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  بسم هللا الرحمن الرحيم
   مکه مکرمه

   
 تتبع ونگارش :

 »عيد افـغــانیس –سعـيـدی  « امــيـن الـديــنالحاج 
  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان
 جرمن  -مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق الره

   خواننده محترم ! 
« ، و »زكات«، »نماز«حج امانتى الهى و چهارمين ركن ، از ارکان اسالم بعد از  

ميباشد . در اهميت حج همين قدر بس است كه  در روايت اسالمی آمده »  روزه 
اگر مسلمانى مستطيع شود  و به مكه  نرود و بميرد، شايسته نام  « است: 

 »و يهودى و يا هم نصرانى از دنيا خواهد رفت.را ندارد  مسلمانى 
   :ترک حج وترک نکاح نيست در دين مقدس اسالم

»  الصرورة في االسالم :«  گفت پيامبر صلی هللا عليه و سلم ميفرمايد :  عباس  ابن
)  ابوداود.   و  احمد   بروايت  ).( نيست  اسالم  در  حج  ترك  و  ازدواج  ( ترك

) والحاكم في 1729، وأبوداود في سننه(  1/312(رواه اإلمام أحمد في مسنده 
وقال:هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ،  2/173المستدرك 

  وغيرهم )،  5/164والبيهقي في السنن الكبرى  11/234والطبراني في الكبير 
    دارد:  تفسير   دو   صرورت  : است  گفته خطابیامام 

  اختيار   نشينی   وگوشه  ورزد می  امتناع  نكاح  و  ازدواج   از   كه كسی -1
    گيرند. می   پيش  را  شيوه  اين  مسيحی   راهبان  كه  همانگونه  كند، می

  بنابراين  باشد.   نگزارده  حج  هرگز  عبارت است از : کسيکه   آن  دوم  معنی
   معنی

  توانائی   هركس  كه است  چنين  دين  وراه  سنت   يعنی »االسالم   فی  الصروره «
    كند. ترك   را  حج  نبايد  ، يافت  را   حج  فريضه   انجام

  نگزارده    هرگز حج  هركس  : است   چنين  حديث  معنی   اند پنداشته   بعضی
   چنين   وی  نزد  به   سخن   تقدير   بگزارد.  حج  ديگران  بجای  تواند نمی  باشد،
  بجای  حج  بگزاردن  كند  شروع  اگر  باشد   نگزارده  حج  كه  كسی  : است

  باشد می  او  خود  برای  حج  فريضه  و باشد  می  او   خود   برای   حج  ، ديگری
  بين  رد  ضرورتی  ديگر  و  شود می  درست  نفی  معنی  كه  است   اينراه  از  و

  و  مالك  . اسحاق  و  احمد  و  شافعی  و  اوزاعی  اينست مذهب  و  . نيست
  و  گيرد می  صورت  گزار، حج  نيت  طبق  بر  حج  اند كه گفته ثوری   سفيان
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  عطاء  و  نخعی  و  بصری  حسن  و  رای  صاحبان  و  است  او  برای  باشد  هركس  بنيت
  اند. گفته  چنين  هم

بنای  زمين  برای  در روی  را   و پاک ترين مکان  مقدس ترين؛ ند متعال خداو
و مورد توجه   سرزمينی امن را  خويش برگزيد و آن مکان »  کعبه«  خانه 

َل َبْيت ُوِضَع ِللنّاِس لَلَِّذی ِببَکَّةَ ُمباَرکاً َو ُهدًی « مسلمانان جهان قرار داد.   إِنَّ أَوَّ
ً ِلْلعاَلِميَن ِفيِه  و  96( آل عمران :  » .آياٌت بَيِّناٌت َمقاُم إِْبراِهيَم َو َمْن َدَخَلهُ کاَن آِمنا

تا ميليون ها مسلمان، در هر شبانه  قرار داد ، مسلمانان  ) و کعبه را قبله 97
( بقره :  » .فََلنَُولِّيَنََّک ِقْبَلةً تَْرضاها.«  روز، چندين نوبت به سوی آن نماز گزارند 

144 »(  ً   » .َو إِْذ َجعَْلنَا اْلَبْيَت َمثاَبةً ِللنّاِس َو أَْمنا
و  سلمپيامبر صلی هللا عليه و از سوی ديگر، خداوند مکه را زادگاه  )125(بقره: 

  رشد وسکونت رشدوسکونت  محّل 
 نمی  مجبور به مهاجرت را از مکه   آن حضرت قرار داد و اگر مشرکان ايشان

طوريکه شخصی رسول هللا ايمی اختيار ميکردند ، درآن جای سکونت دکردند، 
مرا از مکه  اگر قوم من، « اند :فرموده  چنين صلی هللا عليه وسلم در مورد 

،  2جلد ( سنن ترمذی،  .» نمی کردند، در جای ديگری سکونت نمی گزيدم بيرون 
  )325فحه ، ص1جلد ; مستدرک حاکم،  723فحه ص

   : عربستان سعودی
ن سعودى دو ميليون و دوصد و چهل هزار كيلومتر مربع مساحت عربستاکشور  

  ميليون نفر است.  13 به  دارد و جمعيت آن تقريبآ
به كشورپادشاهی  اردن   اين كشور در جنوب غربى آسيا موقعيت دارد ، از شمال

خليج فارس وکشور های خليج ، و از جنوب   هاشمى، عراق و كويت و از شرق به
کشور محدود است. پادشاهى در  بحر  سرخ   و از مغرب به به جمهورى يمن 

   عربستان موروثى است . 
كشور دو شهر   اين دينى عمده وشهير  و مراكز   رياض است پايتخت عربستان 

   ميباشند. منوره   و مدينه  مكه
  مذهب یپيرو  در فروع،  ؛  اما هستند ، مسلمان  مردم  عربستاناکثريت مطلق 

پيرو مكتب  ) و در اصول اعتقاد، 242 -م  بن حنبل (  محمد  بن د احم امام 
  اشند. يب) م330 -ابوالحسن ابوالحسن (م 

  محمد بن عبدالوهاب پيروان تعدادی از   عربستان کشورکه  در گفت  ضمنآ بايد  
  از بالد نجد متولد شد. » ُعَيْينه«وى در شهر  که   اند. نيز وجود دارد 
هاى ابن تيميه  پدر خويش آموخت و سرانجام بر اثر خواندن كتاب فقه حنبلى را ز

البته  ) روش آنان را پذيرفت. 751 - 691او ابن قيم ( ) و شاگرد 728 - 661(
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يعنى   معروف به ظاهرى هستند؛   بن عبدالوهاب  محمد و ابوالحسن  ابوالحسن 
  . قاد دارندو احاديث اعت  قرآن بر ظاهر معناى 

كه در قريه    سعودى،   سر سلسله خاندان  محمد بن سعوداست  که  :   قابل تذکر 
، گرويد و پس از او   نيز به ايشان اقامه داشت،  نزديك رياض فعلى)  درعيه (

  وى پيروى كردند. از  نيز  ديگر پادشاهان 

  : مكه
 و و گذشته از شرافت   اسالم استمقدس  و مركز ظهور دين »   ام القرى«  مكه   

  عليه السالم خصوص از زمان حضرت ابراهيم كه از آغاز خلقت و به  قداستى 
سورة «  » اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ  «  كريم  قرآنمبارکه     آيه و اولين  داشت
    نازل گرديده است .  سلم  صلى هللا عليه وبر رسول هللا  مکه يز در ن»   العلق 

هاى  متر از سطح بحر قرار دارد و رشته كوه 330ع مكه در ارتفاسرزمين 
متعددى آن را فرا گرفته است. فاصله مكه تا شهر بندری جده حدود هشتاد كيلومتر 

درجه باالى صفر متغير  47تا  18و درجه حرارت آن در زمستان و تابستان ميان 
  است. 

سراسر اين ؛  اما معروف بوده   پيش به قداست  هر چند اين شهر از هزاران سال
قرآن  فرموده   اساس  به  نيست.  و آخر آن به درستى روشن   تاريخ جز آغاز
 خود را در اين  خانواده   كه بود  » ع «   ابراهيم :  نخستين كس  عظيم الشان ،

هاى پس از آن، گروهى به  كه در دوره  جاى داد تا اين بى آب وعلف   سرزمين
  ند.شد بر آن مسلط » عماليق«نام 

در سده چهارم ميالدى بر اثر به هم خوردن اوضاع اجتماعى و اقتصادى جنوب  
  جنوب به ديگر نقاط شبه جزيره مهاجرت كردند.   از مردم  هايى عربستان، دسته
  اداره شهر امور و  بودند در مكه ساكن شدند  مشهور »  ُجْرهم «قبيله كه به نام 

بر آنجا سلطه يافتند و در آغاز »  خزاعه «يله  از آنان قب سپ گرفتند.   را به عهده
وسلم  صلى هللا عليه هللا رسول  ، جّد اعالى سده ششم ميالدى قصى فرزند كالب

زيستند، به شهر آورد و  هاى بيرون مكه مى ها و دره قريش را، كه در بيابان 
  را تأسيس كرد.» دار الندوه«رياست مكه را در دست گرفت و 

مجلس  بود. اين   در سراسر عربستان و تنها مجلس مشاوره ولين ا  دار الندوه 
بناى آن رو به ويرانى نهاد   اندك اندك  و امرا گرديد، سپس  خلفا سپس منزلگاه 

  جزو مسجد گرديد . و سرانجام 
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  :  مسجد الحرام

 گرفته است قرار  شريفه  كعبه  مسجد الحرم عبارت از آن مسجد که چهار طرف 
  رود.  رين و مشهور ترين  مسجد در تاريخ اسالم به شمار مىت  و قديمى

اين دنيا  از  سلم  و  پيامبر صلی هللا عليهمورخين مينويسند که : تا قبل از اينکه 
نموده بود  ،مسلمانان  شهر مکه  عادت داشتند  وحد اعظمی نه  دنيا رحلت 

ترين منطقه  کوشش بعمل مياوردند تا خانه های مسکونی خويش  را در نزديک
تغيير  يافت واز اعمار  خلفا  خانه کعبه اعمار نمايند ، ولی اين وضع در زمان 

بر مساحت   و به تدريج  خانه ها در نزديک حرم شريف جلوگيری بعمل آمد،
مسجد افزودند؛ به شكلى كه هم اكنون حدود يكصد و هشتاد هزار متر مربع 

ار سال دوباره فعال وبر اعمار ساحه طوريکه اين پروژه قبل از چه مساحت دارد.
  جديد مسجد آغاز نمودند .

مسجدالحرام از طرف شرق، به کوه ابوقبيس، از سمت غرب به جبل عمر و 
 سرکبه خيابان شاميه و کوه هندی و از سمت جنوب به   خيابان شبيکه، از شمال

  اجياد و مسفله محدود است.
ميباشد ؛   بزرگ و كوچك  را دراقرار احصايه مسجد حرم شصت و دو دروازه  

باب  «و »  باب السالم «، » باب العمره «هاى  نام به   و بزرگ آن در اصلى   سه
با  متر  92به ارتفاع   و بر هر يك دو مناره معروف است »  ملك عبد العزيز

 6/5متر قرار دارد و بر تارك هر مناره، هاللى به ارتفاع  7*  7اى به ابعاد  قاعده
  از برنز طالكارى است.  متر

است. دو مناره بزرگ نيز كه هر يك به »  باب الصفا «هفتمين مناره مسجد بر در 
غربى مسجد، در توسعه اخير بنا گرديده است كه  ضلع   متر است در 89ارتفاع 

بدين ترتيب تعداد آنها به نُه عدد رسيده است. مسجد با وسعت فعلى گنجايش حدود 
 ر را دارد.نمازگزا يک ميلون

تقريبآ چهار سال از امروز طرح جديد توسعه مسجد الحرم روی دست گرفته شد 
هزار  45ظرفيت صحن طواف از حدود وگفته ميشود که در اين کار توسعه ای 

هزار طواف کننده در  150تا  130طواف کننده در ساعت در حال حاضر به حدود 
 .ساعت پس از تکميل طرح توسعه افزايش يابد

ح توسعه مسجدالحرام شامل توسعه صحن طواف و توسعه حرم از سمت طر
اسايشی المسفله و اجياد و افزايش طبقات آن به شش طبقه، راه اندازی ساختمان 

 .هتل در اطراف صحن های حرم و توسعه اماکن ديگر است 63احداث  وتقريبآ 
را نمازگزار  ميليون زائر و 2ظرفيت   مطابق اين پالن توسعه ای مسجد الحرام 

 خواهد  داشت .
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رسد. اين پروژه  هزار متر مربع می 750مساحت طرح توسعه مسجدالحرام به 
شامل توسعه حرم از سمت الشاميه است که از باب المروه آغاز و به حاره الباب 

 .شود و جبل هندی در الشاميه و باب ملک فهد ختم می

  اسماء کعبه:
کعبه ارتباط مستقيم به ارکان اسالم دارد » . البيت الحرام«و » البيت العتيق« 

طواف کعبه رکنی از ارکان حج است. همچنين  و مخصوصاً فريضه حج، زيارت 
  .گاه مسلمانان است  نيز کعبه قبله در ادای فريضه نماز 

  يک نماز در مقابل کعبه در مسجد الحرام برابر با صد هزار نماز و يک درهم
    .صدهزار درهم است آن سرزمين برابر با  خدا در در راه   خرج کردن

دليل نامگذاری کعبه به بيت الحرام اين است که خداوند ورود مشرکان را به اين 
  .مکان مقدس حرام و ممنوع فرموده است

بيت هللا الحرام در طول تاريخ مورد احترام همگان بوده است. در احاديث آمده 
آب فرا گرفته بود و نخستين خشکی که  است که در آغاز آفرينش سراسر زمين را
  های ديگر از آن گسترده گشت.  آفريده شد زمين زير کعبه بود که خشکی

  :   بر اساس روايات اسالمی
حضرت ابراهيم  و سپس  بنا نهاد   عليه السالم   حضرت آدم کعبه را ابتدا خانه 

 بازسازی کرد.  تعمير وآنرا  به کمک پسرش اسماعيل عليه السالم عليه السالم 
  قريش  به دست و قبل ازبعثت،  و سلم  در زمان رسول هللا  صلی هللا عليه   کعبه

، بر اساس بنای اوليه ابراهيم عليه السالم، دوباره هللا و با همکاری رسول 
   .بازسازی شد

قرار داده است؛ يعنی مقدس شمرده و » حرم«خداوند کعبه و اطراف آن را 
و جنگ و دزدی و  ل و شکار و تجاوز به جان و مال مردم ارتکاب گناه و قت

 کسی   به آنجا پناه ببرد  وقتی مجرمی  راهزنی و ... را در آن جايز ندانسته است. 
  ندارد . او را   حق مواخذه

  : خانه كعبه
  نماى ظاهرى كه   كعبه ساختمان چهار گوشه مسقفى است در داخل مسجد الحرام 

دهد و در تمام مدت سال،  رنگ خاكسترى تشكيل مى به   لماي  هاى آن را سنگ
هاى طاليى قالب دوزى شده، پوشيده  اى سياه كه حاشيه فوقانى آن با نخ باپرده
  است. 

 15بلندى خانه كعبه تقريباً  کعبه مقدس ترين مکان در دين مقدس اسالم است .
متر طول  68/11ى طول ضلع دِر كعبه، يعنى از ركن اسود تا ركن عراق متر است. 
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سانتى  90متر و  9ركن عراقى تا شامى؛ طرفى كه حجر اسماعيل در آن قرار دارد 
يمانى تا ركن اسود   متر و طول ركن 04/12تا ركن يمانى   طول ركن شامى متر 
و بلندى آن از زمين دو متر   بر ضلع شرقى قرار دارد متر است. دِر خانه  18/10

   است. 
هنگامى كه بخواهند داخل خانه را شستشو كنند، و يا ميهمانى در تمام سال، جز 

  از كشورهاى اسالمى داشته باشند بسته است. عليرتبه

  اعمار وترميم کعبه :

بار  ١٠ساختمان کعبه   مينويسند  :در مورد اعما ر وترميم  کعبه  مورخين 
  .  اعمار وبنيان آن گذاشته شده است 

بينان  عليه السالم ،  که توسط ادام  بنيان ،   ئکهالمال توسط  آن بنيان از جمله 
پسرش  و توسط ابراهيم عليه السالم  بنيان که    که توسط شيث عليه السالم ،

بنيان  ،  بنيان قريش بنيان مضر ،   ، بنيان جرهم  بنيان العمالقه، اسماعيل ،
  .  ، وبنيان حجاج ابن يوسف الثقفی عبدهللا ابن زبير

ی  کعبه از زمان حجاج  بن  يوسف ثقفی  و بازسازی همان  ساختمان فعل
از پادشاهان عثمانی است که » سلطان مراد چهارم « ساختمان  در دوران  خالفت 

هجری بر اثر سيالب در داخل  مسجد الحرام و تخريب آن از نو  ١٠۴٠در سال 
بحال پابرجا  باسازی گرديد. اين ساختمان استحکام  و قدرتمندی کامل دارد،  که تا

  .است و استوار  مانده

  يادداشت :
سلطان رابع (چهارم ) از جمله اولين پسر  احمد اول از کوسم سلطان ويکی از  

تا    1624خلفای امپراتوری ترک عثمانی بوده که بعد از برکناری مصطفی اول (
  حکومت ميکرد . ) بر قلمرو عثمانی 1640

ت رسيده است ، در زمان سلطنمقام گی به يازده سال سلطان مراد چهارم  درسن 
ميتوان از  از جملهکه حکومت وی لشکر کشی های متعددی صورت گرفته است 

  نام بر . :به  قفقاز ، آذربايجان ، ايران ، ايروان وتبريز  لشکر کشی 
امپراتوری در زمان حکومت او بود که : صفويان ،بغداد وبين النهرين  در تصرف 

  عثمانی در امد .
مراد چهارم بعد از همه اين خدمات وفتوحات که بنفع اسالمی ومنافع حکومت 

سالگی در اثر  ٢٧در سن  آنهم ميالدی  ١۶۴٠ در سال انجام داد باالخره عثمانی 
 .دنيا فانی چشم پوشيد . انا هللا وانا اليه راجعوناين مريضی نقرس ار  ابتال به 

 : حجراألسود
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هللا   يز گفته مى شود; زيرا در مهمترين ركن از بيتن »  ركن«   به حجر األسود
  الحرام قرار گرفته است .

حجراألسود در محلی است  كه طواف از آنجا آغاز مى گردد و آن ركن شرقى  
  خانه کعبه ميباشد .

اين ركن دارى يك متر و نيم ارتفاع از سطح زمين مطاف است تا اينكه هر انسانى  
  را بوسيده و استالم كنند.   وانند آنبت  ، به استثنى كودكان،

حجراألسود در اصل سفيد بوده و گفته مى شود كه در اثر دست كشيدن كفار و 
  .گناهكاران به آن، به رنگ سياه تغيير يافته است

و نيز گفته مى شود كه اين سنگ هماكنون از درون سفيد است ليكن ظاهر آن بر 
ن زبير در كعبه اتفاق افتاد، سياه شده اثر آتش سوزى ، كه در دوران قريش و اب

  است. 
كوچكى كه به هم اتصال داده شده، تشكيل گرديده  ی هم اكنون حجراألسود از قطع

قطعات به وسيله طوقى از نقره خالص پوشيده شده  اين   است. گفتنى است تمامى
در درون ديوار كعبه قرار داده شده است،  است. اين سنگ حدود نيم ذراع 

  اند:  انكه در اين باره گفتهآنچن
 .مقدار طول حجراألسود نيم ذراع و عرض آن ثلث ذراع، يك قيراط كم، مى باشد

  برمى گردد. (عليه السالم)  حضرت ابراهيم خليل  به دوران  حجراألسودتاريخ 
همراه فرزندش  هكعبه به دست ابراهيم ب اعمار  بدين صورت كه به هنگام
  به دست ابراهيم  ا را بر روى شانه خود حمل مى كرد واسماعيل، اسماعيل سنگه

 به  ابراهيم  مى داد تا اينكه به جايگاه حجراألسود در ركن رسيدند، در اين هنگام 
  فرزندش اسماعيل گفت: 

برى محل آغاز  تا راهنمايى باشد   سنگى را برى من بياور كه دراينجا قرار دهم
   طواف.

  و بعد از مّدتى مراجعت كرد گرديد   ن سنگ رواندر پى يافتن آ  پس اسماعيل 
خداوند عّز و جّل   ! ديد  دست حضرت ابراهيم  در  را كه حجراألسود  در حالى 

در كوه  ) عليه السالم ( حضرت نوح  طوفان در دوران اين سنگ را به هنگام 
كه   خليل مرا ديدى اگر روزى   و به او فرموده بود:  ابوقبيس به وديعت نهاده

 .گردان  را بر وى آشكار پس آن   برى من مى سازد، خانه 
  اسماعيل وقتى آن را ديد، پرسيد: 

: آن را از سوى در جواب فرمود ى پدر، اين سنگ را از كجا آوردى ؟ ابراهيم ا
 .سنگ تو واگذار نكرد. آن را جبرئيل برى من آورد  به اند كه مرا  كسى فرستاده



9   مکه مکرمه 

قرار داد، از شّدت سفيدى ، نورى از محل اش را در هنگامى كه جبرئيل سنگ 
كه شرق و غرب و شمال و جنوب را در برگرفت.  خود منتشر مى كرد. بطورى 
  .حرم (= انصاب) مى رسيد های  شعاع اين نور تا انتهى نشانه

   مينويسد :درباره رنگ سياه اين سنگ تاريخ نويسی مشهور ی » ازرقى «  
مكّررى است كه يكى پس از ديگرى  های  ت آتش سوزيشّدت سياهى آن به علّ «

و اسالم در كعبه رخ داد، تا آنجا كه كعبه را به ويرانى كشانيد.   جاهليت  در دوران
 علت ساختمان قريش پيش از ظهور اسالم نيز آتش سوزى مهيبى بود كه در آن 

 را  كه كعبه  بود  پس از آن   تبديل كرد. ی ويران  و تمامى كعبه را به  رخ داد
را   دامن كعبه  نيز در دوران ابن زبير آتش  و بار ديگر  بنا نهادند دوباره 

  كرد.  را به سه قسمت تقسيم  حجراألسود   بطورى كه دربرگرفت، 
 حجراألسود را در ميان  خويش از كعبه،  ساختمان   ابن زبير به هنگام  پس 

 .»د خود نها طوقى از نقره قرار داد و آن را بر ركن اصلى
های  كه سياهى حجراألسود براثر آتش سوزي از گفته ازرقى اين چنين بر مى آيد 

كه حجراألسود از ابتدى   همچنين آشكار مى گردد  مكّرر در كعبه بوده است. 
 (عليه السالم و سپس حضرت آدم  به وسيله فرشتگان  آفرينش و ساختمان كعبه،

 .وجود داشته و در همين جايگاه بوده است ) عليه السالم ( و فرزندش شيث )
حجراألسود از  کهروايات و احاديث فراوانى در اين زمينه به دست ما رسيده 

احمد از انس بن مالك و نساء از ابن امام از آن جمله،   .بهشت نازل گرديده است
الحجر «ه است :فرمود سلم  صلى هللا عليه و كه پيامبر  اند عباس روايت كرده

 ».  حجر األسود از بهشت است»; «ود من الجنّةاألس
«   :فرمود وسلم  صلى هللا عليه  روايت كرده اند كه پيامبر  و نيز احمد و ديگران

دتْهُ خطايا أهل الشرك  الحجر األسود من الجنه و كان أشّد بياضاً ِمَن الثَّلج حتّى سوَّ
  يشتر بود ليكنحجراألسود از بهشت است و سفيدى آن از سفيدى برف ب«   »

 ». رنگ آن را به سياهى تبديل ساخت  و كافران خطى مشركان 
در باره رنگ سياه حجراألسود، مطالبى در تاريخ آمده كه به ذكر برخى از آن مى 

 :پردازيم

به هنگام سخن درباره ساختمان كعبه به وسيله ابن زبير، از شرحبيل ازبى   ازرقى
خورده و سياه  شكاف  حجراألسوِد : «  گفتعون از پدرش روايت كرده است كه 

 » .نقره سفيد بود  همانند  درون آن  در حالى كه شده در اثر آتش سوزى را ديدم
همچنين ازرقى به هنگام اين ساختمان، از منصور بن عبدالرحمن حجبى (پرده 

  روايت  دار)، از مادرش
  كرده است كه گفت: 
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ليكن  بود   مانند رنگ سنگ مقامحجراألسود پيش از آتش سوزى ه رنگ  
 به هنگام اين آتش  سوزى رخ داد، اين سنگ سياه گرديد. كه آتش  هنگامى
 .قرار داد حجراألسود سه قطعه شد كه ابن زبير آن را در طوقى از نقره  سوزى 

هجرى صورت گرفته، آنگاه كه به مكه  578ابن جبير در سفرنامهاش، كه به سال 
 :خود درباره حجراألسود اينگونه توصيف مى كند مى رسد، از مشاهدات

در قطعه سالمى كه در سمت راست استالم كننده حجراألسود واقع است، نقطه «  
سفيد رنگ كوچكى ديده مى شود كه همانند خالى در آن صفحه مبارك مى درخشد. 

است كه نگاه كردن به آن موجب جلى چشم مى   اين نقطه سفيدرنگ بگونه
 » .گردد

به هنگام سخن درباره از جا در آوردن  »  االشاعة ألَشراط الساعة« كتاب در
هجرى ، اين گونه مى نويسد: محمد  317حجراألسود به وسيله قرامطه، در سال 

 :بن نافع خزاعى گويد
در حجراألسود زمانى كه از جا كنده شده بود، دقت كردم، سياهى را فقط در باال «  

سفيد بود. طول اين قطعه  های اش كه ساير قسمتو رأس آن ديدم، در حالى 
 ».د سنگ كمى بيشتر از يك ذراع به نظر مى رسي

  :   نوشته ابن ظهيره قرشى آمده است»  جامع اللطيف«   در كتاب
 708گفت: به هنگام اولين سفر حج خود در سال » قاضى عزالدين ابن جماعه« 

ود، در آن ديدم ليكن در هود بهجرى ، نقطه سفيد رنگ كه برى هر شخصى مش
  .»  خود، كوچك شدن آن نقطه سفيد رنگ كامالً آشكار وواضح بود بعدى هایسفر

از مناسك ابن خليل متوفى اين گونه  »  جامع اللطيف«   ابن ظهيره در كتاب خود
 :روايت كرده است كه

در قسمتى از حجراألسود، كه سمت دِر كعبه معظمه قرار گرفته، همواره سه « 
قطه سفيد شفاف ر مى ديدم كه نخستين نقطه سفيد رنگ و بزرگترين آنها به ن

اندازه دانه ذّرتى بود و نقطه دوم كنار آن و كوچكتر از آن بود و نقطه سوم در 
  .» كنار نقطه دوم و كوچكتر از نقطه دوم و به اندازه دانه ارزن بود

كردم كه با گذشت  نظر داشتم و احساس مى نقطه  سه   در اين  همواره  من
 .زمان، اين نقطه سفيد رنگ كوچكتر مى شود

مكرر و صدمات ديگر،  های  تاريخ، به علّت آتش سوزي حجراألسود در طول
نخستين بار به هنگام دوران  قطعاتى ازآن گرديد كه  موجب تََرك خوردن وجداشدن

  فت. تغيير يا  ابن زبير اتفاق افتاد وحجراألسود به سه قطعه جدا از هم
هجرى اتفاق افتاد كه ابن زبير سه قطعه سنگ را در  64اين آتش سوزى در سال  



11   مکه مکرمه 

را در جايگاه اصلى خود، در ركن قرار   و سپس آن  طوقى از نقره خالص گذاشت
  داد. 

، اين سنگ به چندين قطعه جدا  در نتيجه  كه از اين پس حوادث ديگرى رخ داد 
كعبه  ساختمان و پادشاهان به هنگام   ره اميراناز اينرو هموا از هم مبّدل گرديد، 

ساختمان سلطان   در  تا آنجا كه  اند، جابجايى آن داشته دقّت كافى را به هنگام 
 از بيم آسيب ديدن   افتاد،  اتفاق  هجرى 1040كه در سال   چهارم  مراد

،  خود تغيير ندادند بلكه اطرافش را با دقت كافى ای حجراألسود، آن را از ج
 .مستحكم كردند

هجرى جهت مرمت اطراف  1375آن در سال   حجراالسود هنگامى كه طوق نقره
  .آن برداشته شد

  : حجراالسودسنگ جنتی
همانطوريکه در فوق بدان اشاره 

سنگی است   حجراالسودنموديم ، 
سياه رنگ مايل به سرخی وبيضی 
شکل به قطر سی سانتيمتر که در 

و   يشودآن نقطه سرخی نيز ديده م
  منصوب است  کعبه بر ديوار رکن 

کعبه تبرکاً  طواف و حاجيان هنگام
آن را لمس می کنند و پيش از 

مورد احترام اين سنگ نيز اسالم 
  .بوده است
اصلی  شمار عناصر در در حقيقت

نگاه آنرالحاظ حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم  به همين است.   بوده  کعبه
  به شکل بت ساخته شده بود، به دور ريخت.  هايی را که  داشت و ديگر سنگ

حجراالسود در جريان تخريب کعبه، که پنج سال پيش از بعثت صورت گرفت، در 
  بود. افتاده ای دور از مسجد   فاصله

  در روايات  تاريخی امده است که :
  پرداختند،و اختالف  به نزاع در بين خود  ب آن به جای خود، قريش در زمان نص

درايت محمدصلی هللا عليه وسلم ، همه قريش در فضيلت آن سهيم فهم واما با 
شدند و عاقبت به دست خود او نصب گرديد. به مرور زمان و در اثر تحوالت و 

پاره تقسيم گرديد و حتی به چند   نخستين اين سنگ کاسته شد تغييرات، از حجم 
های مختلف آن را به يکديگر متصل کردند و آن را در  که آخرين بار قسمت
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  ای قرار دادند.  ای نقره محفظه
در حال حاضر تنها به آن اندازه که برای بوسيدن و استالم الزم است، جای 

  اند.   گذاشته

» امطهقر«های منسوب به اسماعيليان که به  قمری يکی از فرقه ٣١٧در سال 
ای در شرق  منطقه و به احساء ( شهرت داشت، حجراالسود را از کعبه برداشت 

  با خود بردند .عربستان) 
هجری سنگ را در  ٣٣٩تا سال  - چهار روز کم - سال ٢٢به مدت   گروه اين 
دوباره  سال، آن را به جای همان نگاه داشتند و سپس در عيد قربان با خود آنجا 

  مسترد نمودند .
ی حجر االسود در سالهای بعدی چندين بار چه بطور عمدی ويا هم غيذ عمدی ول

  .ه است گرديد  از آن خرد و جدا  هر بار اجزايی از محل اصلی اش بی جا شده و
 اکنون مجموعه آن  هر بار اين اجزا به هم چسبانده شد و همان گونه که گذشت، 

  است.  قرار داده شدهای نقره  کاسه در 

  سنگی که از جنت نازل شده : سودحجر اال
درمورد اينکه حجر االسود سنگی جنتی ، و سلم  پيامبر صلی هللا عليه در حديثی  

  واز جنت نازل گرديده است چنين فرموده است :
)، يعنی: 2935   و نسائی  877(روايت ترمذی » نزل الحجر األسود من الجنة « 

  (حجر االسود از جنت نازل شده است).
حجر   بر اين نقطه تاکيد بعمل آمده است که :روايات اسالمی  زياتر از در  ــ 

است که گناهان بنی آدم همين ولی   بوده است،  االسود در ابتدا از شير سفيد تر
 دراين بابت فرموده است : پيامبر صلی هللا عليه و سلم  سياه ساخته است.   آنرا
» ا من اللبن فسودته خطايا بنی آدم نزل الحجر األسود من الجنة وهو أشد بياض«  

  ). 219/  4ابن خزيمة   2792و أحمد  877(روايت ترمذی 
  و محب طبری گفت: 

  در سياه ماندن حجر االسود عبرتی است برای پندگرفتگان، زيرا اگر گناهان« 
(که از گوشت  پس اثر گناه بر قلب بنی آدم   روی سنگ سخت اثر کرده،  بنی آدم

  ).463/  3(فتح الباری » نرمتر است) بيشتر است  نگو از س  است
 حجر االسود روز قيامت به کسانی که آنرا بحق لمس کرده اند شهادت ميدهد. 

وهللا ليبعثنه هللا « در مورد حجر االسود فرمودند:   پيامبر صلی هللا عليه و سلم
» ه بحق يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد علی من استلم

قسم به هللا که هللا روز قيامت  : (  )، يعنی2944وابن ماجه  961(روايت ترمذی 
  دارد و شهادت و زبانی گويا  و دو چشم بينا   آنرا (حجر االسود را) برمی انگيزد
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« يعنی »   بحق  «و کلمه   ».برای کسانی که آنرا بحق لمس کرده اند  ميدهد
نزد   که جائز نيست که  اينرا ميرساند  »شايستهلمس کردن حجر االسود به روش 

حکم ديگر را اذيت کرد و يا به جدال و دعوا پرداخت، زيرا   حجر االسود کسان
اين لمس  يعنیشيوه عالی وخوبی بايد لمس کرد ، آنرا به  حديث همين است که :

شهادت ميدهد و نه  ، سنگی که  استاين سنگ شايسته  طوری صورت گيرد که :
  بر حساب اذيت و آزار مردم آنرا لمس ميکند. نند کسانی که ما
با بوسيدن  آن، و يا لمس کردن، و  ميشود،   هر طوافی از حجر االسود شروع ــ

که  جابر بن عبدهللا است  يا با اشاره به آن، و دليل لمس حجر االسود روايت
  فرموده است :

أتی الحجر فاستلمه ثم مشی علی  أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم لما قدم مکة« 
 ً وقتی که پيامبر «)، يعنی: 1218(روايت مسلم   »يمينه فرمل ثالثا ومشی أربعا

صلی هللا عليه و سلم به مکه آمد نزد حجر االسود آمد و آنرا لمس کرد سپس از 
  ». با مشی آرام  و چهار بار  طرف راست سه بار با مشی سريع طواف کرد

چنين بيان گرديده روايت عمر رضی هللا عنه در حجر االسود دليل بوسيدن هکذا 
   است :

حجر ال تضر وال تنفع ولوال أنی رأيت النبی صلی هللا عليه وسلم   إنی أعلم أنک« 
  ( من ميدانميعنی:  )، 1720ومسلم  1520روايت بخاری  ( »  قبلتک  يقبِّلُک ما

که پيامبر صلی  ر نميديدم و هيج ضرر و نفعی نداری، و اگ  تو سنگ هستی  که
  هللا عليه و سلم تو را ميبوسيد هرگز تو را نميبوسيدم). 

اشاره بدست بايد صورت گيرد ، روايتی داريم حجر االسود  اينکه بطرف و دليل 
  که ميفرمايد :ابن عباس از
طاف رسول هللا صلی هللا عليه وسلم علی بعيره وکان کلما أتی علی الرکن أشار  «

)، يعنی: ( پيامبر صلی هللا عليه و سلم بر روی 4987(روايت بخاری  »بَّرإليه وک
شترش طواف کرد و هر گاه نزد حجر االسود ميرسيد به آن شاره ميکرد و تکبير 

  ميگفت) .
و اگر توسط دستش و يا وسيله ای حجر االسود را لمس کند سنت است که  

رأيت ابن عمر « که گفت:  دستش و يا آن وسيله را ببوسد، بدليل روايت نافع
صلی هللا عليه  يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما ترکته منذ رأيت رسول هللا 

)، يعنی: ( ابن عمر را ديدم که حجر االسود را 1268(روايت مسلم » وسلم يفعله 
از زمانی که ديدم  می گفت با دستش لمس ميکرد و سپس دستش را ميبوسيد و 

  عليه و سلم آنرا انجام داد اين عمل را ترک نکرده ام). پيامبر صلی هللا
رأيت رسول هللا « و همچنين به دليل روايت أبی الطفيل رضی هللا عنه که گفت:  
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» صلی هللا عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الرکن بِمْحَجن معه ويقبِّل المحجن
ديدم که دور خانه )، يعنی: ( پيامبر صلی هللا عليه و سلم را 1275(روايت مسلم 

کعبه طواف ميکرد و حجر االسود را با سپرش لمس ميکرد و سپس آن سپر را 
  ميبوسيد).

لمس حجر السود گناهان را از بين  ــ خواننده محترم نبايد فراموش کرد که :
»  للخطايا إن مسحهما کفارة « پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند:   ميبرد.

  عنی: (مسح کردن حجر االسود کفاره گناهان است) )، ي959(روايت ترمذی 
حجراالسود آغاز و پايان طواف بوده و برابر آن  نبايد فراموش کرد که : هکذا  -

  است. سنگ سياهی روی زمين(تا انتهای مسجد) کشيده شده
نصب شده تا  االسود  به عالوه، چراغی سبز رنگ بر ديوار مسجد برابر حجر 

  .باشدوحجاج وزائيرين محترم ن کنندگاراهنمای طواف 
 ه :اركان كعب

هر يك از چهار ضلع خانه يا چهار ركن آن، به نامى موسوم است، ركن شمالى را  
و ركن شرقى را » يمانى«، ركن جنوبى را »شامى«، ركن غربى را »عراقى«
  گويند. » اسود«

زى خانه كعبه مربع شكل و مسقف و داخل آن داراى سه ستون است. در بازسا
هاى جديد بر آن نصب  ه ش. ديوارهاى داخلى آن را تعمير و سنگ 1375سال 
  اند. كرده

                                                                                                 پرده کعبه  در عصر اسالمی

 بزرگوار اسالم کرد، پيامبرپوشی پرده  را  در عصر اسالم، اولين کسی که کعبه
  که بعد از فتح مکه صورت گرفت . بود محمد صلی هللا عليه وسلم 

مورخين مينويسند ، نوع پرده کعبه در آن زمان از تکه يمانی تهيه ديده شده بو د  
 ومصارف آنرا پيامبر اسالم 

  .از بيت المال تهيه کرد
مورد اينکه در زمان در

 ابوبکرخالفت حضرت 
تکه صديق از کدام نوع 

کعبه استفاده برای پرده 
بعمل می امد ، اطالعات 

ولی در دقيقی وجود ندارد 
اين هيچ جای شک نيست 



15   مکه مکرمه 

، ولی پرده کعبه در زمان خالفت امير  که پرده کعبه  همه ساله تجديد ميگرديد 
ساخته ميشد ،تکه قباطی از جمله » قباطی«  تکه نوع ازالمومنين حضرت عمر 
ری ميباشد . امير المومنين در زمان خالفت خويش به مص تکه های مشهور کشور

مسولين خويش در مصر وظيفه سپرد که پوش کعبه را در مصر بدوزوند . که از 
  آن زمان پرده کعبه در مصر دوخته ميشود. 

« محقيقن مينويسند در زمان خالفت حضرت عثمان برای پرده کعبه از تکه 
  استفاده بعمل مياوردند . » يمانی «وبرخی از اوقات پرده  »قباطی

وابن زبير وعبد المک بن مروان پرده  يزيد بن معاويه ميگويند در زمان خالفت  
   کعبه با ديباج پوشانيده ميشود .

طبق روايات در زمان عباسيان پوش کعبه را در هر سال سه بار نو وتجديد 
  ميگردند.

بود،  اکمان مصرپوشش کعبه به انحصار ح 661ا سال طوريکه گفته امديم ت
  يشود .ز طرف خلفای عباسی تهيه موهميشه پرده کعبه ا

هـجری قمری به خالفت رسيد  575ناصر الدين هللا که در سال ميگويند در زمان 
مأمون تا اين زمان  زمان خلفيه پوشش سبز رنگی از ديباج به کعبه پوشانيد و از 

پرده کعبه را رنگ  621سال  رولی همين ناصر الدين هللا د پرده به رنگ سفيد بود
  تغيير داد واز آن تاريخ تا به امروز رنگ پرده کعبه  سياه ميباشد .سياه به رنگ 
بر اثر اين ، پرده کعبه رخ داد در اثر طوفان شديدی که در مکه  644در سال 

پاره شد و نايب حاکم يمن از شيخ حرم به نام منصور بن منعه بغدادی طوفان ، 
ده را او تهيه کند. او گفت: پرده را فقط از مال خليفه می توان تهيه خواست که پر

کرد و مبلغ سيصد هزار دينار قرض کرد و پرده ای از پنبه تهيه و به آن رنگ 
  .سياه زد و به کعبه پوشانيد

ابن ابوصيف مفتی مکه، در عصر خود از يکی از شيوخ نقل می کند: علت اين که 
اين است که او زائرانی را که در طول تاريخ طوافش  پوشش کعبه رنگ سياه دارد

  .می کردند، از دست داده و عزادار آنهاست
ملک مظفر  659بعد از انقراض عباسيان، چندين سال پرده از يمن آمد و در سال 

از يمن فرستاد و اولين کس از ملوک مصر که پوشش کعبه را تقديم کرد، ملک 
ملک صالح اسماعيل  743فرستاد و در سال  661ظاهر بند قداری بود که در سال 

« بن محمد قالوون پادشاه وقت در مصر قريه ای را در نواحی قاهره، در منطقه 
  .برای پوشش کعبه و حجره نبوی وقف کرد» قليوبيه

کعبه در انحصار آنان پرده ثمانی ها بر حجاز و مصر مسلط شدند، تهيه زمانيکه ع
ا از مصر از محل اوقافی که برای اين منظور بود، آماده آنها پرده کعبه ر در آمد ،
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و ارسال می کردند. در عهد سليمان شاه بن سليمان خان اوقاف کعبه در مصر، 
قريه ديگر در مصر خريداری  10مخارج پرده را تأمين نکرد و لذا سليمان شاه 

  .کرد و بر اوقاف کعبه افزود
د و طی آن منافع حاصل از اين ده قريه قريه وقفنامه مفصلی تهيه ش 10برای اين 

  .به تهيه پرده کعبه اختصاص يافت
 ای بافت پرده کعبه تأسيس شد. اينفابريکه بر به همين جهت بود که در مصر 

شهرت يافت. رئيس دار » قصر الکسوه«نزديک قصر سلطان بود و به  فابريکه 
قاهره محله ای به نام می ناميدند. هم اکنون نيز در » ناظر الکسوه«الکسوه را 

  .قصر الکسوه وجود دارد
  مورخ مشهور عربی مينويسد :رشدی صالح 

عادت بر اين بود که تنها نام سلطان عثمانی بر کسوه نوشته می شد  1333تا سال 
ولی در اين سال نام سلطان کامل حسين نيز، که بر مصر سلطنت داشت، در کنار 

  .شد نيز اضافه شد نام عثمانی 
کشورمصر » احسا « از منطقه   1344سله بافت وتهيه  پرده کعبه تا سالهای سل

  بطور نورمال ادامه داشت .

  آغاز بافت پرده کعبه در مکه
،  اين ميان مصر و حجاز تيره شد سياسی روابط  1345در سال بعد از اينکه 

ن روابط  بردوخت وساخت پرده کعبه  هم تاثير گذاشت ، بنابر خرابی وسرد شد
از مصر کعبه پرده  جو سياسی بين دو کشور ( مصر وکشور سعودی )  ديگر 

تهيه  کعبه را در عربستان سعودی پرده کوشش کرد تا   عبدالعزيز ، شيخنيامد
در محله بافی کعبه وی مؤسسه ای را جهت بافت پرده  1346در سال  بدارد بنآ 

رای دوخت پرده کعبه  ماهر را ب هند بافندگانیکشور اجياد مکه تأسيس و از 
استخدم کرد ،حضور ماهرين هندی تا زمانی ادامه يافت ، تا زمانيکه مردم مکه 

  نوع بافندگی را از دست دوزان هندی اموختند .
در مکه بافته شد .واين پروسه تا  1346، در سال بنآ برای اولين بار پوش کعبه 

ه روابط سياسی مصر زمانيک 1358ادامه داشت  . ولی در سال   1358سالهای 
عبدالعزيز شيخ دولت مصر از با کشور سعودی دوباره بهبود نسبی  يافت ، حکام 

کعبه بار ديگر کما فی سابق در مصر کسوه  فرمايند تا اجازه  تقاضا ء نمودند ،تا 
به اين در  عبدالعزيز  در فابريکه قديمی وتاريخی اش دوخته وساخته شود ، 

ه ودوخت پرده کعبه دوباره از کشور عربستان خواست مصری ها لبيک گفت
ادامه داشت .  1382تا سال  سعودی به مصر انتقال يافت . اين پروسه تا   سال 

جمال عبدالناصر رئيس جمهور  همين سال يکبار ديگر اختالفات بين  ولی در
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تيره شد وپرده کعبه که در کشتی ملک سعود پادشاه عربستان سعودی مصر و 
تا بندر شهر جده انتقال داده شده بود ، کپيتان کشتی  به امر مقامات حجاج مصری 

مصری ، از تحويل پرده کعبه ابا ورزيد وکشتی حامل پرده کعبه  دوباره به 
  وپرده کعبه قربانی  روابط سياسی  گرديد. کشورمصر بر گشت .

د مقامات سعودی برای تهيه پرده کعبه تب وتالش های زيادی را براه انداختن
به هند، پاکستان، سوريه  وميگويند ماهرين را به برا ی تهيه پرده کعبه بارديگر 

فرستادند ولی موافق نشدند تا در اين مدت کوتاه  پرده  کعبه را تهيه  و ژاپن 
بدرند . بنآ مجبور شدند دوباره به فابريکه قديمی ملک عبد العزيز مراجعه نما يند 

ای کعبه که از سالهالی قبل باقی مانده بود ، پينه واز قطعه های باقيمانده پرده ه
دوزی نموده ، وپرده همين سال را تهيه بدارند ، باالخره بعد از تالش های زيادی 

  .کعبه را با آن پوشانيدند 1382دهم ذيحجه  در 
به بعد تاريخ از آن در همان سالها بو د که حکام سعودی فيصله نهايی  نمودند که 

نمايند ونگذارند که پرده کعبه ديگری قربانی در خود مکه تهيه را رده کعبه پ
  سياسی شود .

 ند ، اين فابريکه بافت کسوه در نظر گرفت بنآ فابريکه عصری ومجهزی را برای 
ماشين آالت جديد  با  در مدخل مکه در زمينی به مساحت صد هزار متر مربع 

  عصری ساخته شد .

 خصوصيات پرده کعبه :
از حرير طبيعی و خالص و به رنگ مشکی است. ارتفاع آن به کعبه پرده جنس 

 4500سانتيمتر و طول  95متر می رسد و نوار دور اين پوشش که به عرض  14
  .قطعه به شکل مربع از تزئينات اسالمی پوشيده شده است 16سانتی متر است از 

يا  «بارات بر روی اين نوار آيات قرآنی نوشته شده است که در فواصل معين ع
با رنگ طاليی که  »الحمدهللا رب العاليمن«و  »يا رحمن يا رحيم «،  »حی يا قيوم

  .اطراف خانه خدا را در بر می گيرد، نوشته شده است
 5/3متر و عرض  6/ 5است به ارتفاع  ابريشمکعبه نيز از  » دروازه « پوشش

  .ره پوشيده شده استمتر و بر روی آن آيات قرآنی و تزئينات اسالمی با طال نق
قطعه تشکيل شده است که هر قسمت يک طرف کعبه را  5خانه خدا از اصل پرده 

ماهرين مينويسند که کعبه را در بر می گيرد؛  دروازهمی پوشاند و قطعه پنجم هم 
  .به دو تن می رسدآن تقريبآ  نصب، وزن پرده کعبه هنگام 

مکاری کارخانه های داخل و خارج با هکعبه پرده  طوريکه قبآل ياد اور شديم 
اين پرده را هر سال يکی از کشورها هديه  ابريشمعربستان تهيه می شود؛ پارچه 

  .می کند و پرده قبلی نيز به رؤسا و سران کشورهای اسالمی اهدا می شود
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ماه با دست و ماشين طول می  8در کارخانه بافندگی و تهيه اين پرده که حدود 
  .، افراد شايسته و کارآمد فعاليت می کنندتن از ماهرين 200کشد، بيش از 

 آيات منقوش شده  قرآنى  بر كمربندهای پرده كعبه:
پرده كعبه، همواره دارى كمربندهايى بوده كه در باالترين قسمت پرده و در چهار 

»  نخ طالای تاره«  طرف آن، قرار مى گرفته است. اين كمربندها كه به وسيله
 .ات قرآنى به صورت بسيار زيبايى روى آن نوشته شده استبافته شده، آي

هجرى ) اين آيات بر  1387(به سال قبل تا پنجاه سال مطابق روايات تاريخی 
 شده بود.منقوش  ی پرده کعبه روى اين كمربندها 

ی اين آيات نقش قرار دارد ديوار كعبه  که بطرف بخش شرقی  بر روى كمربند
 :است گرديده 
ِحيمِ بِْسِم هللاِ  ْحَمِن الرَّ َوإِْذ َجعَْلنَا اْلَبْيَت َمثَاَبةً ِللنَّاِس َوأَْمناً َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَاِم «    الرَّ

َرا َبْيتِي ِللطَّاِئِفيَن َواْلعَاِكِفيَن  إِْبَراِهيَم ُمَصلّى َوَعِهْدنَا إَِلى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَْن َطّهِ
كَّعِ السُُّجودِ  * َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ اْجَعْل َهذَا بَلَداً آِمناً َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمْن الثََّمَراِت  َوالرُّ

هُ إَِلى َعذَاِب  َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِا¤ِ َواْلَيْوِم اْالِخِر قَاَل َوَمْن َكَفَر فَأَُمتِّعُهُ قَِليال ثُمَّ أَْضَطرُّ
إِْذ يَْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمْن اْلَبْيِت َوإِْسَماِعيُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا النَّاِر َوِبئَْس اْلَمِصيُر * وَ 

ةً ُمْسِلَمةً لََك وَ  يَّتِنَا أُمَّ أَِرنَا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلعَِليُم * َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لََك َوِمْن ذُّرِ
ِحيمُ َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعَليْ  اُب الرَّ  » نَا إِنََّك أَْنَت التَّوَّ

قرار گرفته، اين آيات منقوش  ) حجراألسودکه در قسمت ديوار (روى كمربند 
 :ميباشد 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ قُْل َصَدقَا¤ُ فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن «    بِْسِم هللاِ الرَّ
َل َبْيت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي ِببَكَّةَ ُمبَاَركاً َوُهدى ِلْلَعاَلِميَن * فِيِه ِمْناْلُمْشِرِكيَن * إِ  نَّ أَوَّ

آيَاٌت َبيِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخَلهُ َكاَن آِمناً َو¤ِِ◌ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمْن 
 »  هللاَ َغِنى َعْن اْلعَاَلِمينَ  اْستََطاَع إَِلْيِه َسِبيال َوَمْن َكفََر فَِإنَّ 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ    بِْسِم هللاِ الرَّ
أْنَا ِإلْبَراِهيَم «   َوإِْذ َبوَّ

َمَكاَن اْلَبْيِت أَْن الَ تُْشِرْك 
ْر بَْيتِي  ِبي َشْيئاً َوَطّهِ
ِللطَّاِئِفيَن َواْلقَاِئِميَن 

ْن  كَّعِ السُُّجوِد  َوأَذِّ َوالرُّ
اْلَحّجِ يَأْتُوَك ِفي النَّاِس ِب 

ِرَجاال َوَعَلى ُكّلِ َضاِمر 



19   مکه مکرمه 

 »   يَأِْتيَن ِمْن ُكّلِ فَّج َعِميق
ديوار مقابل مقام مالكى (ديوار بين ركن شامى و  در قسمت روى كمر بندى كه 

 منقوش ميباشد :ركن يمانى ) قرار گرفته، اين آيات 
 ِفي أَيَّام َمْعلُوَمات َعَلى َما َرَزَقُهْم ِمْن بَِهيَمِة ِليَْشَهُدوا َمنَاِفَع َلُهْم َويَْذُكُروا اْسَم هللاِ « 

اْالْنعَاِم فَُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلَفِقيَر * ثُمَّ ِلَيْقُضوا تََفثَُهْم َوْليُوفُوا نُذُوَرُهْم 
فُوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيقِ   » َوْليَطَّوَّ

  :ارميوار چهدر قسمت د روى كمربندى كه 
 :قرار گرفته، اين متن منقوش است) ناودان(    ديوارى كه در آن 

في أيّاِم َدولِة موالنا السلطان األعظم ملك ملوك العرب و العجم، السلطان محمد « 
الخامس خان ابن السلطان عبد المجيد خان ابن السلطان محمود خان الغازى ابن 

بن السلطان محمد خان ابن السلطان عبدالحميد خان بن السلطان احمد خان 
السلطان ابراهيم خان ابن السلطان مراد خان بن السلطان عثمان خان خلّد هللا 

 به نقل از تاريخ الغازی )» ( ملكه

  آيات منقوش شده  قرآنى 
 ه: 1387بر كمربندهای پرده كعبه بعد از سالهای  

ين صورت ه. آيات منقوش بر روى كمربندهى پرده كعبه، بد 1387پس از سال 
 :تغيير يافت

 شرقى پرده كعبه، روى ديوارى كه دِر كعبه در آن قرار گرفته، اين آيه بخش در 
 منقوش است :

َوإِْذ َجعَْلنَا اْلَبْيَت « 
َمثَاَبةً ِللنَّاِس َوأَْمناً 
َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَاِم 

إِْبَراِهيَم ُمَصلّى 
َوَعِهْدنَا إَِلى إِْبَراِهيَم 

َرا  َوإِْسَماِعيلَ  أَْن َطّهِ
َبْيتِي ِللطَّاِئِفيَن 

كَّعِ  َواْلعَاِكِفيَن َوالرُّ
 »السُُّجود

َوإِْذ يَْرَفُع إِْبَراِهيُم « 
اْلَقَواِعَد ِمْن اْلَبْيِت 

َوِمْن  َوإِْسَماِعيُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلعَِليُم * َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لَكَ 
ِحيمُ  اُب الرَّ ةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعَلْينَا إِنََّك أَْنَت التَّوَّ يَّتِنَا أُمَّ  »ذُّرِ
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روى كمربندى كه بر پرده ديوار بين دو ركن اسود و يمانى كعبه قرار گرفته، اين 
 :آيات نقش بسته است

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
َل بَْيت ُوِضَع   « قُْل َصَدقَا¤ُ فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً َوَما َكاَن ِمْناْلُمْشِرِكيَن * إِنَّ أَوَّ

ِللنَّاِس َللَِّذي ِببَكَّةَ ُمبَاَركاً َوُهدى ِلْلَعاَلِميَن * فِيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخَلهُ 
ناً َو¤ِِ◌ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمْن اْستََطاَع إَِلْيِه َسِبيال َوَمْن َكفََر فَِإنَّ هللاَ َغنِى َكاَن آمِ 

 » َعْن اْلَعاَلِميَن * قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُُروَن بِآيَاِت هللاِ َوهللاُ َشِهيٌد َعَلى َما تَْعَملُونَ 
 :بى كعبه، اين آيات منقوش شده استو روى كمربند پرده ديوار غر

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
ْر بَْيِتي ِللطَّاِئِفيَن «   أْنَا ِِإلْبَراِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت أَْن الَ تُْشِرْك ِبي َشْيئاً َوَطّهِ َوإِْذ َبوَّ

ْن ِفي النَّاِس بِالْ  كَّعِ السُُّجوِد * َوأَذِّ َحّجِ يَأْتُوَك ِرَجاال َوَعَلى ُكّلِ َضاِمر َواْلقَاِئِميَن َوالرُّ
يَأِْتيَن ِمْن ُكّلِ فَّج َعِميق * ِليَْشَهُدوا َمنَافَِع َلُهْم َويَْذُكُروا اْسَم هللاِ ِفي أَيَّام َمْعلُوَمات 

 » يَر * ثُمَّ ِلَيْقُضواَعَلى َما َرَزقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة اْالَ◌ْنعَاِم فَُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلَفقِ 
منقوش ميباشد  حجر اسماعيل) اين آيات به سمت روى كمربند پرده ديوار كعبه (و
: 

فُوا بِاْلَبْيِت اْلَعِتيق«    »  َوْليُوفُوا نُذُوَرُهْم َوْليَطَّوَّ
جَّ فَالَ اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن َفَرَض فِيِهنَّ اْلحَ «    بسم هللا الرحمن الرحيم،« 

يا حنّان يا منّان  «َرَفَث َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَداَل فِي اْلَحّجِ َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْير يَْعَلْمهُ هللاُ 
ِحيمِ    .يا ديّان يا سبحان ْحَمِن الرَّ َوإِْذ َجعَْلَنا اْلَبْيَت َمثَاَبةً ِللنَّاِس َوأَْمناً » بِْسِم هللاِ الرَّ

   »   َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلّىَواتَِّخذُوا ِمْن 
  ملتزم :

قسمتی از ديوار و پايين ديوار کعبه را، که در يک سوی آن حجراالسود و در  
نامند. اين محل را از آن روی  می» ملتزم«سوی ديگرش باب کعبه قرار دارد، 

چسبند  ايستند و به ديوار ملتزم شده، می نامند که مردم در آن قسمت می ملتزم می
  .خوانند و دعا می

های  است که پيامبر اسالم  محمد صلی هللا عليه وسلم روی  و دست در روايتی آمده
  داد.  خود را روی اين قسمت از ديوار قرار می

همچنان در روايت اسالمی آمده است که :ملتزم، جا است که دعا در آنجا قبول 
وند دعايش را اجابت نکند. ای نيست که در آنجا خدا را بخواند و خدا ميشود و بنده

شود، آن است که بنده دست را بر ديوار اين  يکی از کارهايی که در اينجا انجام می
  .بخش گذاشته، و به گناهان خود اعتراف کند

  شاذروان :
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همان برآمدگيهايی است که در اطراف خانه خدا قرار دارد، و آن بخشی از 
  است. کعبه

لطان مراد چهارم در هنگام ساختمان کعبه در های س شاذرواِن کنونی از ساخته
های کعبه، ابعاد خانه قدری  هجری است. زمانی که در بازسازی ١٠۴٠سال 

تر از بنای ابراهيمی بنا شد، برای حفظ ابعاد اصلی، فضای عقب نشينی  کوچک
ناميده » شاذَروان«شده را با ساخت سکويی کم ارتفاع، عالمت گذاری کردند که 

  الک در طواف، حّد اصلی کعبه است.شد و چون م
شاذروان همان سنگ مايلی است که بخش تحتانی ديوار کعبه را تا روی زمين 

است، به اضافه بخشی که در مقابل حجراسماعيل به صورت پلّه های  پوشانيده
است که ارتفاع آن از سطح زمين بيست سانتيمتر و عرض آن چهل  ساخته شده

  سانتيمتر است.
در اين قسمت شاذروان قرار داده نشده، اين است که در بنای ابراهيم ،  علت آنکه 

است که در ساختمان قريش به علّت کمبود مال  حجر اسماعيل جزو خانه کعبه بوده
حالل از خانه کاستند و بر حجر افزودند. همچنين در پايين دِر کعبه، شاذروان قرار 

است که  سانتيمتر ساخته شده ٣۴۵داده نشده و به صورت پلهای صاف به طول 
  کنند.  مردم در ملتزم بر آن ميايستند و به درگاه خداوند دعا و نيايش می

   ت :کعبه چيسخانه داخل 

اى ساخته شده است. وسعتى در حدود يک و  درگاه در خانه کعبه که از سنگ تيره
در يک متر داشته و به اندازه بيست سانتيمتر گودتر از کف داخل بيت قرار  نيم

  .دارد
در درون کعبه سه ستون چوبى منبّت کارى شده از چوب عود وجود داشت که 

  . رسيد سانتيمتر به نظر مى 25قطر هر يک حدود 
متر از سنگ مرمر رخام سفيد متمايل به زرد  2ديوارهاى دور داخل بيت تا حدود 

  .ها، فرش گرديده است کهربايى پوشيده شده بود که کف بيت هم از همين سنگ
از داخل بيت بوده ، سقفی اصلی که کعبه داراى دو سقف  محققين مينويسند که :

ها در اطراف با پرده ابريشم   شد و روى سقف داخلى کعبه تا لبه سنگ ديده نمى
  ود، پوشانيده شده است. ها از قدمت آن گذشته ب اى که سال سرخ رنگ پريده

محمد رسول «، » ال اله اال هللا«پروردگار و عباراتى چون  نام های بر روى پرده، 
ها تا مرز  ستوننقاشی گرديده است .» يا کريم«و » يا حنان«، »يا منان«، » هللا

  .هاى ديوار، از چوب و باقى باالى آنها را پرده پوشانيده است سنگ
ناحيه رکن شامى پس از ورود به داخل بيت در دست راست  بام خانه خدا در پلکان

اى که از باال بر روى آن افتاده بود. چيزى از در و محل آن به  قرار دارد که با پرده
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  .رسيد نظر نمى
يک متر در يک متر وجود  به اندازه  در ناحيه رکن شامى داخل کعبه، برآمدگى

، همان پرده گفته شد  يکههمانطور که نشان دهنده در بام کعبه بود. ليکن دارد 
اندازه  معلوم نميگردد .مخصوص بر روى آن افتاده بود که چيزى در ظاهر 

متر) و  80/7اضالع درونى کعبه از گوشه حجراالسود تا گوشه شامى حدود (
بنابراين مساحت باشد.  متر مى 5/6فاصله ميان رکن يمانى و رکن حجر االسود 

  .نجاه متر استتقريبى داخل بيت حدود پ
هاى مرمر سفيد متمايل به زرد پوشانيده شده است که تعداد  زمين کعبه از سنگ

  .عدد بود 40يا  38آنها تقريبا 
از ارتفاع کف تا سقف، همه سنگ مرمر خاکسترى روشن بسيار زيبا  32ديوارها 

باقى باالى سنگها، به همراه سقف خانه، از پارچه حرير سبز  31شده است. و 
اى که بر  ى که مزيّن به اسماء مبارک خداوند بود پوشانيده شده؛ همانند پارچهرنگ

  . و محمد رسول هللا  ال اله اال هللاروى قبر مبارک پيامبر افتاده است از قبيل 
ها، از  هاى اين ستون سه ستون بسيار زيبايى در وسط کعبه قرار داده شده که پايه

از همان سنگ مرمر خاکسترى موجود در سانتيمتر،  25روى زمين به ارتفاع 
اى زيبايى روکش  کف و اطراف، ساخته شده و باقى ستون تا سقف از چوب قهوه

سانتيمتر بود که به صورت نوارهايى از باال  5ها به قطر  گرديده است. اين چوب
  .تا پايين روکش گرديده است

از سنگ  32که ديوارها تواند ديد  متر را مى 9بنابراين از کف کعبه ارتفاعى حدود 
باقى از باال توسط پارچه پوشانيده شده است که اين پارچه، سقف را هم در  31و

  .گيرد برمى
دو مفتول سيمى از دو طرف کعبه به طورى که سه ستون در وسط کعبه را در 

اى که بعضى از آنها  عدد وسائل نقره 70برگرفته است، کشيده شده که بيش از 
  .ويز گرديده استمطال بود، بدان آ

هاى مختلف و از اين  اين وسايل اشيايى از قبيل آفتابه، لگن، قهوه خورى و کاسه
قبيل اشيا در سرتاسر کعبه آويزان گرديده است. که پس از تحقيق اظهار کردند که 

هاى خانه  تا کنون جزو عتيقهصلی هللا عليه وسلم اين وسائل از زمان رسول اکرم 
   .شود ارى مىکعبه، در کعبه نگهد

در گوشه دست راست خانه، کعبه پس از ورود؛ يعنى در رکن شامى يک متر به 
اى مطال که به طرز بسيار زيبايى با  داخل کعبه برآمدگى وجود دارد و در يک لنگه

  باشد.  آيات قرآن آراسته گرديده قرار داشته که در بام کعبه مى
ات قرآن مزين گرديده، بر آن زده همچنين قفلى مستطيلى که باز از طال و به آي
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  شود.  شده بود. اين در به طرف راست باز مى
تخريب گرديد هجرى، رکن يمانى بر اثر زلزله  559الزم به ذکر است که در سال 

دوباره اعمار وترميم نموده هجرى المستنصر عباسى آن را  629 که در سال 
  است .

 :كعبهخانه شست و شوى 

خانه کعبه از بدو اعمار خويش ودر طول تاريخ  يست که در اين هيچ جای شک ن
بطور هميشه هوايی معطر وخوشبو داشت وموظفين و كليداران كعبه خود را 

موظف مى دانستند ، تا اين خانه را از گرد و غبارى كه به وسيله هوا و  متداوم 
مى آن به وجود  جهت زيارت و وارد شدن به حجاج وزايرين نيز به علت ازدحام 

  آيد، پاك كنند.
 حضرت ابراهيم عليه السالم توسط طوفان،  ولی زمانيکه اين خانه بعد از 

زيرا  . به شست وشو و تطهير نداشتبارديگرساخته شد ،  دران زمان ضرورتی 
اين خانه صرف توسط سنگ ها  ساخته شده بود ، وهيچگونه  مواد گچی در 

هم يگر اين خانه نه دری داشت ونه ساختن اين خانه بکار نر فته بود از طرف د
  .  چتی 

به شست ضرورتی و يا ريگ بود. بنابراين،  چغل كف خانه كعبه در آن دوران از 
و  آن طوريکه امروز ديده ميشود ، در آن زمان ديده نميشود .  وشو و تطهير

بعد  از اينکه اين  آن از خاك مى شد اّما  ایبارش باران خود موجب تميز  ديواره
انه دارای سقف گرديد ، ضرورت آن ديده شد که سقف وديوار های آن برای خ

  زايل کردن غبار  شست وشو شود .
 برای اولين بار بعد از فتح مکه توسط پيامبر صلی هللا عليه وسلم خانه كعبه 

  مورخين مينويسند : .شست وشو شد
تور پيامبر زمانيکه فتح عظيم صورت گرفت ، وحضرت  بالل بر بام کعبه به دس 

صلی هللا عليه وسلم ندای هللا اکبر رادر فضای مکه اعالم داشت ، فاتحين قهرمان 
 لباسهى خود را باال زدند و با ظرفها و سطل اسالم به هدايت پيامبر بزرگوار شان 

تا توسط آب . گردنددرون و بيرون كعبه را به وسيله آب زمزم شست و شو  ها ،
سنّتى  تا به از آن تاريخ ببعد اين رسم  .گرددحو و نابود آثار مشركان م زمام تمام 

بطور متدوم ساالنه دوبار يکبار ادامه دارد. خانه كعبه  در بين مسلمانها  امروز
  شست وشو ميگردد.  اواخر ذى القعده و ديگر در روز دوازدهم ربيع األول

س از آن اين شست و شو به وسيله آب زمزم مخلوط به گالب صورت مى گيرد. پ 
ى مختلف، ديوارها را خوشبو ساخته، آنگاه مقدارى از عود و ابه وسيله عطره
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عنبر را در آن تبخير مى كنند و مى سوزانند. اين اعمال معموالً در حضور بزرگان 
 .و اميران و رجال دولتى انجام مى گيرد

  تشريفات شست شو خانه کعبه :

صورت ميگرد . در  ،لوع آفتابپس از ط، مراسم شست شو کعبه در روز موعود 
كليددار آن باز مى شود ودر آن گالب و عطر گل و بخور و  کعبه در آغاز بوسيله 

  اورده ميشود .عنبر و چوب عنبر،  به درون كعبه 
پيش از آغاز مراسم، بزرگِ خدمه كعبه، ابتدا امير مّكه مكرمه و رؤسا و بزرگان  

،  وزارت شوون اسالمی ديريّت اوقاف شهر را مطلع مى كند و جاروها از سوى م
چاه  مسول وخدمه بخش  در حرم شريف مكى آورده مى شود و در اين ميان 

خود را از  های  لحظه سقاها سطل د. در ايننزمزم نيز در كنار چاه حاضر مى شو
د وشخصی موظف ، سطل مى آورن وبه نزديک در خانه کعبه آب زمزم پر مى كنند 

 .عبه انتقال ميدهد ها به داخل خانه ک
در اين هنگام امير مكه مكرمه در صورتى كه از فرزندان او كسى حاضر باشد و 

نيز قاضى القضات مكه و ساير مأموران و بزرگان شهر همگى جارو به دست 
  يشوند.منتظر شروع مراسم شست و شو م

ر ديوارها و زمين كعبه اش امير مكه و خانواده  اولين سطل آب زمزم توسط 
ا بر ديوار های داخل آب خود ر های  ريخته مى شود و سپس ديگران نيز سطل

سطل های خا لی توسط افراد مخصوص به بيرون خانه کعبه  مى ريزند. خانه 
  انتقال ودر بدل آن سطل های پر انتقال می يابد .

اين مراسم با بسيار شوق وذوق با بسيار ارامی ووقار وافتخار  صورت ميگرد ،  
  . م آب پاشی بر ديوال های خانه کعبه مراسم عطر کاری آغاز ميشوددر خت

 های  پر شده در ظرفقبآل گالِب  در اين مرحله ظرف های پر از عطر و
ی داخل خانه کعبه مخصوص، به وسيله امير مكه و هيأت همراه وى به ديوارها 

  ماليده مى شود. 
آن توسّط هر كس كه مايل  قاضى القضات مكه پس از توسط عنبر و عود بعداز آن 

ر اين هنگام امير مكه تعدادى از برخی از اوقات دباشد سوزانده و تبخير مى شود. 
داخل خانه کعبه بکار برده شده است  برای شست و شو  که برای ى اجاروه

اند، به عنوان تبّرك پرتاب  در مطاف گرد آمدهوكه در اطراف دِر كعبه، مطوفين 
 .يشوند م

 ومراسم مى آورد  اى خانواده شيبى مراسم دعا را بجاه يكى از اعضدر اين لحظ
از خانه  ومدعوين يکی بعد از ديگر به پايان مى رسد. خانه کعبه شست و شو 

  كعبه خارج مى شوند.
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 از فاميل كعبه، كه  بعد از اينکه اخرين فرد از خانه کعبه بيرون شود ،کليدار خانه 
ه گرديده وديوار های خانه  يکبار ديگر توسط تکه ميباشند ، داخل خانه کعبشيبى 

ختم مراسم بخور  های مخصوص خشک گرديده ، وبا استعمال دوباره  عطر و
  شست شو خانه کعبه به پايان ميرسد . ودر خانه کعبه دوباره فقل ميگردد .

  مينويسد :در مورد شست و شوى كعبه  »تاريخ الكعبة المعظمه« نويسنده کتاب 
پيش   صورت ميگرد ، برای بار اول دوبار  ى كعبه در حال حاضر سالشست و شو

  ختم از بعد ديگر بار مراسم حج و 

  مراسم حج وسفر همه ای حجاج از شهر مکه :
معموالً در اواخر ماه ذى القعده و يا خانه کعبه اولين شست و شو  مطابق روايات

صورت ميگيرد .اما  ألول ا درروز دوازدهم ربيع وبرای دوم اوايل ماه ذى الحجه 
 چگونگى شستوشوى آن، بدين صورت است:

روز تعيين شده برى شست و شوى كعبه معظمه، رييس خدمه كعبه  سحرگاه در  
كليددار كعبه  يکه طلوع آفتاب، به كنار حطيم مى آيد، در حال بعد از  معظمه، لحظ

 .است او را همراهى مى كند كه از آل شيبه
عطر  بوتل های گالب و  های  كعبه باز مى شود و خدمه ظرفدر اين لحظه، دِر 

از  معموال ًهايى كه  گل و عود و عنبر و بخورها و چوب عود را به همراه پارچه
  داده ميشوند . نوع شال كشميرى است، به درون كعبه انتقال

ها را افراد به هنگام شست و شوى كعبه به دور كمر خود مى بندند.  اين پارچه
ره رسم بر اين بوده است كه رييس خدمتكاران و سدانت كعبه، از پادشاهان، هموا

اميران، واليان و يا وزيران دولت و قضات و مديران ادارات و بزرگان، جهت 
 .شست و شوى كعبه دعوت به عمل مى آورد

پيش از آغاز اين مراسم، تمامى وسايل و لوازم شست و شوى در خانه كعبه 
وريس اوقاف طبق معمول جاروها را حاضر مى كند و  حاضر مى شود. رييس

زمزم، مسؤوالن حمل آب و سقاها را در كنار چاه زمزم حاضر مى كند. در بخش 
به وسيله سقاها از آب زمزم پر مى شود و دست به دست  ها اين هنگام ابتدا سطل

اين  به وسيله خدمتگزاران كعبه به داخل خانه خدا انتقال مى يابد. پس از انجام
 ها  كارها، دعوت شدگان، به درون كعبه راهنمايى مى شوند. سپس هر يك پارچه

 را كه پيشتر به آن اشاره كرديم بر مى دارد و به كمر خود مى بندد و آنگاه جاروي
و همگى به شست و شوى درون كعبه به وسيله آب زمزم  به دست مى گيرد ها

 مخلوط باگالب مشغول مى شوند. 
پايينى آن، افراد  او شوى زمين كعبه و بخشهايى از اطراف ديواره شست ختمدر پ

ى ياد شده ابه وسيله عطر گل به اندازه ارتفاع قامت يك انسان ديوارها را با عطره
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 آغشته مى كنند. 
اند.  شيشى قرار داده شدههم بوتل های  اين عطر گلها، در ظرفهايى آهنى سفيد يا 

بسيار  های  عنبر و عود و چوب عود را در منقل در پايان عطر افشانى ديوارها،
كعبه تبخير مى كنند و پس از خشك كردن زمين  ای زيبايى قرار مى دهند و در فض

مخصوص و در انتهى مراسم شست و شوى كعبه  ها كعبه، به وسيله اسفنج
معظمه و خوشبو كردن آن، خدمتگزاران كعبه تعدادى از جاروهى استفاده شده در 

ا بين افرادى كه در خارج از كعبه و نزديك به دِر آن اجتماع كردهاند، مراسم ر
  .تقسيم مى كنند

  معطر کردن خانه کعبه :
شمار  در بين اعراب قديمی استفاده از عطر و پاكيزگى ، يكى از بهترين عادات 

، خود و محيط غيره آمده و آنان همواره به وسيله بخور و عود و صندل و ُكْندر و
اند. دين مبين اسالم نيز تأكيد فراوان بر اين  خوشبو و معطر مى كرده خويش را

مطلب داشته و روايات و احاديث فراوانى در اين مورد وارد شده است كه از 
مجموعه آن احاديث و روايات مى توان اينگونه نتيجه گرفت كه اسالم تأكيد 

در اجتماعات و  به هنگام حضور بخصوص ، اوان بر استفاده از عطر و بخور فر
 .نماز جمعه و اعياد و بطور كلى در هر مناسبتى كرده است

است مقدس و موقعيت خاصى را در ميان  محلی در اين ميان، كعبه مشرفه، كه 
مردم در طول تاريخ داشته و دارد، ازاين قاعده مستثنى نبوده است و آن را 

  اند.  همواره با عطرهى مختلف خوشبو مى كرده
نيز   جاهليتنويسند که رسم عطری ساختن کعبه  حتی در دوران مورخين مي

بطور متداوم داخل وبيرون خانه کعبه را بشمول دوشاخ قوچ  عربها مروج بود . و
آورده   عليه السالم ، برى حضرت ابراهيماز سوی پروردگار برای بجای اسماعيل 

معطر می اده بودند نيز بر ديوار مقابل دِر كعبه قرار د آن را  شد و قربانى گرديد 
   ساختند .

  ه :ناو

بر بام خانه، ميان ركن عراقى تا شامى و بر فراز حجر اسماعيل واقع است.  هناو 
نهاد تا باران بر بام خانه جمع نشود. بنا گويند آن را نخست حجاج بن يوسف مي

  در روايت آمده است كه دعا در زير ناودان كعبه مستجاب است.

   حجر
  ترم !خواننده مح

اى به صورت نيم دايره، به ارتفاع  ميان ركن شامى و عراقى و با ديوارهحجر 
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  سانتيمتر قرار دارد. 50و عرض  30/1
وآنرا به  اسماعيل عليه »  حجر اسماعيل « بنام  » حجر  « مسمی ساختن  

ميباشد ،زيرا اين حجر مدتهای مديدی محض السالم،نسبت دادن خطا ء واشتباه  
ماعيل عليه السالم به اين حجر (ديوار کوتاه محوطه مانند) تبديل شده پس از اس

است . بنا بهتر وصحيح تر آنست که گفته شود: حجر، بدون اينکه آنرا به کسی 
  نسبت دهيم .

نص  وانتساب کردن حجر به حجر اسماعيل يک خطا ء است  ، ازجانب ديگر هيچ
ه (حجر) اسماعيل عليه السالم صحيحی وارد و ثابت نشده است که در اين  محوط

دفن شده باشد يا اينکه هاجر در آنجا دفن شده باشد!هر چند که احاديث موقوفی با 
سند واهی در مورد از طرف برخی از علما ء وارد شده است که در آنجا اسماعيل 

  عليه السالم مدفون است!
معلومات دقيق  (که اين روايت به هيچ صورت  قابل استناد نميباشد ) ( برای کسب

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد شيخ ألبانی رحمه هللا  «ميتوانيد به کتاب 
  »  مراجعه کنيد.»  76،  75ص 

ادعای مدفون شدن مادر اسماعيل عليه السالم يا فرزندان وی در داخل  وهمچنان 
  کعبه امری بعيد است و در اين باره هيچ نصی به اثبات نرسيده است.

در حقيقت ابراهيم و اسماعيل عليهما السالم زمانيکه  کعبه ن مينويسند که مورخي
را بنا نهادند، آن قسمتی که اکنون بنام حجر شناخته می شود نيز شامل خود کعبه 

بود بعدها ديوارهای کعبه بر اثر آتش و سيل خراب شدند و در زمانيکه هنوز 
شده بودند قبيله قريش مابقی پيامبر صلی هللا عليه وسلم به پيامبری مبعوث ن

ديوارهای کعبه را نيز ويران کردند سپس از نو آنرا بنا نهادند، ولی در هنگام 
تجديد بنا توسط قريش تمامی محوطه کعبه ايکه ابراهيم و اسماعيل عليهما السالم 
ساخته بودند را بازسازی نکردند و آن قسمت که بنام حجر مشهور است از اصل 

لذا از آن خارج گشت (درحاليکه ابتدا محوطه حجر داخل محوطه کعبه کم شد و 
چهار ديوار کعبه بود) و در عوض با کم شدن محوطه کعبه، ديوار کوتاهی را در 
کنار کعبه ساختند به نشانه اينکه آن قسمت (که االن حجر ناميده می شود) جزئی 

ر صدقه پاکی را از کعبه است و قريش پيمان بستند که داخل آن (حجر) نشوند مگ
بپردازند يعنی همان شرطی را که الزم می دانستند قبل از داخل شدن به کعبه اجرا 

  نمايند و همچنين شرط کردند تا در آنجا معامله و بيعی انجام دهند.

  و در صحيحين از عايشه رضی هللا عنها روايت است:
لنَِّبیَّ صلی هللا عليه وسلم َعِن اْلَجْدِر، أَِمَن َعْن َعائَِشةَ َرِضَی ¬َّ َعْنَها قَاَلْت: َسأَْلُت ا«

إِنَّ َقْوَمِک قَصََّرْت «قُْلُت: َفَما َلُهْم لَْم يُْدِخلُوهُ ِفی اْلَبْيِت؟ قَاَل: ». نَعَمْ «اْلَبْيِت ُهَو؟ قَاَل: 



28   مکه مکرمه 

قَْوُمِک ِليُْدِخلُوا َمْن فََعَل ذَِلَک «قُْلُت: فََما َشأُْن بَاِبِه ُمْرتَِفعًا؟ قَاَل: ». ِبِهُم النََّفقَةُ 
َشاُءوا، َوَيْمنَعُوا َمْن َشاُءوا، َوَلْوال أَنَّ َقْوَمِک َحِديٌث َعْهُدُهْم بِاْلَجاِهِليَِّة، فَأََخاُف أَْن 

  )1584(بخاری:». تُْنِکَر قُلُوبُُهْم، أَْن أُْدِخَل اْلَجْدَر ِفی اْلَبْيِت، َوأَْن أُْلِصَق بَابَهُ بِاألَْرِض 
پرسيدم: آيا   هللا صلی هللا عليه وسلم  گويد: از رسول عنها می  هللا رضی عايشه

حطيم (قسمتی که اکنون بنام حجر شناخته می شود) جزو کعبه است؟ فرمود: 
زيرا «عرض کردم: پس چرا آنرا جزو بنای کعبه، قرار نداده اند؟ فرمود: ». بلی«

دوباره گفتم: چرا دروازة ». هزينه قومت (يعنی قريش) برای اين کار، کافی نبود
برای اينکه قومت کسی را که « را در ارتفاع زياد، قرار داده اند؟ فرمود:    کعبه

مايل باشند، اجازة ورود دهند و کسی را که نخواهند, از ورود به آن، جلوگيری 
نمايند. و اگر قومت تازه مسلمان نبودند و بيم آن نمی رفت که اين کار را نپسندند, 

را جزو بنای خانه خدا، قرار می دادم و دروازة کعبه را نيز هم سطح زمين،  حطيم
  ».می کردم

  نماز خواندن در حجر:
آنچه که علما آنرا صحيح می دانند، اينست که نماز فرض در داخل کعبه جايز 

نيست بجز نماز نوافل و سنت، و با توجه به مطالب فوق چون حجر هم در حقيقت 
که بعدها از آن جدا شد، لذا خواندن نماز فرض در آن محوطه بخشی از کعبه بود 

  نيز جايز نبوده مگر نماز نوافل.
» ِ ِ ْبِن ُعَمَر َرِضَی هللا َعْنُهَما: أَنَّ َرُسوَل ¬َّ صلی هللا عليه وسلم َدَخَل   َعْن َعْبِد ¬َّ

، فَأَْغَلَقَها َعَلْيِه، َوَمَکث اْلَکْعَبةَ، َوأَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد، َوبِالٌل، َوُعثَماُن ْبُن طَ  ْلَحةَ اْلَحَجِبیُّ
ِفيَها، فََسأَْلُت بِالال ِحيَن َخَرَج: َما َصَنَع النَِّبیُّ صلی هللا عليه وسلم ؟ قَاَل: َجَعَل َعُموًدا 

ئٍِذ َعَلی ِستَِّة َعْن يََساِرِه َوَعُموًدا َعْن َيِمينِِه َوثالثةَ أَْعِمَدٍة َوَراَءهُ، َوَکاَن اْلَبْيُت َيْومَ 
  )505(بخاری: » .وفی رواية: َعُموَدْيِن َعْن َيِميِنهِ    أَْعِمَدٍة، ثمَّ َصلَّی.

هللا صلی هللا عليه وسلم  از عبد هللا بن عمر رضی هللا عنهما روايت است که رسول 
باتفاق اسامه بن زيد، بالل و عثمان بن طلحه وارد کعبه شد. و عثمان بن طلحه 

پس از مدت کوتاهی، بيرون آمد.    هللا صلی هللا عليه وسلم بست. رسول  دروازه را
رضی هللا عنه پرسيدم:پيامبر صلی هللا عليه   گويد: از بالل عبد هللا بن عمر می

وسلم داخل کعبه چه کرد؟ گفت: ايشان طوری ايستاد که يک ستون، سمت چپ و 
آنگاه، نماز خواند. يک ستون، سمت راست و سه ستون، پشت سرش قرار داشت. 

شش ستون داشت. و در روايتی ديگر آمده   قابل ذکر است که کعبه در آن زمان،
  است که رسول خدا صلی هللا عليه وسلم دو ستون، سمت راست خود گذاشت.

  م :مقام ابراهي

  را ميگويند . معناى محل قيام و جاِى ايستاده شدن  مقام در لغت به 
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ابراهيم عليه السالم در  همان محلی است که : حضرتو مقام ابراهيم  عبارت از
اسماعيل  کمک حضرت زمانيکه کعبه را  بناى مينمود بر آن ايستاد ميشود و با

  .(ع) کعبه را بنا نهاد 
 و ابراهيم حضرت  زمانيکه :  است آمده تاريخی روايات از دربرخی همچنان

 سنگی ، رسيد نمى ابراهيم دست که جايی تا بودند کعبه بنای مشغول (ع) اسماعيل
 جای نهايت در که بود چنان  کار قوت ، ادامه کعبه بنای وبه داد خويش زير را

   . ماند باقی سنگ در اش پای

  محل مقام ابراهيم :

براساس برخی از روايات  ميگويند که مقام ابراهيم تا فتح مکه به ديوار کعبه 
محمد صلی هللا عليه وسلم آنرا  از چسبيده بود و بعد از فتح، مکه پيامبر اسالم 

مترى ديوار كعبه و در سمت حجر االسود،   13فاصله حدود  درديوار کعبه جدا 
  .قرار داد 

ساختمان اولی مقام ابراهيم بعد از فتح مکه از چوب وسنگ بود ، وچهار اطراف 
ی كاست ومحلی را برا آن آيات قرآنی  تحرير يافته بود ، چون از فضاى مطاف مى

ه . ق. به تجويز  دولت عربستان   1385حجاج ضيق ميساخت ، بنآ در سال 
سعودی محلی مقام ابراهيم که از چوب وسنگ بنا ء يافته بود تخريب وبجای آن 

قبای طالی رنگ که جای پای ابراهيم عليه وسلم بو ضاحت ديده ميشود ،  ساخته 
  شد .

گ سفيد مايل به زرد و سرخ مقام ابراهيم طوريکه گفتيم  سنگى مرمری به رن
×  36متر و يا  سانتى 40×  40است. اين سنگ به شکل مکعب، با مساحت حدود 

ورق طالى خالص  که با پوشش متر است متر با ارتفاع بيست سانتى سانتى 36
  . شود  اطراف آن بسته شده و جاى دو پا در وسط آن ديده مى

  منزلت اين مقام :

َو اتَِّخذُوا ِمن َمقاِم إِبراِهيَم «کی از شعائر الهی است: طبق آيات قرآن اين مقام ي
 )١٢۵بقره/سوره ( »ُمَصلَّی

  سوره آل عمران ) ميفرمايد : 97پروردگار با عظمت ما  در ( آيه همچنان 
ِ َعَلى النَّاِس  « ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن  فِيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم ۖ َوَمْن َدَخَلهُ َكاَن آِمنًا ۗ َوِ±َّ

َ َغنِيٌّ َعِن اْلعَاَلِمينَ  هايى  ( در آن نشانه » اْستََطاَع إَِلْيِه َسِبيًال ۚ َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ ¬َّ
روشن است ( از جمله )  مقام ابراهيم است و هر که در آن درآيد در امان است و 

ر کسيکه  بتواند به سوى براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم است (  البته بر ) ب
  نياز است  آن راه يابد و هر که کفر ورزد يقينا خداوند از جهانيان بى
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َو اتَِّخذُوا ِمن َمقاِم إِبراِهيَم «طبق آيات قرآن اين مقام يکی از شعائر الهی است: 
  )١٢۵بقره/سوره » (ُمَصلَّی

ليه السالم ع   مقام ابراهيم،مکانی است که ابراهيمطوريکه ياد اور شديم : 
درهنگام ساختن کعبه درآنجا توقف نموده است ومشروع است که درپشت آن مقام 

به سمت قبله بعد ازهرطوافی دو رکعت نمازخوانده شود، البته  در رکعت اول 
  سوره کافرون ودر رکعت دوم سوره اخالص قرائت شود.

  :در حديثی شريف در مورد دو رکعت نماز در مقام ابراهيم آمده است 
َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَی هللاُ َعْنُهَما: أَنَّه ُسِئَل َعْن َرُجٍل َطاَف بِاْلَبْيِت لْلعُْمَرِة، َولَْم يَُطْف «  

فَا َواْلَمْرَوِة، أَيَأِْتی اْمَرأَتَهُ؟ فَقَاَل: قَِدَم النَّبِیُّ  صلی هللا عليه وسلمفََطاَف  َبْيَن الصَّ
فَا َواْلَمْرَوِة، َوقَْد َکاَن لَُکْم بِاْلَبْيِت َسْبعًا، َوَصلَّی خَ  ْلَف اْلَمقَاِم َرْکَعتَْيِن، َوَطاَف بَْيَن الصَّ

  )   395(بخاری:  ».ِفی َرُسوِل هللا أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ 
يعنی: از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنهما سؤال کردند: اگر شخصی به قصد ادای 

مروه را انجام ندهد، آيا می تواند  عمره، بيت را طواف نمايد ولی سعی بين صفا و
تواند از احرام عمره خارج شود)؟ جواب  با همسرش، همبستری کند؟ (يعنی می

که به مکه تشريف آورد، نخست، بيت را  صلی هللا عليه وسلم هللا داد: رسول 
طواف نمود و دو رکعت، نماز طواف، خواند. سپس بين صفا و مروه، سعی نمود. 

  .بهترين الگو، برای شماست  عليه وسلمصلی هللا ايشان و
  

  يادداشت :
تعداد کثير از علما ء بدين عقيده اند که ادای نماز  طواف حتمی نيست که حتمآ در 

های مسجد حرم شريف جايز  عقب اين مقام صورت گيرد ، بلکه در تمام قسمت
ويش است و حجاج ميتوانند در صورتيکه ازداحام باشد ، نماز دو رکعتی طواف خ

ی دور از مکان طواف، بجاء اورند . طوريکه در برخی از روايات  را  با فاصله
ُ َعْنهُ نماز طواف را در مکان (ذی  آمده است که : اميرالمؤمنين عمر َرِضَی ¬َّ

دانيم که (ذی طوی) از مسجدالحرام فاصله دارد چه  طوی) خوانده است و همه می
  ام باشد. برسد به اين که در داخل مسجد الحر

  م :ُمْلتَزَ 

آن قسمت از ديوار خانه، كه ميان حجر األسود و دِر خانه كعبه واقع است را  
 :رفته و دعا بخوانند   »   ملتزم « ملتزم نامند ، ومستحب است حجاج  درنزد 

 »  دركعبه-باب  « و  »  ركن « كه او بين  كرده است بيهقي از ابن عباس روايت
باشد و هركس آنجا  : بين ركن ودركعبه ملتزم مي گفت رد وميك ماند و دعا مي مي
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مالزم شود هرچه ازخداوند، تقاضاكند خداوند به وي عطاكند. ازعمروبن شعيب 
كه  را ديدم : پيامبر صلي هللا عليه و سلم  گفت كه از جدش روايت شده ازپدرش و

»  ملتزم «  اند:  گفته چسبانده بود. بعضي»   ملتزم «    روی  و سينه خود را به
 عبارت است از حطيم .

  گويد:  بخاري
، و حديث اسراء را در تاييد اين مدعا  اسماعيل حطيم عبارت است از حجره

: در حاليكه در حطيم خوابيده  گفت كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم  ذكركرده است
كه حطيم  است . وگفته : در حجره خوابيده بوديم گفته است بوديم و در بعضي روايات

 .باشد بمعني محطوم مانند قتيل بمعني مقتول مي
  مستجار

مستجار در كنار ركن يمانى و در قسمت مقابل دِر كعبه واقع شده و آن زمان كه  

 .كعبه دو در داشته، دِر ديگر آن در اين محل بوده و سپس مسدود گرديده است 
   ف :نماز  بهتر است يا  طوا در مکه 

نماز در مسجدالحرام و طواف به دور کعبه هر دوی آنها دارای  حقيقت آنست که
رضی هللا عنه روايت  در حديثی از حضرت جابر فضيلت بزرگی هستند، چنانکه 

َصالةٌ ِفی اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْفَضُل ِمْن «شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: 
يعنی: نماز در مسجدالحرام افضلتر از يکصد هزار     .»ِمائَِة أَْلِف َصالٍة فِيَما ِسَواهُ 

  نماز نسبت به ساير مساجد است.
   ) .1129األلبانی فی إرواء الغليل ( ) وصححه 1406) وابن ماجه (14284أحمد (

  طواف کعبه :
در حديثی از عبدهللا ابن عمر رضی هللا عنه روايت است که گفت: شنيدم که رسول 

َمْن َطاَف ِبَهذَا اْلبَْيِت أُْسبُوًعا فَأَْحَصاهُ َکاَن َکِعْتِق «مودند: خدا صلی هللا عليه وسلم فر
ُ َعْنهُ َخِطيئَةً َوَکتََب َلهُ بَِها َحَسَنةً  َرقَبٍَة، ال يََضُع قََدًما َوال يَْرفَُع أُْخَری    ». إِال َحطَّ ¬َّ

   و صححه األلبانی فی صحيح الترمذی .  )959ترمذی (
ت بار به دور اين خانه (کعبه) طواف کند، اين طواف برای او يعنی: هرکس هف

بمانند آنست که يک برده را (در راه خدا) آزاد کرده باشد، هيچ قدمی را بر نمی 
دارد و ديگری را بلند نمی کند مگر آنکه خدای متعال گناهی را از او پاک می کند 

  ».و برايش حسنه ای می نويسد
   رحمه هللا در اين مورد گفتند:عالمه عبدالعزيز ابن باز 

تفضيل نماز بر طواف يا طواف بر نماز محل نظر (يعنی تفصيل) است؛ بعضی از «
اهل علم گفته اند که برای فرد غريب (کسی که مقيم مکه نيست) افضل آنست که 
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طواف زياد کند، زيرا او می تواند نماز را در هر مکانی بخواند، و نماز تنها 
حرام نيست، اما طواف جز در کعبه حاصل نخواهد شد (و جايز مختص به مسجدال

نيست) و چون او مقيم مکه نيست و قرار است بزودی از آنجا خارج و دور شود، 
  پس به غنيمت گرفتن طواف اولی تر است.

اما برای فرد مقيم مکه نماز افضلتر است، زيرا جنس نماز از جنس طواف افضلتر 
مجموع فتاوی الشيخ ابن  ».خواند بهتر و افضلتر استاست، پس اگر نماز بيشتر ب

   ) .16/367باز (
آيا نماز خواندن در حرم بهتر است و   و در پاسخ به سوالی در اين مورد گفتند:

  يا تکرار طواف کردن؟ 
در تفضيل بين اين دو اختالف نظر هست، اما اولی آنست که هر دو امر را با هم «

نت) زياد خوانده شود و هم طواف زياد کرد، تا هر دو جمع نمود؛ يعنی هم نماز (س
خير را با هم بدست آورد و جمع کرد، و بعضی از علما گفته اند: فضيلت طواف در 

حق غرباء (کسانی که اهل مکه نيستند) بيشتر است، زيرا آنها در سرزمينهای 
کنند خود به کعبه دسترسی ندارند، پس (برای آنها) مستحب است که زياد طواف 

  ماداميکه در مکه هستند، و گروهی از علما نماز را بر طواف برتر دانسته اند.
و افضل و اولی آنست که هم آنرا و هم ديگری را زياد انجام داد، هر چند که فرد  

غريب باشد (و مقيم مکه نباشد) تا آنکه فضل هيچکدام از آن دو را از دست 
  لجزء السابع عشر.مجموع فتاوی و مقاالت متنوعة ا ».ندهد

 وتاريخچه آن زمزم آب 
خويش را به اين حديث متبرکه بحث  بهتر خواهد بود در مورد تاريخچه آب زمزم  

كه هاجر عليها السالم  كرده است بخاري از ابن عباس روايتآغاز مينمايم : امام 
وقتي كه او و فرزندش اسماعيل دچار تشنگي گرديدند بركوه مروه رفت و صدائي 

گوش داد و دوباره همان صدا را شنيد   ، سپس بدقت خاموش «  :  گفت  ديد، بخوشن
اي را در  . آنگاه فرشته ، اگر فريادرس هستي : براستي صدايت را شنيدم و گفت

  كند تا اينكه آب پيدا شد.  كه با پاشنه يا بال خود، آنجا را مي  محل فعلي زمزم ديد،
گرفت و  ت حوض درآيد و با مشت از آن برميكرد بكندن آن تا بصور هاجر شروع 

 .» زد نوشيد و فوراً جاي مشت او آب فوران مي مي
رحم هللا أم إسماعيل، لو « : گفت گويد: پيامبر صلي هللا عليه و سلم  ابن عباس

خدا مادر » (  الماء لكانت زمزم عينا معينا  أو قال: لو لم تغترف من -تركت زمزم 
گذاشت و ازآن با مشت  اگر زمزم را بحال خود مي اسماعيل را بيامرزد،

.  ) آمد ، زمزم بصورت چشمه روان درمي گرفت داشت و جلوآن را نمي برنمي
  اش را شير داد.  : سپس هاجر ازآن آب نوشيد و بچه اوگفت
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  :  گفت فرشته به وي
-اسماعيل  - از خشك شدن و ضايع شدن آب اين چشمه نترسيد. بيگمان اين جوان 

نهند و خداوند دوستان  را در اينجا بنيان مي -هللا الحرام  بيت  -پدرش خانه خدا و  
  گرداند.  كند وآنان را ضايع نمي خود را تباه نمي

پس از مدتى  از ميان رفت تا آن كه مورخين مينويسند که آثار  چاه آب زمزم  
از اين آب  عبدالمطلب بار ديگر آن را حفر نمود و از آن زمان تا كنون حاجيان

  شوند.  مند مى بهره
اى براى زنان و مردان، در طبقه زيرزمين  هاى جداگانه در توسعه اخير سالن

هاى آبى كه در آنجا نصب دان مطاف، در كنار چاه ساخته شده و زائران از شير
كه در نقاط مختلف مسجد الحرام از آب زمزم پر وکالس هاى  شده و نيز از ظرف

  كنند. شود استفاده مى مى
  آيا طهارت کردن بوسيله آب زمزم جايز است؟

طهارت با آب زمزم مکروه نيست، و اين «امام نووی رحمه هللا چنين می گويد : 
رأی تمام علماء است، بجز روايتی از امام احمد (که جايز ندانسته). دليل ما اينست 

يه وسلم ثابت چون : ممنوعيتی برای آن ثابت نشده است، و از پيامبر صلی هللا عل
  شده که فرمودند :

ُسهُ شیءٌ «   آب پاک کننده « يعنی :).59صحيح أبی داود ( ».إنَّ الَماَء َطُهوٌر ال يُنَِجّ
  ».است و هيچ چيز آن را نجس نمی کند

و اما آنچه که از ابن عباس در نهی شستن بوسيله آب زمزم وارد شده، صحيح 
برای معلومات مزيد مراجعه ».يست)نيست (يعنی روايت منتسب به ايشان صحيح ن

  ).16 صفحه شود به :(کتاب فتاوی اإلمام النووی" (
  يادداشت :

بسياری از علماء استفاده از آب زمزم را برای ازبين بردن  نجاسات مکروه و  
حتی بعضی علماء آنرا حرام دانسته اند، واما م ابو حنفيه تصريح کرده اند: غسل 

جنابت نبايد با آب زمزم باشد. (ارشاد الساری شرح مناسک مال علی القاری) (ص 
328.(  

  آداب نوشيدن آب زمزم :

علما ء بدين عقيده اند که :نوشيدن آب زمزم بمانند ديگر آبها، مستحب تعداد ی از 
است که بصورت نشسته صورت گيرد ، ولی در ضمن می افزيند که : اگر کسی آب 

ثابت شده که در روايات اسالمی زمزم را ايستاده هم بنوشد فرقی  ندارد، زيرا 
را  نوشيدند، ولی غالبا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بصورت ايستاده هم آب زمزم 

بصورت نشسته آب نوشيدند. و اينگونه نيست که آب زمزم حتما بايد ايستاده 
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باشد، چرا که دليلی بر لزوم ايستاده خوردن آب زمزم وارد نيست، و اصال دليلی 
  بر تفاوت آداب نوشيدن آب زمزم با آب معمولی نيست.

َسَقْيُت َرُسوَل   «گويد:  ده که میو آنچه از حديث حديث ابن عباس رضی هللا عنه آم
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َزْمَزَم فََشِرَب َوُهَو قَائٌِم  ِ َصلَّی ¬َّ از «).يعنی: 1637بخاری (». ¬َّ

آب زمزم به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم دادم و او با حالت ايستاده آن را 
  ».نوشيد

آب ،معمولی يا زمزم ، بصورت ايستاده  علما اين حديث را دليل بر جواز نوشيدن
می دانند، نه دليل بر وجوب ايستاده نوشيدن آب زمزم! چرا که احاديث زيادی 

وارد شدند که ثابت می کند پيامبر صلی هللا عليه وسلم آب را بحالت نشسته 
نهی کردند، چنانکه از انس و ابوسعيد نوشيدند؛ و حتی از نوشيدن بصورت ايستاده 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َزَجَر ( فی لفظ « شده که : ی هللا عنهما روايت خدری رض أَنَّ النَِّبیَّ َصلَّی ¬َّ
يعنی: پيامبر صلی هللا عليه  ).2025) و (2024مسلم (» : َنَهی) َعْن الشُّْرِب قَائًِما

 وسلم از نوشيدن بحالت ايستاده نهی فرمودند.
و احاديث ديگری که نوشيدن آب بصورت  اما علماء با جمع بين حديث ابن عباس

ايستاده را جايز می داند، با احاديث نهی از نوشيدن بصورت ايستاده، گفتند: از 
آنجائيکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم اکثرا بصورت نشسته آب نوشيدند، لذا افضل 

آنست بصورت نشسته آب نوشيد، ولی جايز است که بصورت ايستاده هم آب 
کراهت دارد، و فرقی بين آب معمولی با آب زمزم در اين اين حکم نوشيد ولی 
  وجود ندارد.

امام نووی رحمه هللا درباره احاديث وارد شده درباره نوشيدن آب چنين می گويد: 
بحمد هللا اشکال (و تعارضی) بين اين احاديث وجود ندارد، و هيچيک از آن «

أی درست آنست که نهی پيامبر احاديث ضعف ندارند بلکه همه صحيح هستند، و ر
صلی هللا عليه وسلم (بر ايستاده نوشيدن) حمل بر کراهت تنزيهی می شود، و اما 
اينکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم بصورت ايستاده آب نوشيدند، اين دليل بر جواز 

  است، پس اشکال و تعارضی (بين احاديث) نيست...
ليه وسلم برای بيان جواز چيزی گاها برای (در ادامه می گويد): پيامبر صلی هللا ع

يک يا دو بار آنرا انجام می داد (تا مردم بدانند که جايز است) ولی بر حالت افضل 
مواظبت و مداومت داشتند، و برای همين بيشتر وضوهای ايشان سه بار سه بار 

بود (يعنی اعضای وضو را سه بار می شستند) و بيشتر طواف ايشان با پياده 
، و بيشتر نوشيدن ايشان بحالت نشسته بود، و اين امر واضح و روشن است بود

  .و کسی که اندکی علم داشته باشد در آن تشکيک وارد نمی کند

  : تبرک با آب زمزم
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  :در حديثی از ابوذر رضی هللا عنه درماجرای اسراء ومعراج روايت شده است که
فنزل جبرئيل عليه السالم ففرج « ... أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم قال:« 

مرا شکافت و با آب   يعنی:جبرئيل فرود آمد و سينه  ..»صدری، ثم غسل بها زمزم.
  ) 349زمزم شستشو داد.( بخاری:

محمود بن احمد بن موسی ابو محمد بدر الدين العينی حنفی در شرح اين حديث می 
رئيل شستن سينه و اين قطعا داللت برفضل آب زمزم دارد؛ چرا که جب« گويد:

(عمدة القاری » پيامبر صلی هللا عليه وسلم را مختص آب زمزم گردانيده است.
9/277 (  

إن « فرمودند:  ابن عباس رضی هللا عنه می فرمايد: پيامبر صلی هللا عليه وسلم
يعنی:براستی که تب از(جنس) » الحمی من فيح جهنم، فأبردوها بماء زمزم.

  1/391احمد   مسند امام با زمزم خنک گردانيد.گرمای جهنم است ،پس آنرا 
آب زمزم به توفيق باری تعالی ميسر است و    قطعا منتفع شدن از اين همه منافع

   به خاطر برکتی است که هللا تعالی در آن آب قرار داده است.
هرچند خصوصيات و ويژگی های مبارک ديگری برای آن ذکر کرده اند ولی 

  يده اند.صحت آنها به اثبات نرس

  : توسط حجاج بردن آب زمزم 
همه علماء برجايز بودن انتقال آب زمزم به تمامی نقاط و سرزمينهای ديگر جهت 

تبرک به آن، اتفاق نظر دارند.علت جواز آن هم حديثی است از ام المومنين 
حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنها که وی آب زمزم را با خود حمل می کرد و 

 3/295ترمذی   ر صلی هللا عليه و سلم نيزهمين کار را می کردند.(می گفت: پيامب
  حديث حسن وغريب است)

ابن تيميه رحمه هللا می گويد: جايز است هرکس مقداری ازآب زمزم را با خود به 
(رسائل الکبری ابن تيميه  جايی ديگر حمل کند زيرا که سلف صالح چنين کرده اند.

2/1413.(  
در شرع ثابت شده و حتی تبرک به آن در شرع مستحب اما تبرک به آب زمزم 

است، ولی بايد درنظر داشت که کسی که از آن می نوشد تا مريضيش شفا يابد 
شفا را همواره از جانب هللا تعالی بداند و آب زمزم را با اين نيت بنوشد که خداوند  

  آن آب را سببی برای شفايش قرار داده است.
  .آب روی کره زمين استزمزم با فضيلت ترين  آب

هللا تعالی به آب زمزم خصلتی شفا دهنده بخشيده که در ديگر آبهای معمولی وجود 
ندارد. خداوند تبارک وتعالی چاه زمزم را به خصوصيت های مبارکی مختص 

  گردانيده است ازجمله:
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  .چاه زمزم با فضيلت ترين آب روی کره زمين است -1 
خيرماء علی وجه :« رسول هللا صلی هللا عليه وسلم قال «    می گويد: سابن عبا 

طبرانی  يعنی: بهترين آب برروی زمين آب زمزم است. »األرض ماء الزمزم 
  11/98درمعجم الکبير 

و از ابوذر رضی هللا عنه درماجرای اسراء ومعراج روايت شده است که: أن  
السالم ففرج صدری،  فنزل جبرئيل عليه« ... رسول هللا صلی هللا عليه وسلم قال:

مرا شکافت و با آب زمزم   يعنی:جبرئيل فرود آمد و سينه   »ثم غسل بها زمزم...
  349شستشو داد. بخاری:

محمود بن احمد بن موسی ابو محمد بدر الدين العينی حنفی در شرح اين حديث می 
و اين قطعا داللت برفضل آب زمزم دارد؛ چرا که جبرئيل شستن سينه « گويد:

عمدة القاری  »مبر صلی هللا عليه وسلم را مختص آب زمزم گردانيده است.پيا
9/277  
  سيرشدن کسی که آب زمزم را بنوشد. - 2 
در جريان اسالم آوردن ابوذر رضی هللا عنه، زمانی که سه روزدرمکه اقامت می  

کند، او اندازه يک روز و نيم به جای اينکه هرنوع طعامی بخورد، ازآب زمزم می 
إنها مبارکة، إنها طعام « د وپيامبر صلی هللا عليه وسلم به وی می گويد:نوش
يعنی: به راستی که آب زمزم مبارک است و آن غذايی است که صرف » طعم.

  4/1922مسلم  گشته است.
يعنی انسان با نوشيدن آن سير می گردد همچنان که « ابن اثير رحمه هللا می گويد:
  ) 3/125النهايه البی األثير (  »با خوردن غذا سيرمی شود.

  شفا يافتن به وسيله نوشيدن آن. -3 
إن « فرمودند:  ابن عباس رضی هللا عنه می فرمايد: پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

يعنی:براستی که تب از(جنس) » الحمی من فيح جهنم، فأبردوها بماء زمزم.
  1/391احمد   مسند امام گرمای جهنم است ،پس آنرا با زمزم خنک گردانيد.

وبه  آب زمزم به توفيق باری تعالی ميسر است   قطعا منتفع شدن از اين همه منافع
  خاطر برکتی است که هللا تعالی در آن آب قرار داده است.

هرچند خصوصيات و ويژگی های مبارک ديگری برای آن ذکر کرده اند ولی 
  صحت آنها به إثبات نرسيده اند.

ل آب زمزم به تمامی نقاط و سرزمينهای ديگر جهت علماء برجايز بودن انتقا
تبرک به آن ،اتفاق نظر دارند.علت جواز آن هم حديثی است از ام المونين عايشه 
رضی هللا عنها که وی آب زمزم را با خود حمل می کرد و می گفت: پيامبر صلی 

 حديث حسن وغريب 3/295ترمذی  هللا عليه و سلم نيزهمين کار را می کردند.(
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  است)
  ابن تيميه رحمه هللا می گويد:

جايز است هرکس مقداری ازآب زمزم را با خود به جايی ديگر حمل کند زيرا که  
  ).2/1413(رسائل الکبری ابن تيميه  سلف صالح چنين کرده اند.

خالصه اينکه، آب زمزم دارای خصلتها و ويژگيهايی است که هللا تعالی به لطف 
ر آبهای ديگر از داشتن آن ويژگيها محرومند و اين فضل خود در آن نهاده که ساي

ذَِلَک «هللا تعالی به مخلوقاتش است که در هرکس و هرچيز بخواهد قرار می دهد: 
  )54مائده »(فَْضُل ّ¬ِ يُْؤتِيِه َمن يََشاء َوّ¬ُ َواِسٌع َعِليمٌ 

دهد؛ و  يعنی: اين، فضل خداست که به هر کس بخواهد (و شايسته ببيند) می
  (فضل) خدا وسيع، و خداوند داناست.

و تبرک به آب زمزم در شرع ثابت شده و حتی تبرک به آن در شرع مستحب 
است، ولی بايد درنظر داشت که کسی که از آن می نوشد تا مريضيش شفا يابد 

زمزم را با اين نيت بنوشد که خداوند  شفا را همواره از جانب هللا تعالی بداند و آب
  را سببی برای شفايش قرار داده است. آن آب

يا جايز است که آب زمزم با توجه به خصوصيتی که دارد برای مداوا به جايی ا
ديگر برده شود، آيا در صورت بردن به جايی ديگر همچنان خاصيتش را حفظ می 

   کند؟
بله جايز است که انسان آب زمزم را از مکه به جاهايی ديگر ببرد، و خصوصيت 

  ه در مکه دارد آن جا هم در آن وجود دارد.هايی ک
در حديث ابی هريره و عاشه آمده: (ان النبيص کان يعوذ بعض اهله طوريکه 

يمسح بيده اليمنی و يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف انت الشافی الشفاء 
اال شفاءک شفاء ال يغادر سقما) رسول خدا صلی هللا عليه وسلم برای يکی از 

خواند و با دست راست او را  اش که مريض بود اين دعا را می خانواده اعضاء
ها رنجوری را بيرون کن و شفا فرما  داد: خداوند ای پروردگار انسان مالش می

چنان که اثری  ای و شفايی به غير از شفای تو نيست شفای آن زيرا تو شفادهنده
  ).46) (2191لم () مس5742از رنجوری باقی نگذارد. بخاری کتاب الطب: (

  فضايل  خاصی آب زمزم:
اين آب در  : اولين برجستگی خاصی که در آب زمزم قرار دارد اينست که -1

مقدس ترين مکان روي زمين يعني در نزديکي بيت هللا الحرام ومقام ابراهيم 
  .فواره نموده است

يه قلب مبارک پيغمبر صلي هللا عل دومين خصوصيت آب زمزم درآناست که : -2
وسلم به اين آب شستشو داده شده است، سينه پيغمبر صلي هللا عليه وسلم چهار 
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مرتبه شکافته شد و قلب مبارک شان به آب زمزم شسته شد چنانچه در صحيح 
بخاري روايت شده يکمرتبه در سنين چهار سالگي که درنزد مادر رضاعي خود 

م وقتيکه با نزول وحي حليمه سعديه بود ومرتبه ديگر در ده سالگي ومرتبه سو
مبعوث شد ومرتبه چهارم شب اسراء ومعراج وقتيکه  مبری توسط جبرئيل به پيغ

  .عروج نمودند به آسمانها
آب زمزم اينست که جانشين غذاء بوده ودر گرسنگي  خصوصيت  سومين  -3

انسان را کفايت مي کند امام قرطبي درين مورد فرمود: خداوند ملکي را فرستاد 
ک آب را فواره دادکه در جاي خوراک مياستد ودرصحيح مسلم روايت وآن مل

شده: آنگاه که ابوذر رضي هللا عنه به مکه آمد وداخل حرم شده ومدت سي روز 
درآنجا باقي ماند پيغمبر صلي هللا عليه وسلم از او پرسيد ازچي وقت در 
هللا عليه اينجاهستي؟ ابوذردرجواب گفت مدت سي شبانه روزميشود پيغمبر صلي 

وسلم پرسيد کي تو را غذا ميداد؟ اوگفت غذايي من آب زمزم بود وازنوشيدن آن 
  فربه شدم وهيچ احساس گرسنگي نميکنم. 

  رسول معظم اسالم فرمودند اين آب مبارکي است که غذايي خوردني نيز ميباشد.
که کساني زيادي را ديدم « زادالمعاد ميفرمايد: خويش وامام ابن قيم درکتاب  

غذايي شان آب زمزم بود وهيچ احساس گرسنگي نميکردند وتوأم با ديگر مردمان 
طواف نموده و مناسک حج را به توانائي کامل انجام مي دادند حتي بعضي شان 

 .برايم گفتند که مدت چهل روز غذاي آنها آب زمزم بوده است
از  در اين آب  شفاء بسياری اين است که آب زمزم درخصوصيت ديگر  -4

  . حسي و معنوي در آن نهفته است امراض 

  :آداب استعمال آب زمزم
نوشيدن آب زمزم سنت است و سنت بودن آن در موارد ذيل وارد شده است؛ وقت 
فارغ شدن حاجي از طواف خانه کعبه و قبل از شروع در سعي و هم چنان بعد از 

ست که به حج يا اداء ديگر مناسک حج. البته اين سنت بودن فقط براي کسي ه
عمره رفته است اما براي ديگران هيچ حکمي ندارد بلکه يک امر مباحي مي 

 .باشد
و آداب نوشيدن آب زمزم همان آداب نوشيدن همه آب ها مي باشد که قرار آتي 
بيان مي گردد: به دست راست خود بنوشد و داخل آب نفس نکشد و درسه بار 

يش از نوشيدن بسم هللا بگويد و بعد از بنوشد و پ )درخارج از آب(نفس کشيدن 
 . آن الحمد ¤

  :بعضي خطاها و برداشت هاي نادرست در مورد آب زمزم
از جمله خطاهاي شايع بين بعضي مردم گمان اينکه نوشيدن از آب زمزم از  -1
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جمله مناسک وجوبي و الزمي حج و عمره است در حاليکه چنين نيست بلکه 
 .ابي بوده و الزمي نمي باشدنوشيدن آن يک امر استحب

ازجمله اشتباهات باور واعتقاد بعضي براين که خصوصيت آب زمزم با بيرون  -2
 .)مراد تغيير مزه آنست( نمودن آن از مسجدالحرام تغيير ميابد

اعتقاد بعضي بر استحباب و مشروعيت شستن کفن ها به آب زمزم درحاليکه  -3
 .اين اعتقاد هيچ اصلي ندارد

برحرام بودن پختن  مردم راز اشتباهات در زمينه آب زمزم اعتقاد بعضي ديگ -4
 .و امثال آن به آب زمزم مي باشدوياهم پختن چای چيزي 

حج  باور به اين که آوردن آب زمزم بعنوان سوغات حج يکي از ضرويات    -5
بياورد طوري احساس مي شود که با خود است چنانچه اگر حاجي نتواند آب زمزم 

 .او ناقص مي باشد حج

  : صفا و مروه
صفا و مروه نام دو كوهى است كه در مسعى قرار دارد و در موسم حج، حاجيان 

كنند. با افزايشى كه در مساحت مسجد  هفت بار فاصله ميان آن دو را طى مى
الحرام صورت گرفته، مسعى و مسجد الحرام به هم متصل شده است. طول آن 

متر  9و طبقه دوم  12ست و ارتفاع طبقه اول متر ا 20و عرض آن  5/394
اى از كوه مروه  باشد. هم اكنون قسمتى از كوه صفا باقى مانده ولى بخش عمده مى

شمسى با هدف گسترش محل، برداشته شده و تنها بخشى از كوه  1374 در سال
در  18در محل دور زدن زير پاى سعى كنندگان باقى مانده است. مسعى مجموعاً 

   دارد.

 ه :صفا و مرو بين  سعي 
 : دليل مشروعيت آن

عليه  روايت كرده است كه ابراهيم ( رض)  ابن عباس حضرت بخاري از امام 
هاجر و فرزندش اسماعيل شيرخواره را به مكه آورد وآنان خانمش السالم 

در ،  كه باالي محل فعلي زمزم قرار داشت ، زيرسايه درختيدرهللا و  كنار بيتدررا
نه آبی بود ونه  زندگی نمی کرد  رها کرد ،که در آن زمان هيچ کسی در مکه حالی 

  آباد  ، نه تعمير بود ونه خانه مسکونی . 
ابراهيم عليه السالم در اين دشت هاجر وفرزند اش را با يک کيس (خلطه ) از 

خرما ومشک ازآب در نزديک محلی که چاه آب زمزم فعلی در آن قرار دارد ، رها 
  وباره برگشت .وخود د

كرد  مادر اسماعيل او را دنبالزمانيکه ابراهيم عليه السالم دوباره بر می گشت  ، 
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که هيچ کسی وهيچ چيزی   روي و ما را در اين دره كجا مي : اي ابراهيم وگفت
  ؟  گذاري تنها مي نيست ،

اين   ( ع ) نه تنها بهابراهيم  لی را تكراركرد وسوال چند بار اين بی بی هاجره  
  سواالت  وی توجه نکرد بلکه به از ديدن به وی امتناع کرد .

؟  دستور داده استکار : آيا خداوند ترا بدين  هاجرگفت در نهايت بی بی 
  كند.  : پس خداوند ما را فراموش و تباه و ضايع نمي . هاجرگفت بلی :  گفت ابراهيم

در اين دشت رها كسي  ه: ما را براي چ كه هاجرگفت در روايت ديگري آمده است
  : براي خداوند.  گفت ؟ ابراهيم كني مي

گرفت  : بدان راضي و خرسندم و برگشت ابراهيم هم راه خويش را پيش هاجرگفت
منطقه که در اخير اين دره موقعيت دارد ، محل »  تثنيه  « منطقه بنام تا اينكه به 

روی خويش را بسوی که ديگر بی بی هاجر نمی توانست اورا ببيند ، ايستاد و
   و اين كلمات را برزبان آورد:کعبه دور داده ودست به دعا برداشت 

ِم َربَّنَا ِليُِقيُمواْ الصَّالَ  يَِّتي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرعٍ ِعنَد بَْيتَِك اْلُمَحرَّ بَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ذُّرِ ةَ رَّ
َن النَّاِس تَْهِوي إَِل  َن الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم يَْشُكُرونَ فَاْجَعْل أَْفئَِدةً ّمِ    ﴾٣٧﴿ ْيِهْم َواْرُزْقُهم ّمِ

وکعبه كشت نزد خانه محترم  اى بى فرزندانم را در دره )  يكى از(  پروردگارا من 
تو سكونت دادم پروردگارا تا نماز را به پا دارند پس دلهاى برخى از مردم معظم 

محصوالت ( مورد نيازشان) ] روزى ده  را به سوى آنان گرايش ده و آنان را از
  ) باشد كه سپاسگزارى كنند

را دركنار خويش هاجر در زير درخت نشست و فرزندبعد از رفتن ابراهيم  بی بی 
داد تا  را شيرميطفلش كرد و ازآن نوشيد و  خود نهاد و مشك را بدرخت آويزان

نيز مادر شيردر پستان ،  تمام شد و بدنبال آنبه اخر رسيد وآن مشك آب  زمانيکه 
، او را  گرديد وگرسنگي بر فرزندش چيره شد، تا اينكه هاجر با نگراني تمام خشك

،  كرد و تاب ديدن او را نداشت را مشاهده فرزند خويش نگريست و اضطراب 
. سپس ازآنجا  برخاست و رفت تا اينكه بر باالي تپه صفاكه نزديكتر بود قرار گرفت

؟ آنجاكسي را نديد. لذا از صفا پائين  د، تا ببيند آياكسي هستكر به سوي دره نگاه
اي برفتن  كرد و چون انسان خسته آمد، تا اينكه به دره رسيد، دامن خود را جمع

كرد تا  گذشت و به باالي مروه رسيد و ازآنجا نگاه خود ادامه داد تا اينكه ازوادي
فت دوراين رفتن بين صفا و مروه كسي را نديد. ه بيند؟ آنجا هم ببيند آياكسي را مي

  را تكراركرد. 
كه مردم  ، : بدين سبب است گفت  پيامبر صلي هللا عليه و سلم ميگويد :   ابن عباس

 .دهند هم سعي بين آن دو تپه را انجام مي
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   استجابت دعای حضرت ابراهيم :
 دررا حضرت ابراهيم (عليه السالم) بعد از اينکه هاجر وپسر خويش اسماعيل 

باال نموده  الهی  درگاه دست های خويش را به بی آب وعلف رها کرد  سحرای 
  چنين دعا نمود : آبادی وسرسبزی سرزمين مکه وبرای 

  زرع را شهري امن قرار ده: (رّب اجعل هذا بلداً امناً) الهی  اين سرزمين غيرذي
وادی ن اياي از دور و نزديك به  . مدتي بعد كه عّده)126سوره بقره، آيه  (

اي ديگر به  سرازير شدند  و مّكه به صورت شهر درآمد، همان دعا را به گونه
سوره  (خداي سبحان عرض كرد: (وإذ قال إبراهيم رّب اجعل هذا البلد امنا)

. آنگاه آنچنان اين بلد امن شد كه امنيت صفت مشهور اين بلد شد )35ابراهيم، آيه 
سوره  (مين ياد فرمود: (وهذا البلد األمين)و خداي سبحان از مّكه به عنوان بلد ا

  .)3تين، آيه 
حاصل اينكه، حضرت ابراهيم (عليه السالم) در اين باره دو خواسته ای بحضور 

زرع آباد شود. ديگر آن  پروردگار مطرح  ساخت . يكي اين كه آن منطقه غيرذي
درخواست  كه مأمني گردد تا همگان در آن احساس آرامش كنند. خداوند به هر دو

مثبت داد؛ يعني اّوالً آنجا را شهِر آباد ساخت و ثانياً آنجا را  جواب خليل خويش 
  امنيت بخشيد و ساكنان آن را از فقر اقتصادي و ناامني حفظ كرد: 

سوره  » (فليعبدوا رّب هذا البيت* الّذي أطعمهم من جوعٍ َو امنهم من خوف« 
  ) ..3ـ  4قريش، آيات 

  ه :و مرو اصف  در بين سعي 
بين خود اختالف نظر دارند وعلل بين صفا ومروه حجاج درعلما درباره سعي 

 اختالف به رويت احاديث بشرح ذيل ميباشد :
 امام و ابن عمر و جابر و عايشه از اصحاب پيامبر صلي هللا عليه و سلم   -الف 
  گويند: احمد، بنا بروايتي ازاو، ميامام شافعي و  ، امام مالك 

حاجي آن را  طوريکه اگر يکنفر.  بين صفا و مروه ركني از اركان حج است سعي 
حکم  شود. و بر اين  كند، حج وي باطل و با قرباني يا چيزي ديگر، جبران نمي  ترك

 :اند كرده  خويش بداليل زير استدالل
   گويد: بخاري بنقل از زهري -1

إن الصفا والمروة  «چيست: : نظرت درباره اين آيه : از عايشه پرسيدم گفت عروه
  »   من شعائر هللا فمن حج أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما

باشند، پس هركس به حج يا عمره رفت  صفا و مروه ازجمله شعاير خداوند مي( 
    .) كند و سعي بين آنها را انجام دهد  كه آنها را نيزطواف  گناهي نيست بروي
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.  نيست  گناهي گركسي آنها را هم طواف نكرد برويكه ا كنم بخداي سوگندگمان مي
كه تو  گفتي اگر تاويل آيه آنگونه بود، ، بد سخني : اي پسرخواهرم گفت عايشه

. در  »افال جناح عليهه ان اليطوف بهم «بايستي خداوند بگويد: ، مي گوئي مي
  . صورتيكه چنين نيست

ز اينكه اسالم بياورند، براي . آنان پيش ا اين آيه درباره انصار نازل شده است 
 مشلل  « پرستيدند و آن بت در  آمدند وآنرا مي طاغوت به حج مي »  منات «  زيارت 

، سعي بين  رفت مي » مشلل «  كه بزيارت اين بت به  قدير قرار داشت و هركس »
كرد، مبادا منات خوشش نيايد،  داد و ازآن پرهيز مي صفا و مروه را انجام نمي

. چون انصار  وجود داشت » ، نائله « و برمروه بت  »  اساف« صفا بت چون بر 
كردند وگفتند: اي  سئوال اسالم آوردند دراين باره از پيامبر صلي هللا عليه و سلم 

 .كه اين آيه نازل شد: كنيم كه صفا و مروه را طواف ، دانستيم ما گناه مي هللا رسول 
: پيامبر صلي هللا  گفت ) رض ( عايشه  »... إن الصفا والمروة من شعائر هللا «

،  بين صفا و مروه را بصورت سنت هميشگي درآورده است  سعي عليه و سلم 
 .كند كسي حق ندارد طواف آنها را ترك پس
  : ) روايت كرده است كه گفت رض ( مسلم از عايشه - ٢
اند و  ام دادهصفا و مروه را انج  و مسلمانان سعي پيامبر صلي هللا عليه و سلم  

كند  خورم هركس حج بصورت سنت هميشگي درآمده است و بجان خود سوگند مي
 .كند صفا ومروه را بجاي نياورد، خداوند حج او راكامل و تمام نمي  وسعي

: من همراه بعضي از  حبيبه دخت ابي تجراه يكي از زنان بني عبدالدارگفت -٣
م و به پيامبر صلي هللا عليه و سلم ، به خانه آل ابي حسين درآمدي زنان قريش

داد و ازار و زيرپوش ايشان  كه بين صفا و مروه سعي انجام مي كرديم نگاه مي 
توانم  ، تا جائيكه مي داشت چرخيد، چون درسعي خود، تندگام برمي بدوركمرش مي

اسعوا، فإن هللا كتب  :»  گفت كه مي ديدم وازاو شنيدم كه زانوان او را مي ، بگويم
سعي بين صفا ومروه را انجام دهيدكه خداوند آن را برشما » ( عليكم السعي 

 .)اند كرده احمد و ابن ماجه و شافعي آن را روايت(.  ) كرده است فرض
، پس ركن حج و عمره  سعي خود يكي ازعبادتها ونسك حج وعمره است -٤

  . هللا باشد مانند طواف بيت مي
و ابن الزبير و ابن سيرين و بروايتي از احمد، ابن عباس و انس  به رای  -ب  

كرد چيزي بر وي واجب  باشد، اگركسي آن را ترك ، سنت مي سعي بين صفا و مروه
 :اند شود و بدينگونه استدالل كرده نمي

كه آن را انجام  كسي »  (   فال جناح عليه أن يطوف بهما «فرموده است :  خداوند-1
باشد. و  رساندكه واجب نيست بلكه مباح مي يدهدگناهي بر وي نيست و اين م
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شود. و در مصحف ابي و ابن  ، استفاده مي »من شعائر هللا «  سنت بودن هم از 
. اين روايت اگرچه  روايت شده است  »فال جناح عليه أن يطوف بهما  «مسعود

 تواند تر نيست و مي كند، ولي ازمنزلت يك خبر پائين را ثابت نمي قرآن بودن آن 
  .تفسيرآيه باشد

هللا  كه عدد آن مشخص است و به بيت اين سعي بين صفا و مروه عبادتي است -2
 .تعلق ندارد، پس مانند رمي جمرات آنهم ركن نيست

  :  ابوحنيفه و سفيان ثوري و حسن بصري صاحب رای امام   - ج
نمی   را واجب دانسته ورکن بين صفا و مروه در سعي اين عده از علماء اسالم 

حج يا عمره او باطل  دانند ، بنآ اگر حاجی سعی بين صفا ومروه را ترک کند ،
كند، و  گوسفند آن را جبران شود وبايد با ذبح گردد بلكه قرباني براو واجب مي نمي

 : گفته  كه  صاحب مغني اين راي را ترجيح داده است
كند، نه  ن داللت مي، زيرا دليل وجوب برمطلق واجب بودن آ اين راي بهتراست1-

كه مقدمه واجب باشد و واجب بدون آن تحقق پيدا  اي است اينكه وجوب آن بگونه
  .نكند

 . و سخن عايشه با سخن اصحاب ديگر معارض است-٢
ّمل  كه حديث دخت ابي تجراه از مرويات عبدهللا بن الموء ابن المنذرگفته است-٣

آيدكه واجب است نه مقدمه  آن برمي اند و ازمفاد كه درباره او سخنهاگفته است
 . ، چون مكتوب بمعني واجب است واجب

كردند كه  گمان مي ، مردم ها بتهائي وجود داشت چون در دوره جاهلي برآن تپه-٤
  . : طواف آنها گناه نيست گفت در دوره اسالم سعي بين آنهاگناه است وآيه قرآن

 
  شرايط صحت سعي بين صفا و مروه

  صورت گيرد .كعبه  بايد بعد ازطواف خانهصفا ومروه  سعی بين -1
  .بايد هفت شوط وهفت دوره باشد  اين سعی  -2
  .بايد از صفا شروع و به مروه پايان يابداغاز سعی -3
  .گيرد  نام دارد صورت » مسعي « كه  بايد سعي در راه بين صفا و مروه  -4

»  خذوا عني مناسككم « : وگفتهكرده است  چنين  چون پيامبر صلي هللا عليه و سلم 
  .  )مناسك حج را از من فراگيريد ( 

بين صفا ومروه را انجام داد يا ازمروه   كعبه سعي اگركسي پيش ازطواف خانه
بين صفا و  مسعي انجام ندهد، سعي  را در   شروع و به صفا خاتمه دهد و يا سعي

 . مروه او باطل است



44   مکه مکرمه 

  ا :باال رفتن بر صف
، باال رفتن ازصفا ومروه شرط نيست وليكن  ي بين صفا ومروهبراي صحت سع

كند و مقداري از خاك آن دو تپه را  كه تمام فاصله بين آن دو تپه را طي واجب است
كند. اگر اندكي از  در اياب و ذهاب بسپرد و قدمهايش با خاك آنها تماس حاصل

ا راكه ترك شده است اوصحيح نيست تا اينكه آنج  فاصله بين آنها را نسپرد، سعي
 .مجدد نسپرد

  دربين صفاومروه :مواالت 
و پشت سرهم رفتن وآمدن در بين صفا ومروه قبل از همه بايد گفت که مواالت 

 شرط نمی باشد .
  دانند) . بجز از مالکی ها که  فاصله زياد در صفا ومروه  جايز نمي ( 

، مانعي پيش آيد وبين  بين صفا ومروه  بطور مثال اگر احيا نآ  در هنگام سعي
فاصله بوجود آيد يا اينكه در هنگام سعي اقامه نمازگفته شد و فاصله   دفعات سعي

افتاد، اشكالي نداردكه بعد از برطرف شدن مانع وگزاردن نماز، سعي خود را 
گرديده  بود، از آن منطقه   تكميل نمايد و ازمحل كه سعی دربين صفا ومروه قطع

  مايد .آنرا دوباره اغاز ن
بين صفا ومروه بود، كه نياز به قضاي   كه اومشغول سعي ، ازابن عمرنقل است 

حاجت برايش پيش آمد، لذا اندكي دور شد و آب براي تجديد وضو خواست و پس 
كرده بود، سعي خويش را از  از قضاي حاجت و تجديد وضو، ازهمانجاكه قطع

  . ( بروايت سعيد بن منصور.) سرگرفت
، مواالت و پي  بين دفعات سعي بين صفا و مروه مواالت شرط نيست و همچنانكه

  . بين صفا ومروه هم شرط نيست  كعبه وسعي در پي بودن بين طواف خانه
  آمده است :  در مغني

، سعي بين صفا  : اشكال ندارد كه بعد از طواف خانه كعبه امام احمد فرموده  است 
  كند يا اينكه تا شب آن را بتاخيراندازد.  راحتيو مروه را بتاخيراندازد تا اينكه است

ديدند.  ، تا شب اشكالي نمي عطاء و حسن بصري نظرشان چنين بود و در تاخير آن
كردند، زيرا مواالت درخود سعي  و قاسم بن محمد و سعيد بن جبير، هم چنين مي

  . ، پس مواالت بين طواف و سعي بطريق اولي واجب نيست واجب نيست
ن منصورگويد: سوده زن عروه بن الزبير، سعي بين صفا و مروه را انجام سعيد ب 

داد و طواف خويش را در سه روز انجام داد، زيرا او بسيار چاق و درشت اندم 
 .توانست پشت سر هم آن را انجام دهد بود، نمي
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  داشتن طهارت براي سعي صفا ومروه :
ت از جنب و حيض در  سعي بين تعدادی کثيری از علماء بدين نظر اند که : طهار

به حضرت بی  ، شرط  نمی باشد ، زيرا پيامبر صلي هللا عليه و سلم  صفا و مروه
فاقضي ما يقضي « باشي  : تو كه در حيض هستي و قاعده مي گفت  بی عايشه

كنند تو  (هركاري را كه حاجيان مي»  الحاج، غير أن ال تطوفي بالبيت حتى تغتسلي
  .  . بروايت مسلم )  كه آن را بعد از غسل انجام بده ، كعبه ز طواف خانه، غير ا نيز بكن

كعبه را انجام داد و دوركعت  اگر زني طواف خانه « اند:  گفته عايشه و ام سلمه
، را هم در  بين صفا و مروه  گزارد، سپس قاعده شد، سعي نمازبعد ازطواف را هم

يت سعيد بن منصور اگرچه مستحب بروا». حال قاعدگي انجام دهد اشكالي ندارد
كه انسان در انجام تمام مناسك حج طاهر و پاك باشد و طهارت شرعاً مورد  است

 . توجه است

  ، سواره يا پياده : سعي بين صفا و مروه 
علماء  بدين نظر اند که حاجی ميتواند سعی بين صفا ومروه را ، با پای  پياده ويا 

امکانات داشته باشد ووضع صيحی حا جی اجازه هم سواره  انجام دهد ولی اگر 
  ميدهد ، بهتر است که سعی بين صفا ومروه با پای پياده صورت گيرد .

پياده سعي را انجام  كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم  در حديث ابن عباس آمده است
كرده بودند و نزد او جمع شده بودند،  ، او را احاطه داد، چون مردم فراوان مي

كنند. ابوالطفيل به ابن  ر شدند، سوار شد تا مردم او را ببينند و از او سئوالسوا
كه قوم تو   ؟ ، سنت است : آيا طواف بين صفا و مروه سواره گفت عباس

  باشد.  پندارندكه سنت مي مي
   : گفت ابن عباس

  .  اند و هم دروغ گفته هم راست
: پيامبر صلي هللا عليه و  تگف ؟ ابن عباس : چگونه چنين چيزي ممكن است گفتم
بود، آنقدر مردم دور او حلقه زدند وصدا ميزدند ، اينست   كه مشغول سعي سلم 

ها بيرون آمدند و پيامبر صلي  محمد ، اينست محمد ، تا اينكه دختران بالغ از خانه
هم مردم راكه در در چهار اطرف او جمع شده بودند، آنان را بهم  هللا عليه و سلم 

 زد و چون خيلي ازدحام زياد شد، او از روي ناچاري بر حيوان سوار شد . نمي
و بقيه را با »   دوميل « وله رفتن در بستر وادي بين  بروايت مسلم و ديگران هر

  اگرچه جايز است ولي كراهت دارد.  . سواري در سعي ، بهتر است راه رفتن عادي
  امام ترمذي در روايت ميفرمايد :

كعبه و سعي بين صفا  ، طواف خانه ماء وهمچنين امام صاحب  شافعيتعدادی از عل
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دانند ولی کسانيکه دارايی عذر باشد  ومروه را سواره انجام دهد، آنرا مكروه مي
  برای انان جواز دارد . 

  علمای مذهبی مالکی ميفرمايند :
د، اگر را انجام داد، بايد ازنو آن را انجام ده  ، سعي اگركسي بدون عذري سواره 

وقت باقي باشد و اگر وقت باقي نباشد، بايد به خون ريختن گوسفندي آن را 
بين صفا و   كه توانائي راه رفتن داشته باشد، پياده سعي كسي كند، زيرا براي جبران

  باشد. مروه را انجام دادن واجب مي
  امام صاحب  ابوحنيفه :

را  ر صلي هللا عليه و سلم نيز بدين نظربوده ومی افزايد که : عمل سواري پيامب
اند و آن را عذري  ، درحضوراو توجيه نموده كثرت ازدحام و جمعيت مردم بعلت

  .كه مقتضي سواره انجام دادن آن شد اند، براي او شمرده
، سعي نمود درفاصله بين  مستحب است كه بين دو ميل را در فاصله صفا و مروه

. اين مطلب  وبقيه را با راه رفتن عادي كه کمی تيزتر راه رفت دو ميل مستحب است
گرديد كه در آن آمده بودكه پيامبر صلي هللا  ، بيان قبال در حديث دختر ابوتجراه

كه زيرپوش ايشان بدوركمرش  رفت آنقدر باعجله  و شتاب مي عليه و سلم 
از آن معلوم ميگرديد . درحديث   چرخيد و زانوان پيامبر صلي هللا عليه و سلم  مي

باشد. يعني در  مشي با عجله کمتر وگام عادي بهترمي كه  ن عباس آمده بود،اب
  . بستروادي بين دوميل با عجله  وبقيه آن را با رفتن عادي

اگرهمه هفت دوربين صفا و مروه را باگامهاي عادي برود، اشكال هم ندارد و  
  .  جايز است

  سعيد بن جبيرگويد: 
:  گفت رود. سپس ن صفا و مروه بطور عادي راه ميكه در بي عبدهللا بن عمر را ديدم
كه  ، براي اينست دهم ، سعي بين صفا و مروه را انجام مي اگر با راه رفتن عادي

، و اگر با عجله راه  رفت كه چنين راه مي ام را ديده پيامبر صلي هللا عليه و سلم 
. و من پير  ام دهرا چنين دي رويم ، براي اينست كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم 

  . . بروايت ابوداود و ترمذي ام شده
،  اين استحباب براي مردان است ولي براي زن عجله وتيز رفتن  مستحب نيست 

 .دهد را انجام مي  بلكه او با راه رفتن عادي سعي
  كه او زناني را ديدكه سعي كرده است امام شافعي از حضرت بی بی عايشه روايت

زنان پيامبر صلي هللا عليه و سلم  -: آيا ما  دهند، بدانان گفت مي را با عجله  انجام
؟ بر شما واجب نيست مگراينكه سعي را با راه  براي شما اسوه و مقتدي نيستيم - 

  .رفتن عادي انجام دهيد
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 مستحب است بركوه صفا ومروه رفت و روبكعبه دعاكرد :
، روبكعبه ايستاده شود  كند كه حاجي برصفا ومروه صعود مي مستحب است وقتي

  خواهد، دعا كند. ، هرچه مي و درباره دين و دنياي خويش
. چون  از درصفا، بيرون رفت كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم  چنان مشهور است 

من »(  إن الصفا والمروة من شعائر هللا «  به صفا نزديك شد، اين آيه را خواند:
  ) .  شروع كرده است كنم كه خداوند بدان از صفا شروع مي

كعبه بصورت واضح ديده ميشود ، آنگاه رو به  ازكوه صفا باال رفت تا اينكه خانه 
  : قبله ايستاد، سه بار توحيد و تكبيرگفت و خدا را حمدكرد وگفت

ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو «  
وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم  على كل شئ قدير، ال إله إال هللا

سپس باگامهاي عادي ازآنجا به سوي مروه پائين آمد تا  و»  االحزاب وحده 
، همان  كوه مروه كرد و برباالي كعبه نگاه اينكه ازمروه نيزباال رفت و به خانه

  دعاهائي را خواندكه بركوه صفا خوانده بود. 
  گويد: نافع

اللهم إنك قلت: « :  گفت كرد و مي بركوه صفا دعا ميكه  ازعبدهللا بن عمر شنيدم 
أن  -كما هديتني لالسالم  -(ادعوني أستجب لكم) وإنك التخلف الميعاد، وإني أسألك 

ا بخوانيد، دعاي  : مر اي (خداوندا توگفته. » ال تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم
و من از تو مسئلت كني  ، و بدون شك توخالف وعده نمي كنم شما را اجابت مي

كه  ايد، تا زماني كه مرا بدين اسالم و پذيرش آن هدايت كرده ، همانگونه دارم
 كه مسلمان باشم ) ميرم آن را از من نگيريد و من در حالي بميرم مي

  دعاي بين صفا و مروه :
كه در بين صفا و مروه دعا و ذكرنمود و قرآن عظيم الشان تالوت  مستحب است
خويش   درسعي كه پيامبر صلي هللا عليه و سلم  ايت شده استگردد . و رو

خداوندا مرا بيامرز و به »( رب اغفر وارحم واهدني السبيل االقوم « فرمود: مي
  . )  كن و مرا به راه راست و استوار هدايت كن من رحم

با  ( » رب اغفر وارحم، إنك أنت االعز االكرم :«  گفت كه مي و روايت شده است 
 پذيرد.) ام طواف و سعي بين صفا و مروه اعمال عمره پايان ميانج

احرام بسته باشد، با تراشيدن و يا »   تمتع« وكسي كه احرام دارد، اگر بصورت 
  مقارن « ، و اگربصورت  دهد وآزاد است كردن موي خود، احرام را پايان مي كوتاه

ماند تا روزعيدكه بعد  م مياحرام بسته باشد، همچنان به حال احرا  و يا مفرد   « 
كه بهنگام  بين صفا و مروه  شود، در اينصورت همين سعي ، از احرام آزاد مي ازآن
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كه بعد از طواف  كافي است و الزم نيست طواف القدوم انجام داده است برايش
  فرض . 

كند. ولي اگر متمتع باشد بعد از طواف االفاضه بايد  دوباره سعي طواف االفاضه 
بين صفا ومروه را انجام دهد و تا روزيوم الترويه = هشتم ذي   سعي مجدداً 
بندد و تمام مناسك حج را  ، در مكه بماند. و روز هشتم احرام به حج مي الحجه

  . انجام مي د هد
  خواننده محترم  !

با  را تفاوت مراسم حج مسلمانانميخواهم غرض معلومات بيشتر در اين بخش 
 بدارم :توضيح ذيآل بطورمختصر  ليتدوران جاه   مراسم حج

بايد گفت که تمام مناسک حج و عمره واحرام و لمس حجراالسود قبل از همه 
وسعی بين صفا و مروه و وقفه در عرفات و رمی جمره همگی در دوره جاهليت 
متداول بوده و تنها بعضی تعد يالت در حج اسالمی نسبت به دوره جاهليت روی 

 :می توان بموارد ذيل اشاره کردداده که از ان جمله 
می گفتند » لبيک يا عزی» .« لبيک يا الت«  اعراب قبل از اسالم هنگام طواف -1

جای بت ها را گرفت و ان » اللهم« و هر قومی بت خود را صدا می کرد. در اسالم 
 » لبيک اللهم لبيک«  عبارت بدين شکل تعديل شد:

ی پرداختند. اما دين مقدس اسالم  ان را اعراب گاهی پيرهنه  به طواف کعبه م-2
 .منع کرد و پوشيدن لباس دوخته نشده را مقرر فرمود

اعراب از خوردن گوشت قربانی اکراه داشتند. ولی پيامبر صلی هللا عليه وسلم -3
 .خوردن آنرامجاز ساخت

مشهور است که مسلمانان پس از فتح مکه و بر انداختن بت های قريش از -4
ا و مروه اکراه داشتند زيرا قبل از اسالم بر اين دو کوه دو بت سنگی سعی بين صف

وجود داشت که حاجيان و زائران دوره جاهليت سعی بين صفا و مروه را برای 
نزديک شدن به انها و دست کشيدن و بوسيدن آنها کسب تبرک می کردند.ولی 

کرد بلکه در (سوره  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  نه تنها بين صفا و مروه را مجاز
  .) ان را از شعائر هللا قرار داد158بقره. آيه 

 کوه حرا وغار حرا : 
است اين کوه  مشهور کوه حرا به نام جبل النور ، جبل القرآن و جبل االسالم نيز 

مکه و از آثار باقيمانده از عصر رسالت به  جا های مقدسی شهر از  که يکی
واقع شده که به سمت  سرکی ، در مسير  مکه شمار مي رود، در شمال شرقی

سمت راست آن جاده قرار دارد در   کيلومتری 5/1عرفات مي رود و در فاصله 
پنج نفر نشسته را دارد  آن گنجايش تقريبی غار به سمت شمال است و فضای
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هللا صلی يک انسان است غار حرا محل عبادت رسول  قدارتفاع غار نيز به اندازه 
  .بوده   هللا عليه وسلم

  پيامبر  اسالم در غار حرامصروف چه نوع عبادت بود :
پيامبر صلی هللا عليه وسلم در غار حرا در روز های معينی از سال وبخصوص در 
ماه مبارک رمضان به غار تشريف می اورد ومصرف  عبادت ميگرديد ! سوال در 

م به پيروی از کدام اينجا است که قبل از پيامبر اسالم به پيروی از کدام دين ويا ه
در حاليکی در آن وقت نه نماز،نه  روزه شرعيت مصروف چگونه عبادتی بود ، 

ونه هم  اذکار امروزه وجود داشت ، ويا اينکه اين نوع از عبادت را از کی 
  آموخته بود ؟

  محدثين مينويسند که : 
ل، بردند؛ اما، در عين حا قوم عرب قبل  از ظهور اسالم در جاهليت بسر می

بقايايی از دين حنيف و شرعيت  ابراهيم (عليه السالم) در فرهنگ و جامعه آنان 
هللا الحرام  باقی مانده بود، و دين ابراهيم را به کلی ترک نکرده بودند. از جمله بيت

گزاردند، عمره  کردند؛ حج می داشتند؛ دور آن را طواف می را همچنان بزرگ می
ت و وقوف در مزدلفه داشتند؛ و شتران قربانی را آوردند؛ وقوف به عرفا بجای می

کردند ، البته در اجرای اين عبادت نوعی از خرفات وبدعت ها را  در منی نحر می
  نيز بدين وعبادت خويش مدغم نموده بودند .

پيامبر صلی هللا عليه وسلم در غار حرا مشغول نماز و روزه و يا هم عبادت 
در غار حرا به خلوت و تفکر در مورد   مرسوم ديگری نبود، بلکه آنحضرت

پرداخت وغاری که پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم  جهان هستی و آفريدگارش می
دارد؛ چرا که با نگاه  نمود، انسان را به تأمل و تفکر وا می به آن رفت و آمد می

بينی که گويا آرام در برابر عظمت خدا سر به  کردن به هر سو کوههايی را می
ات را بر  اند و جز آسمانی صاف و گسترده چيزی ديگر توجه ده گذاشتهسج
السيرة «  انگيزد و شايد فردی که نگاهش تيز باشد از آنجا مکه را ببيند.  نمی

  . 256، صفحه 1، ابی شهبه، جلد » النبويه
اين خلوت گزينی که پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم به آن تمايل يافته بود، نوعی 

گی بخصوص و پاکسازی وجود از وابستگيهای مادی و انسانی و الزام آماد
  ساختن نفس به تربيت الهی و تأديب ربانی بود.

بنابراين عبادت پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم قبل از نبوت، تفکر در شگفتی «
های خداوند در هستی بود که بيانگر نوآوری و  آفرينش آسمانها و نگاه به نشانه

آفرينش و قدرت بزرگ الهی و نظم محکم و ابداع بزرگ خداوند شگفتی 
، محمد صادق »محمد رسول هللا« برای تفصيل موضوع مراجعه به به ».(باشند می
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  )  .469، صفحه  1عرجون، جلد 
خلوت گزينی بيش از همه چيز، مورد عالقة پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم بود. 

پرداخت تا از  امل و تفکر در آفرينش) مینشست و به (ت او در غار حرا می
اش و  مشغوليتهای زندگی و همنشينی با مردم دور باشد و قوای ذهنی و فکری

اش را برای مناجات با آفريننده  احساسات روحی و روانی و تواناييهای عقلی
  جهان هستی به کار گيرد.

   کوه ثور ، غار ثور :
در جنوب  بوده و بزرگتر از کوه حرا بآاز جمله کو ه های است که تقريکوه ثور، 

كيلومترى جنوب شهر مكه و در جنوب  سه  شرقي مسجد الحرام و در فاصله ای
اين غار به ثور بن عبد مناف منسوب  موقعيت دارد . »مسفله«اى به نام  منطقه

  بوده
 تاريخچه تاريخی اين کوه در يک حادثه ای مهمی خالصه ميشود ، زمانيکه 

وترور پيامبر صلی هللا عليه وسلم را نمودند ، پيامبر قصد کشتن مشرکان مکه 
اسالم با همرای حضرت ابو بکر صديق از شهر مکه خارج شد ودر غار ثور به 

  مدت سه روز درخفا بسر بر د .

   کوه ثور ، غار ثور : 
در جنوب  بوده و بزرگتر از کوه حرا از جمله کو ه های است که تقريبآکوه ثور، 

اى  سه كيلومترى جنوب شهر مكه و در جنوب منطقه  سجد الحرام و در فاصله ایشرقي م
  اين غار به ثور بن عبد مناف منسوب بوده موقعيت دارد . »مسفله«به نام 

 تاريخچه تاريخی اين کوه در يک حادثه ای مهمی خالصه ميشود ، زمانيکه 
ا نمودند ، پيامبر وترور پيامبر صلی هللا عليه وسلم رمشرکان مکه قصد کشتن 

اسالم با همرای حضرت ابو بکر صديق از شهر مکه خارج شد ودر غار ثور به 
  مدت سه روز درخفا بسر بر د .

  داستان مخفی شدن در غارثور :
در غار ثور هللا  صلی هللا عليه وسلم   رسولداستان  مخفی شدن مورخين در مورد 

  مينويسد :
ه در شب بيست و هفتم ماه صفر سال چهاردهم خانه خود را در مکّ پيامبر اسالم 

ميالدی ترک کردند، و به خانه رفيق  622سپتامبر  13يا  12مطابق با  -بعثت
ودوست صميمی خويش حضرت  ابوبکر صديق رضی هللا عنه که بيش از هرکس 
ديگر امين و محرم راز شان بود رفت ، ماجرای اين داستان را محدثين بشرح ذيل 

 نگاشته اند :
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از هجرت  هللا صلی هللا عليه وسلم بعد از آنکه قريش در جلوگيری ياران رسول 
های تند خود با شکست مواجه شده بودند، به جدی بودن  به مدينه با وجود شيوه

های عرب تهديد  خطری که منافع اقتصادی و جايگاه اجتماعی آنان را ميان قبيله
رتی قريش) در مورد از بين بردن کرد، پی بردند و در دارالندوه (محل مشو می

ابن عباس در تفسير اين آيه  ، طوريکه پرداختند پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
َوإِْذ َيْمُکُر بَِک الَِّذيَن َکَفُروا ِليُثِْبتُوَک أَْو َيْقتُلُوَک أَْو يُْخِرُجوَک «  :نويسد می

ُ َخْيُر اْلمَ  ُ َو¬َّ ای پيامبر به ) .( 30 : آيه انفالسوره ( » اِکِرينَ َوَيْمُکُروَن َويَْمُکُر ¬َّ
کشيدند که تو را به زندان  ی تو نقشه می خاطر بياور) هنگامی را که کافران درباره

انديشيدند و نقشه  بيفکنند يا بکشند و يا اينکه بيرون کنند. آنان چاره می
 ).ساز است چارهکرد و خداوند بهترين  سازی می کشيدند و خدا هم تدبير و چاره می

قريش در مکه با يکديگر به مشورت پرداختند. برخی محدثين مينويسند که سران 
برخی گفتند او را به  زندانی اش کنيد ،گفتند: صبح فردا او را با زنجير ببنديد و

  کنيم.  گفتند او را از ميان خودمان اخراج میديگری قتل برسانيد و برخی 
 ساخت  آگاه  های دشمن  را از اين توطئه، پيامبرش پروردگار با عظمت 

(  خوابيد وسلّم  عليه  صلّی هللا علی در بستر پيامبر اکرم حضرت بنابراين، آن شب 
و پيامبر مکه را به  ) .135 فحهالسيرة النبويه قراءه لجوانب الحذر و الحيطه، ص

  قصد مدينه ترک نمود.
آميز خواهد  ی آنان موفقيت انهقريش اطمينان داشتند که توطئه پست و زبون سران 

  وسلّم  عليه  صلّی هللا بود، اّما صبح هنگام با يورش بر بستری که پيامبر اکرم 
خوابيده بود، علی را ديدند، به شکست فاحش خويش پی بردند و با حالت ياس و 

  پرسيدند:   عنه  رضی هللا نااميدی از علی
پای پيامبر را گرفتند و وقتی به کوه  دانم. آنها رد رفيقت کجاست؟ علی گفت: نمی 

تار عنکبوتی  بر دهانه غار . ديدند که رسيدند، سردرگم شدند. از کنار غار گذشتند
  .با خود گفتند: به اين تازگی کسی اينجا نيامده است  دوانده بود ،

. ابن حجر در الفتح آن را ذکر 181 فحه ، ص3 جلد البدايه و النهايه، در کتاب 
  ) .236 فحه ، ص7 جلد فتح الباری،  (  سند آن را حسن قرار داده است،نموده و 

نويسد:  سيد قطب در تفسير اين آيات مینويسنده ومفسر مشهور جهان اسالم  
اين يادآور اوضاع مکه قبل از تغيير و تبديل اوضاع و موضع اهل مکه است و «

ر که بيانگر تدبير الهی در گر يقين و اعتماد به آينده است همانطو اين جريان، الهام
  باشد. آنچه مقدر نموده است، می

گرفتند، به هر دو حالت  ها مورد خطاب قرار می مسلمانانی که اولين بار با اين آيه 
يعنی شرايط زندگی در مکه و سختيها و دشواريهايی که با آن سروکار داشتند، 
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ی نزديک خود را و ترسها و  ها گذشته آگاهی کامل داشتند و کافی بود که با اين آيه
اضطرابهای آن را با وضعيت فعلی و امنيت و آسايش آن مقايسه بکنند و به خاطر 

  عليه  صلّی هللا-های مشرکان را عليه پيامبر اکرم  انديشی و توطئه بياورند و چاره
 .و سپس نجات يافتن و پيروزی وی را به ياد بياورند -وسلّم

را به  -وسلّم  عليه  صلّی هللا-اين بود که پيامبر اکرم ی شوم مشرکان  حيله و نقشه
زنجير بکشند و او را زندانی کنند تا بميرد و يا او را به قتل برسانند و از دست او 

ها را طراحی  ی اين نقشه شوند و يا او را از مکه اخراج نمايند. آنها همه ارام 
قرار بر اين شد که جوانانی  نمودند، اّماسرانجام بر کشتن وی اتفاق نظر کردند و

ها  ی قبايل، اين عمل زشت و مذموم را انجام دهند تا خون او بين همه قبيله از همه
هاشم توانايی قصاص از تمامی  تقسيم شود؛ چراکه آنان بر اين باور بودند که بنی

قبايل عرب را نخواهد داشت و در نتيجه به گرفتن خون بهای پيامبر راضی 
 .کار بدين گونه به اتمام خواهد رسيدخواهند شد و 

ُ َخْيُر اْلَماِکِرينَ «  ُ َو¬َّ آنها مکر ) (  30 آيه  انفالسوره ( »َويَْمُکُروَن َوَيْمُکُر ¬َّ
 ).کند و خدا بهترين مکرکنندگان است کنند و خدا نيز مکر می می

ری کوبنده با آنان گيرد و با تعبي ی آنها را به باد تمسخر می خداوند اين گونه توطئه
گويد؛ چراکه قدرت خداوند توانا و جبار، که بر بندگانش چيره است و بر  سخن می

توان با توانايی انسانهای ناتوان و  کار خود توانا و محيط بر همه چيز است را نمی
 )  .1501، ص 3فی ظالل القرآن، ج ( ضعيف مقايسه کرد.

  طرح پروگرام هجرت  پيامبر اسالم :
ميباشد  رضی هللا عنها عايشهحضرت المؤمنين،  ام يثی که راوی آن در حد

هر روز صبح يا شام به خانه  وسلّم  عليه  صلّی هللا پيامبر اکرم  ميفرمايد که :
  صلّی هللا آمد تا اينکه روزی فرا رسيد که در آن روز به پيامبر اکرم  ابوبکر می

نمايد و از ميان قومش از مکه خارج اجازه داده شد تا هجرت را آغاز  وسلّم  عليه
به   وسلّم  عليه  صلّی هللا شود و در اين روز بود که به هنگام ظهر پيامبر اکرم 

 .ی ما آمد خانه
  می افزايد : رضی هللا عنها عايشهحضرت بی بی 

شد، ابوبکر از تخت خود که  خانه ما  وارد  وسلّم  عليه  صلّی هللا وقتی پيامبر اکرم 
  وسلّم  عليه  صلّی هللا تر رفت و پيامبر اکرم  شسته بود، کمی آن طرفبر آن ن

   نشست و آنجا جز پدرم و من و خواهرم اسماء کسی نبود.
فرمود: اينها را از نزد خود بيرون کن.  وسلّم  عليه  صلّی هللا آن گاه پيامبر اکرم 

ادرم فدايت باد چه ابوبکر گفت: ای پيامبر خدا، اين دو دختران من هستند، پدر و م
خبر است؟ فرمود: به من اجازه داده شده است تا به قصد هجرت از مکه بيرون 
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  بروم. 
گويد: ابوبکر گفت: من همراهتان خواهم بود؟ فرمود:  می  رضی هللا عنها عايشه

 .تو همراهم خواهی بود بلی 
ز نديده به خدا سوگند تا آن رو می افزايد : رضی هللا عنها عايشهحضرت بی بی 

کرد.  بودم کسی از شادی گريه کند، اما برای اولين بار ابوبکر را ديدم که گريه می
سپس ابوبکر گفت: ای پيامبر خدا! اين دو سواری را من برای همين منظور آماده 

ام. آن گاه آنها عبدهللا بن ارقط مردی از بنی ديل بن بکر را که مشرک بود،  کرده
نان در اين سفر باشد و آنها سواريهای خود را به او دادند اجير کردند تا راهنمای آ

، 2السيرة النبويه، ابن کثير، ج ( تا اينکه زمان موعد خروج از مکه فرا رسيد.
  )   .243 – 233ص 

روايت نموده   رضی هللا عنها بخاری نيز در حديثی طوالنی اين ماجرا را از عايشه
ی ابوبکر نشسته بوديم که کسی  خانه روزی ظهر هنگام در«و در آن آمده است: 

به پدرم گفت: اين پيامبر خدا است، در حالی که سرش را پوشانده بود و قبل از 
آمد. ابوبکر گفت: پدر ومادرم فدای او باد،  اين معموالً در اين وقت نزد ما نمی

  . سوگند به خدا او جز برای امر مهمی دراين وقت به سراغ ما نيامده است
به ابوبکر   وسلّم  عليه  صلّی هللا گويد: پيامبر اکرم  می  ضی هللا عنهار عايشه 

ی شما هستند.  گفت: اينها را از نزد خود بيرون کن. ابوبکر گفت: اينها خانواده
ی هجرت داده شده است.  فرمود: به من اجازه  وسلّم  عليه  صلّی هللا پيامبر اکرم

 يا من نيز همراهت خواهم بود؟ پيامبر اکرم ابوبکر گفت: پدر و مادرم فدايت باد، آ
فرمود: بله. ابوبکر گفت: پدرم فدايت باد، پس يکی از اين   وسلّم  عليه  صلّی هللا

  سواريهای من را بردار. 
 رضی هللا عنها خرم. عايشه گفت: آن را می وسلّم  عليه  صلّی هللا پيامبر اکرم 

ی آنها را  صورت تجهيز کرديم و توشهگويد: پس ما شتران آنها را به بهترين  می
  ای قرار داديم.  در کيسه

ای از کمرش جدا کرد و با آن دهانه کيسه را  اسماء، دختر ابوبکر، قطعه پارچه
  عليه  صلّی هللا-گويند. سپس پيامبر اکرم  بست بنابراين، او را ذات النطاقين می

آنجا سه شب پنهان شدند و  و ابوبکر به غاری درکوه ثور پناه بردند و در  وسلّم
گذراند و  عبدهللا بن ابوبکر که نوجوانی هوشيار و فهميده بود، شب را نزد آنها می

کرد و صبح در ميان قريش طوری وانمود  در آخر شب از پيش آنها حرکت می
ای که عليه پيامبر  کرد که شب را در مکه گذرانده است و از طرفی هر توطئه می

گرفت، بعد از تاريکی هوا، آنان را  و ابوبکر انجام می  وسلّم  عليه  صلّی هللا اکرم 
آورد تا آنها از شير آن  نمود و گوسفندان را شبانگاه به آن جا می مطلع می
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  بنوشند.
دم که هنوز هوا تاريک بود، گله را از آن جا  عامر بن فهيره به هنگام سپيده 

امبر و ابوبکر آن جا بودند، انجام داد. اين کار را در هر سه شبی که پي حرکت می
  داد.  می

ا مردی از بنی ديل را که از نسل عبدبن عدی بود به عنوان هللا ابوبکر و رسول 
راهنمای خود اجير کردند. آن مرد بر دين قريش بود، اما آنها بر او اعتماد کردند 

به غار و سواريهای خود را به او دادند و با او وعده کردند که بعد از سه شب 
ثور بيايد. روز موعد فرا رسيد. عامر بن فهيره و راهنما همراه آنها به راه افتادند 

بخاری، کتاب مناقب االنصار، باب هجره النبی، ( و راه ساحل را در پيش گرفتند.
  ).3905ی  شماره

 :غار ثور برآمدن از مکه ورسيدن به 
مکه   عليه وسلم از طوريکه در فوق ياد اور شديم زمانيکه پيامبر صلی  هللا

طالب و ابوبکر صديق و  علی بن ابیاز حضرت جز بشد، کسی می بيرون 
  اطالع نداشت.کسی ديگری ی ابوبکر از ماجرا  خانواده

در مکه بماند تا هدايت فرمود که :به علی   وسلّم  عليه  صلّی هللا پيامبر اکرم  
ا بسياری از مردم مکه زير ،برگردانددوباره به صحبانش امانتهای مردم را 

 گذاشتند. ، نزد وی میهللا امانتهای خود را به خاطر صداقت و امانتداری رسول 
  )   .234، ص 2السيرة النبويه، ابن کثير، ج (

با هم قرار گذاشتند و از   وسلّم  عليه  صلّی هللا و پيامبر اکرمصديق ابوبکر 
الهجرة فی القرآن الکريم، ص  ( ای که پشت خانه ابوبکر بود، بيرون رفتند دريچه
از پالن ونقشه سفر شان کسی به خاطر آن بود تا ) اين همه تدابير وپالن  .334

مخفيانه انجام گيرد تا قريش متوجه  اطالع حاصل ننمايد وسفر شان بی نهايت 
خروج آنان نشوند و مزاحمتی ايجاد ننمايند و از قبل با راهنمای خود قرار گذاشته 

خاتم النبيين، ( پس از سه شب، همديگر را در غار ثور مالقات نمايند.بودند که 
 ) .234، ص 2السيرة النبويه، ابن کثير، ج  – 659، ص 1ابوزهره، ج 

 : دعای پيامبر هنگام خروج از مکه
هنگام ترک مکه اين دعا   وسلّم  عليه  صلّی هللا پيامبر اکرم مورخين مينويسند که 

اس خداوندی را که مرا آفريد در حالی که هيچ نبودم. سپ«را به زبان آورد: 
پروردگارا! مرا در مقابل نگرانيهای دنيا و سختيهای روزگار و مصيبتهای شب و 

 .روز ياری ده
پروردگارا! مرا در سفرم همراهی کن و در ميان خاندانم جانشين و کفيل من باش 

يشگاه خود زبون و ای، برکت عنايت کن و در پ و در آنچه به من روزی داده
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تسليمم ساز و مرا بر خلق و خوی شايسته قوت بخش و در پيشگاه خود محبوبم 
  ساز و مرا به مردم وامگذار. 

ای پروردگار مستضعفان! تو پروردگار منی و من به جمال بزرگوارت که آسمانها 
و زمين بدان روشن شده و تاريکيها بدان از بين رفته و کار اولين و آخرين 

برم از اينکه خشم تو بر من فرود بيايد و  مان بدان سامان يافته است، پناه میمرد
  يا ناخشنودی خود را بر من فرود آوری.

برم و از زوال نعمتهايت و از غافلگيرشدن به نعمتهايت و از رخت  به تو پناه می 
های ناخشنوديت. فرجام و فرمان از آن توست و من  بربستن عافيت و از همه جلوه

کنم و هيچ نيرو و توانی جز ياری تو  بهترين آنچه را در توان دارم تقديم می
 ).234 – 230، ص 2السيرة النبويه، ابن کثير، ج ( »نيست.

به هنگام خروج از مکه در حزوره در بازار صلی هللا عليه وسلم همچنين پيامبر 
و خداوند  سوگند به خدا که تو بهترين سرزمين خدا هستی«مکه ايستاد و گفت: 

ی سرزمينها بيشتر دوست دارد و اگر نبود که ساکنان تو مرا از  تو را از همه
 ».رفتم اند، هرگز بيرون نمی دامنت بيرون رانده

به سفرش ادامه داد و از دسترس مشرکان  -وسلّم  عليه  صلّی هللا-پيامبر اکرم 
  بيرون شد. 

ها را گرفتند تا اينکه به کوه کند.: مشرکان رد پای آن امام احمد چنين روايت می
-رسيدند، کوه ثور و در آنجا رد پای آنان را گم کردند و ندانستند که پيامبر اکرم 

و همراهش کجا رفته است. پس باالی کوه رفتند و به کنار  -وسلّم  عليه  صلّی هللا
 غار آمدند و ديدند که بر دهانه غار تار عنکبوت تنيده شده است، گفتند: اگر کسی

ماند و بدين صورت  رفت تار عنکبوت بر دهانه غار باقی نمی داخل اين غار می
ی اين لشکر خود، باطل را خوار و زبون کرد و حق را پيروز  خداوند به وسيله

نمود؛ چون لشکريان خدا خواه مادی باشند يا معنوی، يارای مقابله با لشکر باطل 
کند و  ر بزرگی جسم آن نماد پيدا نمیرا دارند. اگر مادی باشند، قدرت و خطر آن د

برند؛  شوند، لشکر بزرگی را از بين می چه بسا ميکروبهائی که با چشم ديده نمی
   :چنانکه خداوند فرموده است

تَُهْم إِالَّ ِفتْنَةً ِللَِّذيَن َکَفُروا لِ « يَْستَْيِقَن َوَما َجعَْلنَا أَْصَحاَب النَّاِر إِالَّ َمَالئَِکةً َوَما َجعَْلنَا ِعدَّ
الَِّذيَن أُوتُوا اْلِکتَاَب َوَيْزَداَد الَِّذيَن آَمنُوا إِيَمانًا َوَال َيْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا اْلِکتَاَب 

ُ ِبَهذَا َمثًَال َکذَِلکَ   َواْلُمْؤِمنُوَن َوِلَيقُوَل الَِّذيَن فِی قُلُوِبِهْم َمَرٌض َواْلَکافُِروَن َماذَا أََراَد ¬َّ
ُ َمْن يََشاُء َوَيْهِدی َمْن يََشاُء َوَما يَْعلَُم ُجنُوَد َربَِّک إِالَّ ُهَو َوَما ِهَی إِالَّ ِذْکَرى يُِض  لُّ ¬َّ

مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان )( 31آيه : مدثرسوره (»  ِلْلبََشرِ 
است که  ايم. هدف اين ايم و تعداد آنان را نيز جز آزمايش کافران نساخته برنگزيده
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اهل کتاب، يقين و اطمينان حاصل کنند و بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايد و اهل کتاب 
و مؤمنان ترديد به خود راه ندهند و کسانی که در دلشان بيماری (نفاق) است و 

خواسته است؟ اين گونه خداوند هر  کافران بگويند: خدا مثالً از بيان اين چه می
بخشد. لشکرهای  د و هر کس را بخواهد هدايت میساز کس را بخواهد، گمراه می

 )  .داند واين جز اندرزی برای مردم نيست پروردگارت را جز او کسی نمی
يعنی سپاهيان و لشکريان پروردگارت از بس که زيادند، کسی جز خودش شمار 

تفسير رازی، ج ( اند حساب داند؛ پس لشکريان خدا، غيرمحدود و بی آنها را نمی
 ) .208 فحه، ص30

تواند ممکنات را حساب نمايد و به حقايق و صفتهای  همان طور که هيچ کس نمی
آن حتی به صورت اجمالی آگاه باشد، گذشته از اينکه از اوضاع کمی و کيفی و 

  نسبی آنها به طور مشروح اطالع يابد.
 ) .60، ص 9السعود، ج  تفسير ابی (

 هللا بر پيامبر اسالم :عنايت و حفاظت 
از ساير اسباب موجود استفاده کرد، اما ايشان صلی هللا عليه وسلم چه پيامبر اگر

به طور مطلق به اسباب تکيه نکرد؛ بلکه به خدا اعتماد کرد و اميد بزرگی به 
ای که خداوند به او آموخته بود  ياری و کمک وی داشت و همواره اين جمله

و آن را زمزمه  ).72 فحهالهجرة النبويه المبارکه، ص(دبخش خاطرش بود تسلی
َوقُْل َرّبِ أَْدِخْلِنی ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجِنی ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِلی ِمْن لَُدْنَک «  .کرد می

بگو: پروردگارا! مرا صادقانه وارد )  (  80 آيه :  اسراءسوره ( »  ُسْلَطانًا نَِصيًرا
ی به من عطاء فرما که برايم يار و کن و صادقانه بيرون آور و از جانب خود قدرت

 ).مددکار باشد
هنگامی که مشرکان، غار را محاصره کرده بودند و پيامبر و ابوبکر در محل ديد 

داد که  به ابوبکر اطمينان می وسلّم  عليه  صلّی هللا آنها قرار داشتند، آن حضرت 
: در حالی که گويد آرام باشد؛ چراکه خداوند با ماست؛ چنانکه ابوبکر صديق می

در غار بودم به پيامبر گفتم: اگر يکی از آنها زير پايش را نگاه کند ما را خواهد 
ابوبکر! در مورد دو نفری که سومين آنها خدا است، چه «ديد. پيامبر فرمود: 

 » .بری؟ گمان می
ابوبکر! ساکت باش! دو نفراند که «و در روايتی ديگر آمده است که فرمود: 

  »داست.سومين آنها خ
 ) .3653ی  البخاری، کتاب فضائل الصحابه، باب مناقب المهاجرين، شماره (

خداوند نيز اين گفتگوی زيبا را در کالم هميشه جاويد خود ثبت نموده و فرموده 
   :است
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ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َکَفُروا ثَاِنَی اثَْنْيِن إِْذ « ُهَما ِفی اْلغَاِر إِْذ إِالَّ تَْنُصُروهُ َفقَْد نََصَرهُ ¬َّ
ُ َسِکينَتَهُ َعَلْيِه َوأَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تَرَ  َ َمَعنَا فَأَْنَزَل ¬َّ ْوَها َيقُوُل ِلَصاِحِبِه الَ تَْحَزْن إِنَّ ¬َّ

ُ َعِزيزٌ  ِ ِهَی اْلعُْليَا َو¬َّ سوره (»  َحِکيمٌ  َوَجَعَل َکِلَمةَ الَِّذيَن َکَفُروا السُّْفَلى َوَکِلَمةُ ¬َّ
 )40 آيه :  توبه

اگر پيغمبر را ياری نکنيد، خدا او را ياری کرد بدانگاه که کافران او را بيرون (
کردند، در حالی که او دومين نفر بود. هنگامی که آن دو در غار شدند، در اين 

هنگام پيغمبر خطاب به رفيقش گفت: غم مخور که خدا با ما است. خداوند آرامش 
ی او ساخت و پيغمبر را با سپاهيانی ياری داد که شما آنان را  را بهرهخود 
ديديد و سرانجام سخن کافران را فرو کشيد و سخن الهی پيوسته باال بوده  نمی

 ).است و خدا با عزت است و حکيم
 گويد: دراينجا خداوند به اصحاب و ياران پيامبر اکرم   طبری در تفسير اين آيه می

  صلّی هللا دارد که او ياری و پيروزی پيامبر اکرم  اعالم می  وسلّم  ليهع  صلّی هللا
در مقابل دشمنان دين خدا را برعهده خواهد گرفت؛ حال چه آنها   وسلّم  عليه

درصدد ياری او برآيند و يا راضی به ياری وی نگردند و خداوند به آنها يادآور 
را وقتی که دشمنان ايشان   وسلّم  ليهع  صلّی هللا شود که او ياری پيامبر اکرم می

زياد و دوستانشان اندک بودند، انجام داد؛ پس چگونه وقتی که تعداد همراهان 
زياد و دشمنان اندک باشند، چنين نخواهند کرد!   وسلّم  عليه  صلّی هللا پيامبر اکرم 

 گويد: ای مؤمنان! اگر شما همراه خداوند خطاب به ياران رسول خدا چنين می
پيامبر من بيرون نرويد و حرکت نکنيد وبه ياری او برنخيزيد، بدانيد که خداوند 

اش  ی اوست. چنانکه هنگامی که کافران قريش او را از وطن و خانه ياری کننده
بيرون کردند و رسول خدا در حالی که فقط يک نفر با خود داشت (يعنی وقتی 

وقتی ابوبکر ترسيد که مبادا  برد، ) در غار به سر میعنه  رضی هللا-ابوبکر
مشرکان جای آنها را بدانند، رسول خدا گفت: غمگين مباش چون خداوند با ماست 

ی ماست و هرگز مشرکان جای ما را نخواهند دانست و دستشان به  و ياری کننده
خدا پيامبرش را در آن روز بر دشمن پيروز «گويد:  ما نخواهد رسيد. خداوند می

کسی قرار  ر حالی بود که آن حضرت در وضعيت هراسناک و بیگردانيد و اين د
گرداند؛ در حالی که ياران  داشت؛ پس چگونه خداوند او را خوار و نيازمند شما می

  ) .135 فحه، ص10 جلدتفسير طبری،  ( »و لشکريان او را زياد کرده است.
يه به ميان دکتر عبدالکريم زيدان در مورد اين همراهی و معيت خدا که در اين آ

َ َمَعنَا فهميده  گويد: و اين معيت و همراهی الهی که از فرموده آمد می ی الهی إِنَّ ¬َّ
شود باالتر از همراهی خداوند با پرهيزگاران و نيکوکاران است که در اين آيه  می

   :ذکر شده است
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َ َمَع الَِّذيَن اتََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسنُونَ «  خداوند با ) ( 128 آيه  نحلسوره (»  إِنَّ ¬َّ
 » .پرهيزگاران و با کسانی است که آنها نيکوکارند

وسلّم و همراهش   عليه  صلّی هللا-چون همراهی در آن جا با خود پيامبر اکرم 
ی عمل  باشد و مشروط به صفتی مانند پرهيزگاری و نيکوکاری نيست که نتيجه می

وسلّم و   عليه  مخصوص پيامبر اکرم صلّی هللاو کار آن باشد؛ بلکه اين همراهی 
ها و امور خارق  ی نشانه باشد و اين همراهی با ياری کردن به وسيله همراهش می

 ).100 فحه، ص2 جلدالمستفاد من قصص القرآن،  (العاده تضمين شده است.
نويسد: اين زمانی بود که قريش از  ها و معجزات می سيد قطب در مورد اين نشانه

مد به تنگ آمده بودند، همان طور که همواره قدرتهای بزرگ از سخن حق به مح
توانند  رسند که نه توان دور کردن آن را دارند ونه می آيند و به جايی می تنگ می

در برابر آن صبر کنند. بنابراين، قريش عليه آن حضرت توطئه کردند و تصميم بر 
، اما خداوند او را از توطئه آنها آگاه اين گرفتند تا خود را از دست او راحت کنند

ساخت و به او وحی کرد تا تنها به اتفاق همراهش ابوبکر بيرون برود و اين در 
حالی بود که نه لشکری داشت و نه سالحی، اّما دشمنان او زياد بودند و قدرتشان 

از قدرت او بيشتر بود، اما سرانجام چه شد؟ از يک طرف همه قدرتهای مادی 
و همراهش  -وسلّم  عليه  صلّی هللا-شده بود و در طرف ديگر فقط پيامبر اکرمجمع 

بود که از اين قدرتها چيزی در اختيار نداشتند؟ خداوند از سوی خود با سپاهيانی 
ديدند، پيامبرش را پيروز گردانيد و کافران را شکست داد و  که مردم آن را نمی

آيه  توبهسوره » (   ِلَمةَ الَِّذيَن َکَفُروا السُّْفَلىَوَجَعَل کَ « :آنها خوار و زبون برگشتند
و سرانجام، سخن کافران را فروکشيد (و شوکت و آئين آنها را از هم » ( 40:

 )  .گسيخت
همچنان در جايگاه بلند خود پيروز و با قدرت باقی ماند و اين » هللا«ی  و کلمه
باشد و خداوند تواناست  اش می ای از نصرت خدا به پيامبرش و کلمه ی زنده نمونه

که اين صحنه را به دست قومی ديگر که اهل تنبلی و سستی نباشند، تکرار نمايد 
ی خداوند به دنبال دليلی  ای از واقعيت است اگر کسی بعد از وعده و اين نمونه
 )  .1656 فحه، ص3 جلدفی ظالل القرآن،  ( ديگر باشد.

   : شعب ابى طالب

 شعب على، جايى است كه مشركان مكه پيامبرصلى هللا عليهشعب ابى طالب، يا 
و بنى هاشم را حدود سه سال در آنجا محصور كردند و مردم را از ديدار و  وسلم 

معامله با آنان منع نمودند. اين دره به سوى كوه ابوقبيس سرازير است و همان 
مسجد الحرام در آن جاست و در كنار   هم اكنون   جايى است كه كتابخانه مكه 

  واقع است.
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  ت :عرفا

صحرايى است، در شرق مكه اندكى متمايل به جنوب در فاصله بيست و يك  
  كيلومترى، بر سر راه طائف. 

با هم آشنا شدند. در  مالقی و آدم و حوا رواياتی تاريخی ميرساند که در اين محل 
  نامند.  جهت شمالى اين دشت كوهى است كه آن را جبل الرحمه يا جبل عرفات

شده و هر حاجى بايد از ظهر  ی سرسبز کاری ها  صحراى عرفات در اين سال
روز نهم ذوالحجه تا غروب شرعى آن روز، در اين صحرا به قصد قربت وقوف 

  نمايد.

  م :مشعر الحرا
روند و تا سر  بدان جا مى  مشعر يا مزدلفه جايى است كه حاجيان پس از عرفات

ر از مانن زدن آفتاب در آن مى د. مشعر ميان دو تنگناى عرفه از يك سو و محّسِ
  سوى ديگر واقع شده است.

  ا :من

اى است به عرض تقريباً پانصد متر و طول حدود سه كيلومتر و نيم كه  دره 
جز ساعاتى كه  -روز دهم تا ظهر روز دوازدهم  آفتاب حاجيان بايد از طلوع 

، »ُمنى«ن مكان بمانند. آن جا را آنجا را ترك نكنند و در آ -اجازه داده شده 
  اى نيز ذكر كرده اند و براى هر يك وجه تسميه هر سه خوانده»  ِمنى«و »  َمنى«

  اند.

   : جمرات 
هاى سه گانه، در منا و نزديك  اى از سنگ است. جمره جمع جمره، به معناى توده 

رفت با  ى مىاند در اينجا بود كه آدم شيطان را كه در پى و به مكه است. نوشته
سنگ ريزه از خود راند. و حاجيان با تأسى به آن حضرت و به عنوان يك  زدن 

ها  هاى سنگى هر يك از جمره به طرف ستون 12تا  10واجب دينى، روزهاى 
  كنند. سنگ پرتاب مى

 : زد ن جمره ها
روايت است که شخصی ازابن ُعمر ( رضی هللا عـنهما )پرسيد: چه وقت بايد    ـــ

  ه بزنيم ؟ ُجمر
گفت : وقتيکه امام تو جـُمره زد! آن شخص سوالش رادوباره تکرارنمود،ابن ُعمر 

( رضی هللا عـنه ) گفت: انتظار می کشيديم که آفتاب زوال نمايد و چون آفتاب 
 ) 17 46( رواءالبخاری  می زديم.   زوال ميکرد، ُجمره
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 : جـُمره زدن از پايان وادی
 بن مسعود( رضی هللا عـنه ) ازطرف پايان وادی ُجمره روايت است که عبدهللا   ـــ

می زد، کسی برايش گفت : مردم ازطرف پشت وادی ُجمره می زنند،گفت: قسم به 
درهمين جا بر پـيغمبرخدا( صلی هللا  سورۀ بقره خدائيکه جزاو خدائی نيست که

 ) 17 47( رواءالبخاری  عليه وسلم ) نازل گرديد.

  :ت سنگجـُمره زد ن به هف 
روايت است که ابن مسعود( رضی هللا عـنه ) هنگام رمی ُجمرۀ عقبه ،کعبه را     ـــ

ُجمره زده و  هفت ريگ به طرف چپ، وَمنی را بطرف راست خود قرارداد ، به
نازل گرديده است همين گونه ُجمره زد .(  سورۀ بقره کسيکه بروی  گفت :

 ) 17 48رواءالبخاری 
رفته وروی خود را  دوُجمره، بايد به همواری  د ازرمیدر وقت ُجمره زدن بع 

                      ی بطرف قبله نمود
رابه هفت ريگ   ُجمرۀ کوچک ( رضی هللا عـنهما )  روايت است که ابن ُعمر  ـــ

ميگفت، بعدازان پيش رفته تا به همواری می  تکبير رمی نموده وبازدن هرريگ
ت طوالنی دست هايش راباال کرده ودعا می رسيد، دراين جا روی به قبله، مد

   کرد.
طرف شمال را گرفته تا   را رمی می نمود، بعدازُجمره زدن جمرۀ ميانه بعدازان 

مدت طوالنی دست هايش راباال   به همواری می رسيد، دراين جا روی به قبله
 کرده ودعا می کرد،

ودرانجا توقف نه راازقسمت پايانی وادی رمی می نمود   جمرۀ عقبه بعدازان 
  ميکردبلکه برگشته وميگفت :

پـيغمبرخدا( صلی هللا عليه وسلم ) راديدم که همينطور رمی نمودند.(  
  ) 17 51رواءالبخاری 

  مساجد تاريخی شهر مكه
 مسجد الجن:

مکه است موقعيت  شهرمسجد يکی از قديمترين مشهورترين و جن يکی ازمسجد 
، حدود پنجاه متر بعد از پل حجون و در  آن در پايين کوه حجون به سمت حرم

  ميباشد .حاشيه قبرستان حجون 
جن به جهت رابطه  اين مسجد بنام مسجد  نامگذاری مورخين مينويسند که :

قرآن ) دارد گويا اين آيات در  از سوره های است که با سوره جن ( يکی  ای
  .که به نام مسجد جن شهرت دارد، نازل شده است محلی
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  ی افزايند که :مورخين م
حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم در حين  بازگشت از طائف، پس از طى مسيرى 
طوالنى با قلبى شکسته و نااميد در مکان اين مسجد که به نخله معروف بود، کنار 

پرداخت. در عظيم الشان نخل خرمايى نشست و نيمه شب به عبادت و تالوت قرآن 
  يدن صداى قرآن متوقف شده و آيات آن را به گوش نفر از جنيان با شن 7اين حال 

  .ساير جنيان رساندند

پيامبر بعدها نيز چندين بار همراه عبدهللا بن مسعود به اين مکان آمد و آيات قرآن 
را بر جنيان خواند. در شبى سوره جن بر پيامبر نازل شد و خداوند آن حضرت را 

ل سوره جن به اين موضوع يعنی ايمان از اسالم آوردن جنبان با خبر کرد. آيات او
  .آوردن جنيان اشاره شده است

قل اوحى الى انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدى الى الرشد «
  )2و1-(سوره جن»  فامنا نشرک بربنا احدا

(اى رسول ما) بگو به من وحى رسيده است که گروهى از جنيان آيات قرآن را 
ند که ما از قرآن آيات عجيبى مى شنويم، اين قرآن خلق را به راه و شنيده و گفت

صالح هدايت مى کند بدين سبب ما به آن ايمان آورده و هرگز به خداى خود شرک 
  ).نخواهيم ورزيد

 بنام و آن راشد مسجدى ساخته در اين منطقه بعدها به ياد آن حادثه بزرگ، 
حرس است به اين دليل که در گذشته ناميدند. نام ديگر اين مسجد » مسجد جن«

پاسداران مناطق مختلف مکه هنگام گشت شبانه در نزديکى مسجد جن با يکديگر 
   .مالقات و پس از تبادل اطالعات به محل مأموريت خود باز مى گشتند

متری قبرستان ابوطالب به سمت حرم قرار دارد  200اين مسجد در شهر مکه در 
 به  حجون در داخل خيابان است. مساحت اين مسجد متر بعد از پل 50و حدود 

  ميرسد. متر مربع  600

   مسجد شجره : 
از مسجد الشجره که در   از مسجد شجره که ميقات است و جدا  جدا مسجد شجره 

ديگر با همين نام در منطقه حديبيه در  مسجدی موقعيت دارد ،داخل شهر مکه 
  ميباشد .مکه  نزديکی

انجام عمره به  برایمانيکه پيامبر صلی  هللا عليه وسلم زدر سال ششم هجرت 
  .شدند پيامبر صلی هللا عليه وسلم مشرکان مانع  ولی  مکه آمد، 

درگير نشود، راه را به طرف  پيامبر صلی هللا عليه وسلم بخاطر اينکه با مشرکين 
 جده واقع است ، توقف کرد و  و در حديبيه که در مسير قديمی تغيير دادغرب 

به مکه فرستاد و پس از آن که اين نماينده بازنگشت ، در زير  سپس نماينده ای
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با اصحاب خود بيعت کرد تا در برابر دشمن بايستند اين بيعت را به نام  درختی
هللا صلی هللا بيعت رضوان و بيعت شجره مي شناسند با بازگشت نماينده رسول 

   .صلح حديبيه به امضا رسيد ازآن تاريخ ببعد شد و جنگ منتفی عليه وسلم 
  مسجد خيف :

ترين مسجد منا است و در سمت جنوبى و بر جانب چپ كسى  مسجد خيف بزرگ  
  آيد.  است كه از سوى عرفات به منا مى

در حجة الوداع خيمه خود  محدثين مينويسند که : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
پنج نماز،  قرار دارد ،ه محراب مسجد در جايى كبر پا داشته بود و را در اين مكان

  از نماز ظهر تا نماز صبح خواند.

  مسجد نمره :
در سفر حجة الوداع  وسلم هللا عليه   که پيامبر صلی در محل خيمه ایمسجد نمره 
  . ، بنا شده استبودبر پا ساخت 

  مسجد معرس :
ر شب خواب آخ مسجد شجره قرار دارد تعريس به معنای مسجد در نزديکیاين 

در اين  هللا صلی هللا عليه وسلم مسافر در استراحتگاه است از آنجا که رسول 
، آن را به در آن بجاء اورد ، صحابه کرام مسجد استراحت کرده و نماز صبح را 

 1354 مسمی نمودند ، اثاری از اين مسجد تا سالهای نام مسجد معرس 
  .برجا بوده  شمسی

 مسجد ذوالحليفه:
نام ديگر آن ذوالحليفه است ، حدود ده کيلومتر بيرون مدينه در  مسجد شجره که
زائران خانه خدا حفر نمود )  علی برای که حضرت  ( چاههايی منطقه آبار علی

اين مسجد به شجره ( درخت ) از آنجاست که در عصر پيامبر  قرار دارد نامگذاری
زير آن  عليه وسلم در پيامبر صلی هللابوده که   در آنجا درختیصلی هللا عليه وسلم 

هللا صلی هللا احرام مي بستند، و اهميت اين مسجد بيشتر در آن است که رسول 
انجام  که از مدينه برای در حجة الوداع در آنجا محرم شد زائرانی عليه وسلم 

اعمال حج روانه مکه مي شوند در اين مسجد که ميقات آن مسيراست احرام مي 
  .بندند

  مسجد جعرانه :
صلی هللا عليه پيامبر ، منطقه جعرانه استدرعمره مفرده ،   ديگر از ميقاتهای يکی

در بازگشت از جنگ حنين قريب پانزده روز در جعرانه توقف نمود و غنايم  وسلم 
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وجود دارد که به نام  جنگ با هوازن را ميان مردم تقسيم کرد در جعرانه مسجدی
. مسجد  جعرانه قرار دارد  یمسجد الرسول معروف است و در سمت چپ واد

متر مربع 1600 آن به مساحت فعلی جعرانه يکی از مساجد بزرگ بشمار رفته و
  .تنعيم است اين مسجد تقريبآ مشابه به مسجد   و معماریميرسد 

  مسجد تنعيم :
منطقه  به نام نعمان که در ميان دو کوه ناعم و در در راه مکه مدينه ، اين مسجد 
است   ، که حدود دو فرسنگ با مکه فاصله دارد تنعيم نام درختی  داردنعيم قرار 

که در اين ناحيه وجود دارد و به نام مسجد  که در باديه شناخته شده است مسجدی
اين مسجد امروزی عمره مفرده است مساحت  تنعيم شناخته مي شود، از ميقاتهای

   ميرسد.متر 1200حدود به 

  :حکم شرعی در زيارت ازاين مناطق 

قبل از همه بايد گفت که :توجه به آثار اسالمی به صورت احترام و تعظيم منجر به 
  کنند.  شان مفيد بوده گرايش پيدا می شود و به چيزهايی که به گمان شرک می

دانند، اگر شخصی در کنار اين آثار  ها را نمی شرک انواع زيادی دارد که مردم آن
ها را مسح کرده و  ی جاهل چگونه خاک اينها بيند که انسان اسالمی بايستد، می

کنند که اين کار تقرب به هللا و سبب شفا  کنند و تصور می دعا و طلب کمک می
  شود!؟ يافتن (از امراض) می

بسياری از داعيان گمراه با تشويق مردم بر زيارت اين اماکن منبع درآمدی برای 
  شان تبديل گرديده است .. واين پروسه به درامد خوبی براياند خود درست کرده

کند، که فرمود: در حالی  ترمذی و غيره با سند صحيح از ابو واقد ليثی روايت می
که تازه مسلمان شده بوديم همراه رسول هللا بسوی حنين حرکت کرديم. در آن 

در سايه آن به استراحت ( زمان درخت ذات انواط برای مشرکين محترم بود 
از کنار يکی از اين  )کردند د را به آن آويزان مینشستند و اسلحه های خو می

ها گذشتيم و اين صحنه را مشاهده کرديم به پيامبر صلی هللا عليه  درخت
ِ: اْجَعْل َلنَا ذَاَت أَْنَواٍط َکَما َلُهْم ذَاُت أَْنَواٍط؛ َفقَاَل النَِّبیُّ «  گفتيم: وسلم يَا َرُسوَل ¬َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ِ، َهذَا َکَما قَاَل َقْوُم ُموَسی: (اْجَعْل َلنَا إَِلًها َکَما َلُهْم َصلَّی ¬َّ َم: ُسْبَحاَن ¬َّ
(ای رسول  .)2180ترمذی ( »آِلَهةٌ). َوالَِّذی َنْفِسی ِبيَِدِه لَتَْرَکبُنَّ ُسنَّةَ َمْن َکاَن َقْبلَُکمْ 

ی دارند. پيامبر هللا! برای ما هم درختی را تعيين کن، آن چنان که ايشان درخت
فرمود: سبحان هللا! اين همانند گفته ی قوم موسی عليه    صلی هللا عليه وسلم

گونه  تو هم برای ما معبودانی قرار ده همان( السالم است. که خطاب به وی گفتند:
قسم به ذاتی که جانم در قبضه اوست، حتماً از راه و  )ها معبودانی دارند که آن

  کنيد.) روش گذشتگان پيروی می
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بود، حتماً پيامبر صلی هللا عليه  ها عملی جايز می اگر احيای اين آثار با زيارت آن
که صحابه   داد. و يا اين داد و يا به آن دستور می اين کار را انجام می  وسلم
ها نزد رسول هللا صلی هللا عليه  ترين انسان ب ترين مردم به شريعت و محبو (آگاه
  کردند. اين کار راهنمايی می) مردم را به   وسلم

و هيچ يک از صحابه روايت نشده است که ايشان    از پيامبر صلی هللا عليه وسلم
ام معبد و يا محل درخت بيعت الرضوان   به زيارت غار حرا، يا غار ثور، يا خيمه 

  رفته باشد. 
زمانی که عمر رضی هللا عنه متوجه شد آمده است : روايات تاريخی بالعکس در 

 اسالم مردم برای زيارت درخت بيعت الرضوان (که اصحاب زير آن با پيامبرکه 
غلو و شرک دچار نشوند،   روند از بيم آن که مبادا مردم به کرده بودند) می بيعت 

را قطع کرد. مسلمانان از اين کار عمر خوشحال شدند و اين کارش را درخت آن 
  ستودند.

  که: خالصه سخن اين
ر در شريعت جايگاهی ندارد. بر علما و انديشمندان و متوليان امر زيارت اين آثا 

گونه اعمالی که  واجب است، که به هدف حمايت از توحيد و يکتاپرستی، از اين
مجلة مجاهد: سال  -شيخ ابن باز شود، جلوگيری کنند. (مواخذ : منجر به شرک می

  )38) (37چهارم، شماره های (

 پايان
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  فهرست :

 1 مقدمه  

 2    در دين مقدس اسالم ترک حج وترک نکاح نيست 

 3 عربستان سعودی  

 4 مكه  

 5   مسجد الحرام 

 6  اسماء کعبه 

 7 بر اساس روايات اسالمی    

 8  خانه كعبه 

 9 اعمار وترميم کعبه   

 10 حجراألسود  

 11 حجراالسودسنگ جنتی   

 12 اركان كعبه  

 13                                                                                              یپرده کعبه  در عصر اسالم 

 14  آغاز بافت پرده کعبه در مکه 

 15 آيات منقوش شده  قرآنى  بر كمربندهای پرده كعبه 

 16 ملتزم  

 17 شاذروان  

 18  داخل خانه کعبه چيست  

 19  شست و شوى خانه كعبه 

 20 تشريفات شست شو خانه کعبه  

 21 مراسم حج وسفر همه ای حجاج از شهر مکه  

 22 معطر کردن خانه کعبه  

 23 ناوه  

 24 حجر  

 25 مقام ابراهيم 

 26 ُمْلتََزم  

 27 مستجار 

 28 نماز  بهتر است يا  طواف  در مکه  

 29 طواف کعبه  
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 30 وتاريخچه آن آب زمزم 

 31 نوشيدن آب زمزم  آداب 

 32 تبرک با آب زمزم  

 33 بردن آب زمزم توسط حجاج   

 34  زمزم با فضيلت ترين آب روی کره زمين است آب 

 35 آداب استعمال آب زمزم 

 36  صفا و مروه 

 37 استجابت دعای حضرت ابراهيم  

 38 صفا و مروه  سعي در بين   

 39 مواالت دربين صفاومروه  

 40 اشتن طهارت براي سعي صفا ومروه د 

 41 ، سواره يا پياده  سعي بين صفا و مروه 

 42 دعاي بين صفا و مروه  

 43 کوه حرا وغار حرا  

 44 کوه ثور ، غار ثور  

 45 داستان مخفی شدن در غارثور  

 46 طرح پروگرام هجرت  پيامبر اسالم  

 47 دعای پيامبر هنگام خروج از مکه  

 48 شعب ابى طالب  

 49 عرفات  

 50 مشعر الحرام  

 51  جمرات  منا : 

 52 زد ن جمره ها  

 53 زد ن جمره ها  

  54 جـُمره زدن از پايان وادی  

  55 جـُمره زد ن به هفت سنگ 

  56  حکم شرعی در زيارت ازاين مناطق  
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