


  
 ٢٥٦  

 

��
�� �

���
�

 : 44  -  
143

7
 �  

 

 وعلـی  نين وصـحبه املنتجـب  يله الطـاهر آ حممد ونيمجعأخللق د ايعلی س
  .نيوم الديلی إحسان إ هلم بنيالتابع

ـ علـی الکعبـة املشـرفة قاعـدة التوح     سالم ، نيد ومطـاف املـؤمن  ي
ومهبط املالئکة وسالم علی املسـجد احلـرام وعرفـات واملشـعر ومنـی      

فکار ة واألريون البصيلسن الذاکرة والعوسالم علی القلوب اخلاشعة واأل
مـن   ايها احلجاج السعداء، يکم أيوسالم عل ،اليلألج صبحت درساًأ اليت

تزهـو   تم باجللوس عند هذه املائدة الـيت ية وحظيهلة الدعوة اإليوفقتم لتلب
  .بألوان النعم

ـ هـذه التلب  التأمـل يف  يولی هاملهمة األ إنّ ـ ة العاملي ة يـ خية والتاري
  :والدائمة
ــ  نّإ ــة لـ ــد والنعمـ ــوا كاحلمـ ــركمللـ ــ كي، الشـ ــلب كلـ  كيـ

ـ  يعود له سبحانه، وکل النعم هيفکلُّ محد وثناء  وقـدرة   كمنه، وکل مل
هـذه   طوهـا يف خيول خطوة أف ،تمنح للحاج ة اليتيالرؤ يتعود له، هذه ه

منسجمة مع  ك، وتتواصل املناسنيضة ذات املغزی والزاخرة باملضاميالفر
ب يغيال ودرساً خالداً ماًيتعله باعتبارها ينية، مث توضع نصب عيهذه الرؤ

  .ساسهاأاته علی ينظم منهج حين أطلب منه يعن الذاکرة، و
 كالنبع املبار كشکالن ذليقه يم وتطبياستلهام هذا الدرس العظ نّإ

ـ وي طراوة وحنياة املسلمينح حمين أع يستطي يالذ نقـذهم  ي، وة ونشـاطاً ي
  .العصور کلّ هذا العصر ويف ق م من حمن يفيحي  مما
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هـا صـنم   يفة مبـا ف ية الشرينسانتذل الروح اإل صنام اليتاأل کلّ نّإ

منة وتقبلها، وصنم االسـتکبار  يهواء والکرب والشهوة، وصنم فرض اهلاأل
ة ستتحطم کلـها ـذه   ياب الشعور باملسؤولي، وصنم التقاعس وغيالعامل
منـهج  لـی  إ تنطلق من أعمـاق القلـب وتتحـول    نية حيميبراهة اإليالتلب
  .ة واحملن واملصاعبية والعزة والسالمة حمل التبعياة، وستحل احلريللح

بلـد هـذا    يقوم ومـن أ  يخوات احلجاج من أخوة واألتأمل اإليل
ات قائمة ينهم واجبات ومسؤوليضعوا نصب أعيم، ولياحلک يهلالکالم اإل

ا يقيفرإا ومشال يسآغرب  وخاصة يف يسالمق حملن العامل اإليعلی فهم دق
ة يمکانـام الشخصـ  إتناسـب وقـدرام و  يقها مبـا  يلی حتقإسعوا ين أو

  .ةيواالجتماع
املنطقــة  رة يفيوم مــن ممارســات شــريــکــا الريمــاتقوم بــه أم نّإ

د وفقر وختلف ياسات من حروب وقتل ودمار وتشريختلفه هذه الس وما
بلغـت   يالذ وينيان الصهية من جهة، وجرائم الکية وطائفيونزاعات قوم

سـاءته  إ ك ذروة الشـقاء واخلبـث، وکـذل   نيفلسط ة يفيممارساته العدوان
 ينينيقصــی، واالســتهانة بــأرواح الفلســطاملتکــررة حلُرمــة املســجد األ

ولـی لکـم   ة األيخری، تشکل کلها القضـ أ وممتلکام من جهة نياملظلوم
 ـا والتعـرف علـی واجـبکم     ريتطلـب الـتفک  يها املسلمون ممـا  يأ عاًيمج
ـ ة والثقافياسـ ين والنخـب الس يتحمل علمـاء الـد  يجتاهها، و يسالماإل ة ي

  .غفلون عنهاي ام سف غالباًم ولألأ ري، غريبکث كأعباء أکرب من ذل
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ـ ج نـار اخلالفـات الطائف  ينشـغلوا بتـأج  ين أمـن   فالعلماء بـدالً  ة، ي
ـ من التخاذل أمام العـدو، والنخـب الثقاف   ون بدالًياسيوالس مـن   ة بـدالً ي

 يسـالم ه العـامل اإل يعانيتفهموا ما يهم أن ية، عليمور اهلامشاالنشغال باأل
 دائهـا يف أسـألون عـن   يس نهضوا برسالتهم اليتين أمة، ويمن معاناة جس

  ي.هلحمضر العدل اإل
من يالعراق والشام وال يف يجتر املنطقة اليت ة يفيحداث املبکاأل نّإ
ا يسـ آخری من بعض البلدان األ ويفة وغزة، يالضفة الغرب ن، ويفيوالبحر

ة يسـالم مـة اإل ة تعصـف باأل ريا، تشکل مصائب وابـتالءات کـب  يقيفرإو
 ن نفکـر يف أ، ويصـابع التـآمر االسـتکبار العـامل    أهـا  ين نـری ف أب جيو

، وعلی احلکومات أن كعالجها وعلی الشعوب أن تطالب حکوماا بذل
  .مةياا اجلسيمبسؤول يتف

سد تبلور جي فضل ماأمة هو يمن حشود عظ تضنهحياحلج وما  نّأو
  ي.هلف اإليوتداول هذا التکل

 عـاً يغتنمها احلجاج مبشارکتهم مجين أنبغی ي فرصة الرباءة اليت نّأو
ضـة  يهـذه الفر  وقـع يف مسی واألة األياسيالس كاملناس يمن کل مکان، ه

  .الشاملة
املسجد احلرام هذا العام مرارته  احلادث املؤسف واملؤمل يف كلقد تر

ن يا احلـادث الـذ  يضـحا  نّأح يمشاعر احلجاج وشعوب بلدام. صـح  يف
عبدون، قد نالوا سـعادة  يطوفون ويصلون ويعلی وهم ق األيالتحقوا بالرف
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 ريهـذا عـزاء کـب    حرمه، ويف ة، وتغمدهم اهللا برمحته الواسعة وهم يفريکب

ة امللقاة علی عـاتق  يأعباء املسؤولقلل من يکن أن ميهم، لکن هذا اليلذو
وف الرمحن، ومطلبنا امللـح واملؤکـد هـو    يمن لضن تعهدوا بضمان األيالذ
والســالم علــی عبــاد اهللا . ةيق هــذا االلتــزام وأداء هــذه املســؤوليــتطب

ـ يالس. نيالصاحل  ١٤٣٦احلجـة لعـام    يالرابـع مـن ذ  ي ـ  امنئاخلـ  يد عل
  .٢٠١٥رب لول/سبتمين من أياملصادف للثانی والعشر
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  كارثة مىن ـ٢
 هـ١٣٣٦، العاشر من ذي احلجةاخلميسيف مىن يوم وقعت الكارثة 

وسط مدينة اخليام البيضاء اليت يقيم فيها احلجـاج يف مـىن قـرب مكـة.     
الف عند جسر اجلمرات املؤلف من مخسـة طوابـق   حيث جيتمع مئات اآل

نفـراً مـن احلجـاج     ٤٦٥وقتل يف هذه الكارثـة املؤملـة    .لرمي اجلمرات
  اإليرانيني. 

يف أســباب تشــکيل جلنــة التحقيــق  ؛املكــي ســقوط رافعــة بــاحلرمـــ ٣
  وتداعيات سقوط الرافعة باحلرم املكي

 أكد مستشار أمري منطقة مكة املكرمة املشرف العـام علـى وكالـة   
يف أسباب وداعيات سـقوط  اإلمارة للتنمية الدكتور هشام الفاحل، للتحقيق 

  .الرافعة باحلرم املكي، باشرت مهامها بشكل عاجل وفوري
وقال الدكتور الفاحل: بعد توجيه أمري منطقة مكة بتشكيل اللجنة، مت 

على موقع احلادث، مث عقـد االجتمـاع األول للجنـة بعـد      الوقوف فوراً
  .منتصف ليلة البارحة

قارير األولية للحادث من خالل االجتماع استعراض الت وأضاف: متّ
خمتلف اجلهات، وتكليف مهندسني سعوديني متخصصـني مـن عـدد مـن     
اجلهات بشكل عاجل للوقوف على املوقع وحتديد األسـباب بكـل دقـة،    
ومت التأكيد على مجيع اجلهات التعـاون التـام معهـم وتزويـدهم بـالتقرير      

  .املصور من غرفة العمليات
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مت تكليف مقاول املشروع بالتأكد مـن   وأشار الدكتور الفاحل إىل أنه

وسائل السالمة يف مجيع الرافعات املوجودة حاليـا بإشـراف فريـق فـين     
  .متخصص يف إجراءات السالمة من عدد من اجلهات

ولفت إىل أن اللجان املوكلة إليها مهمة التحقيق يف احلادث سـتعلن  
  .األسباب احلقيقة وراء احلادث بعد اكتمال التحقيقات

قـل  شخاص علـى األ أ ١٠٧وفاة  ىلإى دأهذا احلادث  نّأر، يذك<
  .>ن جبروحيآخر ٢٣٨صابة إو

  
   ٥٢٠١العدد : /  م ٢٠١٥ سبتمرب ١٣ هـ ٢٩/١١/١٤٣٦األحد عکاظ / 

وعـدونا احلقيقـي هـو     ؛سـالم يضـمن بقـاء اإل   مام اخلامنئي: احلـج اإلـ ٤
  مريكا والكيان الصهيوينأاالستكبار و

هـ  ٣١/٠٥/١٣٩٤(يف أسبوع احلج، يوم السبت لتوصيات جاءت ا
السيد خالل استقبال آية اهللا هـ قـ) ١٤٣٦/ ذوالقعدة احلرام/٧شـ املوافق
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 يضـاً أالتأكيد  حيث متّ ،يرانيةامنئي القائمني على منظمة احلج اإلعلي اخل
   مـة  ومؤامراتـه املوجهـة ضـد األ    ،احلقيقـي  على ضـرورة معرفـة العـدو

ـ إشارة كـذلك  عراقه واإلأمتييز بني طوائفه و يأدون  ،سالميةاإل  إىل اخلط
والـيت تعاونـت مـع     ،ِ واموعات اإلسالمية الذي وقعت فيه بعض الدول

العدو يران مل ختطئ يف إ امنئي على أنّاخلالصديق، فيما شدد آيةُ اهللا  ضد
مريكـا والكيـان   إسـها  أحتديد هذا العدو املتمثل بقـوى اهليمنـة وعلـى ر   

  .ئيلي حىت عندما حتدث أحياناً بلسان غريهسرااإل

  
تيـان  إ نّأسـالم، و احلج مظهر لوحدة اإل نّأامنئي اخلكد آيةُ اهللا أو

لوام ملناسكه تؤكد رمزيته العالية أعراقهم وأاملسلمني مبختلف طوائفهم و
ىل إن تفضي هـذه املناسـك   أعلى ضرورة  والراقية يف هذه اال، مشدداً

  .والتكاتف لألمة اإلسالمية مزيد من التضامن
عداء يريدون ضـرب هـذا العنصـر مـن خـالل      األ نّأىل إه كما نب

 .ثارة الصراعات والعنف بني املسلمنيإمشاريع التقسيم وتفكيك الدول و
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كد خـالل اسـتقباله القـائمني علـي     أمساحته  فاد موقع احلج أنّأ و
مـن   ۲۲بناء شعبنا يف مسريات أطلقها أالشعارات اليت  نّأشؤون احلج 

ويوم القدس، كانت ضد كـا وكيـان   ريمإستكبار واحلقيقي، وهو اال العدو
سـالمية  بعض الدول واجلماعـات اإل  نّأاالحتالل الصهيوين، فيما لألسف 

  .صدقاءيف مواجهة األ ىل جانب العدوإأخطأوا عندما باتوا 
سالمية يف بعـض الـدول،   وأكد قائد الثورة أن بعض اجلماعات اإل

بـني   منا تكبدت الكثري من اخلسائر اجلسيمة بسـبب خطأهـا يف التمييـز   إ
يراين املسـلم الـذي يتحلـي باليقظـة     بالشعب اإل و الصديق، مشيداً العدو

 ىلإمـام اخلـامنئي   شار اإلأوالوعي ومل تنطل عليه اخلدع يف هذا اال. و
ياها بأا إ سالمية معترباًمة اإلسالم وتوحيد األأمهية مناسك احلج يف اإل

  .سالميالعامل اإلفرصة يف غاية األمهية لتكريس و تعزيز عزة وعظمة 
البعد االجتماعي يف مناسك احلج  ىلإسالمية وتطرق قائد الثورة اإل

فرصة مثينة لتبادل التجارب فيما بـني املسـلمني وتـداول     و اعتربها أيضاً
احلقائق اليت تصب يف صـاحل الشـعوب االسـالمية وتعزيـز عـري االمـة       

  .برمتها

  ¤0 ¹Â﹞﹑..i¤0 ¸`³..J©0 ]..Ç1﹇ 1ل..﹇  Á..¨︻ ]Â..h©0 ª1..﹞
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ه و وعيه و ذكائـه يف  يراين لفطنتمام اخلامنئي بالشعب اإلوأشاد اإل
علي أن  التمييز بني العدو و الصديق بسبب التجارب اليت ادخرها، مشدداً

هـذه النتيجـة، و هـي أن     ىلإهذا الشعب توصل بفضـل هـذه العوامـل    
االستكبار العاملي و على رأسه أمريكا و الكيـان الصـهيوين، هـو العـدو     

الشعارات ضـدمها يف   سالمية، و من هنا فإنه يطلقمة اإلاحلقيقي له و لأل
مـن   ٢٢كل التجمعات االسالمية والوطنية العظيمة السيما يف مسريات 

  .و يوم القدس العاملي
 ٣٦االسـتكبار تـابع خـالل األعـوام الــ       نّ: إوتابع مساحته قائالً

خري بتحريضه الدول أيراين مرة بلسانه و األخرية عداءه ضد الشعب اإل
منا إيعي بأن هذه الدول  شعبنا كان دائماً نّأ الّإهذا العداء..  ىخري علاأل

العدو احلقيقي هي أمريكا وكيان االحتالل الصهيوين،  نّأهي أداة طيعة، و
  .منا مت تضليلها وخداعهاإالدول املذكورة  حيث أنّ

مام اخلامنئي االحتاد من التجارب اليت ميكـن نقلـها مـن    واعترب اإل
أن هـذا   يف موسـم احلـج، مؤكـداً   خري الشعوب األ ىلإيراين الشعب اإل

الشعب ورغم وجود خالفات فكرية وعقائدية وسياسية وتباين قـومي..  
ذ إهليـة  نه حافظ علي وحدته الوطنية ويعرف بقدر هـذه النعمـة اإل  أ الّإ

  .خريسالمية األالشعوب اإل ىلإميكن نقل هذه التجربة القيمة 
يت تشـهدها بعـض   الرتاعات الداخلية ال ىلإمام اخلامنئي وأشار اإل

حزبية اليت تنشب لسبب عدم معرفة  الدول بذرائع طائفية وسياسية وحىت
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ذ إال تربطه مع أحد أيـة قرابـة،    وجلّأن الباري عز قدر الوحدة موضحاً

 ىلإالسـعادة و   ىلإخوة بني الناس يؤدي أن توفر معرفة قدر االحتاد واأل
 ىلإسـالمية  ثـورة اإل الشقاء والعنـاء يف حالـة فقـداا. وتطـرق قائـد ال     

  يـران و النظـام   إسـالم و  اإل املؤامرات اليت حتوكها األنظمة الظاملـة ضـد
الشيعة  ىهؤالء ال يتآمرون عل أنّ الصعيد الدويل، موضحاً ىسالمي علاإل
م حييكون كل خمططـام ضـدها ألـا مركـز الصـحوة      إيران بل إأو 
  .سالميةسالمية ومصدرها للشعوب اإلاإل

احملاوالت املسـتمرة الـيت يـدبرها املسـتكربون      ىلإاحته وأشار مس
سـالمية مبختلـف األسـاليب   سالم والشعوب اإلاإل لتحقيق أغراضهم ضد، 

الدعم املايل الذي يقدمه االستكبار دون قيود، لعشرات املراكز  أنّ موضحاً
وروبا وفلسطني احملتلة والـدول العميلـة   أالفكرية والسياسية يف أمريكا و 

الطـرق الـيت    ىلإسالم واملذهب الشيعي للتوصـل  دراسة اإل ىعل شجعها
الصـحوة واالقتـدار    ىلإميكنهم من خالهلا مواجهة العناصر الـيت تـؤدي   

  .سالميةمة اإللأل
ـ   نّ: إوتابع قائالً ثـارة أعمـال   إ ىاملتغطرسني يف العامل يعملـون عل

يقـاع  واإلسـالم  العنف وزرع بذور النفاق والتفرقة بني املسلمني بإسم اإل
مـة  ضـعاف األ هذا الدين نظرة ازدراء و كراهيـة إل  ىلإفيما بينهم والنظر 

خـالل   ىخـر الدول األ ىلإيران إنقل التجارب من  ولذا فإنّ ،سالميةاإل
  .حباط هذه املؤامرةإتوحيد صفوفها و إىلأيام احلج ميكن أن يؤدي 
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لعرفانية فادة من أيام احلج استاإل ىلإمام اخلامنئي احلجاج ودعا اإل
عـدم  و ،العبادة يف بيت اهللا احلرام واحلرم النبوي الشـريف  ىقبال علو اإل

  .تضييع هذه الفرصة املواتية يف األسواق لشراء السلع املادية
قاضي السيد علي سالم واملسلمني ويف مستهل اللقاء حتث حجة اإل

شـعار حـج    نّإ :يرانية فقالرئيس بعثة احلج اإل ،ل الويل الفقيهعسكر ممثّ
  .>سالمياحلج، املعنوية، البصرية والتعاضد اإل<هذا العام هو 

عـن مسـامهته يف حفـظ عـزة      حج هذا العام وفضـالً  نّأضاف أو
  .مركز لوحدة مسلمي العامل ىلإن يتحول أيراين جيب وكرامة الشعب اإل

لف أ ٦٤ نّإ :وحدي فقد قالأما رئيس مؤسسة احلج والزيارة أ
 .قافلة ٤٥٥طار إك احلج هلذا العام يف يراين سيؤدون مناسإ

  املصدر: تسنيم

  من مكانه احلايل! 7إبراهيم ح نقل مقاماقترا ـ٥
قدلسعودية، رئيس جممع اللغة القرى ا م أحد أساتذة اللغة جبامعة أم

بتغـيري   الدكتور عبـدالعزيز احلـريب اقتراحـاً    ،العربية على الشبكة العاملية
من مكانه احلايل يف احلـرم املكـي، وإعادتـه إىل     7مكان مقام إبراهيم
وعلل ذلك بأن وجود املقام يف وسط صحن املطـاف   ؛اية صحن املطاف

قدمهم اهللا سبحانه وتعاىل يف هـذا  من الزحام للطائفني الذين  يسبب كثرياً
  .املكان على القائمني والعاكفني والركع السجود

نـص شـرعي    أنـه ال يوجـد أي   ـ  حبسب صحيفة مكة ـ موضحاً
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الجييز نقل هذا املقام، كما أنـه يف األسـاس كـان مكانـه جبـوار الكعبـة       

  .هذا املكان ليس مكانه الصحيح املشرفة، مما يعين أنّ
هذا االقتراح لقي وسط املكيني من يؤيده بأنه  أنّوكشفت الصحيفة 

يوجد نص ال جييز نقل املقام، وكذلك من يعارضه ممـن هـم يريـدون     ال
احلفاظ على اهلوية املكية وإرثها الديين والتارخيي، إضافة إىل رأي حمايد 

  .يقول جبوازه ويشترط الضرورة لذلك
%  ٩٨ن أجملة التاميز األمريكية الشهرية أكدت فيمـا قبـل    نّأيذكر 

، م١٩٨٥من املواقع الدينية واآلثرية مت تدمريها بالكامل يف مكة منذ عام 
مثل بيته وبيوت أصحابه، مشـرية   9ومنها تلك املتعلقة بآثار النيب حممد

إىل مشروع تقدمت به أحد اجلهات يف السعودية العام اجلاري يتكون من 
  .صفحة، يقترح نقل قرب الرسول من موقعه احلايل إىل مكان آخر ٦٠حنو

احلكومة السعودية نفذت مشروع توسـعة احلـرمني املكـي     نّأكما 
والنبوي الشريفني الذي أثار موجة مـن االحتجاجـات داخـل وخـارج     

 .اململكة

  مقام إبراهيمـ ٦
يم مقام إبراهيم هو ذلك احلجر األثري الذي قام عليه الـنيب إبـراه  

عند بناء الكعبة املشرفة ملا ارتفع البناء وفقا للعقيدة اإلسالمية، وشق عليه 
تنو احلجارة فكان يقوم عليه و يبين. و هو احلجر الـذي قـام مـن عليـه     
باألذان والنداء للحج بني الناس،ويف هذا احلجر أثر قدمي النيب إبـراهيم،  
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اس اليوم عند الكعبـة  و هو احلجر اليت تعرفه الن بعدما غاصت فيه قدماه،
  املشرفة، و يصلون خلفه ركعيت الطواف.

فقد روى البخاري عن ابـن عبـاس قـال: (فجعـل إبـراهيم يـبين       
  :وإمساعيل يناوله احلجارة و يقوالن

﴿           Uَ�َِّإ� ��َّ��ِ Lْ�َّ@2َ�َ ���ََّAَر Lُ8�ِ�.َ��ْ�8ِْ[ َوِإ@ََوِإْذ َ�ْ�hُ��َ ِإ�Aَْ�اِه8ُ
 ا2ََ�ا0َ��ِ 1َ��ِ ا


َأْ�َ[ اُ83ِ َ  .١٢٧البقرة:  ﴾.�َِّ.hُ8 ا
وهو عبارة عن حجر مربع الشكل طوله نصف متر تقريبا لونه بـني  
البياض والسواد والصفرة ومغطى حاليا بواجهة زجاجية عليها غطاء مـن  
النحاس من اخلارج وأرضية رخامية، وهو حجر رخو من نوع حجر املاء 

أثـرار قدميـه، ولكـن نتيجـة     غاصت فيه قدم النيب إبراهيم وبرزت فيـه  
لتمسح الناس فيه طمست مالمح القدم. قال ابـن كـثري: " وكانـت آثـار     
قدميه ظاهرة فيه ومل يزل هذا معروفا تعرفـه العـرب يف جاهليتـها، وقـد     
أدرك املسلمون ذلك فيه أيضا، كما قال أنس بن مالك: " رأيت املقام فيه 

ناس بأيـديهم. وروى ابـن   أصابعه وأمخص قدميه. غري أنه أذهبه مسح ال
جرير عن قتادة أنه قال: (واختذوا من مقام إبراهيم مصلى) إمنا أمـروا أن  
يصلوا عنده، ومل يؤمروا مبسحه، وقد تكلفت هذه األمة شيئا مـا تكلفتـه   
األمم قبلها. ولقد ذَكَر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما زالـت هـذه   

  .األمة ميسحونه حىت امنحى



 

٢٦٩ 
.�

/0�
1�

� .
���

���
 &

�=8
>

 

 
  ملقام إبراهيم صورة

 
أختلف أهل التفسري حل موضع (مقام إبراهيم) وما يقصد به ، وذهبوا ايل 

القول األول: أنه موضع احلجر الذي قام عليه النيب إبراهيم، ، عدة أقاويل
  :وهؤالء هؤالء ذكروا له وجهني

أنه هو احلجر الذي كانت زوجة إمساعيـل وضـعته حتـت    » األول<
قدم النيب إبراهيم حني غسلت رأسه فوضع النيب إبراهيم رجله عليه وهو 
راكب فغسلت أحد شقي رأسه مث رفعته من حتته وقد غاصـت رجلـه يف   

فغاصت رجله أيضا فيـه فجعلـه اهللا   احلجر فوضعته حتت الرجل األخرى 
 .ذا قــول احلســن وقتــادة والربيــع بــن أنــستعــاىل مــن معجزاتــه وهــ

ما روي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن النيب إبراهيم كان » الثاين<
  يبين البيت وإمساعيل يناوله احلجارة ويقوالن:

﴿           Uَ�َِّإ� ��َّ��ِ Lْ�َّ@2َ�َ ���ََّAَر Lُ8�ِ�.َ��ْ�8ِْ[ َوِإ@ََوِإْذ َ�ْ�hُ��َ ِإ�Aَْ�اِه8ُ
 ا2ََ�ا0َ��ِ 1َ��ِ ا
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 َأْ�َ[ُ83ِ َ  ﴾.ا�َِّ.hُ8 ا
فلما ارتفع البنيان وضعف إبراهيم عليه الصالة والسالم عن وضـع  
ــراهيم      ــنيب إبـ ــام الـ ــو مقـ ــر وهـ ــى حجـ ــام علـ ــارة قـ  .احلجـ
ــد   ــول جماه ــو ق ــه، (وه ــراهيم احلــرم كل ــام إب ــاين: أن مق ــول الث  ).الق

  .)القول الثالث: أنه عرفة واملزدلفة واجلمار (وهو قول عطاء
 .)احلج كله مقام إبراهيم، (وهو قول عبد اهللا بن عباسالقول الرابع: 

 :واتفق احملققون على أن القول األول هو األصح، ويدل عليه عدة وجـوه 
ملا فـرغ مـن الطـواف أتـى      -صلى اهللا عليه وسلم  -ما روى جابر أنه 

G3َّ̀املقام، وتال قوله تعاىل: ﴿ �ُ 
ءة هـذه  ﴾، فقـرا َوا�َِّ�ُ�وْا 1�ِ ��2ََِّم ِإAَْ�اِه8َ
اللفظة عند ذلك املوضع تدل على أن املراد مـن هـذه اللفظـة هـو ذلـك      

أن هذا االسم يف العرف خمتص بذلك املوضع، والدليل عليه  .املوضع ظاهر
أن سائالً لو سأل املكي مبكة عن مقام إبراهيم مل جيبه، ومل يفهـم منـه إال   

  .هذا املوضع
املقام ومعه عمر فقـال:  مرّ ب -صلى اهللا عليه وسلم  -ما روي أنه 

أليس هذا مقام أبينا إبراهيم، قال:  -صلى اهللا عليه وسلم  -يا رسول اهللا 
بلى، قال: أفال نتخذه مصلى، قال: مل أومر بذلك، فلم تغب الشـمس مـن   

  .يومهم حىت نزلت اآلية
أن احلجر صار حتت قدميه يف رطوبة الطني حىت غاصت فيه رجال 

ذلك إحدى معجـزات إبـراهيم وهـو أوىل مـن      النيب إبراهيم ويعد فكان
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 .اختصــاص غــريه بــه، فكــان إطــالق هــذا االســم عليــه أوىل      

G3ّ�َ̀ قال: ﴿ -تعاىل  -أنه  �ُ 
﴾، ولـيس للصـالة   َوا�َِّ�ُ�وْا 1�ِ ��2ََِّم ِإAْ�اِه8َ
تعلق باحلرم، وال بسائر املواضع إال ذا املوضع، فوجب أن يكون مقـام  

  .إبراهيم هو هذا املوضع
ن مقام إبراهيم هو موضع قيامه، وثبت باألخبار أنه قام على هذا أ

احلجر عند املغتسل، ومل يثبت قيامه على غريه، فحمل هذا اللفـظ أعـين   
  .على احلجر يكون أوىل -مقام النيب إبراهيم 

وقال أبو بكر القفال على تفسري مقام إبراهيم باحلجر لقوله تعـاىل:  
َ̀ �2َِمَوا�َِّ�ُ�وْا 1�ِ ��﴿ �ُ 
﴾ على جماز قول الرجـل: اختـذت مـن    3G�ِإAْ�اِه8َ

فالن صديقاً، وقد أعطاين اهللا من فالن أخاً صاحلاً، ووهـب اهللا يل منـك   
ولياً مشفقاً، وإمنا تدخل (من) لبيان املتخذ املوصوف ومتيزه يف ذلك املعىن 

  ."من غريه واهللا أعلم

 
  ميني الكعبة ىإبراهيم علقدمية للمسجد احلرام ويظهر فيها مقام صورة 



  
 ٢٧٢  

 

��
�� �

���
�

 : 44  -  
143

7
 �  

 

  :وصفه
هو حجر رخو من نوع حجر املاء علي شكل مكعب يبلغ عرضـه  

، وهـي  7سم، ويف وسطه أثر قدمي الـنيب إبـراهيم   ٥٠وطوله وارتفاعه
حفرتان على شكل بيضوي مستطيل، لونه بني البياض والسواد والصفرة، 

صر العباسي وهو مربع الشكل وطوله حوايل نصف متر، قام اخللفاء يف الع
بعـد ذلـك تغطيتـه بغطـاء زجـاجي       متّ بتغطيته بالذهب والرصاص، حىت

م،  ١.٣٠كجـم، وارتفاعــه    ١.٧٥٠شكله مثل القبة نصف الكرة، ووزنه 
سم من كل اجلهـات، وقطـره مـن     ٢٠سم، ومسكه ٤٠وقطره من األسفل
  .م ٢.٥١سم، وحميط دائرته من أسفله ٨٠اخلارج من أسفله

محد بن عمر بن رسـته والـذي تـويف يف عـام     أما صفته فقد كتب أ
، عن وصـف املقـام   ةهـ أي قبل ألف سنة، يف كتابه األعالق النفيس ٣٠٠
أن ذرع املقام ذراع، واملقام مربع، سعة أعاله أربعة عشـر أصـبعاً،   : <قائالً

يف أربعة عشر أصبعاً، ومن أسفله مثل ذلك، يف طرفيه من أعاله وأسـفله  
ب، وما بـني الطـوقني مـن حجـر املقـام بـارز       فيما مضى طوقان من ذه

ذهب عليه من نواحيه، كلها تسعة أصـابع عرضـاً، يف عشـرة أصـابع      ال
  .طوالً

وذلك قبل أن جيعل عليه هذا الذهب الذي هو عليه اليوم من عمل 
ل، وعرض حجر املقام من نواحيه إحدى وعشرون أصبعاً، وسـطه  املتوكّ

سبعة أصـابع، ودخوهلمـا منحرفتـان،    مربع، والقدمان داخلتان يف احلجر 
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وبني القدمني من احلجر أصبعان، وسطه قد استدق من التمسـح بـه فيمـا    
مضى، واملقام يف حوض من ساج مربع، حوله رصاص، وعلـى احلـوض   

  >.صفائع رصاص مليس ا

  فيه ثار القدمني واضحتنيآوتبدو  7حلجر الذي كان يقف عليه سيدنا إبراهيما

  للمقام وحتريكه عن مكانه: املسرد التارخيي
مالصقاً جلدار الكعبة املشـرفة، واسـتمر    7لقد كان مقام إبراهيم

بكر، وإمنـا أخـره عـن     و عهد أيب 9كذلك يف اجلاهلية وعهد رسول اهللا
الكعبة عمربن اخلطاب، كما رواه البيهقي عـن عائشـة قالـت: <إنّ     جدار

بالبيـت، مثّ أخـره    قاًبكر ملتصـ  وزمان أيب 9املقام كان زمان رسول اهللا
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هــ فهـو يف موقعـه إىل    ١٧وكان ذلك يف رمضان عام  عمر بن اخلطاب>.
  اليوم.

ومكانـه   ملصقاً جبدار الكعبـة قـدمياً،  قال ابن كثري: <وقد كان مقام 
املعروف اليوم إىل جانب الباب مما يلي احلَجر مينة الداخل مـن البـاب يف   

ملا فرغ من بناء البيت وضـعه إىل   7البقعة املستقلة هناك، وكان اخلليل
  جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛...>.

لـزق   7ويقول ابن حجر أيضاً: <وكان املقام مـن عهـد أبـراهيم   
  البيت إىل أن أخره عمر عنه إىل املكان الذي هو فيه اآلن...>.

بيد أنّ السيول كانت تدخل املسجد احلرام، و كانت هـذه السـيول   
رمبا دفعت املقام عن موضعه، و رمبا حنته إىل وجـه الكعبـة؛ ومـن هـذه     

سيلٌ يقال له: سيل أم شـل، كـان سـبباً يف حتـرك املقـام عـن       السيول 
  موضعه...>.

 أول مـن طـوق مقـام إبـراهيم بالـذهب حممـد املهـدي        و قيل إنّ
هـ، مث تتابع بعـد ذلـك اخللفـاء والسـدنة وغريهـم يف      ١٦١عام  العباسي

صيانة املقام وترميم فضته وذهبه وتثبيته بالرصاص وغريه، وكـان املقـام   
حاجز حيميه. ويف فتنة القرامطة الذين سـرقوا احلجـر    بدون أي مكشوفاً

بعض السدنة غيبـه عنـهم، فبـدأ     أنّ ، إالّاألسود أرادوا سرقة املقام أيضاً
كري بعد ذلك يف محايته، فجعلت له قبتـان متحركـة إحـداها خشـبية     فتال

يوضـع فيـه، وتطـور     واألخرى حديدية، مث بعد ذلك عمل للمقام تابوتـاً 
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الوضع إىل بناء مقصورة له تنتهي مؤخرا مبظلة متصلة باملقصورة ليصلي 
الناس حتتها ركعيت الطواف. ويصف الدكتور باسم عمر قاضي عضو هيئة 

إبراهيم عليه السالم أمر ببناء الكعبة وكان  م القرى، أنّأيس جبامعة التدر
يعاونه يف ذلك ابنه إمساعيل عليه السالم، وجـاء يف البخـاري عـن ابـن     

البنه: يا إمساعيـل، إن   7قال إبراهيم«عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: 
ينـك.  اهللا أمرىن بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينىن، قـال وأع 

. وأشـار إىل أكمـة مرتفعـة علـى     هاهنا بيتـاً  اهللا أمرين أن أبين قال: فإنّ
حوهلا، قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إمساعيـل يـأيت    ما

باحلجارة، وإبراهيم يبين، حىت إذا ارتفع البناء جاء ذا احلجر فوضعه له، 
  .فقام عليه وهو يبين، وإمساعيل يناوله احلجارة

د كان مقام إبراهيم حماطًا باالهتمام مـن قبـل اخللفـاء وامللـوك     وق
واحلكام واألمراء، فكان أول من حاله اخلليفة املهدي، حيث بعث بـألف  

  .دينار؛ لتضبيب املقام بالذهب
ـ ٢٣٦ويف عهد جعفر املتوكل سنة فـوق الـذهب    ، جعـل ذهبـاً   هـ

ويف سـنة   هـ يف خالفـة املتوكـل.  ٢٥١. وكذلك يف سنةبأحسن منه عمالً
  .هـ من عامل مكة علي بن احلسن العباسي٢٥٦

املقام يف عصره كان يف حوض مـن سـاج مربـع     وذكر األزرقي أنّ
حوله رصاص ملَبن به، وعلى احلوض صفائح رصاص ملبس ا، ومـن  
املقام يف احلوض أصبعان، وعلى املقام صندوق ساج مسقف، ومـن وراء  
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ان تدخالن يف أسـفل الصـندوق،   ملنب ساج يف األرض يف طرفيه سلسلت
  .ويقفل فيهما قفالن. ومثله وصف الفاكهي أيضاً

ووصف الفاسي املقام على ما كان يف عهده (يف القرن التاسع)، قال: 
أما صفة املوضع املشار إليه فإنه اآلن قبة عالية من خشب ثابتـة قائمـة   «

ن حديـد  على أربعة أعمدة دقاق، حجارة منحوتة بينهما أربعة شبابيك م
من اجلهات األربعة، ومن اجلهة اليت يدخل إىل املقام، والقبة مما يلي املقام 
منقوشة مزخرفة بالذهب مما يلي السماء مبيضـة بـالنورة، وأمـا موضـع     
املصلى اآلن فإنه ساباط مزخرف على أربعة أعمدة، فهما عمودان عليهما 

بالـذهب،   القبة، وهو متصل ا، وهو مما يلي األرض منقـوش مزخـرف  
ومما يلي السماء مبيض منور، وأحدث وقت صنع فيه ذلك شـهر رجـب   
سنة عشر ومثامنائة، واسم امللك الناصـر فـرج صـاحب الـديار املصـرية      
والشامية مكتوب فيه بسبب هذه العمارة، واسم امللك الناصـر حممـد بـن    
قالوون الصاحلي صاحب مصر مكتوب يف الشباك الشرقي يف هذا املوضع 

عمارته له يف سنة مثان وعشرين وسبعمائة، واملقام بـني الشـبابيك   لسبب 
األربعة احلديد يف قبة من حديـد ثابـت يف األرض برصـاص مصـبوب،     

  >.باملعاول وشبهها حبيث ال يستطاع قلع القبة احلديد اليت فوقه إالّ
هــ ) ويف  ٩١٥هـ) ويف سـنة ( ٩٠٠وقد جددت قبة املقام يف سنة (

هــ) ويف سـنة   ١٠٧٢هــ) ويف سـنة (  ١٠٤٩نة (هـ) ويف سـ ١٠٠١سنة (
  ).هـ١١٣٣هـ) ويف سنة (١١٠٢هـ) ويف سنة (١٠٩٩(
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وجرت العادة من زمن سالطني آل عثمان من حيث قـاموا بعمـل   

بكسوة سـوداء   7كسوة الكعبة املعظمة أم كانوا يكسون مقام إبراهيم
مطرزة بأسالك الفضة املموهة بالذهب على شـكل سـتارة بـاب الكعبـة     
واحلزام، وتوضع هذه الكسوة على التـابوت اخلشـيب الـذي هـو داخـل      

  .الشباك احلديد فوق حجر املقام
هـ) حيث مت إزالـة  ١٣٨٧وبقي املقام على هيئته األخرية إىل سنة (

  .املقصورة اليت عليه وجعله يف غطاء بلوري
إىل  7ففي عهد امللك فيصل كانت هناك آراء بنقل مقام إبـراهيم 

ل بذلك توسعة على الطـائفني، وكانـت هنـاك آراء خمالفـة     اخللف؛ ليحص
بعدم نقله من مكانه، فأحيلت املسألة إىل الس التأسيسي لرابطة العـامل  
ــاريخ   ــة عشــرة املنعقــدة بت ــذي اختــذ يف جلســته احلادي اإلســالمي، ال

خلطـر   تفاديـاً «، والـذي جـاء يف مقدمـة نصـه:     هـ قرارا٢٥/١٢/١٣٨٤ً
على األرواح الربيئة اليت تذهب يف كل  ج، وحرصاًالزحام أيام موسم احل

سنة حتت أقدام الطائفني، األمر الذي ينـايف مساحـة الشـريعة اإلسـالمية     
ويسرها، وعدم تكليفها النفس البشرية أكثر مما يف وسعها، يقـرر الـس   

  >.املوافقة على املشروع اآليت ورفعه إىل اجلهات السعودية
اء القائم على املقام، وجعل يف غطاء مقبـب  وحتقيقًا للقرار هدم البن

من البلور الشفاف الثمني (كريستال)؛ ليسهل من خالله رؤية حجر املقـام  
. وقد غلف الغطاء البلوري بشبكة معدنية مذهبة 9وآثار قدمي إبراهيم
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حتمل قبة لطيفة صغرية وهالالً يف أعاله. وقاعدة املقام على بناء بيضاوي 
  .سلحة مكسوة بالرخام األسود يف مترين مربعاًمن اخلراسانة امل

وهو املشاهد اليوم، حبيث مل يتحول عن مكانه الذي كان فيه، منـذ  
  .عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب
هـ أزاح الستار عـن املقـام   ١٣٨٧رجب  ١٨ويف عصر يوم السبت 

  .بغطائه البلوري امللك فيصل بن عبد العزيز يف حفل يج ذه املناسبة
هد امللك فهـد بن عبد العزيـز، مت الشـروع يف تـرميم حمــل     ويف ع

مقام إبراهيم عليه السالم. ويف هذا التـرميم مت اسـتبدال اهليكـل املعـدين     
على مقام إبـراهيم عليـه السـالم يكـل آخـر جديـد        اًالذي كان مركب

مصنوع من حناس ذي جودة عالية، كما مت تركيب شبك داخلـي مطلـي   
ل كساء القاعدة اخلرسانية للمقام اليت كانـت مصـنعة   ومت استبدا ،بالذهب

من اجلرانيت األسود ورخام من وادي فاطمة بقاعدة أخرى، مصنعة مـن  
رخام كرارة األبيض الصـايف، واحمللـى باجلرانيـت األخضـر؛ ليماثـل يف      
الشكل رخام احلجر، وشكل الغطاء البلـوري مثـل القبـة نصـف الكـرة،      

) ٤٠) م ، وقطـره مـن األسـفل (   ١.٣٠عه () كجم، وارتفا١.٧٥٠ووزنه (
) سم من كل اجلهات، وقطره مـن اخلـارج مـن أسـفله     ٢٠سم، ومسكه (

  .)م٢.٥١) سم ، وحميط دائرته من أسفله (٨٠(
وقبل ذلك كـان   وقد أصبح حمل املقام بعد هذه التحسينات انسيابياً

اعـدة  . وقد مشلت التحسينات اهليكل والقبة واهلالل إضـافة إىل الق مضلعاً
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اخلرسانية، وقد متت هذه الترميمات مع احلرص الشديد على عدم حتريك 

  .املقام من موقعه

  :فضائله
خـرج  أفقـد   ،فهو من يواقيت اجلنـة  وملقام إبراهيم فضائل عديدة،

الـركن  : «9احلاكم عن عبداهللا بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اهللا
ولوال ذلك ألضـاءتا مـابني    و املقام ياقوتتان من اجلنة طمس اهللا نورمها

  >.املشرق و املغرب
و أن اهللا تعاىل نوه بذكره مـن مجلـة آياتـه البينـات يف سـورة آل      

��ٌت 8Aَِّـَ��ٌت ��عمران بقوله ﴿َ� �ِ8�ِ
  ﴾.�2َُم ِإAَْ�اِه8َ
إن أول بيـت وضـع للنـاس مباركـاً     «وقد فسرها ابن جرير بقوله 

ينات من قدر اهللا وآثار خليلـه  وهدى للعاملني للذي ببكة، فيه عالمات ب
  >.يف احلَجر الذي قام عليه ،إبراهيم، منهن أثر قدم خليله النيب إبراهيم

النيب إبراهيم وقف عليه كما أمـره اهللا عـز وجـل     ومن فضائله أنّ
وأذن يف الناس باحلج، ففي كتاب أخبار مكة، روي عن ابن عباس عـن  

ليه السالم من بناء البيت أمـره  ملا فرغ إبراهيم ع«أنه قال:  9رسول اهللا
اهللا عز وجل أن ينادي يف احلج، فقام على املقام، فقال: يا أيها النـاس إن  
ربكم قد بىن بيتا فحجوه، وأجيبوا اهللا عـز وجـل، فأجـابوه يف أصـالب     
الرجال وأرحام النساء: أجبناك، أجبناك، أجبناك، اللهم لبيك، قال: فكـل  

  >.براهيم على قدر ما لىبمن حج اليوم فهو ممن أجاب إ
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وقد أمر اهللا تعاىل املسلمني باختاذه مصلى يف احلج والعمـرة وذلـك   
3َ̀�َوا�َِّ�ُ�وْا 1�ِ ��﴿ :يف قوله �ُ 
  .﴾�2َGِم ِإAَْ�اِه8َ

  :قالوا عنه
  :يف الميته املشهورة 7طالب ووكما قال أب

  رطْبةً ِ إبراهيم يف الصّخر وموطlئ
  lهيملى قَدل عlناع رياً غَيlحاف ِ  

  

  :وكما قال العجاج ذاكراً مقام إبراهيم واألثر الذي فيه
  ِ األعظَمي احلَمد ِهللا العل

  ِ مِ سلَّ بانِي السماواتl بغري  
  

برذا اَألثر وم هّاملُقَس ِ  ِ  
  ِ من عهدl إبراهيم لَم يطَسم  

  

π   π   π  
م, إقتفـاء تراثنـا   ١٨١٤باملدينة املنورة سـنة  ـ تشريفات و دفن املوتى ٧

  الشعيب يف کتب الرحالة الغربيني
يف إحدى احللقات السابقة کنا قد ذکرنا رصداً لالجنليزي أوبنـهامي  
ملراسم الدفن عند عرب اجلزيرة اليت شاهدها يف إحـدى مراحـل الفتـرة    

واخليـام   املظلمة بدأها: بأنّ البدوي عندما ميوت تنتحب النساء يف خيمته
ااورة بأصوات عالية تسمى (الولولة) کما هي عادة الشرق. ويتم دفـن  
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امليت يوم وفاته باملالبس اليت کان يرتديها حني موتـه دون أي طقـوس   
خاصة، ولکن عند وفاة شيخ من الشيوخ يطلق عيار ناري مرة واحدة أو 

راً، ويتمثـل  عدة مرات. أماالغسل الذي تنص عليه الديانة فال يتم إالّ ناد
القرب يف حفرة بسيطة الميکن أن تکون عميقة بسبب عدم وجود املعـدات  
املناسبة للحفر. مث يغطى القرب باحلجارة حلمايته مـن الوحـوش. وأحيانـاً    
تثبت أعواد من اخلشب حتمل خرقاً من الثيـاب بـني األحجـار. ولـيس     

ن املـدن  هناک عالمة أخرى لتمييز القرب، بعکس ماعليه احلال عند سـکا 
والفالحني الذين من عادام وضـع أنصـاب تذکاريـة صـغرية للمـوتى،      
مؤکداً بأنّ البدوي مهما يکـون حصـيفاً وواقعيـاً بقـدر مـاتقوده (نزعـة       
شاعرية) يف اختياره للمکان الذي يـدفن فيـه، وطبقـاً لعـادة ضـاربة يف      
القدم. فإنّ البدوي يرفض أن يـدفن يف أرض منبسـطة. وإمنـا يريـد أن     

دفن على ربوة مرتفعة، أو قمة جبل شامخ حيث إنه يأمـل أن يـتمکن   ي
من مشاهدة أهل قبيلته عند ماحيطون رحاهلم بالقرب من مثواه. أو ليزداد 
أهل قبيلته بأساً أثناء الغزو عندما يشاهدون ضرحيه، وهکذا جنـد قبـور   
 البدو هذه على أغلب النقاط املرتفعة يف الصحراء. هذا الوصف ألوبنـهامي 

اليشمل کافة قبائل اجلزيرة الـيت تتفـق علـى الکـثري مـن األساسـيات       
وختتلف يف بعـض التفاصـيل وهـذا القـول ينطبـق أيضـاً علـى وصـف         

م عن ما أمساه بالتشريفات اليت خيص ـا  ١٨١٤االجنليزي بريکهات سنة
أهل املدينة املنورة موتاهم من حلظة علمهم مبوته إىل ساعة دفنه وذکرها 
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  العربية قال عنها: حالت إىل شبه اجلزيرةبکتابه ر
  ١٦٣٧٩هـ/العدد١٤٣٤مجادى اآلخرة/١٨الرياض/األحد

صـلى بـه   , تارخيي بني قباء واملسجد النبـوي  أثريمسجد اجلمعة.. ـ  ٨
 الرسول أول مجعة يف طريقه إىل املدينة

يعترب مسجد اجلمعة الواقع يف منطقة قبـاء مـن املسـاجد العتيقـة      
 ذكرت يف السرية النبوية، وحيرص أهـايل املدينـة املنـورة    والتارخيية اليت

  .على الصالة فيه ملكانته يف نفوسهم

  
وقال املؤرخ املعروف الدكتور تنيضب الفايدي: إن مسجد اجلمعـة  
مسجد تارخيي ثابت يف املصادر الصحيحة املوثقة، ومتـت احملافظـة عليـه    

صحيح أن الرسول صلى جيال بعد جيل، علما بأن املسمى ال أصل له، وال
اهللا عليه وسلم خرج من قباء بعد ما مكث عدة أيام وبىن مسجد قباء إىل 
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املدينة ذا الطريق ولكن كان يتجه أحيانا إىل قبيلة معينة ميينـا وأحيانـا   
إىل قبيلة معينة يسارا، حيث كانت كل قبيلة تـتمىن أن يـرتل رسـول اهللا    

اهللا عليه وسلم للرتول عنـدها   صلى اهللا عليه وسلم عندها فتدعوه صلى
دعوها (أي: الناقة) فإـا  «ولكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول هلم: 

مأمورة. وخيشى أن يكون مسجد اجلمعة ضحية هلـذا املشـروع الـذي ال    
أصل له، وخيتفي من التاريخ كما اختفت أغلـب املعـامل الـيت هلـا عالقـة      

اف قـائال: إن مسـجد اجلمعـة    بسرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم. وأض
مسجد أثري تارخيي يقع بني مسجد قباء واملسجد النبوي الشريف، وقـد  

)، وابـن  ١٩٩ورد ذكره عند مجيع املؤرخني ابتداء من ابن زبالة (املتـوىف  
هـ)، واملطـري (املتـوىف    ٦٤٣هـ)، وابن النجار (املتوىف  ٢٦٢شبة (املتوىف 

 ٨١٧)، والفـريوز آبـادي ( املتـوىف    هـ ٨١٦هـ)، واملراغي (املتوىف  ٧٤١
 .هـ)، والذين جاؤوا من بعدهم٩١١هـ)، والسمهودي ( املتوىف 

وله عدة أمساء: مسي مسجد اجلمعة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
صلى يف هذا املوضع أول مجعة. ويقال له: مسجد بين سامل لوقوعه يف حي 

 ..بين سامل من األنصار
لوقوعه يف بطن وادي رانوناء. ومسي مسـجد  ومسي مسجد الوادي 

عاتكة كما روى ابن شبة.. دكما يقال له : مسـجد القبيـب كمـا جـاء يف     
  ..رواية ابن زبالة، ألن موضع املسجد كان يسمى بالقبيب
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 ؟9ى رسول اهللامىت صلّ
وصل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهاجرا يف قباء قرية صـغرية  

فيها بضع عشرة ليلة، وكان صلى اهللا عليه وسلم يف جنوب املدينة ومكث 
جيلس خالل هذه األيام للناس يف بيت سعد بن خيثمة، ألنه كان عزبا ال 
أهل له، وملا أراد دخول املدينة بعث إىل األنصـار، فجـاؤوا إىل نـيب اهللا    
صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكـر فسـلموا عليهمـا، وقـالوا: اركبـا آمـنني       

اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وأبـو بكـر وحفـوا دومـا      مطاعني فركب نيب 
قدم النيب صلى «بالسالح، ويف حديث آخر عن أنس رضي اهللا عنه قال: 

اهللا عليه وسلم املدينة فنـزل أعلى املدينة يف حي يقال هلم: بنو عمرو بن 
عوف، فأقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم بضعة عشرة ليلة، مث أرسـل  

 .ر فجاؤوا متقلدين لسيوفهـمإىل بين النجا
ويف صباح يوم اجلمعة خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن   
قباء إىل املدينة، فأدركته صلى اهللا عليه وسلم صالة اجلمعـة يف الطريـق،   
فصالها، فكانت أول صالة مجعة يصليها بالناس، وكانت اجلمعة فرضـت  

ني صلوا صالة اجلمعـة يف  يف مكة ولكنه مل يصلها لعدم األمن، وأن املسلم
  .مسجد قباء بإمامة مصعب بن عمري وقيل أسعد بن زرارة

  ٥١٢٤العدد : , هـ ١١/٠٩/١٤٣٦األحد  عکاظ

π   π   π  
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 مروحة تلطف ساحات احلرم  ٧٣٥ـ ٩

مروحة مزودة بالرذاذ يف ساحات املسجد احلرام يف  ٧٣٥سامهت  
 .املسجد احلرامتلطيف األجواء احلارة على الزوار واملعتمرين يف 

وأوضح املدير العام للمشاريع املهندس سلطان القرشي، أن املراوح 
 ٣٠تعمل اتوماتيكيا وعلى مدار الساعة عند جتاوز درجـة احلـرارة الــ    

  .درجة مئوية

  
 ٥١٢٧العدد : / هـ١٤/٠٩/١٤٣٦األربعاء عکاظ/ 

  

π   π   π  
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  >كالب النار<بـ  >داعش<مام احلرم املكي يصف عناصر إـ ١٠
 مام احلرم املكي صاحل بن محيد الشباب السعودي أالّإاستصرخ     

ـ يضلّ  >داعـش <ىل عناصـر مجاعـة   إاكون يف إشـارة منـه   هم هؤالء األفّ
  .رهابيةاإل

إمام وخطيب احلـرم املكـي طلبـه يف     عن >رأي اليوم<ونقل موقع 
، الشـباب بـأن   >ها للحديث عـن داعـش  صها كلّاليت خص<خطبة اجلمعة 

، ويرزقـه  يقف وقفة صدق مع النفس، ويطلب من اهللا أن يريه احلق حقـاً 
  .ويرزقه اجتنابه حبسب قوله اتباعه، ويريه الباطل باطالً

  
  يدصالح بن حم                                 

  

ىل أهـل  إتوجـه  < إلـيهم:  الشباب ومتوسالً بن محيد خماطباً  وتابع
قضـية ديـن وأمـة      فالقضـية  الثقة األثبات وأهل الذكر، وإياك والتـردد، 

ـ  ء القتلةماذا سيفعل هؤال<وتساءل بن محيد:  .ودماء ومصري شـارة  إيف  ـ
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سيفعلون ـا  إذا جاؤوا ا يوم القيامة؟ ماذا ، اهللا إال بـ الإله ـ>داعش< لـ

وماذا سيفعلون بتفريق األمـة؟ ومـاذا سـيفعلون     وهم يكفّرون املسلمني؟
  بالتمكني لألعداء؟

 نّأوحذّر بن محيد الشـباب السـعودي مـن االلتحـاق بـالتنظيم، و     
 ليه يعد مشاركة يف قتل املسـلمني، حمـذراً  إمناصرته أو إعانته واالنضمام 

من يفعل ذلك، فقد مجع موبقتني:  نّأ من القيام بعمليات انتحارية، ومؤكداً
  .قتل النفس املؤمنة، وقتل النفس باالنتحار

أم ذوو  ، مؤكداً>داعش<مجاعة  وصب بن محيد جام غضبه على
العلماء على خمتلـف   ىل أنّإ ظلم وهوى وحزبية وعصبية وجهل، ومشرياً

أمجعوا على ضالل هـذه الفئـة، وأـم هـم املعنيـون بقـول        مشارم قد
  >.هم كالب النار: <9رسولال

كل مـن يقـف علـى منـرب التوجيـه       وأى بن محيد خطبته مطالباً
أـم   عالم أن يفضح هذا التنظيم، ويكشف أمرهم، مؤكـداً رشاد واإلواإل
شر نـوا ألعـدائها،   ة، سـفكوا دماءهـا، وخربـوا ديارهـا، ومكّ    على األم

  .وأفسدوا شباا، وبددوا ثرواا
 نّإرهابية هم سـعوديون و اإل >داعش<الكثري من عناصر مجاعة  نّأيذكر 

  .من هذا البلد يضاًأغالبية االنتحاريني 
رهابية صـنيعة االسـتخبارات   اإل >داعش<مجاعة  نّأ يضاًأويعتقد اخلرباء 

سـالم احلنيـف وتقـدمي صـورة     سرائيلية لتشويه صـورة اإل مريكية واإلاال
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  .رهابية وسوداء عنهإعنيفة و
رهابية بدأ بعد اإل >داعش<احتجاج اخلطباء السعوديني حيال  نّأت والالف

رهابية وانقـالب السـحر علـى    اإل ن اكتوت السعودية بنار هذه اجلماعةأ
م مل ينبسوا ببنت شفة حيال اجلـرائم الـيت ارتكبتـها    أالساحر، يف حني 

 برياء يف الكثري من املنـاطق السـيما يف العـراق   ومازالت ترتكبها حبق األ
  .اليمنو وسوريا

خـرى  الوهابية تكفر مجيع مـن سـواها مـن الفـرق األ     نّأعن  هذا فضالً
  .سالميةحكام اإلمن قراءا املتزمتة لأل انطالقاً

 العامل>موقع < ـ  ٢٠١٥أغسطس  ١٥السبت 

π   π   π  
  :وضاع املفقودين يف مىنأـ ١١

مري أفريقية حسني د مساعد وزير اخلارجية للشؤون العربية واإلأكّ
، وضاع املفقودين يف مـىن أاستمرار اجلهود وبقوة ملتابعة  ىعبداللهيان، عل

املسـؤولني السـعوديني،    ىلإيرانيني وقال: قدمنا قائمة بأمساء املفقودين اإل
  .ووعدوا بالتعاون لكشف مصري املفقودين

اسـتدعاء القـائم    ىلإمـري عبداللـهيان   أشار أوأفاد موقع احلج أنه 
وزارة اخلارجيـة وقـال: زمالئنـا يف     ىلإخـري  أدي مرة عمال السعوباأل

بلغـوه  أعمـال السـفارة السـعودية، و   أالقسم القنصلي، اسـتدعوا القـائم ب  
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ضرورة االسراع بتحديد مصري املفقودين ونقل اجلثامني واملصابني يف هذا 

  .يرانإ ىلإاحلادث 
 يـرانيني مـع  لقاء مسؤول احلجاج اإل ىلإمري عبداللهيان أشار أكما 
يرانية قدمت قائمة البعثة اإلإنّ  :مس وقالأالعهد السعودي يوم  ممثل ويل

  .يرانيني املفقودين لكشف مصريهمبأمساء احلجاج اإل
دارة املطـوفني  إسـوء   ىلإيرانيـة  شار مساعد وزير اخلارجية اإلأو

جملس الوزراء نـاقش يف اجتماعـه    نّإ :السعوديني يف هذا احلادث، وقال
جهـزة احلكوميـة ووزارة   جـراءات املتخـذة مـن قبـل األ    مـس، اإل أيوم 

، وقـرروا  جهزة املعنية فيما يتعلق بضحايا حادث مىناخلارجية وباقي األ
مكانيـات السياسـية   استمرار متابعـة هـذا املوضـوع باسـتخدام كـل اإل     

  .والقنصلية
ــال  ــهيانأوق ــة اإل نّإ :مــري عبدالل ــر اخلارجي ــراين وزي  ىجــرأي

ائه يف الدول املعنية ذا املوضوع، وعقد لقـاءات  مشاورات مكثفة مع نظر
سالمي، ومجيع الدول املتضررة جراء مم املتحدة واملؤمتر اإلمع مسؤويل األ

  .جراءات مشتركة للتحري حول هذا احلادثإطالبت ب حادث مىن
  املصدر: ارنا

π   π   π  
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  ـ كالم قائد الثورة اإلسالمية:١٢
مـن  طالـب  يف جلسة درسـه،  ه العايل> ظلّ <مدسالميةقائد الثورة اإلإنّ 
  مر اخلاطئ.ل املسؤولية باألالسعودية حتم السلطات
  :تهمساحقال و
قـرار  ن يعملوا مبستلزمات هذا اإلأن يقروا مبسؤوليام وأعليهم <

ن أال  ،سـر الضـحايا  أىل إسـالمية و مـة اإل ىل األإكما علـيهم االعتـذار   
ـ  ؛ية نتيجـة أىل إمر لن يقودنا يوزعوا االامات هنا وهناك. فهذا األ  نّإف

  >.ولن تنسى ما حصل سالمية تتابع جبدالشعوب اإل
  ـ م٢٧/٠٩/٢٠١٥ـالعامل املصدر: 

ىل إت دأسباب الـيت  هذه الدعوة لتحمل املسؤولية تضيء على األ
حبياة احلجاج قبـل   واستهتاراً اًوقوع الكارثة واليت تكشف بدورها تقصري

  .هاثنائها وبعدأاحلادثة و
غالق الشرطة السعودية بعض الطرق اليت يسلكها احلجاج يشكل إ

نـه سـاهم بشـكل    أغالق تقول التقارير والشـهود  إبعاد املسؤولية. أوىل أ
  .ساسي يف وقوع الكارثةأ

غالقـه  إهؤالء احلجاج كانوا حمتجزين يف هـذا الشـارع حيـث مت    
قفـال هـاتني   إوالسؤال املطروح هنا ملاذا  ؛باحلواجز احلديدية من جهتني

بقاء احلجاج فترة طويلة هنا حيث فقد العديد منهم حياته إاجلهتني وملاذا 
  ؟نتيجة احلرارة املرتفعة واالزدحام
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ىل منطقـة  إحشود احلجاج اهلائلة كانـت متجهـة    نّأالتقارير تفيد ب

و ما يعـرف جبسـر اجلمـرات. لكـن الشـرطة السـعودية       أرمي اجلمرات 
  .املكان بالسواتر احلديديةىل إغلقت طريقني يؤديان أ

يف  وحتديـداً  ،زدحام واحتشاد خانقـة اجراء نتج عنه حالة وهذا اإل
  .ربعةأمسار الشارع مئتني و

االزدحام دفع احلجاج حملاولة اخلروج مـن الشـارع عـرب الشـارع     
مئتني وثالثة وعشرين الذي يتقاطع معه والذي كان يشهد توافدا حلجاج 

ى عنـد تقـاطع   دأليحصـل تصـادم وتـدافع     خرين من االجتـاه املقابـل  آ
ىل وقــوع الكارثــة الــيت محلــت الريــاض هــؤالء الضــحايا إالشــارعني 
  .مسؤوليتها

خر ملسؤولية الرياض عنها. ما بعد وقوع الكارثة فيكشف البعد اآلأ
غاثة بدأت بعد سـاعات مـن   عمال اإلأ نّأحيث يؤكد الشهود والناجون 

  .حايااحلادثة ما ساهم بارتفاع عدد الض
كامريات املراقبة رصدت الكارثة منـذ   نّأويؤكد الشهود والناجون 

بعد مخـس سـاعات حيـث كـان      الّإبدايتها لكن عمليات االنقاذ مل تبدأ 
  .تكدس جبثث الضحايا من احلجيج املكان قد

π   π   π 
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  مام اخلامنئي: فاجعة مىن ال ينبغي أن تنسىاإلـ ١٣
السـيد علـي اخلـامنئي ظهـر يـوم       استقبل مساحة آية اهللا العظمى

مسـؤويل و منتسـيب إقامـة احلـج اإليـرانيني،       ،م١٩/١٠/٢٠١٥اإلثنني 
واعترب فاجعة مىن احملرية و الشديدة املرارة من مجلة اإلمتحانات اإلهليـة،  
و انتقد صمت احلكومات و خصوصاً احلكومات الغربية و املنظمات الـيت  

  ذه املصيبة الكربى، مؤكداً:تدعي الدفاع عن حقوق اإلنسان حيال ه
جيب عدم نسيان هذه احلادثة على اإلطالق، و من واجـب اجلهـاز   

  الدبلوماسي و منظمة احلج متابعة هذا املوضوع على حنو قاطع.
و أشار آية اهللا العظمى السيد اخلامنئي يف هذا اللقاء إىل مسـؤولية  
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د هذا احلدث كـان  الدولة املضيفة حيال مقتل سبعة آالف مسلم، قائالً: بع

ينبغي أن يرتفع نداء اعتراض العـامل اإلسـالمي بصـوت واحـد، و لكـن      
لألسف مل يسمع صوت سوى صوت اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة، و    
حىت احلكومات اليت كان هلا ضحايا بني قتلـى احلادثـة مل تبـد اعتراضـاً     

  ملحوظاً حيال هذه الفاجعة.
متابعـة هـذه القضـية و احلـوار مـع      و اعترب قائد الثورة اإلسالمية 

احلكومات لتبيني أمهية احلادث و دراسة سـبل احليلولـة دون تكرارهـا،    
واجباً مهماً على عاتق مسؤويل البالد، و خصوصاً اجلهـاز الدبلوماسـي،   
مردفاً: تدل ظواهر األمر علـى أن هـذه احلادثـة وقعـت نتيجـة تقصـري       

ـ    ذه القضـية ليسـت قضـية    احلكومة املضيفة، و لكن يف كـل األحـوال ه
سياسية، إمنا هي قضية آالف املسلمني قتلوا أثناء العبـادة و أداء مناسـك   

  احلج و بثياب اإلحرام، و ينبغي متابعة هذه القضية بصورة جادة.
و عد مساحته الصمت املطبق لألجهزة املتشدقة حبقوق اإلنسـان يف  

ألجهزة املنافقة الكاذبة أوربا و أمريكا جانباً آخر ميكن متابعته موضحاً: ا
اليت تدعي الدفاع عن حقوق اإلنسان و كذلك احلكومـات الغربيـة الـيت    
تثري بعض األحيان ضجيجاً كبرياً يف العامل ملقتل شخص واحد، صمتت يف 

  هذه احلادثة صمتاً مطبقاً حمضاً لصاحل حكومة صديقة هلم.
 إلنسـان وأضاف آية اهللا العظمى السيد اخلامنئي: أدعيـاء حقـوق ا  

 هؤالء لو كانوا صـادقني لوجـب أن يطـالبوا بتحمـل احلكومـة املضـيفة      



  
 ٢٩٤  

 

��
�� �

���
�

 : 44  -  
143

7
 �  

 

 وتعويض اخلسائر، وضـمان عـدم تكـرار هـذه األحـداث،      مسؤولياا،
  ومعاقبة مسبيب هذه الفاجعة.

  

  
  

واعترب قائد الثورة اإلسالمية املتابعة للمطالبة و إبقاء هذا املوضوع 
احلج، مردفاً: ينبغي عدم تـرك هـذه    املهم حياً متفاعالً من واجب منظمة

القضية للصمت و النسيان، و ينبغي أن تبقى تطـرح يف األروقـة العامليـة    
لسنني، كما جيب أن تكون احلكومات الغربية و املنظمات املتشدقة حبقوق 

  اإلنسان هي املستهدفة ذه النشاطات.
و قدم مساحته شكره الصميمي للجهـود املخلصـة ملسـؤويل احلـج     

إليرانيني و خصوصاً املتابعات املستمرة و الروحيـة و املواقـف احلامسـة    ا
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حلجة اإلسالم قاضي عسكر، و كذلك التحرك الشامل و حتمل املسـؤولية  

  و الشعور باملسؤولية عند السيد سعيد أوحدي رئيس منظمة احلج، قائالً:
أجور وثواب هذه اجلهود واجلهاد حمفوظة كلها يف امليـزان اإلهلـي،   

تقـول   3هذا الصرب واجلهاد يف سبيل اهللا هو الذي جعل سيدتنا زينبو
بعد مشاهدا كل تلك الباليا و األحـداث يف صـحراء كـربالء إـا مـا      

  مجيالً. شاهدت إالّ
  

قبل كلمة قائد الثورة اإلسالمية حتدث يف هذا اللقاء حجة اإلسالم 
احلجـاج   و املسلمني قاضي عسكر ممثل الـويل الفقيـه و املشـرف علـى    

اإليرانيني و رفع تقريراً عن النشاطات املبذولة يف موسم احلج هذه السنة، 
  و اخلطوات املتخذة خبصوص حادثة املسجد احلرام و فاجعة مىن، قائالً:

كانت هذه الفاجعة نتيجة سوء إدارة املسؤولني السعوديني و عـدم   
زة املسؤولة تدبريهم، و سوف نوثق فجائع هذا احلدث بالتعاون مع األجه

  و نتابعها.
  

كما حتدث يف اللقاء سعيد أوحدي رئيس منظمة احلج و الزيارة يف 
إيران و قال حول نقل جثث القتلى يف حادثة مـىن إىل الـبالد و معاجلـة    
املصابني: هناك متابعـات دائمـة و جـادة بالتعـاون مـع سـائر األجهـزة        

  لتشخيص وضع القتلى اإليرانيني املتبقني.
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عن العمليات التنفيذيـة  و الزيارة  دث رئيس منظمة احلجو حت ،هذا
يف هذه السنة. للحج  

  املوقع اإلعالمي ملكتب حفظ ونشر آثار
   <مدظله العايل>مساحة آية اهللا العظمى السيد علي اخلامنئي
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