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ت�صــدر	عن		وكالــة	اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

له	 وتلبي	 امل�صلمة،	 القلوب	 اإليه	 تهفو	 الإ�صالم	 اأركان	 من	 ركن	 احلج	

الأفئدة	املوؤمنة	املوحدة	على	اختالف	اأجنا�صها	وتعدد	األوانها	واختالف	

قبائلها	واأن�صابها،	مهللة	اإىل	ربها	:“لبيك	اللهم	لبيك	لبيك	ل	�صريك	

لك	لبيك	اإن	احلمد	والنعمة	لك	وامللك	ل	�صريك	لك”..	م�صتجيبة	

لذلك	النداء	الذي	اأّذن	به	اأبونا	ابراهيم	عليه	ال�صالم،	فجاءت	قوافل	

..وقال	�صبحانه	 العتيق	 بالبيت	 املوؤمنني	من	كل	فج	عميق	ليطوفوا	

َياأِْتنَي	 	�َصاِمٍر	 	َوَعلَى	ُكِلّ َياأُْتوَك	ِرَجالاً 	 ِجّ ْن	ِف	الَنّا�ِس	ِباحْلَ وتعاىل	“َواأَِذّ

	َعِميٍق”. 	َفٍجّ ِمْن	ُكِلّ

احلج املربور هو ق�ضد الكرمي واإرادة العظيم و�ضفاء النية

ِرَجال” َياأُْتوَك  ِجّ  ِباحْلَ ا�سِ  الَنّ ِف  ْن  “َواأَِذّ

امل�صبحة	اأو	ال�صبحة	جمموعة	من	القطع	ذات	الأ�صكال	اخلرزية	احلبيبية	مع	فوا�صل	وقطع	

اأخرى،	حيث	تتاألف	كلها	من	عدد	معني	منظومة	ومنتظمة	ف	خيط	اأو�صلك	اأو	�صل�صلة،	وقد	

يختلف	�صكل	احلبات	ن�صبة	للمجتمع	اأو	ال�صانع	اأو	ح�صب	متطلبات	الراغبني	لأ�صباب	دينية	

كما	 والأ�صابع،	 باليد	 امل�صبحة	 ويتم	حتريك	قطع	 والت�صلية،	 اللهو	 لغر�س	 او	 اجتماعية	 اأو	

والتهليل	 والت�صبيح	 والذكر	 والت�صوف	 للتدين	 املظهري	 العر�س	 ف	 اأحيانااً	 امل�صبحة	 وتفيد	

والتهدئة	النف�صية،	واأحيانااً	للوقار	والوجاهة،	واأغرا�س	اأخرى	خمتلفة.	واملواد	التي	ت�صنع	

منها	امل�صبحة	تتفاوت	اأي�صااً،	واختلفت	عرب	القرون	حتى	بلغت	ف	التنوع	ما	ل	يعد	ويح�صى	

خالل	القرن	احلايل.	

تختلف اأ�ضكالها بني البي�ضاوى واللوزى واملا�ضى الأوجه 

امل�ضبحة..قطع من الذكر بني اأ�ضابع الميان 
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الكثافة وال�سمك واللون والندرة 

وطريقة	 امل�سبحة	 منها	 امل�سنع	 املادة	 وموا�سفات	 نوعية	 وتتاأثر	

�سنعها	و�سكلها	املتوفر	يف	الطبيعة	ككثافة	املادة	و�سمكها	ولونها	اأو	

الأغرا�س	 امل�سبحة،	مثل	 ا�ستخدام	 والغر�س	املطلوب	من	 ندرتها،	

لالأفراد	 العام	 الطلب	 وكذلك	 ذلك،	 غري	 اأو	 للت�سلية	 اأو	 الدينية	

العام	 الإجمايل	 ومن	 الإنتاجية،	 والكلفة	 الأ�سواق	 اأو	 واجلماعات	

اأن	 فنجد	 الأ�سكال(	 خمتلف	 )وح�سب	 اإنتاجا	 امل�سابح	 اأنواع	 لأكرث	

اأطوال	 كما	 ملم،	 	)11( اإىل	 	)4( بني	 ما	 يرتاوح	 اأقطارها	 معدل	

حباتها	يرتاوح	اأي�سا	مبعدل	)4(	اإىل	)15(	ملم	.	اأما	ال�ستثناءات	

لهذه	القاعدة	فقد	ت�سل	بع�س	اأحجام	احلبات	اإىل	قيا�سات	كبرية،	

واأحيانا	اإىل	حجم	قب�سة	اليد	وذلك	لغر�س	التعليق	يف	املنازل	وعلى	

اجلدران	اأويف	نوافذ	املحالت	لغر�س	الزينة	ولفت	النتباه	فقط	.

البي�ساوى واللوزى واملا�سى الأوجه 

املظهرية	 الناحية	 من	 امل�سبحة	 حبات	 اأ�سكال	 اأي�سا	 وتختلف	

العامة،	حيث	ميكن	ت�سنيف	�سكل	احلبات	عموما	كما	يلي:ال�سكل	

الإهليليجي	)البي�سوي(	وهو	ال�سكل	ال�سائع	وقد	ي�سم	يف	دفتيه	

ال�ستامبويل	 وال�سكل	 املتكامل،	 الكروي	 وال�سكل	 اأخرى،	 اأ�سكال	

�سكل	 اأو	 احلم�سي	 وال�سكل	 ال�سطواين،	 وال�سكل	 )البندقي(،	

وال�سكل	 )اللوزي(،	 امل�سطح	 اليوناين	 وال�سكل	 الذرة،	 حبات	

امل�سلع	)املا�سي	الأوجه(	وي�سمى	بالعامية	العراقية	)بالطرا�س(،	

وهناك	�سروط	واأحكام	عامة	وهامة	تتعلق	ب�سناعة	امل�سبحة	فى	

كبري	 حد	 اإىل	 تقاربه	 اأو	 اللون	 :متاثل	 بينها	 من	 ا�سكالها	 جميع	

اأحيانا	يف	كل	احلبات	 اأو	تدرجه	 يف	كل	حباتها،	ومتاثل	احلجم	

ي�سمن	 التماثل	 هذا	 اإن	 فيها(	 احلبات	 حجم	 يتدرج	 )القدمية	

الثقوب	 �سعة	 ومتاثل	 احلركة،	 من	 املالئمة	 واملرونة	 ال�سال�سة	

وتوازنها	القائم	مع	قطر	احلبات.

عدد احلبات يف امل�سبحة

كما	تختلف	عدد	احلبات	بامل�سبحة	ح�سب	مالئمة	ذلك	لالأغرا�س	

اأو	جمتمع	ما.	 اأو	�سيوع	ا�ستخدامها	لدى	فئة	 التي	توؤديها	امل�سبحة	

واإذا	ما	مت	ح�سر	اأرقام	عدد	احلبات	منذ	اأن	�ساع	ا�ستخدام	امل�سبحة	

الدينية	)99	 التالية:	 الأنواع	 اإىل	 اليوم،	فبالإمكان	تق�سيمها	 واإىل	

حبة	زائدا	امللحقات(،	الثلثية	)33	حبة	زائدا	امللحقات(،	واملالئمة	

)45	-	66	حبة	زائدا	امللحقات(،	والعدد	الزوجي	)22	حبة	مثال(،	

اإن	معظم	 	 امللحقات(،	غري	 زائدا	 الألفية	)1000	حبة	 وامل�سبحة	

امل�سابح	يف	ديار	العرب	وامل�سلمني	بنيت	اأعدادها	على	اأ�سا�س	الرقم	

الفردي	)الوتري(	ولي�س	الرقم	الزوجي	)ال�سفعي(.

الفوا�سل واملنارة 

مواد	 خمتلف	 وعلى	 الثالث،	 امل�سبحة	 حبات	 جمموعات	 وتف�سل	

اأنواعها	اإل	ما	ندر،	قطع	ثالث،	اثنني	منها	تق�سم	اأجزاء	جمموعات	

احلبات	اإىل	ثالث	جماميع،	وهي	الفوا�سل،	والقطعة	الثالثة	ت�سمى	

الفوا�سل	 كلمة	 عليها	 واأطلق	 امل�سبحة،	 نهاية	 قطعة	 وهي	 املنارة	

املجاميع	 بني	 تف�سل	 الواقع	 يف	 لأنها	 كمفرد	 الفا�سلة	 اأو	 جمعا	

ففي	 فا�سلتني،	 عددها	 ويكون	 الواحدة	 امل�سبحة	 حلبات	 الثالث	

حبة	 	)11( كل	 بعد	 الفا�سلة	 تقع	 حبة	 	)33( ذات	 امل�سبحة	 حالة	

والتي	متثل	جزءا	من	اأق�سام	امل�سبحة،	وهكذا	احلال	بالن�سبة	لبقية	

ح�سب	 فتختلف	 ت�سمياتها	 اأما	 احلبات،	 عدد	 ح�سب	 امل�سابح	 اأنواع	

الدول	واملناطق	اأو	ح�سب	اللهجات	العامية	فيها،	وللفوا�سل	اأ�سكال	

ثالثة	 اإىل	 العامة	 اأ�سكالها	 ح�سب	 حتديدها	 وا�ستطعنا	 خمتلفة	

اأمناط	�سائعة،	وهي	منط	ال�سكل	الطبقي	امل�ستعر�س،	ومنط	ال�سكل	

الكروي	ومنط	ال�سكل	النافر	اأو	ال�سطواين.

اخليوط امل�ستخدمة يف امل�سبحة

	وتتنوع	اأي�سا	اخليوط	امل�ستخدمة	من	حيث	مادتها	وطريقة	�سنعها	

ال�ستخدام	 عند	 متينا	 كان	 ما	 اأف�سلها	 ولعل	 ودقتها.	 غلظها	 اأو	

�سنعت	 القدمية	 الع�سور	 احلبات،	ويف	 لثقوب	 ومنا�سبا	 امل�ستمر	

اخليوط	من	الكتان	اأو	)احلرير(	البري�سم	اأو	جلود	احليوانات،	اأو	

الأ�سالك	املعدنية	املختلفة	وال�سال�سل	الدقيقة.	اأما	يف	عامل	اليوم	

الكهرب والعاج والي�ضر والباي زهر اأ�ضهر اأنواعها

امل�ضبحة .. واإن من �ضيء اإل ي�ضبح بحمده
والكتانية	 كالقطنية	 اخليوط	 وانواع	 وا�سكال	 م�سادر	 تنوعت	 فقد	

فائقة،	 بنعومة	 واملجدولة	 احلديثة	 النايلون	 خيوط	 اأو	 واحلريرية	

وكال�سال�سل	املعدنية	اأو	املجدولة	من	الذهب	والف�سة	وغريها،	ومن	

جملة	جمموعة	اخليوط	املتينة	والتي	متتاز	بدميومتها	و�سالحيتها	

والحتكاك	 واملاء	 الرطوبة	 لفرتة	طويلة	جتاه	 ال�سديدة	 ومقاومتها	

امل�ستمر	حلبات	امل�سبحة.	

امللحقات الإ�سافية للم�سبحة 

روعي	 فقد	 للم�سبحة،	 اإ�سافية	 جمالية	 م�سحة	 اإ�سفاء	 ولغر�س	

طريف	 عقدة	 وعند	 املنارة	 نهاية	 عند	 اأخرى	 ملحقات	 اإ�سافة	

الأ�سا�سية	 واجباتها	 حيث	 من	 امل�سبحة	 يعيب	 ول	 امل�سبحة.	 خيط	

دون	هذه	 يف�سلها	من	 البع�س	 اإن	 بل	 الإ�سافات،	 وجود	هذه	 عدم	

الإ�سافات	وخ�سو�سا	لذات	الغر�س	الديني.	وتطلق	اأ�سماء	خمتلفة	

بع�س	 عند	 ت�سمى	 فهي	 بامل�سبحة	 امللحقة	 الإ�سافات	 هذه	 على	

ال�سعوب	)بال�سّرابة(	اأو	)ال�سرابّية(،	ومتثل	هذه	القطعة	الإ�سافية	

تاج	امل�سبحة،	واأ�سكالها	وموادها	و�سنعتها	متباينة	وخمتلفة	ح�سب	

الأحوال	�سناعة	 كل	 وال�سّرابة	يف	 بلد،	 كل	 الفن	يف	 وتطور	 اأمزجة	

املواد	ذات	 اأو	 يلي:	اخليوط	 املتكونة	مما	 املواد	 فنية	ملجموعة	من	

النايلون	 خيوط	 اأو	 احلرير	 اأو	 القطن	 من	 الن�سيجي	 ال�ستخدام	

وغريها،	ومن	املعادن	الثمينة	كالذهب	والف�سة،	واأحيانًااملطعمة	اأو	

املزخرفة.

الكهرب والعاج والي�سر والباي زهر

والي�سر	 والعاج	 اهمها)الكهرب	 ومتنوعة	من	 اأنواع	عديدة	 وهناك	

والباي	زهر	والنارجيل	وال�سندلو�س	وغريها..(،	والكهرب	م�سبحة	

خمتلفة	الأنواع	واأ�سلها	مواد	�سمغية	تفرزها	بع�س	الأ�سجار	اخلا�سة	

من	 ت�سيل	 التي	 املادة	 هذه	 فرز	 فبعد	 البحر،	 �سواحل	 من	 القريبة	

الأ�سجار	باأجتاه	مياه	البحر	حيث	تتجمع	ب�سكل	ع�سوائي	وباأ�سكال	

اأجل	 من	 اإىل)اجلراخ(	 ذلك	 بعد	 تاأخذ	 منتظمة،	 غري	 هند�سية	

اعدادها	وتنظيفها	وهي	باألوان	خمتلفة	ومن�ساأ	هذه	النواع	خمتلف	

وهناك	 )الرو�سي(،	 والكهرب	 و)البولوين(	 )الملاين(	 واأف�سلها	

من	امل�سابح	اأي�سا	نوع	الي�سر:	وهو	نوع	من	)ال�ِسَبح(	اليدوية	ي�سنع	

من	نباتات	بحرية	وا�سهر	اأنواعها	)احلجازي(	ويكون	لون	امل�سبحة	

بهذا	النوع	)ا�سود	ممزوج	بلون	بني	قليل(.	وغالبا	ما	ير�سع	هذا	

اأي�سا	 وهناك	 خا�سة،	 جمالية	 اليه	 ت�سيف	 التي	 )بالف�سة(	 النوع	

م�سبحة	)الباي	زهر(	وتكون	على	نوعني	)نباتي	وحيواين(	والنوع	

احليواين	هو	الف�سل	ويكون	نادرًا	وي�ستخرج	من	)الإبل(	واأف�سل	

ومن�ساأ	 قلياًل(	 اخل�سرة	 اإىل	 املائل	 )ال�سفر	 اللون	 ذو	 هو	 اأنواعه	

اأف�سل	 يكون	 والأفغاين	 الأفغان(	 وبالد	 )ال�سني	 هو	 النوع	 هذا	

نوعية	وهي	ذات	اللون	ا�سفر	�سافية	وخالية	من	ال�سوائب،	كذلك	

هناك	النارجيل:	وت�سنع	هذه	امل�سبحة	من	ق�سور	نبات	جوز	الهند	

الناحية	 من	 عموما	 ا�صتقت	 كلمة	 ال�صبحة	 اأو	 امل�صبحة	

القران	 ففي	 	- الت�صبيح	 كلمة	 من	 اللغوية،	 اأو	 الدينية	

الكرمي	ورد	الت�صبيح	هلل	عز	وجل	ف	عدة	�صور	واآيات،	وقد	

اأتت	كلمة	الت�صبيح	مبعاين	واأماكن	خمتلفة	ف	كل	�صورة	

واآية،	ومن	اأمثلة	ذلك:	ذكر	نوعية	امل�صبحني	ورد	ف	�صورة	

الإ�صراء	-	الآية	44	-	قال	تعاىل	)ت�صبح	له	ال�صموات	ال�صبع		

والأر�س	ومن	فيهن،	واإن	من	�صيء	اإل	ي�صبح	بحمده	ولكن	

ومعنى	 غفورااً(.	 حليمااً	 كان	 اإنه	 ت�صبيحهم	 تفقهون	 ل	

اهلل	 بحمد	 ي�صبحون	 والأر�س	 ال�صموات	 ف	 من	 اأن	 ذلك	

وينزهونه	على	الرغم	من	اختالف	لغات	الت�صبيح	...

التطور يف ا�ستخدام امل�سبحة 

عربية	 �سفة	 وال�ستخدامي	 اللفظي	 معناها	 يف	 للم�سبحة	 اأن	 رغم	

واإ�سالمية	وا�سحة	اإل	اأن	البحث	عن	اجلذور	التاريخية	لها	لبد	اأن	

يجرنا	على	الطريقة	التي	تعامل	بها	الإن�سان	مع	الأحجار	الكرمية	

اأقدم	الع�سور.	فمنذ	اآلف	ال�سنني،	 وغريها	�سمن	معتقداته	منذ	

بطريق	 وعثوره	 الكهوف	 ي�سكن	 القدمي	 الإن�سان	 كان	 اأن	 ومنذ	

اأنها	قد	 اأو	احلفر	عن	اأحجار	ملونة	هنا	وهناك،	فالبد	 امل�سادفة	

قاطعة	 اآثارية	 دلئل	 وهنالك	 وبريقها،	 واألوانها	 بجمالها	 �سحرته	

لندرتها	 نظرا	 مفرط	 بولع	 معها	 والتعامل	 جتميعها	 يف	 بداأ	 باأنه	

الأحجار	 اأقدم	 من	 واإن	 خياله،	 واألهبت	 �سحرته	 التي	 وجاذبيتها	

واملواد	التي	ا�ستخدمها	الإن�سان	قد	عرث	عليه	يف	قبور	ترجع	اإىل	اأكرث	

من	20	األف		�سنة،	واحتوت	على	حبيبات	من	العاج	واملحار	والعظام	

الدينية	 املراكز	 بع�س	 تكونت	 ال�سابقة	 الع�سور	 وخالل	 املختلفة.	

يف	عدد	من	الأقطار	الإ�سالمية	كمكة	املكرمة	واملراقد	املقد�سة	يف	

العراق	واإيران	وقبة	ال�سخرة	يف	القد�س	ال�سريف	واجلامع	الأزهر	

وحي	احل�سني	يف	م�سر	وغريها	من	املناطق	الأخرى	التي	انت�سرت	

فيها	قبور	الأولياء	وال�ساحلني	اأو	اأ�سحاب	الطرق	ال�سوفية	وهكذا،	

�سناعات	 وتاأ�س�ست	 املناطق	 بهذه	 امللحقة	 الأ�سواق	 انت�سرت	 ولقد	

خمتلفة	منها	�سناعة	امل�سبحة	للحجاج	والزوارلهذه	املناطق.	

الفَيلة	 انياب	 من	 ي�سنع	 ال�ِسَبح	 من	 النوع	 وهذا	 العاج:	 وهناك	

هناك	 كما	 خا�سة،	 واإحجام	 اإ�سكال	 اإىل	 الأنياب	 هذه	 تقطع	 حيث	

ال�سندلو�س:	وهذا	النوع	من	امل�سبح	يدخل	الإن�سان	ب�سناعته	بع�س	

املواد	الكيماوية	والألوان	واأف�سلها	امل�سبحة	التي	تتكون	من	اأكرث	من	

لونني،	وهذا	النوع	ل	ي�سنع	يف	الوقت	احلا�سر	ب�سبب	ارتفاع	اأ�سعار	

املواد	الأ�سا�سية	الداخلة	يف	�سناعة	هذا	النوع	من	ال�سبح.



رمضانيات الثالثاء 18 رم�سان 1430 هجرية        8 �سبتمرب 2009 ميالدية 4

فر�ض اهلل عليكم احلج فحجوا

وميتاز	احلج	عن	باقى	اأركان	الإ�سالم	باأنه	جامع	ملا	ت�سمنته	الأركان	

الأخرى،	ومعناه	يف	اللغة:	الق�سد	اإىل	ُمعظم،	ومعناه	يف	ال�سطالح	

باأفعال،	 اأوقات	خم�سو�سة	 اأماكن	خم�سو�سة	يف	 ال�سرعي:	زيارة	

اأخرى	 بعد	 والعودة	مرة	 التكرار	 ماأخوذة	من	 اأن	كلمة	احلج	 وقيل	

لتكرار	النا�س	عليه،	كما	قال	اهلل	-	تعاىل	-	مثابة	للنا�س	اأي	يرجعون	

املقدمات	 �ساحب	 اقت�سر	 الثاين	 وعلى	 عام،	 كل	 يف	 ويثوبون	 اإليه	

و�ساحب	الطراز	ونقله	القرايف	عن	اخلليل	وهو	ظاهر	ال�سحاح	؛	

لقوله:”احلج	الق�سد	ورجل	حمجوج	اأي	مق�سود	وقد	حج	بنو	فالن	

فالنا	اإذا	اأطالوا	الختالف	اإليه”،	والظاهر	اأنه	م�ستعمل	يف	اللغة	

بالوجهني	; لقول	�ساحب	القامو�س	احلج	الق�سد	والكف	والقدوم	

وي�سهد	 للن�سك،	 مكة	 “مكة”  	 وق�سد	 والرتدد	 الختالف	 وكرثة	

لذلك	حديث	“م�سلم” م�سلم	املتقدم	}	اأن	اهلل	فر�س	عليكم	احلج	

فحجوا	{	وقول	الرجل	:	}اأكل	عام	يا	ر�سول	اهلل{	احلديث	; لأنه	

يحتمل	اأن	يكون	�سوؤاله	لهذا	املعنى،	ويحتمل	اأن	يكون	ملعنى	اآخر	وهو	

اأن	العلماء	اختلفوا	يف	الأمر	املطلق	هل	يقت�سي	التكرار	اأو	ل	يقت�سيه	

اأو	يتوقف	فيما	زاد	على	مرة	على	البيان	فال	يحكم	باقت�سائه،	قال		

“ابن	الق�سار	)ال�سفحة	غري	موجودة(” ابن	الق�سار:	وهو	عند		
“مالك” مالك	مقت�س	للتكرار	وخالفه	بع�س	اأ�سحابنا	فيحتمل	اأن	

يكون	ال�سائل	يرى	بع�س	هذه	املذاهب.

ُبني ال�سالم على خم�ض

احلديث	 يف	 احلج	 على	 و�سلم	 عليه	 اهلل	 �سلى	 الر�سول	 ون�ّس	

واأن	 اهلل	 اإل	 اإله	 ل	 اأن	 �سهادة	 على	خم�س	 ال�سالم	 ال�سريف:“ُبني	

رم�سان	 و�سوم	 الزكاة	 واإيتاء	 ال�سالة	 واإقام	 اهلل	 ر�سول	 حممدًا	

وحج	البيت	ملن	ا�ستطاع	اليه	�سبيال	”،	واحلج	عبادة	عظيمة	الأجر	

والثواب	ميحو	اهلل	تعاىل	بها	اخلطيئات	ويهدم	ما	قبلها	من	ال�سيئات	

ويرفع	بها	الدرجات	وما	اأجّلها	من	طاعة	وفري�سة	ينبغي	اأن	يحر�س	

�ْسُهٌر	
َ
اأ 	 ُجّ اأدائها	بالكيفية	التي	�سرعها	اهلل	تعاىل	)احْلَ امل�سلم	على	

	َفاَل	َرَفَث	َوَل	ُف�ُسوَق	َوَل	ِجَداَل	يِف	 َجّ 	احْلَ َمْعُلوَماٌت	َفَمْن	َفَر�َس	ِفيِهَنّ

اِد	الَتّْقَوى	 	الَزّ 	َخرْيَ ُدوا	َفاإَِنّ 	َوَتَزَوّ
ُ ّ َ
	َيْعَلْمُه	اهلل 	َوَما	َتْفَعُلوا	ِمْن	َخرْيٍ ِجّ احْلَ

اهلل	 ر�سول	 اأّداها	 وكما	 البقرة(،	 	)197( ْلَباِب	
َ
اْلأ ويِل	

ُ
اأ َيا	 ُقوِن	 َواَتّ

وب�ّسر	 “خذوا	عني	منا�سككم”،	 قال	 الذي،	 و�سلم	 �سلى	اهلل	عليه	

“من	حّج	فلم	يرفث	ومل	يف�سق	رجع	 عليه	ال�سالة	وال�سالم	فقال	

كيوم	ولدته	اأمه” وقال	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم:”العمرة	اإىل	العمرة	

كفارة	ملا	بينهما	واحلج	املربور	لي�س	له	جزاء	اإل	اجلنة”.

احلج معان وف�سائل كرمية 

عظمتها	 وا�ست�سعار	 عندها	 الوقوف	 يح�سن	 وف�سائل	 معان	 وللحج	

واأِلفوه	من	 النا�س	 الأداء	ما	اعتاد	عليه	بع�س	 فبمعرفتها	نفرق	يف	

اأداء	اأفعال	دون	النظر	يف	مدلولها	ومق�سودها	اأو	ا�ست�سعار	عظيم	

اأجرها	وعلو	منزلتها	لي�سمو	املرء	عندها	ويتيه	فرحًا	مبا	حباه	اهلل	

ه	دون	خلقه	 من	ف�سله	ويقّدر	النعمة	التي	اأنعم	اهلل	بها	عليه	وخ�سّ

بها	فكان	من	امللبني	لنداء	ربه	واملّتبعني	لأفعال	نبّيه	�سلى	اهلل	عليه	

و�سلم،	واحلج	املربور	هو	ق�سد	الكرمي	واإرادة	العظيم	و�سفاء	النية	

و�سالمة	الهدف	وو�سوح	الروؤية	واإخال�س	العمل	له	جّل	وعال،	وهو	

الف�سوق	 وترك	 احلقوق	 وبذل	 اجلدال	 عن	 والبعد	 احلالل	 النفقة	

والرتفع	عن	العبث	وهجر	الرفث	ولزوم	الأدب	وُح�سن	اخللق	والتزام	

والأخذ	 نة	 ال�ُسّ وتلّم�س	 الّتباع	 وهو	جمال	 الغوغاء،	 النظام	وجتّنب	

املخالفة	 والبعد	عن	 و�سلم	 عن	احلبيب	املط�سفى	�سلى	اهلل	عليه	

واحلذر	من	البدعة،	وهو	اللهج	بالدعاء	والإحلاح	يف	الرجاء	والكرثة	

للذكر	والتاأمل	يف	الوحي	والتدبر	للقراآن	والإقامة	لل�سالة،	وهو	رد	

املظامل	وبذل	املكارم	واأداء	الأمانات،	وهو	التوبة	من	الذنب	والندم	

زّم	 وهو	 القالع،	 والعزم	على	 والبكاء	على	اخلطايا	 املع�سية	 على	

النفو�س	عن	الهوى	وكبح	اجلوارح	عن	اخلطاأ	وحفظ	الل�سان،	كما	

املثل	 و�سيانة	 الزمان	 واحرتام	 املكان	 واإجالل	 ال�سعائر	 تعظيم	 اأنه	

الذنب	 وغفران	 الرّب	 مر�ساة	 اأي�سا	 وهو	 النا�س،	 اإىل	 والإح�سان	

ورفعة	للدرجة	وحمٌو	لل�سيئات	وطريق	اإىل	اجلنة.

حج	البيت	ميثل	الركن	اخلام�س	من	“اأركان	الإ�صالم” اأركان	الإ�صالم	التي	

بني	عليها،	وهذا	الركن	الأ�صا�صي	فر�س	على	كل	م�صلم	قادر	على	اأداء	احلج،	

اأنه	�صعرية	فر�صها	 وهو	طق�س	موجود	من	قبل	الإ�صالم	يعتقد	امل�صلمون	

اهلل	على	اأمم	�صابقة	مثل	احلنيفية	اأتباع	ملة	اإبراهيم	فكانوا	يوؤدونها	قبل	

ظهور	الإ�صالم	لكن	النا�س	خالفوا	بع�س	منا�صك	احلج	وابتدعوا	فيها	حني	

ظهرت	الوثنية	وعبادة	الأ�صنام،	وف	احلج	كان	العرب	يقومون	ف	اجلاهلية	

التلبية	 وهي:	 هذا،	 يومنا	 حتى	 امل�صلمون	 بها	 يقوم	 التي	 املنا�صك	 بذات	

اللهم	لبيك(،	والإحرام	و	ارتداء	مالب�س	الإحرام،	و�صوق	الهدى،	 )لبيك	

والوقوف	بعرفات،	والدفع	اإىل	املزدلفة،	والتوجه	اإىل	منى،	والطواف	حول	

اأ�صواط	كما	هي	بعد	الإ�صالم	متامااً،	وتقبيل	احلجر	الأ�صود،	 الكعبة	�صبع	

وال�صعى	بني	ال�صفا	و	املروة،	كما	كانو	ي�صمون	اليوم	الثامن	من	ذى	احلجة	

يوم	الرتوية،	وكانوا	ي�صمون	منى	و	رمى	اجلمرات	اأيام	الت�صريق،	كما	جاء	

البلح،	ومنه	ما	يهم	 اأن	مو�صم	احلج	كان	مرتبطااً	مبو�صم	حنى	 	 الأثر	 ف	

ا�صتمرار	ارتباط	كلمة	مو�صم	بكلمة	احلج.

ملن ا�ضتطاع اإليه �ضبيال

ُهٌر َمْعُلوَماٌت ..”من حّج  ُجّ اأَ�ضْ احْلَ
رجع كيوم ولدته اأمه” 

الإحرام نية الدخول يف الن�سك

من	 بعمل	 مقرونًا	 الن�سك	 يف	 الدخول	 نية	 هو	 احلج	 فى	 والإحرام	

حيث	 النا�س،	 من	 كثري	 ويخطئ	 اأوالتجرد،	 كالتلبية	 احلج	 اأعمال	

يعتقدون	اأن	الإحرام	هو	التجرد	من	املخيط	واملحيط،	وهو	واجب	

من	واجبات	الإحرام	على	من	تركه	فدية	فقط،	اإما	اأن	يذبح	�ساة،	

اأو	ي�سوم	ثالثة	اأيام،	اأو	يطعم	�ستة	م�ساكني.	

الوقوف بعرفة .. اأ�سل احلج 

لقوله	 ه	 واأُ�ُسّ احلج	 اأ�سل	 وهو	 احلج،	 اأركان	 من	 الثاين	 الركن	 وهو	

النبي	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم:	“احلج	عرفة”،	ووقته	من	طلوع	فجر			

“يوم	عرفة” يوم	عرفة	اإىل	طلوع	فجر	يوم	العيد،	وال�سنة	اأن	يجمع	
منها	 يتحرك	 ول	 الزوال،	 قبل	 بعرفة	 يقف	 واأن	 والنهار	 الليل	 بني	

اإل	بعد	دخول	الليل،		“عرفة” وعرفة	كلها	موقف،	وليحذر	احلاج	

الوقوف	بوادي	ُعَرنة،	وله	اأن	يقيل	فيه،	ولكن	لبد	له	اأن	يتحرك	منه	
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الطواف	�سنة	موؤكدة،	كما	يجب	جتنب	يف	الطواف	فرقعة	الأ�سابع	

وت�سبيكها،	كما	يكره	الأكل	وال�سرب	والكالم	بغري	الذكر	والدعاء،	

ويكره	الطواف	مع	مدافعة	البول	اأو	الغائط	اأو	الريح،	ويجب	النتباه	

اإىل	جعل	الطواف	من	وراء	احلطيم	ولي�س	من	داخله،	لأنه	عندئذ	

الذي	 ال�سوط	 يبطل	 بذلك	 و	 الكعبة	 ببع�س	 قد	طاف	 احلاج	 يكون	

طافه،	وجتنب	رفع	ال�سوت	يف	الطواف	لأن	رفعه	قد	ي�سو�س	على	

�سنة	 الرمل	 لأن	 الأ�سواط	 كل	 يف	 الرمل	 وجتنب	 الطائفني،	 بع�س	

يف	الأ�سواط	الثالثة	الأوىل	للطواف	الذي	بعده	�سعي	فقط،	وي�سن	

الرمل	يف	الأ�سواط	الثالثة	الأوىل	وال�سطباع	يف	كل	الأ�سواط	التي	

الهرولة	يف	 ول	 الطواف	 الرمل	يف	 للن�ساء	 ي�سن	 ل	 و	 �سعي،	 بعدها	

ال�سعي،	كما	يجب	جتنب	ال�سطباع	عند	ال�سلوات،وجتنب	التم�سح	

لل�سنة	وكذلك	 وتقبيله	وهذه	بدعة	خمالفة	 اإبراهيم	 مبقام	�سيدنا	

التم�سح	بجدران	الكعبة	واهلل	اأعلم،	وجتنب	الإ�سرار	على	ال�سالة	

زحام	 هناك	 يكون	 حني	 الطواف	 بعد	 اإبراهيم	 �سيدنا	 مقام	 خلف	

الن�ساء	 تتجنب	 	 ويجب	 احلرم،	 من	 مكان	 اأي	 يف	 ويجوز	 �سديد،	

اإظهار	�سعرها	اأمام	الرجال	عند	التحلل	)عند	التق�سري(.	

خري الدعاء، دعاء يوم عرفة

الن�سائح	 من	 بعدد	 الإ�سالمى	 الدين	 تعاليم	 تو�سينا	 عرفة	 وفى	

اإىل	 امل�سري	 يف	 بالتلبية	 اجلهر	 على	 احلر�س	 بينها:	 من	 الواجبة	

الوقت	 وت�سييع	 يوم	عرفة	 والفتور	يف	 الك�سل	 كذلك	جتنب	 عرفة،	

و�سلم(:	 عليه	 اهلل	 )�سلى	 النبي	 يقول	 والذكر	 بالدعاء	 وان�سغل	

)خري	الدعاء،	دعاء	يوم	عرفة(،	والتنبه	اإىل	ا�ستقبال	الكعبة	عند	

عرفة	 حدود	 يف	 الوقوف	 على	 احلر�س	 كذلك	 اأمكن،	 اإن	 الدعاء	

اأن	 منرة	 م�سجد	 داخل	 احلاج	 ينتبه	 اأن	 ويجب	 خارجها،	 ولي�س	

امل�سجد	ثالثة	اأرباعه	يف	عرفات	والربع	الباقي	خارج	عرفة	لذلك	

تنبه	اإىل	ذلك	واإل	فاتك	الوقوف	يف	عرفات	فيفوتك	احلج،	وجتنب	

الوقوف	على	جبل	الرحمة	لأن	ذلك	�سوف	يوؤدي	اإىل	الزحام	واإيذاء	

النا�س،	واأي�سا	احلر�س	على	النزول	من	عرفة	بعد	مغيب	ال�سم�س،	

فبذلك	جتمع	بني	الليل	والنهار،	فاإذا	نزلت	قبل	الغروب	فعليك	دم،	

وتو�سينا	تعاليم	الدين	ال�سالمى	بتجنب	�سوء	الظن	باهلل	اأي	باأن	

ت�سك	باأن	اهلل	مل	يغفر	لك،	لأنه	يكون	عندئذ	اأول	ذنب	ترتكبه.	

ل تْدُع بعد اجلمرة الكربى

وحني	الذهاب	اإىل	منى	يجب	التاأكد	من	�سقوط	احل�سى	يف	املرمى	

وعدم	الرمي	كيفما	اتفق،	وكذلك		جتنب	رمي	احل�سى	جمعًا	دفعة	

وجتنب	 واحدة،	 ح�ساة	 اإل	 عندئذ	 للحاج	 حت�سب	 ل	 لأنه	 واحدة	

الرمي	عك�س	الرتتيب	بل	يجب	اأن	تبداأ	من	ال�سغرى	ثم	الو�سطى	

ثم	الكربى،	ولبد	من	جتنب	الرمي	بعدد	اأقل	اأو	اأكرث	من	احل�سى	

اأي�سا	 العدد،	ويجب	 اإذا	كنت	قد	�سككت	يف	 اإل	 التعمد	 على	�سبيل	

على	احلاج	األ	يهمل	الدعاء	بعد	اجلمرة	ال�سغرى	والو�سطى	لأنه	

خالف	ال�سنة	وتفويت	خلري	عظيم،	كذلك	يف�سل	عدم	الدعاء	بعد	

اجلمرة	الكربى	)جمرة	العقبة(	لأنه	خالف	ال�سنة.

رو�سة من ريا�ض اجلنة

ويعد	اللتزام	بال�سنة	النبوية	ب�سكل	جيد	وتوقريها	توقريًا	�سديدًا،	

من	اأف�سل	احلج،	اإذ	اأنه	وعندما	ُيو�سى	احلاج	بال�سالم	على	ر�سول	

يا	 عليك	 ال�سالم	 يقل	 فال	 اأحد	 من	 و�سلم(	 عليه	 اهلل	 )�سلى	 اهلل	

بل	 فالن(	 الدكتور	 اأو	 املهند�س	 احلاج،	 )ال�سيخ،	 من	 اهلل	 ر�سول	

�سيد	 اأمام	 مراتب	 اأية	 هناك	 لي�س	 لأنه	 فقط،	 املجرد	 ا�سمه	 يذكر	

ال�سالة	 على	 احلر�س	 كذلك	 و�سلم(،	 عليه	 اهلل	 )�سلى	 املر�سلني	

يف	الرو�سة	ال�سريفة	)لأنها	رو�سة	من	ريا�س	اجلنة(،	كما	ينبغى		

عدم	التم�سح	وتقبيل	جدار	القرب،	ويف�سل	امل�سي	يف	املدينة	املنورة	

ب�سكينة	ووقار	واأدب	�سديد	)فاإنك	مت�سي	على	خطى	النبي	)�سلى	

اهلل	عليه	و�سلم(	وال�سحابة(،	ويراعى	اأي�سا	عدم	ال�سحك	والتكلم	

ب�سوت	عاٍل،	حيث	اأن	رفع	ال�سوت	عند	ر�سول	اهلل	)�سلى	اهلل	عليه	

	التدخني،	ويجب	 و�سلم(	يحبط	الأعمال	ال�ساحلة،	وينهى	متاما	

اأن	يعمل	احلاج	جهده	على	قطعه	والمتناع	عنه	يف	تلك	الأرا�سي	

اهلل	 ر�سول	 مدينة	 يف	 وخا�سة	 الف�سوق،	 من	 يعترب	 لأنه	 املقد�سة	

)�سلى	اهلل	عليه	و�سلم(.	

بعد	الزوال؛	ويف	عرفة	يق�سر	و	يجمع	بني	�سالتي	الظهر	والع�سر	

جمع	تقدمي؛	ول	ي�سلي	احلاج	املغرب	اإل		“مزدلفة” مبزدلفة	جمع	

تاأخري	مع	الع�سـاء.	

طواف الإفا�سة.. يوم العيد 

والأف�سل	 لآخره،	 حد	 ول	 العيد	 يوم	 �سحى	 من	 الطواف	 ووقت	

اأيام	 الت�سريق”  “اأيام	 ففي	 يتمكن	 مل	 ومن	 العيـد،	 يوم	 يعمل	 اأن	

الت�سريق،	وليجتهد	األ	يتعدى	به	نهاية	ذي	احلجة	اإل	لعذر.	

ال�سعي بني ال�سفا واملروة 

اآخر،	 اأواأي	طواف	 الإفا�سة،	 الإفا�سة” طواف	 “طواف	 بعد	 ويقع	

وللمفرد	والقارن	اأن	يقدماه	مع	طواف	القدوم.	

�سروط واجبة فى اأداء الفري�سة 

يفر�س	 ل	 فاحلج	 اأول،	 الإ�سالم	 احلج	 فري�سة	 لوجوب	 وي�سرتط	

والبلوغ	واحلرية،	كما	 العقل	وال�ستطاعه	 	 اإل	على	م�سلم،	وكذلك	

املحرم	 ووجود	 الطريق	 واأمن	 البدن	 �سالمة	 لال�ستطاعه	 ي�سرتط	

وزمانه	 مكانه	 فى	 الإحرام	 باأداء	 اإل	 احلج	 ي�سح	 ول	 للمراأة،	

بنف�سه	وكذلك	عدم	 اأعمال	احلج	 يبا�سر	احلاج	 واأن	 ال�سحيحني،	

اجلماع،	وعلى	هذا	يجب	جتنب	القرتا�س	لأداء	احلج	لأنه	خطاأ،	

لأن	احلج	ل	يجب	اإل	على	من	ا�ستطاع	اإليه	�سبياًل،	وعلى	احلاج	تعلم	

املنا�سك	وال	مت�سك	ب�سنة	ر�سول	اهلل	)�سلى	اهلل	عليه	و�سلم(	ح�سب	

طاقته	وظروفه،	فال	يراقب	النا�س	وامنا	يركز	على	اأفعاله	وطريقة	

عبادته،	فالكثريين	ياتون	بت�سرفات	خاطئة	فى	احلج،	كذلك	يجب	

جتنب	ارتكاب	املعا�سي	وابعد	نف�سك	عن	اجلدال	وال�سجار،	وجتنب	

العبادات،	 و�سائر	 وال�سعي	 الطواف	 يف	 واإيذاءهم	 النا�س	 مزاحمة	

وجتنب	ال�سطدام	والحتكاك	بالن�ساء	يف	الأماكن	التي	يكون	فيها	

الزدحام	�سديدًا	)كالطواف	وال�سعي	ويف	عرفات(،	كما	على	احلاج	

الود	واللطف	مع	اأهل	احلرمني،	واإياك	وال�سدة	والعنف	معهم	فاإن	

اأهل	مكة	جريان	بيت	اهلل،	واأهل	املدينة	جريان	ر�سول	اهلل	)�سلى	

اهلل	عليه	و�سلم(.	

16 خطوة نحو الطواف ال�سحيح 

اأباح	اهلل	فيه	الكالم،	 الطواف	هو	حتية	احلرم،	وهو	�سالة	ولكن	

و�سرت	 والأ�سغر	 الأكرب	 احلدث	 من	 الطهارة	 له	 ي�سرتط	 لذلك	

العورة،	ويجب	جتنب	تطويل	الوقوف	عند	احلجر	لالإ�سارة	لأن	ذلك	

قد	يوؤدي	اإىل	زحام	�سديد،	كذلك	جتنب	املزاحمة	لتقبيل	احلجر	

الأ�سود	لأن	تقبيله	�سنة	وعدم	اإيذاء	نف�سك	والنا�س	واجب،	والواجب	

طوافه	 يف	 احلاج	 يكون	 اأن	 وي�ستحب	 اأعلم،	 واهلل	 ال�سنة	 من	 اأبدى	

خا�سعًا	متخ�سعًا	حا�سر	القلب،	واملوالة	)املتابعة(	بني	الأ�سواط	يف	
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 زيارة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

نائب القائد الأعلى، ملجل�س املرحوم ا�ضماعيل كازروين 
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مهرجان تاأبني املغفور له باإذن اهلل تعاىل - حمد من�ضور بن رجب
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ذكريات من اأيام زمان
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�سينمـا	اأوال

�سينمـا	اللــوؤلوؤ

�سينمـا	الوطني
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اأي	تعديل	على	مواعيد	املجال�س،	الرجاء	اإر�سال	التعديل	على	الربيد	الكرتوين.

املجال�س الرم�ضانية

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	علي	بن	حمد	اآل	خليفة

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل		

39639888 املنامة	 جمل�س	املرحوم	ال�صيـد	مو�صـى	العلـوي		

اجلفري	 جمل�س	عائلة	املديفع	

39454188 الق�سيبية	 املرحوم	علي	بن	يو�صف	فخرو	

39457300 فريق	العو�سية	 �صـالح	خنجــي	

17225547 النعيم	 اأحمد	يو�صف	حممود	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

39424269 بالد	القدمي	 �صالح	اجلـالوي	

17228855 املنامة	 �صادق	وتقي	البحارنة	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

املنامة	 اأبناء	�صيد	كاظم	جعفر	العلوي		

39585457 بني	جمرة	 احلاج	حممد	علي	من�صور	الغ�صرة	

39458262 بوري	 ال�صيخ	اأحمــد	الع�صفـور		

الثالثاء
	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خليفة	

36343781 الرفاع	 بن	�صلمان	اآل	خليفة	

39330700 الرفاع	 �صعادة	ال�صيخ	خالد	بن	عبداهلل	اآل	خليفة	

17214889 الرفاع	 �صعادة	حممد	اإبراهيم	املطوع	

39922222 الرفاع	 خالد	عبدالرحمن	املوؤيد	واإخوانه	

39444420 عايل	 �صعيــد	ال�صيـرف		

17551111 عايل	 جمل�س	املرحوم	حجي	ح�صن	العايل	

17249991 عايل	 اأحمد	من�صور	العايل	

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل	

	ال�صيخ	عبدالرحمن	بن	حممد	

39662685 اجلفيـر	 بن	را�صد	اخلليفة	

17253429 الأمواج	 عبداهلل	يو�صف	اأكرب	علي	ر�صا		

17537722 ال�صفارة	ال�صعودية	 �صعادة	ال�صفري	ال�صعودي	

17345138 املحرق	 	املحافظ	�صلمان	بن	عي�صى	بن	هندي	

39624283 املحرق	 جمل�س	بيت	ال�صكـران		

17732220 املحرق	 علي	را�صـد	الأميـن		

39678811 الب�صيتني	 ح�صن	علي	البنفالح	

39476676 احلد	 جمل�س	عائلة	املحمود		

احلد	 جمل�س	الذواوده		

39616151 احلد	 عبد	الرحمن	بو	علي		

39650640 مدينة	عي�صى	 �صعادة	جهاد	بوكمال	

39460713 مامت	العري�س/املنامة	 جمل�س	العري�س	

39466666 احلورة	 النائب	عادل	الع�صومي	

األربعاء

اجملالس اليومية

	 الدكتـور	في�صـل	واإخوانـه،	اأبناء	املرحوم		

39464048 القفـول	 عبد	اللطيـف	ال�صليمان	النا�صر		

39661855 الرفاع	 عبد	اهلل	اأحمد	نا�س	واأولده	

قرب	الأ�صتاذ	الوطني	 حممد	اإبراهيم	ال�صروقي	

39660661 	الرفاع	 	

17780303 الرفاع	 اأحمـد	�صلمـان	كمـال	

39455963 الرفاع	الغربي	 حممد	عبداهلل	الهرم�صي	الهاجري	

39453233 اجلفري	 ال�صيخ	حممد	جعفر	اجلفريي	

39632020 اجلفري	 اإبراهيم	حممد	علي	زينل	

39631110 املاحوز	 اأبناء	عبد	الكرمي	الأن�صاري		

39699090 العدلية	 حممد	عبد	هلل	الزامل		واإخوانه	

39863993 جدحف�س	 جمل�س	املرحوم	ال�صيخ	�صليمان	املدين	

39671166 الربهامة	 جا�صم	وفريد	اخلاجة	

39652266 ال�صهلة	بوقوة	 �صماحة	�صيد	عبداهلل	الغريفي	

39450480 ال�صناب�س	 م�صطفـى	ال�صرخـات		

39688688 املق�صع	 في�صل	اخلور	واإخوانه	

39694924 راأ�س	رمان	 م�صطفـى	عبداللطيـف	

39677077 دار	كليب	 احلاج	اإبراهيم	الكاظم	

17322978 املحرق	 عبداللطيف	جناحي	

39323932 اجلفري	 جمل�س	عائلة	العو�صي	
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�سناعـة	الفخار

�سناعة	ال�سالل

بيع	ال�سمك
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