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 روعة موقف عرفات العام

 ومواكب احلج فيها أايم دول اإلسالم
 ووصف ابن ُجبري األندلسي هلا يف القرن السادس

ج ماا ار  ساخ  يف ياانري مان منااار هاا  الادنيا ال انياةف ، ما  ك ار  ما أنس ال أنَس منظر عرفاٍت ليالا  ف ، فهو من أجه 
ما شاهدُت يف حيايتف ، وما  قلَّبُت يف األمصار والعواصخ ف ، فقد أقبلنا علي ها آ ا  مان مافف ، فكانات أشابَم بسا ا  

ملعلَّقاة ونرياااا املوابوبةف ، يف كواكِبها ونرائِقها منهاا بساهول وهبااب يف يياِمهااف ، وقباجهاا املباروبةف ، ومصاابي ها ا
اااف ، وليساات  عرفااات يف النَّهااار  قاا َّ  ًداد باام  ال ابِتهاجا فكااان منظااراا قيااد النااواار ال يوااب  مناام الرَّائااي  دلدعااااف ، وال يَاا
ُحسااانا وجاااالالا يف ماااودو ُروعهاااا و اااراَّ قباجِهااااف ، وال سااايَّ ا يف مناارهاااا ااواااو  الااا   ياااا  أللباااابف ، ومساااام  

 ل  ليس بينها وب  هللا حجاب.األدعية ا

و ين أ رك وص ف عرفات يف م   ذلا  الياوم لكا اٍب شاهريف ، ال يُال َت ات    فقاري ِفقارايت ِلاناب ملاي  أماليامف ، وال 
 قال: -برَّد هللا ثرا   -يُؤبم ِِبقري يرزايت يف معرض بدي  آلليمف ، أال وهو ابن جبرٍي الِكناين األندلسي 

 ف عرفات:وص ف ابن ُجبري ملو قِ 
رف ، لكنَّم  ار  - ن شا  هللا  -"فأصبح يوم اجل عة املا كور يف عرفات رعاا ال شبيَم لم  ال احلو  حور لل وابف ، مبوِ 

ااخ  ت يُعااايِنوا قاا د يف عرفااات رعاااا  جاااِورين أاَّ
ُ
اايامل امل  لرمحااة واملر اار  يااوم احلواار لل سااابف ، زعااخ  األقِ قااون ماان األش 

د الرَّشيد الاي هو آِير َمن حجَّ مان ااُل اا  َرا   يف اإلساالم م لامف ، جعلام هللا  أح َ  منمف ، وال ُرِؤَي كان من عه 
ااا راا  باا  الظهاار والعصاار يااوم اجل عااة املاااكور وقااف النَّاااس ياشااع   كاا ف ،  رعاااا مرحوماااا معصااوماا بعًَّ اامف ، فل َّ

اة متبار ِع ف ، والتَّكباري قاد عاال  -عًَّ وج َّ  -و   هللا  وضاجيج النَّااس  لادعا  قاد ار  ا ف ، ف اا رؤي ياوم يف الرَّمح 
أك ر مدامَ ف ، وال قلاو ا يواشا ف ، وال أعناقااا هِليباة هللا يوانا  يواضا ف ، مان ذلا  الياومف ، ف اا زال النَّااس علا   لا  
احلالةف ، والو س  ل ح وجوههخ     أن سق  قُار صهاف ، ومكَّن وقت املرربف ، وقاد وصا  أماري احلااو ما  ُرلاة مان 
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عناد املساجد الصارريف ، وأياا الي نياون ماواقَ هخ  ِبناازهلخ  املعلوماة  [1]ارع ف ، ووق وا ِبقربة من الصخراتجند  الد
ًل  -صل  هللا عليم وسلخ   -هلخ  يف ِجبال عرفات املتوارثة عن جدٍ  فجدف ، من عهد النيب  ال  تعدَّى قبيلة عل  من

أيرىف ، وكان اجملت   منهخ  يف هاا العاام عادداا ت مت ا  قا  م لامف ، وكاال  وصا  األماري العراقاي يف َرا  ت يصا  
ق  م لمف ، ووص  معام مان أُمارا  األعااجخ  ااراسااني ف ، ومان النساا  العقائا  املعروفاات  ااوا  ف ، ومان السايدات 

 ر العجخ  عدد  ال ُُيص  فوقف اجل ي  وقد جعلوا قدوهتخ  اإلمام املالكي".بنات األُمرا  ك ريف ، ومن سائ

    أن يقول:
ًل عن موِق م فدف  النَّاس  لن  ر دفعاف ، ارََتَّت لم األرضف ، ورج ت اجلبالف ، فيا لم  "أشار اإلمام املالكي بيدي مف ، ون

م فيام برضاا ف ، و ر َّاد  بنع اا ف ،  نَّام مانعخ  كار  موق اا ما أهول مرآ ف ، وأرج  يف الن وس عقبا ف ، جعلنا هللا ممَّن يصَّا
 حنَّان منَّان.

"وكاناات ةلااة األمااري العراقااي ريلااَة املنظاارف ، جهيَّااة العاادَّ ف ، رائقااة املبااارب واألبنيااةف ، عجيبااة القباااب واألر ِوقااةف ، علاا  
السااور ماان كتااانف ،  هيئااات ت ياُااَر أب ااد  منهااا منظاارااف ، فأعظ هااا ماارأى مباارب األمااريف ، وذلاا  أنَّاام أحااد  بسااراد  ك

ا  كأنَّم حديقة بستانف ، أو زيرفة بنيانف ، ويف دايلم القباب املبروبة وهي كلدها سواد يف بياضف ، مرقَّوة ملونة كأاَّ
اكال درقاة  الدرقاة هاي الا س  -أزاهري الر ايضف ، وقد رلت ص  ات ذل  الساراد  مان جوانبِام األر بعاة كل هاا أش 

ًل يف البياا - نساابة    قبيلااة يف  -اضف ، يستوااِعر الناااار  ليهااا مهابااةف ، يتخيلهااا درقااا ملديااة ماان ذلاا  السَّااواد املناا
ًيرفاااات األاوااايةف ، وهلااااا الساااراد  الااااي هاااو كالساااور  -املرااارب األقصااا  عنااادهخ  أحسااان الااا اس  قاااد جلَّلتهاااا م

اااا أباااواب الُقصاااور املوااايد ف ، يااادي  منهاااا    دهااااليً و عااااريجف ،   ي باااي من اااروب أباااواب مر  عاااة كأاَّ هاااا    املب 
ًولامف ،  ًل بن ال با  الاي فيام القباابف ، وكاأنَّ هااا األماري سااكن يف مديناة قاد أحاد  جهاا ساور  نتقا   نِتقالامف ، و نا
وهااي ماان األجهااات امللوكيااة املعهااود ف ، وداياا   لاا  األبااواب حجاااب األمااري وااشاايتمف ، وهااي أبااواب مر  عااة مااي  

 -من حرش أي يوان  -حك ت  ذل  كلم أحراش ال ارس برايتم فيدي  عليها دون  نكيس وال  دأنؤف ، قد أ
 وثيقة من الكتَّان يتَّص   واتد مبروبةف ، أدير ذل  كلم بتدبري هندسي اريب.

ألمرا  الواصال  ُصا بة هااا األماري مباارُب دون ذلا ف ، لكنَّهاا علا   لا  الصا ةف ، وقبااب بديعاة املنظار ولسائر ا
ااُ م ويتَّساا  القااول فياامف ، ماان عظاايخ  احت ااال  ااا التِ يجااان املنصااوبةف ،    مااا يدااول وص  عجيبااة الوَّااك ف ، قااد قاماات كأاَّ

لعلهااا االحاا ا  وهااو  -حااوال وعظاايخ  اال اارا  هااا  األلَّااة يف اآللااة والعاادَّ ف ، واااري ذلاا  ممااا ياادلد علاا  سااعة األ
 يف املكاسب واألموال. -الكسب والتصرد ف ، وحر  لعيالم كسب ومنم احلرفة 
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وهلخ  أيباا يف مراكبهخ  عل  اإلب  قباب  ُ ظلدهخ  بديعة املنظر عجيبة الوَّك ف ، قد ُنِصاَبت  علا  ةاما  مان األعاواد 
ِهااد  لشن ااالف ، مااش  ل اارش يساا دوَاا القواااوات وهااي كالتوابياات اجمل وفااةف ، هااي لركاجِهااا ماان الر ِجااال والنِ سااا  كاألم 

الوثري ف ، ويقعد الرَّاكب فيها مس ُياا كأنَّم يف مهادل  فسيح ف ، وإبزائم معادلم أو معادلتم يف م   ذل  من الواقَّة 
أحبَّااف ، فعنادما يِصاالن    املرحلاة األيرىف ، والقبَّة مباروبة عليهااف ، فُيساار جه اا وئاا  ئ اان ال يواعران أو كي  اا 

فام والتانعدخ ف ، فيادي  جه اا    الساراد  وئاا راكباانف ،  ال  ُيدَّان جها ضرب سارادقه ا لل ا   ن كاا  مان أها  ال َّ
ًلف ، دون واسادة هاوا  يل قه ااف ، وال  الن عليامف ، فيناتقالن مان اا  قبَّاة األ ا     قباة املنا وينصب هل اا كرساي ينا

فياام فهااؤال  ال يلقااون لساا رهخ  و ن بعاادت شااقَّتم نصاابااف ، وال ماادون يد ااة  ااس ُ ِصااي به اف ، و هياا  ماان هاااا ال َّ
 عل  نول احل ِ  وال حال  عباا.

ودون هؤال  يف الرَّاحة راكبو األاراتف ، وهي شبيم الوقاد ف ، لكنَّ الوقاد  أبس  وأوس  وها  أضاخ د وأضاي ف ، 
لم عن ها يف ها  األس ار فقد حص  عل  نَصِب السَّ ر الااي وَمن قصرت حا وعليها االئ   قي حر الو سف ،
 هو قدعة من العااب اخل" اها.

أقول: وكخ  رأت  عرفات من ها  الِقباب والسدرادقات وها  املناار الوَّائقاتف ، وكاخ  رأت نرياَ  البيات احلارام مان 
اااقاد ف ، وكاااخ   رَأت  مااان راكاااٍب وفاااارٍس وحااااٍ  و عااا ف ،  ااارت ن اااوسف ، وهتااااَّبت هاااا  األاااارات وهاااا  الوَّ وكاااخ   دهَّ

ِك ات دماو ف ، وصاينت أماوالف ، كا د  ًيات شايان ف ، وُحِقنَات دماا ف ، وُك   أرواحف ، وصَ ت قلوبف ، وزَكت أع الف ، وي
اَتدَاَ   ِلَي اِم َساِبيالا الكرمية: } ذل  بسبب ها  اآلية [ وكاخ  97{ ]آل ع اران: َوّلِلَِِّ َعَل  النَّاِس ِحجد البَاي ِت َماِن اس 

 اآلية خملوقاتف ، وديلت  عل  احلجاز أموالف ، اللَُّهخ َّ  نَّ ك َّ ذل  مل َّا هو فو   صودر العامل . عاشت  جِها 

أمَّا النع ة والرَّفاهية اللَّتان أشار  لي ِه ا ابن جبري من حال حجَّاو العرا  وفارس ويراساان يف ذلا  الوقاتف ، فلاخ  
لاا  احلااال توَّلاات بساابب احلااروِب املتواصاالةف ، وال ساايَّ ا اااار  يباا  منهااا شااي    قريباااا    األعصاار األيااري   ألنَّ  

ًراعاة و واتَّتت  املرول ال  أَ ت  عل  احلرث والنس ف ، ونس ت ع ران املور  نس ااف ، فاأق رت الابالدف ، و قلَّصات ال
والصاا  عاان  العبااادف ، ونباابت مااوارد التِ جااار ف ، وجااا  فااتح  رعااة السدااويس يف الااًَّمن األيااري فت وَّلاات باام َِتااار  اهلنااد

اااف ، ماا  أنَّ ثاارو  برااداد والبصاار  وشاارياز وأصاا هان وسااريا   خل   فااارس والعاارا  والوااامف ، واسااتأثَر جِهااا األوربيااون رأسا
ِ م األقالمف ، و تقاصر األر قامف ، و ل  األايم نُداوهلا ب  النَّاس. م العباسي  مما  عِجً عن وص   كانت أايَّ

  منهااا    املناازل باادون أن لاارو الرَّاكااب مان الظاا   ال    الداا  ع اا  ولقاد أيداار ببااا  ذكاار األاما  الاا  ينتقاا
املل  ليوبولد مل  بلجيكا السَّااب ف ، فقاد رأيات لام يف بروكسا  قصاراا حولام حديقاة في اا ف ، وكاان أنواأ فرعااا مان 

اَّد  مللا  سكَّة احلديد    احلديقة فالقصر دايالا يف ن   تت األرض    ماا َتات القصارف ، فياأيت القداار ااا
ااعد  ماان ااااارو فياادي     مااا َتاات القصاار ولاارو امللِاا  ماان العربااة الاا  هااو جااالس فيهااا ِ ُدااو  واحاادٍ     املص 
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الاي هو ةاٍذ لباب العربةف ، فريق  بم املصعد  وًّا    ارفة نو ِمام اااصَّاةف ، وهكااا ينتهاي مان الساكَّة احلديديَّاة    
ال مواااياا وال صاااعودااف ، وال نعلاااخ  هااا  كانااات  عناااد  آلاااة  رفعااام مااان أر ِض الررفاااة    ارفاااة مبيتِااام بااادون أن يتكلَّاااف 

  السرير؟!
 
 

 
عنادها  -عليم وسالخ   صل  هللا -ها  الصخرات ال  يتكرَّر ذكرها معروفةف ، وهي ال  وقف النيب األعظخ    [1]

اااة الاااودا  ولكنَّااام قاااال: وووق ااات ههناااا وعرفاااة كلهاااا موقاااف   روا  مسااالخ ف ، يعااا  أنَّ وقوفااام هناااا ا  ااااقي  ال  يف حجَّ
 ل بيلة يف املكانف ، لئالَّ يتهافت الناس بعد  عليمف ، ولكنَّهخ  ي علون ذل  ما استداعوا.
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