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  )٢ني (كتابات املكي يف                           

  أ.د. أبوبکر أمحد باقادر/ أ. حسني حممد بافقيه                                                     

 أَْسـکَْنُت مـْن ُذريتَّـِي َربَّنـاَ إwِّ ( ه السـالم: عليو کانت االستجابة لنداء إبراهيم ... 
الَة َفاْجَعـْل أَفِئـَدًة ِمـَن النَّـاِس تَْهـِوي  بوادٍ  غ�ِ ذِي زرعٍ عنَد بيِتَك املَُحرَِّم َربَّنا لُِيقِيُموا الصَّ

  ١.)اْرزُْقُهْم ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيْشکُُرونَ  ِهْم وَ يإل
 علـى ه، وبقصـد احلصـول   ج وحدبداية التدافع البشري حنو مکة املکرمة، بقصد احل

منافع اقتصادية وثقافية واجتماعية، وهو ما ال يتعارض مع املفهوم العميق للحج، املتحـدد  

                                            
 . ٣٧:  إبراهيم سورة .١
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ْن ِيف النَّاِس ِباْلَحجِّ يَأْتُوَك رَِجاالً َو َعَىل کُلِّ َضـامٍر َيـأْتsَِ ِمـْن کُـلِّ فـجٍ  وَ ( ىل:ايف قوله تع أذِّ
 نْ ِمـ مْ ُهـقَ َز ا رَ َمـ ىلَ َعـ اٍت وَمـلُ عْ مَ  امٍ  أيَّـِيف  هللاِ  مَ وا اسْ رُ کُذْ يَ  وَ  مْ هُ لَ  عَ لَِيْشَهُدوا َمنافِ * َعِميٍق 

  ١.)�ِ قِ فَ الْ  َس اِئ بَ وا الْ مُ عِ ْط أَ  ا وَ هَ نْ وا مِ لُ کُفَ  امِ عَ نْ األَ  ةِ مَ هيِ َب 
سة أهل مکة يف رزقهـم و   إىليضايق هؤالء القادمون أن  إىل ىما أداألماکن املقد

ئهم بعد احلج ،دف االنتفاع من حرکـة البيـع و الشـراء يف مکـة املکرمـة،      معيشتهم، ببقا
يا أهل الشـام شـامکم، و يـا    < أن يقف، بعد انتهاء املوسم، منادياً فاضطر عمر بن اخلطاب

بـأرزاق أهـل    ةمبا هلم من الثرو لئال يکثر ااورون فيستأثروا كذل<، و >من مينکمإليأهل 
  2>.فيضيقوا... ةمک

الثاين مل يکتب لـه االسـتمرار يف التـاريخ،     ةأنّ هذا اإلجراء الذي استنه اخلليفغري 
، و اشتداد األزمـات الـيت   ةاملکرم ةيف مک ةألسباب؛ منها ما جاء يف األثر من فضل ااور

 ةمکـ  ةوخباصـ  ـ  حاقت بالعامل اإلسالمي، بسبب احلروب و الفنت، فکان احلرمان الشريفان
َوإِْذ َجَعلَْنـا الَْبْيـَت (اللياذ به،  ، و طلباً لألمن وكللناجني بأنفسهم من اهلال اًمالذ ـ  ةاملکرم

 ةومدارس خاص ةو األثرياء أربط ةمن السالطني و الوال ؛ و بناء عدد)َمثاَبًة ِللنَّاِس َو أَْمنـاً 
طنوا بأبناء جلدم من فقراء احلجاج، الذين جيدون أنفسهم، بعد حني من الدهر، قد اسـتو 

ٍ من العلمـاء و   يلجالبيت احلرام، الذي کان مطمح  ة؛ فضالً عن شرف جماورةالديار املقدس
  !>جار اهللا< أن ينادوا بـ ىاألدباء الذين مل يکن هلم من مطمع و مطمح سو

ـ  ةمک علىهذا التدافع البشري املستمر  ىو أد ـ ، أن ةاملکرم ـ غ بامتيـاز،   ةدت مدين
وجوده، يف الوقـت   علىجمتمعاً من الغرباء، حيافظ  ـ  يف العامل ةمدين أي ـ  ةلعد املدين كوذل

ـ  أنْ إىل، ةالذي حيفظ فيه استقالل اآلخرين، ما يؤدي يف النهاي املـدن، منوذجـاً    كتغدوا تل
                                            

 . ٢٨ـ ٢٧سورة احلج:  .١
؛ الردادي، عائض، الشعر احلجـازي يف  ١٧٩ : ة، جدة، حممد سعيد، من تارخينا، الدار السعدي. العامودي٢

  . ٨٦ :م،  ١٩٨٤هـ /  ١٤٠٤املدين،  ة: مکتبةجد ١القرن احلادي عشر اهلجري، ط
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 ـ  کما رآهـا حممـد لبيـب البتنـوين     ـ  ةاملکرم ةاين، و التثاقف املستمر. فمکللتعايش السکَّ
 ءء، و تعدد األجناس فيها يف أثنـا ااألزي ةلکثر ١>،املعرض اإلسالميجيدر ا أن تسمي ب<

کما  ـ  ةاملکرم ةکاين، غدا أهل مک، و االمتزاج الساالنصهار العرقي كموسم احلج، ومن ذل
طبـائعهم   إىلقهـم: فتـراهم قـد مجعـوا     لُقهم، خليطاً يف خلْخ يف خليطاً< ـ   يرصد البتنوين

اجلاوي، وکربيـاء الفارسـي، ولـني املصـري،      ةاستکانوالترکي،  ةاألناضويل، وعظم ةوداع
ـ حمين، وليااهلندي، ومکر  ةاملغريب، وبساط ةالشرکسي، وسکون الصيين، وحد ةوصالب  ةرک

: ةو قشف البداو ةاحلضار ةبل تراهم مجعوا بني رفع ،السوري، وکسل الزجني، ولون احلبشي
، إذ هو قد استوحش كضعته بني يدي ، وكمع حديثه ةبرق كالرجل منهم قد آنس ىفبينا تر

فلم يطق ما  ةاحلضار ةطبيع علىتغلّبت فيه  ةداوبال ةَطبيع کأنَّ وأغلظ يف کالمه، حىت كمن
  ٢>.كتکلّفه يف حضرت

ني مـن  ، موقف املکيةاملکرم ةوالذي يسترعي االنتباه يف هذا التدافع البشري يف مک
تتکون من  ةاملکرم ة، فمکة، أو بقصد ااورةج والعمرديارهم، بقصد احل إىلاآلخر، القادم 

نسيج فسيفسائي تشکِّبشري ،الرغم من  على، ةاملؤتلف ةل عرب العصور يف هذه املالمح املکي
ـ  ةاملکرم ةمک ةاألمر يف شخصي ةيف اي ، ولکنها تصبةانبنائها من عناصر خمتلف ةوعبقري 

  املکان فيها.
م ةکّأهل م ةفعاممن الرحالةاملکر البتنوين ورفعـت باشـا،    ة، وخباصة، يف نظر عدد

، حبسب أصوهلم، دون أن ةاملکرم ةأهل مک إىلولذا فإم ينظرون  ٣،من األغراب ةجمموع
ـ اليت جعلت املکي ةالفسيفسائي ةالطبيع إىليتنبهوا  ـ  ةني أنفسهم يتجاوزوا؛ فمک  ـ  ةاملکرم

، ويتفاضـلون  ةمن الزهر، فيها من کلّ نوع ولون ورد ةأشبه بباق: < ـ  يقول حممد عمر رفيع
                                            

  . ٤٠(مکتبة املعارف، د.ت)، :  ٣ف، ط. الرحلة احلجازية، الطائ١
  . ٤٢ : . السابق٢
  .٢٠١: ١  ،براهيم، مرآة احلرمني، (د.ن، د.م، د.ت)إ، باشا ؛ رفعت٤١،   ٤٠ : ، الرحلة احلجازية. البتنوين٣
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ـ  ،يغاهلا يف القدمإو ،ةيف اهلجر ةويتمايزون فيما بينهم بالعراق ، عـدوا  ةفمن کانوا أعرق إقام
  1>.بأنه آفاقي... ه، ووصفوةحديث اهلجر ا، ونبذوةأنفسهم هم أهل مکَّ

ـ  جواسـتوطن ـا أو    ةمن حلّ مبک على ةياملکّ ةخلع صف ةومع سرع  نَّإاورهـا؛ ف
ـ  ةألهل مک ة! ظلّت مالزمك>يا غريب بالد< ةمقول ـ ةاملکرم احلـرمني الشـريفني،    ة، ومنطق

مـن   ـ  يف القرن احلادي عشر اهلجـري  ـ  تذمر حممد کربيت املدين ك. ومن ذلةعام ةبصور
يف  ةعالق ةبح هذه املقوللتص 2أهلها، على، وإيثارها إياهم ةاملنور ةاملدين علىالوافدين  ةکثر

إقبال احلجيج، فال تکفي  ، بسبب اجلفاف وشحةنالس حينما تشتد ة، وخباصةذهن أهل مک
ـ   اليت يفرضها السلطان العثمـاينّ  ةاجلراي آلفـاقيني يزمحـون   ا، ألنّ اـاورين و  ةألهـل مک
هم.إلييف الصدقات اليت ترد  ني، حىتاملکي  

و  3>،ةتبات الليل ال ةشور األمان<، وبرصيفتها ةاملقول كتلون بفال غرو أن يلهج املکي
أن ال يسـتقروا   ةاملکيني، هو أننا حنب األغراب، ولکن شريط ىالقانون غري املدون لد کأنَّ

  يف ديارنا!
 ، فضالً عن تقدمي خدمات احلجةاملکرم ةمک إىلواالنتساب  ةناملواطَ ةوتتأکد عالق

! إذا >حـاج <منهم لقب  أحد علىق ني يف أن يطلَاملکي ة، يف حساسيحلجاج بيت اهللا احلرام
البيـت   التحلّي بـه کـثري ممـن حـج     على، هذا اللقب الذي حيرص ةقام بأداء هذه الفريض

 ةالبالد، إضـاف  علىالالت الغريب، والطارئ دلکون هذا اللقب حيمل بعض  كوذل ٤؛احلرام

                                            
  . ١٩، ١٨. املرجع السابق : ١
  . ٨٧:  ١. الردادي، عائض، املرجع السابق ٢
مي ملکة و بيت اهللا الکرمي، مکـة املکرمـة (مکتبـة النهضـة احلديثـة،      . الکردي، حممد طاهر، التاريخ القو٣

  نقالً عن خمطوطة إفادة األنام لعبد اهللا الغزي املکي. ١٩٩:  ٥م)،   ٢٠٠٠هـ /  ١٤٢٠
، صفحات من تاريخ مکة املکرمة يف اية القرن الثالث عشر اهلجري، (نـادي مکـة   ك، سنو. هرخرونيه٤

  .٣١١، ٣١٠ : ، البتنوين، املرجع السابق٤٠٨ :م)،  ١٩٩٠ـ / ه ١٤١١الثقايف األديب، 
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ما  ةاليت عاد ةوالسذاج ة، من معاين الغفلالشعيب التداويلّما حيمله هذا اللقب، يف سياقه  إىل
املکي حينما يفاصل صـاحب املتجـر، يؤکـد عـدم سـذاجته       ا احلجاج، لذا فإنّ ىيتحلّ

اليت تـدور   ة! وهذا مغاير للدالالت التکرميي>اأتظنين حاج<وغفلته وإمکان خداعه، بقوله: 
الديار! ك حلجاج تل حاًم، واليت تعد مطةسالمييف عدد من الدول اإل >حاج< ةيف حقل مفرد

>ـ  لذا کان وال يزال لقب احلاج ـا صـدر    ىعند سواد املسلمني أشرف األلقاب اليت يتحلّ
يف الشـبان،   ةما ميتاز به الشخص من صفات الشـهام  على، وهو يدلّ ىالصغر ةأمساء الطبق

جاع، أما إذا لقبـت بـه الشـيوخ    شالفإذا قيل لواحد منهم يا حاج فالن يعين يا أيها الشهم 
دينهم الذي حتملوا يف طريقه األهوال  ةلکمال يقينهم ومتان ةإشار كوالکهول فإمنا يکون ذل

 >حـاج <يف إندونسيا يفرق من لقب  بل کان املستعمر اهلولندي 1>.اليت تشيب منها األطفال
ـ آنذا ـ  اجلاوا جالذي يفاخر به احلجا يف املخيال  >عامل< ةقب و کلمويساوي بني هذا الل ك 

  2احلاج اليفقه کثرياً من أمور الدين! كلو کان ذل الرمزي اإلسالمي، حىت
م ةيف مک ةأ احلج بوصفه مجاع احلياهيا  ةاملکرـ <کو ـ >الغربـاء  ىملتق ر هـذا  ، و أثَّ

قـاء  ، ومرکـز الت ...يف التثاقف االجتماعي والفکري، والتبادل االقتصادي والتجاري ىامللتق
النادي السنوي اللتقاء علماء  ةاملقدس ةشرق العامل اإلسالمي بغربه، بدءاً من عد هذه املدين

ق لرؤي<، ةهذه املدين ىلاللتقاء بسو ةالذين قد ال تتاح هلم الفرص ةاألمةفکم من عامل تشو 
نعامل آخر وحال دون ميقته، و کم من عـامل  إذا ما قدم احلجاز حتقق له أمل حىت ةه بعد الش

لألخـذ عـن    ةأحد األقطار االسالمي إىلالرحيل  ةه مقامه فيه مشقَّعلير آخر يف احلجاز وفَّ
ـ   ةکتابي ةوقد غدت فضيل 3>،خبرب علمه الرکبان عامل سرت  إىلالقـادمون   ةأن يولـع الرحال

                                            
  .٣١١، ٣١٠:  تنوين، املرجع السابقب. ال ١
  .٤٠٨: ونيه، املرجع السابقر. هرخ ٢
  .١٠٢ : ١، عائض، املرجع السابق . الردادي ٣
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ذکـر  بـذکر العلمـاء الـذين التقـوهم، و     ـ  بوجه خـاص  ةاملکرم ةومک ـ  احلرمني الشريفني
ـ ، وابـن ر ةابن بطوط كهم، کما فعل ذلعليمناقبهم، والکتب اليت درسوها  ش يد، والعبـدري 

ـ  ةاملکرم ةيف مک ةوآخرون، ولتصبح ااور ـ  ةاملنـور  ةواملدين مـن مناقـب العلمـاء     ةمنقب
صـنفت کتـايب اجلـامع يف    <اإلمام البخاري الذي روي عنـه قولـه:    ةواألدباء، کما يف حال

، وجار اهللا الزخمشري، الذي تلقب ذا اللقب اورته بيت اهللا احلرام، الذي >راماملسجد احل
بني ظهراين احلرم، وبـني يـدي البيـت    <، >الکشاف عن حقائق التأويل<أجنز مؤلفه العظيم 

أن يصل عدد ااورين من العلمـاء و   إىل ١>،يلرتوقع التأويل حيث وجد الت احلرام، حىت
 ةکتب التراجم، وخباصـ  ك القرنني التاسع و العاشر اهلجريني، کما تنبئ بذلاألدباء املئات يف

للغـزي، و   >ةالکواکـب السـائر  <للشوکاين، و  >البدر الطالع<للسخاوي، و  >الضوء الالمع<
وأن يصـبح   ٢،للخفـاجي  >األلبـا  ةرحيان<البن القاضي، و  >احلجال يف أمساء الرجال ةدر<

ـ <عـدد منـهم    ى، إذ تولّةاملکرم ةملک ةاألصيل ةيافقااورون من السمات الث احلـرم   ةإمام
وأسهموا يف تأسيس املدارس واملکتبـات   ٣ى>،ذان، والقضاء، والتدريس، والفتواملکي، واأل

من مفکـري عصـر    عدد ةيف فيها، ومروراً برؤأليالت ةيف إنعاش حرک ة، واملشارکةواألربط
واإلسالم يف العصر احلديث، کمـا يف   ةذ واملنقذ للعروببوصفها املال ةاملکرم ةمک إىل ةالنهض

دور علماء احلـرم املکـي الشـريف     إىللعبد الرمحن الکواکيب؛ ووصوالً  ى>أم القر<کتاب 
ـ  ةوتدشني النهضـ  ٤،ةاعات السياسيرتري من الثواملطوفني يف حلّ الک يف عـدد مـن    ةالعلمي

 ةمـدارس ضـ  <عل من أبـرز دالئلـها   زيا، وللياإندونيسيا و م ة، وخباصةالدول اإلسالمي

                                            
  .٧:هـ)،  ١٤١٧بوسليمان، عبدالوهاب، احلرم الشريف: اجلامع واجلامعة، (نادي مکة الثقايف األديب، أ.  ١
  .١٢١: ١ . الردادي، عائض، املرجع السابق ٢
. العبيکان، طرفة، احلياة العلمية، و االجتماعية يف مکة يف القرنني السابع و الثـامن للـهجرة، (الريـاض،     ٣

  .١٤٤ : م) ١٩٩٦هـ /  ١٤١٦فهد الوطنية،  كمکتبة املل
  .٢٥، ٢٤ : ملرجع السابقا سليمان، . أبو ٤
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ملختلف املراحـل   ةمدرس ةأربعمئ علىنيسيا اليت يبلغ تعداد مدارسها ما يربو والعلماء بإند
ـ  حـىت  ةاالبتدائي ةابتداء من املرحل ةالعلمي ـ  ةاملرحل ـ الع ةاجلامعي مـن   ة، وهـي واحـد  ةالي

 ءتشجيع فقها إىليسها ، يرجع الفضل يف تأسةمتأل البالد اإلندونيسي ةکثري ةمؤسسات علمي
ـ     1ك>،احلرم الشريف وتوجيههم لتالميذهم هنا  ةليصل التأثري العلمـي والثقـايف لعلمـاء مک

الدول والواليات وأمرائها ووزرائها وقضاا الذين تلقـوا طرفـاً    كسالطني تل إىل ةاملکرم
من حرکـات   دداًع بل إنّ 2>.ةالصولتي< ة، وخباصةاملکرم ةمهم يف مدارس مکعليمن ت مهماً

من العامل اإلسالمي انطلقت من جوار البيت العتيق، ولعـل   ةالتحرر الوطين يف مناطق خمتلف
، وهي أول حزب إسالمي طالب حبقوق املسـلمني،  ةاإلندونيسي >اإلسالم ةشرک<من أمهّها 
  3>.اجلهاد من جوار احلرم الشريف حاستمد رو

ـ  إىل، اليت متتد وىل، منذ عصورها األةاملکرم ةوانتهجت مک ، نظـام تقسـيم   ةاجلاهلي
ـ  الًوقت قريب، ممـثِّ  العمل، ليظل هذا النظام معموالً به، حىت املهـن   ةالتقسـيم صـور   كذل

؛ وهـذا  ةما قبل العصور احلديث ة، ملرحلةواإلسالمي ةوالنقابات واحلرف يف اتمعات العربي
، ة، من عناصر سـکّاني ةالين، عرب قرون متته احلال يف اتمع املکّي الذي تکوعليما کانت 

 ، ومن مث التوطّن واالستقرار، ليـؤدي هـذا النسـيج السـکاينّ    ةاحلج، وااور ةحبکم حرک
ـ    إىل، الذي يعود يف غالبه ةاملکرم ةتوزع العمل يف مک إىلاملتنوع   ةالـدوران حـول مرکزي

ـ  ـ  ةا واقتصادياً، ليتأثر أهل مکاحلج ديني ـ  بالغـاً  تـأثّراً < ـ  ذکر هرخرونيـه فيما ي  ةباحلرف
ـ   ةعام. وتعتمـد حيـا   من مواسم احلج کلّ ةأال وهي االستفاد ،ةيف مک ةالرئيسي  ةأهـل مک

                                            
  .١٥ : ن، املرجع السابق. أبوسليما ١
  .١٦:  . أبوسليمان، املرجع السابق ٢
  .٢١، ٢٠ : أبوسليمان، املرجع السابق ؛ ٣١٢ : ، حممد عمر، املرجع السابق. رفيع ٣
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ليتفرع عن احلج  1>،البلد املقدس... إىلضيوف الرمحن القادمني  ةخدم علىاعتماداً مباشراً 
البـهارات   ة؛ وخباصـ ة التجـار وخدماته، التقسيم االقتصادي للعمـل؛ فـاهلنود يعملـون يف   

 ةيف جتـار  ةواحلضارم 3،ةاألحارمي واملکسرات والفواکه افف ةوالشوام يف جتار 2،ةواألقمش
 ةيف حني يعمل أبناء البادي ٥،ةأدوات اخلياط ةيف جتار ة، والبخاري٤السکّر والشاي واحلبوب

  ٦.ةاملنور ةو الطائف و املدين ةبتأجري مجاهلم بني جد
 ةواالقتصــادي ةاالجتماعيــ ةيف احليــا ىالکــرب ةاملکانــ >ةالطوافــ< ةأنّ ملهنــغــري 

بتطويف احلجاج  ـ أساس نشأايف ـ  ٍ عميق، التصاهلا ريذات تأث ة؛ وهي مهنةاملکرم  ةملکّ
أن  إىلليصل ا األمر  7،القوم وکبارهم ةبتطويف سرا ةبالبيت العتيق، وکانت بدايتها متصل

البيـت   باحلج، ولتشمل مجيـع احلجـاج القـادمني إىل    ةي لألعمال املتعلقتغدو العمود الفقر
ـ   ١٣١٨نظام تقسيم العمل، منذ عام  كاحلرام، ويطاوهلا کذل مـن   ةهـ، ليصبح لکـلّ جمموع

  البلدان مطوف خاص ا.
حجاج بيـت   ةني، ونظراملکي ة، يف حياةالطواف ةبه، وخباص ةر احلج واملهن املرتبوأثَّ

ـ اهللا احلرا ـ ةم إليهم، إذ أکسب اتصال املکيني باألجناس واللغات واللهجات املختلف  ة، معرف
 عاداته وتقاليده؛ اليت وحدت طريقها إىلوبأحوال العامل اإلسالمي، ولغاته، وأطعمته،  ةواسع

تنظيمات  أنّ ة، وحواضر احلجاز بشکل عام، خاصةاملکرم ةقايف ملکّثلاالنسيج االجتماعي و

                                            
  .٦٤ : . هرخرونيه، املرجع السابق ١
  .١٦١: ؛ رفيع، حممد عمر، املرجع السابق ٥٥ : . هرخرونيه، املرجع السابق ٢
  .١٦١:  مر، املرجع السابق. رفيع، حممد ع ٣
  . رفيع، حممد عمر، املرجع السابق. ٤
  .١٦٣ : رفيع، حممد عمر، املرجع السابق.  ٥
  .٥٧ : ، املرجع السابق. هرخرونيه ٦
  .٣٣٧ :م)،  ١٩٨٤هـ /  ١٤٠٤الثقايف،  ة، (نادي مکةسباعي، أمحد، تاريخ مک . ٧
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ـ   تکانت تسمح بـأن   ـ  النقل واملواصالت ةحرک بسبب ـ  احلج مـن   ةقضـي طوائـف خمتلف
، ملتحمني بالنسـيج االجتمـاعي   ةاملکرم ةأشهر يف رحاب مکّ ةاحلجاج ما يقرب من سبع

، إذ کان االنضمام ةاملقدس ةيف البلد ةوالثقافي ةجتماعيواال ةالديني ةألهلها، ومتصلني باحليا
العلم مـن حجـاج    ةمن طلب ٍ کبري يف املسجد احلرام حلم عدد ىالکرب ةاحللقات العلمي إىل

ابيت اهللا، والذين جيعلون جانب ـ  كتل من وقتهم وفراغهم االنتماء إىل اکبري  ةالدروس العلمي
  الوقت. ك، يف ذلةاملکرم ةاليت يقوم عليها أکابر علماء مکّ

ـ   بيت کان احلجاج الوافدون إىل<يقول حممد عبد احلميد مرداد:   كاهللا احلـرام يف ذل
 ةصـ األم کانوا يصـلون مـن شـهر رجـب، وخ     ،القرآن مع التجويد ةاحلني يتعلمون قراء

 ةالفرنسـي  ةان اهلنـد الصـيني  ن وسکّوينغالبان جزر جاوه وبورنيو وسومطره واهلنود والسکّ
القرم واألناضول وغريهـم.   ةوشبه جزير ىان جنوب إفريقيا وأهل خبارن وسکّووالسيامي

  ئها...اوقر ةمن علماء مک ةيد خنب ىانوا يدرسون علوک
لتعلـيم، إذ بعـض احلجـاج يعشـق     ميـع أدوار ا جل ةًحي ةًوکان املسجد احلرام صور

  1>....ةالعربي ةم اللغاحلديث والتفسري، وبعضهم يعشق تعلّ الفقه، وبعضهم إىل االستماع إىل
ع أفراد أسـر املطـوفني يف   عائالت و أسر، اشتغال مجي ة، بصفتها مهنةوکفلت الطواف

اليت  ةأکثر باحلجاج وأسرهم، طوال األشهر الطويل ةأتاحت معرف ة، وهي فرصجأعمال احل
بني أسر املطوفني واحلجـاج،   ةيقضوا يف جوار البيت العتيق، عن طريق الزيارات املتبادل

ذات  ةاجتماعي هاموقيام املطوفني مب 2،اتمر ةمن کتب هلم احلج عد ةوتبادل اهلدايا، وخباص
 3،أو األحيـاء  ى؛ کعقد زجيات للحجاج، أو احلج بـدالً مـن أقـارم املـوت    ةشخصي ةطبيع

                                            
  .٣٨٩ : . رحلة العمر ١
  .٤٠٣ : سابق. مرداد، حممد، املرجع ال ٢
  .٩٨:  ، املرجع السابق. هرخرونيه ٣
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  ك ـ .کذل ـ ةو السياسي ةمشکالم األسري واإلسهام يف حلّ
إذا کـان   ةاليت حيصلون عليها، وخباصـ  ةالطيب ةوأصبح املطوفون بسبب العوائد املالي

ةواقتصادي ةتماعياج ة، يؤلفون طبقااملوسم کبري ـس      ةمهمتمـع املکّـي، الـذي يتأسيف ا
ـ ةالطواف< ةغدت مهن احلج ومومسه، حىتى عماده االقتصادي عل فيما يشري هرخرونيـه   > 

ـ   ـ  يف أواخر القرنني الثالث عشر اهلجري والتاسع عشر امليالدي ـ  ةحلم شـبان مک  ةاملکرم
ـ  ةالء املطوفني يتمتعون مبرتلؤه ىأظفار الطفل وهو ير ةفمنذ نعوم<وفتياا،  ونفـوذ   ةعالي

مسـاعديهم   کبري يف صفوف اتمع املکي. ويف کلّ مکان تراهم يأمرون فيطاعون، وحـىت 
 ىمشوخ هؤالء ومظهرهم املتعايل عل ىيف أشهر احلج. حيث تر ة(کذا!) يتمتعون ذه الشهر

 هم ويتقيدون ـم يف کـلّ  أوامر خمتلف فئات احلجاج الذين ميشون خلفهم ويستمعون إىل
  يقومون ا. ةحرک

ـ  ،مظهر اخليالء هذا يستهوي الکثري من اليافعني إنّ ، ةألنه يرضي غرورهم من ناحي
 . إنّىأخـر  ةهؤالء من ناحي ةبالنقود تثري شهي ةئيجيوب املطوفني ومساعديهم املل کما أنّ

ع نصف قرش من کلّ حاج بعض هؤالء الشباب يقول: لو أنين أستطيع مج ااملرء يسمع دائم
يف سهل عرفات ملا وجد فقري وألصبح الکل أغنياء. وهلذا يفکر هؤالء الشـباب کـثرياً يف   

 اليت يستطيع املرء من خالهلا أن يکسب من املال خـالل أسـابيع مـا    ةالطواف ةامتهان حرف
   1>!کلّها ةيستطيع مجعه خالل السن ال

 ةقتصاديللسمات اال ةمقرب ةصور >العمر ةرحل<کتاب حممد عبداحلميد مرداد  عديو
، ة، منـذ حنـو مثـانني سـن    ةاملکرم ةللحج واحلجاج واملطوفني يف مکّ ةافيقوالث ةواالجتماعي

 ة(احلجـاج اجلـاوه)، والعالقـات اإلنسـاني     ةما له عالقه حبجاج جزر اهلند الشرقي ةوخباص
  .كمن نوعها بني احلاج واملطوف آنذا ةالفريد ةواالقتصادي

                                            
  .٢٣١،  ٢٣٠:  ، املرجع السابق. هرخرونيه ١
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احلجـاج وأسـخاهم، إذا کـانوا     أغـىن  ـ  کما يذکر مرداد ـ  د کان احلجاج اجلاوهفق
أشهر، وکـانوا   ةست وأ ةبل املوسم کلّه يف احلجاز، وکانوا ميکثون زهاء مخس ةعصب احليا<

فيما  ـ  املطوف باحلاج ةوکانت عالق 1>.اإلطالق ىالنقود عل ى، ونقودهم أغلةأصحاب ثرو
، تشـمل  ةوثقافي ةأسري ةشأن االقتصادي أو التجاري، لتصبح عالقتتجاوز ال ـ  يذکر مرداد
، مبن فيهم األطفال الذين يصورهم مرداد، حينمـا کـان يف سـنهم،    ةاملطوف کاف ةأفراد أسر

ـ <بقوله:  ـ  م أو دعـي إىل وصرت صديقاً للمئات ممن سکن عندنا أو تعلّ ـ  ةوليم مث  ارنا،دب
 كواألخذ والرد مع هؤالء السکان واالختالط واالحتکا رد السالمول يومياً ورتوالالطلوع 

ـ    ىوالتزاور... وأحياناً يزورنا بعض من هؤالء السکان، وبعض يطلبون تصحيح القـرآن عل
مـاً  معلّيطلبون من العم أن أکون ممن يسکنون بدارنا  اًبعض أنَّ . حىتالعم مجال. يد املرحوم

  2>.يد..التجوو ةلزوجام وبنام لتصحيح القراء
ـ  ةاملکرم ةمکّ ةعالق وهذا ما يعين أنّ  ةوأبنائها حبجاج بيت اهللا احلرام، ليست عالق

مل يکـن ليمـر    ـ  قـدمياً  ـ  ، يف مفهومهمـا التبـاديل السـطحي؛ فاحلـاج    >مطوفني وحجاج<
لمـاء  اجتمع بالع فيه، فإذا کان عاملاً ، بل کان يعنيه املکان ومن حلّاسريع امر ةاملکرم ةمبکّ

البيع والشراء، وإذا کان من أهل اليسار أفضل  ةالعلم؛ وإذا کان تاجراً أسهم يف حرک ةوطلب
  طعامه وشرابه وملبسه. ىني علالناس عرف املکي ةاملکيني، وإن کان من عام ىعل

ـ   كبه تل ئال ينمحي، تنب ةاملکرم ةفللحاج أثر يف مک والتکايـا   ةاملـدارس واألربط
لکـي   ةکـبري  ةالديار، وکان موسـم احلـج فرصـ    كکانت هدايا احلجاج لتل واألوقاف اليت

لتوقف  ةاحلجاج احتياج بعض األوقاف واملدارس، إذ لوال مساعدم السريع ةيتلمس سرا

                                            
  .٣٩٥:  . املرجع السابق ١
  .٣٩٦،  ٣٩٥ :  السابق. املرجع  ٢
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1.ةاملدارس عن أداء رسالتها اجلليل كمن تل عدد  
 ةيف قلوب مسلمي جنوب شرق آسـيا، وخباصـ   ةخاص ةمکان ةاملکرم ةوألهل مک

طني سـال  ىاملکيني وعلمـاؤهم لـد   ةها سرااليت حيتلُّ ةاملرتل كزيا، تنبئ بذللياإندونيسيا وم
أن يتعـرف   ةحلجـاج جـزر اهلنـد الشـرقي     ةاملستمر ةوقادت احلرک 2،الدول وأمرائها كتل

 كحجاج تل أنّ ةخاص 3،دهااليالشعوب، عاداا وتق كطبائع تل ى، علةقوي ةاملکيون بصور
ـ و ن غريهـم بـالثراء  عيتميزون  ـ  إندونيسيا ةاصوخب ـ  املناطق ـ  ةاإلقام ـ  ةالطويل  ةيف مک
احلجـاج   وصل حب و ٤.ةوأنهم قدموا للحج وطلب العلم، وليس للتجار ،والسخاء ةاملکرم

، لکي ةيمکّ ةها يقوم احلاج منهم بشراء حلّإليوأهلها، أنه مبجرد وصوله  ةاملکرم ةاجلاوا ملک
 كيف تل العريب ويغدو ارتداء الزي ٥،احلج ةبالده، رمزاً ألدائه فريض ىليرتديها بعد عودته إ

ليغـدو   ٦،أن يظهر ا احلاج اإلندونيسي أمـام مواطنيـه   اليت حيب ةاجلزر من الرموز الديني
ارتداء الزي املستعمر األجنيب، الذي بات يعـرف   ىمل يشعر به سو ةسياسي ةذا دالل العريب

ـ  يت اهللا احلرام بالنهوض الوطين والسبي إىلارتباط احلج  الـرکن   كاسي، إذ يشکل هلـم ذل

                                            
ـ    ةملدرس ةو کان للموسم أثر فعال بالنسب<حممد عبداحلميد مرداد: . يقول ١  ىالفـالح؛ إذ إن الرواتـب عل

املطوفني و مشـايخ   ىلو يبعث ا إ ةموسم احلج، و کان املدير يطبع رسال ىعل تعتمد إالّضآلتها وقلتها ال 
إحضار األغنياء من احلجاج يف أيام املوسـم فيجمعـوم يف (املنتـزه) مث حيضـر      اجلاوين ... يدعوهم إىل

ـ   ةاملسـاعد  و حاجتها إىل ةو املدير، فيشرحون للحجاج موضوع املدرس ةاألساتذ ا تـود بـه   فيتربعـون مب
  . ٥٥٣> : نفوسهم..

  .٣٧٠:  . هرخرونيه، املرجع السابق٢
  .٣٧٢:  . املرجع السابق٣
  .٣٧٢:  . املرجع السابق٤
  .٣٧٩:  . املرجع السابق٥
  .٤٠٧:  السابق. املرجع ٦
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لإلسالم اليت کان يسمع ا هؤالء مـن   ةو السياسي ةالديني ةالقو< لـ اإلسالمي املهيب حلماً
ـ     ١>،...ل التراث الشعيب عن أيام اإلسالم األوىلخال ـ  ةليسـهم مـن اسـتقر يف مک  ةاملکرم

، ةوالتجـار  ةالجتماعي واالقتصادي والثقايف، يف أعمال الطوافوجعلها وطناً له يف النسيج ا
ـ فوالتدريس يف احلرم املکي الشري ـ  وسـواها، ويصـبح   ة، وإصدار املؤلفات الديني ف أليالت

  ٢.ةاملکرم ةيف مطابع مک ةالعربي ةف باللغأليللت مصاحبا ةاملالوي ةباللغ
ـ املوسم< إىلاملکيني  ةويقسم احلج حيا ، وهـي  >ةالبصـار <و  ـ  احلـج أي موسم  > 

ما يقرب من حلوله يف العام القابل، وتتـأرجح حيـام    إىلمن انتهاء املوسم  ةاملمتد ةالفتر
يف صـفام   بالغـاً  ما بني هـذين الـزمنني، اللـذين يترکـان أثـراً      ةواالجتماعي ةاالقتصادي

ـ  ،ذاا ةأو مبواطنيهم من أبناء مک ،وعالقتهم باحلجاج و عصـب االقتصـاد   فموسم احلج ه
رزقهم،  ةقصره، مطمح حلم املکيني يف سع علىاملکيني ومعيشتهم، وهو  ةاملکي، وقوام حيا

اليت يصمدون ا أمام عـوادي الـزمن وصـروفه، ويغـدو      ة، والذخريةوخروجهم من الفاق
عظيمـاً، وأن يعـم    >املوسـم <مکي، حيلم بأن يکون  کلّ ىا لدب املستقبل هاجساً ملحترقُّ

ـ  . کـلُّ ىا معافًعالَم السالم، وأن يظل اقتصاد الدول اليت يفد منها احلجاج قويال خيـرج   كذل
ـ  ـ  خارج املوسم ـ  املکيني عن زمنهم الطبيعي أن ينصـرفوا   إىل، ةو حيول حيام من الدع

ـ     ةعن خدم قوام حيام ومعيشتهم، حبثاً إىل  كاحلاج، والفوز بأکرب عـدد منـهم، ولعـل ذل
د املقدس يفاجئ ليف هذا الب ةاليمث ةشيء يف حال لّحلاج الورع الذي يتخيل أن کا<ماجيعل 

مزيد من الربح يف هذا املوسم. وهذا يف واقع احلـال أمـر    إىلالسعي املتواصل  ىحينما ير
التنـافس   هذا املورد، ولذا جند أنّ ىليس لديها مصدر حيوي للدخل سو ةمک طبيعي؛ ألنّ

ـ   ىالذي يـر  کد هنا أنّؤ. وجيب أن أثرياً بدل أن يقلّحول طلب الرزق يزداد ک  ةأهـل مک
التبذير، يکرسون  ةدرج إىلخارج موسم احلج جيدهم عذيب املعشر، مولعني باملرح، کرماء 

                                            
  .٤٠٩:  . هرخرونيه، املرجع السابق١
  .٤٨١:  بقا، املرجع الس. هرخرونيه٢
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 ةانـب اخلشـون  جب. وإن الذي يراقب حيام عن کثـب جيـد   ةجهودهم حليام االجتماعي
  ١>.کرميي الصفات أتقياء ذوي ورع وصالح اليت عند بعضهم أناساً نبالء املعشر ةوالفظاظ

، يف عـرف املکـيني، وتسـتأنف    >ةالبصار<تبدأ أشهر  ، حىت>املوسم<وما أن ينتهي 
مواسـم   إىل ةاملکرم ة، حيث تتحول مکة، ملؤها السمر والفرح والتمتع باحلياىمواسم أخر

ر، انون املکـي غـري املسـطّ   عجيب، قوامه الق ج، خيتلط فيها الديين بالدنيوي يف نسيةاليمتت
 ـ  أواخر القرن الثالث عشر اهلجري/ التاسـع عشـر املـيالدي   ـ   ه هرخرونيهإليالذي أشار 

.. يعيشون مـن   ةيعيشون فقط للدين، ومن أجل الدين. (و) أهل جد ةأهل املدين أنّ<وهو 
  ٢>.فيعيشون من أجل الدين و الدنيا معاً ةأجل الدنيا. أما أهل مک

دأ حجاج بيت اهللا احلـرام مبغـادرة الـديار املقدسـة، يسـتعيد املکيـون       و منذ أن يب
: ةالشـهري  يةتکاد تنتهي، و لکلّ موسم أکالته و حلوياته املکّ مناسبام االجتماعية اليت ال

ـ  ـ    ٣؛بيضـاء  ةالعـام اهلجـري اجلديـد، رمـز لسـن      ةفاحلليب يف بداي  ةويف العاشـر منـه أکل
ون يف آخر أربعاء من شهر صفر، خيرجون م املکيءينما يتشاح ؛ وحىتةالشهري >ةالعاشوري<

 ٥؛يف شهر شعبان >ةالشعبن<و  ٤؛!>العيش باللحم<البساتني، ويصنعون فيه  إىلوم إلي كيف ذل
فضـالً عـن    ٦،مناسـبات الـزواج   األوىل ىوتبدأ يف أشهر ربيع األول وربيع اآلخر ومجـاد 

يف الثاين عشر من شهر > 9مولد النيب األعظم< ـاليت تستمر طوال العام؛ ک ةاملواسم الديني

                                            
  .٦٤:  . هرخرونيه، املرجع السابق١
  .١٤٣،  ١٤٢:  . هرخرونيه، املرجع السابق٢
  .١٢٩:  . رفيع، حممد عمر، املرجع السابق٣
  .١٣٠:  . رفيع، حممد عمر، املرجع السابق٤
  .١٣٨:  . رفيع، حممد عمر، املرجع السابق٥
  .١٢٧:  ، املرجع السابق. هرخرونيه٦
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يف شهر  ةاملنور ةاملدين ةاإلسراء واملعراج؛ وزيار ىيف ذکرو، ةالرجبي ةو العمر ١؛ربيع األول
  عقود من الزمان. ةما قبل عد إىلمهيب استمر  يف رکب مکي ٢،رجب

، فقد حفظـت  ةون ماضيقر إىليعود  ةني باملناسبات االجتماعيولع املکي يبدو أنّ و
النحو الذي أملـح   كذل علىلنا کتب التاريخ والرحالت طرفاً من أفراحهم و ألوان مسرهم، 

ـ   إلي ـ  نيتفـنن املکـي   كه ابن جبري يف القرن السادس اهلجـري، و مـن ذل  ة يف صـنع األطعم
 ةر به مکوهو ما تشته ٣ى،ما يوجد يف بلدان أخر علىه و فضلها لويات اليت سلبت لُبواحل

ـ     ىاألخـر  ةيف وقتنا هذا، دون مدن اململک ةاملکرم  ة! فضـالً عـن تفننـه يف ألـوان األطعم
ـ    ةأکثر من مخس إىل، اليت يعود عدد منها ةالشهري ـ   كقرون، کمـا تسـجل ذل  ةتـواريخ مک
ـ    ةاملکرم املنـدي والفتـوت   < ، وبعض هذه املأکوالت معروف متـداول يف عصـرنا هـذا کـ

 متّحب املکيني لعقد الوالئم،  ةأنه لشد ،علّ من أطرف ما يتصل ذا املوضوع. ول>ةواهلريس
تستعار منه أدوات السـفر واملفروشـات للـوالئم    <ختصيص وقف لتيسري أمر هذه الوالئم، 

 ةاملشرف ةان مکّبعض البخاريني من سکّ أنّ< :وذکر حممد طاهر الکردي املکي ٤>،والوضائم
لعمل الـوالئم   ةاملسفل ةن البخاري املشهور مبحلّاوهو بست ةميلکه مبکّ ما ىلاقد أوقف هللا تع

، ولقد جعل فيه من أدوات الطبخ ولوازمه من القدور والتباسي والصواين كمن أراد ذل لکلّ
  ٥!>..ةهجري ١٢٠٠ةبعد سنك کثرياً، وذل والصحون واملالعق وغريها شيئاً

أسره، بسبب احلـج، اسـتطاع املکيـون منـذ     العامل ب على ةاملکرم ةوتبعاً النفتاح مک

                                            
  .١٢٤:  . املرجع السابق١
  .١٤٥:  . املرجع السابق٢
  .١١١ :م)،  ٢٠٠٠جبري، (القاهرة، دار املعارف،  . رحلة ابن٣
. من تعليقات األمري شکيب أرسالن على حاضر العامل اإلسالمي، نقالً من حممد طاهر الکردي، املرجـع  ٤

  .١٨١،  ١٨٠:  ٦السابق 
  .١٨٥:  ٦  السابق . املرجع٥
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 لَبج، يةکوني ة، فغدا الوادي غري ذي الزرع مدينةبالدهم القاسي ةطبيع علىلقدم، التغلُّب ا
ـ کـذل  ـ  السـنوي للمسـلمني، وهـي    ىها خراج کلّ شيء! فهي امللتقإلي لغـات   ةمصـفا  ك 

 ـ  فيما وصف البتنوين ـ  ؤهاوهلجاا، وطعامها وشراا وأزيائها. فأزيا ةالشعوب اإلسالمي
، ةشـامي  ةبج، و، وقفطان مصريةهندي ة: عمامةمن أزياء البالد اإلسالمي ةخمتلط ةجمموع<

ـ ج، الـذي قـد جيتمـع يف و   للمطبخ اإلسـالمي  اًجوطعامها ميثِّل منوذ ١!>...ةترکي ةومنطق  ةب
 يف األخـري، لـيس إالّ  ، ولکنـه  ، والتميز خبـاري ، والسمن حضرمي: فالفول مصريةواحد

اليت ال تنتمـي   ة، وخلطتها السريةتتميز بنکهتها اخلاص ـ  ةوإن شئت حجازي ـ  ةمکي ةبجو
ا من أسرار ه أن يکون سروهو ما لعلّ ،سبيل ااز، أو ما يشبه ااز على ذورها إالّج إىل
َفاْجَعـْل (، يف کلّ شيء، ةيذه السمات الکون ـ  لَّت قدرتهج ـ  باها اهللاحاليت  ةکرمملا ةمک

أََو َلـْم Uَُکِّـْن ( ٢.)أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم َو اْرزُْقُهْم ِمَن الثََّمـَراِت َلَعلَُّهـْم َيْشـکُُرونَ 
ءٍ    ٣.)لَُهْم َحرَماً آِمناً يُْجَبي إِلَْيِه ²َََراُت کُلِّ َيشْ

ـ برهان ذل<و    ـ  إىلظاهر متصل فيها  ـ  يقول ابن جبري ك  ـ ةيوم القيام  أنّ ك، وذل
ـ  إلي، فـالطريق  ةواألقطـار الشـاحط   ةها من األصقاع النائيإليالناس وي  ةأفئد  ىهـا ملتق

مکـان، فهـي أکثـر     ها من کلّإلي ىب، والثمرات جتةاملبارک ةالصادر والوارد ممن بلغته الدعو
  وفواکه ومنافع ومرافق ومتاجر. البالد نعماً

يه جمتمع أهل املشرق واملغرب، فيباع فأوان املوسم، ف من املتاجر إالّ ولو مل يکن هلا
ـ اکـاجلوهر و  ةفضالً عما يتبعـه مـن الـذخائر النفيسـ     ـفيها يف يوم واحد اقوت وسـائر  لي

ـ   إىل، ةوالعنرب والعود والعقاقري اهلندي كاألحجار، ومن أنواع الطيب کاملس مـن   كغـري ذل
ـ  إىل، ةمانياليو ةالعراقي ةاألمتع إىل، ةجلب اهلند واحلبش  ةمـن السـلع اخلراسـاني   ك غري ذل

                                            
  .٤٢:  . الرحلة احلجازية١
 . ٣٧إبراهيم :  سورة .٢
 . ٥٧سورة القصص:  .٣
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ق  ـ  ما ال ينحصر وال ينضبط إىل ةوالبضائع املغربيالـبالد کلّهـا ألقـام هلـا      علـى ما لو فُر
  .ةالتجاري ة، ولعم مجيعها باملنفعةاألسواق النافق
من لـي امن  ـ  ممع طول األيا ـ  ا أيام بعد املوسم، حاشا ما يطرأ ةيف مثاني كکلّ ذل
فيها  ةوهي موجود من الذخائر، إالّ ةمن السلع، وال ذخري ةاألرض سلع علىوسواها، فما 

ا، وآي ةاملوسم، فهذه برک ةمد ا ةال خفاء ا اليت خصها اهللا١!>من آيا  
جانـب، أن ال جتعـل    ، وقد أحاطت الصحراء ا من کـلّ ةاملکرم ةواستطاعت مک

ةظلَّت حمافظفن يف تکوينها االقتصادي والثقايف واالجتماعي واللغوي، للصحراء من أثر بي 
 ـ  جامع مالحمها، عرب التـاريخ، ظَـرف أهلـها    مدنيتها وحتضرها طوال العصور، وکأنّ على

وهـي مـن    ٢،ق يف امللبس واملأکل واملشربـُّنأوولعهم بالت ـ  الذي هو أصل لظرف احلجاز
ـ   ةکّي، واليت استرعت نظر الرحاليف اتمع امل ةثلماالسمات املت ، حـني  ةالشهري ابـن بطوط

رجـاهلم، أو نسـائهم    ىاستخدامهم للطيب، سواء لـد  ةهم يف املالبس، وکثرقـُّتأن إىلأشار 
ـ    ـ  ة، فنساء مکـ ةمنذ قرون طويل ةلألناق الاليت کُن رموزاً فائقـات  < ـ  ةيقـول ابـن بطوط

ـ  ذوات صالح وعفاف، و ،احلسن، بارعات اجلمال يکثـرن التطي ناإحـد  إنَّ ب حـىت ه هن
فيأتني يف  ةمجع ةليل ! وهن يقصدن الطواف بالبيت يف کلّقوا طيباًب وتشتري ةًلتبيت طاوي
ةاحلرم رائح على، وتغلب أحسن زي أثـر الطيـب بعـد     ىمنهن فيبق ة، وتذهب املرأطيبهن
وجمالسهم، وتعدد مشـارم ومآکلـهم.   فضالً عن ذوقهم الرفيع يف بيوم  ٣>،...ذهاا عبقاً

تأصلت  ةوهي فضيل ،الغريب ةوجيمع مشلَهم رباط وثيق من التکافل االجتماعي، ومساعد
من مآثره، اليت هلج ا  ةوغدت مأثر ـ  وقتنا احلاضر إىل، وةمنذ اجلاهلي ـ  يف اتمع املکي

وفضـلهم، فسـجل هلـم هـذه      ون بسماحتهمالذي غمره املکي ةابن بطوط ة، وخباصةالرحال
                                            

  . ١١٠. رحلة ابن جبري : ١
  . ٤٩. البتنوين، املرجع السابق : ٢
  . ٣٨٧:  ١ ةبطوط ابن . رحلة٣
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  الکبري أمام التاريخ: الکوينّ ةالرحال كمن ذل ة، شهادةاملأثر
ـ  ،ةاألفعال اجلميل ةوألهل مک< إىلواإليثـار   ،ةواألخـالق احلسـن   ،ةواملکارم التام 

يبدأ  ةصنع أحدهم وليم وحسن اجلوار للغرباء. ومن مکارمهم أم مىت ،الضعفاء واملنقطعني
الفقراء واملنقطعني وااورين، ويسـتدعيهم بتلطُّـف ورفـق وحسـن خلُـق مث      فيها بإطعام 

يطعمهم. وأکثر املساکني املنقطعني يکونون باألفران حيث يطبخ الناس أخبازهم، فإذا طبخ 
مرتله فيتبعه املساکني فيعطي لکلّ واحد منهم ما قسـم لـه، وال    إىلأحدهم خبزه واحتمله 

من  ك، فإنه يعطي ثلثها أو نصفها طيب النفس بذلةواحد ةله خبز يردهم خائبني، ولو کانت
  ر.جغري ض

أنَّ األيتام الصغار يقعدون بالسوق ومع کلّ واحد منـهم قفتـان    ةومن أفعاهلم احلسن
حم واخلضـر  لالسوق فيشتري احلبوب وال إىل ة... فيأيت الرجل من أهل مکىوصغر ىکرب

ويوصـل   ىقفتيه واللحم واخلضر يف األخـر  ىدللصيب فيجعل احلبوب يف إح كويعطي ذل
ـ  إىلأ له طعامه منها، ويذهب الرجل جل ليهيردار ال إىل كذل ذکَر أنَّ طوافه وحاجته، فال ي

 علـى أمتّ الوجوه، وهلـم   علىقطّ بل يؤدي ما محل  كيف ذل ةمن الصبيان خان األمان أحداً
 ١>!من فلوس ةمعلوم ةأجر كذل
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