وقبة عرفات  -أعوذ با من شر غاسق إذا وقب
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راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

اليوم ھو وقفة عرفات و الكثيرين ال يعلموا من ھو عرفات ولماذا يقفوا بعرفات ارجو ان اوفق فى
اظھار اصول ھذه الوقفة والى ماذا ترمز؟؟ للعلم و االيضاح والمعرفة للجميع.
ھذا ھو ما كتب عن جبل عرفات بيد اخوتنا المسلمين وبمواقعھم وھو الجبل الذى يقضى اخوتنا
المسلمين يوم الوقفة فيه فى ظل ادائھم شعائرھم بالحج الى البيت الحرام
المصدر موسوعة ويكيبيديا
_________________________________
-1جبل عرفات ھو جبل يقع علي بعد  20كيلو متر شرقي مكة ،السعودية .تقام عنده أھم مناسك
الحج ،والتي تسمى بوقفة عرفة وذلك في يوم التاسع من شھر ذي الحجة .وتعد الوقفة بعرفة أھم
مناسك الحج كما قال الرسول محمد »الحج عرفة].«[1
وقد قيل أن عرفة سمي بذلك ألن الناس يتعارفون فيه أو ألن جبريل طاف بإبراھيم كان يريه المشاھد
فيقول له ":أَ َع َر ْف َت؟ أَ َع َر ْف َت؟ " ،فيرد إبراھيمَ " :ع َر ْف ُ
تَ ،ع َر ْف ُ
ت" .أو ألن آدم وحواء "عندما ھبطا
من الجنة" إلتقوا فعرفھا وعرفته في ھذا المكان
-----------------------------2نقلت من موقع الشيخ السلفى محمد جبريل االتى
عرفات
على قبة ھذا الجبل قبة آدم  -ھكذا تسمى  -ھناك تعـارف آدم وحواء بعد أن أھبطا،وقيل التقى فيھا
آدم وحواء فتعارفا ،كما تقدم ،وقيل ألن الناس يتعارفون فيھـا ،وھي من األسماء المرتجلة ألن عرفـة
ال تعرف في أسماء األجناس

--------------------------------

لدى عشرات المواقع االخرى لكتاب مسلمين ترجح ان ھذا ھو المكان الذى واقع فيه ادم حواء بعدما
تاھا اثناء ھبوطھما من الجنة لالرض وھناك مارسا الجنس وھذا ھو المعنى المقصود بكلمة عرفات
الن المعنى ال يستقيم ان كان يقصد التعارف االنسانى النھما كانا يعرفان بعضھما جيدا فى الجنة قبل
الھبوط ..
------------------------يقول التاريخ ان العرب كانوا يقفون على جبل عرفات لعدة ايام معلومات كما يذكر القران وكانوا
يمارسون الجنس بحرية تامة  --وھذا يتسق مع التاريخ الحقيقى الذى يخفيه شيوخ المسلمين ان
الحجاج كانوا يطوفون عرايا تماما قبل وبعد االسالم وان العرب كانوا يتسافحون كما تتسافح الحمير
بنص مؤرخيھم و قد منع الرسول ھذه العادة بعام الوداع الذى توفى فيه

اذا اضفنا ان العرب والمسلمين كانوا يتبادلوا الزوجات حتى نزلت االية ومعروف قصة االعرابى الذى
قدم على الرسول وطلب منه ھذا صراحة فنزلت اية منع تبادل الزوجات ...
االية  52من سورة االحزاب
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اذا اضفنا زواج المباضعة او االستبضاع وھو ارسال الرجل زوجته او زوجاته الى اخر لتحمل له ولدا
واذا اضفنا قصة عمرو بن ليلى ارخص عاھرة مكية الذى تنازع عليه خمسة وقيل سته رجال من
وجھاء العرب تعاقبوا عليھا ففضلت العاص بن وائل النه كان اكثرھم سخاءا عليھا ..ولم تكن حالته
شاذة بل معروفة ومتكررة.

لو وضع اخوتنا اجزاء الصورة بجوار بعضھا لكونت ماكانوا عليه و ما يحاولوا اخفائه بغالف دينى
ولو وضعوا بجوار ماسبق صورة اليوم التى نعرفھا من نتاج سياحة االشقاء لمصر وتونس والمغرب
ولبنان والبحرين واالردن واالمارات واليمن وموريتانيا و بداخل السعودية نفسھا فى الدمام وجدة

والرياض و بجانبھا التحريض الجنسى الصريح باحاديث اغزوا تنالوا بنات االصفر واموالھم ولو
وضعنا بجوار ھذه االجزاء ما يحدث لليوم فى الحج من جراء التزاحم ولبس االحرام العارى الذى يقع
القل زحام وتداخل بين االجساد ومعھا الجالليب الواسعة للسيدات بالھواء الطلق و بمكان ضيق فيه
يتدافع فيه اربعة ماليين من البشر فى مكان تاريخه ملىء بحفالت مجون و ممارسات غير اخالقية
على طوال تاريخ العرب والمسلمين لطلبنا الغائھا حرصا و تحضرا  ...او تغيير مكانھا
ولم اسال عن معنى كلمة وقفة حرصا على االداب العامة
أعوذ با من شر غاسق إذا وقب
وكل وقبة وانتم بخير

