیده یموت، ال الذي الحي وھو ویمیت یحیي الحمد ولھ الملك لھ لھ، شریك ال وحده اهللا

 وترحمت وباركت صّلیت ما كأفضل; محمد وآل مدمح على وبارك محمد، وآل محمد على صّل الّلھم قدیر، شىء
 العالمین، رّب هللا والحمد والمرسلین، النبیین جمیع على وسالم مجید، حمید اّنك ابراھیم، وآل ابراھیم على
  .كتابك واّتبع رسلك واصدق بوعدك اؤمن اّني الّلھم

  
  الباب عند المأثور الدعاء* 
 حرمك والحرم بیتك البیت الّلھم بالجّنة، علیھ فتصّدق ببابك، مسكینك فقیرك سائلك: فقل البیت، باب بلغت فإذا

 من والمؤمنات المؤمنین واخواني وولدي واھلي ووالدي فاعتقني النار، من بك العائذ مقام وھذا عبدك، والعبد
  .كریم یا جواد یا النار

  
  الشامي الركن عند المأثور الدعاء* 
 متقبال، وعمال مشكورًا وسعیًا مغفورًا وذنبًا مقبولة حّجة اجعلھ الّلھم: فقل الشامي، الركن الى انتھیت فإذا
  .حبیبك ومحّمد روحك وعیسى كلیمك وموسى خلیلك ابراھیم من تقبلت كما مني تقّبل

  
  المیزاب قبل المأثور الدعاء* 

 من وعافني لنار،ا من برحمتك واجرني برحمتك، الجّنة أدخلني الّلھم: وقل المیزاب، الى وانظر رأسك ارفع
 المرآة في. والعجم العرب فسقة وشر واالنس الجّن فسقة شر عّني وادرأ الحالل، الرزق من علّي واوسع الغم،

  .الحجر بلغ اذا) السالم علیھ (الحسین بن علي دعاء ھذا كان: 22ص 18ج/ 
  
  المیزاب حذاء المأثور الدعاء* 
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 شر عني وادرأ الحالل، الرزق من علي ووسع الّنار، من بتيرق اعتق الّلھم: فقل المیزاب مقابل بلغت فاذا
 خائف منك واّني فقیر، الیك اّني الّلھم: تجوز وانت وتقول واالنس، الجن فسقة وشر والعجم العرب فسقة

  .)1(جسمي تغّیر وال اسمي تبّدل فال ومستجیر
  
  الكعبة ظھر المأثور الدعاء* 

 ضعیف عملي إّن والكرم، والجود والطول المن ذا یا: (فقل الحجر تجوز حین الكعبة ظھر الى انتھیت واذا
  .)2()العلیم السمیع انت اّنك مّني، وتقّبلھ لي فضاعفھ

  
 ورازق العافیة، وخالق العافیة وّلي یا اهللا یا: وقال السماء الى یده رفع): السالم علیھ (الرضا الحسن ابو واّما

 واالخرة الدنیا رحمن یا خلقك، جمیع وعلى علّي بالعافیة والمتفّضل لعافیةبا والمّنان بالعافیة، والمنعم العافیة
 الدنیا في العافیة وشكر العافیة وتمام العافیة، ودوام العافیة وارزقنا محمد، وآل محمد على صل ورحیمھا
  .)3(الراحمین ارحم یا واآلخرة

  
  المستجار عند المأثور الدعاء* 
 الّنار، من بك العائذ مقام وھذا عبدك، والعبد بیتك البیت الّلھم: وقل بالمستجار قف): السالم علیھ (الصادق عن

 قبلك من الّلھم خلقك، من واستوھبني وبینك، بیني ما لي وھب مغفرتك، قراى فاجعل بفنائك، حللت اّني الّلھم
 وخفي مّني علیھ تاطلع ما لي واغفر لي، فضاعفھ ضعیف عملي اّن الّلھم والعافیة، والفرج والراحة الروح
  .)4(النار من باهللا استجیر خلقك، على

  
  الیماني الركن عند المأثور الدعاء* 
 تب الّلھم: یقول ثم استلمھ إّال الیماني بالركن طوافھ من طواف في یمّر ال) السالم علیھ (الباقر جعفر ابو كان
  .)5(اعود ال حتى واعصمني اتوب حتى علّي

  
  والحجر یمانيال بین المأثور الدعاء* 

 االخرة وفي حسنة الدنیا في آتنا رّبنا: االسود والحجر الیماني الركن بین وتقول): السالم علیھ (الصادق االمام
 تبّدل وال جسمي تغّیر فال مستجیر، خائف واّني فقیر الیك اّني الّلھم: الطواف في وقل. النار عذاب وقنا حسنة
  .)6(اسمي

  
 خلقي، یشوه ببالء اآلخرة في أو الدنیا في تبتلّین ال اي جسمي تغّیر وال): لسالما علیھ (قولھ التعلیقة وفي
 لھ وقیل مؤمنًا، كان ما بعد وفاسقًا مؤمنًا، كان بعدما كافرًا یسمى او االشقیاء، من یكتبھ بان االسم تبدیل واّما
  .آخر وجھ

  
 جمیع في الحجر الى الحجر من المأثور دعاءال على تقدر اّنك المأثورة األدعیة من ذكرنا مما عرفت قد: اقول

  .دعائھ صالح من ینساني ال ان المكرم القارئ من وارجو. البیت جوانب
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  الثالث الفصل
  الطواف صالة في

   
  :العمرة أفعال من الثالث الواجب وھو
  .)1()مصّلى ابراھیم مقام من واتخذوا: (كتابھ في تعالى اهللا قال
  

 1ج الثقلین نور تفسیر ففي. المقام خلف كونھما الفریضة ركعتي في یشترط اّنھ المقام فضل في كفى: أقول
 عّز اهللا لقول; المقام خلف اّال الفریضة طواف ركعتي یصلي ان الحد لیس): السالم علیھ (الصادق عن 103ص
  .الصالة اعادة فعلیك غیره في صّلیتھما فان) مصّلى ابراھیم مقام من واّتخذوا: (وجّل

  
 اسرائیل بني وحجر ابراھیم، مقام: الجّنة من احجار ثالثة نزلت): السالم علیھ (الباقر جعفر ابى نع وفیھ

  .األسود والحجر
  

 ویدّل غیره، في والیجوز المقام، خلف الفریضة طواف ركعتي محّل اّن االصحاب بین المشھور: الحدائق وفي
  .آنفًا ذكرنا الذي ھو والصحیح: اقول). السالم علیھ (الصادق عن صفوان صحیح المشھور على

  
 علیھ (ابراھیم مقام عند اّال الفریضة طواف ركعتي تصّلي ان الینبغي: قال) السالم علیھما (احدھما عن زرارة
  .)2(المسجد من شئت فحیث التطّوع فاّما ،)السالم

  
  الفریضة ركعتي بعد الدعاء

 كّلھا، نعمائھ على كّلھا بمحامده هللا الحمد: فقل نالركعتی من فرغت فإذا الطواف ركعتي صّل ثم: الفقیھ عن
 وزّك قلبي وطّھر مني وتقّبل محمد، وآل محمد على صل الّلھم ویرضى، رّبي یحّب ما الى الحمد ینتھي حتى

  .)3(عملي
  

  آخر دعاء
: شھدالت بعد تقول الفریضة، طواف ركعتي دبر الدعاء بھذا تدعو: قال) السالم علیھ (الصادق عن عّمار ابن

 حدودك، اتعّدى ان جّنبني الّلھم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (رسولك وطواعیتي ایاك بطواعیتي ارحمني الّلھم
  .)4(الصالحین وعبادك ومالئكتك رسولك ویحب یحّبك مّمن واجعلني

  
  السجدة في) السالم علیھ (الصادق دعاء
 قام ثم طوافھ، من فرغ حتى) السالم علیھ (الصادق اهللا عبد ابي جنب الى وانا اطوف، خرجت محمد بن بكر

 شيء، كل قبل االوّل حّقًا، حّقًا أنت إال الإلھ ورقًا تعبدًا لك وجھي سجد: ساجدًا یقول فسمعتھ ركعتین، فصّلى
 لي فاغفر غیرك، العظیم الذنب یغفر ال إنھ لي فاغفر بیدك، ناصیتي یدیك بین اناذا وھا شيء، كل بعد واآلخر
 في غمس كأّنما البكاء من ووجھھ رأسھ، رفع ثم. غیرك العظیم الذنب یدفع وال نفسي، على ذنوبيب مقر فإّني
  .)5(الماء
  )سره قدس (للنراقي الحّج أسرار
 وتعلم سؤالي، فاعطني حاجتي وتعلم معذرتي، فاقبل وعالنیتي سّري تعلم إّنك الّلھم: المقام في الدعاء ھذا یقرأ
 اّال یصیبني ال اّنھ اعلم حتى صادقًا ویقینًا قلبي، بھ تباشر ایمانًا اسألك إّني الّلھم. ذنوبي لي فاغفر نفسي في ما
 الّلھم. بالصالحین وألحقني مسلمًا توّفني واآلخرة، الدنیا في ولیّي انت لي قسمت بما منك ورضًا لي، كتبت ما
 امورنا فسّیر ویّسرتھا، قضیتھا اّال حاجة وال فرجتھ، اّال ھّمًا وال غفرتھ اّال ذنبًا ھذا مقامنا في لنا تدع ال

                                                        
 .125 البقرة  -1
 .136ص الحج / الوافي  -2
 .155ص / المستدرك  -3
 .136ص الحج / الوافي  -4
 .490ص 9ج / الوسائل  -5
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 وألحقنا مسلمین واحینا مسلمین توّفنا الّلھم. اعمالنا بالصالحات واختم قلوبنا، ونّور صدورنا، واشرح
  .والمفتونین خزایا غیر بالصالحین
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  الرابع الفصل
  السعى في

   
  :العمرة أفعال من الرابع الواجب وھو
 یّطوف أن علیھ ُجناح فال اعتمر أو البیت حّج فمن اهللا شعائر من والمروة الصفا إّن: (كتابھ في تعالى اهللا قال
  .)1()علیم شاكر اهللا فإّن خیرًا تطّوع وَمن بھما

  
 یقول آدم، اسم من اسم للجبل فُقطع علیھ ھبط) السالم علیھ (آدم المصطفى ألّن صفا الصفا سّمي: العلل عن
 المروة، على حّواء وھبطت )العالمین على عمران وآل ابراھیم وآل ونوحًا آدم اصطفى اهللا إن: (تعالى اهللا

  .)2(المرأة اسم من اسم للجبل فُقطع علیھا ھبطت المرأة ألّن; مروة المروة سمیت واّنما
  

  الحرمین مرآة وفي
 الشمال في والمروة المروة .الحرام المسجد جنوبي قبیس ابي جبل أصل في السعي مبدأ ھو الذي الصفا الصفا

  .قعیقعان جبل أصل في السعي منتھى وھي منھ، بعد على الحرام للمسجد الشرقي
  

 وتارة امتار عشرة تارة وعرضھ متر،) 405 (وطولھ المسعى، ھو والمروة الصفا بین الذي والشارع المسعى
  .مترًا عشر اثنا
  

 وال النار بھا تقتدح البیض حجارةال وھي المرو واحد والمروة. الملس الحجارة من العریض األصل في والصفا
  .)3(حمراء وال سوداء تكون

  
 من جزء أّول من بالشروع ذلك ویتحقق الجبلین، بین الواقعة المسافة تمام استیعاب السعي في الواجب: اقول
  .علیھما الصعود یجب وال المروة، من جزء باّول والختم الصفا

  
  األخبار
  .)4(فریضة والمروة الصفا بین السعي: قال ثحدی في) السالم علیھ (الصادق االمام
  .)5(جّبار كّل فیھا یّذل ألّنھ المسعى من اهللا الى أحّب بقعة من ما): السالم علیھ (عنھ

  .)6(للجبارین مذلة والمروة الصفا بین السعي جعل: قال) السالم علیھ (وعنھ
  

 الصفا بین فیما وكان الصبي، عطش بمّكة، یلاسماع خّلف لّما) السالم علیھ (ابراھیم إن): السالم علیھ (وعنھ
 فمضت احد، یجبھا فلم انیس؟ من بالوادي ھل: فقالت الصفا، على قامت حتى أّمھ فخرجت شجر، والمروة

 حتى كذلك،: فقالت الصفا، الى رجعت ثم تجب، فلم انیس؟ من بالوادي ھل: فقالت المروة، الى انتھت حتى
  .)7(الحدیث - سّنة ذلك اهللا فأجرى سبعًا، ذلك صنعت
  .)8(باالیجاب فیھ فتشفع المالئكة لھ تشفع والمروة الصفا بین الساعي: قال) السالم علیھ (السجاد االمام

  
  الصفا على) السالم علیھ (علّي دعاء

                                                        
 .158 / البقرة  -1
 .122ص 1ج الثقلین نور  -2
 .320ص 1ج  -3
 .511ص 9ج / الوسائل  -4
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 لي اغفر الّلھم: یقول ثم یدیھ، یرفع ثم الكعبة استقبل الصفا صعد اذا المؤمنین امیر كان: قال نعمان بن علي
 ان فإنك اھلھ، انت ما بي افعل الّلھم. الّرحیم الغفور انت فإّنك بالمغفرة علّي فعد عدت فإن قط اذنبتھ ذنب كل

 محتاج انا من فیا رحمتك الى محتاج وانا عذابي، عن غني فانت تعّذبني وإن ترحمني، اھلھ انت ما بي تفعل
 اصبحت تظلمني، ولن تعذبني اھلھ انا ما بي تفعل ان فإنك اھلھ انا ما بي تفعل ال الّلھم. ارحمني رحمتھ الى
  .)1(ارحمني یجور ال عدل ھو فیامن جورك اخاف وال عدلك، اتقي

  
  والمروة الصفا على) السالم علیھ (الكاظم دعاء
 على یزید ال وھو والمروة، الصفا على)السالم علیھ (موسى الحسن ابي ظھر في كنت: قال األصحاب بعض
  .)2(علیك التوّكل في النّیة وصدق حال، كل في بك الظّن حسن اسألك إّني الّلھم حرفین

  
  الصفا على الدعاء

 اهللا واحمد الحجر، فیھ الذي الركن وتستقبل البیت، الى تنظر حتى علیھ وقم الصفا الى اخرج ثم: الفقیھ عن
 قدیر شيء كل على وھو یمیتو یحیي الحمد ولھ الملك لھ لھ، شریك ال وحده اهللا اّال إلھ ال: قل ثم علیھ، واثن
  .مرات ثالث

  مرات ثالث واآلخرة الدنیا في والیقین والعافیة العفو أسألك اّني الّلھم: وتقول
  مرات ثالث النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنیا ربناآتنافي: وتقول
 الّلھم: وقل برحمتك النار من واعذني محمد، وآل محمد على صل نائلھ، ینفد وال سائلھ، یخیب ال یامن: وتقول

 یوم عرشك ظل في اظلني الّلھم. وضنكھ وضیقھ وظلمتھ ووحشتھ وغربتھ وفتنتھ القبر عذاب من بك اعوذ اّني
 ،)3(وآلھ محمد على والصالة واالستغفار والتھلیل والتسبیح والتكبیر التحمید من كال: وتقول ظّلك، اال ظّل ال

  .)4(مرة مئة
  

  والمروة الصفا ىعل األخیر الدعاء
  .الفتن مضّالت من واعذني مّلتھ، على وتوّفني نبیك، بسّنة استعملني اللھم: الصفا على دعائك آخر ولیكن
 عمري من بقي فیما واعصمني الذنب، من فقني الّلھم. خیر الى عاقبتي واجعل بخیر اختم اللھم: المروة وعلى
  .عالمان العاصم انت إّنك أبدًا بعدھا اعود ال حتى

  
  السعي في وتقول

 جواد یا العفو العفو العفو العفو، على یثیب من یا العفو، یحّب من یا بالعفو، أولى ھو من یا بالعفو، امر من یا
  .ومرضاتك بطاعتك واستعملني نعمتك، علّي أردد بعید یا قریب یا كریم، یا
   

 الموت في لي بارك الّلھم وحده، ألحزابا وغلب عبده، ونصر وعده، انجز وحده، وحده اهللا اال إلھ ال وتقول
  .ظلك اّال ظّل ال یوم عرشك تحت اظلني الّلھم. ووحشتھ القبر ظلمة من بك اعوذ اّني الّلھم. الموت بعد وفیما
 استعملني اللھم. وولدي ومالي واھلي ونفسي دیني ودایعھ، تضیع ال الذي الرحیم الرحمن اهللا استودع وتقول
  .)5(الفتن مضّالت من واعذني مّلتھ، على وتوّفني ،نبیك وسنة كتابك على

  
 صنعت كما علیھا واصنع البیت لك یبدو حتى علیھا فاصعد المروة تأتي حتى والوقار السكینة وعلیك امش ثم

  .)6(الصفا على
  

  طھارة غیر على السعي جواز
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 صالة فیھ فإّن الطواف إّال ضوء،و غیر على كّلھا المناسك تقضي أن بأس ال: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
  .)1(افضل والوضوء

  
  )بھما یطّوف أن علیھ جناح فال: (تعالى قولھ في النكتة
 كیف یدروا لم الناس حّج ان فلّما اصنام، والمروة الصفا على كان إّنھ: قال) السالم علیھ (الصادق االمام

 أن علیھ جناح فال اعتمر او البیت حج فمن اهللا رشعائ من والمروة الصفا إّن: (اآلیة ھذه اهللا فأنزل یصنعون،
  .)2(بھا رمى) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي حج فلّما علیھما واألصنام یسعون الناس فكان) بھما یّطّوف

   
  والمروة الصفا على الوقوف مقدار
  .)3(آیة رونوعش خمس واقّلھا القرآن من آیة مئة یقرأ ما مقدار والمروة الصفا على قیامك ویكون

  
 بھ، تعالى اهللا بدأ بما فابدأ) اهللا شعائر من والمروة الصفا اّن: (قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي حج وفي
 البقرة سورة یقرأ ما مقدار ودعا علیھ واثنى اهللا فحمد الیماني الركن واستقبل علیھ، فصعد الصفا اتى ثم

  .)4(سعیھ من فرغ حتى الصفا على وقف كما ھاعلی فوقف المروة، الى انحدر ثم مترّسال،

                                                        
 .530ص/9ج/الوسائل  -1
 .538ص / نفسھ المصدر  -2
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  الخامس الفصل
  التقصیر في

   
  :العمرة أفعال من الخامس الواجب وھو

  
  )1()ومقّصرین رؤوسكم محّلقین آمنین اهللا شاء إن الحرام المسجد لتدخلن: (وتعالى تبارك قال
 باإلجماعین، بل یعرف، خالف بال راجحًا یقّصر السعي عن التمتع بعمرة المعتمر فرغ إذا: المستند في قال

 شعر من فقّصر متمتع وانت سعیك من فرغت اذا: عّمار ابن كصحیحة األخبار من المستفیضة علیھ ویدل
 كل من احللت فقد ذلك فعلت فإذا لحّجك، منھا وابق اظفارك، وألق شاربك، من ولحیتك،وخذ جوانبھ من رأسك
  .)2(المحرم منھ یحّل شيء

  
  .)3(الظفر او الشعر من كفایتھ والمشھور االخبار، إلطالق التقصیر في المسمى یكفي: )سره قدس (وقال
  .منھ احرم شيء كل من احل فقد قّصر فإذا قّصر السعي من فرغ فإذا: المبسوط وفي

  
 إّال شيء كل من یحّل وبھ التقصیر، السعي بعد المتمتع المعتمر على یجب أنھ في خالف ال: الحدائق وفي

  .لھ حّل الحرم من خرج فلو الحرم في لكونھ; الصید
  

 اراد للعمرة شعره من یقّصر أن) السالم علیھ (الرضا ابن یعني جعفر ابو اراد لّما: قال اسلم بن الحسین وعن
  .)4(بھا فبدأ بالناصیة إبدأ: لھ فقال الرأس، جوانب من یأخذ ان الحّجام

  
 قّص لو: وقال شعرات ثالث واقلھ یسیرًا، كان ولو شعره من شیئًا یقّص أن التقصیر وادنى: المنتھى في وقال
  .)5(مطلقًا ورد واالمر االزالة القصد ألن; بالنورة ازالھ او نتفھ، لو وكذا أجزأه، كان شيء بأي الشعر

  
 وال العمرة، في التقصیر یلزم اّنھ - علیھم تعالى اهللا رضوان - االصحاب بین المشھور: ایضًا الحدائق وفي
 الصحیح في) سره قدس (الشیخ رواه ما المشھور القول على ویدّل دم، فعلیھ حلقھ ولو الرأس، حلق یجوز
  .التقصیر اال المتعة في ولیس: قال حدیث في) السالم علیھ (الصادق االمام عن عمار ابن عن

  
 دم علیھ: قال ھ،رأس فحلق یقّصر ان اراد المتمتف عن) السالم علیھ (اهللا عبد ابا سألت: قال بصیر ابي وعن

  .)6(یحلق أن یرید حین رأسھ على الموسى أمّر النحر یوم كان فإذا یھریقھ،
  

  التحلل بعد بالمحرمین التشبھ
 ولیتشّبھ قمیصًا، یلبس ال أن احّل إذا الحج الى بالعمرة للمتمّتع ینبغي): السالم علیھ (الصادق االمام

 غبرًا، شعثًا بالمحرمین یتشّبھوا وان القمیص، یلبسوا ان مّكة الھل ینبغي ال): السالم علیھ (وقال. بالمحرمین
  .)7(بذلك یأخذھم أن للسلطان ینبغي: وقال

  
  التمتع عمرة في النساء طواف یجب لم

 في العّالمة اّدعى بل - علیھم تعالى اهللا رضوان - االصحاب بین المشھور: الحدائق صاحب أیضًا وقال
  .المتمتع عمرة في النساء طواف وجوب عدم ھو فًاخال فیھ یعرف ال اّنھ: المنتھى
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 الصفا بین وسعیان بالبیت، اطواف ثالثة الحج الى بالعمرة المتمتع على): السالم علیھ (الصادق االمام

 الصفا بین وسعى ،)السالم علیھ (ابراھیم مقام عند وركعتان بالبیت طواف مّكة قدم اذا وعلیھ والمروة،
  .)1(والمروة الصفا بین وسعي طوافان للحج وعلیھ للعمرة، ھذا احّل دوق یقّصر ثم والمروة،

  
 یتمّتع التي وعن النساء، طواف صاحبھا على ھل المبتولة، العمرة عن الصحیح ففي: 420ص الریاض وفي
 فلیس الحج الى بھا یتمتع التي واّما النساء، طواف صاحبھا فعلى المبتولة العمرة اما: فكتب الحج؟ الى بھا
  .النساء طواف صاحبھا على

  
  والمعتمر المتمتع

 إّن): السالم علیھ (فقال والمعتمر؟ المتمتع افترق این من): السالم علیھ (اهللا عبد البي قلت: قال عّمار ابن
  .)2(شاء حیث ذھب منھا فرغ اذا والمعتمر بالحج، مرتبط المتمتع

  
; المدارك مافي على للمشھور وفاقًا بالحج یأتي تىح مّكة من الخروج للمتمّتع یجوز وال: الجواھر في وقال
  .بھ مرتبطًا صار الّنھ

  
 الخروج المتمّتع اراد أذا): السالم علیھ (الصادق عن) سره قدس (الصدوق مرسل المذكور القول ویؤید: اقول
  .)3(الحج فوتھی ال اّنھ یعلم أن إّال یقضیھ، حتى بالحج مرتبط ألّنھ; ذلك لھ فلیس المواضع بعض الى مّكة من
  

  .التمتع عمرة في الكالم تمام ھذا: اقول
  

  المفردة العمرة
 إن اھلھ دویرة من وإّال علیھ مروره مع المواقیت احد من االحرام ثم النیة،: ثمانیة فافعالھا المفردة العمرة أما
 النساء طواف ثم تقصیر،ال او الحلق ثم السعي، ثم وركعتاه، الطواف ثم. الحل ادنى فمن وإّال الحرم، خارج كان

  .)4(وركعتاه
  

  الخامس الباب
  واقسامھ الحّج في

   
  :ثالثة الحج وأقسام

 مضى ما نحو على الحج الى بھا المتمتع بالعمرة المیقات من یحرم أن: االجمال على فصورتھ :التمتع حج - 1
 الوقوف یدرك اّنھ یعلم ما بقدر ّالوا األفضل، على الترویة یوم مّكة من للحج احرامًا ینشء ثم الثالث، الباب في

 فیبیت المشعر الى منھا ویمضي یفیض ثم الغروب، الى الزوال من بھا فیقف عرفات الى یمضي ثم بعرفة،
 یحلق ثم ھدیھ، یذبح او ینحر ثم العقبة، جمرة أوال فیرمي منى الى یمضي ثم الفجر، طلوع بعد بھ ویقف فیھ،
  .والطیب النساء إال شيء كل من یحّل ثم. یقّصر او
  
 فیحل سعیھ، ویسعى ركعتیھ، ویصّلي الحج طواف ویطوف واألحوط األفضل ھو بل لیومھ مّكة اتى شاء إن ثم
 الثالث، الجمار لرمي منى الى یعود ثم. النساء لھ حّلت ركعتیھ وصّلى النساء طواف طاف اذا ثم الطیب، لھ

 في ویرمي الفروض، بعض في عشر والثالث عشر والثاني عشر الحادي وھي التشریق لیالي بھا ویبیت
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 الزوال بعد عشر الثاني یوم ینفر الجمار ورمي المبیت، من فرغ فاذا بمنى یقیم شاء وإن الثالث، الجمار اّیامھا
  .ذلك من شيء في علیھ اثم وال والسعي للطوافین مّكة الى ویعود والصید، النساء اتقى قد كان اذا
  
 المقّررة، المواقیت احد میقاتھ ویكون الھدي، فیھ الیجب أّنھ غیر التمتع حج صورة ھفصورت :االفراد حج - 2

 من على المفردة العمرة تقدیم جواز واألقوى علیھ، وجبت قد كانت ان مفردة بعمرة یأتي الحج من فرغ واذا
  .الحج عن تأخیرھا األحوط كان وان الحج، مع علیھ وجبت

  
 ویتخّیر احرامھ، عند الھدي بسیاق عنھ یتمّیز أّنھ غیر األصح على كاالفراد ھوشروط فأفعالھ :القران حج - 3

 مع االحرام، باب في والتقلید االشعار مضى وقد. والتقلید االشعار وبین التلبیة بین احرامھ عقد في القارن
  .التلخیص

  
 والیك واحد بعد واحدًا فیھا نتكلم وشروطھ وافعالھ التمتع حج معرفة بالبحث المقصود كان وحیث

  .المكّرمة مّكة من االحرام الحج افعال واّول:تفصیلھا
  
  اإلحرام  -1

  .فعال عشر ثالثة اّنھا عرفت قد التمتع حج افعال: المستند في قال
  

 العقبة جمرة رمي وھي (مكة الى النفر قبل منى افعال وثالثة - بمشعر والوقوف - بعرفات الوقوف - االحرام
) وركعتاه النساء وطواف والسعي ركعتین وصالة الحج طواف وھي (بعده مّكة افعال خمسةو) والحلق والذبح
  ).الثالث الجمرات ورمي البیتوتة (وھما منى الى العود بعد وفعالن

  
 منصوصًا قطعیًا اجماعًا بالحج االحرام علیھ وجب منھا، واحّل العمرة من المتمّتع فرغ اذا اّنھ اعلم: قال ثم

 بال الترویة یوم االحرام ذلك یكون ان ویترّجح مّكة، بطن من االحرام ذلك كون ویجب العدیدة، باراالخ في علیھ
  .خالف
 یغتسلوا ان الناس امر الشمس زوال عند الترویة یوم كان فلما ):وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي حّج وفي

  .)حنیفًا إبراھیم مّلة بعوافات (نبّیھ على انزل الذي عّزوجّل اهللا قول وھو بالحج، ویھّلوا
  

 ما بعض الى اشیر وھنا وكیفیتھ، وواجباتھ االحرام حقیقة العمرة افعال من األول الواجب في مّر قد: اقول
  .اآلداب من المقام یناسب

  
 ركعتین صّل ثم بالشجرة، صنعت كما فاصنع الترویة یوم كان اذا): السالم علیھ (الصادق عن التھذیب عن

 الظھر وصّل بعیرك، بك نھض فإذا راكبًا كنت وان المقام، عند فلّب ماشیًا كنت فإن بالحج أھّل ثم المقام، خلف
  .)1(نھار أو لیل او نافلة دبر او فریضة دبر في تحرم ان لك واسع اّنھ واعلم بمنى، قدرت ان
  

 وعلیك حافیًا، لمسجدا وادخل ثوبیك، البس ثم فاغتسل الترویة یوم كان إذا: حدیث في) السالم علیھ (وعنھ
 الشمس، تزول حتى اقعد ثم الحجر، في او) السالم علیھ (ابراھیم مقام عند ركعتین صّل ثم والوقار، السكینة

 السكینة وعلیك امض، ثم بالحج فاحرم بالشجرة احرمت حین قلت كما صالتك دبر في قل ثم المكتوبة فصّل
  .)2(والوقار
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 الّلھم: تقول مفردًا بالحج الظھر دبر شئت وان العصر، دبر احرامك اعقدو): السالم علیھ (الرضا حدیث وفي
 حبستني، عارض لي عرض فإن علیھ، اهللا صلوات نبیك وسنة كتابك على الحج من بھ امرت ما ارید اني

  .)1(العمرة في لبیت ما مثل ولّب علّي، قدرت الذي لقدرك حبستني حیث أنت فحّلني
  

  .منى الى خروجھ معنى على الترویة یوم عرفات الى یخرج ان وغیره تعللمتم یستحب: الجواھر وفي
  
 من علینا بھا مننت مما وھي منى ھذه الّلھم: فقل منى الى انتھیت اذا: قال) السالم علیھ (الصادق االمام(

 یوم رفاتع الى ثم )2()قبضتك وفي عبدك انا فإّنما انبیائك، على بھ مننت بما علینا تمّن ان فأسألك المناسك،
 علیھ یتضّیق ان الى متعتھ من الفراغ عند بالحج االحرام لھ اّن سابقًا عرفت وقد. فیھ اجده خالف بال عرفة
  .)3(امكنھ اذا الترویة یوم كونھ وجوب حمزة ابن عن نعم عرفات وقوف

  
  بعرفات الوقوف  -2

  )4()ھداكم كما ذكروهوا الحرام المشعر عند اهللا فاذكروا عرفات من أفضتم فإذا: (تعالى قال
  )5()رحیم غفور اهللا إن اهللا واستغفروا الناس أفاض حیث من أفیضوا ثم(

  .بھا الوقوف یوم عرفة ویوم الحج، في بھا الوقوف یجب المعروفة، للبقعة اسم عرفات: المجمع في
  

 واجب وھو بعرفات الوقوف: الثاني. النیة: األول: امور وھي واجباتھ في) األول المقام: (المستند في قال
 قبل یكون ان: الرابع. عرفة یوم من الشمس زوال بعد الوقوف یكون أن: الثالث. دینیة ضرورة بل اجماعًا
 یكون ان: السادس. الغروب قبل االفاضة یجوز فال. الغروب الى منتھیًا فیھا وقوفھ یكون ان: الخامس. الغروب
  .)6(الزوال اول وقوفھ ابتداء

  
  اتبعرف تسمیتھا وجھ
 النعت من لھ تقّدم بما عرفھا) السالم علیھ (إبراھیم الن فقیل بعرفات، تسمیتھا سبب في واختلف: المجمع في
 بعد فتعارفا فیھا اجتمعا وحواء آدم ألّن بذلك سّمیت اّنھا: وقیل. عباس وابن علّي عن ذلك روي; والوصف بھا
 عرف ومنھ وارتفاعھا لعلّوھا بذلك سمیت وقیل. أیضًا اصحابنا ورواه) والسدي الضحاك عن (افترقا كانا ان

. عطاء عن عرفت عرفت فیقول المناسك جبرائیل یریھ كان)السالم علیھ (ابراھیم ألّن بذلك سّمیت وقیل. الدیك
 أمر من أھو یفّكر أي اجمع یومھ یرّوي فاصبح ابنھ یذبح اّنھ المنام في رأى ابراھیم ان عباس ابن عن وروي

. عرفة یوم فُسمي اهللا من اّنھ عرف اصبح فلما الثانیة اللیلة في رأى ثم الترویة، یوم بذلك فُسمي ال أم اهللا من
 سمیت فلذلك اآلیة) أنفسنا ظلمنا ربنا: (فقال مناسكك واعرف بذنبك اعترف: ھناك آلدم قال جبریل أن وروي
  .)7(عرفة

  
 عرفات؟ سّمیت لم عرفات، عن) السالم علیھ (هللاعبدا ابا سألت: عّمار ابن قال: البحار في ما على العلل وفي
 اعترف: جبرئیل لھ قال الشمس، زالت فلما عرفة، یوم - علیھ اهللا صلوات - بإبراھیم خرج جبرئیل إن: فقال
  .)8(فاعترف; اعترف: لھ جبرئیل لقول; عرفات فسمیت مناسكك، واعرف بذنبك

  
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول خرج الشمس زالت لماف): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي حج حدیث وفي
 صلى ثم ونھاھم، وامرھم الناس فوعظ بالمسجد، وقف حتى التلبیة وقطع اغتسل، وقد قریش، ومعھ) وسلم
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 الى یقفون ناقتھ اخفاف یبتدرون الناس فجعل بھ، فوقف الموقف الى مضى ثم وإقامتین، باذان والعصر الظھر
 موقف، كّلھ ھذا ولكن بالموقف، ناقتي اخفاف موضع لیس الناس ایھا: فقال ذلك، مثل واففعل فنحاھا جانبھا،
  .)1(بالمزدلفة ذلك مثل وفعل الناس، فتفّرق الموقف، الى بیده وأومأ

  
  عرفات معرفة في المرجع

 سایرو المشعر وكذا الحدود، تلك في القاطنین الخبرة أھل الى عرفات معرفة في المرجع: المستند في قال
 الذمة الشتغال المتیّقن على القصر یجب الحدود بعض في التشكیك ومع: قال أن الى ظاھر، ووجھھ المواضع
  .عنھا الخارجة بحدودھا الوقوف یكفي وال الیقیني،

  
  .الحرم انصاب علیھ الذي الجبل وھي الراء وفتح المیم وكسر النون بفتح بنمرة الوقوف یجزي فال

  .بعرفات واد كھمزة والنون الراء وفتح المھملة العین بضم) بُعَرَنة( الوقوف یجوز ال وكذا
  .تحتھا المثناة الیاء وتشدید الواو وكسر المثلثة الثاء بفتح بَثِوّیة وال
 كّل فإّن. بنمرة قریب موضع كسحاب) باالراك ال (عرفة من فرسخ على كانت سوق ھو: قیل المجاز، بذي وال
 باإلجماعین بھا الوقوف یجزي فال الیھا، عرفات تنتھي أي عرفات، دحدو من الخمسة المواضع ھذه

  .)2(واالخبار
  

  .)3(الجبل سفح الموقف وافضل موقف كّلھا عرفات: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
  

 بطن من عرفة حّد): السالم علیھ (وقال. المواقف اقصى الى المأزمین من عرفات وحّد): السالم علیھ (وعنھ
  .)4(الجبل وراء الى موقف الجبل وخلف المجاز وذي ونمرة وثویة عرنة

  
  الموقف ضاق إذا
  .)5(الجبل الى یرتفعون: قال یصنعون؟ كیف عرفة ضاقت إذا) السالم علیھ (اهللا عبد ألبي: قلت: قال سماعة عن

: فقال نعون؟یص كیف علیھم، وضاقت بمنى الناس كثر اذا) السالم علیھ (اهللا عبد ألبي: قلت ایضًا وعنھ
. المأزمین الى یرتفعون: فقال یصنعون؟ كیف علیھم وضاقت بجمع كثروا فإذا: قلت. محّسر وادي الى یرتفعون

 میسرة في وقف الجبل، الى یرتفعون: فقال یصنعون؟ كیف علیھم فضاق وكثروا بالموقف كانوا فإذا: قلت
 الى یقفون ناقتھ اخفاف یبتدرون الناس فجعل تبعرفا وقف)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فإّن الجبل
 موضع لیس إّنھ الناس أّیھا: فقال. ذلك مثل ففعلوا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فنحاھا جانبھ،
  .)6(الموقف الى بیده واشار موقف، كّلھ ھذا ولكن بالموقف، ناقتي اخفاف

  
  الدعاء یوم عرفة یوم

 مئة وكّبره علیھ واثن ومجده وھّللھ اهللا فاحمد بعرفات وقفت اذا: الحدیث في )السالم علیھ (الصادق االمام
 فإّن الشیطان، من باهللا وتعوذ ومسألة، دعاء یوم فإّنھ واجتھد مرة، مئة) احد اهللا ھو قل:(واقرأ تكبیرة،
 الناس، الى ظربالن تشتغل ان وإیاك الموطن، ذلك في یذھلك ان من الیھ أحّب قط موطن في یذھلك لن الشیطان

  .نفسك قبل واقبل
  

  خاص دعاء
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 عني وادرأ الحالل، رزق من علّي ووسع النار من رقبتي فّك كّلھا المشاعر رّب الّلھم: تقول فیما ولیكن
 الناظرین، ابصر ویا السامعین، اسمع یا تستدرجني وال تخدعني وال بي تمكر ال اللھم. واالنس الجن شرفسقة

  .)1(وكذا كذا بي تفعل وان محمد، وآل محمد على تصلي ان أسألك! الراحمین ارحم ویا الحاسبین، اسرع ویا
  

  المأثور الدعاء
 رضیت مّمن اجعلني الّلھم: تقول فیما ولیكن): السالم علیھ (الصادق االمام عن 384ص 16ج الحدائق في

 وفدك، اخیب من تجعلني الف عبدك، إّني الّلھم: وتقول. طیبة حیاة الموت بعد واحییتھ عمره، واطلت عملھ،
 ویا السامعین اسمع یا وفضلك ومّنك وكرمك بحولك أسألك إّني الّلھم. العمیق الفّج من الیك مسیري وارحم
  !الناظرین أبصر

  
  )السالم علیھ (االنبیاء دعاء
 كان من عاءد وھو عرفة، یوم دعاء أعلمك أال): السالم علیھ (لعلّي) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قال
 ال وحده اهللا إّال إلھ ال: تقول: فقال! اهللا رسول یا بلى): السالم علیھ (علي فقال) السالم علیھم(األنبیاء من قبلي

 لك الّلھم. قدیر شيء كل على وھو الخیر بیده یموت، ال حي وھو ویمیت یحیي الحمد، ولھ الملك لھ لھ، شریك
  .القائلون یقول ما وقوف نقول، مّما وخیرًا تقول كالذي الحمد

  
 الفقر، من بك أعوذ اّني الّلھم. قّوتي ومنك حولي وبك براءتي ولك ومماتي، ومحیاي ونسكي صالتي لك الّلھم
 شر من بك واعوذ الریاح، خیر أسألك إني الّلھم. القبر عذاب ومن األمر، شتات ومن الصدور، وساوس ومن
 وفي نورًا، وبصري سمعي وفي نورًا قلبي في اجعل الّلھم. اروالنھ اللیل خیر وأسألك الریاح، بھ تجيء ما

 یوم - رّب یا -نورًا لي واعظم نورًا، ومخرجي ومدخلي ومقامي، ومقعدي وعروقي، وعظامي ودمي لحمي
  .)2(قدیر شيء كل على اّنك القاك

  
  ).عرفة لموقف كاف تاّم الدعاء ھذا: (الدعاء ھذا نقل بعد - علیھ تعالى اهللا رضوان - الصدوق قال: اقول

  
  الغروب قبل اهللا رسول دعاء
: قال تندفف ان قبل تغیب أن الشمس ھمت فلّما بعرفات وقف اهللا رسول إن: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
 مستجیرًا ظلمي أمسى والنھار، باللیل یحدث ما شر ومن األمر، تشتت ومن الفقر، من بك اعوذ اّني الّلھم

 بوجھك مستجیرًا الفاني وجھي وأمسى بعزك، مستجیرًا ذّلي وأمسى بأمانك، مستجیرًا فيخو وأمسى بعفوك،
 جمیع شر عني واصرف عافیتك وألبسني برحمتك، جّللني اعطى، من أجود ویا سئل من یاخیر الباقي،
  .)3(خلقك

  
  الشمس غربت اذا الدعاء
 منجحًا مفلحًا الیوم واقلبني ابقیتني، ما ابدا قابل من وارزقنیھ الموقف، ھذا من العھد آخر تجعلھ ال الّلھم

 منھم أحدًا اعطیت ما افضل واعطني علیك، وفدك من احد الیوم بھ ینقلب ما بافضل لي مرحومًا لي مستجابًا
 كثیر او قلیل او مال او اھل من الیھ ارجع فیما لي وبارك والمغفرة، والرضوان والرحمة والبركة الخیر من

  .)4(فّي لھم وبارك
  

  بصیر ابي دعاء
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 وبجمعك علمك، بھ احاط ما وبجمیع وعّزتك وقدرتك بقوتك وأسألك لك، ھو اسم بكّل رحمان یا اهللا یا أسألك
 ال ان علیك حّقًا كان بھ دعاك من الذي العظیم وباسمك االكبر االكبر، وباسمك رسولك، وبحق كّلھا، واركانك
  .)1(فّي علمك جمیع في وبيذن جمیع لي تغفر ان سأل ما تعطیھ وان ترّده،

  
  الموقف في - مرقده اهللا عطر - المفید دعاء من
 اذا المضطر تجیب اّنك الّلھم: منھ الذي الموقف دعاء یدعو ثم: قال 411ص - الجدیدة الطبعة - المقنعة في

 تعینو الصغیر وترحم الكسیر، وتجبر الفقیر، وتغني السقیم وتشفي المكروب، وتغیث السوء، وتكشف دعاك
 عصمة یا الصغیر، الطفل رازق ویا االسیر، المكّبل مطلق یا الكبیر العلّي انت امیر، فوقك ولیس الكبیر،
 عفا، من واكرم اجاب، من واسرع دعي من اقرب اّنك الّلھم. وزیر وال لھ شریك ال من یا المستجیر، الخائف
معط  وال مسؤول شيء، كمثلك لیس. ماورحیمھ واآلخرة الدنیا رحمان یا سئل من واوسع اعطى، من وخیر

   وسألتك فاجبتني، دعوتك
  

 ونسب سبب ولكّل وولدي، والھلي ولوالدي لي فاغفر نفسي لك وأسلمت فرحمتني، الیك وفزعت فاعطیتني،
 احد بھ سألك ما بعظیم اسألك إني اللھم. واألموات منھم األحیاء والمؤمنات المؤمنین ولجمیع لي اإلسالم في
 عشّیتي تجعل وأن محمد، وآل محمد على تصّلي أن آالئك، وخاّصة ثنائك وجمیل أسمائك كریم من خلقك من
 حاجتي، وقضاء نفسي وخاصة دیني عصمة في بركة الدنیا الى أنزلتني منذ علّي مّرت عشیة اعظم ھذه

 الیھ نظرت ممن تجعلني وان. العافیة وإلباِسي عني، السوء وصرف علّي، النعمة واتمام مسائلي في وتشفیعي
 مني العھد آخر العشیة ھذه تجعل وال محمد، وال محمد على صل الّلھم. كریم جواد إّنك برحمتك العشیة ھذه في

 واتم عافیتك، اعفى في السالم، وآلھ علیھ نبّیك لقبر والزوار الحرام، بیتك حجاج مع قابل من ُتبلغنیھا حتى
  .الدعاء سمیع إّنك الرجاء وافضل قكرز واسبغ قسمك، واجزل رحمتك، واوسع نعمتك،

  
 سلم لك فأنا علیك وتوكلي واستكانتي وتذّللي تضّرعي وارحم دعائي، واسمع محمد وآل محمد على صل اللھم

 كل من معافى وأنا قابل من العشیة ھذه بتبلیغي علّي فامنن ومنك، بك اّال تشریفًا وال معافاة وال نجاحًا الارجو
  .لخلقك خلقك من اصطفیتھم الذین اولیائك وطاعة طاعتك على وأعّني البوائق، جمیع من ومحذور مكروه
 رحمني یامن جسمي، لي واصّح اجلي، فى لي وامدد دیني في وسّلمني محمد وآل محمد على صل اللھم

 نعمتك علّي وتّمم محمد، وآل محمد، على صّل اللھم. قدیر شيء كل على انّك ذنبي لي فاغفر سؤلي واعطاني
 وامأل ینفعني، ما وعّلمني محمد وآل محمد على صل اللھم. راض عّني وانت تتوفاني حتى اجلي من بقي مافی

 من الخائف عذابك من المشفق الیك المضطر مسألة اسألك إني اللھم. ونقمتك سطوتك من وخوفًا علمًا قلبي
 فریضتك، عّني وتؤدي تك،بمغفر علّي وتجود برحمتك علّي وتحنن بعفوك، وتعیذني لي تغفر ان عقوبتك
  ..برحمتك النار من تجیرني وان خلقك، من احد سؤال عن بفضلك وتغنیني

  
 عبادك جمیع بظھوره یستقیم حتى بظھوره سنتھ وأحي بولیك حّجتھ واظھر محمد، وآل محمد على صل اللھم

 الشریفة دولتھ في الیك ارغب اّني اللھم الخلق، من احد مخافة الحق من بشيء احد یستخفي وال وبالدك،
  .واھلھ الشرك بھا وتذل. واھلھ االسالم بھا تعّز التي الكریمة

  
 كرامة فیھا وارزقنا سبیلك في والعابرین طاعتك الى الدعاة من فیھا واجعلنا محمد، وآل محمد على صل اللھم
 محمد وآل محمد على صل اللھم. فبّلغناه عنھ قصرنا وما فعّرفناه الحق من انكرنا ما اللھم واالخرة، الدنیا

 الدنیا في سؤلي الّلھم واعطني الذكرى، فتنفعھ یتذكر ممن واجعلنا وسألناك، دعوناك ما جمیع لنا واستجب
  .قدیر شيء كل على انك واآلخرة

  
  لالخوان الدعاء

 یفیض حتى الخوانھ الدعاء على اقبل الموقف، الى فصار حج اذا اعین بن عیسى كان: قال عمیر ابي ابن
 عّز اهللا الى الحوائج فیھ تبث الذي الموقف الى صرت اذا حتى بدنك وتتعب مالك تنفق: لھ فقلت: قال لناس،ا
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 الدعاء من شك وفي لي، الملك دعوة من ثقة على اّني: قال نفسك؟ وتركت الخوانك الدعاء على اقبلت وجّل،
  .)1(لنفسي

  
  اإلفاضة حین) السالم علیھ (الصادق دعاء

 بك اعوذ اّني اللھم: أفاض حین كالمھ آخر في یقول) السالم علیھ (اهللا اباعبد سمعت: قال ةخارج بن ھارون
  .)2(جارًا أُوذي او رحمًا اقطع او ُاظلم او اظلم ان
  

  اإلفاضة حین اهللا رسول بشارة
 یا: تغرب ان الشمس ھمت حین لبالل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قال): السالم علیھ (السجاد عن
 الیوم ھذا في علیكم تطّول ربكم إّن): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قال انصتوا، فلما فلینصتوا، للناس: قل بالل
  .لكم مغفورًا فافیضوا مسیئكم، في محسنكم وشّفع لمحسنكم، فغفر

  
  .القوي من عیفللض یأخذ عدل اهللا فإّن. )3(الناس حقوق یعني) التبعات أھل إّال (الكالم ھذا بعد آخر نقل وفي

  
  أخرى بشارة
 على اقبل بعرفة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول وقف لّما: قال) السالم علیھ (المؤمنین امیر االمام
 في لھم ویجعل نفقاتھم، وتخلف اعطوا سألوا إن الذین مرات ثالث اهللا بوفد مرحبًا: وقال بوجھھ، الناس
  .)4(الحسنات من الفًا درھم لكّل اآلخرة

  
  الغفران موقف عرفات
 ألھل اهللا غفر اّال المؤمنین، من بعرفة وقف) البلد (كورة اھل رجل من ما: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
 من البیت ذلك ألھل اهللا غفر اّال المؤمنین من بیت أھل من بعرفة وقف رجل من وما المؤمنین، من الكورة تلك

  .)5(المؤمنین
  

 یغفر لم اّنھ یظّن وھو انصرف من جرمًا عرفات اھل اعظم: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا ىصل (اهللا رسول وعن
  .)6(لھ

  .)7(بعرفات اّال تغفر ال الذنوب من): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (وعنھ
  

 یقول عرفة، عشیة كان اذا: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي عن األلباب لب في الراوندي، القطب عن
 - عذابي وال رحمتي یروا لم عمیق، فج كل من جاؤوني غبرًا شعثًا وإمائي عبادي الى انظروا: لمالئكتھ اهللا

 النار من عتاقًا اكثر یومًا یر فلم الحاج، وغیر الحاج لھم غفرت قد اّني مالئكتي اشھدكم - والنار الجنة یعني
  .)8(ولیلتھا عرفة یوم من

 یقال السماء في بابا هللا إّن ونذیرًا بشیرًا بالحق بعثني والذي: حدیث في) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قال وعنھ
 العفو وباب الكرم وباب الجود وباب االحسان وباب التفّضل وباب الحاجات وباب التوبة وباب الرحمة باب لھ
  .)9(الخصال ھذه الوقت ذلك في اهللا من استاھل اّال احد بعرفات تجمع وال
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  ةاإلجاب موقف عرفات
 بجبال یقف فاجر وال بّر من ما: یقول) السالم علیھ (جعفر ابو كان: قال) السالم علیھ (الرضا الحسن ابي عن

  .)1(الدنیا ففي الفاجر واّما. واآلخرة الدنیا حوائج ففي البّر اّما لھ اهللا، استجاب اّال اهللا فیدعو عرفات
  
  تعالى اهللا من إّال عرفة یوم تسأل ال

 الناس، یسألون قوم الى عرفة یوم) السالم علیھ (الحسین بن علي نظر لقد: قال) السالم علیھ( الباقر االمام
 یكون ان الحبالى بطون في لما الیوم ھذا في لیرجى اّنھ الیوم، ھذا مثل في تسألون اهللا اغیر ویحكم فقال

  .)2(سعیدًا؟
  .)3(سائال یرّد لم عرفة یوم كان اذا) السالم علیھ (الحسن ابو وكان

  
  عرفات في) السالم علیھ (الصادق االمام نداء

 بأعلى ینادي وھو بالموقف، عرفة یوم)السالم علیھ (اهللا عبد ابا رأیت: قال المقدام، ابي بن عمر عن الكافي
 ثم طالب، أبي بن علي كان ثم االمام، كان) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول إن الناس أیھا: صوتھ

 وعن یدیھ بین لمن ّمرات ثالث فینادي) َھھ (ثم علي، بن محمد ثم الحسین بن علي ین،ثمالحس ثم الحسن،
 تفسیر عن العربیة اصحاب سألت مني اتیت فلّما: عمر وقال صوتًا، عشر اثنا خلفھ ومن یساره وعن یمینھ

 مثل: فقالوا یةالعرب اصحاب من أیضا غیرھم سألت ثم: قال) فاسألوني انا (فالن بني لغة ھھ: فقالوا) ھھ(
  .)4(ذلك
  .المطّوالت من فلتطلب ھذا من اكثر عرفة یوم اعمال: اقول

  
 دافع لقضائھ لیس الذي هللا الحمد: واّولھ) السالم علیھما (علي بن الحسین موالنا دعاء عرفة یوم ادعیة ومن
 رّب اهللا انت اللھم: ولھق وأولھ للموقف،)السالم علیھما (الحسین بن علي دعاء األدعیة ومن. مانع لعطائھ وال

 وقد) السالم علیھ (الصادق االمام دعاء ومنھا. السجادیة الصحیفة أدعیة من واألربعون السابع وھو العالمین
  .بعضھ الى اشرنا
 اهللا أن روینا فقد والسالم، الصالة علیھ الحسین عبداهللا أبي موالنا زیارة تركھا ینبغي ال التي األعمال ومن
 زّواره من وایاكم اهللا جعلنا. بعرفة وقف من الى ثم اوال،) السالم علیھ (الحسین زوار الى حمتھبر ینظر تعالى

 مشتركة وزیارات. عرفة لیوم مخصوصة زیارة والّسالم الصلوة علیھ ولھ. تعالى اهللا شاء إن ومحبیھ وشیعتھ
  .الزیارات كتب من فلتطلب الجامعة والزیارة اهللا امین زیارة مثل

  
  الحرم من عرفات خروج في الحكمة
 بابھ والحرم بیتھ الكعبة ألّن: فقال الحرم؟ في یكن لم ِلَم بالجبل الوقوف عن) السالم علیھ (المؤمنین أمیر سئل
  : لھ قیل. یتضّرعون بالباب وّقفھم وافدین، قصدوه فلّما

  
 تضّرعھم طال فلّما الثاني، بالحجاب وّقفھم بالّدخول لھم اذن لما ألّنھ: قال الحرم؟ في صار ِلَم الحرام فالمشعر

 الذنوب من تطّھروا) ظفر وتقلیم شارب قص من وسخھم أي (تفثھم قضوا فلّما قربانھم لتقریب لھم اذن بھا
 ألن قال التشریق؟ ایام الصیام حّرم َفِلَم: لھ قیل الطھارة، على بالزیارة لھم أذن وبینھ، بینھم حجابًا كانت التي
 معنى ألي الكعبة باستار فالتعلق: قیل اضیافھ، یصّوم ان بمضیف یجمل وال ضیافتھ في ھمو اهللا زّوار القوم
  .)5(ذنبھ عن یتجافى ان لھ ویخضع الیھ یتضّرع بثوبھ یتعّلق فھو وذنب جنایة آخر عند لھ رجل مثل: قال ھو؟

  
  الحرام بالمشعر الوقوف  -3
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 لمن قبلھ من كنتم وان ھداكم كما واذكروه الحرام المشعر عند اهللا فاذكروا عرفات من افضتم فإذا: (تعالى قال
  )1()الضالین

  )2()رحیم غفور اهللا اّن اهللا واستغفروا الناس افاض حیث من أفیضوا ثم(
 عن المزدلفة الى عرفات من دفعتم افضتم فمعنى امتالئھ، عن االناء فیض من مأخوذة االفاضة: المجمع في

  .وكثرة اجتماع
  

 من عنده والدعاء بھ والمبیت والمقام والصالة للحج، َمعَلٌم ألّنھ مشعرًا سّمیت المزدلفة ھو الحرام والمشعر
 الحرام المشعر الى ازدلف: بعرفات إلبراھیم قال جبرئیل ألن; مزدلفة الحرام المشعر سمي واّنما الحّج، اعمال
  .مزدلفة فسّمي

  
  .)3(وإقامتین وأحد باذان ةاآلخر والعشاء المغرب بین بھ یجمع ألّنھ جمعًا وسّمي
   المأزمین بین ما وحّده والوقوف، الّنیة المشعر في الواجب: الشرائع في وقال

  
 الى وللمضطّر الشمس، طلوع الى الفجر طلوع بین ما بالمشعر الوقوف ووقت. محسر وادي الى الحیاض الى

  .الشمس زوال
  

  .حجھ بطل تركھ تعّمد فلو عرفة، من ماعظ ركن بالمشعر الوقوف: جدیدة طبعة 123ص الدروس وفي
  

 بین المشترك من یكون أن فیمكن اآلن، الموجود المسجد ھو الحرام بالمشعر المراد الظاھر: الجواھر وفي
  .الجزء باسم الكل تسمیة باب من أو والبعض، الكّل

  
  الجبال على الصعود جواز

 الى یرتفعون: قال یصنعون؟ كیف علیھم وضاقت بجمف الناس كثر اذا: اهللا عبد ألبي قلت: قال سماعة
  .)4(المأزمین

  .الضرورة عند الجبال الى الصعود جواز على ویدّل موثق الحدیث: قال; الخبر نقل بعد المرآة وفي
  

 الشھیدان وجّوز. االصحاب كالم في بھ مقطوع االضطرار مع الجبل الى االرتفاع جواز: المدارك في وقال
 ما دون المشعر من الجبال من اقبل ما أّن والظاھر: الدروس في وقال. مشكل وھو اختیارًا ذلك وجماعة

  .)5(ادبر
  

  جھال الوقوف ترك
 یقفا ان جھال ھذین صاحبي اّن فداك جعلت): السالم علیھ (اهللا عبد البي قلت: قال بصیر ابي عن: المرآة في

 نفر وقد الیوم، كان حتى احد یخبرھما لم ھفإن: قلت ساعة، بالمشعر فیقفان مكانھما یرجعان: فقال بالمزدلفة،
 في قنتا قد ألیس: فقال بلى،: قلت بالمزدلفة؟ الغداة صلّیا ألیس: قال ثم ساعة، رأسھ فنكس: قال الناس،

  : قلت صالتھما؟
  

  .)6(الدعاء من الیسر یكفیھما وإّنما المشعر من والمزدلفة المزدلفة، من المشعر: قال ثم حجھما، تّم: فقال بلى،
  

  البقعة ھذه فضل وأّما
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 قال: قال عّمار بن معاویة عن الصحیح في بابویھ ابن رواه ما المكان ھذا فضل في روي ومّما: الحدائق في
 فیھ یذّل اّنھ وذلك المشعر، موضع من - تعالى - اهللا الى أحب منسك وجّل عّز هللا ما): السالم علیھ(ابوعبداهللا

  .)1(عنید جبار كّل
  

 بھذین یقف من: فقال وزرًا؟ الناس أعظم َمن: الحرام مسجد في رجل سألھ) السالم علیھ (قالصاد اإلمام
 و: قال ثم ابراھیم، مقام خلف وصلى البیت، بھذا طاف ثم الجبلین، ھذین بین وسعي ومزدلفة، عرفة الموقفین

  .)2(وزرًا الناس اعظم من فھو لھ یغفر لم اهللا اّن نفسھ في ظن
  الحرام المشعر في الدعاء
 ما وبالئھ آالئھ من واذكر علیھ، واثن اهللا فاحمد وقفت إذا: حدیث في قال) السالم علیھ (الصادق االمام

  :قولك من ولیكن)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي على قدرت،وصّل
 الجن ةفسق شّر عّني وادرأ الحالل، رزقك من علّي واوسع النار، من رقبتي فّك الحرام، المشعر رّب اللھم(

 موطني في جائزتي فاجعل جائزة، وافد ولكّل مسؤول وخیر مدعو، وخیر الیھ، مطلوب خیر انت اللھم. واالنس
  .)3()زادي الدنیا من التقوى اجعل ثم خطیئتي، عن تجاوز وان معذرتي، وتقبل عثرتي تقیلني أن ھذا،

  
  الحرام المشعر طریق في الدعاء

 دیني لي وسّلم عملي، وزّك موقفي، ارحم اللھم: فقل الطریق یمین عن) لتّلا (االحمر الكثیب الى انتھیت فإذا
  .)4(مناسكي وتقّبل

  
  الحرام المشعر على الوقوف استحباب

 اشتراكھ الظاھر كون من: سابقًا مّنا سمعت وقد. برجلیھ المشعر الصرورة یطأ أن ایضًا یستحّب: الجواھر في
 المخصوص الجبل وبین قزح، فیھا الداخل عرفتھا، التي بالحدود المحدود المخصوص المكان بین) المشعر(

 اآلیة في) عند (ظاھر لعّلھ بل وغیرھا، والكّشاف والوسیلة المبسوط محكي في الحرام المشعر بھ فّسر قد الذي
 یمین عن الوادي ببطن وانزل: الحلبي حسن في)السالم علیھ (الصادق وقول بل) الحرام المشعر عند (الشریفة

  .)5(المشعر من قریبًا لطریقا
  

 یطلق المشعر ان ریب ال: قال المشعر، تفسیر في األصحاب اختالف في المدارك قول نقل بعد: الحدائق وفي
 التسمیة وأّما مجازًا، العبادة مواضع عن عبارة ھي التي المشاعر احد كونھ باعتبار المحدود ھذا مجموع على

 فإّن وایضًا. عرفت لما األول ھو والظاھر االن، المسجد علیھ الذي كانالم أو للجبل مخصوصة فھي الحقیقیة،
 المّتسف الوادي من توّھمھ الذي القول ھذا تالئم ال المشعر الصرورة وطء استحباب على الداّلة األخبار
  .)6(الیھا اشار التي الحلبي روایة ونحوھا

   
  الوقوف حین الفجر صالة بعد الدعاء
 ھداك، الى بناصیتي وخذ واالخرة، الدنیا خیر لي واجمع الجھالة، من وانقذني لة،الضال من اھدني اللھم

 علمًا وجعلتھ فأكرمتھ، لك وذّل فرفعتھ، لك انخفض الذي المشعر بھذا مقامي ترى فقد. رضاك الى وانقلني
 على وبشري شعري تحّرم ان الحرام المشعر بحق أسألك إني اللھم. رجائي نیل مناي، فیھ فبّلغني للناس،
 الدارین وخیر الوامرك، واتباعًا بفرائضك وعمال دینك، في وبصیرة طاعتك، في حیاة ترزقني وان النار،
  .)7(برحمتك وجیراني واخواني واھلي وولدي ووالدي نفسي في تحفظني وان جامعًا،
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  الجاھلیة حّج
 وغیرھا، العرب بالد أنحاء جمیع من الكعبة الى یحّجون كانوا الجاھلیة في الناس ان: 614ص االحرام منھاج
 الكعبة حول یطوفون العرب وكان السماء، من منزل الحجر ھذا اّن ویعتقدون اهللا، بیت اّنھا یعتقدون وكانوا
 وكانوا واالثام، الذنوب من للتعري ثیابھم یخلعون وكانوا ویصفقون، یصفرون ونساء رجاال عراة حفاة

 حماھا، الى ویلجأون عندھا، ویتحالفون بھا یحلفون وكانوا السفر، من عادوا أو سافروا كلما بھا یطوفون
 ومشاعره)السالم علیھما (واسماعیل ابراھیم مّلة على الجاھلیة في العرب عند الحج ومازال بھا، ویستشفعون

 ،عنھم یدفع اهللا اھل اّنھم: فیھم الناس وقال الفیل، وقعة بعد قریش عظمت اذا حتى عندھم محترمة كّلھا
 الوقوف فتركوا منزلتنا، مثل العرب من ألحد ولیس البیت، والة نحن: وقالوا العرب، على بأنوفھم شمخوا
 زمن من الحج مكان واّنھا الحرام، المشاعر من أّنھا علمھم مع الحرم خارج في ألّنھا; منھا واالفاضة بعرفة

 بذلك وسّموا قریش وھم الُحمس، ثیاب في ّالا بالبیت یطوف ان ألحد ینبغي ال: وقالوا)السالم علیھ (ابراھیم
 في الحج لوازم من والمروة الصفا بین السعي كان وقد. عراة بالبیت طافوا یجدوا لم فإن دینھم، في لتحّمسھم
 فیھما للعرب وكان) نائلة (یسمى المروة على وآخر) اساف (یسمى الصفا على صنم لھم وكان الجاھلیة،

 وجعل الخرافات، غّیرت واشرقت، االسالم شمس طلعت ولّما السخیفة، عتقاداتاال من كغیره سخیف اعتقاد
 أفاض حیث من أفیضوا ثم: (تعالى قولھ ذلك في ونزل عرفات، من االفاضة)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي
 مكاء ّالإ البیت عند صالتھم كان ما: (تعالى قولھ ونزل عراة، الطواف عن ومنعھم عرفة، الحّج: وقال) الناس

 ان علیھ جناح فال اعتمر او البیت حج فَمن اهللا شعائر من والمروة الصفا إن: (تعالى قولھ ونزل) وتصدیة
 حیث من أفیضوا ثم: (تعالى قولھ المشعر الى عرفات من اإلفاضة حول تكملة التلخیص مع. اآلیة)بھما یتّطوف
  .)1()رحیم غفور اهللا إن اهللا واستغفروا الناس افاض

  
 وھم وحلفائھم لقریش امر واّنھ عرفات، من االفاضة بھ المراد ان أحدھما: قوالن فیھ قیل: المجمع في

 وكانوا منھ، نخرج فال اهللا حرم أھل نحن: ویقولون منھا، یفیضون وال بعرفة، یقفون ال كانوا ألنھم الُحمس،
 بالناس والمراد الناس، یفعل كما. منھا واالفاضة بعرفة بالوقوف فأمرھم منھا ویفیضون بالمزدلفة یقفون
  .العرب سائر

  
 ألّنھم قریش وھم احمس، جمع میم وسكون حاء بضم الُحمس ملّخصھ، ما البحرین مجمع في ما على الُحمس
 الحرم، من نخرج فال اهللا اھل نحن: ویقولون. بعرفة ال بمزدلفة یقفون وكانوا تشددوا، أي دینھم في تحّمسوا

  .الدین في الصلب الشدید حمسواال التفاخر والتحمیس
  

 واھل اهللا اھل انھم عقیدتھم في والشّدة والتعّصب التفاخر اھل كانوا أّنھم الُحمس، عنوان من فالظاھر: أقول
  .الطریقة ھذه بترك أمرتھم الشریفة واآلیة اهللا، حرم

  
 واآلیة والنحر، للرمي الشمس طلوع قبل النحر یوم منى الى المزدلفة من االفاضة بھ، المراد ان: الثاني القول
 والمراد. ثانیة افاضة تكون أن فوجب) افیضوا ثم: (قال ثم) عرفات من افضتم فاذا: (قال الّنھ; علیھ تدّل

: وقیل االشجعي بن مسعود بن نعیم عن) الناس لھم قال الذین: (قولھ في اّنھ كما) السالم علیھ (ابراھیم بالناس
  ).السالم علیھم (األنبیاء من بعدھم ومن اسحاقو واسماعیل ابراھیم الناس ان
  

 ویعّلمونھ الدین یعلمون الذین العلماء ھم: وقیل الیمن، اھل ھم: وقیل) السالم علیھ (آدم بالناس اراد: وقیل
  .الناس
  ).یتعّلمون (واالصح دّقة من یخلو ال االخیر تفسیر: أقول

  
  المزدلفة ھوام

                                                        
 .199/ البقرة  -1



 67

 من مناد نادى الترویة لیلة كانت فإذا ھوامًا، اهللا بالد اكثر المزدلفة اّن: قال) السالم علیھ (الباقر جعفر ابي عن
 انصرف فإذا ترى ال حیث فتسعھا الجبال في فتخرج: قال. اهللا وفداء عن ارحلن الھوام معشر یا: اهللا عند
  .)1(عادت الحاج

  
  المزدلفة تسمیة وجھ
  .)2(عرفات من الیھا ازدلفوا ّنھمأل مزدلفة سمیت إنما): السالم علیھ (الصادق االمام
: بعرفات)السالم علیھ (البراھیم قال) السالم علیھ (جبرئیل أن المجمع من اإلفاضة معنى بیان في مضى وقد

  .مزدلفة فسمي الحرام المشعر الى ازدلف
  

  المشعر أسرار من
 بالمشعر ومررت حصى،ال منھا ولقطت بمزدلفة، مشیت: قال الشبلي مع)السالم علیھ (السّجاد مخاطبة في

 معصیة كل رفعت اّنك نویت الحصى، منھا ولقطت بمزدلفة مشیت فعندما): السالم علیھ (قال. نعم: قال الحرام،
  . ال: قال وعمل؟ علم كل وثّبت وجھل،

  
 عّز هللا والخوف التقوى اھل اشعار قلبك اشعرت انك نویت الحرام بالمشعر مررت فعندما):السالم علیھ(قال

  .)3(الحرام بالمشعر مررت وال الحصى منھا رفعت وال بالمزدلفة مشیت ال): السالم علیھ (قال. ال: قال وجّل؟
  

  المشعر من الجمار حصى التقاط یستحب
  .)4(عنھ أجزاك بمنى رحلك من اخذتھ وان جمف من الجمار حصى خذ: قال عمار ابن

 ومسجد الحرام المسجد من إّال حرمال جمیع من الجمار حصى اخذ یجوز) السالم علیھ (الصادق وعن
  .)5(الخیف

 حمراء، وال بیضاء وال سوداء تأخذھا وال األنملة، مثل تكون الجمار حصى: قال) السالم علیھ (الحسن ابي عن
  .)6(الوادي بطن من وارمھا السّبابة، بظفر وتدفعھا االبھام، على وتضعھا خذفًا، تخذفھن منقطة كحلّیة خذھا
  .االصابع بأطراف رمي الخذف الصحاح عن
 فحسن، احتیاطًا زائدًا أخذ فإن حصاة، سبعون وھو الجمف من الجمار حصى التقاط یستحب: الدروس في قال

  .والخیف الحرام المسجد غیر یذكروا لم والقدماء األشبھ، على مطلقًا المساجد إّال بأسره الحرم من ویجوز
  

  ّسرمح وادي في والسعي الحرام المشعر من االفاضة
 فاسع اقرب منى الى وھو ومنى، جمع بین عظیم واد وھو محّسر بوادي مررت فإذا: قال االفاضة حدیث في
   ناقتھ، حرك) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فإّن تجاوزه، حتى فیھ
  

  .)7(بعدي تركت فیمن بخیر واخلفني دعوتي، واجب توبتي، واقبل عھدي، لي سّلم الّلھم: وقال
  .)8(فیھ سعى) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فإّن فیھ فاسع: آخر رخب وفي
 حتى یرجع ان فأمره. ال: فقال محّسر؟ وادي في سعیت ھل: ولده لبعض قال) السالم علیھ (الصادق االمام
  .)9(الناس سل فقال. اعرفھ ال: ابنھ لھ فقال: قال. یسعى
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  منى الى الحرام المشعر من االفاضة -4
 النحر، یوم المشعر من االفاضة: احدھما اثنین، اال مستحّبة وكّلھا امور منى نزول مقدمات: المستند في

  .علیھما منى في الیوم ذلك في الواجبة االفعال لتوقف; منى نزول: والثاني
  

  منى تسمیة وجھ
) السالم علیھ (جبرئیل أّن عباس، ابن عن ولما یراق أي الدماء من بھا یمنى لما بذلك سّمیت: الجواھر في قال
  ).السالم علیھ (آدم ألمنیة بذلك فسمیت الجنة اتمّنى: قال تمّن،: لھ قال ،)السالم علیھ (آدم یفارق ان اراد لما

 علیھ (جبرئیل ألّن: قال ذلك، عن سئل لّما ،)السالم علیھ (الرضا عن العلل عن المروي سنان ابن خبر وفي
 اسماعیل ولده مكان اهللا یجعل ان فتمّنى شئت، ما رّبك على تمّن): السالم علیھ (البراھیم ھناك قال) السالم
  .مناه اهللا فأعطاه لھ فداء بذبحھ یأمره كبشًا

  
 تتمن وال منى، الى بخروجك وزالتك غفلتك من واخرج ،)السالم علیھ (الصادق قول الثاني معنى یؤید: اقول
  .)1(تستحّقھ وال لك الیحل ما
  

 منى؟ الى خرجت: للشبلي)السالم علیھ (قال ثالث وجٌھ للشبلي) السالم علیھ (السجاد الماما نصیحة من ویظھر
. منى الى خرجت فما): السالم علیھ (قال. ال: قال ویدك؟ وقلبك لسانك من الناس آمنت اّنك نویت: قال. نعم: قال
  .)2(األمن بمعنى اّنھ الظاھر فان

  
  منى في المغفرة
 في فاّتسعي اھلك جاء قد منى یا: مناد نادى بمنى منازلھم الناس أخذ اذا): سالمال علیھ (الصادق االمام

  .)3(المغفرة بعد بالخلف ألیقنتم حللتم بمن تدرون لو مناد وینادي مائك، في واترعي فجاجك،
  

 المكان في لھا - تعالى - اهللا من البركة حصول عن كنایة بذلك والنداء واكثري، امتألي: أي اترعي: قولھ
  .والماء

  
  الحّجاج یبّشر منى في الصادق االمام
 الحج على یحثني وھو بمنى، ونحن العشّیات من عشّیة) السالم علیھ (اهللا عبد ابو لي قال یسار بن سعید

 ثم عیالھ، وعلى نفسھ على فانفقھ الرزق، ذلك فأخذ رزقھ من رزقًا اهللا رزقھ عبد أیما سعید یا فیھ، ویرغبني
  :قولھ الى الموقف الى عرفة عشّیة بھم یقدم حتى بالشمس ضحاھم قد اخرجھم

 نفسھ بھ فضّحى فانفقھ الرزق ذلك فأخذ رزقي من رزقتھ عبدي لھ، شریك ال - وتعالى تبارك - اهللا یقول
. )4(وارزقھ اھّمھ ما واكفیھ ذنبھ لھ اغفر مغفرتي، التماس الفرجة ھذه بھم شعب حتى بھم جاء ثم وعیالھ،
  .وسّدھا وبھم بھ ومألھا بیتھ اھل بعبادتھوعبادة المواضع تلك عّمر یعني واالصالح والجمع الرتق الشعب

  
  منى في المناسك

  .الحلق ثم الذبح ثم العقبة جمرة رمي: ثالثة النحر یوم منى مناسك أّن اعلم
  

  الرمي: األول
 وھو العدد ثانیھا النیة، احدھا امور فیھ ویجب الحج، افعال من الرابع الواجب وھو العقبة جمرة رمي: األول
 متفرقة یرمیھا ان خامسھا بفعلھ، بھا الجمرة اصابة رابعھا رمیًا، یسمى بما ایصالھا ثالثھا حصیات، سبع

  .)5(بنفسھ الرمي مباشرة سابعھا غروبھا، الى الشمس طلوع من وھو وقتھ في الرمي وقوع سادسھا متالحقة،
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  الرمي في الدعاء
 في وارفعھن لي فاحصھن حصیاتى ھؤالء اللھم: یدك في والحصى تقول الرمي، في الدعاء ویستحب: اقول
 نبّیك، سّنة وعلى بكتابك تصدیقًا اّللھم الشیطان، عّني ادحر اللھم وتقول حصاة، كّل مع وتكّبر ترمي ثم. عملي
  .)1(مغفورًا وذنبًا مشكورًا وسعیًا مقبوال وعمال مبرورًا حجًا اجعلھ اّللھم

  
  رحلك الى رجعت ما بعد الدعاء
  .)2(النصیر ونعم المولى ونعم الرّب فنعم توّكلت وعلیك وثقت بك اللھم

   
  الذبح: الثاني
 البائس وأطعموا منھا فكلوا األنعام بھیمة من مارزقھم على معلومات أیام في اهللا اسم ویذكروا: (الكریم القرآن
  .)3()الفقیر

  
 الى بالعمرة تمّتع فَمن: (تعالى اهللا قال والسّنة، والكتاب باالجماعین تمتعالم على الھدي یجب: المستند في

 ذلك كاملة عشرة تلك رجعتم اذا وسبعة الحج في أیام ثالثة فصیام یجد لم فَمن الھدي من استیسر فما الحج
  .)4()الحرام المسجد حاضري اھلھ یكن لم لمن

  
 فال واحد ھدي متمتع كل على ویجب تامًا، یكون ان ویجب الغنم، ثم البدن وافضلھا النعم، من كونھا ویجب
  .والكیفیة والزمان المكان من الذبیحة شروط مراعاة ویجب واحد، من اكثر عن الواحدة تجزي

  
 الصدقة في صرفھا یجب الصرف كیفّیة واما االضحى، یوم اعني النحر یوم زمانھا وأما منى، مكانھا أّما

  .)5(واالكل واالھداء
  

 جدًا كبیرًا یكون ال أن: الثالث والسالمة، الصحة: الثاني السن، األول امور الھدي في یعتبر: لتحریرا وفي
  .مھزوال یكون ال ان: الخامس االجزاء، تام یكون ان: الرابع

  
  الھدي شراء في المكاس

 یساوم قطیع على فواق) السالم علیھ (عبداهللا ابو فإذا فنظرنا، االضاحي فعّزت بمنى جماعة كّنا: سوادة قال
. نعم: فقلنا ِمكاسي؟ من تعّجبتم قد اظّنكم: فقال علینا اقبل فرغ فلّما ننتظر فوقفنا. شدیدًا مكاسًا ویماكسھم بغنم
  .)6(مأجور وال محمود ال المغبون إن: فقال

  
 من ورد ما افيین فال مخالفین لكونھم أو الھدي، غیر لكونھ أو جوازه، لبیان مكاسھ یكون أن یمكن التعلیقة في
 ال علي یا) السالم علیھ (علیًا أوصى) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (عنھ البحار ففي الھدي، ثمن في المكاس عدم

  .)7(مّكة الى والكراء - والنسمة - والكفن - االضحیة شراء في: اشیاء اربعة في تماكس
  

  بنفسھ الذبح یتوّلى أن یستحب
  .)8(لنفسھا فلتذبح امرأة كانت فان ):السالم علیھ (الصادق عن حدیث في
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 ید على الرجل یقبض ثم الصبي، ید في السكین یضع) السالم علیھما (الحسین بن علي كان اخر حدیث وفي
  .)1(فیذبح الصبي

  
 علیھ (علي ونحر وستین، ثالثًا بیده) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول نحر الثالث الحدیث وفي

  .)2(نعم: قال وثالثین؟ ًاسبع: قلت أماعز)السالم
  

 قطرة اّول فإّن ذبیحتك ذبح اشھدي: لفاطمة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قال الرابع الحدیث وفي
 ذلك سمع البحار وفي )3(عاّمة للمسلمین وھذا: قال أن الى علیك خطیئة وكل علیك، ذنب كّل بھا اهللا یغفر منھا
): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قال عاّمة؟ للمسلمین ام خاصة بیتك الھل ھذا اهللا رسول یا: فقال المسلمین بعض

  .)4(عاّمة للناس وھذا منھم أحدًا النار یطعم ال ان عترتي في وعدني اهللا اّن
   

  القبلة واستقبال التسمیة
 للذي وجھي ّجھتو: وقل اذبحھ، او وانحره القبلة بھ فاستقبل ھدیك اشتریت اذا): السالم علیھ (الصادق االمام
 العالمین رّب هللا ومماتي ومحیاي ونسكي صالتي ان - المشركین من انا وما حنیفًا، واألرض السموات فطر

  .)5(مني تقبل الّلھم. اكبر واهللا اهللا بسم ولك منك اللھم. المسلمین من وانا امرت وبذلك لھ، الشریك
  

  والثّج العّج یوم
 اصحابك مر محمد یا: فقال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي على ئیلجبر نزل: قال) السالم علیھ (علي عن
  .)6(البدن نحر والثّج بالتلبیة الصوت رفع فالعّج والثّج بالعّج

  
  الفاره بالھدي علیك
 ضحایاكم استفرھوا): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قال: قال) السالم علیھ (موسى الحسن ابي عن

  .)7(الصراط لىع مطایاكم فإّنھا
  

  .)8(مھزولة نسك من خیر رغیف صدقة: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (وعنھ
  

 وھو النحر یوم یخطب) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول سمعت: قال) السالم علیھ (علي المؤمنین امیر
 لكّل كفارة لھ قطرة اّول انك نّیتھ صدقت فمن. الدماء من فیھ تھرقون ما فالثج والعّج، الثّج یوم ھذا: یقول
 اّال. لھ مغفورًا اّال أحٌد الموضع ھذا من ینصرف ال بیده محمد نفس فوالذي اهللا، الى فعّجوا الدعاء والعّج ذنب،
  .)9(عنھا باالقالع نفسھ یحدث ال علیھا مصّر كبیرة صاحب

  
  األضحیة فضل
 عند االضحیة لصاحب یغفر إّنھ وضّحوا، تدانواالس االضحیة في ما الناس علم لو: قال) السالم علیھ (علي عن
  .)10(دمھا من تقطر قطرة اّول
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 أضّحي ما عندي ولیس األضحى یحضر اهللا یارسول: لھ قالت وقد سلمة ألّم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (وقال
  .)1(مقضي دین فإّنھ قاستقرضي)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قال واضّحي، فاستقرض بھ
  

  .)2(فاطعموھم اللحم من مساكینكم لیشبع االضحى ھذا اهللا جعل إنما): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (عنھ
  

  النحر یوم العمل افضل
 الوالدین بّر في ومشي مسفوك، دم من النحر یوم افضل عمل من ما: قال) السالم علیھ (الباقر جعفر ابي عن

 جیرانھ بقّیتھا الى دعا ثم نسكھ، صالح من عماط رجل او بالسالم، ویبدأ بالفضل علیھ یأخذ قاطع رحم أوذي
  .)3(االسراء وتعاھد والمملوك، المسكنة واھل الیتامى من
  

  التقصیر او الحلق: الثالث
  .)4()محلھ الھدي یبلغ حتى رُءوسكم تحلقوا وال: (تعالى قولھ
  .الواجبین الفردین افضل والحلق قّصر، شاء وإن حلق شاء إن یخّیر فھو الذبح، من فرغ فاذا: الجواھر في قال

  .نادر وھو مستحّب التقصیر أو الحلق: التبیان وفي الذبح، بعد الحلق یجب: الدروس في وقال
  

 إن تخّیر الذبح من فرغ اذا الحاج اّن - علیھم تعالى اهللا رضوان - االصحاب بین المشھور: الحدائق في وقال
 یجزي ال): سره قدس (المفید وقال لصرورة،ا حق في وتاّكد أفضل، والحلق قّصر شاء وإن حلق شاء

  .افضل والحلق التقصیر، اجزأه صرورة یكن لم ومن الحلق، غیر الصرورة
  

 بین المسماة وھي حّجتھ، اّول في حاج كل على األحوط على یتعّین والحلق): سره قدس (االستاذ مناسك وفي
  .)5(االولى الحجة اي) الصرورة (الفقھاء

  
  روالتقصی الحلق محل
 وجوبًا بھا قّصر أو فحلق رجع ناسیًا أو جاھال أو عالمًا أخّل فلو بمنى، یقّصر او یحلق ان یجب: الجواھر في
 قّصر أو حلق - ذلك تعّمد قد كان وإن - الرجوع من یتمكن لم فإن) قولھ الى (ذلك من شيء في أجده خالف بال

  .)6(اشكال وال بالخالف وجوبًا مكانھ
  

  الحلق وقت الدعاء
 بمثل والدعاء، المحلوق وتسمیة ناصیتھ، من األیمن بالقرن والبدء القبلة استقبال ویستحب: الدروس عن
  . )7(القیامة یوم نورًا شعرة بكّل أعطني اللھم: قولھ

  
  منى مناسك في الترتیب

 للمحكي فًاخال: قولھ الى الحلق، ثم الذبح، ثم الرمي،: النحر یوم واجب المناسك ھذه ترتیب): سره قدس (وقال
  .الوجوب عدم من والكافي والسرائر الخالف عن

  
  الحلق الصرورة على
 حجة حج لمن التقصیر وانّما یقّصر، وال رأسھ یحلق ان الصرورة على: قال) السالم علیھ (الصادق االمام

  .)1(االسالم
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 تلبي طلق لسان لھا شعرة لوّك القیامة یوم جاء دفنھ ثم بمنى، رأسھ حلق اذا المؤمن إّن): السالم علیھ (عنھ
  .)2(صاحبھا باسم

  
  الحلق بعد االحالل

 فیھ بخبیص النحر یوم الینا فأرسل بمنى، مولود) السالم علیھ (الحسن البي ولد: قال الحّجاج بن الرحمن عبد
 فسمع. لبیتا نزر لم: وقاال یأكال ان ومرازم الكاھلي وأبى انا، فاكلت: الرحمن عبد قال حلقنا، قد وكّنا زعفران،

 كانوا شيء أي في - بھ جاءنا الذي الرسول ھو وكان - لمصادف فقال كالمنا) السالم علیھ (الحسن ابو
 ثم الرحمن، عبد اصاب): السالم علیھ (فقال بعد نزر لم: وقاال اآلخران، وأبى الرحمن عبد أكل: قال یتكّلمون؟

 ابي جاء فلّما منھ، یأكل أن عبداهللا اخي وأبى منھ ناا فأكلت الیوم ھذا مثل في بھ اوتینا حین یذكر اما قال
 قد ألیس منك افقھ ھو: أبي فقال بعد، یزر ولم زعفران، فیھ خبیصًا اكل موسى اّن ابھ یا: فقال علي حّرشھ
  .)3(ُرُءوسكم؟ حلقتم

  
  الھدي بدل
 ثیابھ من یبیع لھ، ثیاب عیبتھ في الحج، الى بالعمرة تمتع رجل): السالم علیھ (الرضا الحسن البي قیل

  .)4(ثیابھ من شیئًا یأخذ وال یصوم المؤمن بھ یتزّین ھذا ال،: قال ھدیھ؟ ویشتري
  

  والمعدودات المعلومات
 ویذكروا (- عّزوجّل - اهللا قول في) السالم علیھ (علي قال: قال) السالم علیھ (اهللا عبد ابي عن عیسى بن حماد
  .)5(التشریق ایام المعدودات. العشر ایام: قال) معلومات ایام في اهللا اسم
  .)6()معدودات ایام في اهللا واذكروا: (تعالى قولھ

  
  .)7()معلومات ایام في اهللا اسم ویذكروا (تعالى وقولھ -
  

  التكبیر
 األیام وھي معدودات ایام في اهللا اذكروا): السالم علیھ (االمام قال) السالم علیھ (العسكري االمام تفسیر عن

 صالة من یبتدأ المكتوبات، الصلوات بعد التكبیر ھو الذكر وھذا النحر، یوم بعد التشریق ایام ھي لتيا الثالثة
  .التشریق ایام آخر من الظھر صالة الى النحر یوم الظھر

  
  .)8(الحمد وهللا اكبر اهللا - اكبر واهللا - اهللا إال إلھ ال - اكبر اهللا - اكبر اهللا
  

  منى في) وسلم آلھو علیھ اهللا صلى (النبّي خطبة
 حامل من فكم. یسمعھا لم من وبّلغھا فوعاھا، مقالتي سمع عبدًا اهللا َنضََّر: الخیف مسجد في منى یوم خطبتھ

 هللا العمل اخالص مسلم، عبد قلب علیھن یغّل ال ثالث! منھ افقھ ھو من الى فقھ حامل من وكم! فقیھ غیر فقھ
 دماؤھم تتكافؤ اخوة المؤمنون. ورائھم من محیطة دعوتھم فاّن ھملجماعت واللزوم المسلمین ألئّمة والنصحیة

  .)خطب / السفینة (ادناھم بذّمتھم یسعى سواھم من على ید وھم
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  النحر یوم) السالم علیھ (علي خطبة
 مشرك بالبیت یحّجن وال عریان، بالبیت یطوفّن ال: وقال سیفھ واخترط بالناس) السالم علیھ (علي خطب

 االرض في فسیحوا (اشھر اربعة فمّدتھ مّدة لھ یكن لم ومن مدتھ، الى فھو مدة لھ كانت نوم والمشركة،
  .)1()أشھر أربعة
 علیھ (المؤمنین امیر) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بعث): السالم علیھ (الحسین بن علي

 ان بھ مانادى فكان كّلھا، المواقف من االكبر الحج یوم ورسولھ اهللا بأذان فأّذن المؤذن واهللا علي وكان)السالم
  .)2(مشرك العام ھذا بعد الحرام المسجد یقرب وال عریان العام ھذا بعد یطوف ال
  

 االكبر سمي إّنما: قال) االكبر الحج یوم (اللفظة ھذه معنى عن) السالم علیھ (الصادق سألت غیاث بن حفص
): السالم علیھ (وعنھ. )3(السنة تلك بعد المشركون یحج ولم والمشركون، المسلمون فیھا حّج سنة كانت ألّنھا
 ورمي وجمع عرفة یوم االكبر الحج: آخر خبر وفي - العمرة االصغر والحج النحر یوم ھو االكبر الحج یوم

  .)4(العمرة االصغر والحج الجمار
  

  )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (منھ أخرى خطبة
 ایام وسط ھذا: قال اعلم، ورسولھ اهللا: قالوا ھذا؟ یوم أي تدرونأ): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (خطبتھ من

 المشعر ھذا): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قال اعلم، ورسولھ اهللا: قالوا ھذا؟ بلد أي تدرون ھل التشریق
 كحرمة حرام علیكم واعراضكم واموالكم دماَءكم واّن اال ھذا، بعد ألقاكم ال لعّلي أدري ال إّني: قال ثم الحرام،
  .)5(اقصاكم ادناكم فلیبلغ اال اعماكم عن فیسألكم رّبكم، تلقوا حتى ھذا بلدكم في ھذا یومكم

  
  منى في) السالم علیھ (الباقر االمام
 الفسطاط في) السالم علیھ (جعفر أبي عند كّنا: قال میسر، بن ثعلبة عن البزنطي روى: 149ص الدروس في

 الراّد ھو فكان احد، یتكّلم فلم منزلة؟ اهللا عند افضل البقاع أّي أتدرون: لنا فقال رجال، خمسین من نحوًا) منى(
  .فیھا بیتھ وجعل حرمًا، لنفسھ اهللا رضیھا الذي الحرام مّكة تلك: فقال نفسھ، على

  
 المسجد ذلك: فقال نفسھ، على الراّد ھو فكان احد، یتكلم فلم حرمة؟ افضل مّكة في بقعة أي أتدرون: قال ثم

  .امالحر
  
 ذلك: فقال. نفسھ على الراد ھو فكان احد، یتكلم فلم حرمة؟ اهللا عند اعظم المسجد في بقعة أي أتدرون: قال ثم

 غنیمتھ فیھ یذود كان الذي) السالم علیھ (اسماعیل حطیم ذلك الكعبة، باب الى االسود) الحجر (الركن بین
  .فیھ ویصّلي

  
 یجّنھ حتى النھار وقائمًا النھار، یجّنھ حتى مصلیًا باللیل قائمًا مقام،ال ذلك في قدمیھ صّف عبدًا أّن لو فواهللا
  !أبدًا شیئًا منھ اهللا یقبل لم البیت، أھل وحرمتنا حقنا یعرف ولم اللیل،

  
 اّنھ اما) الیھم تھوي الناس من افئدة فاجعل: (قال أن رّبھ على اشترط مما كان السالم علیھ إبراھیم ابانا إن اال
 الثور في السوداء الشعرة مثل الناس في مثلكم وإّنما ونظراؤكم، اهللا رحمكم أولئك فأنتم كّلھم، لناسا یعن لم

  .االنور
  

 لنوادب وكذا كذا مالي من لي اوقف جعفر أبو لي قال): السالم علیھ (الصادق قال ،)السالم علیھ (الباقر وصیة
  ).وصي/ البحار سفینة. (منى ایام بمنى سنین عشر تندبني
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  بمنى تتعلق خصلة

 اهللا رسول عن الدرداء أبو روى) للحجیج اتساعھا (بمنى تتعلق التي الخصال من: 176ص اللطیف الجامع في
 اّتسعت، الناس نزلھا فإذا ضّیقة، ھي لعجیب منى امر اّن اهللا رسول یا: قلنا: قال)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(

  .تعالى اهللا وسعھا حملت اذا كالرحم منى مثل ماإن): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي فقال
  
  منى حّد

 صلى (اهللا رسول عندھا االنصار بایع التي العقبة جمرة مّكة جھة من) منى (الموضع ھذا وحّد: الحرمین مرآة
 من لیست العقبة أّن والنووي الشافعي كالم وظاھر. محّسر وادي المزدلفة جھة ومن) وسلم وآلھ علیھ اهللا

 مترًا 637 وذلك الشاھقة الجبال بین المحصور الوادي فعرض عرضھ اما منھا، ھي یقول یرھماوغ منى،
  .الفاسي مقاس من استخراجًا

  
  منى مستحبات من جملة

  .للرمي الواجب القدر على زائدًا النھار بیاض أي التشریق ایام بمنى اإلقامة یستحب - 1
  .ذكره تقدم وقد النحر یوم ظھر اّولھا صالة عشرة خمس عقیب التكبیر ویستحب - 2
 مسجد في وافضلھ ونفلھا، فرضھا الخیف مسجد في كّلھا صلواتھ یوقع ان بمنى للمقیم ایضًا یستحب - 3

 في صّل): السالم علیھ (الصادق فعن المسجد، وسط في واقع وھو منھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
 المنارة عند عھده على)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا سولر مسجد وكان بمنى، مسجد وھو الخیف مسجد
  .المسجد وسط في التي

: قال)السالم علیھ (جعفر أبي فعن فیھ، ركعة مئة والصلوة مئة والتحمید والتھلیل التسبیح ایضًا ویستحب - 4
 مئة فیھ هللا ّبحس ومن. عامًا سبعین عبادة عدلت منھ یخرج أن قبل ركعة مئة بمنى الخیف مسجد في صّلى من

 مئة فیھ اهللا حمد ومن نسمة، احیاء اجر تھلیلة مئة فیھ اهللا ھّلل ومن. رقبة عتق كأجر لھ اهللا كتب تسبیحة
  .عزوجل اهللا سبیل في بھ یتصّدق العراقیین خراج اجر عدلت تحمیدة

  .)1(الصومعة اصل في ركعات ست صالة ایضًا ویستحب - 5
  

  مكة في المناسك
 الحج بطواف لیأتي; لیومھ ویستحب مّكة، الى العود علیھ وجب بمنى مناسكھ الحاج قضى اإذ: الدروس في

 كما والمستحب الواجب في وكیفّیتھا - الترتیب ھذا على وركعتیھ النساء بطواف یأتي ثم بعده، وسعیھ وركعتیھ
 النساء یغشي منب مخصوصًا النساء طواف ولیس - غیرھا عن ممیزاتھا ینوي اّنھ غیر العمرة في تقّدم

 ومالعبة وتقبیال وطیًا النساء بتركھ ویحرم. النساء في لھ اربة ال ومن والمرأة الخصي على فیجب اجماعًا
 بغیر الولي ویطوف الممیز الصبي ویلزم. منھّن االحرام حّرمھ قد كان ما وكل وشھادة، وعقدًا بشھوة ونظرًا
  .)2(البلوغ بعد النساء علیھما ویحرم ھما،غیر على یجب كما قضاؤه وجب تركاه فلو الممّیز،

  
  الزیارة لطواف مّكة دخول آداب

 واخذ االظفار تقلیم استحباب ھنا ویزید لدخولھا، الغسل من العمرة مبحث في تقدم ما مّكة دخول امام یستحب
  :145ص عمار ابن صحیح ففي المسجد باب على وقف اذا والدعاء الشارب،

 وسّلمھ لھ وسّلمني نسكك، على اعني الّلھم: قلت المسجد، باب على فقمت النحر، میو البیت الى انتھیت فإذا
 والبلد عبدك اّني اللھم. بحاجتي ترجعني وأن ذنوبي، لي تغفر أن بذنبھ، المعترف الذلیل العلیل مسألة اسألك لي

 الیك، المضطّر مسألة لكاسئ بقدرك، راضیًا المرك متبعًا طاعتك، وأوم رحمتك، اطلب جئت. بیتك والبیت بلدك،
  .)3(برحمتك النار من تجیرني وان عفوك تبلغني أن لعقوبتك، الخائف عذابك، من المشفق ألمرك المطیع
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 طفت حین قلت كما وقل وكبر، فاستقبلھ تستطع وان فاستلمھ، تستطع لم وان وقّبلھ، االسود الحجر أئت ثم
  .العمرة في احكامھا عرفت وقد والسعي بالطواف تأتي ثم مّكة، قدمت یوم بالبیت

  
 والقران واالفراد التمّتع الثالثة بأنواعھ الحج في واجب النساء طواف: اقول النساء طواف في الكالم بقي نعم
 الرجال من الحاج افراد جمیع على وجوبھ في اصحابنا بین الخالف: الحدائق في وقال المفردة، العمرة وفي

 الصحیح في الشیخ رواه ما ذلك على ویدل المنتھى، في االجماع علیھ ّدعىوا والخصیان، والصبیان والنساء
 أعلیھم الكبیرة والمرأة الخصیان عن) السالم علیھ (الحسن ابا سألت: قال یقطین، بن علي بن الحسین عن

  .كّلھم الطواف علیھم نعم،: قال النساء؟ طواف
 بالبیت، اطواف ثالثة الحج الى بالعمرة متعالمت على: المتمتع خصوص في) السالم علیھ (الصادق وقال

 وسعي) السالم علیھ (ابراھیم عندمقام وركعتان بالبیت طواف مّكة قدم اذا فعلیھ والمروة الصفا بین وسعیان
 ویصلي والمروة، الصفا بین وسعي طوافان للحج وعلیھ) للعمرة ھذا (أحّل وقد یقّصر ثم والمروة، الصفا بین
  ).السالم علیھ (ابراھیم مقام عند ركعتین بالبیت طواف كل عن

  
 أّیامھا في الجمار ورمي التشریق لیالي في بمنى المبیت الحج واجبات من عشر والثالث عشر الثاني الواجب

  .الصور بعض في األخیر الیوم وفي
  

  بمنى المبیت
 القدر: وقال. معذور غیر ناسك كل على عشر والثاني عشر الحادي لیلة بمنى المبیت یجب: الناسك دلیل في

 لھ ویجوز اللیل، ینتصف ان الى بھا ویبقى فیھا، الشمس علیھ تغرب أن ھو لیلة كل في المبیت من الواجب
 الوّل بھا مقارنًا المناسك سائر في تقّدم ما نحو لھ ناویًا بمنى المبیت في یكون ان ویجب ذلك، بعد الخروج
 لوجوبھ التمتع لحج بمنى اللیلة ھذه أبیت ویقول الّنھار من زءج في یقّدمھا أن واألولى الغروب، عند جزئھ
 عشر والثالث عشر والثاني عشر الحادي یوم الترتیب على الثالث الجمار رمى ویجب. )1(تعالى اهللا الى قربًة
  .منى في لیلتھ أقام إن
  

  التشریق ایام بمنى اإلقامة
 اهللا عبد ابا سألت: المرادي لیث فعن للرمي، الواجب قدر ىعل زائدًا التشریق ایام بمنى االقامة المستحبات، من

 علیھ (فقال اسبوعًا، بالبیت فیطوف البیت زیارة من فراغھ بعد منى اّیام مّكة یأتي الرجل عن) السالم علیھ(
  .)2(إلّي وأحّب افضل بمنى المقام): السالم

  
 العشر أیام من - عّزوجل - اهللا الى احّب فیھا الصالح العمل ایام من ما: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (عنھ
 صلى (قال اهللا؟ سبیل في الجھاد وال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول یا: قالوا الحجة، ذي عشر یعني
  . )3(ذلك من بشيء یرجع فلم ومالھ بنفسھ خرج رجل إّال اهللا سبیل في الجھاد وال): وسلم وآلھ علیھ اهللا
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  السادس الباب
  

  والمحصور المصدود أحكام في
   

 فیھ العاكف سواء للناس جعلناه الذي الحرام والمسجد اهللا سبیل عن ویصّدون كفروا الذین إّن: (تعالى قال
  .)1()والباد
  .)2()محّلھ الھدي یبلغ حتى ُرُءوسكم تحلقوا وال الھدي من استیسر فما احصرتم فإن: (تعالى وقال

  
  المصدود
 الطواف یمكنھ ال بحیث مّكة، دخول عن او الموقفین عن اّما عمرة، او بحج احرامھ بعد الممنوع ھو: المصدود
 یبعثھ أو الّصد، محل في ینحره او یذبحھ اّما بالھدي احرامھ عن فیتحّلل. باالستنابة ولو وقتھما آخر والسعي

 ایضًا التقصیر او الحلق ضّم نھم واحوط النحر یوم في یكون ان فاالحوط الّصد محّل في ذبحھ فإن التحّلل، بنّیة
 والتحّلل. احرامھ على یبقى ان ولھ السیاق، ھدى عنھ ویجزي. النحر او الذبح عند التحّلل ینوي ولكن الیھ،
  .)3(القابل الى االستطاعة بقاء او استقراره مع بذلك الحج عنھ یسقط وال. مفردة بعمرة

  
  المحصور
 ساق، قد یكن لم إن ھدیًا فیبعث تقّدم، ما أحد عن النسكین بأحد إحرامھ بعد بالمرض الممنوع ھو: المحصور

 وإّال بعثھ، بنفس یتحلل ان جاز حبسھ، حیث یحّلھ ان احرامھ في شرط قد كان فإن السیاق، ھدي أجزأه وإّال
 لغب فإذا معتمرًا، كان إن الكعبة وفناء حاجًا، كان إن منى وھو محّلھ الھدي یبلغ أن الى احرامھ على یبقى

 واجب عن احصاره كان اذا القابل، في یحج حتى النساء إال شيء كّل لھ وحّل قّصر نحره او ذبحھ زمان ومضى
 كان أو مستقر غیر واجبًا أو ندبًا كان ولو االقوى، على یستنیب ان جاز بنفسھ الرجوع عن عجز ولو. مستقر
 فإن إلتحق الحصر زال ولو األقوى، على نساءال طواف عنھ یطاف ان أجزأه بإجارة او بتبّرع الغیر عن نائبًا
 ویسقط یمكنھ ال فیما فینیب بعده وما النحر یوم مناسك عن حصر ولو فال، وإّال الحج، ادرك فقد الموقفین ادرك

  .)4(المبیت
  

  منى من النفر
  .)5()اتقى ِلمن علیھ إثم فال تأخر ومن علیھ إثم فال یومین في تعّجل فَمن: (تعالى قولھ

  
 غابت اذا اّنھ والفي قبلھ یجوز الثاني وفي الزوال، بعد اّال یجز لم األول في نفر إذا اّنھ في الخالف: لمرآةا في

  .)6(الثاني النفر علیھ ویتعّین باللیل ینفر ان لھ یجوز ال منى في وھو عشر الثاني الیوم في الشمس
  

 نتعّجل ان نرید إّنا): السالم علیھ (عبداهللا بيأل قلت: قال ایوب ابي عن الصحیح منھامافي االخبار، علیھ ویدّل
 الیوم واما. الشمس تزول حتى تنفر فال الثاني الیوم أّما: لي فقال ننفر؟ ساعة فأي النفر لیلة وكانت السیر
 علیھ اثم فال یومین في تعجل فَمن (یقول - ثناؤه جّل - اهللا فإن اهللا بركة على فانفر الشمس ابیضت فإذا الثالث

  .)7()علیھ اثم فال تأّخر ومن: (قال ولكنھ تعّجل اّال احد یبق لم سكت فلو ،)علیھ اثم فال تأخر نوَم
 اثم فال تأخر وَمن علیھ اثم فال یومین في تعّجل فمن: (- وجّل عّز - اهللا قول عن) السالم علیھ (الصادق وسئل
  .)8(لھ ذنب ال مغفورًا یرجع): السالم علیھ (قال) علیھ
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  السابع الباب

   
  المستحبات بعض في

   
  االخوان عن الطواف استحباب
 بین فیما قاعد وھو المسجد في) السالم علیھ (موسى الحسن ابا فأتیت مّكة من رجعت: قال ابیھ عن الحضرمي

 وصّل أسبوعًا، عّني طف: الرجل لي قال رّبما مّكة الى خرجت إذا إّني اهللا، رسول یابن: لھ فقلت والمنبر، القبر
  .لھ اقول ما ادر لم رجعت فاذا ذلك، عن شغلت فرّبما ركعتین، عني

  
 الطواف ھذا ان اللھم: وقل ركعتین وصل اسبوعًا فطف نسكك فقضیت مّكة اتیت اذا): السالم علیھ (قال

 وعبدھم حّرھم بلدي، اھل جمیع وعن خاّصتي، وعن ولدي وعن زوجتي وعن واّمي ابي عن الركعتین وھاتین
  .)1(صادقًا كنت اال »ركعتین عنك وصلیت عنك طفت قد اّني«: للرجل تقول أن بأس فال اسودھم،و وابیضھم

  
 األبوین وعن) السالم علیھم (واألئمة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي عن الطواف ویستحب: الدروس وفي

  .واالخوان واالھل
   

  الكعبة وداع
 وان أسبوعًا، وطف البیت فوّدع اھلك، فتأتي مّكة من تخرج ان اردت اذا: قال) السالم علیھ (الصادق االمام

 تستطع لم وان واختم، بھ فافتح وإّال فافعل، شوط كل في الیماني والركن االسود الحجر تستلم ان استطعت
 على صل اللھم: قل ثم قولھ الى مّكة قدمت یوم صنعت ما مثل عنده فتصنع المستجار تأتي ثم علیك، فموسع
 رسالتك بّلغ كما اللھم. خلقك من وخیرتك ونجیبك وحبیبك وأمینك ونبّیك ورسولك عبدك محمد وآل محمد
  .الیقین أتاه حتى جنبك وفي فیك وأوذي بأمرك، وصدع سبیلك في وجاھد

  
 والرضوان والبركة المغفرة من وفدك من احد بھ یرجع ما بافضل لي مستجابًا منجحًا مفلحًا اقلبني اللھم

 اللھم. بیتك من العھد آخر تجعلھ ال اللھم. قابل من فأرزقنیھ احییتني وان لي، فاغفر أمتني ان لھمال. والعافیة
 كان وقد وأمنك، حرمك ادخلتني حتى بالدك في وسیرتني دابتك على حملتني امتك، وابن عبدك وابن عبدك اني
 وال زلفى، الیك وقّربني رضًا، يعن فازدد ذنوبي لي غفرت قد كنَت فان ذنوبي، لي تغفر ان بك ظّني حسن في

 كنت ان انصرافي أوان وھذا داري، بیتك عن تنأى ان قبل لي فاغفر االن فمن لي تغفر لم كنت وإن تباعدني،
 وعن خلفي ومن یدي بین من احفظني اللھم. بھ وال بك مستبدل وال بیتك، عن وال عنك، راغب غیر لي اذنت
  .)2(ومّني خلقك من ذلك ولّي فإّنك وعیالي، عبادك مؤونة واكفني اھلي، تبلغني حّتى شمالي وعن یمیني

  
   استطرادًا) السالم علیھ (الحسن ابي وداع
 خّر المسجد باب من یخرج ان اراد فلّما البیت، وّدع) السالم علیھ (الحسن ابا رأیت: قال محمود ابي ابن

  .)3(أنت إّال إلھ ال أن على انقلب اني اللھم: فقال الكعبة فاستقبل قام ثم ساجدًا،
  

  )السالم علیھ (الجواد جعفر ابي وداع
 وّدع ومائتین، عشرة خمس سنة في)السالم علیھ (الثاني جعفر ابا رأیت: قال الكوفي، علي بن الحسن عن

 استلمھ السابع الشوط كان شوط فلّما كل في الیماني الركن یستلم بالبیت وطاف الشمس، ارتفاع بعد البیت
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 الى الكعبة دبر الى خرج ثم ركعتین، خلفھ فصّلى المقام اتى ثم. بیده وجھھ مسح ثم. بیده ومسح جرالح واستلم
  .)1(..الحّناطین باب من خرج ثم یدعو، طویال علیھ وقف ثم بطنھ، عن الثوب وكشف البیت فالتزم الملتزم،

  
  مّكة من الخروج عند الصدقة
 فیكون بھ یتصدق تمرًا یبتاع ان یخرج ان وأراد نسكھ، قضى ذاا للحاج ینبغي): السالم علیھ (الصادق االمام
  .)2(ذلك نحو او سقطت قّملة او حّك من حّجھ في علیھ دخل لعّلھ لما كفارة

  
  العمرة استحباب

 مضي ثانیة العمرة جواز في بعض اشترط شھر، كل في المفردة العمرة ویستحب: 393ص 7ج الفائدة مجمع
 زمان كل في العمرة فیجوز لھ الحّد: بعض وقال ایام، عشرة: وبعض السنة،: عضوب االولى، العمرة من شھر

  .واجبًا یزاحم ان مثل مانع یمنعھ لم ما
  
 ابن صحیحة في ما مثل بالعمرة الترغیب في الواردة االخبار عموم ھو االخیر دلیل فلعّل: المذاھب ادلة اما

 بال أخرى بعد مرة من أعم وھي - شاء السنة شھور أي في یعتمر المعتمر): السالم علیھ (الصادق عن عّمار
  .اخرى دون بوقت لھا اختصاص فال مشروعة واّنھا - وغیره فصل

  
 واالقوى كالحج، العمرة تكرار یستحب: قال فإّنھ مناسكھ في الگلپایگاني السید المذھب ھذا اختار ومّمن: اقول
 آخر، عن ایام بعشرة او بعض عن كما بشھر بارهباعت قیل وإن بشيء، العمرتین بین الفصل اعتبار عدم

  .)3(یوم كل في بھا االتیان فیجوز
  
 ینافیھ نادر بعید بالسنة القول وبالجملة: قال ان الى المذاھب سایر ادّلة ذلك بعد ذكر األردبیلي المحقق إّن ثم

 محتمل التحدید وعدم قرب، من یخلو ال والشھر واالخبار، االعتبار یرّده ضعیف والعشر الجملة، في االخبار
 في صریح وعدم فیھ، فتأمل بینھما لما كّفارة العمرة الى العمرة): السالم علیھم (عنھم ورد ما مثل للعموم فیھ

  .فتأمل ذلك في ورد ما تأویل إلمكان التحدید
  

  العمرة افعال
 علیھ، مروره مع المواقیت احد من اإلحرام ثم النیة: ثمانیة فأفعالھا المفردة العمرة اما: 245ص الناسك دلیل
 او الحلق ثم السعي ثم وركعتاه الطواف ثم. الحل ادنى فمن وإّال الحرم، خارج كان ان اھلھ دویرة فمن وإّال

  .وركعتاه النساء طواف ثم التقصیر،
  
 الجّنة، بھاثوا الحّجة: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي عن فماروي االخبار من الندب منھ یستفاد ما اّما

  .)4(رجب عمرة العمرة وافضل ذنب، لكّل كّفارة والعمرة
  

  .)5(بینھما لما كّفارة العمرة الى العمرة): السالم علیھ (الرضا الحسن ابي وعن
 بأھلھ مّكة الى فیھا یمشي ُعَمر اربع في) السالم علیھ (موسى اخي مع خرجنا: قال جعفر بن علي وعن

 وعشرین اربعة وأخرى یومًا، وعشرین خمسة وأخرى یومًا، وعشرین ستة یھاف مشى منھن واحدة - وعیالھ
  .)6(یومًا وعشرین واحدًا واخرى

  
  الطواف في االكثار
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 یطوف أن فلھ یتمكن لم أشواط فإن سبعة طواف كل طوافًا، وستین ثالثمئة بمّكة مقامھ مّدة یطوف ان یستحب
 شاء إن كالصالة فإّنھ علیھ، یقدر فبما یستطع لم فإن وعًا،اسب وخمسین اثنین; شوطًا وستین واربعة ثالثمئة
  .استكثر شاء وإن استقل

  
  بمّكة القرآن ختم

 یرى حتى یمت لم بمّكة القرآن ختم َمن: الخبر ففي مّرة، اقل ال; بھا إقامتھ مّدة القرآن یختم ان ویستحب
  .)1(الجّنة من منزلھ ویرى)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول

  
  )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(النبّي مولد زیارة
 المعروف المكان في المكّرمة بمّكة وھو) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول سّیدنا مولد زیارة یستحب
  ).وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي بمولد مشھور وھو اللیل، بسوق

  
 تلك في صّلیت وإّني غالبًا، الباب مسدود الصفا امقّد مسّقف مربع بناء بصورة المولد صار زماننا وفي: اقول

  ).المكّرمة مكة مكتبة (مكتوب للصفا المقابل جدارھا اعلى وفي - مولودھا على اهللا صلى - الغرفة
   

  علیھا اهللا سالم الزھراء مولد
 المعروف قالزقا في بمّكة -عنھا اهللا رضي - خدیجة أّمھا دار في وھو اهللا، رسول بنت فاطمة السیدة مولد
 علیھ اهللا صلى (اهللا رسول یسكنھا كان الدار وھذه: األزرقي قال. خزیمة دار الطبري وسماھا الحجر، بزقاق
 علیھ اهللا صلى (النبي یزل ولم بھا، وتوّفیت اوالدھا جمیع وولدت بھا، ابتنى وفیھا خدیجة مع) وسلم وآلھ
: لھا یقال قبة وبھا المسجد، صفة على اآلن الدار ذهھ وغالب المدینة، الى ھاجر حتى بھا ساكنًا)وسلم وآلھ
  .)2(الحرام المسجد بعد بمكة موضع افضل ھذه خدیجة ودار. الوحي قّبة
  

 َمعلم أو معرق الزقاق جدار في نصب وقد سنة، ثالثین قبل المسجد صفة على الدار ھذه زرت إّني: اقول
 أبي لسوق (مالصقًا الذھب بسوق یسمى الذي السوق في) السالم علیھا (الزھراء فاطمة شارع (علیھ منقوش
 كثیر وانطمست تبّدلت كما وانطمست تبّدلت وقد الصفة، تلك على الدار رأیت ما االخیرة السنوات وفي) سفیان

  .الشریفة والمزارات المقّدسة واالماكن والمساجد الدور من القّیمة االثار من
  

  حراء غار إتیان
 یسمى جبل في حراء غار في وھو علیھ نزل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا سولر على الوحي نزل ما اّول
 الناس، عن منعزال فیھ اهللا ویتعبد فیھ یجاور ما كثیرًا)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول وكان النور، بجبل
  .)3( بالزیارة الناس ویقصده السلف عن الخلف یأثره مشھور معروف وھو

  
  الغار ھذا ةمالزم في السّر
 غیره ولیس انحراف، غیر من الكعبة مستقبل النور جبل في الذي الغار ان الوجھ لعّل: اللطیف الجامع في قال

 وان البعثة، قبل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (للرسول متعبدًا كان واّنھ) حراء غار (مكانة ھذا من فترى كذلك،
  .الصدور في لما شفاء وفیھ للناس وھدى نور ھو الذي القرآن من سورة اول نزلت بھ
  

 وارتفاعھ جلوسًا، اشخاص خمسة نحو تسع الشمال نحو بابھا فجوة عن عبارة الغار ھذا: الحرمین مرآة وفي
  .ثور جبل یرى كما العظیمة وأبنیتھا مّكة یرى الجبل ھذا قّنة على والواقف متوّسطة، قامة
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 في وھو الحق جاءه حتى التعّبد وھو فیھ فیتحّنث حرا، بغار ویخل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان
 ارسلني، ثم الجھد مني بلغ حتى فغّطني فاخذني: قال بقاري، انا ما: قال اقرا،: فقال الملك فجاءه حراء، غار
 انا ما: قلت اقرأ: فقال ارسلني، ثم الجھد، مني بلغ حتى الثانیة فغّطني فأخذني بقارئ، انا ما: قلت اقرأه فقال
 اقرأ* علق من االنسان خلق* خلق الذي رّبك باسم اقرأ: (فقال ارسلني ثم الثالثة، فغّطني فاخذني. بقارئ
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بھا فرجع) یعلم لم ما االنسان علم* بالقلم عّلم الذي* األكرم ورّبك
 فقال الروف عنھ ذھب حتى فزملوه لونيزم زملوني: فقال خویلد بنت خدیجة على فدخل فؤاده، یرجف)وسلم

 كّال): السالم علیھا (خدیجة فقالت نفسي، على خشیت لقد: الخبر واخبرھا لخدیجة)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
 نوائب على وتعین الضیف، وتقري المعدوم، وتكسب الكل، وتحمل الرحم لتصل إنك أبدًا، اهللا یخزیك ال واهللا
  .)1(الحق

  
  ثور غار اتیان
  )2()معنا اهللا إّن تحزن ال لصاحبھ یقول إذ الغار في ھما إذ اثنین ثاني: (..تعالى قولھ
 علیھ اهللا صلى (النبي أّن صّح وقد فیھ، مناف بن ثور لنزول; ثور جبل لھ یقال الذي الجبل في الغار ھذا وقع
 النبّي ان وروي) الغار في ھما ذا اثنین ثاني (كتابھ في اهللا ذكره الذي غاره في اختفیا بكر وأبا) وسلم وآلھ

 والحمامتین فنبتت، وشجرة بابھ، على فنسجت العنكبوت اهللا امر الغار دخل لّما) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
 صحیح في كما ثالثًا المذكور الغار في مكثھ وكان نسلھما، من بمّكھ الذي الحمام ھذا إّن ویقال. بابھ على فعشتا

  .)3(البخاري
  
 اهللا صلى (اهللا رسول فراش على طالب أبي بن علي بات لیلة اّن: االحیاء كتاب في الغزالي عن ر،البحا في

 اآلخر من اطول احدكما عمر وجعلت بینكما، آخیت أّني ومیكائیل جبرئیل الى تعالى اهللا أوحى)وسلم وآلھ علیھ
 بن علي مثل كنتما افال الیھما، تعالى اهللا فاوحى وأحباھا الحیوة منھما كل فاختار بحیاتھ، صاحبھ یؤثر فأّیكما
 بنفسھ یفدیھ فراشھ على فبات) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (محمد وبین بینھ آخیت) السالم علیھ (طالب أبي

 وجبرئیل رجلیھ، عند ومیكائیل رأسھ عند جبرئیل فكان عدوه، من فاحفظاه األرض الى اھبطا بالحیاة، ویؤثره
 نفسھ یشري من الناس ومن: (عّزوجّل اهللا فأنزل المالئكة بك اهللا یباھي طالب ابي یابن مثلك من بخ بخ ینادي
  .)4()بالعباد َرُءوف واهللا اهللا مرضات ابتغاء

  
 علیھ (فقال وجوھھم، في علي فوثب الفراش، وقصدوا الحجرة الى وثبوا قریش، اصبحت فلّما: 51ص وفي

 الجبال، في فتفّرقوا عنكم؟ خرج فقد بالدنا، من نخرجھ قلتم لستمأ قال محمد، أین: لھ قالوا شأنكم؟ ما): السالم
 باب على بھم فوقف الیوم، الیوم كرز ابا یا: فقالوا االثار، یقفو ابوكرز لھ یقال خزاعة، من رجل فیھم وكان
 وھذه م،المقا في التي القدم الخت إنھا واهللا محمد قدم ھذه فقال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول حجرة
 صعدوا یكونوا اّما المكان ھذا جازوا ما: قال ثم الغار، باب على اوقفھم حتى بھم زال فما ابنھ او قحافة ابي قدم
 الشعاب في وتفّرقوا انصرفوا، العنكبوت نسج الغار باب على رأوا فلّما األرض، تحت دخلوا او السماء، الى

  ).وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا رسول عن اهللا وصرفھم
  

 جاء َمن: واسفلھا مّكة بأعلى ینادي منادیًا امر قد جھل ابو كان: 99ج ،40ص في اهللا رحمھ المجلسي قال
! بعیر؟ مئة فلھ علیھ دّل او قحافة بابن جاء او بعیر، مئة فلھ علیھ دّل أو) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (بمحّمد
 للحمام) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي فدعا انصرفوا، الغار فم على العنكبوت ونسج الحمامتین رأوا فلّما

  .تعالى اهللا جنود من جند ھي: وقال العنكبوت قتل عن ونھى الحرم، في وانحدرن جزاءھن وفرض
  

  القمر انشقاق محل اتیان

                                                        
 .57ص 1ج  -1
 .40 / التوبة  -2
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  .)1()مستمر سحر ویقولوا یعرضوا آیة یروا وإن* القمر وانشق الساعة اقتربت: (تعالى قولھ
 آدم قبر إّن: قیل. مشھور وھو الصفا، على مشرف الجبل وھذا قبیس، ابي جبل في العظیمة یةاال ھذه وقعت

  .)2(الجبل ھذا في) السالم علیھ(
  
 كنت إن: فقالوا ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول الى المشركون اجتمع: عّباس ابن قال: المجمع في

. نعم: قالوا. تؤمنون فعلت إن). وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (هللا رسول لھم فقال. فرقتین القمر لنا فشق صادقًا
 فرقتین القمر فانشق قالوا، ما یعطیھ أن رّبھ)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فسأل بدر، لیلة وكانت

 جماعة القمر انشقاق حدیث روى وقد اشھدوا، فالن یا فالن یا ینادي) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا ورسول
  .المفّسرین من جماعة وعلیھ الصحابة من كثیرة

  
 ولم قیل كما قبولھا على والمفسرون الحدیث اھل واّتفق ذلك، على الروایات استفاضت قد: المیزان تفسیر وفي

 یعرضوا آیة یروا وان (التالیة اآلیة بداللة مدفوف مزّیف وقولھم والبلخي، وعطا الحسن اّال منھم فیھ یخالف
  .)3(القمر النشقاق شامل مطلق) آیة (قولھ أن على شاھد اوضح سیاقھا فإّن) مستمر سحر ویقولوا

  
 روایات في)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(لرسولللھ القمر انشقاق ورد: الروائي البحث في وقال التلخیص، مع

 من وكذلك وّقفت غیر من والعلماء محدثوھم تسّلمھ وقد كثیرًا،) السالم علیھم (البیت اھل أئمة عن الشیعة
  .العامة

  
 وابو مردویھ وابن المنذر وابن جریر ابن اخرجھ ما المنثور الدر عن العامة طریق عن تنقل التي االخبار ومن
 صلى (النبي عھد على القمر انشق: قال مسعود، ابن عن مسروق طریق من الدالئل في كالھما والبیھقي نعیم
 ال محمدًا فإن السفار بھ یأتیكم ما انتظروا: فقالوا كبشة، ابي ابن حرس ھذا: قریش فقالت) وسلم وآلھ علیھ اهللا

 وانشق الساعة اقتربت (اهللا فأنزل رأیناه قد نعم: فقالوا فسألوھم، السفار فجاء. كلھم الناس یسحر ان یستطیع
  ).القمر

  
 علیھ، واثنى اهللا فحمد بالمدائن الیمان حذیفة خطبنا: قال السلمي الرحمان عبد ابي عن جمع اخرجھ ما ومنھا

 اهللا رسول عھد على انشق قد القمر وان أال اقتربت، قد الساعة وان أال القمر، وانشق الساعة اقتربت: قال ثم
  .السباق وغدًا المضمار الیوم وان أال بفراق، آذنت قد الدنیا وان أال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
  

 الكرات من كرة وانشقاق االیة، ھذه على یدّالن والسّنة الكتاب: آخر بحث في ایضًا الطباطبائي السید وقال
 المعجزات اآلیات ومنھا للعادة، الخارقة الحوادث ووقوع العقلیة، استحالتھ على دلیل ال نفسھ في ممكن الجّویة
 من كنی لم وإن االیة، ھذه قبول الواجب فمن الكریم، القرآن علیھ الشواھد اوضح ومن ووقوعًا، امكانًا جائز

  .)4(الدین ضروریات
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  الثامن الباب
  

  المعالم األثریة في مكة وحدودھا
   
  مكة في المساجد -1
 الف بمئة فیھ الصالة وُتعّد المساجد أشرف وھو العالم، في نظیر لھ لیس الذي المسجد ھو: الحرام المسجد - 1

  .ھفی الصالة إلقامة وإیاكم اهللا وفقنا فیھ، الكالم بعض نقدم وقد صالة،
  
 صلى (اهللا رسول امر وقد ،)للسیل الحاجز الردم، (الردم عند مّكة بأعلى یقع المسجد ھذا: الرایة مسجد - 2
 وھذا الرایة، بمسجد سمي مسجد موضعھ في ُأسس ثم المكان، ھذا في النصر رایة بنصب)وسلم وآلھ علیھ اهللا

  .بدةالمعا میدان تدخل ان وقبل المعابدة طریق في وقع االن المسجد
  
 ویسّمیھ األكرم، الرسول على الجن سورة نزول محل وھو الحجون، مقبرة من بالقرب یقع: الجن مسجد - 3

 عنده یتوافى حتى وقف الیھ انتھى اذا حتى بمكة یطوف كان الحرس صاحب ألّن الحرس، مسجد مّكة اھل
  .مكة الى منحدرًا رجع توافوا فإذا وعرفاؤه، حرسھ

  
 كان: یقال)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي مولد من بالقرب اللیل بسوق مسجد وھ: المختبى مسجد - 4

  .الكّفار من فیھ یختبي اهللا رسول
  
 صلى (النبي إّن: یقال منى الى الذاھب یسار على المعابدة میدان في االن یقع المسجد ھذا: اإلجابة مسجد - 5

  .فیھ صلى) وسلم وآلھ علیھ اهللا
  
 ایضًا وھو المكان، ھذا في بركت) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي ناقة ألن بذلك ميس: النوق مسجد - 6

  .)1(وعرفات منى الى الذاھب یمین على المعابدة في واقع
  
  مّكة حوالى المساجد -2

 التسمیة وجھ في وقیل العمرة، بمسجد عصرنا في واشتھر عائشة منھ اعتمرت الذي: التنعیم مسجد منھا،
  .نعمان بینھما والوادي ناعم، لھ یقال جبال یساره وعن نعیم، لھ یقال جبال یمینھ على ألّن بالتنعیم،

  
 بعد الطائف من مرجعھ بعمرة،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي منھ احرم الذي وھو: الجعرانة مسجد منھا،
 غرز) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (يالنب أّن الفاكھي عن ونقل. نبّي ثالثمئة المسجد ھذا من احرم: قیل. مّكة فتح

 في وقیل الناس، وسقى)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي منھ فشرب الماء، فنبع المحل ذلك في المیمون رمحھ
 وال: (تعالى قولھ فیھا نزل التي ھي إّنما عباس ابن وعن قریش، من امرأة اسم جعرانة إن: التسمیة وجھ

 ولم االزرقي، ذكرھا واطرافھا مكة في كثیرة مساجد: أقول)أنكاثًا قوة بعد من غزلھا نقضت كالتي تكونوا
  .خبرھا من شيء على نقف ولم الیوم، تعرف

  
  منى في المساجد -3
 عظیمة قّبة المسجد صحن وفي وسیف مسجد وھو الجنوبیة، الجھة في بمنى المسجد ھذا :الخیف مسجد - 1

 حّجة في) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول خیمة موضع وھي محراب، وبھا عقود، ثمانیة على اقیمت
  .)2(الخمسة االوقات بمكانھا النبّي صلى وقد الوداف

  

                                                        
 .والجامع االزرقي تاریخ من التلخیص  -1
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 االسف ومن البناء بقاء مع القّبة تلك موضع في وصلیت مرارًا المسجد زرت اني الشكر ولھ هللا الحمد: اقول
 اصلھ من المسجد بنیان قّلبوا بل االثر ھذا سبطم یكتفوا ولم ھذا عصرنا في الشریف البنیان ھذا محوا الشدید
 سبعمأة فیھ صلى الذي المسجد ھو وھذا شيء االثار من یبق ولم مسقفًا، كّلھ المسجد وصار جدیدًا بنیانًا وبنوا
  .)1()السالم علیھم (االنبیاء من غفیر جم االرض ھذه في دفن االخبار بعض وفي نبي،

  
 العباس، عمھ بحضرة األنصار)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول یھاف بایع التي وھي :البیعة مسجد - 2

  .مكة جھة من منى حد ھي التي العقبة بقرب وھو
  
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول نحر: یقال والوسطى االولى الجمرتین، بین وقع الذي :النحر مسجد - 3

 اسماعیل، الذبیح بھ فدى الذي ھو بالكبش مرادوال الكبش، المسجد ھو ھذا ان: یقال وقد عنده ھدیھ) وسلم
) السالم علیھ (الخلیل منحر في ھدیھ نحر)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي باّن عّباس ابن رواه بما ذلك ویؤید
  .)2(بھ المفدي الكبش فیھ نحر الذي

  
  المقابر -4
 قبور وبھا والشمال، الیمین عن نشّقی الطریق ویشقھا مكة، اھل مقبرة المعالة :30ص 1ج الحرمین مرآة في

 وبھ - عنھا اهللا رضي - المؤمنین أّم خدیجة السیدة قبر على شاھقة قّبة االیسر وبالشّق الصحابة، من كثیر
 ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي اجداد وھاشم المطلب وعبد مناف عبد مقابر: لنا قیل قباب، جملة ایضًا

  .البط ابي عّمھ قبر على قبة وكذلك
  

 وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي زوج خدیجة السّیدة ضریح وفیھا مّكة، مقبرة المعلى: 9ج الوجدي تاریخ وفي
 الرسول والدة وھب بنت آمنة السیدة قّبة الجنوب الى خدیجة السیدة قّبة وقبالة تجّددت، قّبة داخل وھو)وسلم

 جّده قّبة وبجوارھا)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (لنبيا عم طالب ابي قّبة شمالھا وفي)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
 وال بالمعلى ودفن فمات 158 سنة في حاجًا مّكة حضر قد وكان المنصور، جعفر ابي قبر وفیھا. المطلب عبد

  .)3(الحجون مقبرة أیضًا وتسمى .والصالحین والتابعین الصحابة من ذلك غیر وفیھا - مكانھ یعرف
  

  :والبیت الحجون على الجرھمي الحرث یتأسف) الحجون على التأسف (109ص 13ج العرب لسان وفي
  

  سائٌر بمّكة یسمر ولم أنیس *** الصفا الى الحجون بین یكن لم كأن
  رـالعواث دودـوالج يـاللیال صروف *** فابادنا اھلھا كّنا نحن ىـبل

  
  الحجون في المدفونین ِمن

  
 الشھید ابن المعالم صاحب المحقق ابن االستبصار شارح دمحم الشیخ المحدث الفقیھ االستبصار شارح - 1

 االوان ذلك في وال البالد، تلك في لیست وردًا واعطاه رجل فجاءه طائفًا كان انھ حقھ في اشتھر مما الثاني،
 مّكة جاور یره، فلم السؤال ذلك بعد یراه ان اراد ثم الخرابات، ھذه من: فقال بھ؟ اتیت این من: لھ فقال

 الكبرى خدیجة مزار من قریبًا المعالة في ودفن سنة، وخمسون ثالث العمر من ولھ بھا وتوّفي فةالمشّر
  ).السالم علیھا(
  
 كما زمانھ، في لھ النظیر المنزلة، عظیم القدر جلیل كان محمد، بن الدین زین الشیخ المرحوم الشیخ ولد - 2

  .والده من قریبًا الةالمع في ودفن بھا وتوّفي مّكة جاور االمل، صاحب ذكره
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 توّفي الحرام، اهللا بیت وجاور الطائفة، ھذه عّباد من كان الكبیر الرجال صاحب االسترآبادي محمد المیرزا - 3
) السالم علیھ (الحجة بلقاء تشرف من باب في البحار 13 في المجلسي العّالمة ذكر - المعالة في ودفن بمكة
 اهللا بیت حول أطوف لیلة ذات كنت إّني: قال مرقده اهللا نّور السترآباديا السند السید عن جماعة اخبرني انھ

 غیر في حمراء ورد من طاقة اعطاني مّني قرب فلّما الطواف، في فأخذ الوجھ، حسن شاب أتى إذ الحرام
  .أره فلم عني غاب ثم الخرابات من: فقال سیدي؟ یا این من: لھ وقلت وشممت، منھ فأخذت أوانھ،

  
 ودفن بمكة وتوّفي المشرفة، ومّكة المنورة المدینة جاور االسترآبادي شریف محمد بن امین محمد لىالمو - 4
  .المعالة في
  
 ألّمھ العلم صاحب واخوه البیھ، المدارك صاحب اخو المّكي ثم الجبعي العاملي الموسوي الدین نور السید - 5

  .بھا وتوّفي سنة عشرین من اكثر بمّكة سكن
  
  .اإللھي الشریف بالحرم الشھید المعّظمة، لمّكة المجاور االسترآبادي، مؤمن محمد المیرا السید - 6
  
 مّكة في تشیعھ ألجل قتل وقد القامساني، العابدین زین االمیر الشھید الشریف زمانھ مجتھد الفاضل - 7

 وابي المطلب، عبد رمقاب عند حیاتھ حال في لنفسھ ھّیأه الذي القبر في ودفن الخالف، اھل بأیدي المعظمة
 اهللا بیت موّسس من كان اّنھ وھي كبیرة بفضیلة - علیھ اهللا رضوان - السید امتاز وقد) السالم علیھما (طالب

  .السالم دار في النوري قّصتھ ذكر وقد علیھ، تعالى اهللا فضل من وھي الحرام،
  

  مّكة حوالى في المدفونون
  
 بعد على سرف مقابر في وقبرھا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول زوجة الحارث بنت میمونة - 1

  .مّكة من فرسخین
 مّكة بین قریة وھي ابواء في وقبرھا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول والدة وھب بنت آمنة - 2

  .والمدینة
  .الطائف في وقبره المّطلب عبد بن عباس بن اهللا عبد - 3
  .الطائف في دفنا)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بناا الطیب والسید الطاھر السید - 4
 فیل في وقبره) السالم علیھم(والرضا والكاظم والصادق الباقر اصحاب من بزیغ بن اسماعیل بن اهللا عبد - 5

  .مّكة قرب قریة
 اّنھ) السالم علیھ (الجواد االمام وعن. معھ استشھد من مع فخ ارض في الحسني علي بن حسین الشھید - 6

  .)1(مّكة في داخل والحال التنعیم طریق في وقع ومشھده. فخ من اعظم مصرع الطف بعد لنا یكن لم: قال

                                                        
 .628ص/ االحرام منھاج  -1
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  الخاتمة

   
  طالب أبو البطحاء سید* 
  

  اـفقام ًاـشخص نـالدی لـمث اـلم *** وابنھ طالب ابو والـول
  )1(اـالحمام سـج ربـبیث ذاـوھ *** وحامى آوى بمّكة فذاك

  
  )السالم علیھ (النبّي مدح في طالب أبي شعر

  
  ًاـدفین رابـالت يـف أوسد حتى *** بجمعھم الیك یصلوا لن واهللا
  عیونًا منك وقّر بذاك وابشر *** غضاضة علیك ما بأمرك فاصدع

  ًاـامین قبل وكنت صدقت دـولق *** ناصح أّنك وعلمت ودعوتني
  ًاـدین یةرـالب انـادی رـخی نـم *** محمد دین بأّن علمت ولقد

  
 تفسیره، في الشیرازي البكر أبو ذكرھا التي التالیة الوقعة في الحرام المسجد في االشعار ھذه إنشاء: أقول

 علیھ اهللا صلى (اهللا رسول علّي فأتى المسجد في قائمًا كان) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي أّن: وملّخصھا
 یا: فقال یصّلیان، بھما طالب ابو فاجتاز معھ، یصلي یمینھ عن فقام المسجد، في یصلي قائم وھو)وسلم وآلھ
 الواحد عبادة الى ادعوك وانا اعبد، ما یعبد علي اخي ومعي واالرض السموات إلھ أعبد: قال تصنع؟ ما محمد

  :یقول وأنشأ نواجذه بدت حتى طالب أبو فضحك القّھار،
  

  .)2(فیناد التراب في أغّیب حتى *** بجمعھم الیك یصلوا لن واهللا
  

 متشابھات كتابھ في آشوب شھر ابن االوحد العّالمة: قال: 341ص 1ج الغدیر في) سره قدس (االمیني وقال
 ثالثة على تزید إیمانھ على الداّلة طالب أبي اشعار إن: )3()ینصره من اهللا ولینصرن: (تعالى قولھ عند القرآن
  .نبّوتھ ویصّحح)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي یكاشف من فیھا یكاشف بیت االف

  
  )عنھ اهللا رضي (طالب ألبي) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول شفاعة
 یوم كان اذا): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قال عمر، بن اهللا عبد عن بإسناده فوائده في الرازي
  . )4(الجاھلیة في كان لي واخ طالب ابي وعمي واّمي البي شفعت القیامة

  
 مشّفعك اهللا اّن: جبرئیل لي قال): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قال: شرحھ في الحدید ابي ابن وعن
 وبیت طالب، ابو كّفلك وحجر المطلب، عبد بن اهللا عبد انزلك وصلب وھب بنت آمنة حملتك بطن ستة، في

  .)5(الجاھلیة في لك كان واخ المطلب، عبد آواك
  

  والده على) المالس علیھ (علّي رثاء
  

  الظلم ونور المحول وغیث *** المستجیر عصمة طالب ابا
  مـالنع يـول علیك ىـفصّل *** الحفاظ اھل فقدك ھّد لقد

  )1(مـع رـخی من للّطھر كنت فقد *** رضوانھ ربك ولّقاك
                                                        

 .317ص ،3ج / شرحھ في الحدید ابي ابن  -1
 .357ص 7ج / الغدیر  -2
 .40 / الحج سورة  -3
 .378ص 7ج الغدیر  -4
 .اسد بنت وفاطمة طالب ابو كفلك حجر خبر وفي المصدر عن 311ص 3ج  -5
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  )السالم علیھ (ابیطالب حق في) السالم علیھ (الباقر االمام كلمة
 كفة في طالب أبي ایمان وضع لو: فقال نار، من ضحضاح في اباطالب اّن الّناس قولھی عّما) السالم علیھ (سئل

) السالم علیھ (المؤمنین امیر أن تعلموا الم: قال ثم ایمانھ، لرجح األخرى الكفة في الخلق ھذا وایمان میزان،
  .)2(عنھم؟ بالحج وصیتھ في اوصى ثم حیاتھ، في طالب وابي وابنھ اهللا عبد عن یحج ان یأمر كان

  
  )السالم علیھ (الصادق االمام كلمة
 االیمان، اّسروا الكھف اصحاب ان: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول ان): السالم علیھ (عنھ

  .)3(مرتین اجره اهللا فاتاه الشرك واظھر االیمان اسّر اباطالب واّن مّرتین، اجرھم اهللا فاتاھم الكفر، واظھروا
  

  الحنفي الموصلي اإلمام كالم
 االخبار شھاب كتاب على شرحھ في وحشي بابن المشھور الحنفي الموصلي الحسین بن احمد االمام ذكر

 في االجھوري العّالمة المالكیة أئمة من ایضًا ذلك على ونّص كفر، طالب ابي بغض اّن: القضاعي للعّالمة
 صلى (النبي بحمایة إّال یذكر ان الینبغي: طالب ابي ذكر عند فقال الشفا، على حاشیتھ في والتلمساني فتاواه

 وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي أذّیة بمكروه ذكره وفي وفعلھ، بقولھ ونصره حماه الّنھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا
 فھو طالب ابا ابغض من: طاھر ابو وقال یقتل، والكافر كافر) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي وموذي)وسلم
  .)4(كافر

   
  اهللا رحمھ المطلب دعب
 ابرھة سریر إنحناء من ذلك ویظھر باھرة، وآیات وافرة ومناقب ظاھرة جاللة ذا المطلب عبد كان: السفینة في
 اصحاب قّصة من إیقانھ وكثرة جاللتھ وتظھر فیھا، ماء ال مفازة في راحلتھ خف تحت الماء انفجار ومن لھ،

 كان اّنھ فیظھر البحر، قبل من یأتي ماذا فانظر قبیس ابا اعل :ولده لبعض وقولھ لھ، الفیلة واحترام الفیل
 دخولھ من ایضًا وتظھر زمزم، حفره من جاللتھ أیضًا وتظھر ابرھة، اصحاب الستئصال الطیر یأتي باّنھ عالمًا
 عبد اتاه)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي مولد بعد وذلك بالحبشة، ظفر لّما الیمن، ملك یزن ذي بن سیف على

 المبعوث النبي جّد یكون باّنھ واخبره الملك فأكرمھ للتھنئة قریش من رجال وعشرین سبعة مع وافدًا المطلب
 دعا ثم وینصره یراه ان یتمنى وكان ربھ، عند من یأتي وبما بھ مؤمن انھ نفسھ على واشھده تھامة، من

 علیھ اهللا صلى (محمد الى لیسّلمھا المطلب عبد الى وسّلمھا العضباء، وناقتھ الشھباء وبغلتھ العقاب بفرسھ
  .الرجال مبلغ بلغ اذا) وسلم وآلھ

  
  حّقھ في) السالم علیھ (المؤمنین امیر كلمة
قط  صنمًا مناف عبد وال ھاشم وال المطلب عبد جّدي وال ابي عبد ما واهللا): السالم علیھ (المؤمنین امیر قال
  .)5(بھ متمسكین)السالم علیھ (ابراھیم دین على البیت الى یصّلون كانوا: قال یعبدون؟ كانوا فما: قیل
  

 الملوك، وھیبة االنبیاء سیماء علیھ واحدة أّمة القیمة یوم المّطلب عبد یحشر): السالم علیھ (الصادق عن
  .)6(وصّیھ طالب وابو حّجة المطلب عبد إّن: وقال

  
  )السالم علیھ (وفاتھ
 ھذا ویعرف بالحجون، دفن حتى یبكي المطلب عبد جنازة خلف كانو سنین، ثمان وللنبي المطلب عبد توّفي

  .)1(اجمعین عنھم اهللا رضي وخدیجة مناف وعبد طالب أبي قبر ایضًا وفیھا بالمعالة، الموضع
                                                                                                                                                                                        

 .نفسھ المصدر  -1
 .نفسھ المصدر  -2
 .نفسھ المصدر  -3
 .نفسھ المصدر  -4
 .نفسھ المصدر  -5
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  .مّرة غیر زیارتھم ورزقنا الصالحین، اهللا عباد وعلى علیھم والسالم. مكررًا بزیارتھم تشرفت وقد: اقول

  
  )السالم علیھا (جةخدی المؤمنین أّم
 علیھ(علّي الرجال من)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا برسول آمن من أّول: قال عباس ابن عن: السفینة في

  .خدیجة النساء ومن ،)السالم
  
 حین بي اسري لیلة لي قال جبرئیل إن: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عن الخدري سعید ابو

 لقیھا فلما السالم، ومني اهللا من خدیجة على تقرأ ان حاجتي: قال حاجة؟ من لك ھل لجبرئی یا وقلت رجعت،
 والیھ السالم ومنھ السالم ھو اهللا إّن: فقالت جبرئیل، قال الذي لھا قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
  .السالم جبرئیل وعلى السالم یعود

  
  .المدني الحرم وھو الثاني القسم ویتلوه ،الكتاب من االّول القسم في الكالم آخر ھذا

   

                                                                                                                                                                                        
 .نفسھ المصدر  -1
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  الثاني القسم
   
  المدني الحرم

   
  

  وخاتمة فصال اثناعشر فیھ
  

  األول الفصل
  األسماء في

   
 الى استقصاھا وقد الشریفة، البلدة لھذه أسماًء المصطفى، أخبار دار الى الوفاء تاریخھ، في السمھودي ذكر

  .منھا المشھور ىعل نقتصر ونحن اسمًا، وتسعین اربعة
  
 ھذه وفي المدینة، بھا المراد: قالوا)1()فیھا فتھاجروا واسعة اهللا أرض تكن ألم: (تعالى اهللا قال اهللا، ارض - 1

  .)2(یخفى ال ما التعظیم مزید من اإلضافة
  .)3()االسالم قّبة المدینة (حدیث في كما الھجرة ارض - 2
 ھاجر من ُیحبون قبلھم من واإلیمان الدار تبّوءوا والذین: (نصاراال على مثنیًا تعالى اهللا قال االیمان - 3

  .)4()الیھم
  .ومصیره مظھره ألّنھا; باإلیمان المدینة اهللا سّمى: قیل تفسیره، في البیضاوي قال
  .)5(جحرھا الى الحّیة تأِرز كما المدینة الى یأِرز االیمان: الحدیث وفي

 حّیًا فیھ بمكانك شّرفتھ الذي البلد بھذا لك یحلف أي: عیاض عن - )6()البلد بھذا اقسم ال: (تعالى قال البلد، - 4
  .)7(المكّرمة مّكة أسماء من إّنھ: وقیل - المدینة یعني مّیتًا، وببركتك

 أخافھ حرمي اھل أخاف َمن: الحدیث وفي حّرمھا، الذي ألنھ; )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول حرم - 5
  .)8(اهللا
 الطّیب ِلحلول او الشرك ادناس من لطھارتھا الطاھر وھو المثناة، بتشدید الّطیب من إّما بذلك سّمیت: بةطّی - 6

 َمن: بّطال ابن قال. بھا الطیب ریح ووجود رائحتھا، وطیب امورھا لطیب المثناة بسكون الطیب من وإّما - بھا
 من عھد كما طیبھا لیس نفحة المدینة تربةل: االشبیلي وقال حسنة، رائحة وحیطانھا تربتھا من یجد سكنھا
 في توجد ال رائحة فیھا وللمطر ریحھا، طیب خصائصھا من: یاقوت وقال. االعاجیب من عجب ھو بل الطیب،
  :العّطار اهللا عبد أبي قول أحسن وما. غیرھا
  )9(!الرطُب مندلال ما الكافور ما المسك فما *** نسیمھا طاب) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول لطیب

 بالمدینة اجعل اللھم (لحدیث ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (بدعائھ فیھا بارك تعالى اهللا ألّن: المباركة - 7
  .)10(الظاھرات األمور من الدعوات تلك وآثار الصحیحة االحادیث من وغیره) البركة من بمّكة جعلت ما ضعفي

 مدینة علم فھو كثیرة اماكن على اطلق وإن والمدینة) وسلم آلھو علیھ اهللا صلى (الرسول ومدینة المدینة - 8
 غیرھا، الفھم الى یتبادر ال اطلق إن بحیث غیرھا في علمًا كونھ ھجر و) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول

  .)1(معرفة اّال فیھا یستعمل وال

                                                        
 .97/ النساء  -1
 10ص 1ج  -2
 .المصدر  -3
 .9 / الحشر  -4
 11ص  -5
 .1 / البلد  -6
 .12ص  -7
 .13ص  -8
 .16ص  -9

 20ص  -10
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 ُمھاجري المدینة): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قولھ في لما) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول مضجع - 9
  .)2(األرض في ومضجعي

 صلى (اهللا رسول نھى: وقیل نفسھا، المدینة على یثرب اطالق في والشك مختلفة، اقاویل فیھ قیل یثرب - 10
 عن حكایة ھو إّنما بھ تسمیتھا من القرآن في وقع وما المدینة، على یثرب اطالق عن) وسلم وآلھ علیھ اهللا
  .االصل فلیراجع التفصیل اراد ومن ،)3(نالمنافقی قول

                                                                                                                                                                                        
 .22ص  -1
 .24ص  -2
 8 ـ 11ص  -3
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  الثاني الفصل
  مّكة؟ أم أفضل المدینة ھل

   
 تفضیل على ذلك بعد واجمعوا نفسھا، الكعبة على حتى الشریفة االعضاء ضّم ما تفضیل على اإلجماع انعقد قد

  .افضل أیھما واختلفوا البالد، سائر على والمدینة مّكة
  

 االطالق، على األرض بقاع افضل الشریفة االعضاء ضّمت التي البقعة أن في فخال ال: قالوا: الفاكھي وقال
  .أیضًا السموات بقاع افضل اقول وأنا

  
 وارواحھم األنبیاء مواضع ان الحق: قال أنھ الصف، سورة تفسیر في المحقق شیخھ عن السمھودي ونقل

  .)1(والسماء األرض من سواھا ما كل من اشرف
  

 من علیھ ینزل الشریف القبر وھو البلدان، سایر دون فیھ لخصوصّیة البلد تفضیل كونی قد: السبكي وقال
: السمھودي قال. آخر لمكان ذلك ولیس العقول، ادراكھ عن تقصر ما ولساكنھ والمالئكة، والرضوان الرحمة
 غیر وھي األّمة فیضھا یعّم المحل بذلك النازلة والبركات الرحمات: اقول اّني على بمكان، النفاسة من وھذا

  .األنبیاء خیر نبّیھا كون بسبب أّمة خیر األّمة كانت ولذا متناھیة،
  

 اهللا، حمدت خیرًا رأیت فإن علّي تعرض اعمالكم بأّن: ذلك بیان وجاء لكم، خیر وفاتي: الحدیث في ورد وقد
 إذ أّنھم ولو (تعالى قولھ بذلك یشھد ومما ذنوبكم، اهللا استوھبت روایة وفي لكم، استغفرت ذلك غیر رأیت وإن

  .)2()رحیمًا توابًا اهللا لوجدوا الرسول لھم واستغفر اهللا فاستغفروا جاءوك أنفسھم ظلموا
  

 المدینة تكون أن ذلك من یلزم ھل النزاع وإّنما الترب، افضل تربتھ كون في نزاع ال: حجر ابن الحافظ قال
  .)3(ال؟ أم مّكة من افضل

  
 بن الحسن رواه ما: منھا المعظمة، مّكة على المنورة المدینة افضلیة البیت اھل مةأئ روایات من یظھر: اقول

 انت؟ تقول شيء أي: فقال: بالمدینة او بمّكة المقام أفضل أّیھما) السالم علیھ (الحسن أبا سألت: قال الجھم،
 أن فأزعم انا اّما: لھ قلتف: قال قولي، الى یرّد قولك إّن): السالم علیھ (قال قولك، مع قولي وما فقلت: قال

 علیھ (اهللا عبد ابو قال لقد ذلك، قلت لئن اّما): السالم علیھ (فقال بمكة، اإلقامة من افضل بالمدینة المقام
: قال ثم) المسجد في (علیھ فسّلم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قبر الى جاء فطر، یوم ذلك) السالم

  .)4()وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول على منابسال الیوم الناس فّضلنا لقد
  

 رجل او بالمدینة یأتي وال مكة یأتي رجل أفضل أّیھما) السالم علیھ (الرضا الحسن البي قلت: قال: أیضًا ومنھ
 في نقول نحن: فقلت انتم؟ تقولون شيء أي: لي فقال مّكة؟ یأتي وال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي یأتي

 ابو شھد لقد ذلك قلت لئن اما: فقال ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي في فكیف) السالم علیھ (نالحسی
 فّضلنا لقد: یحضره لمن قال ثم علیھ، فسّلم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي على فدخل بالمدینة عیدًا عبداهللا

  )5()وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول على لسالمنا دونھا فما مّكة كّلھم البلدان اھل
  

  رتبتھا وعلّو كربالء ارض
 الناس یأتیني ظھري، على اهللا بیت ُبنَي وقد مثلي َمن: قالت الكعبة ارض إن: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
 فیما بھ فّضلت ما فضل ما وقّري، كّفي أن: الیھا تعالى اهللا فأوحى! وامنھ؟ اهللا حرم وجعلت عمیق، فج كّل من

                                                        
 28ص ،1ج  -1
 .64 النساء  -2
 .38ص  -3
 .272ص ،10ج/ الوسائل  -4
 .273ص / نفسھ المصدر  -5



 92

 فضلتك ما كربالء تربة ولوال البحر، ماء من فحملت البحر في غرست االبرة بمنزلة إّال كربالء ارض عطیتا
 العّالمة اشار الخبر ھذا والى. افتخرت بھ الذي البیت خلقت وال خلقتك، ما كربالء ارض تضّمنتھ من ولوال

  :بقولھ الطباطبائي
  

  )1(لرتبةا علو بان لكربال *** والكعبة كربال حدیث ومن
  

: منھا موضع الى بیده وأومأ فیھا نزل صّفین الى مسیره في بكربالء) السالم علیھ (المؤمنین امیر مّر ولّما
 ثم محمد، آلل ثقل; دمائھم مھراق ھھنا: وقال آخر، موضع الى اشار ثم ركابھم، ومناخ رحالھم موضع ھھنا
 لبكائھ، معھ من وبكى عبرتھ وارسل )2(حساب بغیر الجنة یدخلون اقوام منك لیحشرّن یاتربة لك واھًا: قال

 ال الشھداء، سادة ھم وصحبھ بیتھ اھل من عصابة في ھھنا یقتل الحسین ولده بأّن صحبھ من الخواص واعَلَم
  .)3(الحق یلحقھم وال سابق یسبقھم

  
 التشرف افوالطو الحج وجوب في الحكمة واّن والمدینة، مّكة حدیث من البحث موضوع الى نرجع: اقول

  :التالیة األخبار في بالتأّمل وعلیك. علیھم الوالیة وعرض ،)السالم علیھم (واألئمة المرسلین سید بحضرة
 بوالیتھم، فیخبرونا یأتونا ثم بھا، فیطوفوا االحجار ھذه یأتوا أن الناس امر إّنما): السالم علیھ (الباقر االمام

  .)4(نصرھم علینا ویعرضوا
  

  .)5(االمام لقاء الحج تمام): مالسال علیھ (وعنھ
 الى خرجتم إذا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا برسول اتّموا: قال -) السالم علیھ (المؤمنین أمیر علّي وعن
  .)6(امرتم وبذلك جفأ تركھ فإّن الحرام، اهللا بیت

  
 یزرني ولم مّكة اتى َمن: الق أّنھ -) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عن) السالم علیھ (الصادق االمام
 لھ وجبت شفاعتي لھ وجبت ومن شفاعتي، لھ وجبت زائرًا اتاني وَمن القیامة، یوم جفوتھ المدینة الى

  .)7(الجنة
  الحرمین؟ بأّي البدئة
 البأس: قال الرجعة، في أو افضل البدأة في بالمدینة الممّر عن) السالم علیھ (الحسن ابا سألت یقطین، بن علي
  .)8(كان أیة بذلك

  
  )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول زیارة

 في كان موتي وبعد حیاتي في زارني من: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي عن سلیمان بن صفوان
  .)9(القیامة یوم جواري

  
 رسول مع حّجة لتعد) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قبر زیارة إّن: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
  .)10(مبرورة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا
  

                                                        
 .475ص ،2ج السفینة،  -1
 .مزاحم بن لنصر صفین كتاب  -2
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 تستطیعوا لم فإن حیاتي، في الّي ھاجر كمن كان موتي بعد قبري زار َمن): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (وعنھ
  .)1(یبلغني فإنھ السالم الّي فابعثوا

                                                        
 .نفسھ المصدر  -1
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  الثالث الفصل
  المدینة دخول آداب في

   
 النبي قبر تأتي ثم تدخلھا حین او تدخلھا ان قبل فاغتسل المدینة دخلت اذا ):السالم علیھ (الصادق االمام

  .)1()وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول على فتسّلم تقّدم ثم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
  

  المسجد دخول
 صلى (النبي ىعل فصّل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبوّي المسجد دخلت اذا): السالم علیھ (الصادق االمام
 وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول مسجد في الصالة من واكثر ذلك، مثل فاصنع خرجت واذا ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا

  .)2()وسلم
  )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي مسجد في الصالة

  
  .)3(صالة الفآ بعشرة تعدل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي مسجد في صالة): السالم علیھ (الصادق االمام

   
  )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبوّي المسجد حّد

   التي االسطوانة: فقال ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول مسجد حّد عن سألتھ: قال مسلم بن محمد
  

  .)4(القبلة یمین عن المنبر وراء من االسطوانتین الى القبر رأس عند
  

 ؟)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول مسجد كان كم): السالم ھعلی (عبداهللا ألبي قلت سام، آل مولى وعن
  .)5(مكسرًا ذراع وستمائة آالف ثالثة كان: قال
  

  الشریفة الروضة
 اهللا صلى (اهللا رسول: قال: فقال الروضة؟ في الناس یقول عّما) السالم علیھ (عبداهللا أبا سألت مرازم، عن
 فقلت الجّنة، ترع من ترعة على ومنبري الجّنة، ریاض من روضة ومنبري بیتي بین فیما) وسلم وآلھ علیھ
  .)6(الظالل الى المنبر من اساطین أربع بعد: فقال الروضة، حّد فما فداك جعلت: لھ
  

  )السالم علیھ (جبرئیل مقام
 لىع استأذن إذا مقامھ كان فإّنھ المیزاب، تحت وھو جبرئیل مقام ائت: قال ،)السالم علیھ (الصادق االمام
 محمد على تصّلي أن اسألك! بعید أي قریب أي كریم أي جواد أي: وقل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
  .)7(نعمتك علّي ترّد أن واسألك بیتھ وأھل

  
  المدینة تحریم
 بین ما حرمي المدینة واّن ،)السالم علیھ (ابراھیم حّرمھا اهللا حرم مّكة اّن): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (عنھ

 یؤكل وال ھذا یؤكل مّكة كصید صیدھا ولیس وعیر، ظل الى عائر ظل بین ما وھو شجرھا الیعضد حرم، البتیھا
  .)8(برید وھو ذلك

  
                                                        

 .260ص ،18ج / المرآة  -1
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 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول حرم والمدینة اهللا حرم مّكة: قال ،)السالم علیھ (المؤمنین امیر علي وعن
  .)1(اهللا قصمھ اّال ثةبحاد جّبار الیریدھا حرمي، والكوفة)وسلم

  
 قلت. اهللا لعنة فعلیھ محدثًا آوى أو حدثًا بالمدینة احدث َمن: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول

  .)2(القتل: قال الحدث؟ وما): الراوي(
  

 لنارا في اهللا اذابھ إّال بسوء المدینة اھل احد یرید وال المدینة، تحریم في جابر حدیث من مسلم، صحیح وعن
  .)3(الماء في الملح ذوب او الرصاص ذوب

  
 ابراھیم حّرم كما المدینة حرمت واّني الھلھا، ودعا مّكة حّرم) السالم علیھ (ابراھیم ان الصحیحین، وعن

  .مّكة )السالم علیھ(
  

 یصاد وال عضاھھا التقطع بتیھا ال مابین المدینة حرمت واّني مّكة حّرم ابراھیم اّن مسلم، صحیح وعن
  .)4(بینھما والمدینة والغربیة الشرقیة حّرتیھا اي) البیتھا مابین: (الحدیث توضیح في السمھودي قال. صیدھا
  .محّلھ الى موكول األحكام وتفصیل: اقول

   

                                                        
 .282ص ،10ج / الوسائل  -1
 .46ص ،1ج / الوفاء وفي 280ص ،10ج / المراة  -2
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  الرابع الفصل
  المدینة خصائص من جملة في

   
  .المنورة المدینة تربة من) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول خلقة - 1
 اهللا صلى (اهللا رسول بقعة وھي البقاع سائر على تفضیلھا على اإلجماع انعقد التي البقعة على اشتمالھا - 2

  ).وسلم وآلھ علیھ
  .)1(علیھ اهللا صلوات نبّیھ یدي بین اهللا ذات في نفوسھم بذلوا الذین الشھداء بأفضل محفوفة اّنھا - 3

  .اجمعین علیھم اهللا صلوات قیعالب وأئمة المطلب عبد بن حمزة الشھداء أفضل: اقول
  .مالك عن مروي ھو كما بالقرآن ھي وافتتحت بالسیف، فتحت البالد سائر اّن - 4
  .)2()فیھا فتھاجروا واسعة اهللا ارض تكن الم: (قولھ في تعالى اهللا الى اضافتھا - 5
  .قول على) البلد بھذا اقسم ال: (قولھ في بھا تعالى اهللا أقسم - 6
  .لھ إكرامًا علیھ اهللا صلوات األنبیاء أفضل لسان على تحریمھا - 7
 األّمة خیر ومعھ بنفسھ، فیھ وعملھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (یده على الشریف مسجدھا تأسیس - 8

  .واالنصار المھاجرون
  .)3()فیھ تقوم أن أحّق یوم أّول من التقوى على أسس لمسجد (فیھ اهللا أنزل الذي بالمسجد اختصاصھا - 9

  .الجّنة ریاض من روضة ومنبره بیتھ بین ما كون - 10
  .الجّنة ترع من ترعة على الشریف منبره كون - 11
  .عمرة تعدل قبا مسجد اتیان ان - 12
 ال: (تعالى قولھ ذلك الى یشیر المرسلین، سید بحضرة لكونھ; الصوت وخفض االدب بمزید اختصاصھ - 13

  .)4()لبعض بعضكم كجھر بالقول لھ تجھروا وال النبّي صوت فوق اصواتكم ترفعوا
 محاریب بخالف والیسرة، بالیمنة حتى فیھ لالجتھاد مجال فال قطعًا، صواب ألّنھ محرابھ في یجتھد ال اّنھ - 14

 صّلى التي البقاع سائر معناه وفي): الرافعي قال) (وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (مصّاله مكان والمراد المسلمین
  .المحراب ضبط إذا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فیھا
  .بھا زاره لمن) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (شفاعتھ وجوب - 15
  .الشریف القبر عند بھا الدعاء استجابة - 16
  .وثمارھا بترابھا االستشفاء - 17
 ال وكیف ھھنا،: فقال مّكة؟ب أو المدینة یعني ھنا المقام الیك أحب اّیما: لمالك قیل ولھذا بركاتھا، كثرة - 18

) السالم علیھ (وجبرئیل ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا رسول علیھا سلك إّال طریق بھا وما المدینة اختار
  .ساعة من أقل في العالمین رّب عند من علیھ ینزل
  .الشجرة مسجد وھو وافضلھا المواقیت بأبعد اھلھا تخصیص - 19
  .)5(وترابھ حرمھا احجار نقل تحریم - 20
  .للتداوي ترابھا نقل جواز - 21
  .بھا اشاد لمن إّال لقطتھ تلتقط وال: فیھا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قولھ - 22
  .)6(سوقھا في بالبركة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (دعاؤه - 23

   

                                                        
 .73ص ،1ج / الوفاء  -1
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  الخامس الفصل
  المدینة الى مّكة من النبّي ھجرة في

   
 كان وفیھا مبعثھ، من 13 سنة المدینة الى األّول ربیع شھر من لیلة أّول في ھاجر) السالم علیھ (إنھ: قیل

 الغار من خروجھ كان منھ الرابع لیلة وفي الخمیس، لیلة وكانت فراشھ، على) السالم علیھ (علي مبیت
 یوم المدینة لودخ عنده، كانت التي الودایع ورّد دیونھ لقضاء) السالم علیھ (علیًا وخّلف المدینة، الى متوّجھًا
 ینتظر وكان یومًا عشر بضعة عندھم واقام بقبا فنزل الشمس، زوال مع األول ربیع من عشر الثاني االثنین
 والھجرة، للخروج تھیأ الكتاب الیھ وصل ولما الیھ، بالمسیر فیھ یأمره كتابًا الیھ وكتب ،)السالم علیھ (علیًا

 بنت وفاطمة أسد بنت فاطمة وأّمھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بنت بفاطمة السالم علیھ وخرج
 واقد وابو ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول مولى أیمن أم بن أیمن وتبعھم المطلب، عبد بن الزبیر
 رسول على ونزلوا المدینة، قدموا حتى منزل بعد منزال فساروا ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسوِل رسوُل

) السالم علیھ (علي قدوم بعد) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول وبقي) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى( اهللا
  .)1(المدینة الى الذھاب على عزم ثم یومین أو یومًا

   
  الھجرة عّلة
 )2()یخرجوك أو یقتلوك أو ِلیثبتوك كفروا الذین یمكربك وإذ: (تعالى قولھ في) عنھ اهللا رضي (الطبرسي عن

 علیھ اهللا صلى (النبي امر في وتشاوروا فیھا اجتمعوا قریش من نفرًا اّن وذلك الندوة، دار قّصة في نزلت نھاا
 رجل بطن كل من علیھ یجتمع بأن اقتلوه ولكن برأي، ھذا ما: ابوجھل فقال رأیھ، كّل فأظھر) وسلم وآلھ

 معھم ودخل الرأي، ھذا ابلیس فصّوب بالدیة، ھاشم بنو حینئذ فترضى واحد، رجل ضربة باسیافھم فیضربوه
 والسالح، الرجال واعدوا الرأي، ھذا على فاتفقوا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي عّم لھب، ابو ذلك في

 ،)3(فراشھ على فبات علیًا وأمر الغار، الى فخرج)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فأخبر جبرئیل وجاء
 ما الشافعي للسمھودي الوفاء وفي ،)4()اهللا مرضات ابتغاء نفسھ یشري من اسالن ومن: (اآلیة نزلت وفیھ
  .238ص ،1ج منھ یقرب

  
  الغار قصة
  .)5()معنا اهللا إّن تحزن ال لصاحبھ یقول إذ الغار في ھما إذ اثنین ثاني: (تعالى قولھ

  
 وابو)وسلم وآلھ علیھ اهللا لىص (اهللا رسول دخل لّما): الزھري قال (بمّكة جبل وھو ثور غار ھنا بالغار اراد
  .بیتًا نسج حتى والعنكبوت الثقب اسفل في باضا حتى الحمام من زوجًا اهللا ارسل الغار بكر

  
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول حجرة باب على بقریش وقف - سابقًا ذكرنا كما - اآلثار یقفو الذي جاء فلّما

 بھم زال فما ابنھ، او قحافة أبي قدم وھذه المقام، في التي لقدما الخت إنھا واهللا محمد، قدم ھذه: فقال)وسلم
 تحت دخلوا أو السماء الى صعدوا یكونوا ان إّما المكان، ھذا جازوا ما: قال ثم الغار، باب على اوقفھم حتى

 بیت وتفّسخ البیض، النكسر احد دخلھ لو: قالوا العنكبوت وبیت الحمام بیض الى نظروا فلّما األرض،
 علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عن اهللا وصرفھم الغار، حول وشماال یمینًا یضربون وجعلوا فانصرفوا نكبوت،الع

 بمحمد جاء َمن واسفلھا مّكة بأعلى ینادي منادیًا امر قد جھل ابو وكان. الھجرة في لنبّیھ اذن ثم ،)وسلم وآلھ
 انھ ثم بعیر، مئة علیھ دّل او قحافة ابي بابن جاء او بعیر مئة فلھ علیھ دّل او) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
 ونزل المدینة، الى متوّجھًا فخرج الطلب عنھ سكن حتى ثالثًا الغار في مقامھ كان) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(

  .الغربي الجنوب جھة في المدینة من قریب موضع قبا في
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  قبا في نزولھ
 حتى ایامًا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (مخرجھ بعد - عنھ اهللا رضي - علّي وأقام: تاریخھ في السمھودي قال
 اهللا رسول فَلحق خرج ثم لیردھا، وخّلفھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي عند كانت التي ودائَعھم للناس أّدى

 بن لكلثوم وكان) علیھ نازال كان رسول أن كما (الھدم ابن كلثوم على ونزل بقبا،) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول منھ فأخذه) لییبس التمر فیھ یبسط الذي الموضع والمربد (مربٌد، الھدم

  .وغیره زبالة ابن رواه كما مسجدًا وبناه فاّسسھ
  

: التقوى على اسس الذي المسجد واّسس لیلة، عشرة بضع عوف بن عمرو بني في لبث الصحیح وفي
  .)1()یتطھروا أن ُیحّبون رجال فیھ فیھ تقوم أن أحّق یوم أّول من ىالتقو على أسس لمسجد(
  

 حین) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا رسول الى نظرت: قالت نعمان، بنت الّشموس عن: للطبراني الكبیر وفي
 التراب بیاض الى وانظر الحجر، یصھره حتى الصخرة أو الحجر یأخذ فرایتھ »قبا مسجد «المسجد ھذا أّسس
 خذ ال،: فیقول أكفك، أعطني اهللا رسول یا وأّمي بأبي: ویقول أصحابھ من الرجل فیأتي سّرتھ، او بطنھ على
 وفي. قبلًة مسجد اقوم اّنھ: یقال فكان الكعبة یؤم ھو) السالم علیھ (جبرئیل إّن: ویقول أسسھ، حتى مثلھ
  .)التقوى على اسس لمسجد: (تعالى بقولھ المراد في اختلف قد: 251ص

  
 كّل إذ المدینة، مسجد ھو)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قولھ ینافیھ وال قبا، مسجد بھ المراد أن على فالجمھور

 التقوى على أّسس الذي المسجد عن عبداهللا أبا سألت الحلبي، وعن. )2(یوم اّول من التقوى على أسس منھما
  .قبا مسجد: فقال

  
 الى طھر على یخرج مؤمن من ما«) وسلم وآلھ علیھ اهللا ىصل (النبّي عن حنیف بن سھل عن الخبر وفي

  .»عمرة بمنزلة كان إّال فیھ یصلي حتى غیره یرید ال قبا، مسجد
  

  .فیھ والدعاء الصالة وعن المسجد ھذا فضیلة عن الغافلین من الیجعلنا أن تعالى نسألھ
  

  المدینة الى قبا من خروجھ
 المدینة نحو وتوّجھ راحلتھ ركب الجمعة یوم قبا من) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (خروجھ كان: 255ص الوفاء

 رسول قال دارنا؟ من خیرًا دارًا ترید أم لنا مالال اخرجت اهللا رسول یا: فقالوا عوف، بن عمرو بنو فاجتمعت
 فعرض باق من فخرج مأمورة، فإنھا الناقة فخّلوا القرى تأكل بقریة امرت اّني): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا
 في الجمعة ادركتھ حتى مأمورة فإّنھا خلوھا: فیقول والمنعة، النصرة ویعدونھ یدعونھ كّلھم االنصار قبائل لھ

 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول صالھا جمعة اّول ھذه وكانت الجمعة، الوادي بطن في فصّلى سالم بني
 عن معھ والناس راحلتھ ركب ثم ھناك، إقامتھ في قبا مسجد في الجمعة یصّلي كان: وقیل بالمدینة،)وسلم
 العّز الى اهللا رسول یا ھلّم: قالوا إّال دورھم من بدار یمّر فما والراكب الماشي منھم وخلفھ، شمالھ وعن یمینھ

 أخوالھ وھم النّجار بن عدي ببني مّر ثم سبیلھا، خلوا مأمورة اّنھا: ویقول خیرًا،: لھم فیقول والثروة، والمنعة
. بك لقرابتنا منا لك اولى قومنا من أحد لیس غیرنا، الى تجاوزنا ال اخوالك، نحن اهللا رسول یا: فقالوا موا،فقا

 عبد جّده ام كانت) النّجار بن عدي بني احد(و عمر بنت سلمى ألن االمومة جھة من أقاربھ ألنھم القرابة وجھ(
 بركت حتى الناقة فجاءت مأمورة، فإّنھا سبیلھا واخل): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فقال) المّطلب

 فنظر بیتھ فأدخلھ رحلھ فاخذ علیھم، النزول في یكّلمونھ والقوم ایوب ابو وجاء االنصاري، ایوب أبي بباب
 بمحل البیوت أقرب وبیتھ) رحلھ مع المرء (فقال حّط وقد رحلھ الى)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول

) المدینة أھل وفرح. (قراره وقّر ایوب أبي منزل في) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا ولرس فنزل المسجد،
 المدینة اھل رأیت ما: البراء حدیث من البخاري ففي شدیدًا، فرحًا الیھم)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (بمقدمھ
  :یقلن المنازل سطح لىع الخدور ذوات وصعدت)! وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا برسول فرحھم بشيء فرحوا
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  وداعـال اتـّثنی من *** علینا البدر طلع
  داع هللا اـدع ما *** اـعلین الشكر وجب

  المطاع باألمر جئت *** فینا المبعوث أیھا
  

 كّل منھا أضاء المدینة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فیھ دخل الذي الیوم كان لّما: ماجھ ابن عن
  .شيء كّل منھا أظلم فیھ مات الذي ومالی كان فلّما شيء،

  
  االولى موعظتھ

 أیھا: قال أّنھ قدومھ، حین) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول من سمعت شيء أّول: قال سالم بن اهللا عبد
  .)1(بسالم الجّنة تدخلون نیام والناس باللیل وصّلوا االرحام، وصلوا الطعام، واطعموا السالم، افشوا الناس

  
 تعّلق المدینة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي قدم لّما: قال الفارسي، سلمان عن: 121ص 19ج البحار في

 من باب فعلى مأمورة، فھي الناقة دعوا قوم یا): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي فقال الناقة، بزمام الناس
 أیوب أبي باب على فبركت المدینة، دخلت حتى السیر، في تھّف وھي زمامھا فاطلقوا عنده، فأنا بركت

 وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي مفارقة على حسرة الناس قلوب فانقطعت منھ، أفقر المدینة في یكن ولم األنصاري،
 والرسول المصطفى محمد ومضر ربیعة واكرُم البشر سیُد قدم فقد الباب افتحي أّماه یا أیوب أبو فنادى ،)وسلم

 سیدي وجھ بھا ابصر عین لي كانت لیت واحسرتاه: فقالت عمیاء كانت و بابال وفتحت فخرجت المجتبى،
 وضع اّنھ المدینة في)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي معجرة أّول فكان) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول

  .عیناھا ففتحت أیوب أبي أم وجھ على كّفھ
 ثالث ابن وھو بالھجرة أصحابھ وأمر المدینة الى) موسل وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي ھاجر: المصدر وفي

 عشر الثاني االثنین یوم المدینة ودخل الغار، في ایام ثالثة وصار االثنین یوم ھجرتھ وكانت سنة، وخمسین
  .المحّرم إلى التاریخ فرّد الھجرة من األولى السنة وھي األول ربیع من
  
  )السالم علیھ (طعامھ في قیل ما
 لمقامھ ذلك عرفتم فاّنكم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول الى أحّب كان الطعام أّي: أیوب أبي ألم قیل

  .)2(فعابھ قّط بطعام أتي رأیناه وال بعینھ، لھ فصنع بطعام امر رأیتھ ما: قالت عندكم؟
  

 قدم فلّما اه،قدم فتورمت رجلیھ، على ماشیًا المدینة الى) السالم علیھ (علٌي خرج: 85ص 19ج البحار وفي
 یقطران وإّنما الورم من بقدمیھ رأى مما رحمة وبكى فاعتنقھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي رآه المدینة

  .ذلك بعد یشكھما فلم رجلیھ ومسح بالعافیة لھ فدعا دمًا،
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  السادس الفصل
  علیھا التنبیھ ینبغي حوادث في

   
  واالنصار المھاجرین بین الموآخاة -1

 فیما فقال واالنصار، المھاجرین من اصحابھ بین اهللا رسول آخى: اسحاق ابن قال: 11 فصل 1ج فاءالو وفاء
  .اخي ھذا: فقال طالب أبي بن علي بید اخذ ثم أخوین أخوین اهللا في تآخوا: بلغنا

  
 وعمر، كرب أبي بین فآخى المھاجرین بین بمّكة الھجرة قبل األولى مّرتین الموآخاة كانت: البر عبد ابن وقال
 أكون أن ترضى أما): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فقال ،)عنھ اهللا رضي (علّي بقي حتى وھكذا
  .)1(واآلخرة الدنیا في أخي فأنت): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قال اهللا، رسول یا بلى: قال أخاك؟

  
  النبوي المسجد بناء -2
 بأصحابھ، المربد في یصلي) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا سولر وكان): اهللا رحمھ (الصدوق عن البحار في

 علیھ اهللا صلى (اهللا لرسول ھو: فقاال علیھ الیتیمین فساوم اصحابھ من المربد ھذا اشتر: زرارة بن ألسعد فقال
  .بثمن إّال ال،): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فقال) وسلم وآلھ

  
 ینقل بنفسھ اهللا رسول فكان المسجد، ببناء) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي روأم دنانیر، بعشرة فاشتراه
  – بعضھم فقال - یرتجزون المسلمون وأخذ واالنصار المھاجرون فیھ وعمل الحجر،

  
  ّللـالمض لـالعم اـمن ذاكـف *** یعمل والنبّي قعدنا نـلئ

  
  ):وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي ویقول

  
  والمھاجرة االنصار ارحم اللھم *** اآلخرة یشع إال عیش ال

  
  :یقول) السالم علیھ (وعلي

  
  داـوقاع ًاـقائم فیھا یدأب *** المساجدا یعمل من یستوي ال

  
 خططًا ألصحابھ وخّط المسجد، حول اصحابھ ومنازل منازلھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول وابتنى
 ما مثل لعلي وخّط المسجد، الى بابھ وشرع لحمزة وخّط المسجد، الى بابا منھ شرع وكّل منازلھم، فیھ فبنوا
  .)2(المسجد فیدخلون منازلھم من یخرجون وكانوا لھم، خّط

  
  القبلة تحویل -3

 ھجرتھ وفي. بمّكة مقامھ مدة المقدس بیت الى یصّلي) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول وكان: المصدر
 علیھ (الصادق عن 223ص 1ج المجمع في ما على ومحصلھ التحویل، آیة نزلت ثم اشھر، سبعة لھ أتى حتى

 البیت الى سنة عشرة ثالث بمّكة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي صّلى بعدما القبلة تحولت): السالم
 الیھود اّن وذلك الكعبة، الى وّجھھ ثم اشھر، سبعة المقدس بیت الى صّلى المدینة الى مھاجرتھ وبعد المقدس،

 رسول فاغتّم قبلتنا، الى تصّلي لنا تابع انت: لھ ویقولون)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول یعّیرون كانوا
 اهللا من ینتظر السماء آفاق الى ینظر اللیل جوف في وخرج شدیدًا غمًا ذلك من) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا

 ركعتین، الظھر من صّلى قد سالم بني مسجد في كان الظھر ةصال وقت وحضر أصبح فلّما أمرًا، ذلك في تعالى
 في وجھك تقّلب نرى قد: (علیھ وانزل الكعبة الى وحّولھ بعضدیھ فأخذ) السالم علیھ (جبرئیل علیھ فنزل
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 وركعتین المقدس بیت الى ركعتین صّلى وكان) الحرام المسجد شطر وجھك فوّل ترضاھا قبلًة فلنولینَّك السماء
  .كعبةال الى
  

 وجوه القبلة تحویل وجھ وفي السماء، في وجھھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي تقلیب وجھ في قیل: اقول
  .المجمع الى فلیرجع التفصیل أراد من
  
  )السالم علیھ (سلمان إسالم -4
 من بالده من خرج كان وقد الیھود، لبعض عبدًا الفارسي سلمان كان: ماملّخصھ 105ص 19ج البحار في

 فسألھ بالشام النصارى رھبان من راھب الى فوقع یخبرونھ، الكتب أھل كان الذي الحنیف الدین یطلب فارس
 بقدوم فاّطلع نخلھ، في یعمل یھودي لرجل أجیرًا فكان المدینة الى فجاء والمدینة، مّكة على فدّلھ ذلك، عن

  .محّلھ الى موكول والتفصیل - باإلسالم فوتشّر عنده فحضر المدینة في) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي
  
  معرور بن براء وفات -5

 اهللا رسول قدوم قبل تّوفي النقباء، أحد وھو والبیعة بالنصرة اهللا رسول لقى حین العقبة لیلة تكّلم من أول وھو
 اللھم: وقال ،قبره على فصّلى بأصحابھ انطلق) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قدم فلّما بشھر، المدینة
  .)1(فعلت وقد عنھ، وارض وارحمھ لھ اغفر

  
  مظعون بن عثمان الصالح العبد وفاة -6

 وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي كشف مظعون بن عثمان مات لّما اّنھ روایة في): اهللا رحمھ (القمي المحدث قال
 تلبسك لم عثمان یا طوباك: قال یرالسر رفع فلما طویال، بكى ثم عینیھ، بین ما قّبل ثم وجھھ، عن الثوب)وسلم
  .تلبسھا ولم الدنیا

  
  .اللیل ویقوم النھار یصوم اّنھ عنھ زوجتھ اخبرت الذي العابد الزاھد الصالح العبد ھو: قال

 اهللا رسول بن ابراھیم مات ولّما البقیف في دفن من اّول إّنھ وقیل البقیف في ودفن 2 سنة الحّجة ذي في توّفي
 وقال مظعون، بن عثمان الصالح بسلفك الحق): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
  .)2()مظعون بن عثمان الصالح بسلفنا الحقي: (رقیة وفاة في) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
  
  بمّكة المغیرة بن ولید ھالك -7

 جزع مابي واهللا: قال یجزعك؟ ما عّم یا: جھل ابو لھ فقال جزع المغیرة بن الولید حضر لّما: قال الشعبي عن
  .)3(الیظھر ان ضامن انا التخف: سفیان ابو فقال. بمّكة كبشة أبي ابن دین یظھر أن أخاف ولكني الموت، من
  
  الجذع خبر -8

: فقال رومي، رجل فأتاه نخلة جذع الى یخطب) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان: سعید ابي عن
 النبي الیھ فنزل ولدھا الى الناقة حنین الجذع حّن فخطب علیھ قام فلّما لھ، فصنع علیھ تخطب منبرًا لك اصنع

  .)4(لھ ویحفر یدفن أن) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي وامربھ فسكن، فضّمھ)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
  

  الحدیث شھرة
 الصحابة من ورواه الصحیح اھل رجھأخ متواتر، بھ والخبر منتشر مشھور الجذع حنین حدیث: عیاض قال

 خّیره: وقیل. الحیوان كأشرف إدراكًا لھا اهللا یخلق قد الجمادات أّن على دلیل فیھ: البیھقي وقال. عشر بضعة
 اشجار من باقیًا شجرًا یكون أو الدنیا أشجار من شجرًا یكون أن بین )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
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 اهللا عباد یا: وقال بكى، بھذا حّدث إذا) السالم علیھ (الحسن فكان الفناء، دار على ءالبقا فاختار. )1(الجنة
  .)2(لقائھ الى تشتاقوا أن أحّق فأنتم لمكانھ، الیھ شوقًا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول الى تحّن الخشبة

  
 االسطوان ھو موقعھ وقع الذيو الشریف، المصلى عند كان الجذع ھذا أّن السمھودي تاریخ من یظھر: أقول

  .المصلى على َعلم ھو الذي بالمخّلق المعروف
  

  النبوي المسجد محراب
 واّن بعده، الخلفاء عھد في وال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (عھده في محراب لھ یكن لم الشریف المسجد ان
  .)3(الولید عمارة في العزیز عبد بن عمر أحدثھ من اّول
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  السابع الفصل
  المنیفة االساطین في

   
  .الشریف المصّلى موقع وقع الذي وھو آنفًا، عرفت وقد: المخّلق اسطوان - 1
 وھي: عتیق قال مستجاب، عندھا الدعاء إّن: قیل المھاجرین، باسطوان ویعرف: القرعة اسطوان - 2

  .اسطوانتان القبر وبین اوبینھ اسطوانتان المنبر الى یمینھا عن والمنبر، القبر بین واسطة ھي التي االسطوانة
 نفسھ فربط توبتھ، اهللا انزل حتى الیھا ارتبط ألّنھ; بھ سّمیت لبابة أبي باسطوان ویعرف: التوبة اسطوان - 3
 بني قضّیة سببھ وكان ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا رسول یحّلھ حتى نفسھ الیحّل ان وحلف الساریة، في

  .محاّلھا من فلتطلب آداب عندھا والدعاء االسطوانة ھذه عند الةللص: اقول إیاه، واستشارتھم قریظة
 شرقي في الیوم بالشباك الالصقة ھي االسطوانة وھذه: تاریخھ في السمھودي قال: السریر اسطوان - 4

 ھناك یوضع سعفة فیھ جرید من سریر) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (للنبي كان اّنھ وفیھ التوبة، اسطوان
  .علیھ ویضطجع

 وجھ في قیل)السالم علیھ (طالب ابي بن علي المؤمنین امیر اسطوان ویسّمى: المحرس اسطوان - 5
 یلي مما القبر تلي التي صفحتھا في یجلس) السالم علیھ (طالب ابي بن علي كان المحرس ھذه إّن: التسمیة

  .)1()لموس وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي یحرس)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول باب
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان الشمال، جھة من المحرس اسطوان خلف ھي: الوفود اسطوان - 6

  .المسجد رحبة یلي مما وكانت جاءتھ، اذا العرب لوفود الیھا یجلس) وسلم
 بنت فاطمة بیت باب وكان) السالم علیھ (جبرئیل مقام اسطوان: ایضًا لھ ویقال: القبر مرّبعة اسطوان - 7

 ابي بن مسلم لي قال: سالم بن سلیمان قال القبر، في التي المربعة في) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
  .منھ علیھا یدخل علّي كان الذي فاطمة باب فإّنھا الیھا، الصالة من حّظك التنس: مریم
 باب الى یجيء صباحًا أربعین) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول شھدت: الحمراء ابي عن الباب ھذا فضل
 لیذھب اهللا یرید اّنما (البیت، أھل علیكم السالم: ویقول الباب، بعضادتي یأخذ وحسین وحسن وفاطمة علي
 مرات ثالث الصالة الصالة: یقول اشھر، سبعة اخرى روایة وفي) تطھیرًا ویطّھركم البیت اھل الرجس عنكم

  ...).اهللا یرید انما(
  .ابوابھا وغّلق الشریفة الحجرة على الدائر الشباك الدارة االسطوان ھذه الى الصالة الناس حّرم وقد

 إذا لیلة كّل حصیرًا ُیخرج) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان اّنھ التسمیة وجھ: التھّجد اسطوان - 8
 في المطري وقال. لیلال صلوة یصّلي ثم) السالم علیھ (علي بیت وراء فیطرح منازلھم، الى الناس انصرف

 كتب وقد جبرئیل باب یكون الیھا والواقف)السالم علیھا (فاطمة بیت خلف ھي: االسطوانة ھذه موضع بیان
 فاطمة بیت وراء االسطوانة ھذه النّجار ابن وقال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي متھّجد ھذا (بالرخام فیھا

  .)2(جبرئیل باب الى یساره كانت الیھ المصّلي توّجھ اذا ابمحر وفیھا الشمال جھة من) السالم علیھا(
   
  وأھلھا الصّفة -9

 لنزول أعّد مظّلل،) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبوي المسجد مؤّخر في مكان الصّفة: حجر ابن الحافظ قال
  .یسافر أو یموت أو منھم یتزوج من بحسب ویقّلون فیھ یكثرون وكانوا اھل، وال لھم مأوى ال مّمن فیھ الغرباء

 وھم مجانین: االعرابي یقول حتى الخصاصة من قامتھم من قوم فیخّر اهللا رسول مع نصّلي كّنا: فضالة عن
 عند لكم ما تعلمون لو: فقال علیھم، فوقف اتاھم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول صلى فإذا الصّفة، اھل
 فلیذھب اثنین طعام عنده كان من): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (یقول نوكا وحاجة، فقرًا تزدادوا ان ألحببتم اهللا

  .)3(بخامس فلیذھب اربعة طعام عنده كان ومن بثالث،
  
 ازار إّما رداء علیھ رجل منھم ما الصّفة اھل من سبعین رأیت لقد: قال ھریرة ابي عن البخاري صحیح في

 ترى ان كراھّیة بیده فیجمعھ الكعبین مایبلغ ومنھا الساقین، نصف یبلغ ما فمنھا ربطوه، قد كساء، وإّما
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 الصّفة، اھل یأتي) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان): السالم علیھ (االمام عن السفینة، وفي. عورتھ
 من ومنھم. ثوبھ یرقع من ومنھم نعلھ، یخصف من فمنھم یوم ذات فأتاھم والعشي، بالغداة علیھم یسّلم وكان
 یا: فقال منھم رجل فقام یوم، كل في تمر من مدًا مدًا یرزقھم اهللا رسول وكان) رأسھ او ثوبھ نقيی (یتفلى
 علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فقال بطوننا، أحرق قد ترزقنا الذى التمر) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
 علیھ یفدى بعدي من منكم عاش من ولكن الطعمتكم، الدنیا اطعمكم أن استطعت لو اّني اما): وسلم وآلھ

 یا: فقال رجل فقام الكعبة، تنجد كما بیوتكم وتنجدون أخرى، في ویروح خمیصھ في أحدكم ویغدو بالجفان،
 ذلك من خیر ھذا زمانكم): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قال ھو؟ فمتى باالشواق الزمان ذلك الى انا اهللا رسول

  .الحرام من تمألوھا ان توشكون الحالل من بطونكم مألتم إن إّنكم الزمان،
  

  .)1()وجھھ یریدون والعشي بالغداة رّبھم یدعون الذین تطرد وال (االیة نزلت فیھم: وقیل
  
 ضعفاء من جمع مع قاعد وھو) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول على قریش من المأل مّر المجمع في

 بك نخلو حتى عنك ھؤالء نحّیت لو اهللا رسول یا: قالوا ھم،فحّقرو وسلمان وعمار وصھیب بالل مثل المؤمنین
 یدعون الذین تطرد وال: (بقولھ جبرئیل فنزل األعبد، ھؤالء مع یرونا ان فنستحي تأتیك العرب وفود فإّن

  .االیة) رّبھم
  

  النساء حجرات -10
 تسعة وھي حجرًا لھن بنى اَءهنس) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول تزّوج لّما: للسمھودي المدینة تاریخ
 الى والشرق القبلة وبین بینھ ما الحجرات) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي ضرب: السیر أھل قال ابیات،
 في شارعة ابوابھا وكانت الغرب من اّال بھ مدیرة المسجد من خارجة وكانت غربیھ، في یضربھا ولم الشام

  .)2(المسجد
  

 ابنھا، فسألت اللبن، من وحجرتھا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي زوج سلمة أّم بیت رأیت: زید ابن قال
 الى نظر)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي قدم فلّما بلبن، حجرتھا بنت الجندل دومة اهللا رسول غزا لّما: فقال

 وآلھ علیھ اهللا صلى (فقال الناس، أبصار اكّف أن اهللا رسول یا اردت: فقالت البناء؟ ھذا ما: فقال اللبن،
  .البنیان المسلم مال فیھ ذھب شرما من ان سلمة أّم یا): وسلم
) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي ازواج حجرات ادركت والمنبر القبر بین فیما وھو: یقول: الخراساني العطاء

 حجر بھدم یأمرنا یقرأ الملك عبد بن الولید كتاب فحضرت اسود، شعر من المسوح ابوابھا على جرید من
  .الیوم ذلك من باكیًا اكثر كان یومًا رأیت فما) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي ازواج

  
 من قادم ویقدم المدینة، من ناشئ ینشأ حالھا على تركوھا اّنھم لوددت واهللا: یقول المسیب، بن سعید وعن
 في الناس یزھد مما ذلك ویكون حیاتھ، في )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بھ اكتفى ما فیرى اآلفاق
 حتى تركت لیتھا: یومئذ قال سھل، بن امامة ابو الحجرات تخریب على الباكین ومن. فیھا والتفاخر التكاثر
  .)3(بیده الدنیا خزائن ومفاتیح) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (لنبّیھ اهللا رضي ما ویروا البنیان، من الناس ینقص

  
  علیھا اهللا سالم فاطمة لنساءا سیدة حجرة -11

 علیھ اهللا صلى (اهللا رسول ببیت متصال كان - علیھا اهللا سالم - فاطمة بیت اّن التواریخ ارباب كلمات من یظھر
 علیھ اهللا صلى (اهللا رسول وكان) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي بیت الى فتحة بیتھا في وكانت)وسلم وآلھ
 بمسألة الفتحة تلك سّدت ولكن خبرھم، فعلم فاطمة، الى الفتحة من اّطلع خرجالم الى قام اذا)وسلم وآلھ

  .علیھا النساء بعض تطّلع من وقع لما - علیھا اهللا سالم - الزھراء
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 النبي حجرة خلف وھو محراب، وفیھ مقصورة، حولھ الیوم فاطمة وبیت: 429ص السمھودي تاریخ وفي
  ).وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
  

 نسائھ، بیوت یأتي ثم فاطمة، ببیت بدأ سفر من قدم إذا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي كان: صدرالم وفي
 وقالدة ورق من مسكتین فاطمة وصنعت سفرة، في مرة فخرج ،)السالم علیھا (فاطمة عند المكث وأطال

 ودخل) وسلم وآلھ لیھع اهللا صلى (اهللا رسول قدم فلّما وزوجھا، ابیھا لقدوم البیت باب وسترت وقرطین،
 والستر، والقالدة المسكتین من رأى لما ذلك فعل اّنھ فاطمة ففطنت وجھھ، في الغضب عرف وقد خرج، علیھا

 الّسالم ابنتك علیك تقرأ: لھ قل: للرسول وقالت اهللا رسول الى وبعثت الستر، ونزعت وقالدتھا قرطیھا فنزعت
 وآل محمد من الدنیا لیست مرات، ثالث ابوھا فداھا فعلت قد: قال اه،ات فلّما اهللا سبیل في ھذا اجعل: لك وتقول
  .ماء شربة منھا كافرًا سقى ما بعوضة جناح الخیر من اهللا عند تعدل الدنیا كانت ولو محمد،

  
 فأكل) مرق نوع (خزیرة لھ فعملنا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (رسول زارنا): السالم علیھ (علي عن وفیھ،
 ومسح) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول وّضأت ثم معھ، وأكلنا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى( اهللا رسول
 صلى(اهللا رسول فتھّیبنا غزیرة بدموع األرض الى اكّب ثم شاء، بما فدعا القبلة استقبل ثم بیده، وجبھتھ رأسھ
 فقال وبكى،) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول ظھر على الحسین فوثب نسألھ، أن) وسلم وآلھ علیھ اهللا
): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (فقال مثلھ، رأیتك ما شیئًا تصنع رأیتك ابت یا: قال یبكیك؟ ما وأّمي بأبي: لھ

 لكم اهللا ودعوت ذلك فأحزنني شتى مصارعكم وأّن قتلى، اّنكم واخبرني) السالم علیھ (جبرئیل حبیبي أتاني
  .)1(بالخیرة

  
  االبواب بسّد األمر -12

 علیھ اهللا صلى (اهللا رسول أمر: قال وقاص، ابي بن سعد حدیث في االبواب سّد في جاء قد: حجر ابن الحافظ
: فقالوا قوّي، وإسناده والنسائي احمد أخرجھ. علّي باب وترك المسجد، في الشارعة االبواب بسّد)وسلم وآلھ

  .)2(سّدھا اهللا ولكن سددتھا انا ما: فقال أبوابنا سددت اهللا رسول یا
  

 المسجد، في رجال أبواب فتحت بالك ما اهللا رسول یا: المطلب عبد بن العباس قال سعد، ابن طبقات وفي
 سددت وال امري عن فتحت ما عّباس یا): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (فقال المسجد؟ في رجال ابواب وسددت

  .)3(امري عن
: فنادى مناد خرج إذ ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول مسجد في جلوس الناس بینما: آخر صحابي وقال
 فلم ابوابكم سدوا الناس أّیھا: فقال ثانیًا خرج ثم أحد، یقم ولم لذلك الناس فتحسس أبوابكم، سّدوا الناس أیھا
 مبادرین، سالنا فخرج العذاب، ینزل ان قبل ابوابكم سدوا الناس أیھا: فقال بھذا؟ أراد ما: الناس فقال أحد، یقم

 ابن واسكنت عّمك اخرجت اهللا رسول یا: یقول یبكي تذرفان وعیناه كساءه، یجّر المّطلب عبد بن حمزة وخرج
 اهللا صلى (اهللا رسول الیھم خرج: آخر خبر وفي. أسكنھ اهللا ولكن اسكنتھ، انا وال اخرجتك، انا ما: فقال عمك؟
 ثم وجھھ، في عرق احمّر غضب اذا وكان وجھھ، محمرًا ھعلی وأثنى اهللا فحمد: ثالثة بعد) وسلم وآلھ علیھ
 إّال اعلم وما ُأمرت، حتى الیھ التحّول أردت وما مسجدًا، بھا واّتخذت المدینة قدمت قد فإّني ذلكم، بعد أّما: قال
 ،علینا انزل اهللا رسول یا: یقولون االنصار فلقیني ناقتي، على فخرجت ُامرت، ما إّال اصنع وما عّلمت، ما

 أنا وما فتحتھا، أنا وما االبواب، سددت أنا ما واهللا بركت، حیث نزلت حتى مأمورة فإّنھا الناقة خّلوا: فقلت
  .)4(اسكنھ اهللا ولكن علیًا أسكنت

                                                        
 .468ص المصدر،  -1
 .474ص ،1ج / الوفاء وفاء  -2
 .480ص  -3
 .477ص و 8ص  -4
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  الثامن الفصل
  أخرى مساجد في

   
 قباء من خرج لّما) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي ان تقّدم وقد) الوادي المسجد (ویقال - الجمعة مسجد - 1

  .)1(الوادي بطن في فصّالھا عوف بن سالم بني في الجمعة ادركتھ المدینة مقدمة
  

 مسجد ھو) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي مسجد غرب في الموجود المسجد ان: الشیوخ بعض قال: اقول
  .اعلم واهللا الغمامة، بمسجد فعال ویسّمى الجمعة

  
 خرج الخمر، حرمة نزلت فلّما قباء، مسجد شرقي وھو الشمس بمسجد الیوم ویعرف - الفضیخ مسجد - 2

 سّمي فبذلك فیھ، فھراقوه السقاء، وكاء فحّلوا فضیخًا، فیھ یشربون وھم االنصار من عدة الى الخبر
  .)2(الفضیخ

  
 رضي (لعلّي الغروب بعد فیھ الشمس اعیدت الذي المكان اّنھ ظاّن یظّن وال: المجد قال - الشمس مسجد - 3
 وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي رأس كان: الشفاء في عیاض قال خیبر، من بالصھباء كان انما ذلك الّن ،)عنھ اهللا

 الّنبي فقال العصر، صلى علٌي یكن ولم الشمس فغربت الیھ، یوحى وھو) عنھ اهللا رضي (علي حجر في) وسلم
 اّنھ اللھم): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا رسول فقال ال،: فقال علي؟ یا أصلیت): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(

 على ووقعت غربت، بعدما طلعت فرأیتھا: اسماء قالت. الشمس علیھ فأردد رسولك، وطاعة طاعتك في كان
  .خیبر في بالصھباء وذلك واألرض الجبال

  
 بن احمد إن :وقال الطحاوي، مثل كثیر جمع صّححھ ولكن موضوف الحدیث إّن: بعضھم قال: السمھودي قال

 ورواه. النبّوة عالمات من ألّنھ; أسماء حدیث حفظ عن التخّلف العلم سبیلھ لمن ینبغي ال: یقول كان صالح
 ابن أخطأ وقد: الباري فتح في حجر بن الحافظ وقال مردویة، وابن شاھین وابن منده ابن واخرجھ الطبراني
  .)3(الموضوعات في لھ بایراده الجوزي

  
 ولدت ابراھیم أّم ألّن) السالم علیھ (ابراھیم أّم مشربة سّمیت واّنما -) السالم علیھ (براھیما ام مشربة - 4

 الیوم الخشبة فتلك المشربة، تلك خشب من بخشبة المخاض ضربھا حین وتعّلقت المشربة، تلك في ابراھیم
 وقال. البستان) شربةوالم (النخیل بین المدینة من بالعوالي الموضع ھذا: النّجار ابن وقال. معروفة

  .)4()وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي بن ابراھیم ام القبطّیة لماریة بستانًا كان اّنھ واظّنھ: السمھودي
  

 قبور جوانبھا وعلى االسطوانة، شكل على وبناء حجرة ھناك وكانت مّرات، المشربة زرت انا: اقول
  .تراب كتل إّال فیھا لیس خربة منھدمة -ه1415 سنة في رأیتھا ولكن محصورة، المقبرة وكانت المؤمنین،

  
 صلى (اهللا رسول فیھ صلى اّنھ: التسمیة وجھ في قیل - البقیع شمالي في وقع مسجد وھو - االجابة مسجد - 5

 ومنعني اثنین فأعطاني ثالثًا رّبي سألت: صحبھ لمن وقال انصرف، ثم طویال ودعا) وسلم وآلھ علیھ اهللا
 یجعل ال ان وسألتھ فأعطاني، بالغرق اّمتي یھلك ال أن وسألتھ فأعطاني، بالسّنة أّمتي یھلك ال ان سألتھ واحدة،
 فیھ فاّن والمسألة بالدعاء فیھ فعلیك )5(اإلجابة بمسجد المسجد ھذا تسمیة سبب فھذا فمنعنیھا، بینھم بأسھم
  .اهللا شاء إن اإلجابة مظان

  

                                                        
 .820ص 2ج  -1
 .821ص المصدر،  -2
 .822ص المصدر،  -3
 .المصدر  -4
 .829ص لثالث،ا الفصل 2ج / الوفاء  -5
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 وجھ في وقیل سلف جبل من قطعة على واقع المسجد وھذا أیضًا، األحزاب مسجد لھ ویقال - الفتح مسجد - 6
 اشتد لّما اّنھ وبیانھ األربعاء، یوم للمسلمین النصر ونزول األحزاب، على الفتح خبر نزل إّنھ: بالفتح التسمیة

 من المسجد موضع على) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي قام الخندق، في المقام وطال المسلمین على األمر
 ھّمي كاشف ویا المضطّرین، مجیب ویا المكروبین، صریخ یا: (ویقول یدیھ، ورفع اللیالي بعض في التل

 عدّوك ھول وكفاك دعوتك، سمع اهللا إّن: فقال جبرئیل، فنزل) أصحابي وحال حالي ترى فقد وكربي، وغّمي
 علیھ (طالب ابي بن علي یینالوص وسید المؤمنین امیر ید على األحزاب وانھزام ود، عبد بن عمرو بقتل

  .رحمتني كما شكرًا ویقول عینیھ، وأرخى ركبتیھ، على)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فخّر) السالم
  

 الساعة، تلك توّخیت إّال مھّم أمر بي ینزل لم: جابر قال فإّنھ المسجد ھذا في الدعاء بذلك یدعى أن فینبغي
  .)1(االجابة فأعرف فیھا فأدعو

  
 مجیب ویا المكروبین، كرب مفّرج ویا المستغیثین، غیاث ویا والمكروبین، المستصرخین صریخ یا اللھم(

 حبیبك عن كشفت كما وھّمي وحزني وغّمي كربي عّني واكشف محمد، وآل محمد على صل المضطّرین، دعوة
 علیھ اهللا صلى (بھ الیك عاتشّف وانا المقام، ھذا في وھّمھ وغّمھ حزنھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (ورسولك

  .)2(واإلحسان الجود ذا یا مّنان ویا حّنان یا ذلك في) وسلم وآلھ
  

 مسجد التّل على قبلتھ وفي - علیھ اهللا رضوان - سلمان مسجد الجبل سفح في الفتح مسجد قبلة وفي: اقول
 ینبغي. علیھا اهللا المس فاطمة مسجد: لھ یقال صغیر مسجد یمینھ وعن طالب، ابي بن علي المؤمنین امیر

 مسجدان وھناك الحوائج، لقضاء - تعالى - اهللا ویدعو التحیة، صالة المساجد ھذه كّل في یصّلي أن للزائر
  .العرصة في عمر ومسجد بكر ابي مسجد: لھما یقال آخران

  
 اهللا رسول إّن: یلفق الواقدي، اختاره ما على القبلة تحویل فیھ وقع الذي المسجد ھو ھذا - القبلتین مسجد - 7
 أن أمر ركعتین صّلى أن فلّما القبلتین، مسجد في بأصحابھ الظھر صالة صّلى) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(

 القبلة فھي المیزاب، واستقبل الكعبة، الى) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فاستدار الكعبة الى یتوجھ
 بني طائفة في ھذا وكان القبلتین، مسجد المسجد ذلك فسّمي)اترضاھ قبلة فلنولینك: (تعالى اهللا قال التي
  .الفتح مسجد من الغربي الجانب في المسجد ھذا ووقع. )3(سلمة
 السنوات في لكن المقدس، وبیت الكعبة تجاه المسجد ھذا في محرابین اثر بسنوات ذلك قبل شاھدنا: اقول

. عظیمة وسعًة البنیة ووّسعت واحد، محراب على المسجد بنیة وبنیت االثار، تلك وُمحتت درست األخیرة
 بعد المأثور الدعاء قراءة واألفضل المسجد، تحیة ركعتي أعني المسجد ھذا في الصالة یستحّب حال، كل وعلى
  .)4(الصالة

  
 بطعنتھ مشى واّنھ)عنھ اهللا رضي (حمزة مصرع المسجد ھذا ان: یقال أنھ: المطري عن - العسكر مسجد - 8

 وقف) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول أن ورد وقد ،)السالم علیھ (فصرع ھناك الى األول عالموض من
 َوصوال كنت فلقد عم یا اهللا رحمك: فقال منھ، لقلبھ أوجع كان منظرًا یر فلم بھ، ومثل قتل وقد حمزة على

  .للخیرات فعوال للرحم
  
  .البقیع جاوز ما بعد ُأحد الى الكالس یمین على صغیر مسجد - الغفاري ذر أبي مسجد - 9
  

: السمھودي قال ،)السالم علیھ (علي ببئر الیوم ویعرف الحلیفة ذي مسجد لھ ویقال - الشجرة مسجد - 10
 في وبني) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(نزولھ موضع كان فإّنھ المذكور، المسجد موضع بذلك، المعني: قلت

                                                        
 .نفسھ المصدر  -1
 .832ص/نفسھ المصدر  -2
 .842ص 7/ نفسھ المصدر  -3
 .264ص / القائد بعثة  -4
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 علیھ اهللا صلى (اهللا رسول أن مسلم صحیح وفي) الشجرة مسجد (سمي وبھا ھناك كانت التي الشجرة موضع
 المسجد وھذا. لبیك اللھم لبیك: فقال أھّل، الحلیفة ذي مسجد عند قائمة راحلتھ بھ استوت اذا كان) وسلم وآلھ

  .تقریبًا كیلومترات سبع المنورة المدینة عن ویبعد. )1(علیھا مّر وَمن المدینة اھل میقات
  

  .)2(الجحفة من أمیال أربعة على وقع خم غدیر مسجد: األسدي قال - خم دیرغ مسجد - 11
  

 فنزلنا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي عند كّنا: قال) عنھ اهللا رضي (عازب بن البراء عن أحمد، مسند وفي
 فصّلى شجرة تحت) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا لرسول وكسح جامعة، الصالة فینا فنودي خم، بغدیر

 بید فأخذ: قال بلى،: قالوا انفسھم؟ من بالمؤمنین الناس أولى اّني تعلمون ألستم: وقال علي، بید وأخذ الظھر،
 ذلك، بعد عمر فلقیھ: قال. عاداه من وعاد وااله، من وال اللھم مواله، فعلّي مواله كنت َمن اللھم: وقال علّي،
  .)3(مثلھ ارقم بن زید وعن. ومؤمنة مؤمن كل ىمول وأمسیت أصبحت طالب ابي یابن ھنیئًا: فقال

                                                        
 .1002ص  -1
 .المساجد فصل  -2
 .1018ص / المصدر  -3
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  التاسع الفصل
  

  الغرقد بقیع في
   

 اهللا صلى (اهللا رسول اھّبني: قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول مولى موھبة ابي عن: البقیع مقبرة
 فلّما معھ، نطلقتفا معي، فانطلق البقیع الھل استغفر ان امرت إّني: فقال اللیل، جوف من)وسلم وآلھ علیھ
 اقبلت فیھ، الّناس اصبح مما فیھ اصبحتم ما لكم لیھن المقابر، اھل یا علیكم السالم: قال اظھرھم، بین وقف
 الدنیا خزائن مفاتیح أوتیت قد اّني موھبة ابا یا: قال ثم ورجف طویال لھم استغفر ثم المظلم، اللیل كقطع الفتن

 ال،: قال الجّنة، ثم والخلد الدنیا مفاتیح خذ وأمي بأبي: قلت الجّنة، ثم يرب لقاء وبین ذلك بین فخّیرت والخلد
 بھ فبدئ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول رجع ثم الجّنة، ثم رّبي لقاء اخترت لقد موھبة ابا یا واهللا
  .)1(فیھ قبض الذي وجُعھ

  
 لو ثالثًا، القبور اھل یا علیكم السالم: فقال الغرقد بقیع على) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي اتى: المصدر
 إّنما: اهللا رسول یا قالوا منكم، خیر ھؤالء: فقال التفت ثم بعدكم، كائن ھو مّما منھ اهللا نّجاكم الذي ما تعلمون

: فقال ننتظر، ونحن أَجلھم على واتوا جاھدوا، كما وجاھدنا انفقوا، كما وأنفقنا آمنوا كما آمّنا اخواننا ھم
  !بعدي؟ تصنعون كیف أدري وال أجوركم، من اكلتم وقد شیئًا أجورھم من یأكلوا لم مضوا قد ؤالءھ
  

 الى اللیل آخر من یخرج منھ، لیلتي كانت كّلما) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان: عائشة عن وفیھ،
 الحقون، بكم اهللا شاء إن وإّنا جلونمؤ غدًا توعدون، ما واتاكم مؤمنین، قوم دار علیكم السالم: فیقول البقیف
  .الغرقد بقیع الھل اغفر اللھم

  
 من الناس من مإل في یخرج) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان): السالم علیھ (الصادق االمام

  .)2(ثًاثال اهللا، رحمكم ثالثًا، الدیار، أھل یا علیكم السالم: فیقول المدنّیین، بقیع الى خمیس عشیة كل اصحابھ
  

 السالم: فقال المقبرة، الى خرج) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول أّن: ھریرة ابي عن 885ص وفي
 ألسنا اهللا رسول یا: قالوا اخواننا، رأیت قد اّني وددت الحقون، بكم اهللا شاء إن وإّنا مؤمنین، قوم دار علیكم

 على فرطھم وانا بعد، یأتوا لم الذین واخواننا ي،أصحاب انتم): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قال اخوانك؟
 محّجلة ُغّر خیل لرجل كان لو أرایتم: قال أّمتك؟ من بعدك یأتي من تعرف كیف اهللا، رسول یا: قالوا الحوض،

 غّرًا القیامة یوم یأتون فإّنھم): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قال بلى،: قالوا خیلھ؟ یعرف أال ُبھم ُدھم خیل في
 فُأنادیھم الضاّل، البعیر ُیذاد كما حوضي عن رجال ولُیذادن الحوض، على فرطھم وأنا الوضوء، من لینمحّج
  .فسحقًا فسحقًا فسحقًا: فأقول بّدلوا، قد إّنھم: فیقال َھُلمَّ، أال َھُلمَّ أال َھُلمَّ أال
  
 عرض في مترًا 150 طولھ سورھا عن خارج المدینة شرقي مستطیل محل البقیع: 425ص ،1ج المرآة في

 قبور بھ المكان وھذا قطف ولكنھ فیھ كثیرًا كان الشجر من النوع ھذا الّن; الغرقد بقیع: لھ ویقال متر 100
  .قباب بعضھم قبور على اقیمت معدودة افراد اال منھم كثیر قبور یعرف وال الصحابة، من كثیرة
 اسد بنت وفاطمة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (لالرسو اوالد وفاطمة ورقیة ابراھیم قبة االفراد أولئك من

 الباقر جعفر وابو العابدین زین اخیھ ابن) السالم علیھ (الحسن قّبة وفي علي، بن والحسن مسعود بن وعبداهللا
 بن وسعد الحارث، بن سفیان وابو صفّیة، واختھ المطلب عبد بن العباس قبره علم وممن. الصادق وجعفر
 الرسول وبنات ومیمونة، خدیجة إّال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول وزوجات ري،الخد سعید وابو معاذ،
 عفان، بن وعثمان القراء، شیخ ونافع انس، بن ومالك الصادق، جعفر بن واسماعیل كلثوم، وام ورقیة زینب
 1320 بسنة متعّلق التحدید ھذا: اقول. (الوھابیون ھدمھا وقد وقاص، أبي بن وسعد عوف، بن الرحمن وعبد

  ).تقریبًا الھجري 22و
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 الى)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي مع خرجت أّنھا قیس أّم عن الكبیر، في الطبراني عن: البقیع فضل

 وكأن حساب، بغیر الجّنة یدخلون الفًا سبعون المقبرة ھذه من یحشر): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (فقال البقیف
 وأنا، اهللا رسول یا: فقال آخر، فقام وأنت،: فقال وانا، اهللا رسول یا: فقال رجل، امفق البدر، لیلة القمر وجوھھم

  .)1(منافقًا كان أراه: فقالت لآلخر؟ یقل لم ِلم: لھا قلت: الراوي قال ُعكاشة، بھا سبقك: قال
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  البیت وأھل الصحابة من المعلومة القبور
  

 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول ابن ابراھیم مات) سلمو وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول ابن ابراھیم - 1
 لھ فإّن البقیع في ادفنوه): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فقال شھرًا، عشر ستة ابن وھو) وسلم

  .)1(رضاعھ تتم الجّنة في مرضعة
  
 بن عثمان بالبقیع )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول دفن من اّول اّن - وفیھ مظعون، بن عثمان - 2

 عند: فقال لھ؟ نحفر این) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول یا: قالوا ابراھیم، ابنھ توفي فلّما مظعون،
 جنب الى ابنھ ابراھیم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول دفن: قدامة وعن. مظعون بن عثمان فرطنا
  .مظعون بن عثمان

  
 فاّن البقیع في ادفنوه): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي فقال شھرًا، عشر لستة ابراھیم توّفي: الطبقات عن
 في كالحجر رأى) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان جدثھ سّوى لّما روایة، وفي الجّنة، في مرضعًا لھ

 عمال احدكم ملع اذا: ویقول باصبعھ، یسّوي) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فجعل الجدث، جانب
  .المصاب بنفس یسّلي مّما فإّنھ فلیتقنھ

  
) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا رسول یا: فقالوا المھاجرین، من مات من اّول مظعون، بن عثمان كان وفیھ
) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول لھ فلّحد: قال بالبقیف): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قال ندفنھ؟ أین

 صلى (وقال رجلیھ، عند فوضعھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فحملھ لحده، حجارة من جرح وفضل
 مّر المدینة الحكم بن مروان ولّى فلّما أھلي، من مات من الیھ وادفن اخي قبر بھ اتعّلم): وسلم وآلھ علیھ اهللا
 بنو فاتتھ بھ، یعرف حجر مظعون بن مانعث قبر على یكون ال واهللا: وقال بھ، فُرمَي بھ فأمر الحجر، ذلك على
 ما بئس بھ، فرمیت)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي وضعھ حجر الى عمدت صنعت، ما بئس: فقالوا امّیة

 بن عثمان قبر على الحجر ذلك وضع إّنھ: وقیل)2(یرد فال بھ رمیت إذا واهللا أما: فقال فلیرد، بھ فمر عملت،
  .وعثمان عثمان: وقال عّفان،

 ھدمھا وقد قّبة، علیھن وكانت. )3(كلثوم وأّم ورقّیة زینب) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول بنات - 3
  .الیھ اإلشارة مّرت كما الوھابیون،

  
 زین الحسین بن وعلي علي، بن والحسن المطلب، عبد بن العباس قبر وبھا البیت، آلل كبیرة قبة: القباب ومن

. القباب أعلى ھي واحدة قبة تجمعھم الصادق محمد بن وجعفر الباقر، علي نب محمد جعفر وابو العابدین،
 دفن) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول زوجات وكّل ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(النبي لزوجات قبة وھناك

 جعفر بن یلاسماع وقّبة اهللا رسول ابن ابراھیم قّبة وھناك فبسرف، میمونة وإّال فبمّكة خدیجة إّال بالمدینة
 إنھا: یقال) الحزن قّبة (تسمى قّبة وھناك القراء، شیخ نافع وقّبة انس، بن مالك وقبة ،)السالم علیھ (الصادق

 أبیھا وفاة بعد فیھ الحزن والتزمت) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي بنت فاطمة الیھ آوت الذي البیت في
  .ُھدمت كثیرة قباب لبقیعبا وكان ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول

   
  رقیة وفات في كلمة
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بنت رقیة ماتت لّما: الوفاء في

 صلى(النبي فأخذ بسوطھ، یضربھن عمر فجعل النساء، وبكى مظعون، بن عثمان الخیر بسلفنا إلحقي): وسلم
 والقلب العین من یكن مھما فإّنھ الشیطان، ونعیق وإیاكّن عمر، یا دعھن: وقال بیده،) وسلم وآلھ علیھ اهللا
  .الشیطان فمن الید ومن اللسان من یكن ومھما الرحمة، ومن اهللا فمن
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 عن الدموع یمسح) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي فجعل القبر، شفیر على) السالم علیھا (فاطمة فبكت
 اهللا صلى (قولھ في لما مظعون بن عثمان عند جمیعًا اّنھن الظاھر: الوفاء صاحب قال ثم ثوبھ، بطرف عینھا
 من مات من الیھ وادفن اخي قبر بھ أتعلم (رأسھ على الحجر ووضع مظعون ابن دفن عند) وسلم وآلھ علیھ
  .)1()أھلي

  
 بني مقابر اّول في فاطمة، قبر: الیوم لھ یقال الذي المسجد موضع في دفنت: قیل اسد، بنت فاطمة قبر - 4

  .عقیل دار في التي ھاشم
  

 یا: فقال آت اتاه إذ ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول مع جلوس نحن بینا: االنصاري اهللا عبد بن جابر
 أّمي الى قوموا): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فقال ماتت، قد وعقیل وجعفر علي أّم إّن اهللا رسول

 غسلتموھا اذا: فقال قمیصھ نزع الباب، الى انتھینا فلّما الطیر، معھ من رؤوس على وكأّن فقمنا،) ةفاطم(
 یتقّدم ومرة یحمل،) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول جعل بھا خرجوا فلّما اكفانھا، تحت إیاه فاشعروھا

 أن فلّما. اهللا اسم وعلى اهللا باسم ادخلوھا: فقال خرج ثم القبر، في فتمّعك القبر الى انتھینا حتى یتأخر، ومرة
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول یا: لھ فقیل لي كنت االم فنعم خیرًا أم یا اهللا جزاك: فقال قائمًا، قام دفنوھا،
 وآلھ علیھ اهللا صلى (فقال. اللحد في وتمعكك قمیصك قط نزعك مثلھما صنعت رأیناك ما شیئین صنعت) وسلم
 علیھا اهللا یوّسع ان فاردت اللحد في تمعكي وأّما اهللا، شاء إن ابدًا النار تمّسھا ال أن فأرید قمیصي، اأّم): وسلم
 منھا، لي ابّر طالب ابي بعد احد یكن لم إّنھ): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قال عّباس، ابن روایة وفي. قبرھا في

 القاسم، وال اهللا رسول یا: قیل اسد، بنت فاطمة اّال القبر ضغطة أعفي ما): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (وقال
  .)2(اصغرھما ابراھیم وكان ابراھیم، وال: قال
  
  .)3(مظعون بن عثمان قبر عند ادفنوني: قال مسعود ابن أن روي مسعود بن اهللا عبد قبر - 5
  

 غّضًا القرآن یسمع ان احّب من): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول حّقھ في قال الذي ھو مسعود، ابن
 مع وكان تجھیزه، وباشروا)عنھ اهللا رضي (ذر ابي جنازة شھدوا الذین من وكان ،)4(مسعود ابن من فلیسمعھ

 لھ وكان بالبقیع ودفن الزبیر علیھ وصّلى 32سنة بالمدینة توفي الجن، لیلة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي
  .)5(سنة وسّتون نّیف مات یوم

  
 بنت) السالم علیھا (فاطمة قبر اّن: الوفاء في ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بنت طمةفا قبر - 6

) السالم علیھ (محمد بن جعفر عن وفیھ البقیف في عقیل دار زاویة في) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا رسول
 باب شامي في كان الذي جدالمس باب عند فقبرھا المسجد، في دخل الذي منزلھا في لیال فاطمَة علي دفن

 علیھ اهللا صلى (اهللا برسول صنع ما بھا وصنع بیتھا، في دفنت اّنھا: غّسان ابي وعن. المشرق في النساء
  .)6(الناس من كثیر بھا یعلم ولم لیال دفنت بأّنھا وتحتّج فراشھا، موضع في دفنت اّنھا) وسلم وآلھ

  
 في أمّیة بنو زاد فلّما بیتھا في دفنت اّنھا عندي الصحیح في: بابویھ ابن قال ،127ص المفید، ارشاد وفي

  .المسجد في صارت المسجد
  

) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا رسول بنت فاطمة قبر صار ِلَم المنصف القارئ یدي بین أضعھ سؤال لي: اقول
 صلى (النبي قال 25ص ،5ج البخاري صحیح في ما على الجّنة اھل نساء سیدة وھي للخالف، ومحّال مجھوال
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): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قال 26ص وفیھ الجّنة، اھل نساء سیدة فاطمة): وسلم وآلھ علیھ اهللا
  !اغضبني؟ اغضبھا فمن مني بضعة فاطمة

  
 بنت ألسماء قالت ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بنت فاطمة أّن جعفر أّم عن مھاجر بن عّمارة وعن
  . أحدًا َعَليَّ تدخلي وال وعلي، انت فاغسلیني مّت أنا إذا أسماء یا :عمیس

  
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بذلك كالمناجي فاطمة دفن عند) السالم علیھ (عليٌّ قال) الغّمة كشف وفي(

 اهللا رسول یا قلَّ بك، اللحاق والسریعة جوارك، في النازلة ابنتك وعن عّني اهللا رسول یا علیك السالم): وسلم
 ابنتك وستنبئك اشكو، اهللا إلى... فمسھد لیلي واما فسرمد، حزني اما تجّلدي، لھا ورق صبري، صفّیتك عن

 سئم، وال قال ال موّدع سالم علیكما والسالم الحال، واستخبرھا السؤال فاحفھا حقھا ھضمھا على أمتك، بتظافر
  .)1(الصابرین اهللا وعده بما ظّن سوء عن فال أقم وإن ماللة، عن فال انصرف فإن

  
  )السالم علیھ (المجتبى الحسن دفن في جملة
 اهللا صلى (اهللا رسول جنب الى یدفن بأن) السالم علیھ (الحسن بدفن أمّیة بنو سمعت فلّما: 908ص الوفاء في

 الحسن ذلك بلغف أبدًا فیھ یدفن ال واهللا: أمیة بنو وقالت للقتال، ھاشم وبنو ھم استألموا) وسلم وآلھ علیھ
 جدي جنب الى الدفن من یمنعوك القوم لعّل): السالم علیھ (الحسین ألخیھ) السالم علیھ (فقال ،)السالم علیھ(

 جنب الى الغرقد، بقیع في وادفّني ذلك، في تالحھم فال ذلك فعلوا فإن) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
 ان الحسن یمنع ظلم إّال ھو ما واهللا: قال ھریرة أبا ذلك بلغ فلّما. فاطمة جنب الى المقبرة في فدفن فاطمة أّمي
  ).وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا رسول البن إّنھ واهللا ابیھ، مع یدفن

  
 علیھم تعالى اهللا رضوان الصادق وجعفر الباقر جعفر وأبا العابدین زین اخیھ ابن قبره في الحسن مع أّن وفیھ،

  .اجمعین
  

 نرید ما فإّنا جئت حیث من مروان یا ارجع: لھ فقال مروان، الى عباس ابن فبادر: 175ص مفیدال ارشاد وفي
 جّدتھ الى نرّده ثم بزیارتھ، عھدًا بھ نجّدد أن نرید لكّنا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عند صاحبنا دفن

 أّنك لعلمت) وسلم وآلھ علیھ اهللا ىصل (النبي مع بدفنھ اوصى كان ولو بذلك، بوصیتھ عندھا فندفنھ فاطمة
 علیھ (الحسین وقال. قبره وبحرمة ورسولھ باهللا اعلم كان)السالم علیھ (لكنھ ذلك، عن رّدنا من باعًا اقصر
 لعلمتم; دم محجة امره في اھریق ال وان الدماء، بحقن  إلّي)السالم علیھ (الحسن عھد ال لو واهللا): السالم
 ومضوا. النفسنا علیكم اشترطنا ما وابطلتم وبینكم، بیننا العھد نقضتم وقد مأخذھا، منكم اهللا سیوف تأخذ كیف

  ).السالم علیھا(مناف عبد بن ھاشم بن اسد بنت فاطمة جّدتھ عند بالبقیع فدفنوه) السالم علیھ (بالحسن
  
 ھاشم بني مقابر لاّو في اسد بنت فاطمة قبر عند المطلب عبد بن العّباس دفن المطلب، عبد بن عباس قبر - 7

  .)2(عقیل دار في التي
  
 بن عمر إّن: قال: أنس عن ،25ص ،5ج صحیحھ، في البخاري نقل) عنھ اهللا رضي (العباس الى التوّسل(

 علیھ اهللا صلى (بنبّینا الیك نتوسل كّنا إنا اللھم: فقال المطلب، عبد بن بالعّباس استسقى قحطوا اذا كان الخطاب
  .فیسقون: قال فاسقنا، نبّینا بعّم الیك نتوّسل وإّنا فتسقینا،)وسلم وآلھ

  
 طالب ابي بن عقیل رآه ایام، بثالثة موتھ قبل بنفسھ قبره حفر الذي وھو; المطّلب عبد بن سفیان ابي قبر - 8

 وقعد فحفر، بقبر وأمر داره فأدخلھ قبر، موضع اطلب: قال ھنا؟ أراك مالي عم ابن یا: فقال المقابر، بین یجول
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 الیوم، عقیل الى المنسوب بالمشھد اّنھ والظاھر فیھ، دفن حتى یومین إال یلبث فلم انصرف ثم ساعة، لیھع
  .)1(البقیع اّول في وقعت البقعة وھذه المشھور، الجواد وھو الطیار جعفر بن اهللا عبد اخیھ ابن قبر وفیھ

  
 تِرَب وكان ایامًا، السعدیة حلیمة ھماارضعت الرضاعة من وأخاه اهللا رسول عم ابن كان اّنھ: السفینة وفي

 وكان أصحابھ وھجا وھجاه عاداه ُبعث فلّما النبوة، قبل شدیدًا الفًا یألفھ)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول الى رأسھ رفع ما إّنھ: وقیل إسالمھ، وحسن أسلم الفتح، عام واسلم شاعرًا،
: قال حیث) السالم علیھ (عليٌّ عّرفھ حتى لھ یأذن ولم اهللا، رسول على الدخول یرید وكان نھ،م حیاًء) وسلم
 آثرك لقد تاهللا (لیوسف یوسف أخوة قال ما لھ فقل وجھھ، قبل من) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول ائت
 اهللا رسول فقال ابوسفیان، ذلك فعلف منھ، قوال احسن احد یكون ان الیرضى فإّنھ) لخاطئین كّنا وإن علینا اهللا

 في اشعارًا انشأ ثم)الراحمین ارحم وھو لكم اهللا یغفر الیوم علیكم تثریب ال): (وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
  .االعتذار

  
  .الصحابة فضالء من وكان عقیل، دار في بالبقیع ودفن عشرین، سنة الخطاب بن عمر خالفة في ومات

  
 اهللا عبد أّن الیقظان ابو وذكر البقیف اّول قّبة في عقیل عّمھ مع دفن أنھ مّر قد: طیارال جعفر بن اهللا عبد - 9

  .)2(العرب أجود كان جعفر ابن
  

 تصنع ما: فقال الصبیان، لعب من طین من شیئًا یصنع وھو بھ مّر) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي أّن روي
): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(النبي لھ فقال فآكلھ، رطبًا شتريا: قال بثمنھ؟ تصنع ما: قال أبیعھ،: قال بھذا؟
 وكان بھ، یمثل أن الى امره فصار فیھ، ربح إّال قط شیئًا اشترى ما: یقال فكان یمینھ، صفقھ في لھ بارك الّلھم
  .جعفر بن اهللا عبد عطاء یأتي أن الى بعض من بعضھم یتداینون المدینة اھل

  
 اهللا عبد أّن الغابة أسد وعن). وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول ُقبض حین نینس َعشر ابن كان إّنھ: قیل
 البقیف الى جنازتھ حملت ثمانین، سنة اهللا رحمھ وتوّفي الحبشة، بأرض االسالم في ولد مولود أّول جعفر بن

 وھو خدیھ، على تسیل ودموعھ بالبقیف وضعھ حتى فارقھ وما سریره یحمل المدینة، امیر مراسمھ حضر
  .بّرًا واصال شریفًا واهللا وكنت فیك، شر ال خیرًا واهللا كنت: یقول

  
 طرف في ودفنھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول علیھ صّلى: 915ص الوفاء في معاذ بن سعد قبر - 10

  .البقیع اقصى في االسود بن المقداد لدار المجاور الزقاق
  

  فضلھ في قیل ّمما
  
 حلوق في شّجًا كنت فلقد سعد یا اهللا رحمك: معاذ بن سعد موت بعد) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي قول -1

  .موسى قوم كعجل االسالم بیضة في نصبھ یراد الذي العجل لكففت بقیت لو الكافرین،
  
 هللا ھو قل (بقراءة ذلك واستحق)السالم علیھ (جبرئیل فیھم ملك الف تسعین مع اهللا رسول علیھ صّلى -2

  .وجائیًا وذاھبًا وماشیًا وراكبًا وقاعدًا قائمًا) احد
  
 أّمة بك ویھلك بالشھادة، لك یختم اهللا فإّن) یاسعد (ابشر: الخبر آخر في) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (وقولھ -3

  .)3(كلب بني حیوانات شعور عدد مثل الجّنة بشفاعتك ویدخل لموتك، الرحمن عرش ویھتّز الكفر، من
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 من یمت ولم الخندق یوم جراحة اصابتھ ھذا سعدًا أّن الفریقین، من المغازي وارباب المحدثون ذكر) وفیھ(
 حتى دعوتھ فاستجیبت; قریظة ببني عینھ یقّر حتى یمیتھ ال ان الیوم ذلك في اهللا دعا قد كان الّنھ الجراحة، تلك
 فنزلوا منازلھم عن بإجالئھم) وسلم وآلھ یھعل اهللا صلى (النبي وھّم المسلمین، بید قریظة بني اهللا خذل أن

 علیھ اهللا صلى (اهللا رسول على جبرئیل فھبط الذریة، وسبي الرجال بقتل فیھم فحكم معاذ بن سعد حكم على
 فمات، جرحھ انفتق فیھم حكمھ نفذ فلّما ارقعة، سبعة فوق من اهللا بحكم حكم قد سعدًا بأّن یخبره) وسلم وآلھ
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول ومشى بموتھ، العرش اھتز لقد): وسلم وآلھ علیھ اهللا ىصل (اهللا رسول فقال
  .اخرى یساره وعلى مرة، السریر یمین على یأخذ رداء، بغیر حافیًا جنازتھ خلف)وسلم

  
 تجئ حتى بیده فأخذت بیدي خذ: ابي لي قال: قال الرحمن، عبد ابنھ عن - الوفاء في - الخدري سعید ابو - 11
 وال باكیة، علي تبك ال ھھنا، فادفني مت اذا بني یا: فقال فیھ، الیدفن مكانًا البقیع اقصى الى فجئت البقیف الى

 یخرج؟ متى ویقولون الّناس، یأتینني أبي مات فلما أحدًا، توذین وال بنار، معي والیمشي فسطاط عليَّ یضربن
  .)1(ناسًا مأل وقد البقیع فاتیت نھارال صدر في فأخرجتھ أبي، وّصى ِلما أخبرھم أن فأكره

  
 من وكان ،)السالم علیھ (المؤمنین امیر الى رجعوا الذین السابقین من الخدري سعید ابو كان السفینة، في

 سعید، أبي من أفقھ الصحابة أحداث من أحد یكن لم: قیل ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول اصحاب
 وستین، اربع أو سّتین سنة بالمدینة مات أّنھ الكثیر وروى. بعدھا ما شھد ثم فرّده، بأحد استصغر أّنھ: حكي
 البقیع آخر في التي البقعة تلك زرت: أقول. البقیع أقصى في المدینة تاریخ من عرفت ما حسب البقیع في ودفن

  .البقیع زیارة موإّیاك اهللا رزقنا - علیھما اهللا رضوان - الخدري سعید وأبي معاذ، بن سعد إلى والمنسوبة
  

 وآلھ علیھ اهللا صلى (فقال فشربھ، فذھب غّیبھ، وقال سعید، أبي الى الدم فدفع احتجم اهللا رسول إن: قیل
  .)2(ودمي بلحمي اختلط لما ودمك لحمك النار على حّرم قد اهللا أن اعلم ثم ھذا، لمثل تعود ان ایاك: لھ) وسلم

  
 ھذا عرصة إن: یقال المغرب، في العباس مشھد مشھده یقابل) مالسال علیھ (الصادق جعفر بن اسماعیل - 12

: ویقال بھا، یتداوى بئر داره وفي ،)السالم علیھ (العابدین زین دار كانت الشمال جھة من حولھ وما المشھد
 مشھد كان: أقول ،)3(صالتھ یقطع فلم یصلي العابدین وزین صغیر وھو بھا سقط)السالم علیھ (الباقر ابنھ إّن
 والمسجد المشھد من یبق لم الحاضر العصر في ولكن سنوات، عشر قبل البقیع خارج)السالم علیھ (ماعیلاس
  .علیھا اهللا رضوان السعدیة الحلیمة بقعة من قریبًا البقیع داخل الى مشھده نقلوا: یقال. أثر
  

  )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بنات
 وأخرى المؤمنین، أّمھات الى منسوبة روضة: عقیل مشھد بغرب وقعتا روضتان: 918ص الوفاء، في

  .عقیل مشھد غربي في وھما) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بنات الى منسوبة
  

 علیھ (واألئمة العباس وبقعة المؤمنین أمھات قبور بین عصرنا في وقعت الرسول بنات روضة: اقول
  .علیھّن تعالى اهللا رضوان. ورقیة كلثوم وأّم زینب وھن الكبیر، الباب مقابل)السالم

  
 فولدت النبّوة، قبل الربیع بن العاص ابو خالتھا ابن تزّوجھا منھّن، تزّوجت من وأّول بناتھ اكبر كانت زینب أما
  .بالمدینة خمسین سنة في فماتت امامة وأّما عمر، والیة في فمات علي أّما وامامة، علیًا لھ
  

 فلّما لھب ابي بن عتبة من) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول زّوجھا اّنھ الغابة سدأ عن نقل فقد رقّیة وأما
 وھي لھب، ابي البن وھوانًا تعالى اهللا من كرامًة بھا، یدخل ان قبل یطّلقھا بان ابوه أمره) تّبت سورة (نزلت
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 من رقیة لنا ھب اللھم (بقولھ، قبرھا ضمة یھبھ أن اهللا من) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي استوھب التي
  .ودفنھا وفاتھا ذلك قبل مضى قد: أقول. تعالى اهللا فوھبھ قبرھا ضمة

  
  .رقیة مكانھا وتزّوج ماتت، حتى بھا یدخل ولم عثمان، تزّوجھا أّنھ اإلسناد قرب عن نقل ما على كلثوم أّم وأّما

  
 النساء من وكن االسالم، بشرف تشرفن أّنھن الفریقین اخبار من یظھر الذي أّن الفاطمیة خصائص وعن

 بھن، الطاھرة والصدیقة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول عنایة ذلك على ویشھد المؤمنات، الطاھرات
  .اعلم واهللا علیھا، اهللا سالم خدیجة اخت) ھالة (اوالد من اّنھن االستغاثة كتاب وعن

  
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول علیھا وصّلى فتس سنة كلثوم أم توفیت: 612ص ،5ج الغابة أسد وفي
  .المطلب عبد بنت وصفّیة عمیس بنت أسماء غّسلتھا: السفینة وفي ،)وسلم
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  العاشر الفصل
  البقیع في المؤمنین أمھات مدفن في

   
 فضلا وأّنھا)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عمة المطلب عبد بنت عاتكة بنت) سلمة أم (األمھات من* 

 وثمانون أربع ولھا الھجرة، من وستین اثنین سنة توفیت علیھا، اهللا سالم الكبرى خدجة بعد المؤمنین امھات
 البارع والعقل البارع بالجمال موصوفة سلمة أّم كانت: اإلصابة في العسقالني وعن البقیع في ودفنت سنة،

 وصواب عقلھا وفور على تدل الحدیبیة یوم) لموس وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي على واشارتھا الصائب، والرأي
 في والحلق الھدي ذبح في االصحاب تعّلل عن) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي تأثر رأت فإّنھا رأیھا،

 رسول ففعل بك، یتأسون ذلك رأوا إذا فإّنھم رأسك وحلق ھدیك بذبح أنت فابدأ اهللا رسول یا: لھ قالت الحدیبیة،
  .حینئذ األصحاب وتبعھم) وسلم وآلھ لیھع اهللا صلى (اهللا
  

 وھي فاطمة ادئب كنت: قالت علیھما، اهللا سالم خدیجة وفات بعد لفاطمة حاضنة كانت أنھا فضلھا في یكفي
 اهللا رسول من سمعتھ ما: لھ وقالت العراق، الى السفر عن)السالم علیھ (الحسین حّذرت التي وھي مني، ادئب

  .كّلھ بذلك اعلم اّني أّم یا: لھا قال) السالم علیھ (ولكّنھ )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
  

 المھاجرات، ومن االسالم، قدیمة كانت أّنھا: رجالھ في المامقاني وصفھا) جحش بنت زینب (األمھات من* 
  .اهللا سبیل في بھ وتتصّدق بیدھا، تعمل الید صّناع كانت والصدقة الخیر كثیرة وكانت

  
 وما وتتصدق، بیدھا تعمل كانت ألنھا یدًا، اطولنا زینب إّن: قالت انھا: عائشة نع 46ص ،5ج الغابة، أسد
  .وأمانة صدقة واعظم للرحم، واوصل حدیثًا وأصدق هللا واتقى زینب، من الدین في خیرًا قط امرأة رأیت

  
: قال اّواھة؟ وما اهللا رسول یا: فقیل) اّواھة (جحش بنت زینب أّن): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي وعن

  .منیب اّواٌه لحلیم ابرھیم وان المتضّرع الخاشع
  

 ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(النبي نساء على تفخر جحش بنت زینب كانت: 464ص ،5ج المصدر، وفي
: عائشة وقالت ولحم، بخبز) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول علیھا وأولم السماء من اهللا زّوجني: وتقول

 جحش، بنت زینب اّال عنده المنزلة حسن في تسامیني)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي نساء من حدا یكن لم
 اهللا رسول بھ اخبر كما بھ لحوقًا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي نساء اول وكانت عشرین، سنة وتوفیت

  .بالبقیع ودفنت) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
  

 المقوقس اھداھا ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي بن ابراھیم ولده ام وھي )القبطیة ماریة (األمھات من* 
 سنة المدینة في وتوّفیت حریر، من وحّلة شھباء وبغلة وخّصیًا سیرین اختھا معھا واھدى االسكندریة، صاحب

  .)1(عمر علیھا وصلى جنازتھا لشھود بنفسھ الناس ویجمع عمر، خالفة في عشرة ست
 خیبر، سبایا من وھي یعقوب، بن الوي سبط من اسرائیل بني من اخطب بن) حي بنت صفّیة( االمھات من* 

 صلى (اهللا رسول فاخذھا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا لرسول إّال تصلح ال والنضیر قریظة سیدة إّنھا: فقیل
 وروي النساء، عقالء من لةعاق وكانت لھا، وقّسم وزّوجھا واعتقھا وحّجبھا واصطفاھا) وسلم وآلھ علیھ اهللا
 في اثرت ضربة وجھھا فضرب لزوجھا أو ألبیھا ذلك فذكرت حجرھا، في وقع قمرًا أّن ذلك قبل رأت كانت أّنھا

 وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا لرسول بھا أتي حتى وجھھا في االثر یزل فلم العرب؟ سلطان أتریدین: وقال وجھھا،
 خمسین سنة توفیت: الریاحین وفي. )2(الھجرة من وثالثین سّت سنة وتوفیت الخبر، فأخبرتھ فسألھا)وسلم

  .بالمدینة
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) الغابة اسد وفي. (معھا ولنساء لفاطمة منھ فوھبت ذھب، من خوصة أذنھا وفي صفّیة قدمت: االصابة وفي
 ىصل (فقال اهللا رسول الى فشكت ذلك، وساءھا الیھودیة یابنت بخطاب صفّیة تخاطبان وحفصة عایشة كانت
 سید محمد وزوجي الكلیم موسى وعمي النبي ھارون جدي إّن لھما، قلت ھال: لھا) وسلم وآلھ علیھ اهللا

) قوم من قوم یسخر ال آمنوا الذین ایھا یا: (تعالى قولھ حّقھا في نزل: وقیل مني؟ خیرًا تكون فأّیكما االنبیاء
  .اآلیة

  
 ابنة ومعھا حّي بنت بصفّیة اتى خیبر حصن) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فتح لّما الغابة، اسد وفي
 على التراب وحثت وصاحت وجھھا، صّكت صفّیة رأتھم فلّما یھود، قتلى على بھما فمّر بالل، بھما جاء لھا عم

 على بامرأتین تمر حّتى الرحمة منك انزعت بالل یا: لبالل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فقال رأسھا،
  ھما؟قتال

  
 ثبطة ثقیلة امرأة وكانت خدیجة، وفاة بعد بمّكة اهللا رسول تزّوجھا قیس بن زمعة بنت) َسودة (االمھات ومن* 

  .مات أن الى ولدًا منھ تصب ولم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عند أسنت
  

 وامسكني تطلقني ال: تفقال) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول یطلقھا ان سودة خشیت: عباس ابن عن
  .)1(ازواجك في احشر ان ارید وإّنما لعائشة، یومي واجعل

  
 الواجب، أدیت قد: فقالت تحّجن؟ َلم ِلَم لھا قیل أنھ عفافھا ومن العفاف، أشد عفیفة سودة كانت) الریاحین في(

 حجرة من اخرج ال أن تعزم واّني) بیوتكن في وقرن (تعالى اهللا قال كما البیت في القعود ذلك بعد والواجب
 المدینة في عمر خالفة في ماتت حتى ھذا على وكانت أموت، حتى)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول
  .المنورة

  
 بني غزوة في) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول سباھا الخزاعیة الحارث بنت) جویریة (األمھات من* 

 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فأتت بنفسھ، أخذت اّال أحد ھایرا ال مّالحة، حلوة امرأة وكانت المصطلق،
 لم ما البالء من أصابني وقد قومھ، سید الحارث بنت جویریھ انا اهللا رسول یا: قالت كتابتھا في تستعینھ) وسلم
 رخی أو) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فقال كتابتي، على فأعني نفسي، على كاتبت وقد علیك، یخف
 اّنھ الناس فبلغ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول ففعل نعم،: فقالت واتزوجك، كتابك عنك أودي ذلك، من
 بني من ایدیھم في كان ما فارسلوا)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول اصھار: فقالوا تزّوجھا، قد

 ما): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فقال المصطلق، بني من بیت اھل مئة بھا اعتق فلقد المصطلق،
  .)2(ولدًا منھا یصب ولم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول ومات! قومھا على منھا بركة اعظم امرأة اعلم

  
 من قریبًا علیھا مّر ثم مسجدھا، في وھي علیھا، مّر) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي أن عباس ابن وعن
 كلمات اعلمك أّال: قال نعم،: قالت حالك؟ على مازلت: لھا)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (فقال النھار، نصف

 نفسھ، رضى اهللا سبحان - خلقھ عدد اهللا سبحان خلقھ، عدد اهللا سبحان خلقھ، عدد اهللا سبحان: تقولینھا
 اهللا بحانس عرشھ، زنة اهللا سبحان عرشھ، زنة اهللا سبحان - نفسھ رضى اهللا سبحان نفسھ، رضى اهللا سبحان

  .)3(كلماتھ مداد اهللا سبحان كلماتھ، مداد اهللا سبحان كلماتھ، مداد اهللا سبحان - عرشھ زنة
  

 زوجھا مع الحبشة أرض الى مھاجرة مّكة من خرجت حرب، بن) سفیان أبي بنت حبیبة أم (االمھات من* 
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا سولر وتزوجھا اإلسالم، على وثبتت الحبشة، في ومات فتنّصر جحش، بن اهللا عبید
  .)4(سنة وثالثون بضع - المدینة بھا قدم حین - حبیة ألم وكان زوجھا، موت بعد)وسلم
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 فطوتھ، الفراش على فاھوت الفراش، على لیجلس فذھب حبیبة أم على سفیان ابو دخل اّنھ حالھا طرائف ومن
 ما) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فراش ھذا إّن نعم، فقالت عني؟ الفراش بھذا ارغبتي بنیة یا: فقال
  .مشرك رجس وانت علیھ، لتجلس كنت

  
 تدفني ال: الزبیر بن اهللا عبد أوصت عایشة أن: البخاري صحیح عن) بكر ابي بنت عایشة (األمھات من* 

 اهللا رسول جھاتزّو )1(بالبقیع صواحبي مع وادفني وصاحبیھ،) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي تعني معھم
 من خلت لیلة عشرة سبع وخمسین، سبع سنة وتوفیت بسنتین الھجرة قبل) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(

 وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي توّفي ولما ھریرة، ابو علیھا وصّلى فدفنت بالبقیف تدفن أن وأمرت رمضان،
  .سنة عشرة ثمان عمرھا كان) وسلم

  
 یقتل الجمل صاحبة اّیتكّن لنسائھ، اهللا رسول قال: قال عباس، ابن عن إسنادهب عائشة باب في االستیعاب عن

 ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (نبوتھ اعالم من ھذا: البّر عبد ابن قال كادت، ما بعد وتنجو كثیر، قتلى حولھا
  .بالبقیع ودفنت سنة وستون اربع وعمرھا للھجرة، وخمسین سبع سنة في وتوّفیت

  
 بالمدینة زوجھا توّفي فلّما المھاجرات، من حفصة كانت الخطاب، بن عمر بنت) حفصة (تاألمھا من* 

 فلم وعثمان بكر ابي على عرضھا عمر ألّن ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول خطبھا عّدتھا، وانقضت
  .)2(واربعین خمس أو واربعین إحدى سنة حفصة وتوّفیت التزویج، على یقدما

  
 وآلھ علیھ اهللا صلى (فقال بینھما، فتشاجرا حفصة مع جالسًا اهللا رسول كان: عباس ابن نع الواحدي عن

 اهللا صلى (قال علیھما دخل أن فّلما عمر، الى فأرسل نعم،: قالت رجال؟ وبینك بیني اجعل أن لِك ھل): وسلم
 یده عمر فرفع حقًا، إّال تقل وال تكّلم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول یا: قالت تكّلمي،): وسلم وآلھ علیھ
: عمر فقال عمر، یا كّف)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي لھ فقال وجھھا، فوجي یده رفع ثم وجھھا، فوجي

 یدي رفعت ما مجلسھ لوال بالحق بعثھ والذي حقًا، إّال الیقول) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي) اهللا عدوة یا(
 من شیئًا یقرب ال شھرًا فیھا فمكث غرفتھ، الى فصعد) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى( النبي فقام تموتي، حتى

  .)3(اآلیة) الدنیا الحیوة تردن كنتن إن ألزواجك قل النبي أیھا یا: (تعالى اهللا فأنزل فیھا ویتعشى یتغدى نسائھ،
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  البقیع في المدفونین ِمن
 ابن الدفن من فمنعھم البقیع الى عثمان جنازة لواحم: الشافعي للسمھودى الوفاء في) عّفان بن عثمان* (
: وقیل وانصرفوا، ھناك، ودفنوه جبیر علیھ فصّلى) بالمدینة بستان (وھو كوكب حش الى بھ فانطلقوا بجره
 المدینة على الحكم بن مروان معاویة استعمل حّتى الحال ھذا على فكان آخر، وقیل حزام بن حكیم علیھ صلى
 حول الناس فدفن) وعثمان عثمان وقال (عثمان قبر على فجعلھ المھراس وحمل یفالبق في الحش ادخل

 مظعون بن عثمان رأس على) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول جعل الذي الحجر ھو والمھراس. عثمان
  .جنبھ الى أھلھ لیدفن لقبره عالمة

  
 سنة ثمانون: فقیل عثمان سّن في سیرال أھل اختلف: الحنفي المخزومي القرشي ظھیرة البن الجامع وفي
 ثالثة: وقیل اللیل الى یومھ مطروحًا مكث اّنھ وروي السبت، یوم ودفنھ االربعاء یوم قتلھ وكان تسعون، وقیل
  .ایام

  
 في عثمان مدفن ووقع الھجریة، 1412 سنة في والسیما ھذا عصرنا في البقیع وّسعت المدینة بلدّیة: اقول
  .شرقيال الجانب في البقیع

  
 صلى(الرسول عّمتي قّبة) البقیع في المنھدمة (القباب من الحرمین مرآة في) المطلب عبد بنت صفیة قبر* (
  .وعاتكة صفیة) وسلم وآلھ علیھ اهللا
  

 لم العوام، بن الزبیر أم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عّمة المطلب عبد بنت صفّیة) الغابة اسد* (
 ودفنت سنة، وسبعون ثالث، ولھا الخطاب بن عمر خالفة في عشرین سنة وتوفیت اسالمھا في یختلف
  .قریبًا قصتھا وتأتي عظیمًا، صبرًا وصبرت شدیدًا، وجدًا علیھ وجدت حمزة اخوھا قتل ولّما بالبقیف

  
 یتھا،وّل وكنت)السالم علیھا (فاطمة أّمھ بطن من) السالم علیھ (الحسین سقط لّما: قالت صفیة عن روي ومما
 یا فقال بعد، ننّظفیھ لم إّنا اهللا رسول یا: فقلت ابني، إلّي ھلّمي عّمة یا): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي قال
  .وطّھره نظفھ قد اهللا إّن تنّظفیھ؟ أنت عّمة

  
 قصد رؤیا، رأت) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عّمة الھاشمیة القرشیة المطلب عبد بنت) عاتكة* (
  .فراجع الغابة أسد في رؤیاھا االثیر ابن ذكر. رؤیاھا اهللا
  

 الى المنسوبة البقعة في مدفونة) السالم علیھ (العباس الفضل ابي والدة البنین ام أّن المعروف) البنین أم* (
  .المطلب عبد بنت صفیة

  
 في قتلوا وكّلھم وعثمان جعفرو عبداهللا وأخوتھ علي بن العباس والدة حزام بنت البنین أم) الطالبین مقاتل(

 واحرقھا، ندبة بأشجى بنیھا فتندب البقیع الى تخرج البنین أّم كانت ،)السالم علیھ (للحسین انتصارًا كربالء
  .ویبكي ندبتھا یسمع یزال فال لذلك »یجيء فیمن «یجيء مروان فكان منھا، یسمعون الیھا الناس فیجتمع

  
  )الشاعر یقول العباس وفي(
  

  بكربالء الحسین بكي إذا *** علیھ یبكي أن ناسال احق
  بالدماء المضّرج الفضل ابو *** علّي والده وابن اخوه
  بماء عطش على لھ وجاد *** شيء یثنیھ ال واساه ومن

  
  .البقیع اقصى في معروفة بقعة لھا الرضاعة، من اهللا رسول أّم وھي) السعدیة حلیمة* (
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 علیھ اهللا صلى (بمحمد علیھا اهللا فّمن الرضیف تلتمس مكة الى جاءت حلیمة اّن االخبار في جاء: السفینة في
 بعد) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول على وقدمت یحصى، ال ما بركتھ من لھا فحصل فأخذتھ)وسلم وآلھ

  .وزوجھا ھي فأسلمت االسالم
  

 في. الرضعاء نلتمس سعد بني من نسوة في مّكة في قدمت: قالت أّنھا): الغابة أسد في ما على (أخبارھا من
 ذلك لیلنا ننام ما واهللا لنا، وشارف لنا صّبي ومعي بالركب، ادمت كانت قمراء اتان على فقدمت شھباء، سنة
 مّنا علمت ما فواهللا مّكة، فقدمنا یغذیھ، ما شارفنا في وال یغنیھ، ما ثدیي في یجد ما ذاك صبیاننا، مع أجمع
 أن عسى ماذا وقلنا تركناه، یتیم قیل فإذا ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول لیھاع عرض وقد إّال امراة
 بین من ارجع ان ألكره إّني: لزوجي قلت غیره اجد لم فلّما الولد، أب من المعروف نرجو إّنما أّمھ؟ إلینا تصنع

 اخذتھ أن إّال ھو فما فأخذتھ، فذھبت علیك، ال: فقال فآلخذنھ، الیتیم ذلك الى أنطلق رضیف معي لیس صواحبي
 فإذا تلك شارفي الى صاحبي وقام روي، حتى اخوه وشرب لبن، من شاء بما ثدیاي على فاقبل برحلي، فجئت
 اخذت الراك اّني واهللا حلیمة یا: صاحبي لي فقال لیلة بخیر فبتنا روینا، حتى وشربت شرب ما فحلب حافل، بھا

  .مباركة نسمة
  
 بسببھا فمات احد، یوم جراحة نالتھ حذاقة بن خنیس: أحد شھداء من 900،ص2ج وفاء،ال في شھداء قبور* 

 قتالھم احتملوا قد المسلمین من ناس كان: اسحاق ابن قال وفیھ مظعون بن عثمان عند بالبقیع ودفن بالمدینة
 صرعوا حیث فنوھماد: وقال ذلك، عن) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فنھى بھا، فدفنوھم المدینة الى

 احد، شھداء من عدة مدفن إنھا: یقال السعدیة والحلیمة اهللا رسول بن ابراھیم مدفن بین بقعة وقعت: اقول
 ویستحب أحد في مدفونون احد، شھداء واكثر رجاء البقعة تلك في زیارتھم ینبغي المدینة، الى حملوھم
  .ھناك زیارتھم
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  عشر الحادي الفصل~

  البقیع خارج فةالمعرو المشاھد في
   

 بعض ویأتي) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عم المطلب عبد بن حمزة الشھداء سید مشھد أحدھا،
  .أخباره

  
 أبي بن علّي أوالد من بالمھدي الملّقب محّمد الشریف السید وھو الّزكیة بالنفس المعروف المشھد ثانیھا،
 مھجور، كبیر مسجد داخل وھو َسلف جبل شرقي المشھد وھذا المنصور، أیام في قتل) السالم علیھ (طالب
 الناس، من كثیر فبایعھ وأقاربھ، ألبیھ حبسھ بعد المنصور على خرج. المدینة أھل بین معروف المشھد وھذا
 تفوز ما واهللا (بھم فصاح األمان لك محمد یا: لھ فقالوا آالف، أربعة في منصور بن عیسى المنصور الیھ فجّھز

 وبضعة ثالثمائة وھم وتحّنطوا أصحابھ من بقي ومن ھو فاغتسل) ذّل في الحیاة من خیر عّز في والموت
 محمد، برأس عیسى وأتوا فقتلوھم، علیھم تكاثروا ثّم ثالثًا، فھزموا وأصحابھ عیسى على وحملوا عشر،
 جبل شرقي مشھده أّن المدینة أھل بین استفاض وقد قول، على بالبقیع جسده فاطمة وابنتھ زینب أختھ ووارت

  .ذكره قّدمنا كما سلع
  

 ونقل ُأحد في استشھد مّمن إّنھ: قیل المدینة، غربي في الخدري سعید أبي والد سنان بن مالك مشھد ثالثھا،
  .)1(المكان ھذا الى جسده
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  عشر الثاني الفصل
  والشھداء ُأحد فضل في

   
 قال)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(النبي أّن أنس عن وغیرھما الصحیحین في روینا: تاریخھ في السمھودي قال
 ولو شجره من فكلوا جئتموه فإذا الجّنة أبواب من باب لعلى ھذا ُأحدًا اّن ونحّبھ، یحّبنا جبل ھذا: لھ بدا لّما ُألحد
  .عضاھھ من
 إذا ىحت تبوك غزوة من) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول مع أقبلنا: قال الساعدي عن السفینة وفي

  .ونحّبھ یحّبنا أحد جبل وھذا طابة ھذه قال: المدینة على أشرفنا
  

 التوحید، نصر من أھلھ من وقع لما: وقیل ُأخرى، جبال عن وانقطاعھ لتوّحده أحدًا سمى: قیل التسمیة وجھ
  .آخر شيء وقیل - جیرانھ ألّنھم األنصار وھم ُأحد أھل أي مضاف حذف على إّنھ وقیل

  
 الجمادات وصف ینكر وال ظاھره، على الحدیث اجراء األولى أّن إّال األقوال فیھا اختلفت وإن محّبةال معنى وأّما
 حنینھا، القوم سمع حتى) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (لمفارقتھ األسطوانة حّنت كما الطاعة وأھل األنبیاء بحّب
  .)1(لقائھ الى وتحّن تحّبھ المدینة أجزاء وجمیع ُأحد، جبل یكون أن ینكر فال

   
 اهللا صلى (اهللا رسول وقف ُأحد یوم الناس انكشف لّما ُأحد لشھداء) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول شھادة
  : فقال عمیر بن مصعب على) وسلم وآلھ علیھ

  ).تبدیال بّدلوا وما ینتظر من ومنھم نحبھ قضى من فمنھم علیھ اهللا عاھدوا ما صدقوا رجال المؤمنین من(
 السموات قامت ما أحد علیھم یسّلم فلن علیھم وسّلموا فأتوھم) شھداء ھؤالء أّن یشھد ونبّیك عبدك إّن ھّمالّل(

  .)2(علیھ رّدوا إّال واألرض
  

: فیقول حول، كّل رأس على بُأحد الشھداء قبور یأتي كان) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول أّن وفیھ
  .العاملین أجر فنعم: ویقول) الدار عقبى فنعم صبرتم بما علیكم سالم(
  

  .القیامة یوم الى علیھ یرّدون یزالوا لم علیھم، فسّلم الشھداء ھؤالء على مّر َمن قال اّنھ عمر، ابن وعن
  

 فصّلیت حمزة قبر الى جئت: قالت الشھداء، قبور خالتي زارت: ملّخصھ ما) العطاف (عن الدالئل في البیھقي
 من فرغت فلّما دابتي، برأس آخذ قائم وغالمي یتحّرك، مجیب وال داع الوادي في ما واهللا وال اهللا شاء ما

 أعرف كما أعرفھ األرض، تحت من علّي السالم رّد فسمعت بیدي، وأشرت علیكم السالم: فقلت قمت صالتي
 محمد بن ھاشم عن ذلك نظیر وذكر دابتي وركبت الغالم فدعوت مّني، شعرة كّل واقشعّرت خلقني، اهللا أّن

  .العمري
  

 وزاد الیومینوالثالثة، تزورقبورالشھداءبین كانت)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(اهللا رسول بنت فاطمة أّن:وفیھ
 فاطمة أّن) السالم علیھ (علّي عن الحاكم وروى ماتت، حتى وتبكي وتدعو ھناك تصّلي أّنھا: آخر خبر في

  .ندهع وتبكي فتصّلي جمعة كّل حمزة عّمھا قبر تزور كانت
  

 عبد بن حمزة المھاجرین فمن أقل: وقیل أكثر،: وقیل رجال، سبعون أحد یوم بالشھادة اهللا أكرمھم اّلذین وفیھ
  .األنصار من والباقي عثمان، بن وشماس عمیر، بن ومصعب جحش، بن اهللا وعبد المّطلب،

  
  .933ص 2ج الشافعي للسمھودي الوفاء فلیراجع بأسمائھم الجمیع یعرف أن أراد من: أقول
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  الشھداء دفن كیفیة
 في ُأحد قتلى من الرجلین بین یجمع كان) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول اّن: اهللا عبد بن جابر عن

  .)1(بدمائھم بدفنھم وأمر اللحد، في قّدمھ أحد الى أشیر فإذا للقرآن؟ أخذًا أكثر أّیھم: یقول ثّم الواحد، الثوب
  

 وكّفنھ الیوم، بھا ھو التي الربوة في بدفنھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي أمر حمزة، الشھداء سید مشھد
  .واحد قبر في ودفنھما أخرى، في عمیر بن مصعب وكّفن بردة، في
  

 على بني الذي المسجد تحت دفنا جحش بن اهللا وعبد عمیر، بن مصعب اّن عندنا والغالب: العزیز عبد وقال
; بمشھده حمزة مع علیھما یسّلم أن ینبغي: السمھودي قال. القبر في أحد حمزة مع لیس واّنھ حمزة، قبر

  .حمزة قبر عند الشھداء باقي على یسّلم أن وینبغي فبقربھ، معھ یكونا لم إن ألّنھما
  

 أحد، یوم استشھد مّمن وكانا واحد، قبر في كانا األنصاریین عمرو بن اهللا وعبد الجموح بن عمرو أّن: وفیھ
 وكان باألمس، ماتا كأّنما یتغّیرا لم فوجدا مكانھما، عن لیغیرا عنھما فحفر السیل، یلي مّما برھماق وكان

 كانت، كما فرجعت ارسلت ثم جرحھ، عن یده فامیطت كذلك، وھو فدفن جرحھ على یده فوضع جرح قد أحدھما
  .)2(سنة واربعون ست عنھما حفر ویوم احد یوم بین وكان

  
  حمزة فضل في جملة

  .التسبیح لواء جعفر والى التكبیر، لواء حمزة والى الحمد، لواء علّي الى القیامة یوم یدفع الخبر، يف
  

: ویقول إّیاه فیناولھ الدنیا في اهللا أعداء حمزة بھ یقاتل كان الذي بالرمح القیامة یوم یؤتى أّنھ: آخر خبر وفي
  .)3(برمحك أولیائك عن الجحیم ذر) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول عّم یا
  

 بطنھ وبقر وُأذناه أنفھ جدع بھ، مثل وقد حمزة على) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول وقف: الوفاء وفي
  .ھذا من الّي أغیظ قط موقفًا وقفت ما أبدًا، بمثلك ُأصاب لن: فقال كبده، عن
 الى أقبلت عظیمًا، صبرًا وصبرت شدیدًا، وجدًا صفّیة ُأختھ علیھ وجدت حمزة قتل لّما: 492ص 5ج الغابة اسد
 ما ترى ال فارجعھا ألقھا: الزبیر البنھا)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فقال حمزة، أخیھا الى لتنظر أحد

 وِلَم؟ قالت ترجعي، أن یأمرك) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول اّن اّمھ یا: وقال الزبیر، فلقیھا بأخیھا،
 فأخبره اهللا رسول الى الزبیر جاء فلّما اهللا، شاء إن وألحتسبّن ألصبرّن اهللا في وذاك بأخي مّثل اّنھ نيبلغ فقد
  .لھ واستغفرت واسترجعت الیھ فنظرت فأتتھ سبیلھا، خّل): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (فقال صفّیة قول

  
 القمي المحدث قال الرمح، جبز حمزة شدق في ضرب فإّنھ سفیان ابو) السالم علیھ (حمزة ضرب وممن

 بین) السالم علیھ (الحسین رأس (الرأس حضر لّما فعلھ، في یزید حفیده سفیان بأبي اقتدى لقد): اهللا رحمھ(
  ...شھدوا ببدر اشیاخي لیت :ویقول بالخیزران علیھ ینكث جعل یدیھ

  
  بُأحد) السالم علیھا (فاطمة الصدیقة مجيء

 وتأتي الشھداء، قبور تأتي فاطمة كانت) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا ولرس قبض لّما: لبید بن محمود عن
 سكنت، حتى فأمھلتھا ھناك تبكي فوجدتھا حمزة قبر أتیت األیام بعض في كان فلّما ھناك، وتبكي حمزة قبر

 یحّق عمرو باأ یا: فقالت بكائك، من قلبي أنیاط قطعت واهللا قد النسوان سیدة یا: وقلت علیھا، وسّلمت فأتیتھا
 اهللا صلى (اهللا رسول الى شوقاه وا) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول اآلباء بخیر أصبت فلقد البكاء، لي

  :أنشأت ثّم) وسلم وآلھ علیھ
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  أكثر واهللا مذمات أبي وذكر *** ذكره قل مّیت یومًا مات اذا
  

 صلى (النبي عن روي لّما الشھداء وباقي بُأحد حمزة زیارة یستحّب: الفخریة الرسالة في المحققین فخر وعن
  .جفاني فقد حمزة عّمي یزر ولم زارني من: قال اّنھ) وسلم وآلھ علیھ اهللا
  

  الغفاري أبوذر مدفن
 األربعة بعد أسلم: قیل اإلسالم، قدیم وفضالئھم الصحابة كبار من كان الغفاري أبوذر: 186ص 5ج الغابة اسد
 المسجد فأتى مّكة قدم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي مبعُث أباذر بلغ لّما :عباس ابن عن خامسًا، وكان

 اضطجع اللیل بعض أدركھ حتى عنھ یسأل أن وكره یعرفھ، ال وھو) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي فالتمس
 أعطیتني إن: لقا أقدمك؟ الذي ما تحّدثني أال: لھ فقال غریب، اّنھ وعرف)السالم علیھ (علي فرآه مكان، في

 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول واّنھ حق إّنھ: فقال فأخبره، العھد فأعطاه فعلت، ترشدني میثاقًا أو عھدًا
 من فسمع): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي على دخل حتى علیًا اّتبع أصبح فلّما فاّتبعني، أصبحت فإذا) وسلم
 قومك الى ارجع): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي فقال انھ،مك وأسلم)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (قولھ

 فنادى المسجد، الى فخرج ظھرانیھم، بین بھا وألصرخّن بیده نفسي والذي: قال أمري، یأتیك حتى فأخبرھم
 وأتى أضجعوه، حتى فضربوه الیھ القوم فقام ورسولھ، عبده محمدًا وأّن اهللا إّال الھ ال أن أشھد صوتھ بأعلى

  .منھم فأنقذه الشام؟ الى تجارتكم طریق واّنھ غفار، من اّنھ تعلمون ألستم ویلكم: وقال علیھ فأكّب باسالع
 یتخّلف یزال ال جعل تبوك الى)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول سار لّما مسعود، ابن عن: أخباره من

 ذلك غیر یكن وإن بكم اهللا فسیلحقھ خیر فیھ یكن إن دعوه: فیقول فالن، تخّلف اهللا رسول یا: فیقولون الرجل
 عنھ أبطأ فلّما. بعیره على تلّوم ذلك أبوذر سمع فلّما أبوذر، تخّلف اهللا رسول یا: قیل حتى منھ، اهللا أراحكم فقد

 ناظر ونظر ماشیًا،) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول یّتبع خرج ثّم ظھره، على فجعلھ متاعھ أخذ بعیره،
 تأّملھ فلّما أباذر كن): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (فقال الطریق، على یمشي الرجل ھذا إّن: فقال ینالمسلم من

  : قالوا القوم
 ویحشر وحده ویموت وحده یمشي ذر أبا اهللا یرحم): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (فقال أبوذر ھو اهللا رسول یا

  .وحده ومات وحده ھناك اشوع الربذة الى أبوذر وسیر ضربھ، من الدھر فضرب وحده،
  

 علمًا أبوذر وعى: علّي وقال - مریم بن عیسى زھد على ُأّمتي في أبوذر): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (وعنھ
  .شیئًا منھ یخرج فلم علیھ أوكأ ثّم عنھ، الناس عجز

  
 في ومات یرتّد لم أّنھ )السالم علیھ (الباقر عن. السكن بن جندب وقیل جنادة بن جندب وھو: واأللقاب الكنى
 صلى (النبي فیھ وقال ،)وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي بعد األمور فیھا یشرح خطبة لھ بالربذة، عثمان زمن
  .ذر أبي من أصدق لھجة ذي على الغبراء أقّلت وال الخضراء أظّلت ما): وسلم وآلھ علیھ اهللا
  

 من الّتخذ سفرًا أراد لو أحدكم اّن: فقال الكعبة ابب عند) اهللا رحمھ (أبوذر وقف): السالم علیھ (الصادق عن
 حج: فقال أباذر، یا فارشدنا: رجل فقال لھ، تزودتم ما أحّق القیامة یوم فطریق منھ، والبّد یصلحھ ما الّزاد
 حّق وكلمة القبور، لوحشة اللیل سواد في ركعتین وصّل النشور، لزجرة یومًا وصم األمور، لعظام حّجة

  .32 أو 31 سنة توّفي. عسیر یوم من تنجو فعّلك مسكین، على منك صدقة عنھا، تسكت سوء مةوكل تقولھا،
  

  )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (الرسول أّم آمنة مدفن
 صلى (النبي أّم آمنة قبة وفیھ فیھ، ونزولھ السیل لتبّوء بذلك سّمي الحرمین بین مكان أبواء: البحرین مجمع

 سنین، ست ابن اهللا ورسول والمدینة مكة بین األبواء في آمنة توفیت السفینة وفي) وسلم وآلھ علیھ اهللا
 وُأّم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول ومعھا النجار، بني من أخوالھ على المدینة الى بھ قدمت وكانت
  .اهللا رسول حاضنة أیمن

  .موّحدین انواوك بالشرك یتلّوثوا لم آدم الى وأجداده اهللا رسول والد أّن ولیعلم
  

  ).صغیرًا رّبیاني كما ارحمھما رّب وقل: (تعالى وقال) الساجدین في وتقّلبك: (تعالى اهللا قال
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 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول كان بینما) قبره على تقم وال أبدًا مات منھم أحد على تصّل وال: (سبحانھ وقال
  .مطّھرة وأرحام ھرةطا أصالب في نورًا كان ألنھ; أبویھ قبر یزور) وسلم

  
 أسد بنت فاطمة فجاَءت الشام وقصور فارس بیاض آلمنة فتح اهللا رسول ولد لّما): السالم علیھ (الصادق عن
 تحبلین اّنك ھذا من وتتعّجبین: طالب أبو لھا فقال آمنة، قالت ما فأعلمتھ مستبشرة، ضاحكة طالب أبي الى

  .ووزیره وصّیھ وتلدین
  

  )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي والد اهللا عبد مدفن
 علیھ اهللا صلى (النبي والد قبر على قّبة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبوي الحرم من الغربي جانب في كانت
 عرصة في وقعت األخیرة التوسعة في ولكن السابق، السوق من قریبة الشریفة حجرتھ وكانت ،)وسلم وآلھ

  .أثر منھا یبق لمو الّسالم باب من قریبًا المصّلى
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  الخاتمة
  اللواحق في

   
  المدینة حرمة في: األول
 حرم والكوفة) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (محّمد حرم والمدینة اهللا حرم مكة: قال) السالم علیھ (الصادق اإلمام
  .)1()السالم علیھ (طالب أبي بن علي

  
 أحّب فاسكّني إلّي، البقاع أحّب من أخرجوني اّنھم ّمالّلھ): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي عن اللئالي، عوالي
  .)2(المدینة فأسكنھ الیك البقاع

  
  .)3(حجرھا على الحّیة تنزل كما المدینة على لنازل االیمان إّن): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (وقال

  
  المنورة بالمدینة المقام فضل في: الثاني
 سّرحنا قد: عّمار فقال مقامكم؟ ما: فقال بالمدینة، اهللا عبد يأب على وجماعة وعّمار أنا دخلت: قال مرازم،
 وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول بلد في المقام أصبتم: فقال یومًا، عشر خمسة الى بھ نؤتي أن وأمرنا ظھرنا،
 ما لفیقا الدنیا في كّیسًا یكون قد الرجل إّن ألنفسكم وأكثروا آلخرتكم واعملوا مسجده، في والصالة) وسلم
  .)4(اآلخرة كّیس الكّیس وإّنما! فالنًا أكیس

  
  .)5(القیمة یوم اآلمنین في اهللا بعثھ المدینة في مات َمن): السالم علیھ (الصادق عن الزّیات عمرو بن محمد

  
  )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي زیارة في: الثالث
 یوم شفیعھ كنت زائرًا أتاني َمن): وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول قال: قال) السالم علیھ (الصادق االمام
  .)6(القیامة

  
 علیھ اهللا صلى (اهللا رسول فقال زارك؟ لمن ما أبتاه یا: اهللا رسول لجّدي قلت): السالم علیھ (علي بن الحسین

 یوم أزوره أن علّي حّقًا كان زارك أو أخاك زار أو أباك زار أو مّیتًا، أو حّیًا زارني َمن بني یا): وسلم وآلھ
  .)7(ذنوبھ من وأخّلصھ القیمة

  
 فیخبرونا یأتونا ثّم بھا فیطوفوا األحجار ھذه یأتوا أن الناس أمر إّنما: قال) السالم علیھ (الباقر جعفر أبو

  .الكتاب من األول القسم في الخبر ھذا ذكر سبق وقد )8(نصرھم علینا ویعرضوا بوالیتھم،
  

  )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبّي وداع في: الرابع
 وآلھ علیھ اهللا صلى(النبي قبر ائت ثّم فاغتسل، المدینة من تخرج أن أردت إذا): السالم علیھ (الصادق االمام
 زیارة من العھد آخر تجعلھ ال الّلھّم: وقل دخولك، عند صنعت ما مثل واصنع حوائجك، من تفرغ بعدما) وسلم
 محمدًا وأّن أنت، إّال إلھ ال أن حیاتي في شھدت ما على مماتي في أشھد ّنيفإ ذلك قبل توّفیتني فإن نبّیك، قبر

  .)9(علیك تسلیمي آخر اهللا جعلھ ال علیك، السالم - علیك اهللا صّلى تقول: آخر خبر وفي ورسولك عبدك
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  )السالم علیھم (األئمة زیارة في: الخامس

 بالعھد الوفاء تمام من واّن وشیعتھ، أولیائھ عنق في ًاعھد امام لكّل إّن: قال) السالم علیھ (الرضا الحسن أبو
  .)1(القیامة یوم شفعاَءھم أئّمتھم كان فیھ رغبوا بما وتصدیقًا زیارتھم في رغبة زارھم فمن قبورھم، زیارة

  
  قبرھا عند) السالم علیھا (الطاھرة الصدیقة زیارة: السادس

 سیدة فاطمة قبر موضع في الروایات اختلفت: الفقیھ في) اهللا رحمھ (الصدوق قال فقد قبرھا، موضع وأّما
 النبي واّن والمنبر، القبر بین دفنت أّنھا روى من ومنھم البقیف في دفنت أّنھا روى من فمنھم العالمین نساء

 القبر بین قبرھا ألّن الجّنة، ریاض من روضة ومنبري قبري بین ما: قال إّنما) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(
 ھو وھذا المسجد، في صارت المسجد في امّیة بنو زادت فلّما بیتھا، في دفنت أّنھا روى من ومنھم والمنبر،
  .عندي الصحیح

  
 األفضل: ھناك مقبورة ألّنھا الروضة في بزیارتھا األمر المفید الشیخ عن نقل أن بعد التھذیب في الشیخ وقال
 بالبقیع دفنت اّنھا قال من فأّما عظیمًا، أجرًا بھ حوزی فاّنھ والروضة البیت الموضعین في االنسان یزورھا أن

  .)2(العامة طرق في مدفنھا في الكالم تقّدم قد: أقول الصواب عن فبعید
   

  كّلھا المشاھد اتیان استحباب في: السابع
 ھافی ویصّلى ویشاھد الیھا، یؤتى أن ینبغي التي بالمدینة المشاھد ومن: قال) السالم علیھ (الصادق االمام

 حمزة وقبر ابراھیم، أّم ومشربة الفتح، ومسجد التقوى، على أّسس الذي المسجد وھو قبا مسجد: ویتعاھد
  .)3(الشھداء وقبور

  
  االخوان سالم ابالغ: الثامن

 فصّل علیك یجب ما فقضیت) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي قبر أتیت فإذا): السالم علیھ (الحسن أبي عن
 وأّمي أبي من اهللا نبّي یا علیك الّسالم: قل ثّم) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (النبي رأس ندع قف ثّم ركعتین،
 أقرأت قد: للرجل تقول أن تشاء فال وأسودھم، وأبیضھم وعبدھم حّرھم بلدي أھل وجمیع وخاّصتي، وولدي
  .)4(صادقًا كنت إّال الّسالم عنك) وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى (اهللا رسول

  
  المؤمنین قبور زیارة استحباب: التاسع
 فاذا بھ، آنس الزائر أتاه اذا المؤمن أّن بلغني): السالم علیھ (موسى الحسن ألبي قلت یحیى بن صفوان
  .)5(یستوحش ال): السالم علیھ (فقال استوحش عنھ انصرف

 فوقف: قال ،الشیعة من الكوفة أھل من رجل بقبر فمررنا بالبقیف جعفر أبي على مررت: المقدام أبي وعن
 من رحمة عن بھا یستغني رحمة رحمتك من الیھ واسكن وحشتھ وآنس غربتھ، ارحم الّلھّم: قال ثّم علیھ

  .)6(مّرات سبع) القدر لیلة في أنزلناه اّنا: (قرأ ثّم یتوّاله، كان بمن وألحقھ سواك،
  

  .)7(سنة خمسین ةعباد ثواب اهللا أعطاه وزارھا المقابر دخل من اّن): السالم علیھ (علي وعن
   

  الھدیة استحباب: العاشر
  .)1(بحجر ولو تیّسر بما أھلھ فلیأت سفره من فقدم أحدكم سافر إذا): السالم علیھ (الصادق االمام
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 من القادم الى تمتّد األعین ألّن; المكرمة ھذه على االستحثاث في مبالغة ھذا وكأّن: حامد أبي عن المحّجة، في

 بما ذكرھم الى السفر في القلب التفات وإظھار فرحھم، تأكید في االستحباب فیتأّكد بھ تفرح والقلوب السفر،
  .)2(لھم الطریق في یستصحبھ

  
  الولیمة استحباب: عشر الحادي

 ركاز أو عذار أو خرس أو عرس في الخمس في إّال ولیمة ال): السالم علیھ (جعفر بن موسى الحسن أبي عن
 والركاز الدار، یشتري الرجل والوكار الختان، والعذار بالولد، النفاس والخرس یج،التزو العرس فأّما وكار، أو

  .)3(مّكة من یقدم الذي
  

  الحج نور حفظ: عشر الثاني
  .الحج ختام في الحدیث ھذا ذكر سبق قد: أقول. یذنب لم ما الحج نور الحاج على یزال ال: االنوار بحار

 جمیعًا علینا ویمّن بھ، ینفع وأن والقبول، الرضا ثوَب الجھَد ھذا ُیلبس أن - وتعالى سبحانھ - اهللا أسأل وختامًا
  .العالمین رّب هللا والحمد والثواب، باألجر

   
  الگلپایگاني االفتخاري علي
  )السالم علیھا (الزھراء میالد 1417 / 2ج 20
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