
أخبار من احلرمني الشريفني
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خالل مراسم الرباءة من املشركني، 
يف صعيد عرفات

الحج:  نداء  في  الخامنئي  اإلمام 
يسعون  والصهيونية  أميركا 

إليقاع الفتنة بين المسلمين
أكد اإلمام السيد عيل اخلامنئي أّن 
أمريكا والصهيونية يسعون إىل إيقاع 
وإىل  اإلسالمية،  املذاهب  بني  الفتنة 
أو  الشيعة  من  التخويف  مؤامرات 
من السنة، ليحولوا دون وحدة األمة 

اإلسالمية.
ندائه  يف  اخلامنئي  اإلمام  وقال 
إىل حجاج بيت اهلل احلرام الذي تيل 

خالل  عرفات  صعيد  يف  اخلميس 
»إّن  املرشكني:  من  الرباءة  مراسم 
وبمساعدة  والصهيونية  أمريكا 
خيلقون  املنطقة،  يف  عمالئهم 
أذهان  لرصف  سوريا،  يف  األزمات 
يف  املهمة  القضايا  عن  الشعوب 
املحدقة  األخطار  وعن  بلداهنم، 

هبم«.
وأكد سامحته: »قصة سوريا هي 
وقفت  حكومة  من  االنتقام  قصة 
بوجه  عقود  ثالثة  خالل  لوحدها 
عن  ودافعت  الغاصبني،  الصهاينة 
فصائل املقاومة يف فلسطني ولبنان«. 
جانب  إىل  إيران  وقوف  عىل  مشددًا 

الشعب السوري.
»نحن  اخلامنئي:  اإلمام  وأكد 
ونعارض  السوري،  الشعب  نساند 
هذا  يف  أجنبي  وتدخل  حترك  أي 
يف  إصالح  أي  أّن  مضيفًا  البلد«، 
شعبها  بيد  يتحقق  أن  جيب  سوريا 

دون غريه، وبآليات وطنية بحتة.
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يواصلون  احلرام  اهلل  بيت  حجاج 
مناسكهم يف منی

يف  احلرام  اهلل  بيت  حجاج  بات 
أول  يف  اجلامر  لرمي  استعدادًا  منى، 
يوم  املوافق  الثالثة،  الترشيق  أيام 
ويرمي  األول.  اكتوبر/ترشين   27
الثالث،  اجلمرات  اليوم  احلجاج 
حيث  مجرة.  لكل  حصيات  بسبع 
ثم  الصغرى  اجلمرة  بـ  يبدأون 

الوسطى وينتهون بالكربى.
الرمحن  ضيوف  رمى  وقد  هذا 
وهي  الكربى،  العقبة  مجرة  أمس 
وأبعدها  مكة،  إىل  اجلامر  أقرب 
هدي  عليه  من  وقام  مزدلفة،  عن 
أو  احللق  وبعد  هديه،  بذبح  منهم 
التقصري حتللوا من مالبس اإلحرام. 
اإلحصاءات  مصلحة  وبحسب 
بلغ  السعودية،  واملعلومات  العامة 
العام  هذا  حج  ملوسم  احلجاج  عدد 
حاجًا  و573  ألفًا  و161  ماليني   3
و641  آالف  و408  مليون  بينهم 

من حجاج الداخل، ومليون و752 
ألفًا و932 من حجاج اخلارج.)))

عدد احلجاج عام 1433هـ

السعودية:  الداخلية  وزير  أعلن 
هذا  احلجاج  عدد  إمجايل  بلغ  قد   ...
حاجًا،   )3.161.573( العام 
العام  يف  احلجاج  عدد  عن  بزيادة 

املايض بنسبة تقدر بـ  8 % . . .)))

تواصل  الكربى  احلج  ندوة 
جلساتها العلمية

الكربى،  احلج  ندوة  واصلت 
نظمها وزارةهُ احلج حتت عنوان  التي تهُ
حضاري ـ  وسلوٌك  عبادٌة  ـ احلج 

1 . موقع قناة املنار 2012/10/27م.
1433هـ /   /12 . صحيفة عكاظ 14/   2

العدد: 4153.
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بقاعة  اليوم،  العلمية  جلساهتا 
املكرمة،  بمكة  اخلالدة  الذكرى 
تم  جلسات،  ثالث  عقدت  حيث 
خالهلا طرح عرشة أبحاث، تناولت 
التقنيات يف توعية احلجيج بمقاصد 
احلضاري  السلوك  تنمية  ويف  احلج، 
أركان  من  اخلامس  الركن  أداء  أثناء 

اإلسالم...
اآلثار  اجللسات  تناولت  كام 
النفسية واالجتامعية؛ لتنمية السلوك 
احلج،  فريضة  أداء  أثناء  احلضاري 
احلجاج،  سلوك  يف  احلج  أداء  وأثر 
ومقاصد احلج االقتصادية، والتعامل 
جانب  إىل  املنجزات،  مع  احلضاري 
أثر وسائل اإلعالم يف رفع املستوى 
وختطيط  احلج،  ملناسك  احلضاري 
وتنفيذ وتشغيل املرشوعات الكربى 
باملشاعر املقدسة، وجهود اململكة يف 
تنظيم احلج تنظياًم حضاريًا وتقنيًا يف 

مجيع مراحله.
استثامر  كيفية  املشاركون  وناقش 
االجتامعي«  التواصل  »شبكات 

خالل  من  احلج،  فريضة  خدمة  يف 
تثقيف احلجاج وزيادة وعيهم بأمور 

دينهم ومناسكهم...
وأشاروا إىل أمهية توعية احلجاج 
عىل  وتعليمهم  تدريبهم  خالل  من 
ذلك  وتعزيز  احلج،  فريضة  تأدية 
التلفزيونية؛  األفالم  باستخدام 
ما  وعى  قد  احلاج  أن  متامًا  للتأكد 
سالمته  لضامن  يفعله؛  أن  جيب 
وسالمة احلج، وارتأوا تأسيس هيئة 
طريقة  عن  تبحث  األخصائيني  من 
علم  لصياغة  علميًا؛  موثقة  جديدة 
النفس  بعلم  تسميه  جديد  نفس 

اإلسالمي...)))

بيت  حجاج  إرهاب  تواصل  اهليئة 
اهلل وتنتهك حقوقهم

األمر  هيئة  من  فرقة  هامجت 
زائرات  من  جمموعة  باملعروف 
املنورة،  باملدينة  الغرقد  البقيع  مقربة 
ومنعتهن من أداء طقوسهن العبادية 

1 . مكة املكرمة، جريدة البالد 2012/10/23م 
– املوافق1433/12/7هـ .
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سيد  احلمزة  لقرب  الزيارة  وشعائر 
الشهداء عّم النبي حممد9.

ملسلسل  استمرارًا  احلادثة  تأيت 
حلقوق  الدينية  الرشطة  انتهاكات 
العربية،  اجلزيرة  يف  اإلنسان 
وتعدياهتا عىل الشأن اخلاص باألفراد 
واجلامعات فيام يتعلق بمامرسة شعائر 

عقائدهم وعباداهتم الدينية.
دوليًا  »املعروفون  اهليئة  رجال 

املتشددين«  الوهابيني  باملطاوعة 
الزائرات،  النسوة  عىل  تلفظوا 
والرشك،  بالكفر  واهتموهن 
أوراد  قراءة  إكامل  من  ومنعوهن 
املصادر  حسب  املأثورة  الزيارة 

الشيعية املعتربة.
احلرية  عىل  صارخ  تعٍد  ويف 
النساء  اهليئة  رجال  أجرب  الشخصية 
وهواتفهن  كتبهن  إغالق  عىل 

املحمولة التي بحوزهتن.
أحد عنارص الرشطة الدينية دخل 
وسط حشد النساء املجتمعات، وقام 
بزجرهن وتفرقتهن يف خمالفة رصحية 
والسياسية  الدينية  السلطة  تدعيه  ملا 

بني  االختالط  وحتريم  منع  من 
الرجال والنساء.

إىل  ينتسبن  الزائرات  أّن  يذكر 
من  القادمة  احلج  محالت  إحدى 

حمافظة القطيف.
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أزمة  األذهان  إىل  احلادثة  وتعيد 
البقيع يف فرباير 2009م التي تسبب 
الدينية  الرشطة  رجال  اعتداء  فيها 
عىل النساء الشيعيات الزائرات ملقربة 
البقيع، حيث تواصلت االشتباكات 
راح  أيام،  أربعة  واالحتجاجات 
ضحيتها عدد من اجلرحى واملصابني 
يف صفوف الشيعة بعد تدخل قوات 
عمدت  التي  السعودية،  األمن 

العتقال عدد من الزوار الشيعة.)))

علماء القطيف:
»نقف مجيعاً ضد العنف واملساس 

بالثوابت الوطنية«
القطيف  علامء  من  عدد  شّدد 
وعدم  العنف،  ضد  الوقوف  عىل 
وأبدوا  الوطنية،  بالثوابت  املساس 
يف بيان أصدروه رضورة التأكيد عىل 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  منهج 
الداعي إىل رفض التقسيامت املذهبية 
والطائفية، فيام نددوا بالعنف الصادر 

أكتوبر  اإلخبارية،20   امللتقى  شبكة   .  1
2012م.

عدم  عىل  مركزين  اجلهات،  كل  من 
استهداف األجهزة الرسمية.

أصدره  الذي  البيان  يف  وجاء 
هم:  القطيف،  علامء  كبار  من  سبعة 
والسيد  اخلنيزي،  عبداهلل  الشيخ 
والشيخ  السلامن،  نارص  السيد  عيل 
والشيخ  الصفار،  موسى  بن  حسن 
عبدالكريم بن كاظم احلبيل، والشيخ 
عيل مدن آل حمسن، والشيخ يوسف 
ربح،  آل  جعفر  والشيخ  املهدي، 
خادم  دعوة  وندعم  »نؤيد  وقالوا: 
بن  عبداهلل  امللك  الرشيفني  احلرمني 
منهجه  حول  ونلتف  عبدالعزيز، 
الداعي إىل رفض التقسيامت املذهبية 
والطائفية واأليديولوجية، التي تفتُّ 
وفتح  ومتاسكه،  املجتمع  جسد  يف 
أطياف  بني  الوطني  احلوار  آفاق 
ثامره  يؤيت  أن  ونأمل  املجتمع،  هذا 
احلوار،  ألسس  تدعياًم  املرجوة، 
املدين،  املجتمع  لدعائم  وإرساءًا 
املواطن،  فيه  حيرتم  أن  جيب  الذي 

وحتفظ فيه كرامته، وتصان حقوقه.
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وفيام ييل نّص البيان:
الرشعية  املسؤولية  من  »انطالقًا 
لنداءات  وتلبية  الوطني،  والواجب 
املجتمع  أمن  عىل  وحرصًا  الضمري، 
من  األحبة  مجيع  نويص  وأهله، 
البلدة  هذه  أبناء  والشباب  األبناء 
ضد  بحزم  بالوقوف  أهلها  الطيب 
واالستنكار  أشكاله،  بكافة  العنف 
التي تطال األنفس  عىل االعتداءات 
العامة،  واملؤسسات  واملمتلكات 
التي شدد  املحرمات  أعظم  فهو من 

عليها اإلسالم العظيم.
األعظم  نبينا  سرية  يف  لنا  إّن 
عليهم  اهلداة  واألئمة  حممد9 
فهم  أسوة،  وأكرب  ألعظم  السالم 
التعايش  هنج  ورسموا  خطوا  الذين 
عيل  اإلمام  يقول  اإلنسان،  واحرتام 
عليه السالم: »الناس صنفان إما أخ 
لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق«، 
ممن  حرمة  ذي  كل  عىل  فاالعتداء 
هلو  املسلمني،  مع  سلاًم  يتعايش 
عن  فضاًل  املغلظة،  املحرمات  من 

بمن  فكيف  املسلم،  عىل  االعتداء 
ووطن  وأخوة  دين  معهم  جيمعنا 
أن  مجيعًا  علينا  فيجب  واحد؟! 
وأمن  الدماء  حرمة  عىل  نحافظ 

املواطن واستقراره.
املجتمع  غاية  هو  فالسالم 
اإليامين وعنوان حركته. حيث تؤكد 
الوسائل  التزام  عىل  الدين  مبادئ 
حراك  أي  يف  السلمية  واألساليب 
داخل صفوف األمة واملجتمع، وعىل 
ممارسة  وأي  العنف،  مظاهر  رفض 
أو  احلرام،  الدم  سفك  إىل  تؤدي 
واملمتلكات  األعراض  عىل  التعدي 
أي  ندين  كام  إننا  واخلاصة.  العامة 
األبرياء  يستهدف  للعنف  استخدام 
من قبل أي جهة من اجلهات أو فرد 
مظهر  كل  ندين  فإننا  األفراد،  من 
التعديات  يف  استخدامه  و  للعنف 
أو  واخلاصة،  العامة  املصالح  عىل 
رسمية،  جهة  أي  ضد  استخدامه 
القبيل  هذا  من  ممارسة  أي  ونعترب 
بمصلحة  وإرضارًا  رشعيًة،  خمالفًة 
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املجتمع والوطن.
رسول اهلل9:  عن  ورد  وقد 
ما  دينه  من  فسحة  يف  العبد  »اليزال 

مل يصب دمًا حرامًا«.
واملؤمنات  املؤمنني  نويص  كام 
نقل  يف  والدقة  بالتحري  مجيعًا 
ترويج  وراء  اجلري  وعدم  األخبار، 
التي  واألراجيف،  الشائعات 
اللغط  وإثارة  الفتنة  خلق  إىل  هتدف 
والتسور  احلرمات،  يف  واخلوض 
يف  والتعمد  الناس،  كرامة  عىل 
إسقاطهم، أو تشويه سريهم، فام آفة 
ينساق  فكيف  رواهتا.  إال  األخبار 
باألخذ  املتثبت  املتدين  املجتمع 
املاء  يف  يتصيدون  جمهولني،  برواة 
املجتمع،  صيانة  يعنيهم  وال  العكر، 

أو هيمهم وحدته ومتاسكه؟!
ذات طوائف  دولة  نعيش يف  إننا 
وننعم  السنني،  مئات  منذ  متعددة 
قادة  دعائمها  أرسى  وأمان  أمن  يف 
مزايدة  أو  مساومة  وال  البالد،  هذه 
محله  الذي  التاريخ،  هذا  حفظ  عىل 

األبناء  ويواصله  واآلباء،  األجداد 
عىل  والدولة  املجتمع  مؤسسات  يف 
خيارنا  إّن  الغالية.  بالدنا  امتداد 
احرتام  هو  عليه  نرصُّ  الذي  الوطني 
هذا النسيج، وعدم املساس بالثوابت 
الوطنية، إننا نؤيد وندعم دعوة خادم 
بن  عبداهلل  امللك  الرشيفني  احلرمني 
حول  ونلتف  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز 
التقسيامت  لرفض  الداعية  مساعيه 
املذهبية واملناطقية واأليدلوجية التي 
تفتُّ يف وحدة املجتمع ومتاسكه. كام 
يف  األخري  ندائه  يف  اهلل  حفظه  أشار 
مركز  بإنشاء  وتوصيته  املكرمة  مكة 
اإلسالمية  املذاهب  بني  للحوار 
له.  الرياض مقرًا  يتخذ من  املختلفة 
حيث فتح ـ حفظه اهلل ـ آفاق احلوار 
املجتمع،  هذا  أطياف  بني  الوطني 
املرجوة  ثامره  يؤيت  أن  نأمل  والذي 
و إرساءًا  احلوار،  ألسس  تدعياًم 
جيب  الذي  املدين،  املجتمع  لدعائم 
فيه  وحتفظ  املواطن،  فيه  حيرتم  أن 
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كرامته، و تصان حقوقه«.)))

كنوز ومآثر املدينة املنورة
لقد تمَّ حتديد بدء فعاليات املدينة 
اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  املنورة 
جلنة؛  شكلت  وقد  القادم،  العام 
لتتابع التحضري هلذه املناسبة العزيزة.

رؤيتها  هلا  اللجنة  أّن  والشك 
هي  أفكار  تقديم  من  متكنها  التي 
لكن  املناسبة،  أمهية هذه  يف مستوى 
الذي أود أن أطرحه هنا وأنا عىل ثقة 
بأنه ليس بغائب عن إدراكهم، لكنه 
فقط من باب التذكري، نحن نعرف أّن 
األثرية  الكنوز  من  هلا  املنورة  املدينة 
الثقافة  قناة  يف  يصب  مما  اإلسالمية 
ما يمكن  وهي  الكثري،  اجلمعية 
بتحديد  وذلك  للمتلقى،  تقديمها 
تلك  شهدت  التي  املواقع،  تلك 
اإلسالم  حياة  يف  احلاسمة  املواقف 
وذلك  »اخلندق«  معركة  موقع  مثل 
برسمه عىل شكل »كروكي« يقوم به 

الثالثاء:  ـ  عكاظ  صحيفة   .  1
1433/10/3هـ .

التارخيية؛  خربهتم  هلم  متخصصون 
أين  وأىل  بدأ  أين  من  مكانه  لتحديد 
بعض  أماكن  حتديد  أيضًا  انتهى: 
اآلبار األثرية الثابتة تارخييًا، ويمكن 
صلوات اهلل  النبي  مسار  حتديد 
ببعض  ومروره  قباء،  من  عليه 
أيوب  أيب  بيت  حتى  األنصار  قبائل 
األنصاري، وغري ذلك من األماكن 
يمكن  تارخييًا، كام  املعلومة  التارخيية 
باملدينة  املتعلقة  املخطوطات  إظهار 
املنورة، سواء كان بام هو موجود يف 
مكتبة »عارف حكمت« وغريها من 
االستعانة  حتى  أو  العامة،  املكتبات 
عرض  يف  اخلاصة  املكتبات  ببعض 
معرفية  كنوز  من  أصحاهبا  لدى  ما 
صالة  يف  عرضها  يتّم  »خمطوطة« 

كربى هلذا األمر.
كام البد من عرض بعض ما هو 
الرشيف  النبوي  باملسجد  متعلق 
تارخيه  يعود  الذي  العثامين،  كالباب 
بعض  وأيضًا  998هـ  عام  إىل 
الروضة  يف  كانت  التي  »الثريات« 
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الرشيفة حتى عهد قريب.
وبعض  األماين،  بعض  هذه  إّن 
األفكار، نطرحها أمام اللجنة العزيزة 

وهم أقدر عىل حتقيقها بإذن اهلل.)))

يف  عام  ألف  عمرها  مقتنيات 
الشريفني  احلرمني  عمارة  معرض 

مبكة املكرمة

احلرمني  عامرة  معرض  يعدُّ 
من  الفريدة  املعارض  من  الرشيفني 
كونه  العامل؛  مستوى  عىل  نوعها 
والعنارص  املقتنيات  بعرض  خيتص 
املرتبطة  الكتابية  والنقوش  املعامرية 

بعامرة احلرمني الرشيفني.
ويقع املعرض عىل مساحة إمجالية 

البالد  جريدة  احلسون،  حممد  عيل   .  1
2012/07/31م.

مصنع  بجوار  )1200م2(  قدرها 
اجلود  بأم  املرشفة  الكعبة  كسوة 
التناسق  التصميم  يف  روعي  حيث 
اإلسالمي  املعامري  النمط  مع 
املتميز  املعامري  والطراز  الفريد، 
املسجد احلرام، كام روعي يف  لعامرة 
التصميم الداخيل للمعرض إنسيابية 
بام يضمن  العرض  احلركة وتسلسل 
بجميع  وإملامه  الزائر،  استدالل 
املقتنيات واملعروضات، وتنقله بكل 

يس وسهولة بني القاعات.
وبنّي مدير معرض عامرة احلرمني 
عبداملحسن  بن  حمسن  الرشيفني 
يف  افتتح  الذي  املعرض  أّن  السلمي 
شهر شــوال عام1420هـ ينقسم إىل 
سبع قاعات هـي قاعة االستقبال، و 
تضمُّ جمساًم للمسجد احلرام، وصورًا 
الرشيفني،  للحرمني  وحديثة  قديمة 
وقاعة املسجد احلرام يتوسطها سلم 
أهم  من  يعدُّ  الذي  املرشفة،  الكعبة 
تارخيه  ويعود  املعروضة،  التحف 
إىل1240هـ، و قاعة الكعبة املرشفة، 
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الكعبة  متعلقات  عىل  وحتتوي 
من  نامذج  ذلك  ويشمل  املرشفة، 
إىل  باإلضافة  التاريخ،  عرب  الكسوة 
مقتنيات الكعبة املرشفة، ومنها باب 
الكعبة،  أعمدة  أهم  وأحد  الكعبة، 
األثرية  القطع  أهم  من  يعدُّ  الذي 
يعود  حيث  املعرض،  يف  املوجودة 
الصور  وقاعة  65هـ،  لعام  تارخيه 
جمموعة  تضم  التي  الفوتوغرافية 
تفضل  التي  النادرة،  الصور  من 
سلطان  األمري  للمعرض  بإهدائها 
بن عبد العزيز آل سعود، وهي صور 
املنورة  واملدينة  املكرمة  ملكة  نادرة 
بني  التقطت  املقدسة،  واملشاعر 
عامي 1297هـ ـ 1298هـ بواسطة 

املصّور املرصي صادق بيك.
املخطوطات  قاعة  أّن  وأوضح 
نسخة  عىل  حتتوي  خزانة  تتوسطها 
العثامين،  املصحف  من  مصورة 
عثامن  اخلليفة  عهد  يف  كتب  الذي 
من  نادرة  وجمموعه  عفان،  بن 
وقاعة  واملخطوطات،  املصاحف 

العديد  وتضم  املسجد النبوي، 
النبوي  للمسجد  التابعة  القطع  من 
املنرب  باب  أبرزها  من  الرشيف 
لعام  تارخيه  يعود  الذي  العثامين، 
جمسم  القاعة  ويتوسط  998هـ 
وقاعة  الرشيف،  النبوي  للمسجد 
زمزم التي حتوي أجزاءًا من فوهة بئر 
طويل  لقطاع  وجمساًم  القديمة،  زمزم 
لبئر زمزم، يوضح تفاصيل بئر زمزم، 
وهبذه القاعة مزولة شمسيه؛ لتحديد 
لعام  تارخيها  يعود  الصالة،  أوقات 
أول  إىل  باإلضافة   ، 1023هـ 
عام  احلرام  املسجد  يف  ركبت  ساعة 

1352هـ يف عهد امللك عبدالعزيز.
وأفاد السلمي أّن الزائر للمعرض 
مـن  املعروضـات  تنــوع  يـلمـس 
مصاحف، وخمطوطـات ثمينة، وقطع 
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أثريـة، ونقوش كتابيـة، وصور نادرة، 
العصـور  متثـل  معامريـة  وجمسـامت 
بالعـرص  بـدءًا  املختلفـة  اإلسـالمية 
األموي، وانتهاءًا بالعرص السعودي... 
وجمموعة من القطع األثرية واملعامرية، 
القديمـة  الفوتوغرافيـة  والصـور 

واحلديثة للحرمني الرشيفني.
وأبان أنه اهُضيف للمعرض جمسامن 
واملسجد  احلرام  للمسجد  جديدان 
النبوي، روعي يف تصميمها املرشوعات 
للحرمني  أضيفت  التي  اجلديدة، 
املسعى،  توسعة  مرشوع  أبرزها  من 
ومرشوع توسعة امللك عبداهلل للمسجد 
املواد،  أفضل  من  صنعت  وقد  احلرام، 
حيتوي  داخيل  إضاءة  بنظام  وتعمل 
بمقاس  عرض  شاشة  عىل  جمسم  كل 
مناسب؛ لعرض بعض املعلومات، التي 
الرشيفني  احلرمني  عامرة  تطور  حتكي 
فيلم  إىل  إضافة  املختلفة،  العصور  عرب 
التوسعات  ملراحل  لغات  بعدة  مرئي 

عرب التاريخ اإلسالمي.
وبنّي مدير معرض عامرة احلرمني 

عدد  متوسط  يصل  أنه  الرشيفني 
يوميًا،  زائر  ألف  اليومي  الزوار 
من  أكثر  إنشائه  منذ  زائريه  وعدد 

مليون وتسعمئة ألف زائر.
جتدر اإلشارة أّن املعرض يستقبل 
رمضان  شهر  خالل  يوميًا  زائريه 
من  صباحية  فرتتني  عىل  املبارك 
الساعة العارشة صباحًا إىل الساعة 3 
التاسعة مساءًا  عرصًا، و مسائية من 

إىل الثانية صباحًا.)))

جبل  غار  حول  اآلراء  الفايدي: 
أحد جمرد اجتهادات ال يعتد بها

األمر  هيئة  أّن  من  الرغم  عىل 
باملدينة  املنكر  والنهي عن  باملعروف 
بإغالق  عالقتها  نفت  املنورة 
»عكاظ«  أّن  إال  أحد،  جبل  غار 
حصلت عىل خطاب من أمري املدينة 
أمانة  إىل  موجه  السابق،  املنورة 
برفقته  أّن  إىل  يشري  املنورة،  املدينة 

1 . مكة املكرمة ـ جريدة البالد، يوم اإلثنني 
املوافق9/11/   - م   2012/07/30

1433هـ .
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يف  املحاكم  رئيس  فضيلة  خطاب 
عىل  املبني  حينه،  يف  املنورة  املدينة 
هيئة  رئاسة  فرع  عام  مدير  خطاب 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
من  احلجاج  صعود  حول  السابق 
خمتلف اجلنسيات إىل غار جبل أحد 
منتهيًا  فيه،  والصالة  به  وتربكهم 
هيئة  ورئيس  املفتي  سامحة  بخطاب 
كبار العلامء وإدارة البحوث العلمية 
واالفتاء املتضمن وجوب إزالة الغار 
املذكور، وإخفاء معامله وإزالة الطرق 
وحساًم  للذريعة،  سدًا  إليه  املؤدية 
ألسباب الفتنة، ومما جاء يف خطاب 
اطالع  »نرغب  املجيد  عبد  األمري 
معاليكم وانفاذ ما جاء بقرار اللجنة، 
ما  حسب  املفتي  سامحة  من  واملؤيد 
ورد بخطابه«، كام حصلت »عكاظ« 
اجلديد  املدينة  أمني  من  خطاب  عىل 

يوجه بفتحه.
تنيضب  الدكتور  املؤرخ  ورأى 
التقارير  لتعدد  نظرًا  أنه  الفايدي، 
وعدم  أحد  جبل  غار  حول 

بسرية  بعالقته  يقطع  دليل  وجود 
كل  تدور  حيث  رسول اهلل9، 
دائرة  يف  املوضوع  حول  اآلراء 
البتة،  هبا  يعتد  ال  فإنه  االجتهادات، 
تارخيية  معلومات  تثبت  أن  وخيشى 
أمهية  أّن  وأكد  طريقها،  عن  خاطئة 
جزءًا  كونه  من  تستمد  أحد  غار 
من  صخرة  أي  مثل  أحد  جبل  من 
املؤرخني  أن  إىل  وأشار  صخوره، 
دخل  الرسول9  أن  مل يذكروا 
ذكر  وإنام  إليه،  أحد  محله  أو  الغار، 
مجال الدين بن حممد بن أمحد املطري 
يف كتابه )التعريف بام أنست اهلجرة 
كتاب  وهو  اهلجرة(  دار  معامل  من 
املدينة  مؤرخي  عىل  وسابق  حمقق 
أو  الفريوزآبادي  سواء  املنورة 
شاميل  غار  يوجد  بأنه  السمهودي، 
الذي  املوقع  يف  بني  الذي  املسجد، 
ويسمى  رسول اهلل9  به  صىل 

مسجد الفسح...)))

. األربعاء 1433/09/06 هـ ، 25يوليو   1
2012م/ العكاظ ـ العدد : 4056.
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األربعاء  بإزالتها  وعدها  رغم 
الماضي

أمانة المدينة المنورة تتأخر في 
إزالة الصّبات األسمنتية عن غار 

أحد

ال  حيث  أمس،  بدا  كما  أحد  غار 
تعيق  األسمنتية  الصبات  تزال 

الحركة عند مدخله
املنورة  املدينة  منطقة  أمانة  تف  مل 
لسان  عىل  أطلقتها  التي  بالوعود 
حول  طاهر  خالد  الدكتور  أمينها 
التي  األسمنتية،  الصبات  إزالة 
أحد،  غار  عىل  حمتسبون  وضعها 
ممارسة  من  الزائرين  منع  ذريعة 
مغلقًا  الغار  يزال  ال  حيث  البدع، 

بالصّبات حتى يوم أمس.

أمس  »االقتصادية«  ورصدت 
خلو اجلبل من الزوار، وعدم وجود 
إزالة  عمليات  عىل  تدل  آليات 
وضعت  التي  األسمنتية،  الصّبات 

عىل مدخل الغار.
قد  املنّورة  املدينة  أمانة  وكانت 
من  عددًا  املايض  األسبوع  أزالت 
وضعها  التي  اإلرشادية،  اللوحات 
أكد  فيام  »جمهولون«،  حمتسبون 
الدكتور  املنّورة  املدينة  منطقة  أمني 
له  إعالمي  ترصيح  يف  طاهر  خالد 
»أحد«  بلدية  يف  ممثلة  األمانة  أّن 
اخلرسانية،  الكتل  بإزالة  ستقوم 
الغار،  مدخل  عىل  ضعت  وهُ التي 
وذلك بعدما وّفرت الرشكة املقاولة 
عمليات  لتنفيذ  الالزمة؛  املعدات 
إزالة تلك الكتل اخلرسانية قبل هناية 
تلك  أّن  إاّل  املايض،  األربعاء  يوم 

الوعود مل تنفذ حتى يوم أمس.
حدث  واسع  جدل  وكان 
سعوديني،  ومثقفني  باحثني  بني 
النبوية  والسرية  بالتاريخ  ومهتمني 
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أحد  غار  طمس  إىل  الدعوة  حول 
بذريعة التخوف من حتوله من معَلم 
فيام  مقدس،  مكان  إىل  مهم  تارخيي 
أسابيع  ثالثة  قبل  الغار  إغالق  تمَّ 
أي  تعلن  أن  دون  أسمنتية  بصّبة 
ذلك،  جتاه  مسؤوليتها  رسمية  جهة 
»االقتصادية«  لـ  مصادر  أكدت  فيام 
أن شابني عاطلني عن العمل مشتبه 
القبض  ألقت اجلهات األمنية  فيهام، 
وتمَّ  املايض  األسبوع  بداية  عليهام 
حسب  قاما،  حيث  استجواهبام 
مدخل  بسّد  التحقيق،  يف  اعرتافاهتام 
الغار بذريعة منع البدع واخلرافات، 
بعض  قوهلام،  حسب  يامرسها،  التي 
بوضع  قاما  حيث  عنده،  الزّوار 
يف  الغار  عىل  األسمنت  من  خليط 
لقلة  نظرًا  الليل،  من  متأخر  وقت 
الشابان  ونفى  املنطقة،  يف  احلركة 
عالقتهام باللوحات اإلرشادية، التي 
غار  إىل  املؤدي  الطريق  قبالة  كانت 
أحد؛ للتحذير من أّن زيارته بدعة.)))

1 . كل الوطن 16/ 2012/7م. 

 .. أهميته  روايات  على  اختالف 
وصعود الزوار للجبل مستمر

لمنع  أحد  جبل  غار  إغالق 
التجاوزات

هيئة  من  مشرتكة  جلنة  أغلقت 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
املنورة غار جبل  املدينة  وأمانة منطقة 
أحد؛ ملنع الصعود إليه من قبل الزوار.
عىل  البعض  توقف  وفيام 
نفى  التارخيي،  الغار  إغالق  أسباب 
هليئة  التنفيذي  املدير  لـ»عكاظ« 
املدينة  منطقة  يف  واآلثار  السياحة 
محزة  بن  يوسف  الدكتور  املنورة 
ضمن  من  الغار  يكون  أن  املزيني 
اهليئة،  لدى  املعتمدة  النبوية  اآلثار 
للهيئة  عالقة  ال  أنه  عىل  مشددًا 
بالغار، مشريًا إىل أنه ال علم هلا أيضًا 
الزوار  من  الكثري  وكان  بإغالقه. 
قمة  إىل  الصعود  عناء  حتملوا  الذين 
اجلبل للدخول إىل الغار، توقفوا أمام 

اخلرسانة التي سدت مدخله.
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الغار  يرتادون  الزوار  وكان 
عطفًا عىل االعتقاد بأنه املكان الذي 
حظى برشف احتضان الرسول عليه 
من  عدد  برفقة  والسالم  الصالة 
أحد  غزوة  يف  إصابته  بعد  أصحابه 
لتلقي العالج، إاّل أّن تلك الروايات 
يؤكد املختصون يف اآلثار اإلسالمية 
الكتابات  لكن  صحتها،  عدم 
التذكارية التي متأل الصخور املجاورة 
عىل  املؤكدة  العالمة  باتت  للغار، 
الغار  هبا  يتمتع  التي  الزيارة  حجم 

من قبل زوار املدينة املنورة...
»عكاظ«  لـ  ذكر  املقابل،  يف 
عبدالعزيز  الدكتور  املعروف  املؤرخ 
السرية  كتب  من  الكثري  بأن  كعكي 
أن  مبينًا  الغار،  هلذا  ملحت  النبوية 
إلغالق  صدرت  التي  التوجيهات 
الغار جاءت بعد النظر يف الكثري من 
تسبب  التي  والتجاوزات،  األمور 

فيها وضع الغار يف السابق.
الروايات  إحدى  أن  وأضاف 
أّن طلحة بن عبيد اهلل رفع  تشري إىل 

رسول اهلل9، بعد إصابته إىل مرتفع 
من الشعب، حيث أمجعت الكثري من 
الصالة  عليه  رفع  أنه  إىل  الروايات 
من  بالقرب  صخرة  إىل  والسالم 
غار جبل أحد، مشريًا إىل أّن إحدى 
الرسول9  أّن  إىل  تشري  الروايات 
حتى  الشعب  من  صخرة  عىل  رفع 
توارى  »وكلمة  قريش:  عن  توارى 
الصالة  عليه  رسول اهلل  أّن  تعني 
والسالم حجب عن قريش«، فأشار 
املكان  أّن  إىل  الباحثني  من  الكثري 
الوحيد الذي من املمكن أن يتوارى 
فيه رسول اهلل عليه الصالة والسالم 
باقي  إّن  حيث  أحد،  جبل  غار  هو 
يميل  لذا  بالكامل،  مكشوف  املكان 
هو  الغار  بأّن  لالعتقاد  الكثريون 
املكان الذي توارى فيه الرسول عليه 

الصالة والسالم.)))

السبت  العكاظ،  الصقريي،  ماجد   .  1
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