
  

  
  
  
  

  ني الشريفنيـرمـاحل فضائلُ

  )�(  :يتـراث أهل البـت ـيف

  املقدادي  حممدعلي                            

  متهيد:

نواصـل مـا ذكرنـاه فـي     بفضل مـن اهللا سـبحانه وتعـالى    
) من هذه المجلة حـول مـا يتعلـق بفضـائل     ٤٤إلى  ٣٧األعداد: (

ــذَين احتلّــت فضــائلهما وأحكامهمــا   حرمــي مكــة والمدينــة، الل
وآدابهما مساحةً واسـعةً فـي التـراث اإلسـالمي، وعنـد جميـع       
الفــرق والمــذاهب اإلســالمية، وبالــذات فيمــا وصــل إلينــا مــن  

ي تتميـز بأنهـا األفضـل واألصـح؛     ، والتـ :أحاديث أهل البيت
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ألنها تصدر عن الثقل الثـاني بعـد التنزيـل العزيـز، اللـذين همـا       
         مصدرا العقيدة والتشـريع، وفقـاً لمـا جـاء بـه الحـديث النبـوي

ــروف بحــديث   الصــحاح أصــحاب رواه الــذي الثقلــين، المع
بألفـاظ عديـدة لكنهـا متقاربـة،      9األكـرم  النبي عن والمسانيد

أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضـلوا،  يا < منها:
  ١.>كتاب اهللا؛ وعترتي أهل بيتي

م به لـن تضـلوا، كتـاب اهللا،    تمسكت إن ما فيكم تترك إني<
حبل ممدود من السماء إلى األرض، وعترتـي أهـل بيتـي، ولـن     

  ٢.>يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما

 وهمــا الالئقــة، المســاحة تلــك للحــرمين تتــوفروكيــف ال 
 ديــنهم فــي المســلمين حيــاة فــي مبــاركين وجــودين يشــكالن
؛ لما يتمتعان به من خصائص نفتقدها في غيرهما، ولما ودنياهم

أسند إليهما من دور في بناء اإلنسان المسـلم روحيـاً وأخالقيـاً    

                                       
، 7؛ مسند الرضا٣٤٠:  ٢٩؛ حبار األنوار ٢٣٨كمال الدين، الشيخ الصدوق : . ١

  .٢٠٣داود بن سليمان الغازي : 
للشيخ منصور علي ناصف،  9. أنظر التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول٢

كتـاب   ٣٤٨: ٣؛ كتـاب اإلسـالم واإلميـان. و    ٤٧: ١من علمـاء األزهـر الشـريف   
 الفضائل، وغريه من املصادر.
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واقيتـه  واجتماعياً..، ولما سـن لهمـا وخاصـةً للحـرم المكـي بم     
المتعددة من شرائع ومناسك وآداب بين ما يجب علـى المسـلم   
أداؤه، وما ينبغي ويستحب لـه ذلـك، حـين تواجـده فيهمـا فـي       
فريضة أو مستحب يؤديه، وأيضاً لفريضة الحج، وهـي السـبب   

، بـأمر مـن اهللا سـبحانه    7األهم، حين أذّن لها نبي اهللا إبـراهيم 
أن بـث فيهـا الخيـر والعطـاء،      وتعالى، فأحيا به هذه البالد يـوم 

وغدا الناس يأتونها من كل مكان في عالمنا قديماً وحديثاً، ومنذ 
ذلك الوقت الذي شرع فيه منسك الحج المبارك، وصـار يؤديـه   
أنبياء وصالحون..، وما زال وسيبقى هذا المنسك يتوجه نحـوه  
المسلمون والمؤمنون ألدائه، حتـى يـأذن اهللا تعـالى بنهايـة دار     

ــى دار الجــزاء واألجــر   اال ــع إل ــل الجمي ــاليف، فينتق ــتالء والتك ب
  .والثواب

ــريفين   ــرمين الش ــة  <فقداســة الح ــة و المدين ــة المكرم مك
وما لهمـا مـن وظـائف جليلـة، أمـر أجمـع عليـه أهـل          >المنورة

التوحيد، مما جعلهما محلّ اهتمام أحاديث كثيرة ومواقف جليلة 
، وهم األدرى بفضائل هذين الحرمين، وما لهمـا  :ألهل البيت

من دور كبير ومبارك في حيـاة المسـلمين فـي البنـاء اإليمـاني      
لهم، أو الروحي واألخالقـي، فضـالً عمـا تتركـه مناسـك الحـج       
واجتماعــه الســنوي الحاشــد مــن آثــار فــي ثقــافتهم، وتوحيــد 
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 تلـك  شـكلت  وقـد .. جليلـة  منـافع  مـن  يـتمخض  صفوفهم، ومـا 
 عنايـة  مـورد  صـار  كبيـراً،  تراثـاً  والمواقـف  واألقوال األحاديث
ــن ودراســة ــل م ــذات المســلمين، قب ــاع وبال ــل مدرســة أتب  أه

، على المستوى الفقهي والروحي والخلقي..، ونحن هنا :البيت
نقتبس ما يتيسر لنا منه، وبما يتعلـق بفضـائل هـذين الحـرمين     

 تعـالى علـى شـكل    المباركين مكة والمدينة، وننشره إن شاء اهللا
  حلقات في هذه المجلة.

  اجلمرات:, ١٧

  معىن اجلمرة:
ومجرة النار: القطعة امللتهبة، واجلمع مجـر مثـل متـرة ومتـر، ومجـع      

  اجلمرة مجرات ومجار بكسر اجليم والتخفيف.
 ومنـه مجـار املناسـك للحـج.     ،مجع مجرة من احلصا واجلمار أيضاً

مجـرة، واجلمـع    اكومـة مـن احلصـ    مبـىن، فكـلّ   اواجلمرات جمتمع احلص
   ١مجرات.
ـ  قـال:  أنـه  7وعن جعفر بن حممدـ ١  بسـبع  مجـرة  كـل  ي<ترم
 مـن  تـرم  وال ميينك عن اجلمرة وجتعل الوادي أعلى من يوترم حصيات

                                       
   .٢٤٩:  ٣. جممع البحرين ١
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 علـى  مجـرة  تقدم وال رميتها إذا تكبرية حصاة كل مع وكرب اجلمرة أعلى
 رحلـك  إىل ارجـع  مث لـك  قسم مبا وادع الرمي من الفراغ بعد وقف مجرة
 مـن  شـيء  عليك عجز فإن به رمي قد بشيء ااحلص من ترم وال مىن من

  ١اجلمرة>. قرب من تأخذ أن بأس فال ااحلص
 مـن  9اهللا رسول أقبل <ملا قال: أنه 7ـ وعن جعفر بن حممد٢
 إىل أتـى  مث حصيات بسبع فرماها النحر يوم العقبة مجرة على مر مزدلفة

 عند يوم كل اجلمرات الثالث التشريق أيام ترمي مث السنة من وذلك مىن
 وال آخـره  إىل النـهار  أول مـن  ترمي أن ولك أفضل وهو الشمس زوال
  ٢عليه>. ء شي فال طهر غري على رمى ومن طهر على إال اجلمار ترمي

 اجلمـرة  النحـر  يـوم  <يرمـى  قال: أنه 7ـ وعن جعفر بن حممد٣
 التشـريق  أيـام  ويف مزدلفة من االنصراف وقت العقبة مجرة وهي الكربى
 قـدم  ومن يوم كل الكربى مث الوسطى مث بالصغرى يبدأ اجلمرات الثالث

  ٣أعاد>. مجرة على مجرة
 عنـه  ترمـى  قـال: <املـريض   9اهللا رسول أن 7علي ـ وعن٤
  ٤اجلمار>.

                                       
 .٣٢٣:  ١دعائم اإلسالم  .١
 .٣٢٤:  ١ املصدر نفسه .٢
 املصدر نفسه. .٣
  . املصدر نفسه.٤
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  ١.رمي> قد الذي من تأخذ <وال): السالم عليه( الرضا ـ فقه٥
 مـن  وجـلّ عز هللا قلبك دفجر احلج أردت إذا :7الصادق قالـ ٦

 كلـها  أمـورك  وفوض حاجب كل عن وحجب شاغل كلّ من عزمك قبل
 وسـلم  وسـكونك  حركاتك من يظهر ما مجيع يف عليه وتوكل خالقك إىل

 حقـوق  مـن  واخرج واخللق والراحة الدنيا وتدع وقدره وحكمه لقضائه
 وأصـحابك  وراحلتـك  ،زادك على تعتمد وال ،املخلوقني جهة من يلزمك
 ليس أنه ليعلم وباالً و أعداء ذلك تصري أن خمافة ومالك وشبابك وقوتك

 مـن  استعداد واستعد وتوفيقه تعاىل اهللا بعصمة إالّ حد وال حيلة وال قوة
 وسـنن  تعاىل اهللا فرائض أوقات وراع ،الصحبة وأحسن الرجوع يرجو ال

 والشـفقة  والشكر والصرب واالحتمال األدب من عليك جيب وما 9نبيه
 اخلالصـة  التوبـة  مباء اغتسل مث ،األوقات دوام على ادزال وإيثار والسخاء

 عن وأحرم واخلشوع واخلضوع والصفاء الصدق كسوة والبس الذنوب من
 مبعـىن  ولـب  طاعتـه  عـن  وحيجبك وجلّعز اهللا ذكر عن مينعك ء شي كل

 بـالعروة  متمسـكاً  لـه  دعوتك يف وجلّعز هللا زاكية خالصة صافية إجابة
 املسـلمني  مـع  كطوافـك  العـرش  حـول  املالئكة مع بقلبك وطف ،الوثقى
 حولـك  مجيع من وتربأ ،هواك من افر هرولة وهرول ،البيت حول بنفسك
 حيل ال ما متن وال ،مىن إىل خبروجك وزالتك غفلتك من واخرج وقوتك

                                       
 .٧٠: ١٠. مستدرك الوسائل ١
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 تعـاىل  اهللا عنـد  عهـدك  وحدد بالعرفات باخلطإ واعترف تستحقه وال لك
 األعلـى  املـإل  إىل بروحـك  واصـعد  مبزدلفة واتقه إليه وتقرب بوحدانيته
 وارم الذبيحـة  عنـد  والطمـع  اهلـوى  حنجـرة  واذبـح  اجلبل إىل بصعودك
 احلقو اجلمرات رمي عند الذميمة واألفعال والدناءة واخلساسة الشهوات

 وكنفـه  تعـاىل  اهللا أمـان  يف وادخل شعرك حبلق الباطنةو الظاهرة العيوب
 متحففاً البيت وزر ،احلرم بدخول مرادك متابعة من وكالئه وحفظه وستره
 بقسـمته  رضـى  احلجـر  واستلم وسلطانه وجالله ومعرفته صاحبه لتعظيم

 وسـرك  روحـك  وصـف  ،الوداع بطواف سواه ما ودع ،لعظمته وخضوعاً
  ١تلقاه>. يوم تعاىل اهللا للقاء

 عبـاس  ابـن  وسـأل : قـال  أبيه، عن أيب: الرضوي نسخ بعض ـ ٧
 منـه  يرمـى  الـذي  احلصـى  عن أخربين اهللا عبد أبا يا: فقال 7احلسني
 مـن  ليس <إنه :7احلسني فقال وكذا، كذا مذ نرميها نزل مل فإنا اجلمار،

 إىل فرفعـه  امللـك  التقمـه  املؤمن رمى فإذا وشيطان، ملك وحتته إال مجرة
  ٢.>رميت ستكإب: الشيطان له قال الكافر رمى وإذا السماء،
وعنهم، عن أمحد، عن علي بن حممد بن سليمان النوفلي، عـن   ـ  ٨
ابن صاحل، عن بعض أصحابه قال: نزل أبـو جعفـر عليـه السـالم      احلسن

                                       
 .١٢٤ : ٩٦. حبار األنوار ١
 .٧٩:  ١٠مستدرك الوسائل  .٢
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دابته حىت توجه لريمي اجلمرة عنـد مضـرب    عن فوق املسجد مبىن قليالً
هنـا؟  افداك مل نزلـت ه  علي بن احلسني عليهما السالم، فقلت له: جعلت

 وأنـا أحـب   ضرب علي بن احلسني ومضرب بين هاشم،هذا م إنّ<فقال: 
  ١>.أن أمشي يف منازل بين هاشم

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، وعن حممد ـ ٩
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن حيىي، وابن أيب عمري، ، بن إمساعيل

ل: قـا  ،عن أيب عبد اهللا عليـه السـالم (يف حـديث)    عن معاوية بن عمار،
من بطن املسيل، وقل كما قلت  وابدأ باجلمرة األوىل فارمها عن يسارها<

وامحد اهللا واثن عليـه  ، يوم النحر، مث قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة
مث  منـك،  فتدعو وتسـأله أن يتقبـل   على النيب وآله، مث تقدم قليالً وصلّ

ـ تقدم أيضاً  األوىل، وتقـف ، مث افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت ب
وتدعو اهللا كما دعوت، مث متضي إىل الثالثة، وعليك السكينة والوقار فارم 

  ٢.>تقف عندها وال
وعنهم، عن أمحد بن حممد، عن حممـد بـن سـنان، عـن ابـن      ـ ١٠

الرومي قال: رمى أبو عبد اهللا عليـه السـالم اجلمـرة     مسكان، عن سعيد
أيها <مث نادى بأعلى صوته:  فقام "يف" وسطهم العظمى فرأى الناس وقوفاً

                                       
  .٧٥: ١٠ وسائل الشيعة .١
  . ٧٥: ١٠املصدر نفسه  .٢
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  ١.>ثالث مرات ففعلت ،هذا ليس مبوقف الناس إنّ
عبد اهللا بن جعفر احلمريي يف (قرب اإلسناد) عن عبد اهللا بن ـ ١١

قال أخي موسى عليه السالم إين <ه علي بن جعفر قال: جد احلسن، عن
لغالم ، فقال مجرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفاً كنت مع أيب مبىن فأتى

هـذا لـيس    جعفر بن حممـد يقـول: إنّ   إنّ له يقال له سعيد: ناد يف الناس
  ٢.>مبوضع وقوف فارموا وامضوا. فنادى سعيد

إين <وقال أخي موسى عليه السالم: ويف مسائل علي بن جعفر: ...
، فقال لغالم مجرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفاً كنت مع أيب مبىن، فأتى

جعفر بن حممد عليهما السـالم يقـول:    الناس: إنّ ناد يف  :له يقال له سعيد
  ٣>.وامضوا فنادى سعيد فارموا، ليس هذا موضع وقوف،

حممد بن يعقوب، عن حممد بن حيىي، عن حممد بـن احلسـني،   ـ ١٢
عليه السـالم   حيىي، عن يعقوب بن شعيب، عن أيب عبداهللا عن صفوان بن

  ٤.>ر مع كل حصاة؟ قال: كبإذا رميت (يف حديث) قال: قلت: ما أقول
سناده عن سعد، عن أيب جعفر، عن العباس بـن معـروف،   إوب ـ١٣

مهزيار، عن احلسني بن سعيد، عن زرعة، عـن مساعـة بـن     عن علي بن
                                       

  .٧٦: ١٠املصدر نفسه  .١
 . ٧٧:  ١٠ صدر نفسهامل .٢
  .١٠٦اإلسناد : ؛ قرب ٢٧٠. مسائل علي بن جعفر : ٣
  . ٧٧:  ١٠ الشيعة وسائل .٤
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ص للعبد واخلائف والراعي رخ<عليه السالم قال:  مهران، عن أيب عبد اهللا
  ١.>يف الرمي ليالً

 9رسـول اهللا  أنّ<: 8مدسالم: عن جعفر بن حمدعائم اإلـ ١٤
  ٢.>عليه يءإليها فال ش ومن ركب كان يرمي اجلمار ماشياً

قال يف حـديث:   ، أنه8دعائم االسالم: عن جعفر بن حممدـ ١٥
>ر مع كل حصاة (ترميها)، ووكب قمن الرمي وادع مبا قسـم   بعد الفراغ ف

  ٣.>لك، مث ارجع إىل رحلك من مىن
 يوم الثاين مكثت حـىت تطلـع  بعض نسخ الرضوي: فإذا كان ـ ١٦

قبـل   وعشرين حصاة الشمس، مث تغتسل أو تتوضأ، ومحلت معك واحداً
أقـرن إىل   أن تصلي الظهر ترميها، وابدأ باجلمرة األوىل وهي اليت مـن 

مـع كـل    مسجد مىن فارمها، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكـرب 
مسـتقبل   وأنتحصاة، فإذا رميت فقف واجعل اجلمرة عن يسار الطريق 

ـ  9على حممد القبلة، فامحد اهللا واثن عليه وصلّ ر سـبع تكـبريات،   وكب
أو مائـة ومخسـني آيـة مـن      نسان مائة آيةوقف عندها مقدار ما يقرأ اإل

حصـيات فافعـل كمـا فعلـت      ئت مجرة الوسطى فارمها بسبعا القرآن، مثَّ
وقوفـك يف  مستقبل القبلـة مثـل    تقدم أمامها وقف على يسارها فيها، مثَّ

                                       
  . ٨٠:  ١٠ املصدر نفسه .١
  . ٧١:  ١٠الوسائل  مستدرك .٢
  . ٧٣:  ١٠ املصدر نفسه .٣
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بسبع حصيات وال تقـف عنـدها، مث    ئت مجرة العقبة فارمهاا األخرى، مثَّ
  ١.>الغد مثل فعلتك يف اليوم األول الظهر، وتفعل من انصرف وصلّ

إذا أردت احلـج فجـرد قلبـك هللا    <قال الصادق عليه السالم: ـ ١٧
تعاىل من كلّ شاغل، و حجاب كلّ حاجب، و فـوض أمـورك كلَّهـا إىل    

القك، و توكَّل عليه يف مجيع ما يظهر من حركاتك و سكناتك، و سـلَّم  خ
لقضائه و حكمه و قدره، و دع الدنيا و الراحـة و اخللـق، و اخـرج مـن     

راحلتـك،   حقوق تلزمك من جهة املخلـوقني، وال تعتمـد علـى زادك و   
 ن يصـريوا لـك عـدواً   أمالـك، خمافـة    شـبابك و  قوتك، و أصحابك و و
 نّ من ادعى رضا اهللا واعتمد على شـيء، صـيره عليـه عـدواً    إ، فوباالً و
بعصـمة اهللا   الَّإحـد  نه ليس لـه قـوة و ال حيلـة، و ال أل   أ، ليعلم وباالً و

وتوفيقه، واستعد استعداد من ال يرجو الرجوع، و أحسن الصحبة، و راع 
يك مـن  وقات فرائض اهللا وسنن نبيه صلَّى اهللا عليه و آله، و ما جيب علأ

دب و االحتمال، و الصرب و الشكر، و الشفقة و السخاء، و ايثار الـزاد  األ
وقات، مثّ اغسل مباء التوبة اخلالصة ذنوبك، و الـبس كسـوة   على دوام األ

الصدق و الصفاء، و اخلضوع و اخلشوع، و أحرم من كلّ شيء مينعك عن 
صافية زاكية هللا عزوجلّ ذكر اهللا، و حيجبك عن طاعته، و لب مبعىن إجابة 

وطف بقلبك مـع املالئكـة حـول     بعروته الوثقى، يف دعوتك له، متمسكاً

                                       
  . ١٥٣:  ١٠ املصدر نفسه .١
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العرش، كطوافك مع املسلمني بنفسك حول البيت، و هـرول هرولـة مـن    
تـك  من مجيع حولك و قوتك، فاخرج مـن غفلتـك و زالَّ   هواك، و تربياً

سـتحقّه، و اعتـرف   خبروجك إىل مىن، و ال تتمن ما ال حيـلّ لـك و ال ت  
باخلطايا بعرفات، و جدد عهدك عند اهللا بوحدانيته، و تقرب إىل اهللا ذائقة 

اذبـح   على بصـعودك إىل اجلبـل، و  مبزدلفة، و اصعد بروحك إىل املإل األ
حنجرتى اهلوى و الطَّمع عنـد الذّبيحـة، و ارم الشـهوات و اخلساسـة و     

احلق العيوب الظَّاهرة والباطنـة   الدنائة و الذّميمة، عند رمى اجلمرات، و
مان اهللا و كنفه و ستره و كالءتـه، مـن متابعـة    أحبلق رأسك، و ادخل يف 

لتعظـيم صـاحبه، و معرفـة     و زر البيـت متحقّقـاً   ،مرادك بدخولك احلرم
لعزته، و ودع  جالله و سلطانه، و استلم احلجر رضى بقسمته، و خضوعاً

ك و سـرك للقـاء اهللا يـوم تلقـاه،     ما سواه بطواف الوداع، و صف روحـ 
وصـافك عنـد املـروة،    أ بوقوفك على الصفا، و كن ذا مروة من اهللا، تقيـاً 

استقم على شروط حجك هذا، و وفاء عهدك الَّـذي عاهـدت بـه مـع      و
نّ اهللا تعـاىل مل يفتـرض احلـج،    أربك، و أوجبته إىل يوم القيامة، و اعلم ب

 َو?(باالضافة إىل نفسه بقوله تعـاىل:   الَّإ، مل خيصه من مجيع الطَّاعات و
و ال سـن نبيـه صـلَّى اهللا     ،) ِحجُّ الَْبْيِت من اْسَتطاَع إلَْيه َسـبيالً َِعَىل النَّاس

لالسـتعداد و اإلشـارة إىل    الّإعليه و آله يف حالل و حـرام و مناسـك،   
القرب و البعث و القيامة، و فصل بيان السـابقة مـن الـدخول يف     املوت، و

وهلـا إىل  أاجلنة أهلها، و دخول النار أهلها، مبشاهدة مناسـك احلـج مـن    
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  ١.>وىل النهىألباب و وىل األآخرها، أل
ما مـن بقعـة   < :نه كان يقولإعن الصادق عليه السالم  يوروـ ١٨

علـة   إنّ :وقـال  >.جبار ه يذل فيه كلّألن ،من املسعى أحب إىل اهللا تعاىل
عنـدها فـأمره    ن إبراهيم عليه السالم تراءى لـه إبلـيس  أرمي اجلمرات 

ففعـل وجـرت    ةن يكرب مع كـل حصـا  أجربائيل برميه بسبع حصيات و
وردتـه ممـا رواه   أفهذا بعض ما ذكـر يف علـل احلـج قـد     >. بذلك السنة

  ٢راجکي.کرت الفوائد، الک ومجعه ،بن حامت القزويين علي
  أماكن إجابة الدعوات:ـ ١٩
منه مبكـة عنـد امليـزاب، وعنـد      ا املكان فخمسة عشر موضعاًوأم

احلجر األسود، وبني املقام والباب، وجوف الكعبة، وعند بئـر   املقام، وعند
وعند املشعر، وعند اجلمرات الـثالث، وعنـد    ،واملروة زمزم، وعلى الصفا

   ٣رؤية الكعبة.
وإذا انتـهيت إىل عرفـات   < :قوله عليه السـالم وىف الرضوي ـ ٢٠

 ،ن استطعت أو حيث نزلت أجزأكإمن وراء األحواض  فانزل بطن عرنة
 ،(إىل أن قال عليه السالم) ...إىل بطن عرنة وراء عرفات كلها موقف نّإف

                                       
  .١٦٤مصباح الشريعة :  .١
 .٢٢٤:  الکراجکي . كرت الفوائد،٢
  . ٣٤٩:  ٩٠نوار األ حبار .٣
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  ١... مث ائت املوقف فقف عند اجلمرات
العمركـي   عن ،أيب رمحه اهللا قال: حدثنا حممد بن حيىي العطارـ ٢١
قـال:   8عن أخيه موسـى بـن جعفـر    ،عن علي بن جعفر، اخلراساين

>سألته عن رمي اجلمار لم ن إبليس اللعـني كـان يتـراءى    عل؟ قال: ألج
  ٢.>إبراهيم فجرت السنة بذلك فرمجه ،يف موضع اجلمار 7إلبراهيم

موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيـه، عـن أبيـه،    ـ ٢٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يرمـي  <السالم، قال: آبائه عليهم  عن

  ٣>.ماشياً اجلمار
عنه، عـن أبيـه، عـن محـاد بـن عيسـى، عـن حريـز، عـن          ـ ٢٣

ا حيـط عنـه    يله بكل حصاة يرم<اجلمار قال:  ييف رم 7عبداهللا أيب
  ٤.>كبرية موبقة

                                       
وأخـرج األزرقـي عـن    . ٤٧٨:  ١١أحاديث الشيعة، السيد الربوجـردي   جامع .١

الدعاء مبكة يف مخسة عشر عنـد امللتـزم    يستجاب :ويقال: ... احلسن البصري قال
واملروة وبني  وحتت امليزاب وعند الركن اليماين وعلى الصفا وعلى املروة وبني الصفا

ـ  ... ات وعنـد اجلمـرات الـثالث   الركن واملقام وىف جوف الكعبة ومبىن وجبمع وبعرف
  .١٢١:  ١املنثور  الدر

 .٢٧٠مسائل علي بن جعفر :؛ ٤٣٧:  ٢الشرايع، الشيخ الصدوق  علل .٢
  .٢٧١مسائل علي بن جعفر :  .٣
  .٦٧:  ١ احملاسن .٤
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أن < أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السالم:ـ ٢٤
املشاعر برز له  7حني أرى إبراهيم 7جربئيل نّاجلمار إمنا رميت أل

فدخل عند اجلمرة  إبليس، فأمره جربئيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات،
بسبع حصـيات   األوىل حتت األرض فأمسك. مث برز له عند الثانية فرماه

الثالثـة   خر، فدخل حتت األرض يف موضع الثانية. مث برز لـه يف موضـع  أ
  ١>.بسبع حصيات، فدخل يف موضعها فرماه

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بـن  ـ ٢٥
خـذ حصـى اجلمـار مث ائـت اجلمـرة      <قال:  7أيب عبد اهللا عمار، عن

وال ترمهـا مـن أعالهـا     ،وجهها القصوى اليت عند العقبة فارمها من قبل
فاحصهن يل وارفعهـن يف  للهم هؤالء حصيايت أوتقول واحلصى يف يدك: 

 للـهم ادحـر عـين   أمث ترمي وتقول مـع كـل حصـاة: اهللا أكـرب ،      ،عملي
وعلى سنة نبيك صـلى اهللا عليـه وآلـه،     ،بكتابك للهم تصديقاًأ ،الشيطان

 ،مغفـوراً  وذنبـاً  مشـكوراً  وسـعياً  مقبوالً وعمالً مربوراً للهم اجعله حجاًأ
 ،ع أو مخسـة عشـر ذراعـاً   عشرة أذر وليكن فيما بينك وبني اجلمرة قدر

وعليـك   ،بـك وثقـت   للـهم أفإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقـل:  
يرمـى   ونعم املوىل ونعم النصري. قال: ويسـتحب أن  ،فنعم الرب ،توكلت

                                       
  .١٤٧، احلمريي القمي : قرب اإلسناد .١
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  ١>.اجلمار على طهر
حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن احلسـن بـن حمبـوب،    ـ ٢٦

عليه السالم قـال:   عن حممد بن قيس، عن أيب جعفر عن علي بن رئاب،
رميت اجلمار  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله لرجل من األنصار: إذا<

  ٢>.كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك ملا تستقبل من عمرك
عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن أيب عبداهللا، عن أبيه، ـ ٢٧

جلمـار قـال:   حريز، عن أيب عبد اهللا عليه السالم يف رمي ا عن محاد، عن
  ٣.>كبرية موبقة له بكل حصاة يرمي به حتط عنه<

حممد بن حيىي، عن حممد بن احلسني، عن صـفوان بـن حيـىي،    ـ ٢٨
 ؟سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عـن اجلمـار   :قال عن يعقوب بن شعيب

العقبة، قلت: هذا من السـنة؟   قم عند اجلمرتني وال تقم عند مجرة<فقال: 
  ٤.>حصاة ا أقول إذا رميت؟ فقال: كرب مع كلقال: نعم، قلت: م

علي بن محمد عن صالح بن أيب حماد عن الْحسين بن يزيد ـ ٢٩
 7عبـداهللا  ِ أيب حمزةَ عن أيب إبراهيم عـن أيب  ِ علي بن ِ بن ِ الْحسن عن
إنَّ اهللا عزوجلَّ لَما أصاب آدم وزوجتـه الْحنطَـةَ أخرجهمـا مـن     : <قَالَ

                                       
  .٤٧٩:  ٤الکليين  الکايف، الشيخ .١
  .٤٨٠:  ٤ املصدر نفسه .٢
  .٤٨٠:  ٤نفسه  ملصدرا .٣
  .٤٨٠:  ٤ املصدر نفسه .٤
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ِ فَأهبطَ آدم علَى الصفَا وأهبطَت حواُء علَـى   الْجنة وأهبطَهما إلَى اَألرض
لك لقَول اهللا َألنه شق لَه من اسم آدم الْمصطَفَى وذَ الْمروة وإمنا سمي صفاً

وسميت الْمروةُ مروةً َألنه شق لَها ، )نُوحـاً ى آَدَم وَ فَ اْصَط  إِنَّ هللاَ ( عزوجلَّ:
تحلُّ لي ولَو كَانت  أَا الَ ِ الْمرأة فَقَالَ آدم ما فُرق بيين وبينها إالَّ ِ اسم من

عم طَتبي هلُّ لحت قوفُر كل ذَلأج نم لَيع تمرا حهنفَا ولَكلَى الصي ع
ِالً حواَء فَكَانَ يأتيها نهـاراً فَيتحـدثُ عنـدها     بيين وبينها فَمكَثَ آدم معتز

جعره يفْسه نبلغأنْ ت افلُ وخفَإذَا كَانَ اللَّي ةورلَى الْمع  بيتفَا فَيإلَى الص
  مِآلد كُـني ه ولَملَيلَقَّـاه        ...عوت ـةبوـه بالتلَيع ـنـلَّ موجزإنَّ اهللا ع ثُـم

 :فَقَـالَ  7بكَلمات فَلَما تكَلَّمَ ا تاب اهللا علَيـه وبعـثَ إلَيـه جبرئيـلَ    
ن خطيئَتـه الصـابر لبليتـه إنَّ اهللا عزوجـلَّ     م علَيك يا آدم التائب مالسالَ

أرسلَين إلَيك ُألعلِّمك الْمناسك الَّتي تطْهرَ ا فَأخذَ بيده فَانطَلَق به إلَـى  
تيالْب كَانيلُ ...مئربه جر7وأم   بـهذَن ـناهللا م رفغتسيـع    أنْ يمج ـدنع

رالْماعش     اتـيصـلَ حمحه أنْ يـرلَه وأم غَفَر لَّ قَدوجزه أنَّ اهللا عربخوي ِ
يـا   :ِ تعرض لَه إبليس فَقَالَ لَه ِ من الْمزدلفَة فَلَما بلَغَ موضع الْجِمار الْجِمار

ِ حصيات وكَبـر   تكَلِّمه وارمه بسبع الَ :7ِيد فَقَالَ لَه جبرئيلُ آدم أين تر
ملَ آدفَفَع اةصكُلِّ ح عار 7مي الْجممر نغَ مى فَرتح   بقَـره أنْ يروأم ِ

ِ وأمـره أنْ يحلـق رأسـه تواضـعاً      ِ الْجمـار  الْقُربانَ وهو الْهدي قَبلَ رمي
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  ١...>.ِيارة الْبيت لَ آدم ذَلك ثُم أمره بزعزوجلَّ فَفَع هللا
ِ  ِ بن ِ الْفَضل ومحمد بن إسماعيلَ عن علي بن إبراهيم عن أبيهـ ٣٠
 :قَـالَ  7ٍ عن أيب عبد اهللا ِ عمار ٍ عن معاويةَ بن ِ أيب عمير ِ ابن شاذَانَ عن

>ى النأتالن 9يبجار رصاَألن نلٌ مجر ِ  ـييففَقَالَ الثَّق يفثَق نلٌ مجور ِ: 
رسـولَ اهللا   يا :فَقَالَ .سبقَك أخوك اَألنصارِي :فَقَالَ .يا رسولَ اهللا حاجتي

 .إنـي قَـد أذنـت لَـه     :ِي وقَالَ اَألنصار .نٍُ وإني عجالَ ِ سفَر إني علَى ظَهر
 :فَقَالَ .اهللا نبئْنِي يا رسولَ :فَقَالَ .إنْ شئْت سألْتين وإنْ شئْت نبأتك :فَقَالَ

إي  :فَقَـالَ الرجـلُ   .ِ السجود ِ الْوضوِء وعن ِ الصالة وعن جِئْت تسأَلُين عن
قبالْح ثَكعي ببغ :9فَقَالَ .والَّذأس      ـكيتكْبر ـنم كيـدـْأل يوَء وامضالْو ِ

يـا رسـولَ    :وقَالَ اَألنصارِي .ٍ ِ وصلِّ صالةَ مودع وعفِّر جبينك في التراب
يا رسولَ اهللا  :فَقَالَ .إنْ شئْت سأَلْتين وإنْ شئْت نبأتك :فَقَالَ .اهللا حاجتي

ِ بـين   ِ الطَّواف بالْبيـت والسـعي   ِ الْحج وعن جئْت تسألُنِي عن :قَالَ .ينبئْنِ
إِي  :فَقَالَ الرجـلُ  .ِ عرفَةَ ِ ويوم ِ الرأس ِ وحلْق ِ الْجمار الصفَا والْمروة ورمي
قبالْح ثَكعي بفّاً :قَالَ .والَّذخ كاقَتن فَعرإِالَّ ال ت اهللا به بةً    كَتـنسح لَـك

عنك سيئَةً وطَواف بالْبيت وسـعي بـين الصـفَا     حطَّ به الَّتضع خفّاً إ والَ
 كتلَدا ولُ كَمفَتنت ةورالـذُّنوب اُوالْم نم كـار   .ِ مالْجم ـيمور    مـوي ـرذُخ ِ

ةاميأس .الْقالر لْقوح ةاميالْق موي ورن ةرعبكُلِّ ش لَك ِ.     مـوفَـةَ يرع مـووي

                                       
  .١٩١:  ٤ املصدر نفسه .١
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لَّ بهوجزي اهللا عاهبي كذَل ترضح كَةَ فَلَوالئل الْممبر موج الْيالوقَطْـر  ِ ع ٍ  ِ
  >.الْيوم ه تبت ذَلكنِ ذُنوباً فَإ ِ الْعالَم السماِء وأيام

رآخ يثدي حةٌ     < :وفـنسلَـه ح ـبكْتـا يهطُو إلَيخي ةطْولَه بكُلِّ خ
  ١>.ويمحى عنه سيئَةٌ ويرفَع لَه َا درجةٌ

ذَينةَ اُِ  ٍ عن عمر بن ِ أيب عمير ِ ابن عن علي بن إبراهيم عن أبيهـ ٣١
باهللاقَالَ كَت دبإلَى أيب ع ن 7تاب عا مهضعلَ بائر مبسكَيأيب  ِ ب عا مهضعوب ٍ
وِ? َعـَىل (ِ اهللا عزوجـلَّ:   سألْت عن قَول< :بإمالئه ِ فَجاَء الْجواب الْعباس

الْحـج والْعمـرةَ جميعـاً     يعين به ،) اْسَتطاَع إِلَْيه َسِبيالً ِ ِحجُّ الَْبْيِت َمن ِالنَّاس
وا اْلَحـجَّ والُْعْمـرََة (ِ اهللا عزوجـلَّ:   وسأَلْته عن قَول .ِ َألُما مفْروضان وأdِـُّ

ِم فيهما وسألْته عن  يعين بتمامهما أداَءهما واتقَاَء ما يتقي الْمحر :قَالَ ،)ِ? 
الْحـج اَألكْبـر    :ِ فَقَـالَ  ما يعين بـالْحج اَألكْبـر   ،)ْلَحجِّ األكَْربِ أ (قَوله تعالَى: 

  ٢>.ِ والْحج اَألصغر الْعمرةُ ورمي الْجِمار ،الْوقُوف بعرفَةَ
 ذَينةَاُِ  ٍ عن عمر بن أيب عميرِ  ِ ابن عن علي بن إبراهيم عن أبيهـ ٣٢
ِ  مـا حـد رمـي   < :ِ عتيبـةَ  ِ بن قَالَ للْحكَم أنه 7 عن أيب جعفَر عن زرارةَ

أرأيت لَـو   :7 فَقَالَ أبو جعفَر .ِ ِ الشمس عند زوال :فَقَالَ الْحكَم ِ؟ الْجمار
احفَظْ علَينا متاعنا حتـى أرجِـع    ِ فَقَالَ أحدهما لصاحبه أُما كَانا رجلَين

                                       
  .٢٦١:  ٤املصدر نفسه  .١
 .٢٦٤:  ٤ املصدر نفسه .٢
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  ١>.ِ إلَى غُروَا الشمس  ِ أكَانَ يفُوته الرمي هو واهللا ما بين طُلُوع
عـن   ،عـن أبيـه   ،حدثين سعد بن عبداهللا الربقـي  :قال ;أيبـ ٣٣
عـن   7عـن أيب عبـداهللا الصـادق    ،عـن مجيـل   ،أيب عمـري  حممد بـن 

احلاج إذا  نّإ :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: <م قالالسال عليهم آبائه
وحما  ،كتب اهللا له عشر حسنات إالّ ومل يضعه أخذ يف جهازه مل يرفع شيئاً

 فإذا ركب بعريه مل يرفـع خفـاً  ، ورفع له عشر درجات ،عنه عشر سيئات
طاف بالبيت خـرج مـن ذنوبـه.     كتب اهللا له مثل ذلك. وإذا ومل يضعه إالّ

ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من  ا سعى بني الصفا واملروة خرج منوإذ
وإذا رمى اجلمـار خـرج مـن     ،من ذنوبه ذنوبه، وإذا وقف باملشعر خرج

كلها خترجه من  موطناً رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كذا وكذا فعد ،ذنوبه
  ٢.>ن تبلغ ما بلغ احلاجأفأىن لك  :مث قال ،ذنوبه

اهللا قال: حدثنا سعد بن عبد اهللا عن أيوب بن نـوح  أيب رمحه  ـ٣٤
أول <قال:  7صفوان بن حيىي عن معاوية بن عمار عن أيب عبد اهللا عن

إرم يـا   :إبـراهيم فقـال   7جربئيـل  تىوقال أ 7اجلمار آدم من رمى
  ٣.>الشيطان متثل له عندها العقبة، وذلك أنّ مجرة ىإبراهيم، فرم

وخذ حصى اجلمار من مجـع، وإن شـئت أخـذا مـن     ـ  ... <٣٥
                                       

  .٤٨١:  ٤ الکايف .١
  . ٤٧:  ;األعمال، الشيخ الصدوق ثواب .٢
  . ١١٠:  ١٢األنوار  حبار ؛٤٣٧:  ٢الشرايع  علل .٣
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من حصى اجلمـار الـذي قـد رمـي، وال تكسـر       رحلك مبىن، وال تأخذ
أن تأخذ حصـى اجلمـار مـن     األحجار كما يفعل عوام الناس، وال بأس

وتكـون   ،اخليـف  من املسجد احلـرام ومسـجد   حيث شئت من احلرم إالّ
سـبعون   اغسـلها وهـي  منقطة كحلية مثل األمنلة أو مثل حصى اخلذف و

احصاة وشد ١.>ها يف طرف ثوبك واحتفظ  
وترمي يوم الثاين والثالث والرابع يف كـل يـوم بإحـدى    ـ  ... <٣٦

وعشرين حصاة، وترمي إىل اجلمرة األوىل بسبع حصيات وتقف عنـدها  
بسبع حصيات وتقـف عنـدها وتـدعو، وإىل     وتدعو، وإىل اجلمرة الثانية

فـإذا رجعـت مـن رمـي      يات وال تقف عنـدها، اجلمرة الثالثة بسبع حص
وعليك توكلت،  للهم بك وثقت،<أاجلمار يوم النحر إىل رحلك مبىن فقل: 

٢>.أنت، ونعم املوىل ونعم النصري فنعم الرب  
الـزوال   وارم اجلمار يف كل يوم بعد طلوع الشـمس إىل ـ  ... <٣٧

النـهار إىل  وقد رويت رخصة من أول  فهو أفضل. وكلما قرب من الزوال
وقل ما قلت يوم رميت مجرة العقبة وابدأ بـاجلمرة األوىل وأرمهـا    آخره.

من قبل وجهها وال ترمها من أعالها، مث قف علـى يسـار    بسبع حصيات
على النيب وآلـه، مث تقـدم    صلّ و ،اثن عليه الطريق وامحد اهللا عزوجل و

                                       
  . ٥٤٥:  ٢ ;من الحيضره الفقيه، الشيخ الصدوق .١
 . ٥٤٩:  ٢املصدر نفسه  .٢
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وادع اهللا مث  لـيالً منك، مث تقدم ق وادع اهللا عزوجل واسأله أن يتقبل قليالً
حصيات واصـنع كمـا    مث افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع تقدم قليالً

 صنعت يف األوىل وتقـف عنـدها وتـدعو، مث امـض إىل الثالثـة وعليـك      
  ١.>السكينة والوقار وارمها بسبع حصيات وال تقف عندها

موسى بن القاسم عن عبد الرمحن عن صفوان بن مهران قال:  ـ ٣٨
الرمي ما بـني طلـوع الشـمس إىل    <عبداهللا عليه السالم يقول:  مسعت أبا

  ٢.>غروا
عـن   ،عن حريـز  ،عن محاد بن عيسى ،عن عبدالرمحن ،وعنهـ ٣٩

 :عن أيب جعفر عليه السالم أنه قال للحكم بـن عتيبـة  ، زرارة وابن أذينة
ــال احلكــم < ــي اجلمــار؟ فق ــا حــد رم ــد زوال الشــمس: م ــال  .عن فق

فقال: أحـدمها  ، السالم: يا حكم أرأيت لو أما كانا اثننيعليه  جعفر أبو
ما بني  لصاحبه احفظ علينا متاعنا حىت ارجع أكان يفوته الرمي؟ هو واهللا

  ٣.>طلوع الشمس إىل غروا
أيب  حممد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيـه عـن ابـن   ـ ٤٠

خـذ  <الم: عمري عن معاوية بن عمار قال: قال أبـو عبـد اهللا عليـه السـ    
ائت اجلمرة القصوى اليت عند العقبـة فارمهـا مـن قبـل      حصى اجلمار مث

                                       
  . ٥٥٤:  ٢ املصدر نفسه .١
  . ٢٩٦:  ٢; , الشيخ الطوسياالستبصار .٢
  . ٢٩٦:  ٢صدر نفسه امل ٣
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للهـم هـؤالء أ ــ   :واحلصـى يف يـديك   وجهها ال ترمها من أعالها وتقول
: فتقول مع كـل حصـاة   مث ترمي ـ   حصيا� فاحصهن يل وارفعهن يف عميل

وعـىل  بكتابـك هللا أكرب اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهـم تصـديقاً <
 وسـعياً  مقبوالً وعمالً مربوراً  سنة نبيك صىل هللا عليه وآله، اللهم اجعله حجاً 

وليكن فيما بينك وبني اجلمرة قدر عشرة أذرع أو . >مغفوراً  وذنباً  مشكوراً 
للهم بـك أ <تيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: أفإذا  ،ذراعاً مخسة عشر

قال: ويستحب >. م النصrفنعم الرب ونعم املوىل ونع وثقت وعليك توكلت
  ١.>ن يرمي اجلمار على طهرأ

أيب  حممد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابـن ـ ٤١
مبسـائل   عمري، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إىل أيب عبد اهللا عليه السالم

  مالئه:إبعضها مع ابن بكري وبعضها مع أيب العباس فجاء اجلواب ب
> نِ َمـ ِت ْيـبَ الْ  جُّ ِحـ اِس  النَّـَىل ? َعـوَ (وجـل:  سألت عن قـول اهللا عز 

 ،ـ  ألمـا مفروضـان   يعين: به احلج والعمرة مجيعاً ـ ،)يالًبِ سَ  هِ يْ لَ إِ  اعَ َط تَ اسْ 
 يعـىن: ـ قـال:    ،)ِ?ِ  ةَ َر ْمـعُ اْل وَ  جَّ َحـوا اْل dُِّ أَ وَ (وجل: قول اهللا عز وسألته عن

 ، وسألته عـن قولـه تعـاىل:   ـفيهمابتمامهما أداءمها، واتقاء ما يتقى احملرم 
بعرفـة   ما يعين باحلج األكرب؟ فقال: احلج األكرب الوقـوف ، )الحج األكـرب(

  ٢>.ورمي اجلمار، واحلج األصغر العمرة

                                       
  .١٩٨:  ٥ ;، الشيخ الطوسيذيب األحکام .١
  . ٧:  ١١الشيعة  وسائل .٢
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إذا رميـت  < ، أنه كـان يقـول:  :جعفر، عن أبيه، عن عليـ ٤٢
  ١>.النساء كان قد حرم عليك، إالّ يءلك كل ش مجرة العقبة، فقد حلّ

 لـه  )7(اإلمام علي بـن احلسـني زيـن العابـدين     مث قالـ ...٤٣
هـديك،   وصلت مىن ورميت اجلمرة، وحلقت رأسك، وذحبت<: (للشبلي)

اإلفاضـة؟   وصليت يف مسجد اخليف، ورجعت إىل مكة، وطفـت طـواف  
 فنويت عندما وصلت مىن، ورميت اجلمار، أنك بلغت إىل :قال قال: نعم.

قـال: فعنـدما رميـت     ؟ قال: ال.حاجتك ك لك كلّمطلبك، وقد قضى رب
ـ  اجلمار، نويت أنك رميت عدوك إبليس ك النفـيس؟  وغضبته بتمام حج

ومن  قال: فعندما حلقت رأسك، نويت أنك تطهرت من األدناس قال: ال.
 :قـال  تبعة بين آدم، وخرجت من الذنوب كمـا ولـدتك أمـك؟ قـال: ال.    

 وجـلّ اهللا عز فعندما صليت يف مسجد اخليف، نويـت أنـك ال ختـاف إالّ   
قال: فعندما ذحبت هديك،  رمحة اهللا تعاىل؟ قال: ال. وذنبك، وال ترجو إالّ

متسكت به من حقيقـة الـورع، وأنـك     نويت أنك ذحبت حنجرة الطمع مبا
بذبح ولده ومثـرة فـؤاده ورحيـان قلبـه،      اتبعت سنة إبراهيم عليه السالم

قـال:   لفـه؟ قـال: ال.  إىل اهللا تعاىل ملـن خ  وحاجه سنته ملن بعده، وقربه
أفضـت مـن    وطفت طواف اإلفاضة، نويت أنك ،فعندما رجعت إىل مكة

فرائضـه،   يـت ه، وأدورجعت إىل طاعته، ومتسـكت بـود   ،رمحة اهللا تعاىل

                                       
 .١٠٨: ; ، احلمريي القميقرب اإلسناد .١
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قال له زين العابدين عليـه السـالم: فمـا     بت إىل اهللا تعاىل؟ قال: ال.وتقر
ديـت نسـكك،   اجلمار، وال حلقت رأسـك، وال أ  وصلت مىن، وال رميت

مسجد اخليف، وال طفت طواف اإلفاضة، وال تقربت فإنك  صليت يف وال
  .>حتج مل

م حىته، وما زال يتعلّفطفق الشبلي يبكي على ما فرطه يف حج  
١من قابل مبعرفة ويقني، انتهى. حج  
علي بن إبراهيم، عن أبيه وحممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، ـ ٤٤

، عن أمحد بن حممد بن أيب عبدويه بن عامر مجيعاًحممد، عن  واحلسني بن
ــن عثمــان،  ــان ب ــا جعفــر   نصــر، عــن أب ــه مســع أب عــن أيب بصــري أن

قـال جربئيـل    ملـا كـان يـوم التوريـة    < :يـذكران أنـه   8اهللا عبد وأبا
مث  مث أتى مىن فأباتـه ـا   ،ويةرفسميت الت ،ه من املاء: ترو8إلبراهيم

بأحجـار   فبىن مسجداً ،دون عرفة ه بنمرةأغدا به إىل عرفات فضرب خب
بيض وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم حىت أدخل يف هذا املسـجد الـذي   

فصلى ا الظهر والعصر، مث عمد بـه   ،مام يوم عرفةاإل بنمرة حيث يصلي
فاعرف ـا مناسـكك واعتـرف بـذنبك      هذه عرفات :فقال ،إىل عرفات

فة ألنه ازدلف إليهـا،  املزدل مث أفاض إىل املزدلفة فسميت ،فسمي عرفات
فيـه مشائلـه    وقـد رأى  ،مث قام على املشعر احلرام فأمره اهللا أن يذبح ابنه

                                       
  . ١٧٢:  ١٠الوسائل  كمستدر .١
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فلما أصبح أفاض من املشعر إىل مىن فقـال   ،وخالئقه وأنس ما كان إليه
زوري البيت أنت واحتبس الغـالم; فقـال: يـا بـين هـات احلمـار        مه:أل

أليب بصـري: مـا أراد   أبـان: فقلـت    القربـان. فقـال   والسكني حىت أقرب
قـال:   ؛مث حيملـه فيجهـزه ويدفنـه    باحلمار والسكني؟ قال: أراد أن يذحبه

قال: ربك يعلـم   فجاء الغالم باحلمار والسكني فقال: يا أبت أين القربان؟
؛ إن اهللا قد أمرين بذحبك فانظر مـاذا تـرى   ،أنت واهللا هو أين هو. يا بين

قال: فلمـا   .)ينَ رِ ابِ الصَّ  نَ مِ  هللاُ  اءَ شَ   إنْ ِ° دُ جِ تَ سَ  رُ مَ ؤْ ا تُ مَ  ْل عَ افْ  ِت ا أبَ َي (قال: 
قـال: يـا بـين     ؛وثـاقي  وشـد  ،ر وجهيـّالذبح قال: يا أبت مخ عزم على

أمجعهما عليك اليوم; قال أبوجعفر عليه السـالم:   الوثاق مع الذبح واهللا ال
 ضجعه عليه وأخذ املدية فوضعها على حلقـه أفطرح له قرطان احلمار مث 

أريـد أن أذحبـه،    قال: فأقبل شيخ فقال: ما تريد من هـذا الغـالم؟ قـال:   
اهللا  فقـال: نعـم إن   !فقال: سبحان اهللا غالم مل يعص اهللا طرفة عني تذحبه؟

قد أمرين بذحبه، فقال: بل ربك اك عن ذحبه وإمنا أمرك ـذا الشـيطان   
ـ       ؛منامك يف رى قال: ويلك الكالم الذي مسعـت هـو الـذي بلـغ يب مـا ت
على الذبح فقال الشيخ: يا إبـراهيم أنـك إمـام     واهللا ال أكلمك مث عزم ال

فـأىب أن يكلمـه.    فمهالً يقتدى بك فإن ذحبت ولدك ذبح الناس أوالدهم
 قال: أبو بصري مسعت أبا جعفر عليه السالم يقول: فأضجعه عنـد اجلمـرة  

ء مث مث رفع رأسـه إىل السـما   ،الوسطى مث أخذ املدية فوضعها على حلقه
فنظر إبراهيم فإذا هي  ،جربئيل عليه السالم عن حلقه انتحى عليه فقلبها
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ها وقلبها جربئيل على قفاها ففعـل ذلـك   مقلوبة فقلبها إبراهيم على خد
قت الرؤيـا  صـد  مث نودي من ميسرة مسجد اخليف: يا إبراهيم قـد  مراراً

 فوضعه حتتـه  ة ثبريلَّوتناول جربئيل الكبش من قُ ،واجتر الغالم من حتته
وخرج الشيخ اخلبيث حىت حلق بالعجوز حني نظرت إىل البيت والبيت يف 

ذاك  :الوادي فقال: ما شيخ رأيته مبىن؟ فنعت نعـت إبـراهيم قالـت    وسط
رأيته معه ونعت نعته قالت: ذاك ابـين قـال، فـإين     بعلي قال: فما وصيف

أرحـم   اهيم إالّما رأيت إبر قالت: كالّ رأيته أضجعه وأخذ املدية ليذحبه،
هـذه   السـماء واألرض ورب  قـال: ورب  ؟!الناس وكيف رأيته يذبح ابنه

البنية لقد رأيته أضجعه وأخذ املدية ليذحبه، قالت: لـ  قال: زعم أنّ ؟م ه رب
فرقـت   ه قال: فلما قضت مناسكهاأمره بذحبه، قالت، فحق له أن يطيع رب

فكـأين أنظـر إليهـا مسـرعة يف الـوادي       يءأن يكون قد نزل يف ابنها ش
 ال تؤاخـذين مبـا عملـت بـأم     رأسها وهي تقـول: رب  واضعة يدها على

فأخربت اخلرب قامت إىل ابنـها تنظـر    ١،إمساعيل قال: فلما جاءت سارة
وكـان بـدء مرضـها     يف حلقه ففزعت واشتكت فإذا أثر السكني خدوشاً

  ٢.>الذي هلكت فيه
أين أراد إبراهيم عليه السالم أن  ،سالموسئل الصادق عليه الـ ٤٥

                                       
إسـحاق دون إمساعيـل    سارة كانت أم نّأل ،الذبيح إسحاق نّأ يستفاد من اخلرب .١

  ...ال تؤاخذين ولقوهلا:
  . ٢٠٩:  ٤; الکايف الشيخ الکليين .٢
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وملا أراد إبراهيم عليه السالم أن  على اجلمرة الوسطى.< يذبح ابنه؟ فقال:
واجتر الكبش  يذبح ابنه صلى اهللا عليهما قلب جربئيل عليه السالم املدية

ووضع الكبش مكان الغـالم ونـودي    ،من قبل ثبري واجتر الغالم من حتته
 كلِ ذَ ا َكـنـَّا إِ ؤَيـالرُّ  َت قْ دَّ َصـ دْ قَ  يمَ اهِ َر ْب ا إِ يَ  أنْ ... (يف: من ميسرة مسجد اخل

 .)يمٍ ِظـعَ  حٍ بْ ذِ ِبـ اهُ نَ ْي دَ َفـوَ  ¥ �ُ ِبـمُ الْ  ءُ الَ بَ اْلـ وَ هُ ا َل ذَ هَ  نَّ إِ  ¥ �َ نِ سِ حْ مُ اْل ى زِ جْ نَ 
يف سواد، ويأكل يف سواد، وينظر يف سواد، ويبعر  يعين بكبش أملح ميشي

وكان يرتع يف رياض اجلنة أربعـني   سواد، أقرن فحل،يف سواد، ويبول يف 
  ١.>عاماً

الكايف: علي، عن أبيه، عن أمحد بن حممد وابن حمبـوب، عـن   ـ ٤٦
أن يذبح  7أين أراد إبراهيم 7سألت أبا جعفر العالء، عن حممد قال:

وسألته عن كبش إبراهيم عليه السـالم    على اجلمرة الوسطى،<ابنه؟ قال: 
ين نزل؟ فقال: أملح، وكان أقرن، ونزل من السماء علـى  ما كان لونه؟ وأ

 اجلبل األمين من مسجد مىن، وكـان ميشـي يف سـواد، ويأكـل يف سـواد،     
  ٢.>وينظر ويبعر ويبول يف سواد

سالم: روينا عن أيب جعفر حممد بن علـي صـلوات   دعائم اإلـ ٤٧
  ٣اجلمار من املزدلفة. ىكان يستحب أن يأخذ حص اهللا عليه أنه

                                       
  .٢٣١:  ٢ال حيضره الفقيه  من .١
 .١٣٢:  ١٢األنوار  حبار .٢
  .٢٧٥:  ٩٦ املصدر نفسه .٣
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خـذ حصـى   <عن جعفر بن حممد عليهما السالم أنـه قـال:   و ـ٤٨
  ١.>وإن أخذا من مىن أجزأك اجلمار من املزدلفة

عدةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عـن  ـ ٤٩
عن ابن رئاب، عن أيب محـزة الثمـايل، عـن     أبيه، مجيعاً عن ابن حمبوب،

توقـد يف   الغضب مجرة من الشيطانإنَّ هذا <جعفر عليه السالم قال:  أيب
وانتفخـت أوداجـه    ،وإنَّ أحدكم إذا غضب امحرت عينـاه  ،قلب ابن آدم

فإذا خاف أحدكم ذلك مـن نفسـه فليلـزم األرض،     ،فيه ودخل الشيطان
  .>فإنَّ رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك

  الشرح:
هذا الغضب مجرة من الشيطان توقـد يف قلـب ابـن آدم     إنّ< :قوله

القطعة امللتهبـة مـن النـار     :اجلمرة >؛عيناه ن أحدكم إذا غضب امحرتوأ
بـنفخ   ألنّ ،الشـيطان  شبه ا الغضب يف اإلحراق واإلهالك، ونسـبها إىل 

وتلتـهب التـهاباً    ،نزغاته ووساوسه حتدث وتشتد وتوقد يف قلب ابن آدم
 ويغلي ا دم القلب غلياناً شـديداً كغلـي احلمـيم فيحـدث منـه      عظيماً،

العـروق ويرتفـع إىل أعلـى البـدن      دخان بتحليل الرطوبات وينتشـر يف 
والوجـه   فلـذلك حتمـر العـني    ،والوجه كما يرتفع املاء والدخان يف القدر

والبشرة وتنتفخ األوداج والعروق وحينئذ يتسلط عليـه الشـيطان كمـال    

                                       
 .٢٧٥:  ٩٦ املصدر نفسه .١
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وحيمله على ما يريد فيصدر منه أفعال شبيهة بأفعال  التسلط، ويدخل فيه
ــوس اــ ــزوم األرض يشــمل اجلل  ..واالضــطجاع والســجود. انني. ول

ـ   الكعبـة ورب  أي أما ورب ،باألحجار رمي اجلمرة =التجمري ها مـن مس
ـ    ه واملراد به النببكفّ هاي صلى اهللا عليه وآله ألنـه أفضـل مـن مس، ورب 

  ١...املزدلفة واألقدام املتحركة إىل رمي اجلمرة
عن ابن عبـاس يف قولـه    البجلي معنعناًوعن علي بن العباس ـ ٥٠

ـ ةٌ اءَ َر َب (: تعاىل فلما كانت غزوة تبوك ودخلـت سـنة    :اآلية قال ،)هللاِ  نَ مِّ
احلرام من مهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه   تسع يف شهر ذي احلجة

صلى اهللا عليه وآله حـني فـتح مكـة     نزلت هذه اآليات وكان رسول اهللا
حيجون مـع املسـلمني    وا وكان املشركنين حيجأركني ن مينع املشأيؤمر   مل

طوافهم بالبيت  على سنتهم يف اجلاهلية وعلى أمورهم اليت كانوا عليها يف
احلـج   9عراة وحترميهم الشهور احلرام والقالئد ووقوفهم باملزدلفة فأراد

مث ذكـر   ن يسمع تلبيـة العـرب لغـري اهللا والطـواف بالبيـت عـراة      أفكره 
: عليـه السـالم إىل أن قـال    وعزله وبعثه عليـاً  ،ر باآلياتبا بكأ 9بعثه

فلما كان يوم احلج األكرب وفرغ الناس من رمـى اجلمـرة الكـربى قـام     <
علي بن أيب طالب عند اجلمرة فنـادى يف النـاس فـاجتمعوا     أمرياملؤمنني

ـ ةٌ اءَ َر َب (: ذه اآليات عليهم الصحيفة أليه فقرإ إىل قولـه تعـاىل    ،)هللاِ  نَ مِّ

                                       
  . ٣١٥:  ٩ ;الکايف، ملوىل حممدصاحل املازندراينشرح أصول  .١
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مشـرك   وال حيجن ،عريان اليطوف بالبيت الّأمث نادى ، )مْ هُ لَ بيِ وا َسـلُّ خَ فَ (
  ١....>بعد عامه هذا

ويف رواية السيد عبد اهللا من باب وجوب كون احلج هللا قولـه  ـ ٥١
فعندما رميت اجلمـار نويـت   < :مىن ورميت اجلمرة (إىل أن قال) وصليت

  .>النفيسإبليس وعصيته بتمام حجك  نك رميت عدوكأ
 ويف رواية زرارة من باب ما ورد يف معىن احلـج األكـرب واألصـغر   

ورمـي اجلمـار    ،وجبمـع  ،احلج األكرب الوقوف بعرفـة < :قوله عليه السالم
  >.مبىن

منا إو: <ويف مرسلة فقيه من باب علل أفعال احلج قوله عليه السالم
السالم يف  ليهإلبراهيم ع ىإبليس اللعني كان يتراء نّأل ،مر برمي اجلمارأ

  >.فجرت بذلك السنة ،فريمجه إبراهيم عليه السالم ،اجلمار موضع
  ٢>.اجلمار آدم عليه السالم أول من رمى< نّأوروي 

 وتقـف يف وسـط الـوادي مسـتقبل    < :فقه الرضا عليه السالمـ ٥٢
خطـوة   ةالقبلة ويكون بينك وبني اجلمرة عشر خطوات أو مخـس عشـر  

للهم هذه حصيايت أ :ك اليسرىواحلصى يف كفّمستقبل القبلة  وتقول وأنت
مث تتناول منها واحدة وترمي مـن   ،وارفعهن يف عملي فاحصهن يل عندك

                                       
  . ٣٢٧:  ١١الشيعة جامع أحاديث .١
 . ٥:  ١٢ املصدر نفسه .٢
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  ١.>وتكرب مع كل حصاة، وال ترميها من أعالها ،قبل وجهها
 سـألته  قـال  ,السالم جعفرعليه أيب عن مسلم بن حممد عن وـ ٥٣

 مـن  نزل و أقرن <أملح قال: لونه؟ كان ما السالم عليه إبراهيم كبش عن
 كـان  و الوسـطى  اجلمـرة  حبيال مىن مسجد من األمين اجلبل على السماء
 يبـول  و سواد يف يبعر و سواد يف ينظر و سواد يف يأكل و سواد يف ميشي

  سواد>. يف
 سـأل  أنـه ) السـالم  عليه( اهللا عبد أيب عن سنان بن اهللا عبد عن و

  إمساعيل>. <هو قال: الذبح؟ صاحب عن
 عـن  سـألته  قال) السالم عليه( جعفر أيب عن سوقة بن زياد عن و
  ٢.السالم> <إمساعيل عليه فقال: الذبح؟ صاحب

 منـه،  اهللا ليتقبـل  قرباناً عزوجلّ اهللا إىل يقرب أمره أن <...مثـ ٥٤
 آدم فقـرب  القربـان  ولـده  سـنة يف  ويكـون  عليـه،  قدتاب اهللا أنّ ويعلم
مـن   نـاراً  عزوجـلّ  اهللا وأرسـل  قربانـه،  منه اهللا فقبل السالم قرباناً عليه

 قـد  وتعـاىل  تبـارك  اهللا إنّ جربئيـل،  له فقال آدم، قربان فقبضت السماء
 فـأحلق  قربانك وقبل ا، عليك تاب الىت علمك املناسك إذ اليك أحسن
 هللا تواضـعاً  رأسـه  آدم قربانك، فحلـق  قبل إذ عزوجلّ هللا تواضعاً رأسك

                                       
 . ١٤:  ١٢ املصدر نفسه .١
 . ٢٨٨:  ٨ جممع البيان ٢
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 لـه  البيت، فعـرض  إىل به فانطلق آدم بيد جربئيل أخذ مث وتعاىل، تبارك
 آدم يـا : جربئيـل  قال تريد؟ أين آدم يا: له فقال ،العقبة مجرة عند ابليس

 أمره كما آدم ذلك ففعل ، تكبرية حصاة كل مع وكرب بسبع حصيات ارمه
 اجلمـرة  إىل به فانطلق الثاىن اليوم يف بيده أخذ ابليس مث فذهب جربئيل،

 حصاة كل مع روكب حصيات عارمه بسب: له فقال ابليس له فعرض وىل،األ
 الثانيـة،  اجلمـرة  عنـد  له عرض مث ابليس فذهب آدم ذلك ففعل تكبرية،

مع  وكبر حصيات بسبع ارمه: جربئيل له فقال تريد؟ أين آدم يا: له فقال
 مرةاجل عند له عرض مث ابليس فذهب آدم ذلك ففعل ، تكبرية حصاة كل

  ١... :له فقال الثالثة
 يف إبـراهيم  ـا  اهللا بشـر  بشارة أول وهي إمساعيل ...<يعىنـ ٥٥

 أقبل سنني، ثالث إسحاق وبلغ سارة إسحاق من إلبراهيم ولد وملا الولد،
 جملسـه،  يف وجلـس  إبـراهيم فنحـاه   حجر يف وهو إسحاق إىل إمساعيل
 حجـرك  ابـين مـن   هـاجر  إبن ينحي إبراهيم يا: فقالت سارة به فبصرت
وكان  عين، فنحهما أبداً وابنها هاجر جتاورين ال واهللا ال مكانه هو وجيلس

 ولـد  مـن  كانـت  ألا وذلك حقها، ويعرف يعزها لسارة، مكرماً إبراهيم 
 فلمـا  إمساعيل، لفراق واغتم إبراهيم على ذلك فشق وبنت خالته، األنبياء

 إمساعيـل  ابنـه  ذبح يف الرؤيا فأراه ربه من إبراهيم آت أتى الليل يف كان

                                       
  . ٧٧:  ١ نورالثقلنيتفسري  .١



  
 ١٥٢  

 

 : 
!


�	 
�

�"#
 

45  -  
143

7
 

 �� 

 

 موسـم  حضـر  فلما رآها، الىت حزيناً للرؤيا إبراهيم فأصبح مكة، مبوسم
 الشـام  أرض مـن  احلجة ذي يف وإمساعيل هاجر إبراهيم محل العام ذلك

 فلمـا  البيـت احلـرام،   بقواعد فبدأ املوسم، يف ليذحبه مكة إىل ا فانطلق
مكـة   إىل ورجـع  مبـىن،  نسـكه  وقضى حاجاً مىن إىل خرج قواعده رفع

 إبـراهيم  قـال  السـعى  يف صـارا  فلمـا  انطلقـا،  مث أسـبوعاً  بالبيت فطاف
 فمـاذا  هذا عامي املوسم يف أذحبك أىن املنام يف إين أرى يابين: إلمساعيل

 إبراهيم به انطلق سعيهما من فرغا تؤمر، فلما ما افعل أبت يا: قال ترى؟
 جبنبه وأضجعه الوسطى اجلمرةإىل  انتهى فلما النحر، يوم وذلك مىن، إىل

 إىل الرؤيـا  صدقت إبراهيم قد يا أن: ينود ليذحبه، الشفرة وأخذ األيسر
 بلحمـه علـى   وتصـدق  فذحبـه  عظـيم  بكـبش  إمساعيـل  وفـدى  آخره،

  ١.>املساكني
 أبنـه  يذبح أن املنام يف رأى إبراهيم إنّ: وقيل البيان جممع يفـ ٥٦

 رمـى  مـىن  إىل انتـهى  فلمـا  وأهله، سارة بوالدته حج كان أسحاق، وقد
 إىل بـه  فـانطلق  الغـالم،  واحتـبس  فزارت سارة وأمر وأهله، هو اجلمرة
 أمره ملا يميض أن الغالم فأمره يف نفسه فاستشاره الوسطى، اجلمرة موضع

 الغـالم؟  هذا من تريد ما إبراهيم يا: فقال شيخ فأقبل اهللا، ألمر وسلماً اهللا
 اهللا يعـص  غالمـاً مل  تذبح أن تريد اهللا سبحان: فقال أذحبه. أن أريد: قال

                                       
  . ٤٦٥ : ٤ املصدر نفسه .١
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عـن   ينـهاك  ربـك : قال بذلك، أمرىن اهللا إنّ: إبراهيم قال قط؟ عني طرفة
 الذبح على عزم فلما واهللا ال: إبراهيم فقال الشيطان، ذا أمرك وإمنا ذلك
  ١...: الغالم قال

واإلمـام   7(اإلمام البـاقر  8تفسري العياشي، عن أحدمهاـ ٥٧
 إبلـيس  صـاح  ،9اهللا رسـول  وبـايعوا  اجتمعوا فلما):... <7الصادق
 مجـرة  على يثرب أهل من والصباة 9حممد هذا والعرب قريش يامعشر

 فـأقبلوا  قـريش  وهاجـت  مـىن،  أهل فأمسع حربكم على يبايعونه العقبة
 :فقـالوا . تفرقـوا : لألنصـار  فقـال  النـداء  9اهللا رسـول  ومسع. بالسالح

 هلــم فقــال. فعلنــا بأســيافنا علــيهم منيــل أن أمرتنــا إن اهللا رســول يــا
 أفتخرج: قالوا حماربتهم، يف يل اهللا يأذن ومل بذلك، ؤمرأ مل: 9اهللا رسول
 أخـذوا  قـد  أبيهـا  بكـرة  علـى  قريش فجاءت اهللا، أمر أنتظر: قال معنا؟

 فوقفـا  السـيف  ومعهمـا  السالم عليه املؤمنني وأمري محزة وخرج السالح،
 لـه؟  اجتمعـتم  الـذي  هـذا  ما: قالوا إليهما قريش نظرت فلما العقبة على
 إالّ أحـد  العقبـة  هذه جيوز ال واهللا أحد، هيهنا وما اجتمعنا ما: محزة فقال

 ويـدخل  أمرنا يفسد أن نأمن ال: وقالوا مكة، إىل فرجعوا. بسيفي ضربته
 وكـان  النـدوة،  يف فـاجتمعوا  9حممـد  دين يف قريش مشايخ من واحد

 أربعـني  فـدخلوا  سـنة،  أربعون عليه أتى قد من إالّ الندوة دار يدخل ال

                                       
  . ٤٦٦:  ٤ نور الثقلنيتفسري  .١
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 لـه  فقـال  كـبري،  شـيخ  صورة يف إبليس وجاء قريش، مشايخ من رجالً
 رأي مـن  مـين  يعـدمكم  ال جند أهل من شيخ أنا: قال أنت؟ من: البواب
 ألشـري  فجئـت  الرجـل  هـذا  أمـر  يف اجتماعكم بلغين حيث أين صائب

: جهـل  أبو قال. جملسهم أخذوا فلما إبليس فدخل ادخل،: فقال عليكم،
 إلينا تفد اهللا أهل حنن منا أعز العرب من أحد يكن مل إنه قريش معشر يا

 طـامع،  فينـا  يطمع ال اهللا حرم يف وحنن ويكرمونا، مرتني السنة يف العرب
 )وسلم وآله عليه اهللا صلى( اهللا عبد بن حممد فينا نشأ حىت كذلك نزل فلم

 بلـغ  ما بلغ إذا حىت هلجته، وصدق وسكونه، لصالحه األمني نسميه فكنا
 أحالمنـا،  فسـفه  تأتيـه  السماء أخبار وأن اهللا رسول أنه إدعى وأكرمناه،

 مـن  مـات  مـن  أنـه  وزعـم  مجاعتنـا،  وفرق شباننا، وأفسد آهلتنا، وسب
  ١....>هذا من أعظم شيء علينا يرد فلم النار، ففي أسالفنا

، عن )7بن جعفر أخيه موسى(علي بن جعفر عن وسألته ـ   ٥٨
ال يقف أول يوم، ولكن لريم <قال:  مجرة العقبة أول يوم يقف من رماها؟

  ٢.>ولينصرف
ارمها من بطن <يف رمي اجلمار: ) 7(موسى بن جعفروقال ـ   ٥٩

عن ميينك، وال ترم أعلى اجلمرة، وليكن احلصـى   الوادي، واجعلهن كلهن

                                       
  . ٣٤٥:  ٢التفسري الصايف  .١
 . ٢٧٠. مسائل علي بن جعفر : ٢
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  >.مثل أمنلة
ال بيضاء وال محراء، خـذها  ال تأخذها سوداء و<وقال يف احلصى: 

  .ام وتدفعها بظهر السبابة، تضعها على اإلمنقطة ختذفهن خذفاً كحلية
  ١>.ني، وال تقف عند مجرة العقبةيتقف عند اجلمرتني األول<وقال: 

علي بن إبراهيم، عن أبيه; وحممد بن إمساعيل، عـن الفضـل   ـ   ٦٠
عمـار، عـن   عـن ابـن أيب عمـري، عـن معاويـة بـن        بن شـاذان مجيعـاً  

أقـام باملدينـة عشـر سـنني     ... 9رسـول اهللا  إنّ<قال:  7اهللا عبد أيب
 مث أفاض وأمر الناس بالدعة حىت انتهى إىل املزدلفة وهو املشعر... حيج مل

مث أقام حـىت   ،احلرام فصلى املغرب والعشاء اآلخرة بأذان واحد وإقامتني
ال يرمـوا   الفجر وعجل ضعفاء بـين هاشـم بليـل وأمـرهم أن     صلى فيها

تطلع الشمس فلما أضاء له النـهار أفـاض حـىت     اجلمرة مجرة العقبة حىت
 9اهلدي الذي جاء به رسول اهللا انتهى إىل مىن فرمى مجرة العقبة وكان

بأربعـة وثالثـني أو سـتة     7أربعة وستني أو ستة وستني وجـاء علـي  
ـ  7علي ستة وستني وحنر 9وثالثني، فنحر رسول اهللا وثالثـني   اًأربع

من حلـم، مث   أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة 9وأمر رسول اهللا ،دنةًب
وعلي وحسيا مـن مرقهـا    9تطرح يف برمة، مث تطبخ، فأكل رسول اهللا

ومل يعطيا اجلزارين جلودها وال جالهلا وال قالئدها وتصـدق بـه وحلـق    

                                       
 . ٢٦٠ـ  ٢٥٩. املصدر نفسه : ١
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أيـام   وزار البيت ورجع إىل مىن وأقام ا حىت كان اليوم الثالث من آخر
  ١...>.يق، مث رمى اجلمار ونفر حىت انتهى إىل األبطحالتشر

حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن سـنان، عـن   ـ  ٦١
رمى مجرة العقبـة وانصـرف    7رأيت أبا عبد اهللا حمفوظ اإلسكاف قال:

أصفر عمركي قد أدخل عودة يف  فمشيت بني يديه كاملطرق له فإذا رجل
فسطاطه والناس وقوف ال يقدرون علـى  األرض شبه السابح وربطه إىل 

تصـنعه   هـذا الـذي   يا هذا اتق اهللا فإنّ<: 7فقال له أبوعبداهللا .أن ميروا
ليس لك، قال: فقال لـه العمركـي: أمـا تسـتطيع أن تـذهب إىل عملـك       

من هو جييئين، فيقول: يـا هـذا اتـق اهللا،     ياملكلف الذي ال يدر يزال ال
فطأطـأ رأسـه فمضـى      لـه مقطـوراً  خبطام بعري 7قال: فرفع أبوعبداهللا

  ٢>.وتركه العمركي األسود
حممد بن حيىي عن أمحد بن حممد عن حممد بن إمساعيل عـن  ـ   ٦٢

جيوز أخذ حصى اجلمار من مجيع احلرم < :قال 7حنان عن أيب عبد اهللا
  ٣>.من املسجد احلرام ومسجد اخليف إالّ

عـن   )7(عـن جعفـر   ،حـدثنا حفـص   :قال ،حدثنا أبوبكرـ ٦٣
عـن الفضـل بـن     ،عباس عن ابن )8(سنياحلعن علي بن  )7(أبيه

                                       
 . ٢٤٧ـ  ٢٤٥:  ٤. الكايف ١
  .٦١:  ٥املصدر نفسه  .٢
  . ٤٧٨:  ٤. املصدر نفسه ٣
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النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة،  أنّ< ،عباس
  ١.>حصيات يكرب مع كل حصاة فرماها بسبع

ومـروان بـن    ،ووكيـع  ،حـدثنا حفـص   :قـال  ،حدثنا أبوبكرـ ٦٤
كـان  <عـن عطـاء قـال:     ،حممد بن شـريك  عن ،وعلي بن هاشم ،معاوية

  ٢.>يقطع التلبية إذا رمى مجرة العقبة )7(علي
ثنـا  ، ثنا عـون بـن سـالم    ،حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرميـ ٦٥

عـن علـي بـن     )7(عن أبيـه  )7(عن جعفر بن حممد ،حيىي بن العالء
أن الـنيب صـلى اهللا   < :عباس عن الفضل بن عباس بناعن  )7(حسني

فلم يزل يليب حىت رمى مجـرة العقبـة    ،خلفه عليه وسلم أردفه غداة مجع
مث حنـر   ،يكرب مع كل حصاة تكـبرية  ،حصياة رماها من حتتها بسبع :قال

حنـرت ههنـا ومـىن كلـها منحـر       :فقـال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  >.فاحنروا يف منازلكم

ثنـا حممـد    ،كريب ثنا أبو ،حدثنا حممد بن حيىي بن مندة األصبهاين
عن جده علـي بـن    )7(عن أبيه )7(عن جعفر بن حممد ،بن الصلتا

أن الـنيب صـلى اهللا   < :عباس عن الفضل بن عباس نعن أب) 7(حسني
حنـرت ههنـا ومـىن كلـها منحـر       :فقال ،مجرة العقبة عليه وسلم حنر عند

                                       
  . ٣٤١:  ٤، ابن أيب شيبة املصنف .١
  . ٣٤٢:  ٤. املصدر نفسه ٢
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  ١>.فاحنروا يف منازلكم
) حممد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عـن أبيـه،   ١٨٥٨٠(ـ ٦٦

حصى < قال: 7عن مجيل، عن زرارة، عن أيب جعفر أيب عمري، عن ابن
اجلمــار إن أخذتــه مــن احلــرم أجــزأك، وإن أخذتــه مــن غــري احلــرم 

  ٢>.جيزئك مل
) وعنه، عن عبد اهللا بن حبـر، عـن داود بـن علـي     ١٨٦٣٢(ـ ٦٧

 عـن املـريض ال يسـتطيع أن    7قال: سألت أبا احلسن موسى اليعقويب
  ٣>.يرمى عنه<يرمى اجلمار؟ فقال: 

وابـدأ  <يف موضـع آخـر:    )7(فقه الرضـا  ويف بعض نسخه ـ٦٨
إىل أن  - اليت من أقرن إىل مسـجد مـىن فارمهـا    باجلمرة األوىل وهي

واجعل اجلمرة عن يسار الطريق وأنت مسـتقبل   : فإذا رميت فقف -قال
وقف  على حممد، وكرب سبع تكبريات، عليه، وصلّ القبلة، فامحد اهللا واثن

القرآن مث  نسان مائة آية، أو مائة ومخسني آية منيقرأ اإلعندها مقدار ما 
فعلـت، مث تقـدم    ائت اجلمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات وافعـل كمـا  

وقوفك يف األخرى، مث ائت  أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل

                                       
  . ٢٦٨:  ١٨الكبري، الطرباين  املعجم .١
  . ٥٩:  ١٤آل البيت  . وسائل الشيعة، ط.٢
 . ٧٦:  ١٤املصدر نفسه  .٣
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  ١.>عندها، مث انصرف مجرة العقبة فارمها بسبع حصيات وال تقف
قال  عن جعفر بن حممد (عليهما السالم)، أنهدعائم االسالم: ـ  ٦٩

أوْ  مْ كُائَ آَبـ مْ كُِر ْككذِ  وا هللاَ رُ كُاذْ فَ  مْ كَُكاسِ نَ مَ  مْ تُ يْ ضَ ا قَ إذَ فَ (: وجلّيف قول اهللا عز 
بـائهم،  آأيـام التشـريق ب   كان املشركون يفخـرون مبـىن  <قال:  .)راً ْكذِ  دّ شَ أَ 

اهللا املسلمني أن يذكروه فأمر  ويذكرون أسالفهم وما كان هلم من الشرف،
  .>مكان ذلك

اهللا  وروينا عن أهل البيت (صلوات اهللا عليهم)، من الـدعاء وذكـر  
ـ      يف أيام التشـريق، وجوهـاً   وجلّعز يء يطـول ذكرهـا، ولـيس منـها ش

  ٢مؤقت.

¥   ¥   ¥

                                       
 . ٧٣ـ٧٢:  ١٠. مستدرك الوسائل ١
  . ١٥٥:  ١٠. املصدر نفسه ٢




