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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

إن فريضة احلج من اهم الفرائض اإلسلمية اليت أوجبها اهلل تعاىل علـى اسسـلم   
كافــة وكلــ  ســـا ألــا مــن األحبيـــة الوــمجي، ايــم ان جلـــوب  يــ  اسســلم  تت ـــه   

ة اهلل وللتشــاور موســم احلــج اىل بيــت اهلل احلــرام حــ  فتمعــوا   دــ  واحــ  لعبو يــ
فيما بينهم وللتعري  على بعضهم اآلخر وسعرفة مشاكلهم وحلوألا، فاحلج يعتمج من 
ميــزات الــ ين اإلســلمجي حيــم فمــ  اكاــر عــ   مــن اسســلم    اعظــم مــ  ر يعرفــه 

 . 1ليشهدوا منافع لهم البشر، جال سبحانه: 
 ربـه رافضـاا كـو عبو يـة ا  وعن ما يلـ  احلـان نـ اهلل اهلل سـبحانه وتعـاىل يتوجـه اىل

عبو يته سبحانه وتعـاىل، فلـكل  عنـ  مـا ينهـجي مناسـوه يعـيج و  ة ج يـ ة يعاهـ  
اهلل تعــاىل  ــا علــى ا ئتمــار بــنوامر  وا نتهــاهلل عــن نواهيــه، باإلىــافة اىل تعرفــه علــى 

 اخوانه من مسلمجي العامل.
الروايـات واأل عيـة لكل  أك  اإلسلم على أحبية احلج جلميـ  اسسـلم  حـ  أن 

اسنثورة عن النيب األكرم وا ئمة اسعصوم  )عليهم السلم( حتم على حج يبت اهلل 
و مبـــا ان  2احلــرام     العمــر مـــرة واحــ ة فقــا بـــو   كــو عــام كمـــا ور    الــ عاهلل

( ادــبم مــن 2222222222اسســلم  جــ  بلفــت نفوســهم اىل مليــار  مســلم )

                                                           
 .21سورة احلج:  - 1
)الــ عاهلل والزيــارة(   ا عيــة شــهر رمضــان وفيهــا: )اللهــم ار جــ  حــج بيتــ  راجــ  )مفــاتيم اجلنــان( و - 2

 احلرام   عامجي هكا و  كو عام(.
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سق سة   مراسم احلج بالشوو الك  يتس   ستضافة الضرور  ان توون األماكن ا
 ح ان بيت اهلل احلرام مبا يتناسب م  هكا الع   األائو من اسسلم ..

وجـ  رــرمل اسرجـ  الــ ي  األعلـى اسفوــر اإلسـلمجي الوبــري آيـة اهلل العظمــى الســي  
ليييييحج حممـــ  احلســـي  الشـــريا   ) ام الـــه( هـــك  الفوـــرة البوـــر   هـــكا الوتـــاب )

فنشار )حفظه اهلل( اىل ىرورة ان حيج مخسون مليونـاا مـن  خمسون مليوناً كل عام(
 احل ان الورام ح  يتلئم م  نفوس اسسلم  حالياا . 

وأشار ككل    مق مة الوتاب اىل اخلطوط العريضة اليت جتعو مـن هـك  الفوـرة 
خلـــــــمجة عمليــــــة علـــــــى ســــــاحة الواجـــــــ  و  ذفــــــى ان هـــــــك  الفوــــــرة ااجـــــــة اىل كو  ا

 واألخصائي  ل راستها ح  توون متواملة.
مث يتطــرا اإلمــام الشــريا   اىل بعــض اآليــات والروايــات الــوار ة   احلــج واعمالــه  
كمــا يبــ  بعـــض أحوامــه وفلســـفته ومــا يــرتبا بـــاحلج وموــة اسورمـــة واس ينــة اسنـــورة 

 بشوو عام.
ا بطبعـه سـائل  اهلل ونظراا ألحبية هكا الوتـاب ومـا حـوا  مـن أرروحـة ج يـ ة جمنـ

 سبحانه وتعاىل ان يوفقنا سا فيه خري ودلمل .
 وآخر  عوانا ان احلم  هلل رب العاس  
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 المقدمة
 

 
 

 احلم  هلل رب العاس  ودلى اهلل على حمم  وآله الطاهرين.
حييج بيتييح الحييرام فيي  عييام   يي ا وفيي  كييل  اللهييم اقنقنيي ور    األ عيــة: )

 .3(عام
ـــــــــــــاهز  وجـــــــــــــاهلل   بعـــــــــــــض اإلحصـــــــــــــاهللات األخـــــــــــــرية: ان عـــــــــــــ   اسســـــــــــــلم  ن

 .4(نفر2555555555)
إىافة إىل أن التطور الصناعجي وما أشبه سهو الواري من األمـور،   سـرعة نقـو 

 احل ان وإعا هتم وترتيب ش وهنم وتلبية متطلباهتم.
مية تعيج حاليا فرتة من الوفرة   اسيزانية، ايـم خادة وان بعض ال ول اإلسل

 ميونها إجراهلل الع ي  من اسشاري  اإلمنائية والتطويرية.
هكا باإلىافة إىل أن تمجعات احملسن  لتوسعة وعمارة األماكن اسق سة    الـت 

 تفطجي الع ي  من اسشاري .
ا كانت الظروف فلوو كل ..  عونا إىل إموانية حج عشرة ملي  سابقا عن م

و)مفــــاتيم اجلنـــان( و)الــــ عاهلل  21مـــن أ عيـــة شــــهر رمضـــان بعــــ  كـــو فريضـــة: راجــــ  )اإلجبـــال( ص  - 1                                                           
 والزيارة(   أعمال شهر رمضان.

خــرية لعبــ  اهلل فهــ  النفيســجي، فانــه يــككر ان عــ   راجــ  كتــاب )عنــ ما حيوــم اإلســلم( الصــفحة األ - 1
 اسسلم  بلغ اسليارين.
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 . 5(لك  يستوعب الحج عشرة ماليينغري اليوم   كتابنا )
( نظــرا للتطــورات العظيمــة الــيت ليييحج خمسييون مليونييا كييل عييامواليــوم نــ عو )

حصــلت   لتلــ  الوســائو، والتزايــ  اسطــر    نفــوس العــامل اإلســلمجي، والطلبــات 
 اسلحة من  وع األمة اإلسلمية أل اهلل مناس  احلج.

ميون حتقق كل  إكا اخك العامل اإلسلمجي بالسري حنـو مبـا ا اإلسـلم، وجتـاو  و 
 الفوادو اسا ية واسعنوية اليت حتول  ون كل ، حيم حيانا القرآن احلويم إىل: 

إن   ه أمتكم أمة واحدة )وح ة األمة( والتلحم ب  اسسلم ، جال تعاىل: 


 فل ح و  جفرافية تفصو ب  اسسلم . 6
ويضيييع عييينهم إاييير م واألكيييالل التييي  كانييي  وإىل )احلريـــة(، جـــال ســـبحانه: 

عليهم
فل ىفا و  جيو   ن  من عمو اسسلم  وتق مهم، و  كبت   شجيهلل  7 

 من اسباحات.
إنميييا المومنيييون اخيييوةجـــال تعـــاىل:  وإىل )ا خـــوة(،

فـــل فـــرا بـــ  مســـلم  8 
ند اهلل اتقياكمان أكرمكم عومسلم إ  بالتقوي، جال سـبحانه: 

و   ـايز بـ   9 
  أ  بلـــ  مـــن بـــل  اإلســـلم، و   يـــ  … العـــرا والع مـــجي واألنـــ   والرتكـــجي و

/ ك  احل ــة /  25)لوــجي يســتوعب احلــج عشــرة مليــ ( كــراس كتبــه اإلمــام الشــريا     الوويــت  - 7                                                           
هــ  ار 1111هـ ورب  موـررا، كمـا ربـ  ىـمن كتـاب )احلـان   موـة واس ينـة( الطبعـة الاالاـة  1111

 جم اسق سة. القرآن احلويم 
 يشتمو هكا الوراس على فصول مخسة: 

 نقطة.  15الفصو األول: )تطوير العمران   اسشاعر( وفيه 
 نقطة. 17الفصو الااين: )تعمري اسشاه  استمجكة( وفيه 

 الفصو الاالم: )إعطاهلل احلريات لوافة اسسلم ( وفيه نقطتان.
 .  نقاط 15الفصو الراب : )التبليغ   احلج( وفيه 

 نقطة.  12الفصو اخلامس: )مساع ة اسسلم  ألجو احلج( وفيه 
 .12سورة األنبياهلل : اآلية  - 6
 .175سورة األعراف : اآلية  - 5
 .15سورة احل رات : اآلية  - 1
 .11سورة احل رات : اآلية  - 1
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اجملا ت: من البي  والشراهلل والتزويج والتزون واإلجامة والسفر وكو شجيهلل وشجيهلل. كما 
جال )دلى اهلل عليه وآلـه وسـلم(: )أيهـا النـاس ان ربوـم واحـ  وان أبـاكم واحـ ،   

ضــو لعــرا علــى ع مــجي و  لع مــجي علــى عــرا و  ألمحــر علــى أســو  و  ألســو  ف
 .12 على امحر إ  بالتقوي(

ومن الواىم اننـا إن  سـونا بقـوان  ا سـلم، وأخـكنا بنسـاليبه، وألفينـا القـوان  
واألساليب األخري.. يه نا األسـباب لوـجي ينهمـر النـاس اىل احلـج فيمـا   يقـو مـن 

 عام. مخس  مليونا كو
ولعو س ا  يطرمل هنا ليقول: كي  تستوعب تل  اسشاه  اسشرفة احمل و ة هكا 

 السيو من البشر؟ 
 واجلواب: إن األمر غري حمال بو ممون بع  ا لتفات اىل النقاط التالية:

 .11فاسواجيت ميون اسرور منها فقا :1
مــن اإلجــراهللات  وإكا وســعنا اسطــارات ونقــاط الــ خول المجيــة والبحريــة ويســرنا :2
... 

وإكا جعلنا اسطاف روابق متع  ة، ايم تسـتوعب العـ   اسـككور، وكـكل  : 3
واتخي وا مين مقيام إبيرا يم م يل مقام إبـراهيم )عليـه السـلم( 

حيـم جتـو   12 
 الصلة خل  الوعبة عن  اسقام أو خلفه   لتل  الطوابق.

ر ومـ  ربقــات، ولعــو ممــا وأيضـا إكا جعلنــا كــل مـن اسســعى وعرفــات واسشــع :5
 .13يسهو األمر جوا  الوجوف خارجها عن  ا ىطرار كما   النص

اهلل  ألا الفـــتم حممـــ  بـــن علــجي الوراجوـــجي. و  حتـــ  العقـــول عنـــه )دـــلى 21معــ ن اجلـــواهر: ص - 15                                                           
عليه وآله(: )أيها الناس ان ربوم واحـ  وان أبـاكم واحـ  كلوـم آل م وآ م مـن تـراب ان أكـرموم عنـ  

 اهلل اتقاكم وليس لعرا على ع مجي فضو ا  بالتقوي(.
عن  الضرورة. راج  )مناس  احلج( و)جام  مناسـ  احلـج( و)احلـان   موـة واس ينـة( و.. ل مـام  - 11

 اس ل  ) ام اله(.
 .127سورة البقرة : اآلية  - 12
 راج  موسوعة الفقه: كتاب احلج، ل مام اس ل  ) ام اله(. - 11
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 وككل  إكا جعلنا اجلمرات ربقات، وتوفر اجلمار    يعها. :6
وإكا أوفرنا الشيا  من لتلـ  الـبل ، إىـافة اىل إموـان توسـعة تربيـة اسواشـجي  :7

ف يييام ثالثيية أيييام فيي  الحييج   البلــ ، ولــو فــره عــ م هــك  الواــرة مــن الشــيا  
وسبعة إذا قجعتم 

14. 
وخادــة مــ  الــرومل اإلســلمية الــيت يتمتــ   ــا احل ــان حيــم ذــتلا بعضــهم  :8

، ويوـــون هنـــا  وحـــ ة عاسيـــة، جـــال 15بـــبعض كمـــا شـــاه ته جبـــو نيـــ  وأربعـــ  ســـنة
 سواء العاكف فيه والبادتعاىل: 


16. 

أرراف البل ين اسق س  بقـ ر  واخليام ـ ان مل تنب م ن احل ان ـ تضرب   :9
 يستوعب احل يج .

وتــــوفر وســــائو النقــــو الوافيــــة لنقــــو اجلميــــ ، وهــــكا أمــــر ميســــور   تقــــ م  :12
 الصناعة والت ارة احلادلة   العامل اليوم .

إىافة اىل لزوم التسهيو   أمور احل ان ورف  القيو  اسصطنعة كالتنشرية واجلوا  
  ج جبو عه  ا ستعمار.ما أشبه، كما كان أمر احل و

و  يســتفرب مــن كلــ  ففــجي  مــان اإلمــام الســ ا  )عليــه الســلم( حــج مــا يزيــ  
مليــون، فويــ   ــكا اليــوم الــك  تتمتــ  فيــه ال ولــة باإلموانــات النفطيــة  5/4علــى 

الوبـرية، وخادـة اكا اهتمـت الـبل  اإلسـلمية ـ خلي يـة وغريهـا ـ   كلـ  وسـاحبت 
  يســـتوعب إفا هـــا اكاـــر مـــن ســـنوات معـــ و ات بســـبب    هـــك  اسهمـــة الـــيت جـــ 

 التقنية احل ياة، مضافا اىل احملسن  من جتار اسسلم  وكفاهللاهتم.

 .116سورة البقرة : اآلية  - 11                                                           
وهكا أمر ج  يسّهو مسالة السون، باإلىافة إىل لزوم بناهلل الفنا ا الوبـرية ايـم حيتـو  كـو فنـ ا  - 17

األجـــور  هيــــ ة واألســـعار رخيصـــة مبــــا علـــى عشـــرة آ ف غرفـــة او مــــا أشـــبه، مـــ  ملحظــــة ان توـــون 
يتناســب مــ  حــال الزائــرين الوــرام، فــان رخــص األســعار وايفــاه جيمــة األجــور يوجــب كاــرة اسقبلــ ،  

 كما يوجب ارتفاع ا جتصا  أيضا.
 .27سورة احلج : اآلية  - 16



 

 1 

ليشيهدوا منيافع لهيمفإجراهلل هكا اسشروع احليو  ىرور ، جال سبحانه: 
17 
 مبا ينف  كو البشرية، والك  حيمو األمة العالية   تقـ  أمامـه احلـواجز واسوانـ  )فـان

 ... واهلل اسوفق واسستعان اسرهلل يطري  مته كما يطري الطائر جبناحيه(
 

 قم المقدسة 
  ي ق 1418ذي القعدة / 

 محمد الشيراني
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 الحج ف  القرآن الكريم

 
الحج أشهر معلومات فمن فرض فييهن  الحيج فيال قفي  و  جال سبحانه: 

مييه اهلل وتييزو دوا فييان خييير فسييوق و  جييدال فيي  الحييج ومييا تيعلييوا ميين خييير يعل
 . 18 الزاد التقوى واتقون يا أول  األلباب

إن الي ين كييروا وي يد ون عين سيبيل اهلل والمسيرد الحيرام وجال سـبحانه: 
اليي ي جعلنيياه سييواًء العيياكف فيييه والبيياد وميين يييرد فيييه بالحيياد بظلييم ن قييه ميين 

 .  19ع اب اليم 
ييي  أن   تشيير  بيي  شيييّاً و هيير  وإذ بو أنييا ربييرا يم مكييان البوجــال تعــاىل: 

 . 22 بيت  للطائيين والقائمين والر ك ع السرود
وأذ ن ف  الناس بالحج يأتو  قجياً  وعلي  كيل  ريامر ييأتين وجال سبحانه: 
من كل  فج  عميق

21 . 
ليشهدوا منافع لهم ويي كروا اسيم اهلل في  أي يام معلوميات علي  وجال تعاىل: 

فكلوا منها وأ عموا البائس اليقير ما قنقهم من بهيمة األنعام
22 . 

إن  ال يا والمروة من شعائر اهلل فمن حيج  البيي  أو اعتمير وجال عزوجـو: 
فال جناح عليه أن يط و ف بهما ومن تط وع خيراً فان اهلل شاكر عليم

23 . 

 .115سورة البقرة:  - 11                                                           
 .27سورة احلج:  - 11
 .26: سورة احلج - 25
 .25سورة احلج:  - 21
 .21سورة احلج:  - 22
 .171سورة البقرة:  - 21
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يسألونح عن األ ل ة قل    مواقي  للناس والحجوجال سبحانه 
24 . 

الحج  والعمرة هلل فان أح رتم فما استيسر من الهدي وأتمو ا وجال تعاىل: 
و  تحلقوا قؤوسكم حت   يبلغ الهدي محل ه فمن كيان مينكم مريضياً أو بيه أذى 
من قأسه فيدية من ايام أو ادقة أو نسح فإذا أمنتم فمين تمت يع بيالعمرة إلي  
 الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يرد ف يام ثالثية أي يام في  الحيج وسيبعة
إذا قجعتم تلح عشرة كاملة ذلح لمن لم يكن أ ليه حاريري المسيرد الحيرام 

25 واتقوا هلل وأعلموا أن اهلل شديد العقاب
. 

ثييييم  ليقضييييوا تييييينهم وليوفييييوا نيييي وق م وليط و فييييوا بالبييييي   وجــــال ســــبحانه: 
العتيق

26. 
يييييية مباقكيييييياً و ييييييدى وجــــــال تعــــــاىل  إن أو ل بييييييي  ورييييييع للنيييييياس لل يييييي ي ببك 

للعالمين
27. 

فيه آيات بين ات مقام إبرا يم ومن دخليه كيان آمنياً وهلل علي  جال سبحانه و 
النيييياس حييييج  البييييي  ميييين اسييييتطاع إليييييه سييييبياًل وميييين كييييير فييييان  اهلل كنيييي  عيييين 

العالمين
28. 

أجعلتم سقاية الحاج  وعماقة المسرد الحيرام كمين آمين بياهلل وجال تعـاىل: 
د اهلل واهلل   يهيييدي القيييوم والييييوم ا خييير وجا يييد فييي  سيييبيل اهلل   يسيييتوون عنييي

الظالمين
29 . 

وأذان ميين اهلل وقسييوله إليي  النيياس يييوم الحييج  األكبيير أن  اهلل  :وجــال عزوجــو

 .111سورة البقرة: - 21                                                           
 116سورة البقرة:  - 27
 .21سورة احلج:  - 26
 .16سورة آل عمران:  - 25
 .15سورة آل عمران:  - 21
 .11سورة التوبة:  - 21
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بريء من المشركين وقسوله فيإن تبيتم فهيو خيير لكيم وإن تيوليت م فياعلموا أن كيم 
 .  32 كير معرزي اهلل وبشر  ال ين كيروا بع اب أليم

 ين آمنوا أوفوا بالعقود أحل ي  لكيم بهيمية األنعيام يا أي ها الوجال سبحانه: 
إ   ما يتل  عليكم كير محل   ال يد وأنتم حرم إن  اهلل يحكم ما يريد

31 . 
يا أيه ا ال ين آمنوا   تحل يوا شيعائر اهلل و  الشيهر الحيرام و  وجال تعاىل: 

م وقريواناً وإذا الهدي و  القالئد و  آمي ن البي  الحرام يبتغون فضاًل من قب هي
حللتم فااطادوا و  يررمنكم شنآن قيوم أن ايدوكم عين المسيرد الحيرام أن 
تعتدوا وتعاونوا عل  البر  والتقوى و  تعاونوا عل  ارثم والعيدوان واتقيوا اهلل إن 

 . 32 اهلل شديد العقاب
جعل اهلل الكعبة البي  الحرام قيامياً للنياس والشيهر الحيرام وجال سـبحانه: 

هييدي والقالئييد ذلييح لتعلمييوا أن  اهلل يعلييم مييا فيي  السييماوات ومييا فيي  األقض وال
 .33 وأن اهلل بكل  ش ء عليم

و و ال ي كيف أييديهم عينكم وأييديكم عينهم بيبطن مك ية مين وجال تعاىل: 
بعد أن أظيركم عليهم وكان اهلل بما تعملون ب يراً 

34. 
رام أو الوعبـــة اسشـــرفة، او اىل غريهـــا مـــن اآليـــات اسرتبطـــة بـــاحلج أو اسســـ   احلـــ

 موة اسورمة، أو اسشاعر اسق سة ..

 .1سورة التوبة:  - 15                                                           
 .1سورة اسائ ة:  - 11
 .2سورة اسائ ة:  - 12
 .15سورة اسائ ة:  - 11
 .21سورة الفتم:  - 11
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 الحج ف  الروايات 
 

 هنا  روايات كارية ور ت   احلج وآ ابه وأحوامه و.. نككر بعضها:
فعـــن النـــيب )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(: )أيهـــا النـــاس علـــيوم بـــاحلج والعمـــرة، 

فســو اســاهلل الــ رن، وينفيــان الفقــر كمــا فتــابعوا بينهمــا فاهنمــا يفســلن الــكنوب كمــا ي
 . 35ينفجي النار خبم احل ي (

وعنه )دلى اهلل عليه وآلـه وسـلم(: )معاشـر النـاس، حّ ـوا البيـت بومـال الـ ين 
 .36والتفّقه، و  تنصرفوا عن اسشاه ، إ ّ بتوبة وإجلع(

 وعن علجي أمري اس من  )عليه السـلم( عـن رسـول )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(:
)من أرا   نياا وآخرة فلي م هـكا البيـت، مـا أتـا  عبـ  فسـنل اهلل  نيـاا إ ّ أعطـا  منهـا، 

 .37أو سنله آخرة إ ّ كخر له منها(
وعنــه )عليــه الســلم( عــن رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: )العمــرة إىل 

ــــة، ومــــن الــــكنوب   تففــــر إ ّ  العمــــرة كفــــارة مــــا بينهمــــا واحلّ ــــة استقّبلــــة ثوا ــــا اجلن
 .38بعرفات(

وعـــــن اإلمـــــام الصـــــا ا )عليـــــه الســـــلم(: )احلـــــان واسعتمـــــر وفـــــ  اهلل إن ســـــنلو  
أعطــاهم، وإن  عــو  أجــا م، وإن شــفعوا شــفعهم، وإن ســوتوا إبتــ أهم، ويعوّىــون 

 .1511مل 21باب 15ص 1مست ر  الوسائو ن  - 17                                                           
 15بــــــــــــاب 151ص 15. واسســــــــــــت ر  ن1511مل 27بــــــــــــاب 17ص 1مســــــــــــت ر الوســــــــــــائو ن  - 16

 .11552مل
 .1512مل 21باب 15ص 1مست ر  الوسائو ن  - 15
 .1515مل 21باب 15ص 1مست ر  الوسائو ن  - 11
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 .39بال رهم أل   رهم(
وعن اإلمام الباجر )عليه السلم( عن رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(   

خم: )معاشر الناس أحّ وا البيت، فما ور   أهو بيت إ ّ استفنوا، و  ختّلفـوا  غ ير
إّ  افتقروا، معاشر الناس! ما وج  باسوج  م من إ ّ غفر اهلل له ما سـل  مـن كنبـه 

 .42إىل وجته(
وعـن اإلمــام الصــا ا )عليــه السـلم(: )مــن حــّج ح ــة اإلسـلم فقــ  حــّو عقــ ة 

ّج حّ تـ  مل يـزل   خـري حـّ  ميـوت، ومـن حـّج ثـل  من الّنار من عنقه، ومن حـ
 .41ح ج متوالية، مثّ حّج أومل حيج فهو مبنزلة م من احلّج(

وجال رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: )مـن خـرن مـن موـة وهـو   يريـ  
 .42العو  إليها اجرتب أجله و نا عكابه(

ليــه الســلم( يقــول: )مــن وعــن عبــ  اهلل بــن ســنان، جــال: دعــت أبــا عبــ  اهلل )ع
 .43رج  من موة وهو ينو  احلّج من جابو  ي    عمر (

وعــن اإلمــام الصــا ا )عليــه الســلم(: )احلــان واسعتمــر   ىــمان اهلل، إن مــات 
متوجهـاا غفـر اهلل لـه كنوبــه، وإن مـات حمرمـاا بعاـه اهلل مّلبيــاا، وإن مـات بنحـ  احلــرم  

 .44رفاا غفر اهلل له  ي  كنوبه(بعاه اهلل من اآلمن ، وإن مات منص
وعــن رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: )احلــان ثلثــة: فنفضــلهم نصــيباا: 

، والتهــكيب ن 11مل 277ص 1. والوــا  ن11115مل 11بــاب  11ص 11وســائو الشــيعة ن - 11                                                           
 .15مل 1باب 21ص 7

 .1512مل 21باب 11ص 1مست ر  الوسائو ن  - 15
 .2257مل 2باب 216ص 2من   حيضر  الفقيه ن - 11
، ووسـائو الشـيعة 2221مل 2بـاب 225ص 2، ومن   حيضر  الفقيـه ن1مل 211ص 1الوا  ن - 12

   .11115ومل 11111مل 75باب 171ص 11ن
، والتهـــكيب 2و 1مل 255ص 1والوـــا  ن 11111مل 75بـــاب  171ص 11وســـائو الشـــيعة ن -11

 .2221مل 2باب 225ص 2، ومن   حيضر  الفقيه ن111مل 16باب  111ص 7ن
 .11111مل 11باب 11ص 11. ووسائو الشيعة ن11مل 276ص 1الوا  ن - 11
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رجو غفر له كنبه، ما تق م منه وما تـنخّر، ووجـا  اهلل عـكاب القـمج، وأّمـا الـك  يليـه: 
فرجو غفر له كنبه، ما تق م منـه، ويسـتنن  العمـو فيمـا بقـجي مـن عمـر ، وأمـاّ الـك  

 .45يليه: فرجو حفظ   أهله وماله(
وعن عيسى بن أا منصور جال: جال يل أبو عب  اهلل )عليه السلم(: )يا عيسى 

 .46إين أحب أن يرا  اهلل عّزوجو فيما ب  احلّج إىل احلّج وأنت تتهين للحّج(
وعن عكافر عن اإلمام الصا ا )عليه السلم( أنه جال له :)مـا مينعـ  مـن احلـج 

ة؟ جلت: جعلت فـ ا  العيـال. جـال: فقـال )عليـه السـلم(: إكا مـت فمـن   كّو سن
 .47لعيال ؟ أرعم عيال  اخلّو والزيت، وحّج  م كو سنة(

وعن اإلمام الصـا ا )عليـه السـلم(: )علـيوم اـّج هـكا البيـت فـن منو ، فـإن   
 .48إ مانوم احلّج  ف  موار  ال نيا عنوم، وأهوال يوم القيامة(

لصـا ا )عليـه السـلم(: )إكا كـان الرجـو مـن شـننه احلـّج كـّو سـنة، وعن اإلمام ا
مّث ختل  سنة فلم ذرن، جالت اسلئوة الكين علـى األره للـكين علـى اجلبـال: لقـ  
فق نا دوت فـلن، فيقولـون: ارلبـو  فيطلبـو  فـل يصـيبونه، فيقولـون: الّلهـم إن كـان 

أو حـبس ففـرّن عنـه، أو فعـو  حبسه  ين فـنّ  عنـه، أو مـره فنشـفه، أو فقـر فنغنـه،
 .49فافعو به، والناس ي عون ألنفسهم وهم ي عون سن ختّل (

وعــن اإلمــام الصــا ا )عليــه الســلم(:)إن اهلل عزوجــو ليففــر للحــان وألهــو بيــت 
احلــان ولعشــرية احلــان، وســن يســتففر لــه احلــان بقيــّة ك  احل ــة واحملــّرم ودــفر وشــهر 

. 1551مل 21بــــــــاب  16ص 1. وشــــــــبهه   مســــــــت ر  الوســــــــائو ن11مل 262ص 1الوــــــــا  ن -17                                                           
 .11111مل 11باب 151ص 11ووسائو الشيعة ن

 .11116مل 76باب 175ص 11. ووسائو الشيعة ن1مل 211ص 1الوا  ن - 16
 .11111مل 16باب  111ص 11، ووسائو الشيعة ن15مل 261ص 1الوا  ن -15
 .1517مل 15باب 11ص 1مست ر  الوسائو ن -11
 .11171مل 111ص 16باب 11. ووسائو الشيعة ن1مل 261ص 1الوا  ن -11
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 .52ربي  األول وعشر من ربي  اآلخر(
وعنـــه )عليـــه الســـلم(: )فـــإكا جضـــى نســـوه غفـــر اهلل لـــه كنوبـــه، وكـــان كا احل ـــة 
واحملــّرم ودــفر وشــهر ربيــ  األول أربعــة أشــهر توتــب لــه احلســنات، و  توتــب عليــه 

 .51السيئات، إ ّ أن ينيت مبوجبة فإكا مضت األربعة األشهر خلا بالناس(
 .52و  خمج آخر: )إ ّ أن ينيت بوبرية(

ار: أنــه ّلمــا أفــاه رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( تّلقــا  وعــن ابــن عّمــ
أعراا باألبطم، فقال: يا رسول اهلل، إين خرجت أري  احلّج ففات ، وأنا رجو مميـو ـ 
يعــ : كاــري اســال ـ فمــرين أدــن    مــايل مــا أبلــغ بــه، فالتفــت رســول اهلل )دــلى اهلل 

و أّن ل   نته كهبة محـراهلل أنفقتـه   سـبيو فقال: ل 53عليه وآله وسلم( إىل أا جبيس
 . 54اهلل، ما بلفت به ما بلغ احلان(

وعن إسحاا بن عمار جال: جلت للصا ا )عليـه السـلم(: إّن رجـلا استشـارين 
  احلــّج، وكــان ىــعي  احلــال، فنشــرت إليــه أن   حيــّج، فقــال )عليــه الســلم(: مــا 

 .55أخلق  أن  ره سنة. جال: فمرىت سنة 
)عليه السـلم(: )ليحـكر أحـ كم أن يعـوّا أخـا  عـن احلـج فتصـيبه فتنـة    وعنه

                                                           
بـاب ثـواب  16. وثـواب األعمـال وعقا ـا ص11175مل 11باب  151ص 11وسائو الشيعة ن - 75

 احلج والعمرة.
 1بـــــاب 11ص 7. والتهـــــكيب ن1مل 1بـــــاب 11ص 7. والتهـــــكيب ن1مل 271ص 1الوـــــا  ن - 71

 .1مل
ـــــــــاب 11ص 7التهـــــــــكيب ن - 72 ـــــــــاب  157ص 11. ووســـــــــائو الشـــــــــيعة ن2مل 1ب  11161مل 11ب

 .11117مل 12باب 111ص 11والوسائو ن
 اسم جبو. - 71
 .11111مل 12باب 116ص 11وسائو الشيعة ن - 71
 2. ومـن   حيضـر  الفقيـه ن217مل 16بـاب 175ص 7. والتهـكيب ن1مل 251ص 1الوا  ن - 77

 .2211مل 2باب 221ص
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 .56 نيا  م  ما يّ خر له   اآلخرة(
وعن اإلمام الواام )عليه السلم(: )إنا أهو بيت، حّج دـرورتنا ومهـور نسـائنا 

 .57وأكفاننا من رهور أموالنا(
لبيت إكا مل يون فيه وعن اإلمام الصا ا )عليه السلم(: )ما يعبن مبن ي ّم هكا ا

ثـــل  خصـــال: ورع حي ـــز  عـــن معادـــجي اهلل تعـــاىل، وحلـــم ميلـــ  غضـــبه، وحســـن 
 . 58الصحابة سن دحبه(

مل  7بـــاب 15ص 1ومســـت ر  الوســـائو ن  2217مل 2بـــاب 221ص 2مـــن   حيضـــر  الفقيـــه ن - 76                                                           
1111. 

ـــــــــه  - 75 ـــــــــاب 211ص 2، ومســـــــــت ر  الوســـــــــائو ن 755مل 111ص 1نمـــــــــن   حيضـــــــــر  الفقي  26ب
 .1572مل 11باب 72ص 1، واسست ر  ن 1151مل

 .115مل 111اخلصال: ص - 71
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 تواية لمن يريد الحج  
 

 من ودايا اإلمام الصا ا )عليه السلم( سن يري  احلج:
جــال )عليــه الســلم(: )إكا أر ت احلــّج ف ــّر  جلبــ  هلل مــن جبــو عزمــ  مــن كــو 

اب كو حاجب، وفّوه أمور  كّلها إىل خالق ، وتوكو عليه    يـ  شاغو وح 
ما يظهر من حركات  وسونات ، وسّلم لقضائه وحومه وج ر ، وو ّع ال نيا والراحة 
واخللــــق، وأخــــرن مــــن حقــــوا تلزمــــ  مــــن جهــــة اس لــــوج ، و  تعتمــــ  علــــى  ا   

اا ووبــا ا، وراحلتــ  وأدــحاب  وجوتــ  وشــباب  ومالــ ، لافــة أن يصــري كلــ  عــ وّ 
فان من اّ عى رىى اهلل واعتم  على من سوا  يصـري عليـه وبـا ا، لـيعلم أنـّه لـيس لـه 

 جوّة و  حيلة ألح  إ ّ بعصمة اهلل وتوفيقه. 
واستع  استع ا  من   يرجو الرجوع، وأحسن الصحبة، وراع أوجات فـرائض اهلل 

األ ب وا حتمـــال  وســـنن نبيـــه )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( ومـــا فـــب عليـــ  مـــن
 والصمج والشور والشفقة والس اوة وإياار الزا  على  وام األوجات. 

مث اغســو مبــاهلل التوبــة اخلالصــة كنوبــ ، وألــبس كســوة الصــ ا والصــفاهلل واخلضــوع 
 واخلشوع، وأحرم من كو شجيهلل مينع  عن ككر اهلل. 

 الوثقى.  ولّب مبع  إجابة دافية خالصة  اكية هلل    عوت  متمسواا بالعروة
ورــ  بقلبــ  مــ  اسلئوــة حــول العــرا كطوافــ  مــ  اسســلم  بنفســ  حــول 

 البيت. 
 وهرول هرولة هرباا من هوا ، وتمجياا من  ي  حول  وجوّت . 

واخـــرن عـــن غفلتـــ  و  ّتـــ   روجـــ  إىل مـــ ، و  تـــتمّن مـــا   حيـــو لـــ  و  
 تستحّقه. 
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 واعرتف باخلطايا بعرفات. 
بوح انيتــه وتقــرب إىل اهلل واتّقــه مبز لفــة، وادــع  بروحــ  وجــ   عهــ   عنــ  اهلل 

 إىل اسأل األعلى بصعو   إىل اجلبو. 
 واكبم حن رة األوي والطم  عن  الكبيحة. 

 وارم الشهوات واخلساسة وال ناهللة، واألفعال الكميمة عن  رمجي اجلمرات. 
 واحلق العيوب الظاهرة والبارنة الق شعر . 

 وكنفه وسرت  وكلهللته من متابعة مرا   ب خول  احلرم. وا خو   أمان اهلل 
و ر البيت متحّققاا لتعظيم داحبه ومعرفة جلله وسلطانه، واستلم احل ر رىاهللا 
بقسمته وخضوعاا لعزّته وو ع ما سـوا  بطـواف الـو اع. وادـ  روحـ  وسـّر  للقائـه 

 عن  اسروة.  يوم تلقا  بوجوف  على الصفا، وكن كا مرو  من اهلل نقياا أوداف 
واستقم على شرط حّ ت  هك  وفـاهلل عهـ   الـك  عاهـ ت مـ  ربّـ  وأوجبـت 
لــــه إىل يــــوم القيامــــة، واعلــــم بــــنن اهلل تعــــاىل مل يفــــرته احلــــج ومل ذصــــه مــــن  يــــ  

وهلل عليي  النيياس حييج البييي  ميين الطاعــات با ىــاجة إىل نفســه بقولــه عزوجــو: 
اسييتطاع إليييه سييبيالً 

 عليــه وآلــه وســلم( ســنة   خــلل و  شــرع نبيــه )دــلى اهلل 59
اسناســـ  علـــى ترتيـــب مـــا شـــرعه إ  للســـتع ا  واإلشـــارة إىل اســـوت والقـــمج والبعـــم 
والقيامــــة وفصــــو بيــــان الســــابقة مــــن الــــ خول   اجلنــــة أهلهــــا و خــــول النــــار أهلهــــا 

 . 62مبشاه ة مناس  احلّج من أوألا إىل آخرها ألويل األلباب وأويل النهى(

 .15سورة آل عمران:  - 71                                                           
البـــــاب الواحـــــ   15، وشـــــبهه   مصـــــبامل الشـــــريعة ص1مل 21بـــــاب 121ص 16اـــــار األنـــــوار ن - 65

 .255ص 2والعشرون   احلج. واحمل ة البيضاهلل: ن
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 انمن واايا لقم

 
وجــال لقمــان  بنــه: )إكا ســافرت مــ  جــوم فــنكار استشــارهتم   أمــر  وأمــورهم، 
وأكاــر التبســم   وجــوههم، وكــن كرميــاا علــى  ا   بيــنهم، إكا  عــو  فــنجبهم، وإكا 

 استعانوا ب  فاعنهم. 
 واستعمو رول الصمت وكارة الصلة وس اهلل النفس مبا مع . 

اجهـ  رأيـ  ألـم إكا استشـارو ، مث   وإكا استشه و  على احلّق فاشه  ألـم، و 
تعـــزم حـــ  تابـــت وتنظـــر و  جتـــب   مشـــورة حـــ  تقـــوم فيهـــا وتقعـــ  وتنـــام وتنكـــو 
وتصلجي وأنت مستعمو فورت  وحومت    مشورت  فإن من مل ميحـض النصـيحة 

 سن استشار  سلبه اهلل رأيه ونزع عنه األمانة. 
هم يعملــون فاعمــو معهــم، وإكا رأيــت أدــحاب  ميشــون فــامج معهــم، وإكا رأيــت

وإكا تصّ جوا وأعطوا جرىاا فاعا معهم، واد  سن هـو أكـمج منـ  سـناا، وإكا سـنلو  
 شيئاا فقو: نعم، و  تقو:  ، فإن )  ( عجّي ول م.. 

يا ب : إكا جاهلل وجت الصلة فـل ت خّرهـا لشـجيهلل دـّلها واسـرتمل منهـا فإهّنـا  يـن، 
 تنامن علـى  ابتـ  فـإن كلـ  سـري     برهـا ودّو    اعة ولو على رأس  ّن، و 

ولـــيس كلـــ  مـــن فعـــو احلومـــاهلل إ ّ أن توـــون   حممـــو ميونـــ  التمـــ    ســـرتخاهلل 
 اسفادو. 

وإكا جربــت مــن اسنــزل فــانزل عــن  ابتــ  وابــ أ بعلفهــا جبــو نفســ  فإهنــا نفســ . 
رهـا عشـباا، وإكا أر مت النزول فعليوم من بقاع األره بنحسنها لونـاا وألينهـا تربـة وأكا

فإكا نزلت فصّو ركعت  جبو أن جتلس، وإكا أر ت جضاهلل حاجت  فنبع  اسـكهب   
األره، وإكا ارحتلـــت فصـــّو ركعتــــ ، مثّ و ّع األره الـــيت حللـــت  ــــا وســـّلم عليهــــا 
وعلــى أهلهــا، فــإن لوــّو بقعــة أهــلا مــن اسلئوــة. وإن اســتطعت أن   تنكــو رعامــاا 
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 .حّ  تب أ فتصٌ ا منه فافعو
ـــاا، وعليـــ  بالتســـبيم مـــا  مـــت عـــاملا  وعليـــ  بقـــراهللة كتـــاب اهلل مـــا  مـــت راكب
عمـلا، وعليـ  بالـ عاهلل مـا  مـت خاليــاا، وإيـا  والسـري مـن أول الليـو وسـر   آخــر  

 . 61وإيا  ورف  الصوت   مسري (

 .51ص 2. وشبهه   احمل ة البيضاهلل ن2757مل 2باب 216ص 2  حيضر  الفقيه نمن  - 61                                                           



 

 22 

 
 حج قسول اهلل )ص( 

 
اهلل عليـه رو  عن اإلمام الصا ا )عليه السـلم( أنـه جـال: إن رسـول اهلل )دـلى 

وأذ ن ف  النياس  وآله وسلم( أجام باس ينة عشر سن  مل حيج، مثّ أنزل اهلل عّزوجـو
بالحج يأتو  قجاً  وعل  رامر يأتين من كل فج  عميق

62. 
فنمر )دلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( اسـ كن  أن ي كنّـوا بـنعلى أدـواهتم بـنن رسـول 

امه هكا، فعلم بـه مـن حضـر اس ينـة وأهـو اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم( حيّج   ع
العوايل واألعراب، فاجتمعوا حلـّج رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( وإمنّـا كـانوا 

 تابع  ينظرون ما ي مرون به فيتّبعونه أو يصن  شيئاا فيصنعونه.
ف ـــرن رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(   أربـــ  بقـــ  مـــن ك  القعـــ ة، 

هـــى إىل ك  احلليفـــة، فزالـــت الشـــمس اغتســـو، مثّ خـــرن حـــّ  أتـــى اسســـ   فّلمـــا انت
الــك  عنــ  الشــ رة فصــّلى فيــه الظهــر، مثّ عــزم علــى احلــّج مفــر اا، وخــرن حــ  انتهــى 
إىل البي اهلل عن  اسيو األول، فصّ  له داران، فّل  باحلّج مفـر اا وسـاا األـ   سـتاا 

 وست ، أو أربعاا وست . 
مّوة   سلخ أرب  من ك  احلّ ة، فطاف بالبيت سبعة أشواط،  حّ  انتهى إىل

مّث دّلى ركعت  خل  مقام إبراهيم، مثّ عا  إىل احل ر فاستلمه وج  كان اسـتلمه   
فابـ أ مبـا بـ أ اهلل عّزوجـو  إن  ال يا والمروة من شعائر اهللأّول روافه، مّث جال: 

  الصــفا واسـروة شــجيهلل دــنعه اسشــركون، بـه، وإّن اسســلم  كــانوا يظنـون إّن الســعجي بــ
إن  ال يا والمروة من شعائر اهلل فمن حيج  البيي  أو اعتمير فننزل اهلل عّزوجو: 

فال جناح عليه أن يطوف  بهم 
63 . 

 . 25سورة احلج:  - 62                                                           
 .171سورة البقرة:  - 61
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مثّ أتــى الصــفا فصــع  عليــه واســتقبو الــركن اليمــاين فحمــ  اهلل وأثــ  عليــه، و عــا 
 احن ر إىل اسروة حّ  فرغ من سعيه.مق ار ما يقرأ سورة البقرة مرتّسلا، مثّ 

فلّمــا فــرغ مــن ســعيه وهــو علــى اســروة أجبــو علــى النــاس بوجهــه فحمــ  اهلل وأثــ   
عليه، مثّ جال: إّن هكا جمجائيو )عليه السلم(، وأومى بي   إىل خلفه، ينمرين أن آمر 
و من مل يسق منوم ه ياا أن حيّو، ولو استقبلت من أمر  ما است برت لصـنعت ماـ

مـا أمــرتوم، ولوــّ  سـقت األــ   و  ينبفــجي لسـائق األــ   أن حيــّو حـّ  يبلــغ األــ   
 حمّله. 

 جال: جال رجو من القوم: لن رجن ح ّاجاا وشعورنا تقطر.
 فقال له رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم(: أماّ أن  لن ت من  كا أب اا. 

ل اهلل عّلمنـــا  يننـــا كننّـــا فقـــال لـــه ســـراجة بـــن مالـــ  بـــن جعشـــم الونـــاين: يـــا رســـو 
 خلقنا اليوم، فهكا الك  أمرتنا به لعامنا هكا أم سا يستقبو؟ 

فقال له رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: بـو هـو لألبـ  إىل يـوم القيامـة، 
مثّ شــــــب  أدــــــابعه بعضـــــــها إىل بعــــــض وجـــــــال:  خلــــــت العمـــــــرة   احلــــــّج إىل يـــــــوم 

 .  64القيامة(

بــــاب   أنــــواع  266ص 1، وشــــبهه   فقــــه القــــرآن ن211مل 16بــــاب  177ص 7التهــــكيب ن - 61                                                           
 احلج.
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 المواقي 

 يــ  )ميقــات( وهــو اسوــان الــك  حيــرم منــه، وتفصــيو احوــام اسيقــات اسواجيــت 
 ، والي  اداهلل اسواجيت:65مككور   مناس  احلج

 العقيق، وهو: ميقات العراجي  والن  يّ  ومن وا هم. األول:
 مس   الش رة، وهو: ميقات أهو اس ينة. النان :
ميقـــات أهـــو مصـــر  اجلحفـــة، و هـــو: ميقـــات أهـــو الشـــام، وهـــو أيضـــاا  النالييي :

 واسفرب.
يلملــم، وهــو: ميقــات أهــو الــيمن، ويقــال: )اسلــم، ويرمــرم(: جبــو علــى  الرابييع:

 مرحلت  من مّوة.
 جرن اسنا ل، بفتم القاف وسوون الراهلل، وهو: ميقات أهو الطائ . الخامس:
 موة اسورمة، وهو: ميقات حّج التمت . السادس:
 منزله اجرب اسواجيت اخلمسة إىل موة. ويرة األهو، ميقات من كان  السابع:
حماكات اسيقات، وهو: ميقـات مـن حـّج علـى رريـق   يفضـجي إىل أحـ   النامن:
 اسواجيت.

 أ ىن احلو، وهو: ميقات العمرة اسفر ة الواجعة بع  حّج اإلفرا  والقران. التاسع:
يـت ومـا فّخ، وهو: ميقات الصبيان   اجلملـة، وجـ  ككرنـا تفصـيو اسواج العاشر:

 . 68وجامعه 67، ومناس  احلج66يتعلق  ا من األحوام   الفقه
جال اإلمام الصا ا )عليه السلم(: )من  ام احلج والعمرة أن حتـرم مـن اسواجيـت 

 . ل مام اس ل  ) ام اله(.71-71راج  مناس  احلج: ص - 67                                                           
 .165كتاب احلج ص  11فقه ن موسوعة ال -66
 منه. 71-71مسنلة ورب  مورراا. راج  ص  727حيتوي هكا الوتاب على  - 65
 مسنلة. رب  ثل  مرات.  1116أ  )جام  مناس  احلج( حيتو  على  - 61
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 . 69اليت وجّتها رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم(   جتاو ها إ ّ وأنت حمرم(
سـلم( هـو الرجـو يـ خو مّوـة وجال حمم  بن مسلم: سـنلت أبـا جعفـر )عليـه ال
 .72بفري إحرام؟ فقال:   إ ّ أن يوون مريضاا أو به بطن(

وعن عادم بن محي : جلت ألا عبـ  اهلل )عليـه السـلم( أيـ خو أحـ  احلـرم إ ّ 
 . 71حمرماا؟ جال: ) ، إ ّ مريض أو مبطون(

وينبفـــجي للحـــان أن يعمـــو حســـب مـــا روا  اسســـت ر  مـــن اإلمـــام الســـ ا  )عليـــه 
الســـلم( حيـــم جـــال )عليـــه الســـلم( للشـــليب: )أنزلـــت اسيقـــات وجتـــّر ت عـــن لـــيا 

 الاياب واغتسلت؟ 
 جال: نعم. 

جــال )عليـــه الســـلم(: فحـــ  نزلـــت اسيقـــات نويـــت أنّـــ  خلعـــت ثـــوب اسعصـــية، 
 ولبست ثوب الطاعة؟ 

 جال:  . 
جـــال )عليـــه الســـلم(: فحـــ  جتـــّر ت عـــن لـــيا ثيابـــ  نويـــت أنـــ  جتـــّر ت مـــن 

 لرياهلل والنفاا وال خول   الشبهات؟ ا
 جال:  .

 جال )عليه السلم(: فح  اغتسلت نويت إن  اغتسلت من اخلطايا والكنوب؟ 
 جال:  . 

جــــال )عليـــــه الســــلم(: فمـــــا نزلــــت اسيقـــــات و  جتــــّر ت عـــــن لــــيا الايـــــاب و  

 211ص 7، والتهـــــــــــكيب ن12مل 1بـــــــــــاب 71ص 7والتهـــــــــــكيب ن 1مل 111ص 1الوـــــــــــا  ن - 61                                                           
 .1مل 16باب

، ووســــــــائو 2مل 167بــــــــاب  217ص 2، وا ستبصــــــــار ن56مل 1بــــــــاب 167ص 7التهــــــــكيب ن -55
 .  16621مل 75باب 151ص 12الشيعة ن

، وا ستبصــــار 117مل 16بــــاب 161ص 7، والتهــــكيب ن57مل 1بــــاب 167ص 7التهــــكيب ن - 51
 .1مل 167باب 217ص 2ن
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 .72اغتسلت(
لــرومل ممــا يعــمج عنــه أجــول : ألن لألعمــال أبــ اناا وأرواحــاا، وألــا مظــاهر وبــوارن، وا

باللب، واللب   اإلحرام وغسله ما ككر  اإلمام )عليه السـلم( ومـن الواىـم أنـه   
 نف    الب ن إكا جتّر  من الرومل و  فائ ة   شجيهلل جتر  عن اللب.

 .11555مل 15باب 166ص 15مست ر  الوسائو ن - 52                                                           
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 ف  دعاء ارحرام
و  دــحيحة ابــن عّمــار عــن أا عبــ  اهلل )عليــه الســلم(جال: فــإكا انفتلــت مــن 

اهلل عّزوجو وأثن عليه، ودّو على النيب )دلى اهلل عليه وآله وسـلم( ـ  الصلة فنمح 
إىل جوله ـ الّلهم فتّمم يل ح جي، الّلهم إين أري  التمت  بالعمرة إىل احلّج على كتاب  
وســــّنة نبّيــــ ، دــــلوات  عليــــه وآلــــه، فــــإن عــــره يل عــــاره حيبســــ  فحّلــــ  حيــــم 

 تون حّ ة فعمرة، أحرم ل  شـعر  حبست  لق ر  الك  ج ّرت علجّي، اللّهم إن مل
وبشــر  وحلمــجي و مــجي وعظــامجي ولّــجي وعصــيب مــن النســاهلل والايــاب والطيــب أبتفــجي 

 .73بكل  وجه  وال ار اآلخرة(
و  دـــحيحة محّـــا  بـــن عامـــان عنـــه )عليـــه الســـلم(: )جـــال: جلـــت: إيّن أريـــ  أن 

إيّن أريــ  أن أ تــ  أ تّــ  بــالعمرة إىل احلّــج، فويــ  أجــول؟ جــال )عليــه الســلم(: الّلهــم 
 . 74بالعمرة إىل احلّج على كتاب  وسّنة نبّي  وإن شئت أىمرت الك  تري (

 .2771مل 2باب 111ص 2من   حيضر  الفقيه ن - 51                                                           
 165ص 2، وا ستبصــــــــار ن61مل 1بـــــــاب 51ص 7، والتهـــــــكيب ن1مل 112ص 1نالوـــــــا   - 51

 .2765مل 2باب 111ص 2، ومن   حيضر  الفقيه ن1مل 11باب
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 التلبية

)عليـــه الســـلم( فلّمـــا أحـــرم   جـــال ســـفيان بـــن عيينـــة : )حـــج علـــجي بـــن احلســـ  
واستوت به راحلته ادفر لونه، ووج  عليـه الرعـ ة، ومل يسـتط  أن يلـيب، فقيـو لـه: مل 

 .75  ليه السلم(: أخشى أن يقول را:   لبي  و  سع ي (  تليب؟ فقال )ع
وعن مال  بن أنس: ) لق  ح  ـت معـه ـ أ  الصـا ا )عليـه السـلم( ـ سـنة، 
فّلما استوت به راحلته عن  اإلحرام، كان كّلما هّم بالتلبية انقط  الصوت   حلقه، 

أن تقـول، فقـال: يـا  وكا  أن ذّر من راحلته، فقلت: يا بن رسول اهلل!  بّ  ل  مـن
بن أا عـامر! كيـ  أجسـر أن أجـول: لبيـ  الّلهـم لبيـ ، وأخشـى أن يقـول عزوجـو 

 .76يل:   لبي  و  سع ي (
ـــة،  ـــه الســـلم(: )ســـنلته مل جعلـــت التلبي وعـــن احللـــيب، عـــن اإلمـــام الصـــا ا )علي

 وأذ ن في  النياس بيالحج  فقال: إّن اهلل عّز وجو أوحى إىل إبراهيم )عليـه السـلم( 
يأتو  قجياً  وعلي  كيل ريامر ييأتين مين كيل فيج عمييق

، فنـا ي فنجيـب مـن  77
  78كّو وجه يلّبون(.

وعن سليمان بن جعفر، عن اإلمام أا احلسن )عليه السـلم( سـنلته عـن التلبيـة 
وعّلتها، فقال: )إّن الناس إكا أحرموا نا اهم اهلل تبـار  وتعـاىل فقـال: عبـا   وإمـائجي 

كما أحرمتم يل، فقوألم: لبيـ  الّلهـم لبيـ ، إجابـة هلل عزوجـو ألحرمنوم على النار  
 .79على ن ائه ألم(

 .112ص 11اار األنوار: ن - 57                                                           
 .15676مل  11باب  115ص 1مست ر  الوسائو ن - 56
 .25سورة احلج: - 55
 12الوســائو ن، و 16775مل 16بــاب 151ص 12، وســائو الشــيعة ن1مل 117ص 1الوــا  ن - 51

 .16775مل 16باب 155ص
 .16772مل 16باب 57ص 12، ووسائو الشيعة ن1مل 15ص 1الوا  ن - 51
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وعــن اإلمــام الصــا ا )عليــه الســلم( جــال: )إن رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه 
وســلم( ســا أحــرم أتــا  جمجائيــو )عليــه الســلم( فقــال لــه: مــر أدــحاب  بــالعّج والــاّج، 

 .82: حنر الب ن(فالعّج، : رف  الصوت بالتلبية، والاجّ 

ــــاب 12ص 7، والتهــــكيب ن7مل 116ص 1الوــــا  ن - 15                                                             2، ومــــن   حيضــــر  الفقيــــه ن115مل 1ب
 .1751مل 2باب 127ص
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 دائرة الحرم

أوليييييم ييييييرو أن يييييا جعلنيييييا حرمييييياً آمنييييياً ويتخط يييييف النييييياس مييييين جـــــال تعـــــاىل: 
حولهم

 فانه حييا بالوعبة ثل   وائر توون ح اا للحرم:81
كراعـاا  37212فحّ  احلرم من جهة الطـائ  علـى رريـق عرفـة مـن بطـن عرنـة: 

ــ    18333بــكراع اليــ ، أ   ر بــاب بــ  شــيبة إىل العلمــ  مــرتاا تقريبــاا وكلــ  مــن ج 
 اللكين حبا علمة حل  احلرم من جهة عرفة. 

وحـّ   مــن جهــة العــراا مـن ج ــ ر بــاب بــ  شـيبة إىل العلمــ  اللــكين حبــا علمــة 
كراعــاا بــكراع  27252حلــ  احلــرم   رريــق العــراا، واللــكين حبــا جبــاّ ة وا   يلــة: 

 مرتاا تقريباا. 13353/ 5الي  ويعا ل 
كراعـاا بـكراع  12422مـن جهـة التنعـيم، وهـجي رريـق اس ينـة ومـا يليهـا: وحّ    

ــ ر بــاب العمــرة إىل أعــلم احلــرم الــيت    6148اليــ ، أ   مــرتاا تقريبــاا وكلــ  مــن ج 
 األره من هك  اجلهة،   اليت على اجلبو.

وحّ  احلرم من جهة اليمن من ج ار باب إبراهيم )عليه السلم( إىل علمة حّ  
 12229/  75كراعــاا بــكراع اليــ ، ويعــا ل كلــ   24529  هــك  اجلهــة احلــرم 

 مرتاا تقريباا.
 وعلى حّ  احلرم من جهة اجلنوب: موان يقال له )أىاة(. 
ومـــن الفـــرب مبيـــو جليـــو إىل الشـــمال: جريـــة )احل يبيـــة( وهـــجي الـــيت  ـّــت  ـــا بيعـــة  

 . 82الرىوان
انة( أحرم منه النيب )دلى ومن الشرا على رريق الطائ : موان يقال له )اجلعر 

 اهلل عليه وآله وسلم(   رجوعه من الطائ  بع  فتم موة. 
 .65سورة العنوبوت:  - 11                                                           

 .11ص 2راج  كتاب )وألول مرة   تاريخ العامل( ن - 12
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وهك  الـ ائرة جعلهـا اهلل ماابـة للنـاس وأمنـاا، بـو أمـن فيـه احليـوان والنبـات، فحـّرم 
التعّره لصي ها ومن  أن ذتلى خلهـا )حشيشـها( أو يعضـ  شـ رها ومعـ  جعلـه 

 حرماا، أنّه شرّع كل .
نصـب علمـات علـى حـ و  احلـرم، هـو إبـراهيم اخلليـو )عليـه السـلم(  وأّول من

 .83بإرشا  جمجائيو تعظيماا للبيت وتشريفاا 
 وإلي  بعض ما ور  من األئمة اسعصوم  )عليه السلم(   حرمة احلرم وحّ  : 

 عــن ابــن ســنان، جــال: )ســنلت أبــا عبــ  اهلل )عليــه الســلم( عــن جولــه تعــاىل: 
البيت ع  أم احلرم؟ جال )عليـه السـلم(: مـن  خـو احلـرم  84مناً ومن دخله كان آ

من الناس مست رياا به فهو آمن من س ا اهلل، ومن  خله مـن الـوحج والطـري كـان 
 . 85آمناا من أن يهان أو ي كي حّ  ذرن من احلرم(

وعنــه )عليــه الســلم(: )إكا أحــ   العبــ    غــري احلــرم جنايــة مث فــر إىل احلــرم مل 
ألحـــ  أن ينخـــك    احلـــرم، ولوـــن مينـــ  مـــن الســـوا و  يبـــاي  و  يطعـــم و  يســـ  

يسقى و  يوّلم، فإنّه إكا فعـو كلـ  بـه يوشـ  أن ذـرن وي خـك، وإكا جـ    احلـرم 
 .86جناية أجيم عليه احل    احلرم، ألنه مل ي ع للحرم حرمته(

إ ّ بعـ  تطبيـق كافــة مث   ذفـى إنـا ككرنـا    لــة مـن كتبنـا إن احلـ و    تقــام  

 .11515مل 21باب  165ص  1اج  مست ر  الوسائو نر - 11                                                           
 .15سورة آل عمران:  - 11
 1. ومســــت ر  الوســــائو ن212مل 16بــــاب 111ص 7. والتهــــكيب ن1مل 226ص 1الوــــا  ن - 17

 .11525مل 1باب 121ص
. ومـن  حيضـر  الفقيـه 6مل 1بـاب 216ص 15. وشـبهه   التهـكيب ن2مل 226ص 1الوا  ن - 16

ما: )عن أا عب  اهلل )ع(   الرجـو فـ    غـري احلـرم مث يل ـن . وفيه7221مل 2باب 117ص 1ن
  احلـــرم؟ فقـــال:   يقـــام عليـــه احلـــ  و  يطعـــم و  يســـقى و  يولـــم و  يبـــاي  فإنـــه إكا فعـــو كلـــ  بـــه 
يوشــ  أن ذــرن فيقــام عليــه احلــ  وإن جــ    احلــرم جنايــة أجــيم عليــه احلــ    احلــرم فإنــه مل يــر للحــرم 

 حرمة.
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 .87أحوام اإلسلم، وإمّنا يوون التن يب والتفرمي وحنوحبا 
 . 88كير محل   ال يد وأنتم حرموجال عّز من جائو: 

وجال اإلمام الصا ا )عليه السلم(: )  تستحلّن شيئاا من الصـي  وأنـت حـرام، 
ا  ، و  تشـــر إليـــه و  وأنـــت حـــلل   احلـــرم، و  تـــ ّلن عليـــه حمـــلا و  حمرمـــاا فيصـــط

 .89فيستحّو من أجل ، فإن فيه ف اهلل سن تعّم  (
وج  سئو اإلمام الصا ا )عليه السلم( عن الصي  يصا    احلو مثّ فاهلل به إىل 
احلرم وهو حجّي، فقال: )إكا أ خله احلرم فق  حـّرم عليـه أكلـه وإمسـاكه، فـل تشـرتين 

جــجيهلل بــه إىل احلــرم مــكبوحاا فــل بــنس بــه   احلــرم إ ّ مــكبوحاا جــ  كبــم   احلــّو، مثّ 
 . 92للحلل(

وعن أبان بن تفلب جال: كنت م  أا عبـ  اهلل )عليـه السـلم( مزاملـة بـ  موـة 
واس ينة، فلّما انتهى إىل احلرم نزل واغتسو وأخك نعليه بي يـه، مثّ  خـو احلـرم حافيـاا، 

نعت تواىـعاا هلل، فصنعت ماو ما دن ، فقال: )يـا أبـان مـن دـن  ماـو مـا رأيتـ  دـ
حمـــا اهلل عنـــه مائـــة ألـــ  ســـيئة، وكتـــب لـــه مائـــة ألـــ  حســـنة، وبـــ  اهلل لـــه مائـــة ألـــ  

 . 91 رجة، وجضى له مائة أل  حاجة(
أجــول: اســرا  اجتضــاهلل العمــو كلــ  فيوــون مــن بــاب اسقتضــجي   العلــة التامــة كمــا 

ككر    ككر   احلومة، هكا وإكا مل تون للش ص من السيئات ح  يففر له كما
أشــار اإلمــام الشــريا     كتــاب )إكا جــام اإلســلم   العــراا( بعــ م إجــراهلل احلــ و    ماــو هــكا  جــ  - 15                                                           

الزمـــان ا  بعـــ  تطبيـــق كافـــة القـــوان  اإلســـلمية، فراجـــ . كمـــا ككـــر داحتـــه ) ام الـــه(   الفقـــه: إن 
نظــــر إلجــــراهلل احلــــ و  عشــــرات الشــــرائا فمــــالا هنــــا  أكاــــر مــــن أربعــــ  شــــرط إلجــــراهلل حــــ  الســــرجة، ا

 كتاب ال ولة اإلسلمية(.  151)موسوعة الفقه: ن 
 .1سورة اسائ ة : - 11
 .15111مل  15باب  11ص 11، ووسائو الشيعة ن1مل 111ص 1الوا  ن- 11
ـــــــــــاب  156ص 7، والتهـــــــــــكيب ن1مل 211ص 1الوـــــــــــا  ن - 15  2، وا ستبصـــــــــــار ن226مل 16ب

 رمى.وفيهما اختلف بسيا ب  ا عن كلمة يصا  كلمة  7مل 111باب  211ص
 117ص 11، ووســـائو الشـــيعة ن1مل 1بـــاب 15ص 7، والتهـــكيب ن1مل 111ص 1الوـــا  ن - 11

 .15772مل  1باب
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 الرواية فيعطى بنسبته من احلسنات وما أشبه.
وعن عبي ة احلّكاهلل جال:  املت أبا جعفـر )عليـه السـلم( فيمـا بـ  مّوـة واس ينـة 

 .92فلّما انتهى إىل احلرم اغتسو، وأخك نعليه بي يه، مثّ مشى   احلرم ساعة(
لفـزع األكـمج، وجال اإلمام الصا ا )عليه السـلم(: )مـن  فـن   احلـرم أمـن مـن ا

 . 93فقلت له: من بّر الناس وفاجرهم، جال: من بّر الناس وفاجرهم(
وعنــه )عليــه الســلم(: ) مــن مــات   أحــ  احلــرم  بعاــه اهلل مــن اآلمنــ ، ومــن 

 .94مات ب  احلرم  مل ينشر له  يوان(
 .95وعنه )عليه السلم(: )ومن  فن   احلرم أمن من الفزع األكمج(

 ا )عليه السلم(   حـ يم: )وإكا جـ    احلـرم جنايـة أجـيم وعن اإلمام الصا
 .96عليه احلّ  ألنّه مل يرع للحرم حرمة(

 .  97ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ن قه من ع اب أليم جال تعاىل: 
وجيو للصا ا )عليه السلم(: إّن سبعاا من سباع الطري على الوعبة لـيس ميـّر بـه 

فقــال )عليــه الســلم(: )أنصــتوا لــه واجتلــو  فإنــه جــ   شــجيهلل مــن محــام احلــرم إ ّ ىــربه،
 . 98احل (

وعـــن اإلمـــام البـــاجر )عليـــه الســـلم( جـــال: )أمـــر رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه 
وســـلم( بقتـــو الفـــنرة   احلـــرم واألفعـــى والعقـــرب والفـــراب األبقـــ  ترميـــه فـــإن أدـــبته 

 .15771مل 1باب 116ص 11، ووسائو الشيعة ن2مل 111ص 1الوا  ن - 12                                                           
، ووســــــائو 2252مل 2بـــــاب 221ص 2، ومــــــن   حيضـــــر  الفقيــــــه ن26مل 221ص 1الوـــــا  ن - 11

 .15562مل 11باب 215ص 11لشيعة ن، ووسائو ا1211مل 11باب 162ص 1الشيعة ن
 .  75مل 17باب  152ص 5اار األنوار ن- 11
 .2مل 1باب  115ص 11، والبحار ن71مل 17باب  152ص 5اار األنوار ن - 17
ــــاب 216ص 15، والتهــــكيب ن2مل 226ص 1الوــــا  ن - 16  1، ومــــن   حيضــــر  الفقيــــه ن6مل 1ب

 .7221مل 2باب 117ص
 .27سورة احلج:  - 15
. والوســــــائو 2121مل 2بــــــاب 271ص 2. ومــــــن   حيضــــــر  الفقيــــــه ن1مل 225ص 1الوــــــا  ن - 11

 .15211مل 12باب 11ص 11ن
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رة )الفويســقة( وجــال: إهّنــا فنبعــ   اهلل وكــان )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( يســّمى الفــن
 .99توهجي السقاهلل وتضرم البيت على أهله(

مل  11بـاب 715ص 12، ووسـائو الشـيعة ن2511مل 2بـاب 161ص 2من   حيضـر  الفقيـه ن - 11                                                           
15517. 
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 أسماء مك ة المكرمة

وألــــكا البلــــ  اسبــــار  أدــــاهلل متعــــ  ة، وحنــــن نقتصــــر علــــى بعــــض مــــا ور  منهــــا   
 اسصح  الشري :

والتيييين والزيتيييون و يييوق : البلـــ  األمـــ : وجـــ  أجســـم اهلل بـــه   جولـــه تعـــاىل: 1
مينسينين و  ا البلد األ

122. 
و ييو اليي ي كييف  أيييديهم عيينكم وأيييديكم : مّوــة اسورمــة: جــال اهلل تعــاىل: 2

يية ميين بعييد أن أظيييركم عليييهم  عيينهم بييبطن مك 
، دّيــت بــكل  لّقلــة مائهــا، 121

، وجيــــو: ألهنــــا حتــــّ  122أخــــكاا مــــن جــــوألم: )أمتــــ  الفصــــيو ىــــرع أّمــــه( إكا امتّصــــه
 الكنوب أّ  تكهب  ا. 

إن  أول بيييي  وريييع للنييياس للييي ي ، جـــال ســـبحانه: بّوـــة: بالبـــاهلل اسوحـــّ ة: 3
ببك ة مباقكاً و دى للعالمين

123. 
 . 124ولتن ق أم  القرى ومن حولهاأّم القري: جال اهلل تعاىل:  :4

وجال اإلمام الصا ا )عليه السلم(: )إمنّا دّيـت مّوـة بّوـة،  ن النـاس يتبـاكون 
 .125فيها(

ا دّيـــت مّوـــة بّوـــة ألنـــه ينبـــ  الرجـــال وعـــن اإلمـــام البـــاجر )عليـــه الســـلم(: )إمّنـــ
 .126والنساهلل(

 .1-1سورة الت :  - 155                                                           
 .21سورة الفتم:  - 151
 راج  كتب اللفة. - 152
 .16سورة آل عمران:  - 151
 .12ام: سورة األنع - 151
 .15515مل 11باب  215ص 11وسائو الشيعة ن - 157
 .6151مل  7باب 126ص 7وسائو الشيعة ن - 156
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ومن فضو موة اسورمة:  عاهلل إبراهيم )عليـه السـلم( ألـا وألهلهـا، جـال سـبحانه 
قب نيا إني  أسيكن  ميين ذقيتي  بيواد كييير ذي حوايـة عـن إبـراهيم )عليـه الســلم(: 

إلييهم نقع عند بي  المحر م قب نا ليقيموا ال الة فاجعل أفّيدة مين النياس تهيوي 
واقنقهم من النمرات لعل هم يشكرون 

127 . 

 .15سورة إبراهيم:  - 155                                                           
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 من أحكام مك ة المكرمة

هنـــا  أحوـــام كاـــرية سّوـــة اسورمـــة، فمنهـــا حوـــم اللقطـــة اخلـــاص  ـــا وجـــ  ككرنـــا 
، ومنها جوا  التمـام فيهـا للمسـافر، فيوـون لـرياا بـ  أن يصـلجي 128تفصيله   الفقه
 جصراا أو  اماا. 

بــت إىل أا جعفــر )عليــه الســلم( أّن الروايــة جــ  وعــن علــجي بــن مهزيــار، جــال: كت
اختلفـت مـن آبائـ    اإل ــام والتقصـري   احلـرم ، إىل أن جــال: فوتـب  طّـه: جــ  
علمت يرمح  اهلل فضو الصلة   احلرم  على غريحبا فإيّن أحّب ل  إكا  خلتهما 

: إين كتبـت أن   تقّصر وتوار فيهمـا الصـلة، فقلـت لـه بعـ  كلـ  بسـنت  مشـافهة
إليــــ  بوــــكا وأجبتــــ  بوــــكا، فقــــال: نعــــم. أ  شــــجيهلل تعــــ  بــــاحلرم ؟ فقــــال: مّوــــة 

 . 129واس ينة(
وعــن اإلمــام البــاجر )عليــه الســلم(: )اســرأة تصــلجي بــ  يــ ي  وعــن مينيــ  وعــن 

 .112مشال  وعن يسار  ومع  و  بنس بكل  إمنا يور    سائر البل ان(
: )تســبيحة مبوــة أفضــو مــن خــران العــراج  وجــال اإلمــام الســ ا  )عليــه الســلم(

 .111ينفق   سبيو اهلل(
وجال )عليه السلم(: )من ختم القرآن مبوة مل ميت ح  يـري رسـول اهلل )دـلى 

 .112اهلل عليه وآله وسلم( ويري منزله   اجلنة(
 ، كتاب اللقطة   لقطة احلرم. 215ص 11راج  موسوعة الفقه ن - 151                                                           

 2، وا ستبصـــــــــار ن111مل 16بـــــــــاب 121ص  7، والتهـــــــــكيب ن1مل  727ص 1الوـــــــــا  ن - 151
 .12مل 221باب  111ص

 العلة اليت من اجلها ديت موة بوة. 115باب 115علو الشرائ  ص - 115
 2بــــــــــاب 225ص 2، ومــــــــــن   حيضــــــــــر  الفقيــــــــــه ن216مل 16بــــــــــاب 161ص 7التهــــــــــكيب ن - 111

 .2271مل
 2بــــــــــاب 225ص 2، ومــــــــــن   حيضــــــــــر  الفقيــــــــــه ن216مل 16بــــــــــاب 161ص 7التهــــــــــكيب ن - 112

 .2275مل
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وجـــال اإلمـــام البـــاجر )عليـــه الســـلم(: )الســـاج  مبوـــة كاستشـــحا ب مـــه   ســـبيو 
 .113اهلل(

 .114ليه السلم(: )كّو الظلم فيها احلا  حّ  لو ىربت خا م (وجال )ع
مث إن رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم( كان حيب موة اسورمة كارياا، فقـ   

رو  عنــه )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( أنــه جــال   حــق مّوــة: )مــا أريبــ  مــن بلــ  
  .115واحب  إيّل ولو  إّن جومجي أخرجوين من  ما سونت غري (

و  تفسري اإلمـام العسـور  )عليـه السـلم(: )لـو  إّن أهلـ  أخرجـوين عنـ  مـا 
 . 116آثرت علي  بل اا و  ابتفيت عن  ب  ا(

 17بـــاب 211ص 11الشـــيعة ن ، ووســـائو2262مل 2بـــاب 221ص 2مـــن   حيضـــر  الفقيـــه ن   - 111                                                           
 .15555مل 17باب 215ص 11، والوسائو ن15621مل
 16بــــــــــــــاب 211ص 11، ووســــــــــــــائو الشــــــــــــــيعة ن151مل 16بــــــــــــــاب 125ص 7التهـــــــــــــكيب ن - 111

 . وفيها: )كو الظلم فيه(.15622مل
 251ص 15، ومســـــــت ر  الوســـــــائو ن11521مل 11بـــــــاب 111ص 1مســـــــت ر  الوســـــــائو ن - 117

 .11161مل 12باب
بــــاب  116ص 1، ومســــت ر  الوســــائو ن11515مل 11بــــاب 111ص 1مســـت ر  الوســــائو ن - 116

 .  11516مل 11
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 تاقيخ الرسول )ص(
 ف  مك ة المكرمة

وينبفـــجي للمســـلم  أن يعرفـــوا تـــاريخ رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(   
 ه رته إىل اس ينة وبع ها..  موة اسورمة.. جبو بعاته وبع  كل ، جبو

خصودـــاا تـــاريخ فـــتم موـــة اسورمـــة وهـــو م رســـة متواملـــة عـــن أخلجـــه وعفـــو  
)دلى اهلل عليه وآله وسلم( حيـم جـال )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: )اكهبـوا فـننتم 

 ..117الطلقاهلل(
وعن أا جعفر )عليه السلم( )سّا كـان يـوم فـتم موـة جـام رسـول اهلل )دـلى اهلل 

 وآله وسلم( خطيباا فحم  اهلل وأث  عليه مثّ جال: عليه
أيّهــــا النــــاس ليبلــــغ الشــــاه  الفائــــب إن اهلل جــــ  أكهــــب عــــنوم باإلســــلم يــــوة  

اجلاهلّية والتفاخر بآبائها وعشائرها، أيها الناس إّنوم من آ م وآ م من ر  أ  وإّن 
إن مييا الحييياة وا خــريكم عنــ  اهلل وأكــرموم عليــه اليــوم أتقــاكم وأرــوعوم لــه، اعلمــ

اليدنيا لعيب ولهيو ونينية وتيياخر بيينكم 
 إن  أكيرمكم عنيد اهلل أتقياكمو118

119 . 

 فصو  ئحة حقوا اإلنسان.  11ص 2للتفصيو راج  كتاب )وألول مرة   تاريخ العامل( ن - 115                                                           
 .25سورة احل ي :  - 111
 .11سورة احل رات:  - 111
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 سواء العاكف فيه والباد

سواء العاكف فييه ككر عن  ا مام الصا ا )عليه السلم( هك  اآلية اسباركة: 
والباد 

122.. 
ول مــن فقـال )عليـه السـلم(: )كانــت موـة لـيس علـى شــجيهلل منهـا بـاب، وكـان أ

علــق علــى بابــه مصــراع  معاويــة بــن أا ســفيان، ولــيس ينبفــجي ألحــ  أن مينــ  احلــان 
 .121شيئاا من ال ور منا ألا(

وعــن علــجي )عليــه الســلم(: )هنــى رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( أهــو 
موــة أن يــ اجروا  ورهــم، وأن يعلقــوا عليهــا أبوابــاا وجــال: )ســواهلل العــاك  فيــه والبــا ( 

عـــو كلـــ  أبـــوبور وعمـــر وعامـــان وعلـــجي )عليـــه الســـلم( حـــ  كـــان    مـــن جـــال: ف
 .122معاوية(

 .  27سورة احلج:  - 125                                                           
 .15511مل 12باب 261ص 11وسائو الشيعة ن - 121
 .72وجرب اإلسنا  ص 15521مل 12باب 261ص 11لشيعة نوسائو ا - 122
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 فضل المسرد الحرام

عـــن النـــيب )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(: ) دـــلة   مســـ    تعـــ ل عنـــ  اهلل 
عشرة آ ف دـلة   غـري  مـن اسسـاج  إ  اسسـ   احلـرام، فـإن الصـلة فيـه تعـ ل 

 .123مائة أل  دلة(
سن الرىا )عليه السلم(: )دلة   اسس   احلرام أفضـو مـن مائـة وعن أا احل

 .124أل  دلة   غري  من اسساج (
 النظر إل  الكعبة

عــن رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: )النظــر إىل الوعبــة حبــاا ألــا يهــ م 
 . 125اخلطايا ه ماا(

 .126با ة(وعن الشيخ الص وا )ج ّس سرّ ( جال: رو  )النظر إىل الوعبة ع
 الكعبة المقد سة

وإذ جعلنا البي  منابة وأمناً جال تعاىل: 
127. 

 .  128وإذ يرفع إبرا يم القواعد من البي وجال سبحانه 
 . 129جعل اهلل الكعبة البي  الحرام قياماً للناس وجال عزوجو

وعــن اإلمــام الصــا ا )عليــه الســلم(   حــ يم: )فــإكا  خلــت اسســ   فــارف  

 .211ص 11اار األنوار: ن - 121                                                           
 .211ص 11اار األنوار: ن - 121
 .117مل 111باب  61، واحملاسن ص15555مل 21باب 267ص 11مست ر  الوسائو ن - 127
، ومســــت ر  2111مل 2بــــاب 257ص 2، ومــــن   حيضــــر  الفقيــــه ن7مل 215ص 1الوــــا  ن - 126

 .15711مل 117باب  171، ومست ر  الوسائو ص1661مل 15باب 261ص 1الوسائو ن
 .127سورة البقرة:  - 125
 .125سورة البقرة: - 121
 .15سورة اسائ ة:  - 121
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البيــت، وجــو: )الّلهــم إين أســنل    مقــامجي هــكا،   أّول مناســوجي يــ ي  واســتقبو 
أن تقبــو تــوبيت، وأن جتــاو  عــن خطيئــيت، وتضــ  عــّ  و ر ، احلمــ  اهلل الــك  بلفــ  
بيتـــه احلـــرام، الّلهـــم إين أشـــه  إّن هـــكا بيتـــ  احلـــرام الـــك  جعلتـــه ماابـــة للنـــاس وأمنـــاا 

  بلــ  ، والبيــت بيتــ  جئــت أرلــب مباركــاا وهــ ي للعــاس ، الّلهــم إين عبــ   والبلــ
ّّم راعتــ ، مطيعــاا ألمــر ، راىــياا بقــ ر ، أســنل  مســنلة اسضــطر إليــ   رمحتــ  وأ
اخلـــــــــائ  لعقوبتـــــــــ ، الّلهـــــــــم افـــــــــتم يل أبـــــــــواب رمحتـــــــــ ، واســـــــــتعمل  بطاعتـــــــــ  

 .132ومرىات (
وعــــن اإلمــــام الرىــــا )عليــــه الســــلم(: )إكا نظــــرت إىل البيــــت فقــــو: الّلهــــم أنــــت 

لم، فحيّنا ربنا بالسلم، الّلهم هكا بيتـ  الـك  شـرفت وعظمـت الّسلم ومن  الس
 .131وكرّمت، الّلهم    له تشريفاا وتعظيماا وتورمياا وبرّاا ومهابة(

وعنه )عليه السـلم(: )فـإكا  خلـت اسسـ   فـانظر إىل الوعبـة، وجـو: احلمـ  اهلل 
الــــــك  عظمـــــــ  وشـــــــّرف  وكرّمــــــ  وجعلـــــــ  ماابـــــــة للنــــــاس وأمنـــــــاا مباركـــــــاا وهـــــــ ي 

 .132للعاس (

، ومســــــت ر  15751مل 1بــــــاب  251ص 11، ووســــــائو الشــــــيعة ن1مل 151ص 1الوــــــا  ن - 115                                                           
 .11551مل 7باب  125ص 1الوسائو ن

ـــه:  117شـــبهه ور    فقـــه الرىـــا ص، و 11551مل 7بـــاب 125ص 1مســـت ر  الوســـائو ن - 111 وفي
)اللهـــم أنـــت الســـلم ومنـــ  الســـلم ولـــ  الســـلم وإليـــ  يعـــو  الســـلم ســـبحان ربـــ  رب العـــزة عمـــا 

 يصفون وسلم على اسرسل  واحلم  هلل رب العاس (.
 7بـــــــاب  121ص 1، ومســـــــت ر  الوســـــــائو ن 1مل 2بـــــــاب 71ص 2مــــــن   حيضـــــــر  الفقيـــــــه ن - 112

 .11121مل  1باب  115ص 1ئو ن، ومست ر  الوسا11551مل
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 وجه التسمية بالكعبة

ور  عن رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم(   جواب س ال اليهـو  ، جـال: 
 . 133)ديت الوعبة كعبة ألهنا وسا ال نيا(

ولعــّو اســرا : لــزوم جعلــه وســطاا   ا لتفــاف حوألــا، وإكا نظــر اإلنســان مــن فــوا 
 ا   أوجات الصلة.اجلو إليها يري حلق الناس   كو األره حوأل

 وعن اإلمام الصا ا )عليه السلم(: )دّيت الوعبة كعبة ألهنا مربعة. 
 فقيو له: ومل دارت مربّعة؟ 

 جال: ألهنا اكاهلل البيت اسعمور وهو مرب . 
 فقيو له: ومل دار البيت اسعمور مربعاا؟ 

 جال: ألنه اكاهلل العرا وهو مرب . 
 ؟ فقيو له: ومل دار العرا مربعاا 

جــال: ألن الولمــات الــيت بــ  عليهــا اإلســلم أربــ  وهــجي: ســبحان اهلل واحلمــ  هلل 
 . 134و  اله إ ّ اهلل واهلل أكمج(

 أجول: لعو التعليو كان حسب فهم السائو، واهلل العامل.
 التسمية بالبي  الحرام

جــال حّنــان: جلــت ل مــام الصــا ا )عليــه الســلم(: ) مل دّــجي بيــت اهلل: احلــرام؟ 
 .135ال )عليه السلم(: ألنه حرم على اسشرك  أن ي خلو (ج

بـاب العلـة الـيت مـن  111، وعلـو الشـرائ  ص2151مل 2بـاب 115ص 2من   حيضر  الفقيه ن - 111                                                           
 .  1أجلها ديت الوعبة كعبة مل

، وشـــبهه   )مـــن   2بـــاب العلـــة الـــيت مـــن أجلهـــا ديـــت الوعبـــة كعبـــة مل 111علـــو الشـــرائ  ص - 111
 .2115مل 2باب 115ص 2حيضر  الفقيه( ن

بـــاب العلـــة الـــيت  111، وعلـــو الشـــرائ  ص15611مل 15بـــاب  216ص 11ئو الشـــيعة نوســـا - 117
 .1من أجلها دجي البيت اهلل احلرام مل
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 التسمية بالبي  العتيق

وعــن اإلمــام الصــا ا )عليــه الســلم(: ) وإمنـّـا دّــجي البيــت العتيــق ألنــه أعتــق مــن 
 .136الفرا(

وعــن اإلمـــام البــاجر )عليـــه الســلم(: )ألنـــه بيــت حـــّر عتيــق مـــن النــاس ومل ميلوـــه 
 .137أح (

 .1باب العلة اليت من أجلها دجي البيت العتيق مل 111علو الشرائ  ص - 116                                                           
 .6مل 111ص 1والوا  1باب العلة اليت من أجلها دجي البيت العتيق مل 111علو الشرائ  ص - 115
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 الدخول ف  الكعبة 

جال أبو جعفر الباجر )عليه السلم(: )ال خول فيهـا  خـول   رمحـة اهلل واخلـرون 
منهـــا خـــرون مـــن الـــكنوب، معصـــوم فيمـــا بقـــجي مـــن عمـــر ، مففـــور لـــه مـــا ســـل  مـــن 

 . 138كنوبه(
وعن أا احلسن الرىا )عليه السلم(: ) خو النيب )دلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( 

 . 139ى   كّو  اوية ركعت (الوعبة فصّلى    واياها األرب ، دلّ 
وعــــن اإلمــــام الصــــا ا )عليــــه الســــلم( جــــال   حــــ يم: )فــــإكا  خلتــــه فا خلــــه 

وميين دخلييه  بسـوينة ووجــار، مثّ ائــت كــّو  اويــة مــن  وايــا  مثّ جــو: الّلهــم إنّــ  جلــت 
كييان آمنيياً 

فــآمّ  مــن عــكاب يــوم القيامــة، ودــّو بــ  العمــو ين، إىل أن جــال:  142
 . 141بو كو  اوية   مقام  حيم دّليت، وا ع اهلل واسنله(وإن كار الناس فاستق

 ثياب الكعبة 
عن عب  اسل  بن عتبة جال: سنلت الصا ا )عليه السلم( عّما يصو إلينا مـن 
ثياب الوعبة، هو يصلم لنا أن نلبس شيئاا منها؟ فقال: يصلم للصبيان واسصاح  

 .142واس ّ ة يبتفجي بكل  المجكة إن شاهلل اهلل(
 لكعبةحل  ا

 2. ومـــن   حيضـــر  الفقيـــه ن2مل 16بـــاب 257ص 7. والتهـــكيب ن2مل 725ص 1لوـــا  نا - 111                                                           
 .  2111مل 2باب 256ص

ـــــــاب 251ص 7. والتهـــــــكيب ن1مل 721ص 1الوـــــــا  ن - 111  11. ووســـــــائو الشـــــــيعة ن5مل 16ب
 .15511مل 16باب 256ص

 .15سورة آل عمران:  - 115
ـــــاب 255ص 7. والتهـــــكيب ن6مل 721ص 1الوـــــا  ن - 111 ســـــائو الشـــــيعة . ومالـــــه   و 7مل 16ب

 .15512مل 16باب 251ص 11ن
ــــاب 111ص 7. والتهــــكيب ن1مل 221ص 1الوــــا  ن - 112 . ومــــن   حيضــــر  الفقيــــه 211مل 16ب

 .  2111مل 2باب 272ص 2ن
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و  اسناجـب: )أنــه هــّم عمـر أن ينخــك حلــجي الوعبــة، فقـال علــجي )عليــه الســلم(: 
إّن القــــرآن أنــــزل علــــى النــــيب )دــــلى اهلل عليــــه وآلــــه وســــلم( واألمــــوال أربعــــة: أمــــوال 
اسسـلم  فقّسـمها بـ  الورثـة   الفـرائض، والفـجيهلل فقّسـمه علـى مسـتحقه، واخلمــس 

لها حيـم جعلهـا اهلل، وكـان حلـجي الوعبـة فوىعه حيم وىعه اهلل، والص جات ف ع
يومئـك فرتكـه علـى حالـه، ومل يرتكـه نســياا، ومل ذـ  عليـه موانـه، فـنجرّ  حيـم أجــرّ  اهلل 

 .143ورسوله، فقال عمر: لو    فتضحنا وتر  احللجي مبوانه(
وعن الن ار عن أا وائو، جال: جلسـت مـ  شـيبة بـن عامـان علـى الورسـجي   

س هـكا اجمللـس عمـر، مثّ جـال: حبمـت أن   أ ع فيهـا دـفراهلل الوعبة، فقال: لق  جلـ
و  بيضــــــاهلل إ ّ جســــــمته، جلــــــت: إن دــــــاحبي  مل يفعــــــل، جــــــال عمــــــر: إيّن أجتــــــ   

 .144 ما
  دايا الكعبة

و  اـــار األنـــوار )أودـــى رجـــو جباريتـــه ه يـــة للوعبـــة، فقـــ م الودـــجي إىل مّوـــة، 
: ا فعها إىل ب  شيبة، وجيـو و خو اسس   احلرام، فسنل عن حوم اجلارة، فقيو له

له غري كل ، فاختل  عليه القول، فقال له رجو مـن أهـو اسسـ  : أ  أرشـ   إىل 
مــن يرشــ   إىل احلــّق؟ فقــال: بلــى، فنشــار إىل شــيخ جــالس   اسســ  ، فــإكا هـــو 
جعفـــر بـــن حممـــ  الصـــا ا )عليـــه الســـلم( فســـنله وجـــّص عليـــه القّصـــة، فقـــال )عليـــه 

ة   تنكو و  تشرب، وما أه   ألا فهو لزوارها، ب  اجلارية وجم السلم(: إّن الوعب
علــى احل ــر فنــا  هــو مــن منقطــ  لــه وهــو مــن حمتــان مــن  ّوارهــا؟ فــإكا أتــو  فاســنل 

 .145عنهم وأعطهم، وأجسم فيهم مثنها(

 21بــاب 277ص 11. ووســائو الشــيعة ن11577مل 15بــاب 171ص 1مســت ر  الوســائو ن - 111                                                           
 فصو   ككر جضايا  )ع(   عه  عمر. 161ص 2. واسناجب ن15615مل
 .11اجلام  اللطي  ص - 111
 .1مل 6باب 65ص 16اار األنوار ن - 117
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 عل ة ا ستالم

رو  عن احلليب عن الصـا ا )عليـه السـلم( جـال: سـنلته مل يسـتلم احل ـر؟ جـال 
 .146السلم(: )ألن مواثيق اخللئق فيه()عليه 

وعن أا احلسن الرىا )عليه السلم(: )علّـة اسـتلم احل ـر أّن اهلل تبـار  وتعـاىل 
ســا أخــك مواثيــق بــ  آ م القمهــا احل ــر، فمــن مثّ كّلــ  النــاس بتعاهــ  كلــ  اسياــاا، 

 .147افاة(ومن مثّ يقال عن  احل ر أمانيت أ يّتها وميااججي تعاه ته لتشه  يل باسو 
وعن أح حبا )عليه السلم( سنل عن تقبيو احل ر، فقـال: )إّن احل ـر كـان  رّة 
بيضاهلل   اجلنة، وكان آ م يراها، فلمـا أنزألـا اهلل عّزوجـو إىل األره، نـزل آ م )عليـه 

 . 148السلم( فبا ر فقّبلها، فنجري اهلل تبار  وتعاىل بكل  السّنة(

ـــــه ن - 116                                                            مل  11بـــــاب 111ص 11. والوســـــائو ن2111مل 2بـــــاب 111ص 2مـــــن   حيضـــــر  الفقي
15111. 

 . وفيه: )التقمه احل ر(.15115مل 11باب 111ص 11وسائو الشيعة ن - 115
 .15116مل 11باب 122ص 11وسائو الشيعة ن - 111
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 الحرر األسود

حل ر األسو  ومح  اهلل تعاىل، والصلة على النيب )دلى يستحب الوجوف عن  ا
اهلل عليــه وآلــه وســلم( والــ عاهلل عنــ   ورفــ  اليــ ين بالــ عاهلل، واســتلم احل ــر وتقبيلــه، 

 وإن مل ميون أشار إليه.
ورو  عن اإلمام الصا ا )عليه السلم(: )إكا  نوت مـن احل ـر األسـو ، فـارف  

لى النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم( واسنل اهلل ي ي  وامح  اهلل وأثن عليه، ودّو ع
أن يتقبو من ، مّث استلم احل ر وجّبله، فان مل تستط  أن تقّبله فاستلمه بيـ  ، وإن 
مل تســتط  أن تســتلمه بيــ   فنشــر إليــه وجــو: الّلهــم أمــانيت أّ يتهــا ومياــاججي تعاه تــه 

 .149لتشه  يل باسوافاة(
هلل عليــه وآلــه وســلم( أنــه جــال: )احل ــر وجــ  روي ابــن عبــاس عــن النــيب )دــلى ا

 األسو  مي  اهلل   األره يصافم  ا خلقه كما يصافم الرجو أخا (.
و خـــو ســـفيان الاــــور  علـــى أا عبـــ  اهلل، فقــــال: أدـــلح  اهلل بلفـــ  أنّــــ  مل 
تســــتلم احل ــــر   رــــواف الفريضــــة، وجــــ  اســــتلمه رســــول اهلل )دــــلى اهلل عليــــه وآلــــه 

سلم(: )كان رسول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( يفـرن لـه وسلم(؟ جال )عليه ال
 .152وأنا   يفرن يل(

و  وسائو الشيعة: جال ألا عب  اهلل رجو من موايل ب  أمّية وهو   الطـواف: 
ما تقول   استلم احل ر؟ فقال )عليه السلم(: استلمه رسول اهلل )دـلى اهلل عليـه 

 .15126مل 12باب 111ص 11وسائو الشيعة ن - 111                                                           
وفيــه: ) خــو ســفيان الاــور  علــى أا  11116مل 11بــاب 111ص 1راجــ  مســت ر  الوســائو ن- 175

عب  اهلل )ع( فقال أدـلح  اهلل بلفـ  أنـ  دـنعت أشـياهلل خالفـت فيهـا النـيب )ص(. جـال: ومـا هـجي؟ 
تســـتلم  جـــال: بلفـــ  أنـــ  أحرمـــت مـــن اجلحفـــة وأحـــرم رســـول اهلل )ص( مـــن الشـــ رة، وبلفـــ  أنـــ  مل

احل ـر   رــواف الفريضـة وجــ  اســتلمه رسـول اهلل )ص(؟ اىل ان جــال )ع(: وأمــا اسـتلم احل ــر فوــان 
 رسول اهلل )ص( يفرن له وأنا   يفرن يل(.
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ّك  ىــعيفاا أو أتــنكي، جــال وآلــه وســلم( فقــال: مــا أرا  اســتلم ته؟ جــال: )اكــر  أن أ
الرجــو: جــ   عمــت أّن رســول اهلل اســتلمه، جــال: نعــم، ولوــن كــان رســول اهلل )دــلى 

 .151اهلل عليه وآله وسلم( إكا رأو  عرفوا له حّقه وأنا فل يعرفون يل حّقجي(
ورو  عن عبـ  اهلل بـن دـان أنـه جـال: رأيتـه يعـ  دـاحب األمـر )عليـه السـلم( 

 .152عن  احل ر األسو  والناس يت اكبون عليه، وهو يقول: ما  كا أمروا(
مث   ذفى إن احل ر األسو  أ يو عـن موانـه غـري مـرّة، مثّ أعـا   اهلل إليـه، ووجـ  
كل  من )جرهم( و)أبا ( و)العمالقة( و)خزاعة( و)القرامطة(، وآخر من أ اله منهم 

وثلمثائـــة، والقصـــة مـــككورة   كتـــب  أبورـــاهر القرمطـــجي   اسوســـم ســـنة ســـب  عشـــرة
التواريخ، وج  حصو كل  منه   يوم الرتوية فنهب احلان وسف  الـ ماهلل حـّ  سـنل 
 ا الوا  ، مثّ رمى بعض القتلى   بئر  مزم، حّ  امتألت، ودع  رجلا على أعلى 

لقه البيت ليقل  اسيزاب فرتّ ي على رأسه ومات، مثّ انصرف ومعه احل ر األسو ، فعّ 
علــى األســطوانة الســابعة مــن جــام  الووفــة، و عــم أن احلــج ينتقــو إليهــا، وجــ  أرا وا 
بــكل  دـــرف األمـــوال إىل أنفســـهم واســـتمر عنـــ   إىل أن اشـــرتا  منـــه اسطيـــ  هلل أبـــو 
القاســم بالثــ  ألــ   ينــار، مثّ أعيــ  إىل موانــه ســنة تســ  وثلثــ  وثلمثائــة وكانــت 

 ين سنة إ ّ شهراا.مّ ة مواه عن هم اثن  وعشر 

 .15165مل 16باب 125ص 11وسائو الشيعة ن - 171                                                           
 .15161مل 16باب 125ص 11. ووسائو الشيعة ن 111ص 1الوا  ن - 172
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 الحطيم وباب البي 

ـــه الســـلم( عـــن أفضـــو  رو  أن حســـن بـــن اجلهـــم ســـنل أبـــا احلســـن الرىـــا )علي
موىــ    اسســ   يصــلى فيــه، جــال )عليــه الســلم(: )احلطــيم مــا بــ  احل ــر وبــاب 
البيـــت، جلـــت: والـــك  يلـــجي كلـــ    الفضـــو، فـــككر أنّـــه عنـــ  مقـــام إبـــراهيم )عليـــه 

الك  يليه   الفضو، جال:   احِل ر، جلت: مثّ الك  يلجي كلـ ،  السلم( جلت: مثّ 
 .153جال: كّو ما  ىن من البيت(

وعــن اإلمــام الصــا ا )عليــه الســلم( جــال: كلمــا انتهيــت إىل بــاب الوعبــة فصــّو 
 .154على النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم(

فقــري   وعــن الفقيــه عنــه )عليــه الســلم(: )فــإكا بلفــت بــاب البيــت فقــو: ســائل 
مســوين  ببابــ  فتصــّ ا عليــه باجلنــة، الّلهــم البيــت بيتــ ، واحلــرم حرمــ ، والعبــ  
ـــار، فـــاعتق  ووالـــّ   وأهلـــجي  عبـــ  ، وهـــكا مقـــام العائـــك بـــ  اسســـت ري بـــ  مـــن الّن

 .155وإخواين اس من  من الّنار، يا جوا  يا كرمي(
م، فقال: )هو وعن ابن عّمار جال: سنلت أبا عب  اهلل )عليه السلم( عن احلطي

مــا بـــ  احل ــر األســـو  وبـــاب البيــت، جـــال: جلــت لـــه: مل دّـــجي احلطــيم؟ جـــال )عليـــه 
  156السلم(: ألن الناس حيطم بعضهم بعضاا(.

وعــن الصــا ا )عليــه الســلم(: )إن هتيــن لــ  أن تصــّلجي دــلوات  كّلهــا الفــرائض 
لبيــت وغريهــا عنــ  احلطــيم فإنــه أفضــو بقعــة علــى وجــه األره، وهــو مــا بــ  بــاب ا

واحل ــر األســو ، وهــو اسوىــ  الــك  فيــه تــاب اهلل عزوجــو علــى آ م، وبعــ   الصــلة 

 .6725مل 71باب 251ص 7وسائو الشيعة ن. و 1مل 727ص 1الوا  ن - 171                                                           
 .15156مل 25باب 111ص 11. ووسائو الشيعة ن1مل 156ص 1الوا  ن - 171
 .1مل 2باب 711ص 2من   حيضر  الفقيه ن - 177
 .221مل 16باب 171ص 7. والتهكيب ن 12مل 725ص 1الوا  ن - 176
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  احِل ر أفضو، وبع  احِل ر ما ب  الركن العراججي وباب البيت، وهو اسوى  الـك   
 .157كان فيه اسقام وبع   خل  اسقام حيم هو الساعة(

 257ص 7ن . وشـبهه ور    وسـائو الشـيعة 215مل 2بـاب 251ص 2من   حيضـر  الفقيـه ن - 175                                                           
 وفيه: )ما ب  الركن الشامجي وباب البيت( ب  ا من الركن العراججي. 6712مل 71باب
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 أقكان البي 

ججي احل ـــر األســـو  الـــك  هـــو مبـــ أ الـــركن الشـــرججي، و  الـــركن اجلنـــوا الشـــر  :1
 الطواف.
الـــــركن الشـــــمايل، وركـــــن الوعبـــــة الشـــــمايل الشـــــرججي يســـــّمى بـــــالركن الشـــــامجي  :2

 والعراججي.
 الركن الفرا، وركن الوعبة الشمايل الفرا يسّمى بالركن الفرا. :3
 الركن اليماين، وركن الوعبة الفرا اجلنوا، يسّمى بالركن اليماين. :4

ن دـــان جـــال: رأيـــت أبـــا عبـــ  اهلل )عليـــه الســـلم( يســـتلم األركـــان  وروي  يـــو بـــ
 كّلها.
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 الملتزم والمستراق

و  اجلــام  اللطيــ   بــن اهــرية: أّمــا اسلتــزم، فهــو مــا بــ  احل ــر األســو  وبــاب 
 .158الوعبة كما ثبت عن ابن عباس

وال عاهلل  وأّما اسست ار، فهو ما ب  الركن اليماين والباب اسس و     بر الوعبة
 عن   مست اب.

أّما احلطيم، واحلطيم هو احِل ر بوسر احلاهلل وسـوون اجلـيم، وهـو اسوىـ  الـك  
 .159نصب فيه ميزاب البيت، وإمّنا ّدجي باحلطيم، ألنه حطم من البيت أّ  كسر

 أجول: تق م بعض اسقال فيه. 
ت واسست ار هو اسوى  الـك   خلـت فارمـة بنـت أسـ  إىل الوعبـة عنـ ما أرا 
 أن تل  أمري اس من  علجي بن أا رالب )عليه السلم( وج  جعو فيه اليوم الفضة.

وأّما استعوّك واسـ عجي، فـرو  عـن أبـن عبـاس: إن اسلتـزم واستعـوّك واسـ عجي، مـا بـ  
 احل ر األسو  والباب.

 حرر إسماعيل 
ن جال ابن عبـاس: دعـت أا يقـول: كـان عبـ  اسطلـب أرـول النـاس جامـة وأحسـ

الناس وجهاا، ما رأ  ش ص جا إ ّ أحّبه، وكـان لـه مفـرا   احِل ـر   فلـس عليـه 
غــري ، و  فلــس معــه عليــه أحــ ، وكــان النــ ي مــن جــريج حــرب بــن أميّــة فمــن  ونــه 
فلسون حوله  ون اسفرا، ف اهلل رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسـلم( وهـو غـلم 

 ي رن لي لس على اسفرا ف كبو  فبوى. 
 فقال عب  اسطلب: ما  ب  يبوجي؟ 

فصـــــو   ككـــــر  111ص 1. و عـــــائم اإلســـــلم ن 15مل 25بـــــاب 125ص 51اـــــار األنـــــوار ن - 171                                                           
 الطواف.

 العلة اليت من أجلها دجي احلطيم حطيماا. 111باب 155علو الشرائ  ص - 171
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 جالوا له: إنه أرا  أن فلس على اسفرا فمنعو . 
فقال عب  اسطلب:  عوا اب  فانّه حيّس بشرف، أرجو أن يبلغ من الشرف ما مل 

 يبلغ عرا جا. 
وتــو  عبــ  اسطّلــب والنــيب )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ابــن مثــان ســن ، وكــان 

    فن باحل ون(.خل  جنا ته يبوجي ح
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 أستاق الكعبة

ــــة فــــإكا شــــاّب اريــــ   ــــت أرــــوف حــــول الوعبــــة ليل وعــــن األدــــمعجي، جــــال: كن
الشمائو وعليه كوابتان وهو متعّلق بنستار الوعبة، وهو يقول: نامت العيون وغارت 
الن ــوم، وأنــت اسلــ  احلــجّي القيــوم، غّلقــت اسلــو  أبوا ــا، وأجامــت عليهــا حرّاســها، 

 لسائل ، جئت  لتنظر إيّل برمحت ، يا أرحم الرامح ، مثّ أنشن يقول: وباب  مفتومل ل
ييييا مييين يرييييب دعييياء المضيييطر فييي  
 الظلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم

 

 ييييا كاشيييف الضييير والبليييوى ميييع السيييقم 
 قيييد نيييام وفيييد  حيييول البيييي  قا بييية 

 
 وأنييييييي  وحيييييييد  ييييييييا قي يييييييوم ليييييييم تييييييينم 
 أدعيييييو  قب  دعييييياء قيييييد أميييييرت بيييييه 

 
 فييييأقحم بكييييائ  بحييييق البييييي  والحييييرم 
 عييييو    يرجيييوه ذو سيييرف إن كيييان 

 
 

 فمييييين يريييييود علييييي  العاايييييين بيييييالنعم 
 .162جال: فاجتفيته فإكا هو  ين العاب ين )عليه السلم( 

 .11مل 17باب 115ص 16، والبحار ن 57مل 7باب 15ص 16اار األنوار ن - 165                                                           
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 ق ة المقام ومحل ه

رو  عن اإلمـام الصـا ا )عليـه السـلم(: انـه ّلمـا أوحـى اهلل عّزوجـو إىل إبـراهيم 
أثر ج ميه وهو اسقام،  )عليه السلم( أن أّكن   الناس باحلج، أخك احل ر الك  فيه

فوىــعه اــكاهلل البيــت  دــقاا بالبيــت ايــال اسوىــ  الــك  هــو فيــه اليــوم، مثّ جــام عليــه 
فنــا ي بــنعلى دــوته مبــا أمــر  اهلل عزوجــو بــه. فلّمــا توّلــم بــالولم مل حيتملــه احل ــر 

 ففرجت رجل  فيه. 
نـاس ودـاروا إىل فقل  إبراهيم )عليه السلم( رجليـه مـن احل ـر جلعـاا، فلّمـا كاـر ال

الشر والبلهلل ا  محوا عليه فرأوا أن يضعو    هكا اسوىـ  الـك  هـو فيـه اليـوم لي لـوا 
 اسطاف سن يطوف بالبيت.

فلّما بعم اهلل عزوجو حمم اا )دلى اهلل عليه وآلـه وسـلم( رّ   إىل اسوىـ  الـك  
اهلل عليـه وآلـه  وىعه إبراهيم )عليه السلم( فما  ال فيه حّ  جبض رسول اهلل )دلى

 .161وسلم( )احل يم(. وفيه مثّ رّ  اسقام إىل موىعه اآلن

 .11267مل 61باب 121ص 1مست ر  الوسائو ن - 161                                                           
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 فضل ماء نمزم

جال اإلمام الصا ا )عليه السـلم(: )إن النـيب )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( كـان 
 .162يسته   ماهلل  مزم وهو باس ينة(

اهلل عما وعنه )عليه السلم( جال: جال )دلى اهلل عليه وآله وسلم(: )ماهلل  مزم  و 
 . 163شرب له(

 .164و  خمج آخر: )شفاهلل سا شرب له(
وعــن اإلمــام الرىــا )عليــه الســلم(: )مــاهلل  مــزم شــفاهلل مــن كــو  اهلل وســقم، وأمــان 

 .165من كّو خوف وحزن(

 2بــــــــــاب 251ص 2، ومــــــــــن   حيضــــــــــر  الفقيــــــــــه ن152مل 16بــــــــــاب 151ص 7التهــــــــــكيب ن - 162                                                           
 217ص 11، والوســــــــــائو ن15671مل  25بــــــــــاب 217ص 11، ووســــــــــائو الشــــــــــيعة ن2166مل

 .  15661مل 25باب
 .11161مل 16باب 261ص 27شيعة ن. ووسائو ال 7مل 115ص 6الوا  ن - 161
ـــه ن - 161  25بـــاب 217ص 11ووســـائو الشـــيعة ن 2161مل 2بـــاب 251ص 2مـــن   حيضـــر  الفقي

 .15671مل
ـــــــــاب 115ص 1مســـــــــت ر  الوســـــــــائو ن - 167  15ص 15. ومســـــــــت ر  الوســـــــــائو ن11575مل 11ب

 .25616مل 11باب
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 حد  الطواف

رو  عن احلليب أنه جال: )سنلت أبا عب  اهلل )عليه السلم( عن الطواف خلـ  
كل  وما أري به بنساا فل تفعلـه إ ّ أن   جتـ  اسقام، جال )عليه السلم(: ما أحب 

 .166 بّ اا(
 .167أجول: ولكا كهب غري واح  من الفقهاهلل إىل جوا  كل 

 كتاب احلج.  121ص 2الوا : ن - 166                                                           
، وفيــه: )األحــوط اســتحباباا 121اسســنلة  151الــه( صراجــ  مناســ  احلــج ل مــام اس لــ  ) ام  - 165

 اخـــو اسطــاف، بــو فعلــه علـــى اليمــ  والبيــت علــى اليســـار  ان   فعــو اإلنســان مقــام ابــراهيم 
ويوــون الطــواف بينهمــا، مراعيــاا بــكل  القــ ر مــن البعــ     يــ  اجلوانــب، وهــجي اسســافة الــيت جــ رت 

 اا بكراع الي .بستة وعشرين كراعاا ونص  الكراع تقريب
: الظــاهر جــوا  الطــواف حــول الوعبــة اسشــرفة أبعــ  مــن ســتة وعشــرين كراعــاا مطلقــاا، 122و  اسســنلة 

 خصوداا   حالة ا ىطرار. 
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 خدمة المومن 

 افضل من الطواف المستحب
رو  عـن إداعيـو اخلاعمـجي أنـه جـال: جلـت ألا عبـ  اهلل )عليـه السـلم(: إنّـا إكا 

 أحفـظ متـاعهم جـال: )أنـت أعظمهـم ج منا مّوة، كهـب أدـحابنا يطوفـون ويرتكـوين
 .168أجراا(

ـــا اس ينـــة:  وعـــن مـــرا م بـــن حوـــيم جـــال:  املـــت حممـــ  بـــن مصـــا ف فلّمـــا  خلن
اعتللــت فوــان ميضــجي إىل اسســ   ويـــ ع  وحــ  ، فشــووت كلــ  إىل مصـــا ف، 
فنخمج به أبا عب  اهلل )عليه السلم( فنرسـو إليـه: )جعـو   عنـ   أفضـو مـن دـلت  

 .169  اسس  (
أبــان بــن تفلــب جــال: كنــت مــ  أا عبــ  اهلل )عليــه الســلم(   الطــواف،  وعــن

ف ــاهلل رجــو مــن إخــواين، فســنل  أن أمشــجي معــه   حاجــة، ففطــن ا أبــو عبــ  اهلل 
)عليــه الســلم( فقــال: يــا أبــان مــن هــكا الرجــو؟ جلــت: رجــو مــن مواليــ  ســنل  أن 

ه   حاجتـه فاجضـها أكهب معه   حاجته، جال: يا أبان اجطـ  روافـ ، وانطلـق معـ
له، فقلت: إين مل أمت روا ، جال: أحص ما رفت، انطلق معـه   حاجتـه، فقلـت: 
وإن كــان رــواف فريضــة، فقــال: نعــم وإن كــان رــواف فريضــة، إىل أن جــال: لقضــاهلل 
حاجة م من خري من رواف ورواف حّ  عّ  عشرة أسـابي ، فقلـت: جعلـت فـ ا  

ا يســــــنل اهلل العبــــــا  عــــــن الفــــــرائض   عــــــن فريضــــــة أم نافلــــــة؟ فقــــــال: يــــــا أبــــــان إمنـّـــــ
 .172النوافو(

 قطع الطواف 
 .15121مل 11باب 111ص 11وشبهه ور    وسائو الشيعة ن 26مل 717ص 1الوا  ن - 161                                                           

 .15127مل 11باب 111ص 11ووسائو الشيعة ن 25مل 717ص 1الوا  ن - 161
 .111ص 1وسائو الشيعة ن - 155
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 ل الة اليريضة وا ستراحة
ســئو الصـــا ا )عليـــه الســلم(   رجـــو كـــان   رــواف الفريضـــة فن ركتـــه دـــلة 
فريضة، فقال )عليه السلم(: )يقط  الطواف ويصّلجي الفريضة مثّ يعو ، فيّتم ما بقجي 

 .171عليه من روافه(
رئــاب جــال: جلــت ألا عبــ  اهلل )عليــه الســلم(: الرجــو يعيــجي   وعــن علــجي بــن 

الطواف، أله أن يسرتيم؟ جال: نعم يسرتيم، مّث يقوم فيبـ  علـى روافـه   فريضـة أو 
 .172غريها، ويفعو كل    سعيه و ي  مناسوه(

 االة الطواف 
ة وعن أح حبا )عليهما السلم( جال: )  ينبفـجي أن تصـّلجي ركعـيت رـواف الفريضـ

 .173إ ّ عن  مقام إبراهيم )عليه السلم(، فنّما التطوّع فحيم شئت من اسس  (
أجــــول: جــــ  ككرنــــا   )الفقــــه( جــــوا  دــــلة الطــــواف الواجــــب إىل آخــــر احلــــائا 
الفادــو بــ  اسســ   واسســعى، وهــك  الروايــة تــ ل علــى اســتحباب أن توــون دــلة 

 .174الفريضة عن  اسقام

 .11511مل 11باب 111ص 11وسائو الشيعة ن - 151                                                           
 .11526مل 16باب 111ص 11، ووسائو الشيعة ن1مل 116ص 2الوا  ن - 152
 1.الوــــــــا  ن121مل 1بــــــــاب 115ص 7، وشــــــــبهه   التهــــــــكيب ن1مل 121ص 1الوــــــــا  ن - 151

 .  15127مل 11باب 111 11. ووسائو الشيعة ن 25مل 717ص
 . وراج  موسوعة الفقه كتاب احلج.115اسسنلة  151مناس  احلج ص  راج  - 151
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 المسع 
( مــرت، وعرىــه تــارة 157الصــفا واســروة هــو اسســعى ورولــه )والشــارع الــك  بــ  

 عشرة أمتار وتارة اثنا عشر مرتاا.
والصــــفا   األدــــو: )العــــريض مــــن احل ــــارة اسلــــس( واســــروة واحــــ  اســــرو )وهــــجي 

 احل ارة البيض تقت مل  ا النار( و  توون سو اهلل و  محراهلل.
  اجلبلــ ، ويتحقــق كلــ  والواجــب   الســعجي اســتيعاب  ــام اسســافة الواجعــة بــ

بالشـــروع مـــن أوّل جـــزهلل مـــن الصـــفا واخلـــتم بـــنّول جـــزهلل مـــن اســـروة، و  فـــب الصـــعو  
 عليهما.
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 التق ير

لتييدخلن المسييرد الحييرام إن شيياء اهلل آمنييين محل قييين جــال تبــار  وتعــاىل: 
قؤوسكم ومق  رين 

175. 
ه الســلم(: ويــ ّل عليــه اسستفيضــة مــن األخبــار كصــحيحة ابــن عّمــار عنــه )عليــ

)إكا فرغت من سعي  وأنت متمت  فقّصر من شعر رأس  من جوانبه وحليت  وخك 
من شارب ، وألق أافار  وأبق منها حلّ  ، فإكا فعلت كل  فقـ  أحللـت مـن كـو 

 . 176شجيهلل حيّو منه احملرم(

 .25سورة الفتم:  - 157                                                           
 2، ومــــن  حيضــــر  الفقيــــه ن16مل 1بــــاب 175ص 7، والتهــــكيب ن1مل 111ص 1الوــــا  ن - 156

 .2511مل 2باب 157ص
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 الوقوف بعرفة

  حـــج التمتـــ  بعـــ  التقصـــري واإلحـــلل مـــن عمرتـــه حيـــرم ويـــكهب إىل عرفـــات، 
 تسميتها بـ )عرفات( لتل  فيه. ووجه

فقيــو: ألن إبــراهيم )عليــه الســلم( عرفهــا مبــا تقــّ م لــه مــن النعــت  ــا والودــ ، 
 رو  كل  عن علجي )عليه السلم( وابن عباس. 

ــــا  ــــكل  ألن آ م وحــــواهلل اجتمعــــا فيهــــا فتعارفــــا بعــــ  أن كان ــــت ب ــــا دّي وجيــــو: إهّن
 مفارج . 

 ا ومنه عرف ال ي . وجيو: دّيت بكل  لعلّوها وارتفاعه
وجيــــو: ديّــــت بــــكل  ألن إبــــراهيم )عليــــه الســــلم( كــــان يريــــه جمجائيــــو اسناســــ  

 فيقول: عرفت. 
ورو  أن جمجائيـــو جــــال آل م هنــــا : اعــــرتف بــــكنب  وأعــــرف مناســــو  فقــــال: 

قبنا ظلمنا أنيسنا 177 178اآلية، فلكل  دّيت عرفة. 

 .21سورة األعراف:  - 155                                                           
 .1مل 7151باب 116علو الشرائ  ص - 151
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 وإذا راق الموقف
اهلل )عليـــه الســـلم( إكا ىـــاجت عرفـــة كيـــ   وعـــن داعـــة جـــال: جلـــت: ألا عبـــ 

 . 179يصنعون؟ جال: )يرتفعون إىل اجلبو(
وعنــه أيضــاا: جلــت: ألا عبــ  اهلل )عليــه الســلم(: إكا كاــر النــاس مبــ  وىــاجت 
علـــيهم، كيـــ  يصـــنعون؟ فقـــال: يرتفعـــون إىل وا   حمّســـر. جلـــت: فـــإكا كاـــروا جب مـــ  

 اســــن م ، جلــــت: فــــإكا كــــانوا وىــــاجت علــــيهم كيــــ  يصــــنعون؟ فقــــال: يرتفعــــون إىل
بــاسوج  وكاــروا فضــاا علــيهم كيــ  يصــنعون؟ فقــال: يرتفعــون إىل اجلبــو، وجــ    
ميسرة اجلبو فإن رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم( وج  بعرفـات ف عـو النـاس 
يبتــ رون اخفــاف ناجتــه يقفــون إىل جانبهــا، فنحاهــا رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه 

لوا ماو كل ، فقال: أيها الناس إنه ليس موىـ  اخفـاف نـاجيت بـاسوج ، وسلم( ففع
 . 182ولون هكا كّله موج ، وأشار بي   إىل اسوج 

وعــن اإلمــام الصــا ا )عليــه الســلم(: )إنــه جــال مــا مــن رجــو أهــو كــورة )البلــ ( 
وج  بعرفة من اس من ، إ ّ غفـر اهلل ألهـو تلـ  الوـورة مـن اسـ من ، ومـا مـن رجـو 

جـــــ  بعرفـــــة مـــــن أهـــــو بيـــــت مـــــن اســـــ من  إ ّ غفـــــر اهلل ألهـــــو كلـــــ  البيـــــت مـــــن و 
 .181اس من (
وعــن رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( جــال: )أعظــم أهــو عرفــات جرمــاا  

 .182من انصرف وهو يظن أنه مل يففر له(
 .183وعنه )عليه السلم(: )من الكنوب كنوب   تففر إ ّ بعرفات(

 .11111مل 11باب 717ص 11الشيعة ن ، ووسائو 11مل 166ص 1الوا  ن - 151                                                           
 .11115مل 11باب 717ص 11، ووسائو الشيعة ن1مل  1باب 115ص 7التهكيب ن - 115
 .2111مل 2باب 211ص 2من   حيضر  الفقيه ن - 111
 .11151مل 15باب 21ص 15مست ر  الوسائو ن - 112
 15بــــاب 15ص 15، ومســــت ر  الوســــائو ن1515مل 21بــــاب 15ص 1مســـت ر  الوســــائو ن - 111

 .11112مل
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 الوقوف بالمشعر

فيييإذا أفضيييتم مييين عرفيييات فييياذكروا اهلل عنيييد المشيييعر الحيييرام ال تعـــاىل: جـــ
واذكييروه كمييا  ييداكم وإن كنييتم ميين قبلييه لميين الضييالين ثييم  أفيضييوا ميين حييي  

أفاض الناس واستغيروا اهلل إن اهلل كيوق قحيم 
184. 

  تفســري عمــ  البيــان: اإلفاىــة مــنخوكة مــن فــيض اإلنــاهلل عــن امتلئــه، فمعــ  
 من عرفات إىل اسز لفة عن اجتماع وكارة. أفضتم:  فعتم

واسشــعر احلــرام هــو اسز لفــة.. دّيــت مشــعراا: ألنــه معلــم للحــج، والصــلة واسقــام 
 واسبيت به وال عاهلل عن   من أعمال احلج. 

وإمنـّـــا دــــجي اسشــــعر احلــــرام مز لفــــة: ألن جمجائيــــو جــــال إلبــــراهيم )عليــــه الســــلم( 
عـاا: ألنـه 185اسشعر احلـرام، فسـّمجي: مز لفـةبعرفات: يا إبراهيم ا  ل  إىل  . ودّـجي   

 فم  به ب  اسفرب والعشاهلل اآلخرة بنكان واح  و إجامت .
 

 وعند ا ندحام
عـــن داعـــة جـــال: جلـــت ألا عبـــ  اهلل )عليـــه الســـلم(: )إكا كاـــر النـــاس جبمـــ ، 

 .186وىاجت عليهم كي  يصنعون؟ جال: يرتفعون إىل اسن م (
ا ا )عليه السـلم(: )إمنّـا ديـت اسز لفـة ألهنـم ا  لفـوا إليهـا مـن وعن اإلمام الص

 . 187عرفات(

 .111و111سورة البقرة:  - 111                                                           
 .1مل 11باب 266ص 16، والبحار ن 21مل 7باب 151ص 12اار األنوار ن - 117
، ووســــائو الشــــيعة 1مل 2بــــاب 717ص 2، ومــــن   حيضــــر  الفقيــــه ن5مل 151ص 1الوــــا  ن - 116

 .11116مل 1باب 11ص 11ن
 .11151مل 1باب 15ص 11، ووسائو الشيعة ن 15مل 1باب 115ص 7التهكيب ن - 115
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 أخ  الح  
عـــن ابـــن عمـــار عنـــه )عليـــه الســـلم( جـــال: )خـــك حصـــى اجلمـــار مـــن  ـــ ، وإن 

 .188أخكته من رحل  مب  أجزا (
وعن الصا ا )عليه السلم(: )فو  أخك حصـى اجلمـار مـن  يـ  احلـرم إ ّ مـن 

 .189ومس   اخلي ( اسس   احلرام
 من  ومناسكها

مّث يتوجه احلان إىل م ، دّيت بـكل  سـا ميـ   ـا مـن الـ ماهلل أ  يـراا، وسـا عـن 
ابن عباس: ان جمجائيو )عليه السلم( سا أرا  أن يفارا آ م )عليـه السـلم( جـال لـه: 

 .192 ّن، جال: أ   اجلنة فسميت بكل  ألمنية آ م )عليه السلم(
ســـنان اســـرو    العلـــو عـــن الرىـــا )عليـــه الســـلم(، ســـا ســـئو عـــن  و  خـــمج ابـــن

كلــ ، جــال: )ألّن جمجائيــو )عليــه الســلم( جــال هنــا  إلبــراهيم )عليــه الســلم(:  ــّن 
على رب  ما شئت، فتمّ  إبراهيم )عليه السلم(   نفسه أن فعو اهلل موان ول   

 نا (.إداعيو كبشاا ينمر  بكاه ف اهلل له فنعطا  اهلل م
 أجول: فو  أن توون أوجه متع ّ ة للسم الواح .

مثّ إّن مناســـ  مـــ  يــــوم النحـــر ثلثــــة: رمـــجي  ـــرة العقبــــة مثّ الـــكبم مثّ احللــــق أو 
وييي كروا اسييم اهلل فيي  أي ييام معلومييات عليي  مييا قنقهييم ميين التقصــري. جــال تعــاىل: 

بهيمة األنعام فكلوا منها وأ عموا البائس اليقير
191 . 

فمن تمتع بالعمرة إل  الحج  فميا استيسير مين الهيدي فمين انه: وجال سبح
لم يرد ف يام ثالثية أييام في  الحيج وسيبعة إذا قجعيتم تليح عشيرة كاملية ذليح 

 .  21و 25مل 1باب 117ص 7، والتهكيب ن1و1مل 155ص 1الوا  ن - 111                                                           
 .21مل 1باب 116ص 7، والتهكيب ن1مل 151ص 1الوا  ن- 111
 .  1مل 11باب 252ص 11، والبحار ن 26مل 7باب 151ص 12اار األنوار ن - 115
 .21سورة احلج:  - 111
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لمن لم يكن أ له حارري المسرد الحرام 
192 . 

 وفب كون األ   من النعم، وأفضلها الب ن مثّ الفنم.
ــــوم األىــــحى وتصــــرف    الصــــ جة واإلهــــ اهلل واألكــــو ومواهنــــا مــــ ، و ماهنــــا ي

 .193احتياراا، وتفصيو اسسنلة   مناس  احلج
وعن أمري اس من  علجي )عليـه السـلم( جـال: )دعـت رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه 
وآله وسلم( ذطب يوم النحر وهو يقول: هكا يوم الاّج والعّج، فالاج: ما هترجون فيه 

ه كفــارة لوــّو كنــب، والعــّج: الــ عاهلل مــن الــ ماهلل، فمــن دــ جت نّيتــه كــان أّول جطــرة لــ
فعّ وا إىل اهلل، فوالك  نفس حمّم  بي     ينصرف من هكا اسوى  أح  إ ّ مففـوراا 

 .194له، إ ّ داحب كبرية مصّر عليها   حي   نفسه باإلجلع عنها( 
 الحلق أو التق ير

 .  195و  تحلقوا قؤوسكم حت   يبلغ الهدي محله جال تعاىل: 
 . 196محلقين قؤوسكم ومق رينانه: وجال سبح

وجـــال   اجلـــواهر: فـــب أن حيلـــق أو يقّصـــر مبـــ ، فلـــو أخـــّو عاســـاا أو جـــاهلا أو 
فـان … ناسياا رج  فحلق أو جّصـر  ـا وجوبـاا بـل خـلف أجـ     شـجيهلل مـن كلـ 

مل يـتمون مـن الرجـوع ـ وان كـان جـ  تعّمـ  كلـ  ـ حلـق أو جّصـر موانـه وجوبـاا بـل 
 شوال. خلف و  إ

ورو  عـــن اإلمـــام الصـــا ا )عليـــه الســـلم(: )إّن اســـ من إكا حلـــق رأســـه مبـــ ، مثّ 
 .197 فنه جاهلل يوم القيامة وكّو شعرة ألا لسان رلق تليب باسم داحبها(

 .116سورة البقرة:  - 112                                                           
 .116اسسنلة  111مناس  احلج: ص  - 111
 .11مل 72باب 151ص 16نوار ناار األ - 111
 .116سورة البقرة:  - 117
 .25سورة الفتم:  - 116
 .2111مل 2باب 211ص 2، والتهكيب ن1مل 752ص 1الوا  ن - 115
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وعن عب  الرمحان بن احلّ ان جال: )ول  ألا احلسن )عليه السلم( مولو  مب ، 
ـــوم النحـــر  بـــيص فيـــه  عفـــران، ـــا ي ـــا، جـــال عبـــ  الرمحـــان:  فنرســـو إلين ـــا جـــ  حلقن وكّن

فنكلت أنا، وأىب الواهلجي ومرا م أن ينكل وجـا : مل نـزر البيـت، فسـم  أبـو احلسـن 
)عليـه السـلم( كلمنـا فقـال سصـا ف ـ وكـان هـو الرسـول الـك  جاهللنـا بـه ـ :   أ  
، شــجيهلل كــانوا يتوّلمـــون؟ جــال: أكـــو عبــ  الرمحـــان وأىب اآلخــران، وجـــا : مل نــزر بعـــ 

فقال )عليه السلم(: أداب عب  الرمحان، مث جـال: أمـا يـككر حـ  أوتينـا بـه   ماـو 
هــكا اليــوم فنكلــت أنــا منــه وأىب عبــ  اهلل أخــجي أن ينكــو منــه، فلّمــا جــاهلل أا حّرشــه 
علــجّي فقــال: يــا أبــه إّن موســى أكــو خبيصــاا فيــه  عفــران، ومل يــزر بعــ  فقــال أا: هــو 

ّوسو  .198م؟(أفقه من  أليس ج  حلقتم ر
 .199والظاهر إن الرجو لتار ب  احللق والتقصري وإن كان احللق أفضو
 .222وإكا مل يون له مثن األ  ، فالثة أيّام   احلّج وسبعة إكا رجعتم

وجيو ألا احلسن الرىـا )عليـه السـلم(: )رجـو  تـ  بـالعمرة إىل احلـج،   غيبتـه 
ا يتــزّين بــه اســ من، يصــوم و  ثيــاب لــه، يبيــ  مــن ثيابــه ويشــرت  ه يــه، جــال:  ، هــك

 .221ينخك شيئاا من ثيابه(
 خطبة النب  )ص( ف  من 

خطب رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآلـه وسـلم(   مـ    مسـ   اخليـ  جـائلا: 
)نّضــر اهلل عبــ اا دــ  مقــاليت فوعاهــا، وبّلفهــا مــن مل يســمعها، فــرب حامــو فقــه غــري 

ثل    يفّو عليهّن جلـب عبـ  مسـلم:  فقيه! ورب حامو فقه إىل من هو أفقه منه!

 211ص 2، وا ستبصــار ن26مل 16بــاب 216ص 7، والتهــكيب ن1مل 756ص 1الوــا  ن - 111                                                           
 .  7مل 115باب

 .171اسسنلة  111راج  مناس  احلج ص - 111
فميين لييم يرييد ف يييام ثالثيية أيييام فيي  الحييج وهــو  116لــه تعــاىل   ســورة البقــرة: إشــارة اىل جو  - 255

 . وسبعة إذا قجعتم تلح عشرة كاملة 
 .111مل 16باب 211ص 7، والتهكيب ن7مل 751ص 1الوا  ن - 251
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إخلص العمو هلل والنصيحة ألئّمة اسسـلم  واللـزوم جلمـاعتهم، فـإن  عـوهتم حميطـة 
ّهم يسعى بكمّتهم أ ناهم(  .222من ورائهم، اس منون اخوة تتواف   ما

 ومن خطبة له )ص(
 ومـــن خطبتـــه )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(: )أتـــ رون أ  يـــوم هـــكا؟ جـــالوا: اهلل
ورســوله أعلــم، جــال: هــكا وســا أيّــام التشــريق، هــو تــ رون أّ  بلــ  هــكا؟ جــالوا: اهلل 

، مثّ جـال: إين 223ورسوله أعلم، جال )دلى اهلل عليه وآله وسلم(: هـكا اسشـعر احلـرام
  أ ر  لعلّـجي   ألقـاكم بعـ  هـكا، أ  أّن  مـاهللكم وأمـوالوم وأعراىـوم علـيم حــرام  

كا حــّ  تلقــوا رّبوــم، فيســنلوم عــن أعمــالوم أ  كحرمــة يــوموم هــكا   بلــ كم هــ
 .224فليبلغ أ ناكم أجصاكم(

 
 حد  من 

وحّ  هكا اسوىـ  مـن جهـة مّوـة اسورمـة:  ـرة العقبـة الـيت بـاي  األنصـار عنـ ها 
رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، ومــن جهــة اسز لفــة: وا   حمّســر، واــاهر  

 ، وغريهم يقول هجي منها. كلم بعضهم أّن العقبة ليست من م 
مــــرتاا  615أمــــاّ عرىــــه: فعــــره الــــوا   احملصــــور بــــ  اجلبــــال الشــــاهقة، وكلــــ  

 است راجاا من مقاس الفاسجي. 
فإن مل تسـ  النـاس لواـرهتم كـان ايـم ينتهـجي النـاس األجـرب فـاألجرب، كمـا ور  

 .12115مل 11باب 17ص 11، ومست ر  الوسائو ن1مل 151ص 1الوا  ن - 252                                                           
 اسرا  اسع  اللفو . - 251
، وفيــه: )أيّهــا النــاس ادعــوا مــا اجــول لوــم واعقلــو  عــّ  فــاين   12مل 251ص 5ا  نراجــ  الوــ - 251

أ ر  لعّلجي   ألقاكم   هكا اسوج  بع  عامنا هكا، مث جـال: ا  يـوم أعظـم حرمـة؟ جـالوا: هـكا اليـوم، 
ل: جال: فن  شهر أعظم حرمة؟ جالوا: هكا الشهر، جـال: فـن  بلـ  أعظـم حرمـة؟ جـالوا: هـكا البلـ ، جـا

فــان  مــاهللكما اوامــوالوم حــرام علــيوم، حــرام كحرمــة يــوموم هــكا   شــهركم هــكا   بلــ كم هــكا اىل 
 يوم تلقونه فيسنلوم عن أعمالوم، أ  هو بّلفت؟.. احل يم(.
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   الروايات وج  أشرنا اىل كل  فيما تق م.
 

 دخول مك ة لطواف الزياقة
دحيم ابن عّمار عنه )عليه السلم(: )فإكا أتيت البيت يوم النحر، فقمت  و 

على باب اسس  ، جلت: الّلهم أعّ  على نسـو ، وسـّلم  لـه وسـّلمه يل، أسـل  
مسنلة العليو الـكليو اسعـرتف بكنبـه، أن تففـر يل كنـوا، وأن تـرجع  اـاجيت، الّلهـم 

أرلــب رمحتــ ، وأوم راعتــ ، متبعــاا  إين عبــ   والبلــ  بلــ  ، والبيــت بيتــ ، جئــت
ألمـــر ، راىـــياا بقـــ ر ، أســـنل  مســـنلة اسضـــطر إليـــ ، اسطيـــ  ألمـــر ، اسشـــفق مـــن 
عــكاب ، اخلــائ  لعقوبتــ ، أن تبلفــ  عفــو  وأن جتــريين مــن الّنــار برمحتــ ، مثّ تــنيت 
احل ــر األســو  فتّســلمه وتقّبلــه، فــان مل تســتط  فاســتلمه بيــ   وجبّــو يــ  ، فــان مل 

 .225  فاستقبله وكمّج، وجو كما جلت ح  رفت بالبيت يوم ج مت مّوة(تستط
مثّ تــنيت بــالطواف والســعجي ورــواف النســاهلل وهــو واجــب   احلــّج بننواعــه الالثــة: 

 التمّت  واإلفرا  والقران، و  العمرة اسفر ة.
وجال   احل ائق:   خلف بـ  أدـحابنا   وجـوب رـواف النسـاهلل علـى  يـ  

 ن من الرجال والنساهلل والصبيان واخلصيان.أفرا  احلا 
وعــن احلســ  بــن علــجي بــن يقطــ ، جــال: ســنلت أبــا احلســن )عليــه الســلم( عــن 
 اخلصيان واسرأة الوبرية أعليهم رواف النساهلل؟ جال: )نعم، عليهم الطواف كّلهم(.

وجـــال الصـــا ا )عليـــه الســـلم(   خصـــوص استمتـــ : )علـــى استمتـــ  بـــالعمرة إىل 
ثــة أرــواف بالبيــت، وســعيان بــ  الصــفا واســروة، فعليــه إكا جــ م مّوــة رــواف احلــّج ثل

بالبيت وركعتان عن  مقام إبراهيم )عليه السلم( وسعجي ب  الصـفا واسـروة، مثّ يقصـر 
وج  أحو، )هكا للعمرة( وعليه للحّج روافان وسعجي ب  الصفا واسروة، ويصـّلجي عـن  
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 .226هيم )عليه السلم(كو رواف باليت ركعت  عن  مقام إبرا
 

 المبي  بمن 
وفب اسبيت مب  ليلة احلـا   عشـر والاـاين عشـر علـى كـو ناسـ  غـري معـكور، 

 . 227وج  فب اسبيت ليلة الاالم عشر أيضاا كما هو مككور  )مناس  احلج(
والقــ ر الواجــب مــن اسبيــت   كــو ليلــة هــو نصــ  الليــو في ــو  أن تفــرب عليــه 

ا إىل أن ينتص  الليو، وفو  أن ينيت من منتص  الليـو إىل الشمس فيها، فيبقى  
 الف ر. 

 وفب أن يوون   اسبيت مب  ناوياا له.
وفب رمجي اجلمار الال  على الرتتيب يوم احلا   عشر والااين عشر، والاالم 

 عشر إن أجام ليلته   م .
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 العمرة الميردة

 أّما العمرة اسفر ة فنفعاألا مثانية: 
 النّية.  :1
مثّ اإلحـرام مــن أحــ  اسواجيــت مــ  مـرور  عليــه، وإ ّ فمــن  ويــرة أهلــه إن كــان  :2

 خارن احلرم، وإ ّ فمن أ ىن احلو. 
 مثّ الطواف.  :3
 وركعتا .  :4
 مثّ السعجي.  :5
 مثّ احللق أو التقصري.  :6
 مثّ رواف النساهلل. :7
 .228وركعتا ، وتفصيو الولم   )مناس  احلج( :8
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 القرآن بمك ة ختم
يســــتحب للحــــان أن ذــــتم القــــرآن مــــّ ة إجامتــــه مبوــــة اسورمــــة: علــــى األجــــو مــــرّة 
واحــ ة، ففــجي اخلــمج: )مــن خــتم القــرآن مبّوــة مل ميــت حــّ  يــري رســول اهلل )دــلى اهلل 

 . 229عليه وآله وسلم( ويري منزله من اجلّنة(
 نياقة مولد النب  )ص(

لى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وهــو مبّوــة ويســتحب  يــارة مولــ  ســّي نا رســول اهلل )دــ
اسورمــة   اسوــان اسعــروف بســوا الليــو، وهــو مشــهور مبولــ  النــيب )دــلى اهلل عليــه 

 وآله وسلم(.
و   ماننــا دــار اسولــ  بصــورة بنــاهلل مربــ  مســّق  جــّ ام الصــفا و  أعلــى جــ ارها 

 اسقابو للصفا موتوب )موتبة موة اسورّمة(.
 

 مولد الز راء)س(
يستحب  يارة مول  السي ة فارمة الزهـراهلل )عليهـا السـلم( بنـت رسـول اهلل كما 

)دلى اهلل عليه وآله وسلم(، وهو    ار أّمها خ فة )عليهـا السـلم( مبّوـة اسورمـة 
   الزجاا احل ر، وداها الطمج   ار خزمية. 

لم( جـال األ رجــجي: وهـك  الــ ار كــان يسـونها رســول اهلل )دــلى اهلل عليـه وآلــه وســ
م  خ فة وفيهـا ابتـ   ـا، وولـ ت  يـ  أو  هـا وتوفّيـت  ـا، ومل يـزل النـيب )دـلى 
اهلل عليه وآله وسلم( ساكناا  ا حّ  هاجر إىل اس ينة، وغالب هك  ال ار اآلن علـى 
دفة اسس  ، و ا جبة يقـال ألـا: جبّـة الـوحجي، و ار خ فـة هـك  أفضـو موىـ  مبوـة 

 بع  اسس   احلرام.
 16بـاب 161ص 7، وشـبهه   التهـكيب ن2275مل 2بـاب 225ص 2من   حيضر  الفقيه ن - 251                                                           
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ل بعـــض العلمـــاهلل: إنـــه  ار هـــك  علـــى دـــفة اسســـ   جبـــو ثلثـــ  ســـنة، وجـــ  وجـــا
نصب   ج ار الزجاا معرا ومعلم منقوا عليه: )شارع فارمة الزهراهلل(   السـوا 
الـــك  يســـّمى بســـوا الـــكهب ملدـــقاا لــــ)سوا أا ســـفيان( و  الســـنوات األخـــرية 

ــــري مــــن اآلثــــار القيّ  ــــّ لت وانطمســــت كمــــا تبــــّ لت وانطمســــت كا مــــة مــــن الــــ ور تب
 واسساج  واألماكن اسّق سة واسزارات الشريفة.

و  ذفــــــى أن هــــــك  األمــــــاكن   موــــــة اسورمــــــة و  اس ينــــــة اسنــــــورة و  الطــــــرا 
واسشـــاعر مـــن أهـــم مـــا يلـــزم ا حتفـــا   ـــا للتـــمج  والتمـــاس األجـــر، جـــال ســـبحانه: 

 فقبض  قبضة من أثر الرسول
لـه كلـ   . فـإكا كـان أثـر جـ م فـرس جمجائيـو212

فآثارهم )عليه السلم( أفضـو   211عراًل جسداً له خواقاألثر احمليجي حّ  دار
 من كل  وأكار تنثرياا بواري. 

ّهـــا كيفمــا  ونــوا حــّ    حتـــرم األجيــال اآلتيــة مـــن  فــالل م علــى اسســلم  إحيا
 أجرها وآثارها وثوا ا. 

ّن خلفــاهلل اجلــور  عمــوا ومــن الواىــم أن الزمــان ميــر مــر الســحاب ويبقــى الواجــ ، إ
أهنم جابلوا األئمة األرهار )عليه السلم( علماا مباو ابن أكام وابن دا  ومن أشبه، 

وحنو ، و ه اا مباو سـفيان الاـور  وغـري  لوـن  212وأع ا اا مباو كل  األن   الساحر
 أىب اهلل إ ّ أن يتم نور  ولو بع  ألوف السنوات. 

مل سـفينة نـومل )عليـه السـلم( الـيت اهـرت وج  اكتشـ  بعـض علمـاهلل الفـرب ألـوا 
بع  اسلي  من السن  ، فهـو سـفينة نـومل )عليـه السـلم( بعـ  هـكا الزمـان استطـاول 

فأما الزبد في  ب جياءاً إّ  أثراا من آثار اهلل اليت أاهرها لعبا   سبحانه وتعاىل: 
 .  213وأما ما ينيع الناس فيمك  ف  األقض
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  بـــإكن اهلل ســـبحانه فـــل يوـــون إ ّ الـــككر والاـــواب وســـينيت يـــوم يظهـــر كـــو كلـــ
 ألولئ ، واهلل اسستعان.

 كاق حراء
أول ما نزل الوحجي على رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم( نزل عليه وهو   

 غار حراهلل   جبو يسّمى جببو النور. 
اهلل فيــه وكــان رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( كاــرياا مــا فــاور فيــه ويتعبــ  

منعـــز ا عــــن النــــاس، والفــــار الــــك    جبــــو النــــور يوــــون مســــتقبلا الوعبــــة مــــن غــــري 
احنـراف، ولــيس غـري  كــكل ، وبـه نزلــت أول سـورة مــن القـرآن الــك  هـو نــور وهــ ي 
للنــاس وفيــه شــفاهلل ســا   الصــ ور، وهــكا الفــار عبــارة عــن ف ــوة با ــا حنــو الشــمال، 

فاعه جامة متوّسـطة، والواجـ  فـوا هـكا اجلبـو َتَس  حنو مخسة أش اص جلوساا، وارت
 يري موة اسورمة وأبنيتها العظيمة كما يري جبو ثور.

 كاق ثوق
يق  هكا الفار   اجلبو الك  يقال له جبو ثور، لنزول ثور ابن منـاف فيـه، وجـ  
دّم أّن النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم( اختفـى   غـار  الـك  ككـر  اهلل   كتابـه: 

 اثنييين إذ  مييا فيي  الغيياق ثييان 214  وجــ  أمــر رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه
وســلم( عليـــاا )عليــه الســـلم( لينــام   موانـــه حــّ  يشـــتبه األمــر علـــى الوّفــار الـــكين 

 أرا وا جتله )دلى اهلل عليه وآله وسلم(. 
ورو  أن النــيب )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( سّــا  خــو الفــار أمــر اهلل العنوبــوت 

 ت علـــى بابـــه، وأمـــر شـــ رة فنبتـــت، وإىل محـــامت  فعششـــتا علـــى بابـــه، وكـــان فنســـ
 مواه   الفار اسككور ثلثا .

ـــه وســـلم(  فلّمـــا أدـــبحت جـــريج، وثبـــوا إىل ح ـــرة الرســـول )دـــلى اهلل عليـــه وآل
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وجصــ وا الفــراا، فوثــب علــجي )عليــه الســلم(   وجــوههم فقــال )عليــه الســلم(: مــا 
 شننوم؟ 

 م ؟ جالوا له: أين حم
 جال: ألستم جلتم: يرجه من بل نا، فق  خرن عنوم. 

 فتفرّجوا   اجلبال، وكان فيهم رجو من خزاعة، يقال له: أبوكر  يقفو اآلثار. 
فقالوا: يا أبا كر  اليوم اليوم، فوج   م علـى بـاب ح ـرة رسـول اهلل )دـلى اهلل 

لق م اليت   اسقام، وهك  عليه وآله وسلم( فقال: هك  ج م حمّم ، واهلل أهنا ألخت ا
ج م أا جحافة أو ابنه فمـا ال  ـم حـّ  أوجفهـم علـى بـاب الفـار، مثّ جـال: مـا جـا وا 
هــكا اسوــان إّمــا يوونــوا دــع وا إىل الســماهلل، أو  خلــوا حتــت األره، فلّمــا رأوا علــى 
 باب الفار نسج العنوبوت واحلمامت  انصرفوا، وتفرّجوا   الشعاب ودرفهم اهلل عن

 رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم(.
وكــان أبــو جهــو جــ  أمــر منا يــاا ينــا   بــنعلى مّوــة وأســفلها: مــن جــاهلل مبحمــ  

 )دلى اهلل عليه وآله وسلم( أو  ل عليه فله مائة بعري. 
فــ عا النــيب )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( للحمــام وفــره جــزاهلل ألــن واحنــ رن   

 جال: هجي جن  من جنو  اهلل تعاىل.احلرم، وهنى عن جتو العنوبوت و 
 

 محل انشقاق القمر
اقتربيي  السيياعة وانشييق القمييرو وإن يييروا آييية يعررييوا ويقولييوا جــال تعــاىل: 
سحر مستمر 

215 . 
وجعــت هــك  اآليــة العظيمــة   جبــو أا جبــيس، وهــكا اجلبــو مشــرف علــى الصــفا 

 وهو مشهور. 
ـــه الســـلم(   هـــكا اجلبـــو، و  لوـــن الظـــاهر أن آ م )عليـــه جيـــو: إّن جـــمج آ م )علي

 .2-1سورة القمر:  - 217                                                           
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السلم( م فون   الن   األشرف كما نقـرأ    يـارة أمـري اسـ من  )عليـه السـلم(: 
 .216)وعلى ى يعي  آ م ونومل عليهما السلم(

وهنا  األخبار الوارية اليت تنقو هك  اسع زة متواتراا   كو الطبقـات: انـه انشـق 
وسـلم(، فقالـت جـريج: هـكا سـحر ابــن  القمـر علـى عهـ  النـيب )دـلى اهلل عليـه وآلـه

أا كبشــة، فقــالوا: انتظــروا مــا يــنتيوم بــه الســفار فــإن حممــ اا   يســتطي  أن يســحر 
اقتربيييي  النــــاس كلهــــم، ف ــــاهلل الســــفار فســــنلوهم، فقــــالوا: نعــــم رأينــــا  فــــننزل اهلل: 

الساعة وانشق القمر 
217. 

لــكين ودــلوا إىل أجــول: أبــان كنــت   الوويــت رأيــت جريــ ة كويتيــة نقلــت: إّن ا
 القمر رأوا آثار التصاا نص  القمر بنصفه اآلخر مما ت ل على ا نشقاا وا لتيام.

 . يارة أمري اس من   11 ال األسبوع: ص - 216                                                           
 .1سورة القمر:  - 215
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 المساجد ف  مك ة وحولها 

 .218اسس   احلرام: وهو أشرف اسساج  وتعّ  الصلة فيه مبائة أل  دلة :1
مســ   الرايــة: هــكا اسســ   يقــ  بــنعلى موــة عنــ  الــر م ـ الــر م: احلــاجز  :2

سيو ـ وج  أمر رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( بنصـب رايـة النصـر   هـكا لل
اسوان، مّث أسس   موىعه مس  اا دجي مبس   الراية، وهكا اسسـ   اآلن وجـ    

 رريق اسعاب ة جبو أن ت خو مي ان اسعاب ة.
مســ   اجلــّن: يقــ  بــالقرب مــن مقــمجة احل ــون، وهــو حمــو نــزول ســورة اجلــن : 3

لى الرسول األكرم )دلى اهلل عليه وآله وسلم(، حيـم تولّـم )دـلى اهلل عليـه وآلـه ع
وســـلم( مـــ  اجلـــن، ويســـّميه أهـــو مّوـــة: مســـ   احلـــرس، ألّن دـــاحب احلـــرس كـــان 
ّ ، فـإكا توافـوا  يطوف مبّوة حـّ  إكا انتهـى إليـه وجـ  حـّ  يتـوا  عنـ   حرسـه وعرفـا

 رج  منح راا إىل مّوة.
هو مس   بسوا الليـو بـالقرب مـن مولـ  النـيب )دـلى اهلل مس   اس ت :  :4

عليه وآله وسلم(، يقال: كـان رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ذتـيب فيـه مـن 
 الوّفار. 
مســــ   اإلجابــــة: هــــكا اسســــ   يقــــ  اآلن   ميــــ ان اسعابــــ ة علــــى يســــار  :5

 ( دلى فيه.الكاهب إىل م ، يقال: إّن النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم
مس   النوا: دجي بكل  ألن ناجة النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم( بركت  :6

  هكا اسوان، وهو أيضاا واج    اسعاب ة على مي  الكاهب إىل م  وعرفات، وج  
 ككرنا اسساج    مّوة   كتاب )احلان   موة واس ينة(.

مــــرة، وجيــــو وجــــه التســــمية مســــ   التنعــــيم: واشــــتهر   عصــــرنا مبســــ   الع :7

 .2مل 16باب 21ص 6، والتهكيب ن6و7ومل 726ص 1الوا  ن - 211                                                           
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بــالتنعيم: ألن علــى ميينــه جــبلا يقــال لــه: نعــيم، وعــن يســار  جــبلا يقــال لــه: نــاعم، 
 والوا   بينهما: نعمان.

مســ   اجلعرانـــة: وهــو الـــك  أحــرم منـــه النــيب )دـــلى اهلل عليــه وآلـــه وســـلم(  :8
 بعمرة عن  مرجعه من الطائ  بع  فتم مّوة اسورمة.

 س   ثلمثائة نيّب. جيو: احرم من هكا اس
ونقــو أّن النــيب )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( غــر  رحمــه   كلــ  احملــو فنبــ  اســاهلل، 

 فشرب منه النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم( وسقى الناس.
وجيــو   وجــه التســمية: إّن جعرانــة اســم امــرأة مــن جــريج، وعــن ابــن عبــاس: أهنــا 

نييوا كييالت   نقضيي  كزلهييا ميين بعييد قييو ة و  تكو هــجي الــيت نــزل فيهــا جولــه تعــاىل: 
أنكاثاً 

219 . 
مســ   اخليــ : هــكا اسســ   مبــ    اجلهــة اجلنوبيــة، وهــو مســ   وســي ،  :9

و  دحن اسس   جّبة عظيمـة أجيمـت علـى مثانيـة عقـو ، و ـا حمـراب، وهـجي موىـ  
خيمـــة رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(   حّ ـــة الـــو اع، وجـــ  دـــّلى النـــيب 

ى اهلل عليه وآله وسلم( مبواهنـا، ويقـال: إنـه دـّلى فيـه سـبعمائة نـيّب، و  بعـض )دل
 اآلثار:  فن   هك  األره جّم غفري من األنبياهلل )عليه السلم(.

مس   البيعة: وهجي اليت باي  فيها رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآلـه وسـلم(  :12
جي حــّ  مــ  مــن جهــة مّوــة األنصــار اضــرة عّمــه العبــاس، وهــو بقــرب العقبــة الــيت هــ

 اسورمة.
مســـ   النحـــر: الـــك  وجـــ  بـــ  اجلمـــرت ، األوىل والوســـطى، يقـــال: حنـــر  :11

رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم( ه يه عن  ، ورمبـا يقـال: إّن هـكا هـو مسـ   
الوــبج، واســرا  بــالوبج: هــو الــك  فــ ي بــه الــكبيم إداعيو)عليــه الســلم(، وي يّــ  

ابـن عبــاس بـنن النــيب )دـلى اهلل عليــه وآلـه وســلم( حنـر ه يــه   منحــر  كلـ  مــا روا 
 .12سورة النحو:  - 211                                                           
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 . 222اخلليو )عليه السلم( الك  حنر فيه الوبج اسف ي به
مســـ   اجلــــّن: وهــــو مســــ   آخــــر غــــري مــــا ككرنــــا  أو ا، كمــــا ككرنــــا      :12

 .221كتاب)احلان   موة واس ينة(

 71بــاب 121ص 15.ومســت ر  الوســائو ن 1715مل 1بــاب 12ص 15مســت ر  الوســائو ن - 225                                                           
 .11665مل
هـــ. وفيــه: 1111الطبعــة الاالاــة  ار القــرآن احلوــيم، جــم اسق ســة،  11احلــان   موــة واس ينــة: ص - 221
رف بـــ )مســ   اجلــن( حيــم تولــم الرســول األعظــم )ص( : مســ  ان كــو واحــ  منهمــا يعــ17-16)

 م  اجلن   هكا اسوى .
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 ا ثاق ف  مك ة المكرمة وحولها

ة   موـــة اسورمـــة وحوألـــا، ككرناهـــا   كتـــاب )احلـــان   موـــة هنـــا  آثـــار كاـــري 
 واس ينة(.. 
)اسعــلة( مقــمجة أهــو مّوــة، ويشــّقها الطريــق شــّق  عــن اليمــ  والشــمال، منهييا: 

و ا جبور كارية من الصحابة، وبالّشق األيسر جّبة شاهقة على جـمج السـّي ة خ فـة أّم 
لـــة جبـــاب، ماـــو: مقـــابر عبـــ  منـــاف، وعبـــ  اســـ من  )عليهـــا الســـلم( وبـــه أيضـــاا  

اسطلــب، وهاشــم، أجــ ا  النــيب )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وكــكل  جّبــة علــى جــمج 
 عّمه: أا رالب )عليه السلم(.

جـمج ميمونـة بنـت احلـار   وجـة رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(،  ومنها:
 وجمجها   مقابر سرف على بع  فرس   من مّوة.

وجــمج آمنــة بنــت وهــب، والــ ة رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(،  هييا:ومن
 وجمجها   أبواهلل، وهجي جرية ب  مّوة واس ينة، وجيو غري كل .

 جمج عب  اهلل بن عباس بن عب  اسطلب، وجمج    الطائ .ومنها: 
ه وجــمج الســي  الطــاهر والســي  الطيــب، ابنــا رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــومنهييا:

 وسلم(  فنا   الطائ .
جمج عب  اهلل بن إداعيو بن بزيغ مـن أدـحاب البـاجر والصـا ا والوـاام ومنها: 

 والرىا )عليهم السلم( وجمج    )فيو( جرية جرب موة اسورمة. 
جــمج الشــهي  حســ  بــن علــجي )عليــه الســلم( احلســ ، الشــهي    أره ومنهييا: 

 فخ، م  من استشه  معه. 
جلوا  )عليه السلم( أنه جال: )مل يون لنا بع  الط  مصرع أعظـم وعن اإلمام ا
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 . 222من فّخ(
 ومشه   واج    رريق التنعيم واحلال  اخو   مّوة اسورمة.

 .  6مل 5باب 167ص 11اار ا نوار ن  - 222                                                           
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 بين الكعبة وكربالء

عن اإلمام الصا ا )عليه السـلم(: )إّن اره الوعبـة جالـت: مـن مالـجي وجـ  بـ  
 فّج عميق، وجعلت  حرم اهلل وأمنه؟  بيت اهلل على اهر ، ينتي  الناس من كوّ 

فــنوحى اهلل تعــاىل إليهــا: أن كّفــجي وجــّر ، مــا فضــو مــا فّضــلت بــه فيهــا أعطيــت 
أره كــربلهلل إ ّ مبنزلــة اإلبــرة غرســت   البحــر فحملــت مــن مــاهلل البحــر، ولــو  تربــة  
كــربلهلل مــا فضــلت  ولــو  مــن تضــمنته أره كــربلهلل مــا خلقتــ  و  خلقــت البيــت 

 .223فت رت(الك  به ا
 بقوله: 224وإىل هكا اخلمج أشار العلمة الطباربائجي

 ومن حدي  كربالء والكعبة لكربالء بان علو  الرتبيية 
وّلما مّر أمرياس من  )عليه السلم( بوربلهلل   مسـري  إىل دـّف  نـزل فيهـا وأومـن 

 بي   إىل موى  منها جائلا: 
ىل موى  آخر وجال: ههنـا مهـراا )ههنا موى  رحاألم ومناخ ركا م، مثّ أشار إ

 مائهم، ثقو آلل حمم ، مثّ جال: واهاا ل  يا تربة ليحشرّن من  أجوام ي خلون اجلنة 
بفـري حسـاب، وأرســو عمجتـه وبوـى مــن معـه لبوائــه، وأعلـم اخلـواص مــن دـحبه بــنّن 

يقتو ههنا   عصابة من أهو بيتـه ودـحبه هـم سـا ة الشـه اهلل،  ول   احلس  
 .225ابق و  يلحقهم  حق(  يسبقهم س

 .1مل 12باب 156ص 11اار ا نوار ن - 221                                                           
 العلمة السي  مه   ار العلوم الطباربائجي )ج  (   منظومته اسسماة بـ )ال رة الن فية(. - 221
 راج  كامو الزيارات. - 227
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 نياقة الرسول )ص(

عن دفوان بـن سـليمان عـن النـيب )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( جـال: )مـن  ارين 
 . 226  حيايت وبع  مويت كان   جوار  يوم القيامة(

وعنه )دلى اهلل عليه وآله وسلم(: )من  ار جمج  بع  مويت كان كمن هـاجر إيّل 
 .227فابعاوا إيّل السلم فإنّه يبلف (   حيايت، فإن مل تستطيعوا

وعــــن علــــجّي أمــــري اســــ من  )عليــــه الســــلم( جــــال: )أ ـّـــوا برســــول اهلل حّ وــــم إكا 
 .228خرجتم إىل بيت اهلل احلرام، فإّن تركه جفاهلل وبكل  أمرمت(

وعن اإلمام الصا ا )عليه السلم( عـن رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( 
ة حاجــاا ومل يــزرين إىل اس ينــة جفوتــه يــوم القيامــة، ومــن أتــاين أنّــه جــال: )مــن أتــى مّوــ

 . 229 ائراا وجبت له شفاعيت، ومن وجبت له شفاعيت وجبت له اجلنة(
وعــن علــجّي بــن يقطــ : )ســنلت أبــا احلســن )عليــه الســلم( عــن اسمــّر باس ينــة   

 . 232الب أة أفضو أو   الرجعة، جال:   بنس بكل  أية كان(
الصــا ا )عليــه الســلم( جــال: )إّن  يــارة جــمج رســول اهلل )دــلى اهلل  وعــن اإلمــام

عليـــــه وآلـــــه وســـــلم( تعـــــ ل حّ ـــــة مـــــ  رســـــول اهلل )دـــــلى اهلل عليـــــه وآلـــــه وســـــلم( 
 .231ممجورة(

 الرورة الشريية

 .11111مل 1باب 111ص 11، ووسائو الشيعة ن2مل 16باب 1ص 6التهكيب ن - 226                                                           
 .11111مل 1باب 115ص 11، ووسائو الشيعة ن1مل 16باب 1ص 6التهكيب ن - 225
 .1باب مل 111ص 15، والبحار ن1مل 5باب 11ص 15اار ا نوار ن - 221
ــــــاب 1ص 6، والتهــــــكيب ن7مل 711ص 1الوــــــا  ن - 221 ــــــه ن7مل 16ب  2، ومــــــن   حيضــــــر  الفقي

 .1175مل 2باب 767ص
 .151مل 16باب 115ص 7، والتهكيب ن1مل 226باب 121ص 2ا ستبصار ن - 215
 .11111مل 1باب 117ص 11وسائو الشيعة ن - 211
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عـــن مـــرا م: )ســـنلت أبـــا عبـــ  اهلل )عليـــه الســـلم( عّمـــا يقـــول النـــاس   الروىـــة؟ 
وآله وسلم(: فيما بـ  بيـيت ومنـمج  روىـة مـن  فقال: جال رسول اهلل )دلى اهلل عليه

ريــاه اجلنــة، ومنــمج  علــى ترعــة مــن تــرع اجلنــة، فقلــت لــه: جعلــت فــ ا  فمــا حــّ  
 .232الروىة، فقال: بع  أرب  أسار  من اسنمج إىل الظلل(

ـــه وســـلم(: )إّن مّوـــة حـــرم اهلل حرّمهـــا إبـــراهيم )عليـــه  ـــه وآل وعنـــه )دـــلى اهلل علي
ة حرمجي مـا بـ   بتيهـا حـرم،  يعضـ  شـ رها، وهـو مـا بـ  اـو السلم( وإّن اس ين

عـــاير إىل اـــو وعـــري، ولـــيس دـــي ها كصـــي  مّوـــة، ي كـــو هـــكا و  ي كـــو كلـــ  وهـــو 
 . 233بري (

وعــــن اإلمــــام الصــــا ا )عليــــه الســــلم( جــــال: )ائــــت مقــــام جمجائيــــو وهــــو حتــــت 
وآلــه وســلم(  اسيــزاب، فإنــه كــان مقامــه إكا اســتنكن علــى رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه

وجو: أ  جوا  أ  كرمي أ  جريب أ  بعي  أسنل  أن تصّلجي على حمّمـ  وأهـو بيتـه 
 .234وأسنل  أن تر  علجّي نعمت (

وعن علجي أمري اس من  )عليـه السـلم( جـال: موـة حـرم اهلل، واس ينـة حـرم رسـول 
صـــمه اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( والووفـــة حرمـــجي  يريـــ ها جبـــار اا ثـــة إ ّ ج

 .235اهلل(
مث الــل م علــى اسســلم  كافــة أن يهتمــوا  ــكين البلــ ين اسبــارك : موــة اسورمــة 

 واس ينة اسنورة:
ببنــاهلل اسســاج  واســ ارس واحلســينّيات واسوتبــات واســمجّات ومــا أشــبه فيهمــا، كمــا  

 .11165مل 5باب 117ص 11، ووسائو الشيعة ن7مل 771ص 1الوا  ن - 212                                                           
، والتهـــــكيب 7مل 761ص 1، والوـــــا  ن11111مل 15بـــــاب 162ص 11وســـــائو الشـــــيعة ن - 211

 .  1مل 16ببا 12ص 6ن
 2، ومــــــن  حيضــــــر  الفقيــــــه ن15مل 16بــــــاب 1ص 6، والتهــــــكيب ن1مل 775ص 1الوــــــا  ن - 211

 .  1171مل 2باب 761ص
 .  17مل 16باب 12ص 6، والتهكيب ن1مل 761ص 1الوا  ن - 217
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 كــان الســابق كــكل  جبــو  هــاهلل مثــان  ســنة، والــل م تــر  النزاعــات اسكهبّيــة إرلجــاا،
ــــة  ــــاب الطــــاهرة   موــــة واس ين ــــ  الفرجــــ  وســــائر القب ــــاب البقي ــــ  تعمــــري جب ومــــن كل

 وحواليهما.
ـــة ينتفـــ  منـــه اسســـلمون  يعـــاا مـــن  ـــاهلل تلـــ  القبـــاب الزاكي و  ذفـــى أن إعـــا ة بن
ناحية، واحلوومة من ناحية ثانية، فـإن ال ميقراريـة نفـ  لوـو األرـراف، أمـا أن يبقـى 

قلة   اـــر العـــامل اإلســـلمجي استمـــّون جبميـــ  أررافـــه، هـــكا البلـــ  الطـــاهر جزيـــرة مســـت
ان فــكل  مــا يضــّر اجلميــ  وهــو خــلف القــرآن الوــرمي الــك  يصــرمل بقولــه تعــاىل: 

  ه امتكم أم ة واحدة 
إنم ا المومنون اخوةو236

237. 

 .12سورة األنبياهلل:  - 216                                                           
 .15سورة احل رات:  - 215
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 الهررة

جيــو: إن رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( هـــاجر   أول ليلـــة مـــن شـــهر 
مـــن مبعاـــه، وفيهـــا كـــان مبيـــت علـــجي )عليـــه  11إىل اس ينـــة اسنـــورة ســـنة ربيـــ  األول 

 السلم( على فراشه، وكانت ليلة اخلميس.
و  ليلــة الرابــ  منــه كــان خروجــه )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( مــن الفــار متوجهــاا 
 إىل اس ينة، وخّل  علياا )عليه السلم( لقضاهلل  يونه ورّ  الو ائ  اليت كانت عن  . 

خـــو )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( اس ينـــة يـــوم ا ثنـــ  الاـــاين عشـــر مـــن ربيـــ  و 
األول مــ   وال الشــمس، فنــزل بـــ )جبــا( وأجــام عنــ هم بضــعة عشــر يومــاا وكــان ينتظــر 
علياا )عليه السلم(، وكتب إليه كتابـاا يـنمر  فيـه باسسـري إليـه، وسـا ودـو إليـه الوتـاب 

يه السلم( بفارمة بنت رسول اهلل )دـلى اهلل لل رون واأل رة، وخرن )عل هتّين 
عليه وآله وسلم( وأّمه فارمة بنت أس ، وفارمة بنت الزبري بن عب  اسطلب وتبعهم 
أمين بن أم أمين موىل رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسـلم( وأبـو واجـ  رسـول  رسـوِل 

 موا اس ينــة، ونزلــوا اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( فســاروا منــز ا بعــ  منــزل حــ  جــ
 على رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم(. 

وبقجي رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم( بع  ج وم علجي )عليه السلم( يومـاا 
 .238أو يوم  مث عزم على الكهاب إىل اس ينة

وإذ يمكر بح ال ين كيروا لينبتو  أو يقتليو  وعن الطمجسجي   جوله تعاىل: 
: أهنـــا نزلـــت   جصـــة  ار النـــ وة، وكلـــ  أّن نفـــراا مـــن جـــريج  239 أو يخرجيييو 

اجتمعــوا فيهــا وتشــاوروا   أمــر النــيب )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( فــناهر كــّو رأيــه، 
فقــال أبــو جهــو: مــا هــكا بــرأ ، ولوــن اجتلــو  بــنن فتمــ  عليــه مــن كــو بطــن رجــو 

 .716مل 1باب 111ص 1، والوا  ن1مل 111ص 1راج  الوا  ن - 211                                                           
 .15ة األنفال: سور  - 211
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بال يـــة، فصـــّوب فيضـــربو  بنســـيافهم ىـــربة رجـــو واحـــ ، فرتىـــى حينئـــك بنـــو هاشـــم 
إبلــيس هــكا الــرأ ، و خــو معهــم   كلــ  أبــو ألــب عــّم النــيب )دــلى اهلل عليــه وآلــه 
وسلم( فاتفقوا على هكا الرأ ، وأعّ وا الرجال والسلمل ف اهلل جمجائيو فنخمج رسول 
اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ف ــرن إىل الفــار، وأمــر عليــاا )عليــه الســلم( فبــات 

ومين النياس مين يشيري نيسيه إبتغياء مرريات زلـت اآليـة: نعلى فراشه وفيه 
اهلل

242. 
ثيان  اثنيين إذ  ميا في  الغياق إذ يقيول ل ياحبه   تحيزن إن  أما جوله تعاىل: 

اهلل معنا
241: 

فنرا  بالفار هنا غـار ثـور وهـو جبـو مبوـة، وسّـا  خـو رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه 
مــن احلمــام حــ  باىــا   أســفو  ، أرســو اهلل  وجــاا 242وآلــه وســلم( وأبــو بوــر الفــار

الاقب والعنوبوت ح  نسج بيتاا. فلّما جـاهلل الـك  يقفـوا اآلثـار ـ كمـا ككرنـا سـابقاا ـ 
الفار، مث جال: ما جـا وا هـكا اسوـان، إّمـا أن يوونـوا دـع وا  وج  بقريج على باب 

 إىل الســماهلل أو  خلــوا حتــت األره، فلّمــا نظــروا إىل بــيض احلمــام وبيــت العنوبــوت
جــالوا: لــو  خلــه أحــ  ألنوســر البــيض، وتفّســخ بيــت العنوبــوت، فانصــرفوا وجعلــوا 
يضــربون ميينــاا ومشــا ا حــول الفــار، ودــرفهم اهلل عــن رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه 

 وسلم( مث أكن لنبيه   األ رة.
مث إنــه )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( كــان مقامــه   الفــار ثلثــاا، حــ  ســون عنــه 

ف ــرن متوّجهــاا إىل اس ينــة، ونــزل   جبــا جريــب مــن اس ينــة   جهــة اجلنــوب  الطلــب
 الفرا، القصة.

 .255سورة البقرة:  - 215                                                           
 .15سورة التوبة:  - 211
 وعلة ادطحاب رسول اهلل )ص( ألا بور مككورة   اسفصلت فراج . - 212



 

 11 

 
 مسرد قبا

وعن الشموس بنت نعمان، جالـت: )نظـرت إىل رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه 
وسلم( ح  أسـس هـكا اسسـ   )مسـ   جبـا( فرأيتـه ينخـك احل ـر أو الصـ رة حـ  

يــــاه الــــرتاب علــــى بطنــــه أو ســــرتّه، فيــــنيت الرجــــو مــــن يصــــهر  احل ــــر، وأنظــــر إىل ب
أدحابه ويقول: بنا وأمجّي يا رسول اهلل أعط  أكف ، فيقول )دـلى اهلل عليـه وآلـه 

 وسلم(:  ، خك ماله، ح  أسسه.
 الدخول ال  المدينة

مث جــاهلل رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( إىل اس ينــة وكــو جــوم يقولــون: يــا 
 زل إلينا.. رسول اهلل أن

لوــن الرســول )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( جــال:  عوهــا فإهنــا مــنمورة، ف ــاهللت 
الناجـــة حـــ  بركـــت ببـــاب أا أيـــوب األنصـــار ، وجـــاهلل أبوأيـــوب والقـــوم يوّلمونـــه   
ـــزول علـــيهم، فنخـــك رحلـــه فن خلـــه بيتـــه، فنظـــر رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه  الن

رهلل مــــ  رحلــــه( وبيتــــه أجــــرب البيــــوت مبحــــو وســــلم( إىل رحلــــه وجــــ  حــــّا فقــــال: )اســــ
اسس  ، فنزل رسول اهلل )دلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(   منـزل أا أيـوب وجـّر جـرار ، 

 وفرمل أهو اس ينة مبق مه )دلى اهلل عليه وآله وسلم( إليهم فرحاا ش ي اا. 
ومــن حــ يم الــمجاهلل: مــا رأيــت أهــو اس ينــة فرحــوا بشــجيهلل ماــو فــرحهم برســول اهلل 

 لى اهلل عليه وآله وسلم( ودع  البعض على سطم اسنا ل جائل :)د
  لع البيدق علينييا من ثني ات الييوداع 
 وجب الشكير علينيا ما دعيييا هلل داع 
 أي ها المبعيوث فينييا جّ  باألمر المطياع 

وخـرن علــجي )عليــه الســلم( إىل اس ينــة ماشــياا علــى رجليــه، فتورّمــت جــ ما ، فلّمــا 
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س ينة رآ  النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم( فاعتنقه وبوى رمحة مما رأي بق ميه ج م ا
 من الورم وحبا يقطران  ماا، ف عا له بالعافية ومسم رجليه فلم يشوهما بع  كل  .
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 بناء المسرد النبوي

وكــان رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(   اسربــ  بندــحابه، فقــال ألســع  
رت هــكا اسربــ  مــن أدــحابه، فســاوم اليتيمــ  اســالو  عليــه فقــا : هــو بــن  رارة: اشــ

ــــه  ــــه وســــلم( فقــــال رســــول اهلل )دــــلى اهلل عليــــه وآل لرســــول اهلل )دــــلى اهلل عليــــه وآل
 وسلم(:   إ ّ بامن، فاشرتا  بعشرة  نانري.. 

وأمر النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم( بناهلل اسس  ، فوان رسول اهلل )دلى اهلل 
 عليه وآله وسلم( بنفسه ينقو احل ر، وعمو فيه اسهاجرون واألنصار. 

ــــه وســــلم( منا لــــه ومنــــا ل أدــــحابه حــــول  وبــــ  رســــول اهلل )دــــلى اهلل عليــــه وآل
اسس  ، وخا ألدحابه خططـاا فبنـوا فيـه منـا ألم، وكـّو شـرع منـه بابـاا إىل اسسـ  ، 

لسـلم( ماـو مـا خـّا ألــم، وخـّا حلمـزة وشـرع بابـه إىل اسسـ  ، وخـّا لعلـجي )عليـه ا
وكانوا ذرجون مـن منـا ألم فيـ خلون اسسـ  ، إىل أن أمـر اهلل نبيـه بسـ  األبـواب إ ّ 

 باب علجي )عليه السلم(. 
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 المساجد األخر ف  المدينة

فإن النيب )دلى اهلل عليه وآلـه وسـلم( سـا خـرن مـن جبـا مق مـة  مسرد الرمعة:
 بن عوف فصّلها   بطن الوا  . اس ينة أ ركته اجلمعة   ب  سامل

جـــال بعـــض: إن اسســـ   اسوجـــو    غـــرب مســـ   النـــيب )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه 
 وسلم( هو مس   اجلمعة، ويسّمى فعلا مبس   الفمامة.

ويعرف اليوم مبسـ   الشـمس، وهـو شـرججي مسـ   جبـا، فلّمـا مسرد اليضيخ: 
وهـــم يشـــربون فيـــه فضـــي اا، نزلـــت حرمـــة اخلمـــر، خـــرن اخلـــمج إىل عـــّ ة مـــن األنصـــار 

 فحّلوا وكاهلل السقاهلل، وكبوها فبكل  ّدجي الفضيخ.
ج  كان رأس النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم(   ح ر علجي مسرد الشمس: 

)عليه السلم( وهو يوحى إليه، ففربت الشمس ومل يوـن علـجي )عليـه السـلم( دـّلى 
 يت يا علجي؟ العصر، فقال النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم(: أدلّ 

 فقال:  .
فقال رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآلـه وسـلم(: الّلهـم إنّـه كـان   راعتـ  وراعـة 
رسول ، فار   عليـه الشـمس، فطلعـت بعـ  مـا غربـت ووجعـت علـى اجلبـال واألره 

 .243وكل  بالصهباهلل   خيمج
ل  أجول: الوون كّله حتت إرا ته سبحانه، فل مان  من كل  وج  تواتر اخلمج بك
 وتنخري دلة علجي )عليه السلم( كان ألمر أهم وكان   راعة اهلل تبار  وتعاىل.

وهـو مسـ   وجـ    مشــايل البقيـ ، جيـو   وجـه التسـمية: إنّــه  مسيرد ارجابية:
وفيــــه: )الّلهـــم إنـــه كـــان   راعتـــ  و  راعــــة  11مل 1بـــاب 171ص 15راجـــ  اـــار األنـــوار ن - 211                                                           

يتهـا رلعـت بعـ  مـا غربـت ووجعـت علـى رسول  فار   عليـه الشـمس جالـت أدـاهلل: فرأيتهـا غربـت مث رأ
 11ص 21، والبحـارن615مل 251ص 1األره وكل  بالصهباهلل   خيمج(. ومـن  حيضـر  الفقيـه ن

، 15مل 151بــاب 151ص 11، والبحــار ن6مل 151بــاب 155ص 11، والبحــار ن2مل 21بــاب
 .22مل 151باب 111ص 11والبحار ن
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دلى فيه رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآلـه وسـلم( و عـا رـويلا مث انصـرف، وجـال سـن 
نـ  ومنعـ  واحـ ة، سـنلته أن   يهلـ  أمـيّت ـ دحبه: )سـنلت رّا ثلثـا  فنعطـاين اث

أ : كّلهـم ـ بالسـنة فنعطـاين، وسـنلته أن   يهلـ  أمـيّت بـالفرا ـ كقصـة نـومل عليـه 
 السلم ـ فنعطاين، وسنلته أن   فعو بنسهم بينهم فمنعنيها(.

 فينبفجي فيه ال عاهلل واسسنلة فإن فيه مظان اإلجابة إن شاهلل اهلل.
ل لــه: مســ   األحــزاب أيضــاا، وهــكا اسســ   واجــ  علــى ويقــا )مسييرد اليييت (:

ـــالفتم: إنـــه نـــزل خـــمج الفـــتم علـــى  جطعـــة مـــن جبـــو ســـل ، وجيـــو   وجـــه التســـمية ب
 األحزاب، والنصر للمسلم  هنا . 

)رىــوان اهلل عليــه( و   مسييرد سييلمانو  جبلــة مســ   الفــتم   ســفم اجلبــو 
 رالب )عليه السلم(، وعن ميينه علجي بن أا مسرد أمير المومنينجبلته على التّو 

)سلم اهلل عليها(، ينبفجي للزائر أن يصلجي     مسرد فا مةمس   دفري يقال له: 
 كّو هك  اسساج  دلة التحية.

هكا هو اسس   الك  وجـ  فيـه حتويـو القبلـة فقيـو: إّن رسـول  مسرد القبلتين:
به   مســ   القبلتــ ، اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( دــّلى دــلة الظهــر بندــحا

فلّمـا أن دـّلى ركعتـ  أمـر أن يتوجـه إىل الوعبـة فاسـت ار رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه 
وآلــــــه وســــــلم( إىل الوعبــــــة، واســــــتقبو اسيــــــزاب، فهــــــجي القبلــــــة الــــــيت جــــــال اهلل تعــــــاىل: 

فلنولين ح قبلة تررا ا
244.. 

، ووج  هكا فسّمجي كل  اسس   مس   القبلت ، وكان هكا   رائفة ب  سلمة
 اسس     اجلانب الفرا من مس   الفتم.

يقال: إن هكا اسس   مصرع محزة )عليـه السـلم( وإنـه مشـى  مسرد العسكر:
بطعنتــه مــن اسوىــ  األول إىل هنــا  فصــرع، وجــ  ور  أن رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه 

قلبـه منـه، وآله وسلم( وج  على محزة وج  جتو وماّـو بـه، فلـم يـر منظـراا كـان أوجـ  ل
 .111سورة البقرة:  - 211                                                           
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 فقال: رمح  اهلل يا عّم فلق  كنت ودو ا للرحم فعو ا لل ريات. 
: مســ   دــفري علــى ميــ  الســال  إىل أحــ  بعــ  مــا مسييرد أبيي  ذق الغييياقي

 جاو  البقي .
ويقـال لـه: مسـ   ك  احلليفـة ويعـرف اليـوم ببئـر علـجي )عليـه مسرد الشيررة: 

 السلم(.
ميــال مــن اجلحفــة، و  هــكا اسوــان وهــو واجــ  علــى أربعــة أمسييرد كييدير خييم: 

نصــب الرســول )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( عليــاا أمــرياا للمــ من  مــن بعــ   وخليفــة 
 للمسلم . 

وجيـــو: إن اسســـ   الشـــري  مل يوـــن لـــه حمـــراب   عهـــ   )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه 
وســلم( و    عهــ  مــن بعــ  ، وأن أول مــن أح ثــه عمــر ابــن عبــ  العزيــز   عمــارة 

 ولي .ال
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 مشربة ام ابرا يم

ومن اآلثار: مشربة ام ابراهيم، وإمنّا دّيـت مشـربة أّم إبـراهيم )عليـه السـلم( ألن 
 أم إبراهيم ول ت إبراهيم   تل  اسشربة. 

وهــكا اسوىــ  بــالعوايل مــن اس ينــة بــ  الن يــو واسشــربة البســتان وانــه كــان بســتاناا 
 )دلى اهلل عليه وآله وسلم(. سارية القبطية أم إبراهيم بن النيب
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 ا سطوانات

 اسطوان اس ّلق: وهو الك  وج  موج  اسصّلى الشري .: 1
اســـــطوان القرعـــــة: ويعـــــرف باســـــطوان اسهـــــاجرين، جيـــــو: إن الـــــ عاهلل عنـــــ ها : 2

مســت اب وهــجي األســطوانة الــيت هــجي واســطة بــ  القــمج واسنــمج، عــن ميينهــا إىل اسنــمج 
 القمج اسطوانتان. إسطوانتان، وبينها وب  

اســـطوان التوبـــة: ويعـــرف باســـطوان أا لبابـــة، ديـــت بـــه ألنـــه ربـــا نفســـه    :3
السارية، وحل  أن   حيّو نفسه ح  حيّله رسول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، 

 وكان سببه جضّية ب  جريظة واستشارهتم إيا . 
 .245ورة   حماأّلا أجول: للصلة عن  األسطوانة وال عاهلل عن ها آ اب مكك

اســـطوان الســـرير: وهـــك  اإلســـطوانة هـــجي اللدـــقة بالشـــبا  اليـــوم   شـــرججي  :4
اســـطوان التوبـــة، فإنـــه كـــان للنـــيب )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( ســـرير مـــن جريـــ  فيـــه 

 سعفة يوى  هنا  ويضط   عليه.
اســطوان احملــرس: ويســّمى اســطوان أمــري اســ من  علــجي بــن أا رالــب )عليــه  :5
لم(، جيـــو   وجـــه التســـمية: إن هـــك  احملـــرس كـــان علـــجي بـــن أا رالـــب )عليـــه الســـ

السلم( فلـس   دـفحتها الـيت تلـجي القـمج ممـا يلـجي بـاب رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه 
 وآله وسلم( حيرس النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم(.

اسطوان الوفـو : هـجي خلـ  اسـطوان احملـرس مـن جهـة الشـمال، كـان رسـول  :6
 )دلى اهلل عليه وآله وسلم( فلس إليها لوفو  العرب إكا جاهللته، وكانت ممـا يلـجي اهلل

 رحبة اسس  .
اســطوان مربّعــة القــمج: ويقــال لــه أيضــاا: مقــام جمجائيــو )عليــه الســلم( وكــان  :7

 ينة( للمام اس ل  ) ام اله(.راج  )احلان   موة واس  - 217                                                           
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بـــاب بيـــت فارمـــة بنـــت رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(   اسربعـــة الـــيت   
 القمج. 

سـامل: جـال يل مسـلم بـن أا مـرمي:   تـنس حظّـ  مـن الصـلة جال سليمان بـن 
 إليها، فإهنا باب فارمة الك  كان علجي )عليه السلم( ي خو عليها منه. 

وعــن أا احلمــراهلل جــال: شــه ت رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( أربعــ  
 دباحاا فجيهلل إىل باب علجي وفارمة وحسن وحسـ  )عليـه السـلم( ينخـك بعضـا يت

إنم ا يريد اهلل لي  ب عينكم اليرجس الباب، ويقول: السلم عليوم أهو البيت، 
أ ل البي  ويطهركم تطهيراً 

246 . 
ييا يريييد و  روايــة أخــري ســبعة أشــهر، يقــول: الصــلة الصــلة ثــل  مــرات  إنم 

اهلل
 اآلية .247
اســـطوان الته ـــ : وجـــه التســـمية أنـــه كـــان رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه  :8
لم( ذـرن حصـرياا كـّو ليلـة إكا انصـرف النـاس إىل منـا ألم، فيطـرمل وراهلل بيـت علـجي وس

)عليـــه الســـلم( مث يصـــّلجي دـــلة الليـــو، وهـــجي خلـــ  بيـــت فارمـــة )عليـــه الســـلم( 
والواج  إليها يوون باب جمجائيو وج  كتب فيها بالرخام: هكا مته ـ  النـيب )دـلى 

 اهلل عليه وآله وسلم(.

 .11سورة األحزاب:  - 216                                                           
 17، والبحــار ن1مل  7بــاب 251ص 17، والبحــار ن2مل 7بــاب 255ص 17اــار ا نــوار ن - 215

 .  15مل 7باب 221ص 17، والبحار ن11مل  7باب 211ص
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 ال ية
ن   مـــ خر اسســـ   النبـــو  )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( مظلّـــو، الصـــّفة: موـــا

أعــّ   رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( لنــزول الفربــاهلل فيــه ممــن   مــنوي لــه و  
أهــو، وكــانوا يواــرون فيــه ويّقلــون اســب مــن يتــزون مــنهم أو ميــوت أو يســافر، وجــ  

 ة.ككر اس رّخون: أّن أدحاب الصفة ودلوا إىل أربعمائ
وعــن فضــالة: كّنــا نصــّلجي مــ  رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( في ــّر جــوم 
من جامتهم مـن اخلصادـة حـ  يقـول األعـراا: عـان  وهـم أهـو الصـفة، فـإكا دـّلى 
رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( أتــاهم فوجــ  علــيهم، فقــال: لــو تعلمــون مــا 

وحاجـــة، وكـــان يقـــول )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه  لوـــم عنـــ  اهلل ألحببـــتم أن تـــز ا وا فقـــراا 
وســلم(: مــن كــان عنــ   رعــام اثنــ  فليــكهب باالــم، ومــن كــان عنــ   رعــام أربعــة 

 فليكهب  امس.
وروي بعضهم فقال: لق  رأيت سبع  من أهو الصفة مـا مـنهم رجـو عليـه ر اهلل 

ـــا كســـاهلل، جـــ  ربطـــو ، فمنهـــا مـــا يبلـــغ نصـــ  الســـاج ، ومنهـــا مـــا ي ـــا إ ار وإّم بلـــغ إّم
 الوعب  في معه بي   كراهية أن تري عورته. 

وعــن اإلمــام )عليــه الســلم(: كــان رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( يــنيت 
أهو الصفة ـ وكانوا ىيوفاا على رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( وجـ  هـاجروا 

يــه وآلــه وســلم( مــن أهــاليهم وأمــواألم إىل اس ينــة فنســونهم رســول اهلل )دــلى اهلل عل
دفة اسس   وهم أربعمائة رجو ـ وكان يسلم عليهم بالفـ اة والعشـجي، فنتـاهم كات 
يوم فمنهم من ذص  نعلـه ومـنهم مـن يرجـ  ثوبـه، ومـنهم مـن يتفلـى ـ ينقـجي ثوبـه أو 
رأسه من ال واب ـ وكان رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم( يـر جهم مـ اا مـ اا مـن 

م رجــو مــنهم فقــال: يــا رســول اهلل التمــر الــك  تر جنــا جــ  أحــرا  ــر   كــو يــوم، فقــا
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 بطوننا.
فقال رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسـلم(: أمـا أيّن لـو اسـتطعت أن أرعموـم 
الــ نيا ألرعمــتوم ولوــن مــن عــاا مــنوم مــن بعــ   فســيف ي عليــه باجلفــان، ويــرامل 

 ــ ون بيــوتوم كمــا عليــه باجلفــان، ويفــ و أحــ كم   جميصــه ويــرومل   أخــري، وتن
 تن   الوعبة.

 فقام رجو فقال: يا رسول اهلل إنّا إىل كل  الزمان باألشواا فم  هو؟ 
جال )دلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(:  مـانوم هـكا خـري مـن كلـ  الزمـان، انوـم إن 

 . 248مألمت بطونوم من احللل توشوون أن  ل وها من احلرام
لم( يعلمهـــم القـــرآن واألحوـــام وهـــم وكـــان رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـ

 يصّلون خلفه أو حيضرون جها   ويوونون اسنا ين له   الناس إكا شاهلل.
ورو  انــه مــّر اســأل مــن جــريج علــى رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وهــو 
جاعــ  مــ   ــ  مــن ىــعفاهلل اســ من  وفقــرائهم ماــو: بــلل ودــهيب وعّمــار وســلمان 

رسول اهلل لو حنّيت ه  هلل عن  ح  يلوا ب  فإّن وفو  العـرب فحقروهم، جالوا: يا 
 تنتي  فنستحجي أن يرونا م  ه  هلل األعب . 

و  تطرد ال ين يدعون قب همفنزل جمجائيو بقوله سبحانه: 
 .اآلية.249

 152ص 16، ومســــــت ر  الوســــــائو ن11511مل 55بــــــاب 251ص 17مســــــت ر  الوســــــائو ن - 211                                                           
 .11171مل 52باب

 .72ورة األنعام: س - 211
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 الحررات الطا رات 

جال العطاهلل اخلراساين: فيما بـ  القـمج واسنـمج أ ركـت ح ـرات أ وان النـيب )دـلى 
اهلل عليه وآله وسلم( من جري  على أبوا ا اسسومل من شـعر أسـو ، فحضـرت كتـاب 
الولي  بن عب  اسل  يقرأ وينمر   م ح ر أ وان النيب )دلى اهلل عليه وآلـه وسـلم(، 

 فما رأيت يوماا كان أكار باكياا من كل  اليوم.
ينشـن ناشـىهلل وعن سعي  بن اسسيب: يقول: واهلل لو  ت أنّه تركوهـا علـى حاألـا 

من اس ينة، ويق م جا م مـن اآلفـاا فـريي مـا اكتفـى بـه رسـول اهلل   حياتـه، ويوـون 
 كل  مما يزه  الناس   التواثر والتفاخر فيها. 

ومن الباك  على ختريب احل رات أبو أمامة بن سهو، جال: يومئك: ليتها تركت 
لى اهلل عليــه وآلــه وســلم( حــ  يــنقص النــاس مــن البنيــان ويــروا مــا رىــجي اهلل لنبيــه )دــ

 ومفاتيم خزائن ال نيا بي  .
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 سد األبواب

ـــه  و  حـــ يم ســـع  بـــن أا وجـــاص، جـــال: أمـــر رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآل
 وسلم( بسّ  األبواب الشارعة   اسس  ، وتر  باب علجي )عليه السلم(. 

 فقالوا: يا رسول اهلل س  ت أبوابنا. 
 وسلم(: ما أنا س  هتا ولون اهلل سّ ها. فقال )دلى اهلل عليه وآله
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 البقيع

مرتاا    175البقي : حمو مستطيو شرججي اس ينة: كان خارجاا عن سورها وروله 
مرت، ويقال له: بقيـ  الفرجـ ، ألن هـكا النـوع مـن الشـ ر كـان كاـرياا فيـه  155عره 

 ولونه جط . 
رف جبـور كاـري مــنهم إ ّ وهـكا اسوـان اسقـ س بـه جبـور كاــري مـن الصـحابة، و  يعـ

أفــرا  معــ و ة أجيمــت علــى جبــور بعضــهم جبــاب، ومــن أحبهــا جبــور األئمــة الطــاهرين 
 )عليهم افضو الصلة والسلم( كما سينيت.

وعـــن أا هريـــرة: ان رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( خـــرن إىل اسقـــمجة، 
 حقــون، و  ت أيّن جــ  فقــال: الســلم علــيوم  ار جــوم مــ من ، وإن شــاهلل اهلل بوــم 

 رأيت إخواننا. 
 جالوا: يا رسول اهلل ألسنا إخوان ؟ 

جــال )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: أنــتم أدــحاا، وإخواننــا الــكين مل يــنتوا بعــ ، 
 وأنا فررهم على احلوه. 

 جالوا: يا رسول اهلل كي  تعرف من ينيت بع   من أمّت ؟
   خيو  هم  م أ  يعرف خيله؟ جال: أريتم لو كان لرجو خيو غّر حمّ لة

 جالوا: بلى. 
جـــال )دــــلى اهلل عليــــه وآلــــه وســــلم( فــــإهنّم يـــنتون يــــوم القيامــــة غــــرّاا حمّ لــــ  مــــن 
الوىـــوهلل، وأنـــا فـــررهم علـــى احلـــوه، وليـــكا ن رجـــال عـــن حوىـــجي كمـــا يـــكا  البعـــري 

ســحقاا الضــال، فننــا يهم أ  هلــّم أ  هلــّم أ  هلــّم فيقــال: إهنــم جــ  بــّ لوا فــنجول: ف
 فسحقاا. 

وعن أا مويهبة موىل رسول اهلل )دلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( جـال: أهبـ  رسـول 
اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم( من جوف الليو، فقال: إين أمرت أن استففر ألهو 
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البقي  فانطلق معجي، فانطلقت معه، فلّما وج  بـ  أاهـرهم، جـال: )السـلم علـيوم 
لوم ما أدبحتم فيه ممـا أدـبم النـاس فيـه، أجبلـت الفـ  كقطـ  يا أهو اسقابر، ليهن 

الليـــو اسظلـــم( مث اســـتففر ألـــم رـــويلا ورجـــ ، مث جـــال: يـــا أبـــا مويهبـــة ايّن جـــ  أوتيـــت 
مفــاتيم خــزائن الــ نيا واخللــ  ف ــريت بــ  كلــ  وبــ  لقــاهلل رّا مث اجلنــة، جلــت: بــنا 

واهلل يــا أبــا مويهبــة لقــ  اخــرتت  وأمــجّي خــك مفــاتيم الــ نيا واخللــ  مث اجلنــة، جــال:  ،
لقـــاهلل رّا مث اجلنـــة، مث رجـــ  رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( فبـــ أ بـــه وجعـــه 

 .252الك  جبض فيه
وككــر الطــمجاين   الوبــري، عــن أم جــيس: أهنــا خرجــت مــ  النــيب )دــلى اهلل عليــه 

ك  اسقــمجة وآلــه وســلم( إىل البقيــ ، فقــال )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: حيشــر مــن هــ
سبعون ألفاا ي خلون اجلنة بفري حساب وكنن وجوههم القمر ليلة الب ر، فقام رجو، 
فقـال: يــا رســول اهلل وأنـا، فقــال: وأنــت، فقـام آخــر، فقــال: يـا رســول اهلل وأنــا، جــال: 
ســـبق   ـــا عواشـــة، جـــال الـــراو : جلـــت ألـــا: مل مل يقـــو ل خـــر؟ فقالـــت: أرا  كـــان 

 منافقاا.
ن السبع  كان من باب اساـال، ماـو مـا ور    وا   السـلم   أجول: الظاهر أ
 .251الن   األشرف

وفيـــه: )رو  عـــن أا مويهبـــة مـــوىل رســـول اهلل  11مل 16بـــاب 151ص 21راجـــ  اـــار األنـــوار ن - 275                                                           
)ص( جـال أهبـ  رسـول )ص(   احملــرم مرجعـه مـن ح ــه ومل أ ر مـا مضـى مـن الليــو أو مـا بقـجي فقــال 

جــال ليهــنوم مــا  انطلــق فــإين أمــرت أن اســتففر ألهــو هــكا البقيــ  ف رجــت معــه فاســتففر ألــم رــويلا مث
أدبحتم فيـه أجبلـت الفـ  كقطـ  الليـو اسظلـم يتبـ  آخرهـا أوألـا، اآلخـرة شـر مـن األوىل، يـا أبـا مويهبـة 
أعطيــت خــزائن الــ نيا واخللــ  فيهــا مث اجلنــة ف ــريت بــ  كلــ  واجلنــة وبــ  لقــاهلل را واجلنــة فقلــت بــنا 

 أنت وأمجي خك خزائن ال نيا واخلل  فيها مث اجلنة(.
أبــــو عبــــ  اهلل العلــــو  احلســــ    كتــــاب فضــــو الووفــــة بإســــنا   إىل عقبــــة بــــن علقمــــة جــــال:  روي - 271

)اشــرتي أمــري اســ من  )ع( أرىــاا مــا بــ  اخلورنــق إىل احلــرية إىل الووفــة، و  خــمج آخــر مــا بــ  الن ــ  
يــا  األشــرف إىل احلــرية إىل الووفــة مــن الــ هاج  بــنربعب  ألــ   رهــم وأشــه  علــى شــرائه، جــال فقلــت

أمري اس من  تشرت  هكا  كا اسال وليس ينبـت حظـاا، فقـال دعـت رسـول اهلل )ص( يقـولا اكوفـان  
كوفـان يـر  أوألـا علـى آخرهـا حيشـر مـن اهرهـا سـبعون ألفـاا يـ خلون اجلنـة بفـري حسـاب فاشــتهيت أن 

 .1215مل 12باب 161ص 1حيشروا على ملوجي(، وسائو الشيعة ن
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 أعالم قبوق البقيع

اإلمام احلسن بن علجي )عليه السلم(، و  جبة احلسن )عليه السلم( ابن  منهم:
أخيــه اإلمــام  يــن العابــ ين واإلمــام أبــو جعفــر البــاجر واإلمــام جعفــر الصــا ا )علــيهم 

 السلم(. 
 إبراهيم بن الرسول )دلى اهلل عليه وآله وسلم(. وجبة 

 وفارمة بنت أس . 
 وعب  اهلل بن مسعو . 

 وممن علم جمج  العباس بن عب  اسطلب وأخته دفية.
 وأبوسفيان ابن احلار ، وسع  بن معاك، وأبو سعي  اخل ر .

 و وجات الرسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم( إ ّ خ فة وميمونة. 
 الرسول )دلى اهلل عليه وآله وسلم(  ينب ورجية وأم كلاوم.  وبنات

 وإداعيو بن اإلمام جعفر الصا ا )عليه السلم(. 
 وج  هّ مها الوهابيون.

 وإلي  بعض التفصيو عمن  فنوا   البقي :
إبراهيم بن رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم(: مـات إبـراهيم ابـن رسـول  :1

وآلـه وسـلم( وهـو ابـن سـتة عشـر شـهراا، فقـال رسـول اهلل )دـلى  اهلل )دلى اهلل عليـه
 . 252اهلل عليه وآله وسلم(: ا فنو    البقي  فإن له مرىعة   اجلنة تتم رىاعه

عامـــان بـــن مظعـــون، فقـــ  ور  أن أول مـــن  فـــن رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه : 2
الوا: يــا رســول اهلل وآلــه وســلم( بــالبقي  عامــان بــن مظعــون، فلّمــا تــوّ  ابنــه إبــراهيم جــ

 .253)دلى اهلل عليه وآله وسلم( أين حنفر له؟ فقال: عن  فررنا عامان بن مظعون
وكان عامان بن مظعون أول من مات من اسهاجرين، جالوا: يا رسول اهلل )دلى 

وفيه: )إبراهيم بـن رسـول اهلل )ص( ولـ    ك   11مل 16باب 151ص 21راج  اار األنوار ن - 272                                                           
 احل ة من سنة مثان وتو    ربي  األول من هك  السنة و فن بالبقي ( احل يم.

 .215ص 11، والبحار ن 1مل 5باب 112ص 11اار األنوار ن - 271
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اهلل عليــه وآلــه وســلم( أيــن ن فنــه؟ جــال )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: بــالبقي ، جــال: 
)دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وفضــو ح ــر مــن ح ــارة حلــ  ،  فلّحــ  لــه رســول اهلل

فحمله رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآلـه وسـلم( فوىـعه عنـ  رجليـه، وجـال )دـلى اهلل 
عليه وآله وسلم(: أتعّلم به جمج أخجي وأ فن إليه من مات من أهلجي، فلّمـا وىّل مـروان 

وجـال: واهلل   يوـون علـى  بن احلوم اس ينة مّر على كل  احل ر، فنمر به فرمجي به،
جــمج عامــان بــن مظعــون ح ــر يعــرف بــه، فنتتــه بنــو أميّــة فقــالوا: بــئس مــا دــنعت، 

 .254عم ت إىل ح ر وىعه النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم( فرميت به
بنـات الرســول )دــلى اهلل عليـه وآلــه وســلم(:  ينـب ورجيّــة وأم كلاــوم، وكانــت : 3

 عليهّن جّبة وج  ه موها.
القباب: جّبة كبرية آلل البيت، و ا جمج العّباس بن عب  اسطلب، واإلمام  ومن :4

احلسن بن علجي، واإلمام علجّي بن احلس   ين العاب ين، واإلمام أا جعفر حمم  بـن 
علجي الباجر، واإلمام جعفر بـن حممـ  الصـا ا )علـيهم السـلم(، جتمعهـم جبّـة واحـ ة 

 هجي أعلى القباب.
لنــيب )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وكــّو  وجــات الرســول وهنــا  جبّــة لزوجــات ا

)دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(  فــّن باس ينــة إ ّ خ فــة فبمّوــة اسورمــة، وإ ّ ميمونــة 
 فبسرف. 

 وهنا  جّبة إداعيو بن اإلمام جعفر الصا ا )عليه السلم(.
ــة احلــزن( يقــال: إهنــا البيــت الــك  آوت إليــه ف ــة تســّمى )جّب ارمــة بنــت وهنــا  جّب

النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم( والتزمت احلزن فيه بع  وفاة أبيها رسول اهلل )دلى 
 اهلل عليه وآله وسلم(. 

 وكانت بالبقي  جباب كارية ه ّمت كلها.
جمج فارمة بنت أسـ ، جيـو:  فنـت   موىـ  اسسـ   الـك  يقـال لـه اليـوم: : 5
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 ار عقيو، أما جمج فارمة الزهراهلل )عليها  جمج فارمة،   أول مقابر ب  هاشم اليت  
 السلم( فهو عهول.

جمج عب  اهلل بن مسـعو ، رو  أن ابـن مسـعو  جـال: ا فنـوين عنـ  جـمج عامـان  :6
 بن مظعون.

جـــمج أا ســـفيان بـــن عبـــ  اسطلـــب، وهـــو الـــك  حفـــر جـــمج  بنفســـه جبـــو موتـــه : 7
فقــال: يــا بــن عــم مــايل أرا   بالثــة أيّــام، رآ  عقيــو بــن أا رالــب فــول بــ  اسقــابر،

هنــا؟ جــال: أرلــب موىــ  جــمج، فن خلــه  ار  وأمــر بقــمج فحفــر، وجعــ  عليــه ســاعة، مثّ 
انصــرف فلــم يلبــم إ ّ يــوم  حــّ   فــن فيــه، والظــاهر أنّــه   اسشــه  اسنســوب إىل 
عقيو اليوم، وفيه جمج ابن أخيه عب  اهلل بن جعفر الطّيار وهو اجلـوا  اسشـهور، وهـك  

 بقعة وجعت   أّول البقي .ال
جمج سع  بن معاك: دّلى عليه رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسـلم( و فنـه : 8

   ررف الزجاا اجملاور ل ار اسق ا  بن األسو    أجصى البقي .
جـــمج إداعيـــو بـــن اإلمـــام جعفـــر الصـــا ا )عليـــه الســـلم(، وجـــ  كـــان مشـــه  : 9

  جبــو سـنوات، ولوـن   العصـر احلاىـر مل يبــق إداعيـو )عليـه السـلم( خـارن البقيـ
من اسشه  واسس   أثراا، ويقال: إهّنم نقلوا مشه   إىل  اخو البقيـ  جريبـاا مـن بقعـة 

 احلليمة السع يّة )رىوان اهلل عليها(. 
 و  ذفى أّن هنا  روىت  أيضاا:

 روىة منسوبة إىل أّمهات اس من . :12
ســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( وحبـــا وأخـــري منســـوبة إىل بنـــات ر  :11

 غرا مشه  عقيو.
مثّ إن روىــة بنــات الرســول )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وجعــت   عصــرنا بــ  
جبــور أمّهــات اســ من  وبقعــة العبــاس واألئمــّة )علــيهم الســلم( مقابــو البــاب الوبــري، 

ذفـى إهنّـن تشـرّفن بشـرف وّهن  ينب وأم كلاـوم ورجيّـة )رىـوان اهلل تعـاىل علـيهن( و 
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اإلســـلم، وكـــّن مـــن النســـاهلل الطـــاهرات اس منـــات، ويشـــه  علـــى كلـــ  عنايـــة الرســـول 
)دلى اهلل عليه وآله وسلم( والصّ يقة الطاهرة  ّن و  ال عاهلل ككرهّن بإجلل، كما 

   أ عية شهر رمضان. 
 البقي :  وجات الرسول )دلى اهلل عليه وآله وسلم(  ومن أم هات المومنين و

)أّم سلمة( بنت عاتوـة بنـت عبـ  اسطلـب عّمـة رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه 
 وسلم( وأهنا من أفضو أمهات اس من .

و) ينــب بنــت جحــج( وكانــت ج ميــة اإلســلم، ومــن اسهــاجرات، وكانــت كاــرية 
 اخلري والص جة، كانت تعمو بي ها، وتتّص ا به   سبيو اهلل. 

هــجي أّم ولـــ   إبــراهيم بـــن النــيب )دـــلى اهلل عليــه وآلـــه وســـلم( و)ماريــة القبطيـــة( و 
أهــ اها اسقـــوجس دـــاحب اإلســون ريّة، وأهـــ ي معهـــا أختهــا ســـريين وخصـــّياا وبفلـــة 

 شهباهلل وحّلة من حرير، وتوفّيت   اس ينة سنة سّت عشرة.
و)دفّية بنـت حـجي( بـن أخطـب مـن بـ  إسـرائيو، مـن سـبا  و  بـن يعقـوب، 

مج، فقيـــو: إهّنـــا ســـيّ ة جريظـــة والنضـــري،   تصـــلم إ ّ لرســـول اهلل وهـــجي مـــن ســـبايا خيـــ
ــــه وآلــــه وســــلم(  ــــه وســــلم( فنخــــكها رســــول اهلل )دــــلى اهلل علي )دــــلى اهلل عليــــه وآل

 وادطفاها وح ّبها وأعتقها و وّجها وجّسم ألا، وكانت عاجلة من عقلهلل النساهلل.
عليــه وآلــه وســلم( و)ســو ة( بنــت  معــة بــن جــيس، تزوّجهــا رســول اهلل )دــلى اهلل 

مبّوـــة بعـــ  وفـــاة خ فـــة )عليـــه الســـلم(، وكانـــت ســـو ة عفيفـــة أشـــّ  العفـــاف، ومـــن 
عفافها أنّه جيو ألـا: مل مل حتّ ـ ؟ فقالـت: جـ  أّ يـت الواجـب، والواجـب بعـ  كلـ  

وقيرن في  بييوتكن  القعو    البيت، كما جـال اهلل تعـاىل: 
وإين عزمـت أن    255

ى اهلل عليه وآله وسلم( ح  أموت، وكانت علـى هـكا أخرن من ح رة الرسول )دل
 حّ  ماتت.

و)جويرية( بنت احلار  اخلزاعيـة، سـا ا رسـول اهلل )دـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( 
 .11سورة األحزاب:  - 277                                                           
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   غزوة ب  اسصطلق.
و)أم حبيبـــة( بنـــت أا ســـفيان بـــن حـــرب، خرجـــت مـــن مّوـــة مهـــاجرة إىل أره 

مـات   احلبشـة، وثبتـت هـجي علـى احلبشة م   وجها عبي  اهلل بن جحج، فتنّصـر و 
 اإلسلم، وتزوّجها رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم( بع  موت  وجها.

 ومن اس فون  فيها: عائشة وحفصة.
ومن اس فون    البقي  أيضاا: دفّية بنت بع  اسطلب، وج  ككر أهو السري أن 

اهلل عليـه وآلـه وسـلم( دـفّية من القباب اسنه مة   البقي  جبّـة عمـيّت الرسـول )دـلى 
 وعاتوة.

وأم البنــ  )عليــه الســلم( والــ ة أا الفضــو العبــاس )عليــه الســلم( فإهنــا م فونــة 
   البقعة اسنسوبة إىل دفّية بنت عب  اسطلب.

وحليمـــة الســـع يّة وهـــجي أّم رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( الرىـــاعية،  
 بقي .كانت ألا بقعة معروفة   أجصى ال

وشه اهلل أح : خنيس بن حكاجة، نالته جراحة يوم أح ، فمـات بسـببها باس ينـة 
و فــن بــالبقي  عنــ  عامــان بــن مظعــون وكــان نــاس مــن اسســلم  جــ  احتملــوا جــتلهم 
إىل اس ينـــة فـــ فنوهم  ـــا، فنهـــى رســـول اهلل )دـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( عـــن كلـــ  

 وجال: ا فنوهم حيم درعوا.
 

 شهداء احد
أكاــر شـــه اهلل أحــ  مـــ فونون   أحــ  كمـــا أّن هنــا  جـــمج محــزة ســـّي  الشـــه اهلل، و 

وجمج النفس الزكية، وهو السيّ  الشري  حمّم  اسّلقب باسه   من أو   علجّي بـن أا 
رالب )عليه السلم( جتو   أيّام اسنصور، وهكا اسشـه    شـرججي جبـو سـل ، وهـو 

 روف ب  أهو اس ينة. اخو مس   كبري مه ور، وهكا اسشه  مع
ومشـه  مالـ  بـن ســنان والـ  أا سـعي  اخلـ ر    غــرا اس ينـة، جيـو: إنّـه ممـّـن 



 

 151 

 استشه    أح  ونقو جس   إىل هكا اسوان. 
وج  أمر النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم( ب فن محزة   الربوة اليت هو  ا اليوم، 

و جيــو: إنـه )دــلى اهلل عليـه وآلــه وكّفنـه   بــر ة، وكّفـن مصــعب بـن عمــري   أخـري،
 وسلم(  فنهما   جمج واح .

وعمرو بن اجلمومل وعب  اهلل بن عمـرو األنصـاريّ  كانـا   جـمج واحـ ، وكانـا ممّـن 
استشــه ا يــوم أحــ ، وكــان جمجحبــا ممـّـا يلــجي الســيو، فحفــر عنهمــا ليفــريا عــن مواهنمــا، 

 .256فوج وحبا مل يتفريا كنمنّا ماتا باألمس
 ذقمدفن اب  

ومــ فن أا كر الففــار  )رىــوان اهلل تعــاىل عليــه( بالربــكة، وجــ  ديــت   احلــال 
 بالواسا، وهو أشهر من أن يككر.

 مدفن آمنة أم الرسول )ص(
و  عم  البحرين: أبواهلل موان ب  احلرم  ّدجي بكل  لتبـّوهلل السـيو ونزولـه فيـه، 

 وفيه جّبة آمنة أم النيب )دلى اهلل عليه وآله وسلم(.
و  ســفينة البحــار: توفيّــت آمنــة   األبــواهلل بــ  مّوــة واس ينــة ورســول اهلل )دــلى 
اهلل عليه وآله وسلم( ابن سّت سن ، وكانت جـ مت بـه إىل اس نيـة علـى أخوالـه مـن 
بــ  النّ ــار، ومعهــا رســول اهلل )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وأم أميــن حاىــنة رســول 

  اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم(.
وكانت آمنة )عليهـا السـلم( م منـة بـ ين إبـراهيم )عليـه السـلم( كمـا هـو احلـال 

   الصاحل  والصاحلات من أجرباهلل الرسول )دلى اهلل عليه وآله وسلم(.
 مدفن عبد اهلل والد النب  )ص(

ممـا رو    القبـور  111ص 1راج  كتاب )تاريخ اس ينة اسنورة( ألبن شبه النمري  وكنز الفوائ  ن - 276                                                           
 وال فائن. 
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وجــ  كانــت   جانــب الفــرا مــن احلــرم النبــو  )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( جّبــة 
يب )دــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وكانــت ح رتــه الشــريفة جريبــة مــن علــى جــمج والــ  النــ

الســوا الســابق، ولوــن   التوســعة األخــرية وجعــت   عردــة اسصــّلى جريبــاا مــن بــاب 
 السلم ومل يبق منها أثر.
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 وف  الختام

ولــيعلم أنّــه مــن الضــرور  جعــو العلئــم علــى كــّو هــك  األمــاكن الــيت  خلــت   
ل ، وما أكارها   البلـ ين وأررافهمـا، فإنـه مـن التـاريخ الـك  اسس   أو ما أشبه ك

ور  فيـــه: )مـــن ورّخ م منـــاا فقـــ  أحيـــا (، با ىـــافة اىل اهنـــا مـــن شـــعائر اهلل وشـــعائر 
 ا سلم وآثار رسول اهلل )دلى اهلل عليه وآله وسلم(. 

وجبور أّما األماكن اخلارجة عن اسس   وحنو  كقبور ائمة البقي  )عليهم السلم( 
 شه اهلل أح ، فالل م إعا ة بنائه وجت ي   جت ي اا مناسباا ألكا الزمان.

ليييييحج كمــــا يلــــزم علــــى احلوومــــات وغريهــــا تســــهيو األمــــور وتــــوفري اسقــــ مات 
 ، واهلل اسوّفق اسستعان.خمسون مليوناً كل عام

ســــبحان ربّــــ  رّب العــــزّة عّمــــا يصــــفون وســــلم علــــى اسرســــل  واحلمــــ  اهلل رّب 
  .العاس

 قم المقد سة 
 محمد الشيراني 
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