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

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

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

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

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

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

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

العباد«)5(.

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

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

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

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

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

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

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

الروايات املعتبة.
ثانياً: ال يوجد دليل عقلي أو نقلي 

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

رفضها.

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

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

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

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

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

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

َأَبدًا«)20(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املوضع مبءة للذمة.

13 احلج رموزٌ و ِحكم )6(



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

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

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

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

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

بها)43(؛

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

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

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

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

شكل العجني، و ليس كل احلجر.

15 احلج رموزٌ و ِحكم )6(



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

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

العموم.

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

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

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

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

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

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

حيافظ على »بدن«  داود7.

17 احلج رموزٌ و ِحكم )6(



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

ُمِلَئت ظلمًا وجورًا«)52(.

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

يطلق أحيانًا على الكعبة  أيضًا)54(.

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

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

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

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

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

داٍء«)61(.
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من هنا، يستحب استحبابًا مؤكدًا 
أن يشرب حجاج بيت اهلل احلرام من 
ذلك املاء، والتأس��ي برسول اهلل9 
»اللهم اجعله  بقراءة هذا الدع��اء: 

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

اهلدية)63(.

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

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

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

هو الذي أعاد فتح البئر وترميمه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

األرض ب� »عرفات«)82(.

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

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

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

الناعم دائماً، ومل ينفد حلد اآلن.

منى
مع شروق مشس اليوم العاشر من 

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

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

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

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

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

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

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

اجلمرة األوىل والوسطى)93(.
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