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َمكة املكرمة ... بلــَد اهلل احلرام ، عنوان الطهر وموطن  	
القداســات .. أحب البالد إىل اهلل عز وجل وأحبها إىل رسول اهلل 
- اختارهــا املوىل عز وجل لتكــون أول بقعة على وجه األرض 
ليعبــد فيهــا ، حيث بــي اخلليل إبراهيــم 0 عليها أول بيت 
علــى األرض لعبادة اهلل عز وجــل .. قطعة من األرض هي األقرب 
للســماء ، وقد طبع اهلل تعاىل قلوب املؤمنني على حبها والشــوق 
إليهــا ، فال حيل بها أحــد إال أخذت مبجامع قلبه ، وال يفارقها إال 
أسف لفراقها ، متوهلا لبعادهيِ عنها ، شديد احلنني للعودة إليها ، 
وال غرابة ف ذلك فهذا احلب هو منحة ربانية ملكة املكرمة وأهلها 
حيــث يقــول تعاىل على لســان خليله إبراهيــم 0 ] فاجعل 
أفئــدة من النــاس تهوي إليهم [  » ابراهيم37« فمكة حرســها اهلل 
كالشــمس بني النجوم ، وهي قبلة املسلمني وهي أم القرى ، وقد 
أقسم اهلل عز وجل بها ، وال يقسم اهلل تعاىل إال بعظيم فقال تعاىل 

] ال أقسم بهذا البلد [ اختارها املوىل عز وجل موضعآ لرسالته 
فبعث فيها أفضل رسله ، وخري خلقه وخامت أنبيائه .. حيبها احلي 
القيــوم .. لذلــك فقــد توعد باهلــالك ملن قصدها بســوء .. هي 
مركز اليابســة من االرض,ومهبط الوحي ومتنزل القرآن العظيم 
.. حرمهــا ملك امللوك يوم خلق الســموات واألرض, الناس فيها 
آمنون, مطمئنون .. بل حتى طيورها ووحوشــها تشــعر باالمان 
.. وال عجــب فقــد اطعمهــم من جوع وآمنهم مــن خوف .. بها 
الكعبة املشرفة وحتتضن  احلجر األسود ومقام إبراهيم ، أذن فيها 
إبراهيم اخلليل باحلــج فتتابع الركب من األنبياء والصاحلني ومن 
بعدهم ..  ويباركها املوىل عز وجل بوالدة خري الربية حممد - 
فيها ... ويتواصل التقديس هلا إىل أن يرث اهلل األرض من عليها 
فقد كرمها املوىل عز وجل فجعل الصالة ف مســجدها مبائة ألف 
صــالة وحرم على الدجال دخوهلــا .. وهي أرض  مل ميلكها أحد 
علــى وجه األرض ومل تزل مضافة إىل اهلل تعاىل هي مكة ... قبلة 

الدنيا .. وزاد املتقني .. 
عز فيك الضعيف وهو أجرُي 	

                 فله ف محاك كف نصري 
وبعــد , بلدة هــذه فضائلها .. ومكان هذه هي خصائصه .. وبقعة 
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هذه هي منزلتها عند اهلل وعند عبادهيِ ، أال حيق لنا حبها وألوله بها .
كل بقعة منها  بل كل  شــرب يذكرنا مبشي خري الربية فيها يدعو 

للتوحيد .. للصالح .. للسالم .. للخري ... للرمحة 
مل حيل لي من بعد وجهك منظُر 	

كل الدنا عرض وأنت اجلوهُر 	 	 	
أال ينبغــي لنا الدعــوة لتعظيمها وتقديســها وحبها وحب أهلها 
وضيوفهــا والــذب عنها,والتعريــف باملقدســات املوجــودة بها 

وتارخيها وفضائلها..
  من هنا... ومن باب الشعور بنعمة املوىل عز وجل الذي تفضل 
علينا بالسكنى ف بلده احلرام واختصنا جبوار بيته العتيق ننهل 
مــن خرياته , نطوف بكعبته املشــرفة , نبتهل ملوالنا احلي القيوم 
ونبــث شــكوانا عند ) امللتزم ( نشــرب من خري مــاء على وجه 
األرض ، كان هذا الكتاب. فهو  إعالن للشكر لرب البيت وخالق 
األكــوان واعرتاف بنعمه العظيمة علينــا ..  نعرف فيه بأحدث 
تاريخ خمتصر للكعبة املشرفة  واملقدسات باملسجد احلرام,حيث 
أن آخــر كتــاب صــدر حــول تاريــخ الكعبة املشــرفة هــو كتاب 
)التاريخ القويم ملكة وبيت اهلل الكريم( حملمد طاهر الكردي عام 
1378هـ, مــع ذكر لبعض آداب مكة املكرمة وفضائلها, وندعو 

فيــه لتعظيم اهلل تعاىل وبيتــه العتيق  وحبه وحب أهله وضيوفه ، 
وقد قسمت الكتاب اىل اربعة فصول:-

الفصل األول : تاريخ الكعبة املشرفة واألماكن املقدسة باملسجد 
احلرام وأحكامها وآدابها

الفصل الثاني : فضائل مكة املكرمة.
الفصل الثالث : احكام احلج والعمرة.

القصل الرابع : جوامع الدعاء ف احلج والعمره .

واهلل أسأل أن جيعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم وأن 
يرزقنا وإياكم حســن اآلدب ف بلده احلرام .. وأن يتقبل منا هذا 

العمل انه جواد كريم . 

أبو حامت عبد اهلل بن سعيد  احلسي الزهراني 
مكة املكرمة - ص. ب. :  30472 
 جوال : 555509359  966+

هاتف وفاكس: 5401565  2  966+
E-mail : abuhatem9359@hotmail.com
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الَفْصُل اأَلْوُل
َتاريُخ الَكعَبةيِ املَشرفةيِ واألَماكنيِ املقدَسة

َها باملْسجديِ احلَرام وأحَكاميِ
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تاريـخ الكعبـة املشرفـة

ارتبط بناء الكعبة املشــرفة ، وبداية أمر احلرم واملناسك  	
باسم خليل الرمحن إبراهيم وابنه امساعيل عليهما السالم حيث 
يقــول احلافــظ بن كثري ف البدايــة والنهاية ) فــإن ظاهر القرآن 
يقتضي ان ابراهيم 0 هو أو من بناه مبتدءآ وأول من أسســه( 
ولكــن النصوص الــواردة ف ذلك ال تنفي احتمــال وجود البيت 
مبنيــا قبل ذلك,فقــد روي انها بنيت عشــرة مــرات إذا اعتربنا 
البنــاء ف اجلــذور والبناء الرتميمي الشــامل وهــي ,بناء املالئكة 
ألدم عليهــم الســالم,بناء شــيت 0,بناء ابراهيــم وامساعيل 
عليهما السالم,بناء العمالقة,بناء جرهم,بناء قريش,بناء عبداهلل 
بــن الزبري 8,بناء احلجــاج الثقفي, بناء الســلطان مرادخان, 

بناء خادم احلرمني امللك فهد بن عبد العزيز, واهلل أعلم.
 وبدأ خرب بناء الكعبة املعظمة بعد أن جاء إبراهيم 0 بزوجته 
) هاجــر ( وابنهــا امساعيل وهــي ترضعه ووضعهــا عند مكان 
البيــت عنــد دوحة فوق زمزم ، وليس يومئــذ أحد وليس بها ماء 
فوضعهــا هنــاك ، ووضع عندها جرابًا فيه متر وســقاء فيه ماء ثم 
قضــى ابراهيم منطلقًا فتعبته أم إمساعيــل ، فقالت : يا إبراهيم 

أين تذهب ؟ وترتكنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس وال شيء ؟ 
ورددت ذلك مرارًا ، وهو ال يلتفت إليها فقالت لُه اهلل أمرك بهذا 
؟ قال : نعم . قالت : إذن ال يضيعنا ، ثم رجعت فانطلق إبراهيم 
حتى إذا كان عند الثنية حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت ثم 
دعا بهــؤالء الكلمات ورفع يديه يقول ] ربنا إني أســكنت من 
ذريــي بــواد غري ذي زرع عنــد بيتك احملرم ربنــا ليقيموا الصالة 
فاجعــل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 

يشكرون [ ) إبراهيم 37 (
وغــادر إبراهيم 0 وبقيت أم امساعيل ترضع ابنها وتشــرب 
من ذلك املاء ، حتى إذا نفذ ما ف الســقاء عطشت وعطش ابنها 
وجعلت تنظر إليه يتلوى فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت 
جبل الصفا أقرب جبل إليها ، فقامت عليه ، ثم استقبلت الوادي 
تنظــر هل ترى أحدًا ؟ فلم تر أحدًا ، فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرق درعها ، ثم سعت سعي االنسان اجملهد, 
حتــى جاوزت الوادي ثم أتــت املروة فقامت عليها ، فنظرت هل 
ترى أحدا؟ فلم تر أحدًا ففعلت ذلك سبع مرات . قال ابن عباس 
: قال النيب - ) فذلك سعي الناس بينهما ( فلما أشرفت على 
املروة مسعت صوتًا فقالت : صه تريد نفســها ثم تسمعت أيضًا 
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قالــت : قــد أمسعت إن كان عندك غــواث ، فإذا هي بامللك عند 
موضــع زمزم فبحث بعقبة أو قال جبناحه حتى ظهر املاء فجعلت 
حتوضــه وتغرف ف ســقائها وهو يفور, قال ابــن عباس قال النيب 
- ) يرحــم اهلل أم امساعيــل لو تركت زمزم أو قال لو مل تغرف 

من املاء لكانت زمزم عينًا معينًا( .
وقال امللك ألم امساعيل ال ختاف الضيعة فإن ههنا بيت اهلل يبنيه 
هــذا الغالم وأبوه وأن اهلل ال يضيع أهلــه ، وبعد فرتة مرت قبيلة 
مــن جرهــم فنزلوا ف اســفل مكة فــرأوا طائر حيوم فقالــوا : أن 
هذا الطائر ليدور على املاء فذهبوا واســتأذنوا أن ينزلوا بالوادي 
فأذنــت هلــم أم امساعيل وقالــت ال حق لكم باملــاء فوافقوا ... 
وكانت أم إمساعيل حتب االنس بالناس ، وشــب إمساعيل 0 
بينهــم وتزوج منهــم بعد أن تعلم العربية ثــم ماتت أم امساعيل 
فجــاء ابراهيــم 0 يطالع تركته ثم عاد وجــاء ثانية وقال : يا 
امساعيــل إن اهلل أمرنــي بأمر قال : فاصنع مــا أمرك ربك , قال: 

وتعيني؟
قــال : اعينك ، فأخــربه ان اهلل أمره ببناء البيت ف اكمة مرتفعة 
علــى اجلبل ، فعند ذلك رفعًا القواعد من البيت فجعل امساعيل 
يأتــي باحلجارة وإبراهيم يبي وهما يقوالن ] ربنا تقبل منا إنك 

أنت السميع العليم[ »البقرة 127«
وهــو أول بيت بي ف األرض للعبــادة قال تعاىل ] إن أول بيت 
وضع للناس للذي ببكة مبــاركًا وهدى للعاملني [ »آل عمران196« 
وروى البخــاري عــن ابــي ذر 3 قال : قلت : يا رســول اهلل أي 
مســجد وضع ف األرض أول ؟ قال : املســجد احلرام : قال قلت 
ثم أي ؟ قال ) املســجد األقصى ( قلت : كم كان بينهما ؟ قال 
أربعون ســنة ... وكان بنــاء ابراهيم 0 باحلجارة رضمًا بدون 
مونة أو خلطة ماسكة بني احلجارة ، وكانت املالئكة تأتيه باحلجارة 
من مخسة جبال هى:طور سيناء,طور زيتا ولبنان,اجلودي وحراء, 
وكان يبي كل يوم ) ساقًا ( أي صفًا واحدًا من احلجارة وملا انتهى 
اىل موضع احلجر األسود طلب من امساعيل 0 أن يأتيه حبجر 
ليكون عالمة ملوضع بداية الطواف .. فجاء جربيل 0 باحلجر 
األســود وكان بنــاء إبراهيم 0 مســتطيل الشــكل وارتفاعها 
تسعة اذرع )1( )حنو4,32مرت( وجعل هلا بابني مالصقني لألرض 
بدون ابواب ، وجعل بداخلها حفرة لتكون خزانة ومل يســقفها 
وبــي مشاهلا عريشــًا منحنيًا وهــو موضع احلجر اآلن, وتشــري

_______________
1-الذراع = حنو48سم 
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بعض الكتب التارخيية )1( أن عمر بناء إبراهيم عليه 
الســالم يصل إىل اربعة آالف ســنة ، وأن تبع اســعد احلمريي هو 
أول  من جعل للكعبة بابا يفتح ويعلق ، وقيل أن قبيلة جرهم هي 
من فعل ذلك وف عهد قريش وبعد انهدام معظم الكعبة بســبب 
احرتاق كســوة الكعبــة, قررت قريش اعــادة بنائها قبــل البعثة 
النبوية خبمس سنوات ولكنها غريت مساحاتها بعد أن قصرت 
عليهــم النفقة ، حيث قــرروا أن ال يضعوا فيها إال مال طيب )2( 
فاختصروا جزء من بنائها من الشمال وهو ما يعرف اآلن باحلجر 
,ورفعوها ليصبح ارتفاعها )8,64م( ثم اعاد بناءها عبد اهلل بن 
الزبري 8 بســبب تهدم اجزاء من جدران الكعبة املشــرفة بعد 

ان شبت نار ف كسوتها وأثرت على احجارها.
وذلــك عام 65 للهجرة,وكان قد مسع حديث من خالته عائشــة 
4 قالــت: قال رســول اهلل -)ياعائشــة لــوال قومك حديثو 
عهد بشــرك هلدمت الكعبة فألزقتها بــاالرض وجعلت هلا بابني

_______________
1- مثل تاريخ مكة لالزرقي .

 2- اقول حتى املشــركني يعلمون ماهو الطيب وغري الطيب فلم يضعوا ف بناء الكعبة 
مال  الربا او البغايا لعلمهم انه مال غري طيب .

بابآ شرقيآ وبابآ غربيآ,وزدت فيه ستة اذرع من احلجر فان قريشآ 
اقتصرتهــا حني بنــت الكعبة(فقام بهدم مجيــع جدرانها األربعة 
والزقهــا باالرض وجعل هلا ســتورآ يصلي النــاس اليها, وأعادها 
لبنــاء ابراهيــم 0, وزاد ف ارتفاعهــا ليصبــح )12,95م(  
وأخــذ حجارتها من جبل حراء ,ثبري, املقطــع, اخلندمة, حلحلة, 
جبــل الكعبة ومردلــه,مت نقض احلجاج بن يوســف الثقفي اجلدار 
الشــمالي للكعبة واعادها على بناء قريش ,معتقدا أن ابن الزبري 
زاد ف الكعبة ماليس منهًا, ومل يســمع هو وال اخلليفة عبد امللك 
بن مروان حبديث عائشــة السابق اال بعد أن أنهى احلجاج البناء, 
وإعادتهــا علــى ماكانــت عليه أيــام قريش, وقد نــدم عبد امللك 
بــن مروان بعــد أن تأكد من صحــة احلديث, ثم بناها الســلطان 
مــراد الرابع  عام 1040هـ ,بعد انهدم أجزاء منه بســبب ســيل 
عظيم دخل احلرم يوم األربعاء  التاســع عشــر من شــهر شــعبان 
عام الف وتســع وثالثني للهجرة ,ومل  يهدموا مجيع اجلدران بل 
توقفوا عند املدماك األول, ومل حيركوا احلجر األســود وبنوا على 
بنــاء احلجاج, وأخذ حجارتها من الشــبيكة )جبل الكعبة( وهي 
احلجــارة املوجــودة حاليا ,  وهــي أحجار قوية مائلــة للزرقة,وقد 
قــام املــؤرخ حممد طاهــر الكردي بعــد أحجارها عــام 1377هـ 
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ووجدهــا 1614 حجــر منهــا419 حجر للجدار الــذي به باب 
الكعبــة, 449 للجدار الغربــي للكعبة الذي يقابل الباب, 428 
للجدار اجلنوبي من الركن اليماني للحجر األسود, 318 للجدار 
الشمالي الذي به امليزاب, وهذه هي األحجار الظاهرة من اخلارج 
وال تشــمل الداخلية, وأكــرب حجارتها طوله 190ســم وعرضه 
50ســم وأصغرها طوله  50ســم وعرضه 40سم, ومسك جدار 
الكعبة تسعون سنتيمرت, وقد مت استخدام النورة البلدية من مكة 
واجلــص ف البناء,وقــد خضعــت للرتميم 37 مــرة ,كان آخرها 
الرتميم الشــامل ف 8 شــعبان 1417هـ ,ف عهد امللك فهد بن 
عبدالعزيز آل ســعود,بعد ان استمرت 1250 عامًا بدون ترميم 
شامل ،حيث مت خنر الفواصل للجدران اخلارجية وتنظيفها أوإضافة 
حجارة مشــابهة هلا, وتنظيف اسطح احلجارة, ومن الداخل, ومت 
تغيــري ســقف الكعبة وهــو من اخلشــب وعدد اخشــابه حنو 23 
خشــبة, ومت تغيري االعمدة الثالثة الداخلية, وازالة مجيع اللياسة 
الداخليــة, ومت فــك بعــض االحجــار الداخلية وترقيمهــا واعادة 
تركيبهــا خبلطة ماســكة قوية, كما مت حفر حفــرة داخل الكعبة 

حتى مستوى املطاف للتأكد من صالحية اساسات الكعبة. 
وقــد أكد املهندســون الســعوديون الذين أشــرفوا على مشــروع 

ترميم الكعبة املشــرفة وشــاهدوا )1( أساســاتها والــي تبني انها 
أحجــار متداخلــة تداخاًل متينــًا بدون وجود مونــة تربط بينها ، 
وهي ف شكل متاثل شكل أعناق اإلبل, أن حالتها ممتازة وصاحلة 
للتأســيس بدون أي معاجلة هلا وأن هذه األساســات تقاوم عوامل 
التعريــة والســيول اجلارفــة الــي مرت علــى الكعبــة ، وان هذه 
األساســات صاحلــة حلمل مبنــى الكعبة املشــرفة إىل أن يرث اهلل 

األرض ومن عليها )2(
كما مت جتديد  الرخام حلجر امساعيل , ومت الول مرة انشاء مصطبة 
جبانب احلجر االسود لريقى عليها جندي احلراسة لتنظيم عملية 
تقبيــل احلجر االســود, ومت ازالــة الرخام القديــم حلجر امساعيل 

واستبداهلا برخام جديد.
وقد قام خادم احلرمني الشــريفني امللك)3( عبد اهلل بن عبد العزيز 
آل سعود وبالنيابة عن خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد 

العزيز آل سعود بتشريف حفل االنتهاء من الرتميم .
_______________

1- املقصود اساسات ابراهيم عليه السالم )راجع احلرمان الشرفان خالل 100 عام _ رئاسة احلرمني(
2- هذا من اإلعجاز ف بيت اهلل احلرام حيث ان املباني احلجرية املشابهة حيدث فيها هبوط خالل اقل من 100 عام

2- كان وليآ للعهد قي ذلك التاريخ .
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وتقــع الكعبة املشــرفه حتت البيــت املعمور, وهو بيت ف الســماء 
السابعة تطوف به املالئكة عليهم السالم ويتعبدون اهلل كما يطوف 
اهــل األرض حــول كعبتهم فهو كعبة اهل الســماء الســابعة, وعن 
قتادة قال : ذكر لنا ان النيب - قال )هل تدرون ماالبيت املعمور( 
قالوا : اهلل ورســوله اعلم, قال)فإنه مســجد ف السماء حتته الكعبة 
لو خر خلر عليها( واسناده مرسل وقد صححه األلباني. وهي مركز 
األرض كمــا اثبــت ذلك العلــم احلديث فجميع بلــدان العامل حول 
مكة املكرمة والكعبة املشــرفة ,وقواعد الكعبة املشرفة تأخذ شكل 
متوازي مســتطيالت تتجه اركانها حنو اإلجتاهــات األربعة اجلغرافية 
األصليــة, وأطوال جدران الكعبة املشــرفة حنو 10 امتار )من احلجر 
األسود اىل الركن اليماني( وكذلك اجلدار املقابل له من جهة حجر 
امساعيل وحنو 12م ) من احلجر األسود للركن الشامي او العراقي, 

وكذلك اجلدار الذي يوازيه وإرتفاع الكعبة احلالي حنو 14م.
وقــد قال تعــاىل ] لتنذر ام القرى ومن حوهلا[ وللكعبه املشــرفة 
اربعة اركان هي : ركن احلجر األسود ويعترب شرق الكعبة, والركن 
اليمانــي ويعترب جنوب الكعبة املشــرفة, ويقال هلمــا )اليمانيان(
للتغليب, والركن العراقي وهو مشال الكعبة والركن الشــامي وهو 

غرب الكعبة املشرفة, ويقال هلما الشاميان.
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وصف الكعبة من الداخل

يوجد على ميني الداخل للكعبة املشرفة بناء الدرج املؤدي  	 
إىل الســطح ، ويوجد ثالث أعمدة خشــبية حتمل ســقف الكعبة 
املشــرفة وهــي من أقوى أنواع األخشــاب الي ال يعــرف مثلها ،  
وقــد كانت هذه األخشــاب قد وضعها عبــد اهلل بن الزبري 8 
واســتمرت 1250سنة وحميط كل عامود 150سم وقطره 44 
ســم,كما يوجد بعض املعاليق ف هذه األعمده معلق عليها بعض 
هدايا الكعبة, ولكل عامود قاعدة خشبية وقد مت تغري مجيع هذه 
األعمدة والقواعد ف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن 
عبد العزيز ملك اململكة العربية الســعودية عام 1417هـ حيث 
مت اســتبداهلا بأخشــاب  قويــة من شــجر)  التيــك( مت إحضارها 
خصيصآ مــن )بورما( هلذا الغــرض ملقاومتهــا لألرضة)العته(, 
وتغطى ارضية الكعبة املشــرفة برخام من اللون األبيض, وكذلك 
جدرانها األربعة بارتفاع اربعة أمتار دون ان يالصق اجلدار األصلي 
للكعبة,اما املســافة املتبقية حتى الســقف فيغطيها ستارة داخلية 
باللون األخضر, كما توجد بالطة  رخامية واحدة باللون األخضر 
الغامق مابني احلجر األســود والركن اليماني حتدد موضع ســجود 

الرسول - عند فتح مكة.
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ويوجــد داخــل الكعبة عشــرة احجــار كلها من الرخــام االبيض 
كتب عليهاباحلفر على احلجر بعض امساء اخللفاء وامللوك الذين 
رمموا الكعبة املشرفة من القرن السادس اهلجري حتى يومنا هذا, 
ومجيعهــا مرتفعة عــن ارض الكعبة بنحو 144ســم, وال يوجد 
انــارة داخل الكعبة او منافذ لدخول النور, وعند مناســبة غســل 
الكعبة املشرفة يتم اضائتها بواسطة السلم الذي به درج للصعود 

للكعبة, حيث يتوفر به انارة وتكييف ايضآ

باب الكعبة املشرفة

يوجــد للكعبة املشــرفة بــاب ف اجلهة الشــرقية يرتفع عن ارض 
املطــاف حنو 2,25م وارتفاع الباب نفســه 3,10م وعرضه 2م ، 
وقــد مت تغيريه عدة مرات والباب احلالي أمــر بصنعه امللك خالد 
بن عبد العزيز آل ســعود يرمحه اهلل ، بعد أن الحظ وهو يطوف 
قــدم باب الكعبــة املوجود آنذاك ، حيث أصــدر توجيهاته بصنع 
بــاب جديد ، وقد مت صناعتــه من الذهب اخلالص بتكاليف تصل 
اىل 13 مليون ريال ، وقد مت اســتخدام حنو 280 كيلو جرام من 
الذهــب اخلالص واســتغرق العمل ف صناعته حنــو عام كامل ف 
عام 1398هـ , ويســمى اجلزء الذي يكســوه من كســوة الكعبة 

كعبـة املشرفـة
ميـزاب ال
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)الربقع( ولباب الكعبة مفتاح خاص به طوله حنو 25 ســم ,وله 
ثوب خــاص حلفظه, وهذا املفتاح حيتفظ به كبري ســدنة بيت اهلل 
احلرام من آل الشــييب, ومل تفتح الكعبــة بليل ال ف اجلاهلية وال 

ف االسالم        .

ميزاب الكعبة املشرفة

 يوجــد ميــزاب للكعبة املشــرفة مثبــت على ســطحها ف اجلهة 
الشــمالية ومييل حنو حجر امساعيــل 0 ومت صناعته لتصريف 
مياه الســيول اجملتمعة على ســطح الكعبة املشرفة ، وعند غسيل 
السطح ، وأول من صنع ميزابًا للكعبة قريش حينما بنت الكعبة 
سنة 35 من والدة النيب - ،وقد مت تغيريه وجتديده عدة مرات, 
ومــن آخرهــا امليزاب  الذي صنعه الســلطان عبد احلميد خان بن 
السلطان حممود خان عام 1276هـ ، ومت إدخال بعض الرتميمات 
عليه مثل وضع مسامري ف جزئه العلوي ملنع وقوف احلمام عليه 
وذلك ف عهد امللك سعود يرمحه اهلل , وف توسعة امللك فهد بن 
عبد العزيز آل ســعود وترميمه الشــامل للكعبة املشرفة مت تغيري 
ميزاب الكعبة املشــرفة مبيزاب امجــل وأقوى عام 1417هـ وهو 

امليزاب املوجود هذه االيام.

معاليق الكعبة املشرفة وأمواهلا

عندمــا بنى ابراهيم عله الســالم الكعبة املشــرفة حفر حفرة ف 
باطنهــا على ميني الداخــل عمقها ثالثة اذرع)حنــو 1,5م( مبثابة 
اخلزانــة المــوال الكعبــة وهداياها وتســمى )اجلــب( أو )البئر 
األخســف( وقــد وجد الرســول - ســبعني اوقية مــن ذهب مما 
كان يهــدى للبيــت فلــم حيركهــا, وكذلك فعل ابــو بكر وعمر 
8,وقد ذكر الغازي ف تارخيه ان حية كانت داخل هذه احلفرة 
حتمي كنز الكعبة وقد ارسل اهلل تعاىل طائر فأخذها عندما ارادت 
قريش اعادة بناء الكعبة,ويســمى كنز الكعبة )األبرق( لسرعة 
انتقــام اهلل تعاىل فيمــن يتعرض له بســوء, والعلماء على خالف 
ف اســتخدام مال الكعبــة واجلمهور على جــوازه ملصاحل الكعبة 
اوملصلحة املســلمني العامة,وقد اختفت هذه اهلداياواالموال بعد 
عمــارة الكعبة عــام 1040هـ, ومل اجد من يتحــدث عنها, كما 
مت دفــن احلفــرة الي بداخل الكعبــة, ومن تعظيم النــاس للكعبة 
املشــرفة كانوا يعلقون بداخلها كل ماهو مثني ونفيس من اهلدايا 
والصحــف, ومنهــا املعلقات الشــعرية الســبع, صحيفــة قريش 
الظاملة ملقاطعة آل هاشــم وآل عبــد املطلب,العهود ووالية العهد 
مــن بعــض اخللفاء,كما ذكر صاحب كتاب اخلميــس ان الغزالني 
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اللذيــن وجدهمــا عبد املطلــب عندما اعاد حفر بئــر زمزم وهما 
من الذهب كانا داخل الكعبة, وكان ملك فارســي هو )ساســان 
بن بابك( قد اهداها مع حلي اخرى وذهب للكعبة, ومن اشــهر 
معاليــق الكعبــة ف العهد االســالمي قرنا الكبــش الذي فدى به 
امساعيل  والذي ذحبه ابراهيم اخلليل عليهما السالم, كما جاء 
ف تاريــخ االزرقي , وقد مت ازالتهمــا عندما اعاد ابن الزبري 8 
بناء الكعبة املشرفة عام 65هـ, حيث همدا من كثرة مس االيدي 
هلما,كما كان ف الكعبة عدد من اآلهلة والشمسيات واالطواق 
والقناديــل واملصابيــح الذهبيــة والــي يهديها امللــوك واخللفاء 
واالثريــاء للكعبة, وقد تفضل موالي احلــي القيوم على  بدخول 
الكعبة املشرفة عدة مرات ومل اشاهد اال مصابيح قليلة مل امتكن 

من عدها.
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الـطـواُف .. سـنٌن وآداب

الطــواف حول الكعبة املشــرفة مــن اعظم القربــات هلل عز وجل 
فقــد قــال - ) من طــاف بالبيت اســبوعآ )1( اليلغــو فيه كان 
كعــدل رقبة يعتقها( وقال )اليضــع قدمآ واليرفع اخرى اال حط 
اهلل عنــه خطيئــة, وكتب له بها حســنه(  وال يكــون الطواف إال 
بســبعة اشــواط,ويبدأ الشــوط من حماذاة احلجر األسود وينتهي 
به, ويشــرع إستالم احلجر األســود عند كل شوط فإن مل يستطع 
لشــدة الزحام فيكتفي باإلشــارة اليه وقول )اهلل اكرب( او )بسم 
اهلل واهلل اكــرب( ويشــرع للطائف إســتالم الركــن اليماني باليد 
ف كل شــوط وبــدون تقبيل فــإن مل يتمكن فال يشــري اليه. وال 
مانــع مــن تكــرار الطواف بدون نســك عمــرة اوحــج فقد كان 
نبينا حممد - حيرص على اإلســتكثار من هــذه العبادة اجلليلة 
الــي ال ميكــن للمســلم ادائها إال ف املســجد احلــرام , وعن ابن 
عبــاس 8 ان النــيب - كان يــزور البيت كل ليلــة من ليالي 
منى, وكان ابن عمر 8 يطوف ســبعة اســابيع بالليل ومخسة 
بالنهــار وجاء عن حممد بن طارق املكي انه كان يطوف ف اليوم

_______________
1 - يعي سبعة اشواط .

والليلة سبعني اسبوعآ, وينبغي احلرص على السكينة  والطمأنينة 
قدراإلمــكان عنــد الطواف وعدم الــكالم إال للضرورة حيث قال 
- ) الطــواف حول البيت مثل الصــالة إال أنكم تتكلمون فيه 

فمن تكلم فال يتكلمن إال خبري()1( .
ويُســتحب للرجال اإلقرتاب مــن الكعبة وللنســاء اإلبتعاد,فقد 
كانت ام املؤمنني عائشــة 4 تطوف بعد العشــاء األخرة بعيدة 
عــن الرجال وعن الكعبة املشــرفة وكانت تأمــر بإطفاء مصابيح 
احلرم حتى اليراها احد من الرجال, فينبغي للنساء وملن يرافقهن 
الطواف بعيــدآ عن الرجال وعن الكعبة قــدر اإلمكان, وال عربة 
بكثــرة اخلطــا ف البعد, واحرص على عدم ايــذاء اآلخرين وعدم 
رفع الصوت بالدعاء وال يوجد دعاء معني وحمدد لكل شــوط من 
أشــوط الطواف كما يفعــل بعض العامة من القــراءة ف كتيبات 
حتــدد دعاء لكل شــوط, وإمنا يذكــر اهلل الطائف ويدعو مبا شــاء 
ويســن قول ] ربنا آتنا ف الدنيا حســنة وف اآلخرة حسنة وقنا 
عــذاب النــار [ وذلك بني الركنني ) اليماني واحلجر األســود ( 
وقد إختلف الفقهاء ف قراءة القرآن ف الطواف ,فقال الشــافعي 

_______________
1 - أخرجه الرتمذي وصححه األلباني .
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بإستحبابه وقال ابو حنيفه  الينبغي ، وكره أمحد ومالك القراءة 
ف الطواف,وقــال ابــن تيمية ف الفتــاوى البأس بقــراءة القرآن 
ســرآ )1( وينبغــي التأكــد مــن بداية الشــوط وأن يكــون مبحاذاة 
احلجر األســود وكذلك نهاية الشوط,مع إقفال أجهزة االتصال ) 
اجلواالت ( عند الطواف وعدم إيذاء املســلمني الطائفني واملصلني 
بأصــوات نغمات ال ترضي اهلل عز وجــل ، وإهمال هذه اجلواالت 
والنغمــات ووجودهــا ف بيت اهلل احلــرام وأمام الكعبة املشــرفة 
ووســط جنائــز األموات وعلى مســمع مــن الطائفيني اخلاشــعني 
هــو من اإلحلاد ف احلــرم )2( وليس من العقل القــدوم ملكة ملبارزة 
اهلل بهــذه املعاصــي ، كمــا ينبغي عــدم التعرض لكســوة الكعبة 
بالقــص منهــا أو متزيقهــاأو التــربك بها فهــذا من األمــور الي ال 
ترضــي اهلل عــز وجل ويأثــم فاعلهــا ، وال جيوز اســتقبال الكعبة 
او اســتدبارها عند قضاء احلاجة لقوله - ) ال تســتقبلوا القبلة 
بغائــط وال بــول وال تســتدبروها ولكــن شــرقوا أو غربــوا()3(

_______________
1 - راجع املغي ف فقه احلج والعمره لسعيد باشنفر .

2 -  يــرى بعــض العلمــاء ان جمرد رفع الصوت من اإلحلاد ف احلــرم فما بالك بأصوت
اجلواالت والنغمات ف احلرم.

3- متفق عليه وخاصة ف املناطق املكشوفه ف الصحراء وحنوها.

ويســن دخول الكعبة املشــرفة والصالة فيها إن تيسر األمر دون 
إيذاء للطائفني وقد صلى النيب - بني العمودين اليمانيني عندما 
دخلهــا يوم الفتــح مع احلرص علــى الصلوات من خــارج احلجر 
,وينبغــي لك ايها األخ احلاج أو املعتمر التوقف عن الطواف عند 
بــدء صالة امليت واإلجتاه للقبله)الكعبة(واداء صالة اجلنازة حتى 
اليضيــع عليك اجر صالة امليت)مثل اجلبــل العظيم( ثم إكمال 
الطــواف من املكان الــذي توقفت وصليت فيه,وقــد علل بعض 
العلماء كون الكعبة املشــرفة على يسار املسلم اثناء الطواف بأن 
ذلــك هو موافقة للفطرة ,فكل مــاف الوجود يتحرك بهذا اإلجتاه 
فالكواكــب تدور حول الشــمس بهذه الطريقــة وكذلك اجملرات 
حول مركزها , وكذلك األلكرتونات ف الذرة,فالكون كله يسري 
بهــذا اإلجتاه , وهذا له إنعكاســات نفســية وطبيــة إجيابية, وقال 
البعــض إن الكعبة املشــرفة تكون مبثابة اإلمــام للطائف واملأموم 

يكون على ميني اإلمام,فالطواف هو إنتظام مع نظام الكون.
وهذه دعوة لك أخي املسلم وأنت تطوف بالكعبة املشرفة لتتيقن 
وتعلم أنــه اليوجيد مكان على وجه األرض جيوز الطواف حوله إال 
الكعبــة املشــرفة ,فأغتنم فرصــة وجودك ف البلــد احلرام وأعلن 
عبوديتــك و حبك ملــوالك احلي القيــوم ولكعبته املشــرفه وبيته 
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العتيــق وأقلــع  عن دعوة غري اهلل من األوليــاء وغريهم والطواف  
حول اضرحتهم وقبورهم والي تناف التوحيد اخلالص ,ويكفيك 
حــب مــوالك الواحد األحد الــذي وفقك حلج بيتــه وتعمري الود 
معه عز وجل وأســأله عز وجل ماتريد ولن يردك خائبآ فهو أكرم 
األكرمــني وأرحــم الرامحــني , غفــور ودوود ,فاعقــد العزم أخي 
احلبيب إن كنت ممن يذهبون لألضرحه لدعاء األموات والتوســل 
إليهم ,أو تتعلــق بالتمائم والتعاويذ بعد طوافك ببيت موالك أن 
التعود ملثل هذا العمل, وجرب رفع اليدين ودعاء موالك مباشــرة 

وانتظر الفرج .

املـعـجـــن

هــو حفرة صغــرية كانت لصق جــدار الكعبة املشــرفة من اجلهة 
الشــرقية بني باب الكعبــة وركن الكعبة العراقــي وطوهلا مرتان 
وعرضها 112سم وعمقها 28سم, يقال انها عالمة موضع مقام 
ابراهيم عليه الصالة والسالم ، وهي ايضآ عالمة مصلى الرسول 
- يــوم فتح مكة بعد خروجه من الكعبة املشــرفه,وهي مصلى 
جربيــل 0 ، واما ماذكره بعــض املؤرخني من انها مكان عجن 
امساعيل 0 الطني لبناء البيت فهو مستبعد لكون البيت بي 

املعجن ) صورة للبالطات الثمان بشاذروان الكعبة املشرفة (
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بــدون مونة ومل يكن هلا ســقف, وكذلك الصحة لكونها مصب 
لغسيل الكعبة املشرفة , وهو ماذكره ابن جبري ف رحلته ملخالفة 
هــذا االمــر للواقع فمكان احلفرة منحرف عــن باب الكعبة, وقد 
حقــق املؤرخ االملعي حممد طاهر الكــردي 9 تعاىل هذا االمر  
عام 1377هـــ, وأوضح ف كتابه النفيــس )التاريخ القويم ملكة 
وبيــت اهلل الكريــم( ان مــكان احلفرة كان ف صدر االســالم من 
نفــس ارضيــة املطاف من الــرتاب ولكن مت فرشــها برملة بيضاء 
للداللــة على مكانها , فلما مت  فرش ارض املطاف بالرخام جعلوا 
مكانه حفرة كاحلوض حتى اليندرس هذا املكان, وقد مت ســد هذه 
احلفرة لتعثر الطائفني بها عام 1377هـ 1966م, وأبقي مكانها 
عالمة مربعة بني الرخام ويقابلها على الشاذروان رخامة  بلون مميز 
عليه كتابات صعبة القراءة, وقد اشــار الكردي ف كتابه التاريخ 
القويــم ان هــذه االحجار وعددهــا مثانية هي مــن انفس االحجار 
واالثار االســالمية, حيث يرجع تارخيها لعام 631هـ حسب ماهو 
منقوش ف بعضها, وقد حرص كل من جدد املطاف والشــاذروان 
منــذ القدم على االحتفاظ بهذه االحجار ف نفس املكان ، ولونها 

أصفر مائل للحمرة .

االغوات وخدم الكعبة املشرفة
 اختــاذ الطواشــي )اخلصيــان( معــروف قبل االســالم مثل موىل 
يوســف 0 )قطفور( و)اوريغانس( مفســر التوارة ,وأول من 
رتب العبيد خلدمة الكعبة املشــرفة معاوية بن ابي ســفيان 8, 
وقــد ذكر املؤرخــون انهم كانــوا  عبيدآ أرقاء وليســوا خصيانآ, 
وذكــروا  أن أول من اختــذ اخلصيان ف االســالم يزيدبن معاوية, 
ويطلق على اخلصي )الطواشــي( ويســميهم اهل احلجاز )اغا( 
واالغا  لفظ اعجمي معناه الرجل الثري صاحب النفوذ, واغوات 
احلرم او طواشــية املســجد, وروى البخاري ف كتاب النكاح عن 
ابن مسعود 3 قال)كنا نغزو مع رسول اهلل - ليس لنا نساء 
فقلنــا يارســول اهلل اال خنتصي  فنهانا عن ذلــك, وقال القرطيب: 
اخلصــاء ممنوع ف احليوان اال ملنفعة كتطييب اللحم او قطع ضرر 
عنــه, وقد ذكر الكردي ف )التاريخ القويم ( ان أول اســتخدام 
لالغوات )الطواشية( ف املسجد احلرام كان عام 557هـ  بعد ان 
كانوا ف املســجد النبوي, و وكان يشرتط حفظهم للقرآن وشئ 
من الفقه,وان يكون من اخلصيان وان يرابط ف احلرم سبع سنوات 
متواصلــة, وكان يتم إحضارهم بواســطة شــيخ األغــوات ومينح 
اجلنســية الســعودية, وقد مت ايقاف استقدامهم منذ عام1399هـ 
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وحيضون برعاية وتقدير حكومة اململكة العربية السعودية, وهلم 
هذه االيام اوقاف كبرية , وكانوا يقومون ب 42 وظيفة ف احلرم  
مثل تنظيف ارض املطاف وفصل الرجال عن النســاء ف الطواف  
وخدمــة خطيب احلرم وهلــم لباس خاص بهــم ,ومل يتبقى منهم 
ســوى 12 شــخص فقط, وقد توقف تواجدهم ف املسجد احلرام 

اال ف مناسبات خاصة , منذ عام 1430هـ حسب مشاهداتي.
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احلجـر األسـود ) قطعة من اجلنة (

وهو احلجر األســود املنصوب ف الركن الشــرقي للكعبة املشرقة 
ومــن حماذاتــه يبدأ الطــواف حول الكعبــة ، وهو مــن آيات اهلل 
البينات ف حرمه ،وقد وردت األحاديث أنه كان أشــد بياضًا من 
اللــن ولكن ســودته خطايــا بي آدم ،  ويرتفع عــن ارض املطاف 
مــرت ونصف ويتكــون من مثان قطع صغرية أكربهــا بقدر التمرة 
حييط بها طوق من الفضة السميكة , والسواد ف احلجر ف اجلزء 
املنظور واملشاهد لنا فقط, وأما سائر احلجر واملغروس داخل جدار 
الكعبة املشــرفة فهو ابيض، وقد رأه حممد بن نافع اخلزاعي  يوم 
قلعه القرامطه , فرأى الســواد ف رأســه فقــط والبقية ابيض )1( 
وطوله حنو 50ســم, وقــد تعرض لعــدة اعتداءات, من أشــهرها 
اقتــالع القرامطــة )2( لــه عام 317هـــ وأخذوه هلجر باألحســاء

_______________
1 - روى الفاكهي ف اخبار مكة عن جماهد قال:نظرت إىل الركن)يعي احلجر األسود( 

حني نقض إبن الزبري البيت فإذا كل شى منه داخل البيت ابيض .
2 - القرامطة تنسب لرجل من  الكوفة يقال له )قرمط( دعا اىل الزندقة والكفر الصريح 
وهــم مــن الباطنية والذي اعتــدى على احلجر واعتدى على احلجــاج وقتلهم ف احلرم هو 

عدو اهلل ملك البحرين ف ذلك التاريخ ابو طاهر سليمان القرمطي وهم من الروافض .

وبقي عندهم  حنو 22 سنة ثم اعادوه عام 339هـ , وآخر اعتداء 
كان ف عهد امللك عبد العزبز آل سعود عام 1351هـ حينما اقدم 
رجل  فارســي من بالد االفغان  بقلــع قطعة من احلجر وقص جزء 
من كســوة الكعبة املشــرفة  فأعدم عقوبة له ,ومن اخلطأ تسميته 
باحلجر األسعد كما يطلق عليه بعض العامة, والصحيح تسميته 
)احلجر األســود( كما مساه رســول اهلل - وهــو الذي الينطق 
عــن اهلــوى عليه افضل الصــالة وأزكى التســليم. ومن اإلعجاز 
هلــذا احلجر املبــارك ان اهلل عز وجل محاه وعصمــه من ان يعبده 
املشــركون ف اجلاهلية,وسيشــهد هذا احلجر املبارك يوم القيامة 
ملن اســتلمه حبــق , فعن ابن عباس 8 قال: قــال - )ليأتني 
هــذا احلجــر يوم القيامة ولــه عينان يبصر بهما ولســان ينطق به 
يشهد على من يستلمه حبق( وهو آية من آيات اهلل نزل من اجلنة 
قال - ) نزل احلجر األســود من اجلنة وهو أشد بياضًا من اللن 
فسودته خطايا بي آدم ()1( فهو قطعة من اجلنة من موطن املسلم 
األصلي, ويســن تقبيله ومســحه وتقبيل اليد بعد إستالمه باليد 
اتباعــًا لســنة نبينا حممد - أمــا احلجر فهــو ال ينفع وال يضر

_______________
1 - سنن الرتمذي وصححه األلباني .
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وعند الزحام الشــديد )1( يكتفي الطائف باإلشــارة إليه وقول ) 
اهلل أكــرب ( وعــدم ايذاء املســلمني وقد قال - عــن احلجر وعن 
الركــن اليماني ) إن مســحهما حيط اخلطيئة ( )2( . أما اســتالم 
احلجر األسود للنساء فقد قال اإلمام النووي: ال يستحب للنساء 
تقبيل احلجر أو استالمه إال عند خلو املطاف ف الليل ملا ف ذلك 
من ضرر للنساء وضرر الرجال بهن ، وقد روي عن عائشة 4 
أنهــا كانت تطــوف بعيدة عن الرجــال ، معتزلة عــن الرجال ال 
ختالطهــم فقالــت امراءة ) انطلقي نســتلم يــا أم املؤمنني ) يعي 
احلجــر األســود( قالــت » إنطلقي عنــك « أي لوحــدك وأبت ، 
وهناك أحاديث كثرية تدعو فيها لعدم مزامحة الرجال ف استالم 

احلجر .
فــال ينبغي للمســلمة الي آتت بيت موالهــا احلي القيوم تتلمس 
رضاه عز وجل ان حترص على سنة قد تقع بسببها ف منكر عظيم 
من مزامحة الرجال , وليس تقبيل احلجر األسود من شروط احلج 

او العمرة بل هو سنة .
_______________

1 - راجع فضل احلجر األسود لسائد بكداش .
2 - اخرجه النسائي وصححه األلباني .
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الـركـــُن اليمـانـــي

وهــو الركــن الغربي اجلنوبــي للكعبة ، ويســمى الركن اليماني 
لكونــه جهة اليمن ، والســنة اســتالمه باليــد دون تقبيل فإن مل 
يســتطع يســتمر ف طوافه دون اإلشارة اليه باليد والتكبري, وقد 
قال نبيناحممد - عن فضله واحلجر األسود )إن مسحهما حيط 
اخلطيئة( وقد كان - يســتلمه وميســحه بيده الشريفة، وميكن 
إســتالمه ف كل شــوط إن مل يكن هناك إزدحام , وهذا امر يغفل 

عنه كثري من الناس.

مصطبـة احلراسـة

مت إنشــاء مصطبــة اىل جانب احلجر األســود ذات تكييف ســفلي 
مرتفعة جبدار من رخام يرقى عليها جندي احلراسة لتنظيم عملية 
تقبيل الطائفني للحجر األسود عام1417هـ, وميكث اجلندي واقفا 
عليه حنو الســاعة أو الســاعتان, ثم حيل غريه طوال اليوم والليلة, 
وهنا نهنئ ذلك اجلندي الذي مكنه اهلل تعاىل من الوقوف واإلشراف 
علــى عبادة ال ميكن ادائها اال ملســلم واحد ف كل مرة, وللوقوف 
عند قطعة من اجلنة طول عمله , ونذكره بأهمية وقدســية وعظمة 

املكان الذي يقف عنده وما يلزمه من الوقار والتأدب والصرب.

مقام إبراهيم ) ياقوت من اجلنة (

من اآليات البينات ف املسجد احلرام مقام إبراهيم ، وهو موجود 
علــى بعد حنو 6 أمتار شــرق الكعبة املشــرقة وقــد ورد أنه احلجر 
الــذي قام عليــه خليل الرمحــن إبراهيم 0 عند بنــاء الكعبة 
املشــرقة بعد أن ارتفع البناء ، ثم قام عليه مؤذنًا ف الناس باحلج 
بعد أن اكتمل بناء الكعبة ، وقيل أقوال أخرى واهلل أعلم وقد قال 
تعــاىل ] فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا[ آل 
عمــران 97 ( وقال ابن جرير ف تفســري اآليات البينات أنه أثر 
قدمي إبراهيم 0 ف احلجر, وعن عبد اهلل بن عمرو 8 قال: 
مسعت رسول اهلل - يقول) ان الركن واملقام ياقوتتان من اجلنة 
طمس اهلل نورهما,ولو مل يطمس نورهما  ألضاءتا مابني املشــرق 
واملغرب()1( ويبلغ طوله حنو40×40ســم وطول القدم 22ســم  
وعرضها 11ســم وال يوجد أثر لألصابــع فيه ،وقد غاصت قدما 
إبراهيــم 0 ف هــذا احلجر ويتصف بالليونــه ولونه مزيج من 
األبيض واألســود املائل للصفرة وقد حــاله بعض اخللفاء بالفضة 
خشــية التفتيت ومت إنشاء مقصورة له عام 810هو,ومت تطويرها 

_______________
1 - اخرجه الرتمذي وصححه األلباني .
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مثــان مــرات كان آخرها ف عام 1423هـــ ف عهد خادم احلرمني 
الشــريفني امللك فهد بن عبــد العزيز آل ســعود يرمحه اهلل,ومن 
عصمة اهلل ايضآ هلذا املقام وكذلك احلجر األسود ان عصمهما من 
اختاذهما اصنامآ تعبد ف اجلاهلية, فلو كان كذلك ثم جاء اإلسالم 
بتعظيمــه لقال املنافقون  أن اإلســالم اقر إحــرتام بعض االصنام, 
وتسن الصالة خلفه بعد الطواف إن امكن وإن كان هناك إزدحام 
فيجــوز صالة ركعي الطــواف ف أي مكان ف املســجد احلرام , 
وحتى خارج احلرم كما صح ذلك عن فعل عمر بن اخلطاب 3, 
ومن الســنة لصــالة ركعي الطــواف قراءة ســورة الكافرون بعد 
الفاحتة ف الركعة األوىل وقل هو اهلل احد)األخالص( ف الثانية, 
وجتوز صالة ركعي الطواف حتى ف اوقات النهي , وإن كان وقت 
النهــي عن الصالة قــد اقرتب على اإلنتهاء وليــس على الطائف 
مشقة فيمكن تأخري الركعتان حتى إنتهاء وقت النهي, وال يصح 
التمسح به والتربك وال تقبيله ألن ذلك مل يرد عن رسول اهلل - 
وال عن صحابته رضوان اهلل عليهم امجعني, وال بأس بالنظر اليه .

ـْجـر ) احلطيم ( احليِ
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الـِحـجـر ) الصالة داخل الكعبة (

احلجــر بكســر احلــاء وســكون اجليم ، هــو اجلــزء الواقع مشال 
الكعبة املشــرفة على شــكل نصــف دائرة وهو جزء مــن الكعبة 
املشــرفة ، ويســميه البعض احلطيم ألنه حطم مــن الكعبة عندما 
انقصت قريش من بناءها وقد قال - لعائشة 4 ) إ ن قومك 
استقصروا من بنيان البيت, ولوال حداثة عهدهم بالشرك اعدت 
ماتركــوا منه,فإن بدا لقومك من بعــدي ان يبنوه فهلمي  ألريك 
ماتركوا منه( فأراها قريبآ من سبعة اذرع )حنو2,5مرت( والصالة 
ف احلجــر مثل الصــالة ف داخل الكعبة املشــرفة, ومن األخطاء 
تســميته حبجر امساعيل, او انه مدفون به بعض األنبياء , فليس 
هنــاك احاديــث صحيحة يســتند اليهــا قي هذا املوضــوع ويبعد 
احلجــر عن جدار الكعبة حنــو 2,23م , وجتوز صالة النافلة داخل 
احلجــر ولكن ينبغــي إلتزام الســكينة وخفض الصــوت والبصر 
داخل احلجروقــد قال ابن عباس 8: صلوا ف مصلى األخيار, 
واشــربوا من شراب األبرار. قيل: ما مصلى األخيار ؟ قال: حتت 
امليزاب. قيل: ماشــراب األبرار؟ قــال: ماء زمزم, وال جتوز صالة  
الفريضةداخل احلجر, وال الطواف من داخله,  واحلجر من األيات 
البينات ف احلرم قال تعاىل ) فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن 

دخله كان آمنآ وهلل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال 
ومــن كفــر فــإن اهلل غي عــن العاملــني( ال عمــران 97 وقد قال 
البغوي ف تفسريه  ان املقام من األيات البينات, وأنت أيها األخ 
املسلم تتجه لبيت اهلل تعاىل مخس مرات ف اليوم والليلة للصالة 
فــاذا اتيحت لك الفرصة للصالة داخل الكعبة )ف احلجر( وهو 
جــزء مــن الكعبة فأغتنمهــا, وأدع موالك احلــي القيوم وأنت ف 
جــوف بيتــه ولن يــردك خائبــآ, وقــد كان الصحابة رضــوان اهلل 
عليهم حيرصون على الصالة ف احلجر, ولكن لنحرص على عدم 

املزامحة وخاصة للنساء .

الـصـفـا واملـروة 

الصفــا واملروة هي املرتفعان اللذان ســارت هاجر عليهما لطلب 
املــاء ال بنهــا إمساعيــل 0 وهما مــن شــعائر اهلل ويبلغ طول 
املســعى 394,50  وعرضــه 40م, وليس من املشــروع الســعي 
بينهمــا إال حلــج او عمــرة, ومل يكن املســعى مظلــال حتى ظلله 
الشــريف حســني عام 1341هـ ثم جدد املظله امللك عبد العزيز 
آل ســعود 1366هـ , مت من بنائه وتوســعته وتكييفه وجعله عدة 
طوابق عام 1429هـ, ويوجد قريب من الصفا مايعرف بالعلمني 
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األخضرين, وهما مسافة يســتحب السعي بينهما للرجال لفعل 
الرسول - ذلك, وقد قيل انها بسبب ان هذه املنطقة من الوادي 
كانت شــديدة االحندار فكنت ام امساعيل تسعى بشدة بينهما , 
وقيل ملشاهدتها ابنها إمساعيل 0 عند موقع زمزم واهلل اعلم.

املـلـتزم )اعتـاب امللـك(

وهــو مــكان االلتزام مــن الكعبة والدعــاء ، ويقع مــا بني احلجر 
األســود وباب الكعبة ومقداره حنو مرتيــن, واملالحظ ان ابراهيم 
0 اختار مكان باب الكعبة املشــرفة قريبآ من احلجر االســود 
وليس ف وسطها ليكون هذا املكان هو )امللتزم( ويسميه البعض 
)املتعوذ( والســنة وضع الصدر والوجه والذراعان والكفان عليه 
والدعاء مبا شاء  وف أي وقت, وقد قال جماهد: رأيت ابن عباس 
وهو يســتعيذ مابني الركن والباب,كما صح عن عبداهلل بن عمر 
8 انــه الصق صدره ويديه وخده بامللتــزم ثم قال:هكذا رأيت 
رســول اهلل - يفعل والوقوف بامللتزم صورة للعبد الذي ينطرح 
بــني يدي مواله احلي القيــوم هاربآ منه اليه .الئــذآ حبرمه, واقفًا 
علــى اعتــاب بابه.وميكن الوقــوف بامللتزم للحــاج او املعتمر او 
الزائــر لبيــت اهلل احلرام ف أي وقــت وال عالقة لذلك بالنســك 

املـلـتزم )اعتـاب امللـك(
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الي يؤديها احلاج او املعتمر, وال ينبغي للنســاء الوقوف بامللتزم 
عنــد وجود الرجال ملا ف ذلك من اإلختالط واإلحتكاك بالرجال 
ولكن ميكن للمرأة الوقوف خلف امللتزم والدعاء مبا تشــاء فهذه 

األماكن من اماكن استجابة الدعاء ان شاء اهلل .

زمـــزم ) أشـرف مـاء ( 

وهــو اســم البئر الي تقع شــرقي احلجــر األســود وجنوبي مقام 
إبراهيــم 0 ويبلغ عمقه 14م وهو مشــتق من الزمزمة ، وهو 
الصــوت مطلقًا ، ومن أمساءها الشــباعة ، هزمــة امللك وركضه 
جربيــل ، وتنبع هــذه املاء من ثالث عيــون األوىل جهة جبل أبي 
قبيس جهــة الصفا والثانية بالقرب من املروة والثالثة من أســفل 
احلجر األســود وهى األغــزر ، وهذا املاء املبــارك ف حرم اهلل جاء 
بواســطة جربيل 0 ، وقد مت غسل قلب الرسول - به ، فما 
أبركــه من ماء وقد قــال عنه - ) انها مباركة ( إنها طعام طعم 
.. وقــال عنهــا ف حديث جابر بن عبــد اهلل 8 ) ماء زمزم ملا 
شــرب لــه ( وقد حث - علــى التضلع )1( من مــاء زمزم وقال 
انهــا تطفىء احلمى وقــال - ) آية ما بيننا وبــني املنافقني انهم 
ال يتضلعــون )2( مــن زمــزم ( وقد اندثــرث بئر زمــزم بعد عهد 
امساعيــل 0 وذلــك ف عهد جرهم بعد اســتخفافهم حبرمة

_______________
1 - التضلع شرب ماء زمزم حتى ميتليء جنبك واضالعك .

2 - يقول الشــيخ ابن عثيمني ان ســبب عدم تضلع املنافقني انهم اليعتقدون بربكة ماء 
زمزم وفضله وإلن به طعم ملوحة فال يتضلعون منه .



53 52

البيت حتى جدد حفرها عبد املطلب جد الرســول - واســتمر 
النــاس يشــربون منها  بالنــزول للبئرحتى عــام 1425هـ حيث 
مت تغطية املدخل الرئيســي املؤدي للبئر  لالســتفادة من املســاحة 
لصحــن املطــاف وللقضــاء على حــاالت االزدحام الشــديد عند 
الطــواف ف تلك املنطقة ، حيث قامت الرئاســة العامة لشــئون 
املســجد احلرام واملســجد النبوي باســتحداث مواقع لشرب ماء 
زمزم للرجال والنساء داخل احلرم وخارجه ويتم تعقيمه باألشعة 
فوق البنفســجية ويوجد حمطة خاصة ببئر ماء زمزم, وجيوز نقل 
ماء زمزم خارج مكة فقد نقله - ف القرب واألوادي كما يرى 
اجلمهور جواز االســتنجاء مباء زمزم )1( ومن املشروع شرب زمزم 
بعــد االنتهاء من الطواف, وال يتــم اضافة أي اضافات ملاء زمزم , 
لذلــك الينبغي اضافــة أي مواد عليه مثل ريــح الكادي او خالفه 
فماء زمزم له طعم خاص ومميز الينبغي تغيريه, ويسن االستشفاء 
بــه من مجيع االمراض, وقد صح عن نبينا حممد صللى اهلل عليه 

وسلم انه قال)احلمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء, أو قال مباء
_______________

1 - االحنــاف يــرون كراهة ذلك إال على وجه التربك وجــزم بالتحريم الطربي )احكام 
احلرم املكي الشرعية ( لعبد العزيز احلويطان .
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زمــزم( بل ولغريها مــن االمراض , وحتى حلاجــات الدنيا, فماء 
زمزم ملا شرب له.

كسوة الكعبة املشرفة وغسلها 

أول من غســل الكعبة املشــرفة هو نبينا حممد - يوم فتح مكة 
بعــد تطهريهامن األصنام حيــث كان يوجد بها وحوهلا حنو360 
صنم واســتمر اخللفاء الراشدون وامللوك ف هذه العادة اإلسالمية 
ويتم هذه األيام غســل الكعبة املشــرفة من الداخل مرتان ف العام 
حيث يقوم خادم احلرمني الشــريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
ملك اململكة العربية السعودية أو من ينيبه مثل أمري مكة صاحب 
الســمو امللكــي األمري / خالــد الفيصل بــن عبد العزيز بغســل 
الكعبــة املشــرفة مــن الداخــل ، حيث يتم غســل أرضيــة الكعبة 
وهــي من الرخام وكذلــك جدرانها األربعة الداخليــة بارتفاع حنو 
3 أمتــار وذلك مباء زمزم املخلوط بدهــن العود والورد, ثم إخراج 
املاء وتنشــيفيها وتطييبها ، ويشاركه كبري سدنة بيت اهلل احلرام  
الشــيخ / عبــد العزيز الشــييب وســدنة البيت ورئيس الرئاســة 
العامة لشــئون املســجد احلرام واملســجد النبوي  الشيخ / صاحل 
احلصــني ونائبه الشــيخ الدكتور / حممد بــن ناصر اخلزيم وعدد 

من املســئولني وسفراء الدول اإلسالمية وعدد من املواطنني ونظرًا 
لضيق مســاحة الكعبة املشــرفة , لذلك فيتم حتديــد امساء معينة 
مســبقآ للســماح هلا بالدخول, ودخول الكعبة مستحب لدخوله 
- هلا , وقد جاء ف كتاب شــفاء الغرام للفاســي انه - دخل 
الكعبة املشــرفة اربع مرات, ولكن ليس هلذا عالقة بنســك احلج 
والعمرة, وينبغي ملن وفقه املوىل عز وجل وأذن له بدخول بيته أن 
يتحلى باخلشــوع والســكينة واآلدب, وميكنه بعد الدخول االجتاه 
مباشــرة للجدار املقابــل للباب )الغربي( وقبــل ان يصل للجدار 
املذكــور بنحو ثالثة اذرع )حنو مرت ونصــف املرت( يصلي ركعتان 
لثبوت ذلك عن نبينا حممد - عند فتح مكة كما عند البخاري, 
وهي مثل حتية املســجد, ويدعو ف جوانب الكعبة ويسبح وحيمد 
اهلل تعــاىل الــذي مكنه للدخول القــدس بقعة علــى وجه االرض, 
وحيرص على عــدم ايذاء احد, وقد اختلف العلماء ف جواز صالة 
الفريضــة  داخل الكعبة فقــال احلنابلة الجتوز واجازها املالكية مع 
الكراهة الشــديدة واجازهابدون كراهة الشــافعية واالحناف ,وال 
ينبغي االشــتغال بغري التضرع للموىل عــز وجل والدعاء خبريي 
الدنيــا واالخرة, وال يشــتغل بالنظر الجــزاء الكعبة وتفصيالتها 
اال لباحــث او مهتــم بتارخيهااو الصالحها , والشــك أن من دخل 
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بيــت ملك امللــوك ودعا اهلل فلن يــرده خائبآ فهو عــز وجل اكرم 
االكرمــني لعباده ف كل مكان فما بالك مبن يدخل بيته عز وجل, 
وأما كســوة الكعبة املشرفة فأول من كســاها هو امساعيل 0 
وقيــل أنــه تبع احلمريي وهــو الثابت, وهو من ملــوك اليمن وقد 
كســاها باخلصف ، وهي ثياب غليظة ثم كساها املعافري ثم املالء 
ثم كساها الكثريون ف العهد اجلاهلي وكانوا يعدون ذلك واجبًا 
دينيًا لتعظيمهم للكعبة املشــرفة خاصة بعد حادثة الفيل ، وكان 
متاحــًا لكل من أراد كســوة الكعبة ف أي وقــت, وكانت توضع 
فــوق بعــض فإذا ثقلــت أو بليت ازيلت عنها وقســمت أو دفنت 
وكان أبــا ربيعة عبد اهلل بن عمر املخزومي قد أصاب ثراء واســعًا 
ف اجلاهلية فقال,أنا اكســوها وحدي سنة وقريش سنة, فوافقت 
قريــش, وظل يكســوها حتى مــات, ومسته قريــش العدل, وبعد 
ان فتح الرســول - مكة ، مل يســتبدل الكســوة املوجودة حتى 
احرتقت على يد امراءة كانت تريد جتمريها ، فكســاها الرســول 
- بالثياب ثم كســاها اخللفاء الراشــدون ومن بعدهم بالقباطي 
واســتمر اخللفاء وامللوك ف هذه العادة ف أوقات خمتلفة وبأنواع 
خمتلفــة من األلبســة وكان يتــم احضار الكســوة ف بداية العهد 
الســعودي  من مصر ف موكب يســمى ) احملمــل املصري ( وف 

شــهر حمرم1346هـ أمــر امللك عبد العزيز بــن عبد الرمحن آل 
سعود بإنشاء دار خاصة لكسوة الكعبة ومت افتتاح املصنع ف نفس 
العام ف مكة املكرمة واستمر حتى عام 1357هـ حيث مت جتديده 
، وف عــام 1397هـــ مت افتتاح مصنع الكســوة اجلديد بأم اجلود 
مبكــة املكرمة ومت تزويده بأحدث املعدات إلنتاج الكســوة بأيادي 
ســعودية مع بقاء اإلنتاج والتطريز اليــدوي ، ويبلغ ارتفاع ثوب 
الكعبة 14م ويوجد ف الثلث األول حزام الكسوة بعرض95سم 
وقــد كتــب عليه آيات قرآنيــة خبط الثلث املركــب حماطة بإطار 
من الزخارف اإلســالمية ومطرز بتطريز بارز مغطى بســلك فضي 
مطلــي بالذهب ويبلغ طول احلزام 45م كما يوجد ســتارة خاصة 
ببــاب الكعبة املشــرفة ويطلــق عليها اســم ) الربقــع ( وقد بدأ 
صناعتهــا عــام 810هـــ ومســاحتها 6,32 × 3,30م وهــي من 
نفس قماش الكســوة من احلرير األسود, كما يوجد ستارة خاصة 
جبدران الكعبة املشــرفة من الداخل وهي باللون األخضر وال جيوز 
حماولة قص شى  من كسوة الكعبة املشرفة او التعرض هلا بأألذى 
,ويتم كسوة الكعبة هذه األيام مرة واحدة ف العام ف يوم التاسع 

من شهرذي احلجة من كل عام .
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مفتاح باب الكعبة ) حيتفظ به كبري سدنة الكعبة املشرفة (

سدنـة الكعبـة املشرفـة

الســدانة واحلجابة مبعنى واحد وهي تولي خدمة البيت او الكعبة 
املشــرفة وفتــح الباب وإغالقه, وقــد كانت الســدانة قبل قريش 
لقبيلــة طســم وهــي قبيلة من قوم عــاد ، ثم وليتهــا خزاعة ، ثم 
وليهــا قصي فأعطاها لولده عبد الدار ، وأعطاها عبد الدار لولده 
عثمــان وهكذا حتى وصلــت لعثمان بن طلحه ثــم اىل ابن عمه 
شــيبه, وهي ف ابناء شــيبة حتى اآلن  بأمر من الرسول - حني 
دفــع اليهــم مفتاح الكعبة ف عــام الفتح وقــال ) خذوها يا بي 
أبــي طلحة خالدة تالدة الينزعها عنكــم إأل ظامل ( وهذه العائلة 
معروفــة هــذه األيام بأســم عائلة )الشــييب( وحيتفظــون مبفتاح 
الكعبة املشــرفة ف بيت كبري الســدنة, كما كان يتم تســليمهم 
ثوب الكعبة املشــرفة  القديم عند كسوة الكعبة بالثوب اجلديد, 
ولكن يتم اإلســتعاضة عن ذلك هذه األيام مببالغ مالية يتم دفعها 
آلل الشــييب ، وحتتفظ احلكومة الســعودية بالكســوة حيث يتم 

توزيع اجزاء منها على رؤساء الدول وزوارها.
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تاريخ بناء وتوسعة املسجد احلرام )1(

مل يكــن للمســجد احلــرام ف العهد النبــوي جــدران حمدقة به 
غــري أن بــني الــدور احمليطة بــه أبوابًا يدخــل منها النــاس من كل 
نواحيــه فلما ضاقت على الناس اشــرتى عمــر بن اخلطاب 3 
دورا فهدمها لتوســعة املســجد احلرام وأبــى بعض أصحاب الدور 
أن يأخــذوا مثنها ومتنعوا )2( من البيــع فوضعت امثانها ف خزانة 
الكعبة حتى أخذوها ثم أحاط على البناء جبدار,وكانت مســاحة 
املســجد احلرام حنو 1400م مربع, ثم كثر الناس ف عهد عثمان 
بن عفان 3 فوســع املســجد احلرام ، وهكذا توالت التوسعات 
ف عهد اخللفاء وامللوك وعددها ثالث عشــرة توسعة كان آخرها 
توســعة خادم احلرمني الشــريفني امللك فهد بن عبد العزيز 9 
والــي تعد أكرب توســعة ف تاريخ املســجد احلــرام حيث مت زيادة

_______________
1 - يوجــد على وجه االرض حرمان فقط املســجد احلرام مبكه باتفاق العلماء واملســجد 
النبــوي حســب رأي مجهور العلماء وأما بيت املقدس فهــو ليس حبرم وقال ابن عثيمني 
9 » مايوجــد ف بعض التعبــريات ثالث احلرمني  املوهمة بكــون بيت املقدس حرمآ 

عبارة ينبغي جتنبها« .
2 - تاريخ مكة لالزرقي .

مســاحة املسجد احلرام لتصح 356 الف مرت مربع بعد أن كانت 
152200مرت مربع ، ومت تهيئة الساحات وسطح املسجد احلرام 
ألول مرة للمصلني ويتسع املسجد احلرام لنحو مليون مصل وهو 
مكــون من ثالث طوابق مبا فيها القبو)البــدروم( ومت وضع رخام 
خــاص الرض املطاف وســاحاته امسه )تاســوس( مت احضاره  من 
اليونــان, وهو رخام خــاص مسكه اكثر من 5ســم, بينما اليزيد 
مسك أي رخام آخر عن 2,5ســم, ويتميز هذا الرخام باحتفاظه 
بالرطوبــة الــي ميتصها ليآل وخيرجها نهارآ , مما ســاهم ف برودة 
املطاف والســاحات  حتى ف اشــد درجات احلرارة الي تصل اىل 

49 درجة صيفآ , وال صحة لوجود مياة حتت الرخام . 
ويوجــد بــه 155 بابــًا منهــا 3 أبــواب رئيســة ، وكان يوجــد 
باملســجد احلــرام اربــع مقامــات الئمة الســنة األربعــة )املالكي 
,الشــافعي,احلنفي,احلنبلي( وتذكركتــب التاريــخ )1( ان بدايــة 
بنائها  كان  ف القرن اخلامس اهلجري, وقد مت إزالتهاعام 1377هـ 

_______________
1 - كتاب تاريخ عمارة املســجد احلرام لباســالمه , واملقامات  عبارة عن اســاطني  جيتمع 
فيهــا اتباع كل مذهب وكان املقام الشــافعي خلف مقام ابراهيــم, واملالكي قبالة الركن 

اليماني, واحلنفي قبالة امليزاب, ثم احلنلي  بني احلجر االسود والركن اليماني . 
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بعد بدء مشروع توسعة املطاف ف العهد السعودي, وكانت الصلوات 
تقام خلف باب الكعبة ف اجلهة الشرقية من املسجد احلرام فقط ، حتى 
عهــد اخلليفة عبد امللك بن مروان, حيث امر والي مكة خالد القســري 
بــادارة الصفــوف حــول الكعبة وأقــره علمــاء عصره كعطــاء وغريه, 
ويوجــد للحرم 9 مــآذن ) منائــر ( ترتفع بنحــو92م )1(، ويوجد ف 
الطابــق الثاني مســار خاص بعربــات الطائفني من كبار الســن والعجزة 
ومصاعــد خاصــة بهم .كما يوجد للمســجد احلرام حاليًا عشــرة أئمة 
يؤمــون املصلــني ف الصلوات اخلمــس واجلمع واألعياد وهم الشــيخ/
حممــد بــن عبد اهلل الســبيل ، الشــيخ الدكتور/صاحل بــن عبد اهلل بن 
محيــد ، الشــيخ الدكتور/عبــد الرمحــن بن عبــد العزيز الســديس ، 
الشــيخ الدكتور / سعود بن إبراهيم الشريم ، الشيخ الدكتور/أسامة 
بن عبد اهلل خياط ، الشــيخ/صاحل آل طالب، الشيخ/عبداهلل اجلهي، 
الشــيخ / ماهر املعيقلي ، الشــيخ الدكتور/خالد الغامدي ، والشــيخ 
الدكتور/فيصــل غــزاوي ، ومجعيهم غري متفرغــون لإلمامة ولديهم

_______________

1 - يتم هذه األيام » 1433هـ - 2012م « إضافة منارتان لتصبح 11 منارة ضمن توسعة
امللك ) عبد اهلل ( اجلديدة للحرم .
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أعمال أخرى )1(  كما يوجد للمسجد احلرام12 مؤذن هم/عبداهلل 
اســعد ريس ،  حممد يوســف مؤذن ، حممد علي شــاكر,حممد 
ســراج معروف، علي امحد مال، نايف صــاحل فيده، فاروق عبد 
الرمحــن حضراوي ، امحد عبداهلل بصنوي ، توفيق عبد احلفيظ 
خــوج, ماجد ابراهيم عباس ، د عصــام علي خان ، امحد يونس 
خوجــه وأمحد علــي حناس ، يقومون باألذان ف مكان يســمى ) 
املكربيــة ( وهو بنــاء خلف الكعبة املشــرفة من اجلهــة اجلنوبية 

وشيخ املؤذنني هذه االيام الشيخ/نايف بن صاحل فيده .

طيـب الكعبـة املشرفـة

طيب الكعبة املشــرفة امر قديم قبل االســالم ، وقد اقره الرسول 
-, وكانت ف بعض االحيان تطلى كاملة بالطيب, وقد اجرى 
معاويــة 3 الطيب للكعبة املشــرفة عند كل صــالة, وف عهد 
عبداهلل بن الزبري 3 كانت جتمر كل يوم ويزداد يوم اجلمعة,وقد 
طيبهــا دهنآ وتلطيخآ من داخلهــا وخارجها حني فرغ من بنائها,

_______________
1 - الشيخ السبيل عضو بهيئة كبار العلماء والشيخ بن محيد رئيس جملس القضاء, وكل من
الشيخ السديس والشريم ,اخلياط.املعيقلي,اجلهي , الغامدي والغزاوي أعضاء بهيئة التدريس 

جبامعة أم القرى والشيخ أل طالب يعمل بالقضاء)راجع ائمة احلرم ومؤذنوه للمؤلف( .

ويعترب بعض الفقهاء ان تطييب الكعبة املشرفة نوع من تطهريها 
الذي امر اهلل تعاىل به ، وقد روى األزرقي ان عائشــة 4 قالت 
  )ألن اطيــب الكعبــة احــب الي من انفــاق الذهــب والفضة (
وقالت ايضآ)طيبوا البيــت فان ذلك من تطهريه( ويتم تطييبها  
بدهن العود والورد واملسك ,وف هذه االيام يقوم موظف خمتص 
برئاسة احلرمني بتطييب احلجر االسود, ويسمح لبعض اهل مكة 
املكرمة بتطييــب الركن اليماني وامللتزم وباقي الكعبة املشــرفة 

دون احلجر االسود.
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ْي انيِ الَفْصُل الثَّ
َها َمَة َوآَدابيِ َة املَُكرَّ ُل َمكَّ َفَضائيِ

فضائل مكة املكرمة

أكــدت النصــوص القرآنية والســنن النبوية املطهــرة على حرمة 
مكــة املكرمة وقداســتها وأنها حرم اهلل األمــن ، كما أثبت العلم 
قدميــًا وحديثــًا أنهــا مركــز األرض ، حيث كان العــامل اجلغراف 
املســلم ) اجليهانــي ( الذي عــاش ف القرن الرابــع اهلجري قد 
اهتــدى لرســم الكرة األرضية وحــدد موقع مكــة املكرمة عليها 
ورســم املســاقط ألقطار الدائرة عليها ، فإذا بها تلتقي مجيعًا ف 
موقــع البيــت احلرام ، وإذا به يشــكل مركز العــامل ، وف القرن 
العاشر اهلجري قام اجلغراف املسلم )الصفاقسي( عام 958هـ ـ 
1001م بتطوير األحباث اجلغرافية ورسم الكرة األرضية بهدف 
حتديــد مواقــع القبلة جلميــع املســلمني ف األرض وتوصل اىل أن 
مكــة املكرمــة هي مركز الكــرة األرضية وف عــام 1393هـ قام 
اجلغراف املصري املســلم الدكتور/حســني كمال الدين األســتاذ 
جبامعة الرياض)امللك ســعود حاليــا( والقاهرة ببحوث لتحديد 
اجتــاه القبلــة فأكــدت أحباثــه على اثبــات نظريــة ) اجليهاني ( 
والصفاقســي وأن مكــة املكرمة هــي مركز اليابســة,وقد طالب 
بعقــد مؤمتــر علمي عاملي لالعالن أن مكة هــي مركز األرض وأن 
التوقيــت العاملــي جيــب أن يرتكز عليهــا ولكنه تــوف قبل امتام
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مشــروعه ) 1( كما قام الدكتور/مسلم شــلتوث باملعهد القومي 
للبحوث الفلكية مبصر بإجراء حبوث اثبت فيها علميًا وجغرافيًا 
أن قواعد الكعبة املشــرفة تأخذ شــكل متوازي مستطيالت تتجه 
أركانهــا حنــو االجتاهات األربعــة اجلغرافيــة األصليــة وأن احلجر 
األســود هــو اجتاه الشــرق والركــن اليمانــي هو باجتــاه اجلنوب 
والركن الشــامي اجتاه الشمال والركن العراقي اجتاه الغرب وقال 
ان احلســابات الفلكية احلديثــة اثبتت أن قواعد الكعبة املرســاة 
واحملــدودة منذ بــدء اخلليفة متثل مركز أطــراف األرض كلها وأن 
مكــة املكرمة هي ) صرة (العــامل وهو األمر الذي يؤكد اإلعجاز 
املعمــاري )2( ف بناء الكعبة املشــرفة وقد قــال تعاىل ] لتنذر أم 
القــرى ومــن حوهلا [ مما يعــي أن مجيع بلــدان األرض هي من 
حول مكة وقد حرمها اهلل يوم خلق السماوات واألرض واختصها

_______________
1 - التوقيت العاملي هذه االيام يعتمد على توقيت مدينة)غرينتش( بربيطانيا وقد فرضته بقوتها 
العسكرية ,بيما التصلح علميآ لتكون مكز للتوقيت العاملي الحنرافها بدرجة )8,5( عن الشمال 
اجلغراف  بينما تتوســط مكة املكرمة  اليابســة ,ونأمل من العلماء واهليئات االسالمية املتخصصة 
طــرح هذا املوضوع من جديد لتحديد )مكة( للتوقيت العاملــي, وقد طالبت بهذا املوضوع خاصة 

بعد ان امر امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بانشاء ساعة مكة الي تعد االعلى ف العامل .
2 - موقع اإلعجاز العلمي ف القرآن ف الشبكة العنكبوتية .

ببنــاء بيته العتيق فيهــا ، وختتص مكة املكرمة بعدد من الفضائل 
ف داخــل حدودها الي هي موقوفة مــن عند اهلل عز وجل ,حيث 
كان حتديــد احلــرم بوحــي من اهلل وقــد نزل جربيــل 0 لريى 
إبراهيــم 0 بانــي البيت العتيــق مواضع أنصــاب احلرم ،وقد 
اســتدل العلماء أمثال عطاء بن أبي رباح وغريه من علماء عصره 
وشــيخ اإلســالم ابن تيميــة وابن بــاز رمحهم اهلل مجيعــًا إىل ان 
مكة كلها حرم واســتدلوا بقوله تعاىل ] يا أيها الذين آمنوا إمنا 
املشــركون جنس فال يقربوا املســجد احلرام بعــد عامهم هذا وإن 
خفتــم عيلة فســوف يغنيكم اهلل مــن فضله إن شــاء إن اهلل عليم 
حكيم [ التوبة 28، وقال القرطيب ، يطلق املسجد احلرام على 
مجيع احلرم ولذلك حيرم متكني املشركني من الدخول ملكة ، وقال 
فــإذا جاء رســول منهــم ) أي املشــركني ( خرج اإلمــام إىل احلل 
ليســتمع )1( ما يقول وكذلك قوله تعاىل ] سبحان الذي أسرى 
بعبده لياًل من املســجد احلرام إىل املســجد األقصى [ اإلســراء ، 
وقد أخرج البخاري ومســلم والنســائي وابــن ماجه وابن مردوية 
عن طريق يونس بن عن أبي شهاب عن أنس 3 أن أبو ذر 3 

_______________
1 - تفسري القرطيب .
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كان حيــدث أن رســول اهلل - قال ) فرج ســقف بيي وأنا مبكة 
فنزل جربيل ففرج صدري ثم غســله مباء زمزم ، ثم جاء بطشت 
مــن ذهب ممتلىء حكمــة وإميانًا فأفرغه ف صــدري ثم أطبقه ثم 
أخــذ بيــدي فعرج بي إىل الســماء ، كما ورد أنه - أســرى به 
مــن بيــت ) أم هانــيء ( وكلها تــدل على أن املقصود باملســجد 
احلرام كل حدود مكة املكرمة )1( وقد جاء ف كتاب احلرم املكي 
الشــريف واألعــالم احمليطة بــه للدكتور / عبد امللــك بن دهيش 
املــؤرخ املعروف أن حد احلرم من جهــة الطائف على طريق عرفة 
حنــو 15,5كلــم ومن جهــة الطرق احملــاذي لوادي خنلــة ) طريق 
الســيل ( يبلغ 13كلم ومن جهة التنعيم بطريق املدينة يبلغ حنو 
6كلــم ومن جهة اليمن ) طريق الليث ( حنو 17 كلم ومن جهة 
جعرانة 18كلم ومن جهة طريق جدة ) الشميسي يبلغ 20كلم 
وقد رســم دائرة للحرم يبلغ طــول قطرها 127 كلم وأوضح ف

_______________
1 - يرى علماء آخرون أن املقصود مسجد )الكعبة( فقط امثال النووي وبعض احلنابلة 
وإبن عثيمني)راجع االحكام الشــرعية للحرم املكــي لعبد العزيز احلويطان واالحوط ملن 
كان مبكــة لضمــان مضاعفة الصــالة )100 الف صالة( ان حيــرص على صالة الفروض 

باحلرم قدر اإلمكان خاصة للرجال .

كتابــه اجليد ان مســاحة احلــرم هي 550300 مرت مربــع , وأن هناك 
934علمــًا حــول احلرم وأشــار ف حبثــه إىل أن أســباب حتريم احلرم 
وملاذا تبتعد املسافات من احلرم وتقرتب من جهة أخرى ، هو ما أورده 
املؤرخون ف تاريخ مكة مثل األزرقي والفاكهي ، وهو أن مواقع وقوف 
املالئكة وهم حيرسون آدم 0 عندما أهبط لألرض من سكان األرض 
وهــم يومئــذ من اجلــن هو حدود احلــرم ، والرأي الثانــي أن آدم 0  
عندما أهبط لألرض نتيجة اخلطيئة ف أكل الشــجرة بكى بكاء شديد 
، واشــتد حزنه فعــزاه اهلل خبيمة من خيام اجلنــة وضعها مبكة مبوضع 
الكعبــة وكانــت ياقوته محراء وفيها نــور من نور اجلنــة فكان مكان 
انتهاء ذلك النور هو حدود احلرم والرأي الثالث أنه نور احلجر األسود 
الذي جاء به جربيل 0 إلبراهيم 0 عندما كان يبي الكعبة وقد 
أضــاء ف مجيع اجلهات األربع فحرم اهلل ما انتهى إليه نوره والصحيح 

أنها توقيفيه وأن أسباب اختالف حدود احلرم ال يعلمها إال اهلل .
وقــد مت جتديــد أنصــاب وإعــالم احلرم ف زمــن الرســول - حيث 
بعــث عام الفتح أســدا اخلزاعــي فجدد أنصاب احلــرم وقد مت جتديده 
عــدة مرات ف العصور اإلســالمية وكان آخرها قيام اململكة العربية 
الســعودية بتجديد شــامل ملواقع أنصاب احلــرم وتعيني حدود احلرم 

واألودية احمليطة باحلرم .
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مـن فضائـل مكـة املكرمـة
) حرمـة مكـة املكرمـة (

حــرم اهلل مكة املكرمــة وجعلها بلده احلرام منذ خلق الســموات 
واألرض قــال تعاىل ] إمنــا أمرت أن أعبد رب هــذه البلدة الذي 
حرمها وله كل شــيء وأمرت أن أكون من املســلمني [ ) النمل 91 
( وقال - ) هذا البلد حرمه اهلل يوم خلق الســموات واألرض ، 
فهو حرام حبرمة اهلل اىل يوم القيامة ...()1( فال يقطع شجرها ، 
وال ينفر صيدها ، وال خيتلى شوكها )2( وال حتل لقطتها إال ملعرف 
)3( وقــد قــال - ) إن اهلل حبــس عن مكة الفيل وســلط عليها 

رســوله واملؤمنــني وإنهــا مل حتل ألحــد كان قبلــي ، وإنها أحلت 
لي ســاعة من نهــار وإنها لن حتل ألحد بعــدي ، فال ينفر صيدها 
وال خيتلــى شــوكها وال حتل ســاقطتها إال ملنشــد()4( وقد أقســم

_______________
1 - صحيح مسلم .

2- ذهب ابو حنيفه وامحد حلرمة الرعي ف احلرم واجاز مالك والشافعي ذلك وكذلك اخذ العلف لبهائمهم
3- قــال ابو حنيفه ومالك ان حكم اللقطه بها كحكمه بغريهامن املدن وقال الشــافعي

ورواية عن امحد ان لقطتها للتعريف وال يتملكها .
4- صحيح البخاري .

عــز وجــل بها لعظم شــأنها ومنزلتها  قال تعاىل ] ال أقســم بهذا 
البلــد () البلــد1 ( وتبقى مكة مهوى أفئدة املســلمني ونبع العلم 
واهلــدى إىل أن يــأذن اهلل ببدء عالمات الســاعة وخراب الدنيا قال 
- ) ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج ( )1(

) دعوة ابراهيم اخلليل 0 ملكة واهلها (

دعا إبراهيم 0 بعد أن أسكن ولده إمساعيل وزوجه هاجر مكة 
املكرمــة هلذا البلد احلرام بأن يرزقهم اهلل من الثمرات وأن يبعث 
فيهــم نبيًا منهم قــال تعاىل ] ربنا إني أســكنت من ذريي بواد 
غــري ذي زرع عند بيتك احملرم ربنــا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة 
من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشــكرون [ 
) إبراهيــم 37 ( وقــال عز وجــل ] ربنا وابعث فيهم رســواًل منهم 

يتلو عليهم آيتك ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم إنك أنت 
العزيز احلكم [ ) البقرة 129 ( فاســتجاب عز وجل لدعوة خليله 
إبراهيم وبعث فينا حممد - ورزق أهل هذه البلدة من الثمرات 

وجعل أفئدة املسلمني تشتاق ملكة وأهلها .
_______________

1 - رواه البخاري عن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه .
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) مـــأرز اإليـمـــان (

مــن فضائل هذه البلدة املباركــة انها مأرز اإلميان مع املدينة املنورة 
حيث قال - ) إن اإلســالم بدأ غريبا وســيعود غريبًا كما بدأ 
وهــو يأرز بني املســجدين ، كما تأرز احليــة ف جحرها ()1( وهي 
شــهادة من الرســول - ألهل هاتني البلدتني وأن اإلميان يتجدد 

فيهما .

) مضاعفة أجر الصالة يف املسجد احلرام (

املسجد احلرام أول بيت وضع للناس وأول موضع يعبد فيه اهلل عز 
وجل ف األرض وقد أكرم عز وجل عباده ف هذا املكان مبضاعفة 
أجــر الصالة فيــه عن غريه فعن جابر بن عبــد اهلل 3 قال: قال 
- ) صالة ف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال 
املسجد احلرام وصالة ف املسجد احلرام أفضل من مائة الف صالة 
فيما ســواه ( أخرجه امحد وصححه األلباني, وقد حسبها بعض 
العلماء فقالوا: إن صالة واحدة باحلرم أفضل من صالة 55 ســنة  

وستة اشهر وعشر ليال خارج احلرم وهو مايعادل عمر إنسان,
_______________

1 - صحيح مسلم .

 وصالة مخســة فروض افضل من صالة 277 ســنة خارج احلرم, 
بــل ذهب عدد من العلماء اىل ان صــالة النافلةوصالة امليت وأي 
اعمال تعبديــة ف احلرم امثال الصيام)1( والصدقة وقراءة القرآن 
تضاعف مبائــة الف,كما أنه ال يوجد وقت نهي للصالة ف احلرم 
سواء صالة ركعي الطواف أو أي صالة نافله لقوله صلى اله عليه 
وســلم)يابي عبد مناف,المتنعن أحدآ طــاف بهذا البيت,وصلى 

أي ساعة شاء  من ليل أو نهار()2( .

) مكة أحب البالد إىل اهلل (

أكــدت النصــوص الشــرعية أن هذا البلــد احلرام هــو أفضل البالد 
وأحبها عند اهلل عز وجل وعند رسوله - فعن ابن عباس 8 قال 
: قــال - ) ما أطيبك مــن بلد ، وما أحبك إلي ، ولوال أن قومك 
أخرجونــي مــا ســكنت غــريك )3( وقــد ورد أن كل األنبياء حجوا 
إليهــا فأما إبراهيم 0 ونبينــا حممد - فبداللة القرآن الكريم 
، وأمــا موســى ويونس عليهما الســالم فقــد روي ابن عباس 8 

_______________
1 - قال بذلك  احلسن البصري واما  مضاعفة صالة النافلة ف احلرم فعليه إطالق االحاديث الصحيحه .

2- أخرجه أبو داوود وصححه الرتمذي .
3- رواه الرتمذي .
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أنه قال ســرنا مع رســول اهلل - من مكة إىل املدينة فمررنا بواد 
فقــال ) أي واد هــذا ؟ فقالوا وادي االزرق فقال : كأني أنظر إىل 
موســى - واضعــًا اصبعيه ف أذنيه له جــؤار بالتلبية مارا بهذا 
الــوادي : قال ثم ســرنا حتى أتينا على ثنيه فقــال)أي ثنيه هذه 
فقالــوا : هــرش أولفت فقال) كأنــي أنظر اىل يونــس على ناقة 
محــراء عليه جبة صوف طعام ناقته ليــف خلبه مارًا بهذا الوادي 

ملبيًا )1( .

) ال يدخلهـا الدجـال (

أكــرم املــوىل عز وجل مكــة املكرمة بلــده األمني بــأن حرم على 
الدجال دخوهلا مع مدينة الرسول - حيث قال - ) ليس من 
نقابها نقب إال عليه املالئكة صافني حيرسونها ، ثم ترجف املدينة 

بأهلها ثالث رجفات فيخرج اهلل كل كافر ومنافق )2( .

_______________

1 - احلديث رواه مسلم )راجع كتاب املسجد احلرام وأثره ف  الثقافة االسالمية للشيخ
صاحل أل طالب(.
2- صحيح البخاري .

) حتريم االحلاد والظلم يف احلرم (

حــرم اهلل ف كتابــه االحلاد ف مكة املكرمــة وتوعد من فعل ذلك 
بالعــذاب األليم واخلزي فقال تعاىل ] ومن يرد فيه بإحلاد بظلم 
نذقه من عذاب أليم [) احلج 25 ( واإلحلاد يشــمل مجيع املعاصي 
واملنكــرات وامليل للباطــل )1( وكان عمر بن اخلطاب 3 يقول 
) لئن اخطىء ســبعني خطية بركبــة ) مكان باحلجاز ( أحب إلي 
من أن أخطىء واحدة مبكة ) وقال جماهد ( إذا دخلت احلرم فال 

تدفعن أحدًا وال تؤذين ، وال تزاحم وال ترفع الصوت .

) حتريم القتال وسفك الدماء بها ومنعها من اجلبابرة (

مــن أعظــم فضائــل مكــة املكرمــة وحرمتها حتريــم القتــال بها 
وســفك الدمــاء وقال تعــاىل ] وإذ جعلنــا البيت مثابــة للناس 
وأمنــا [ )البقــرة 125( ، وقــال - ) ال يســفك بهــا دمــا( )2(

_______________
1 - يــرى بعــض العلماء امثال القرطــيب وإبن تيمية والشــنقيطي وصديق خان أن اهلم 
املقصود الذي يؤاخذ اهلل عليه يعي العزم على فعل املعصية, اما إذا كانت خطرات فليس 

معاقب عليها)راجع كتاب احكام احلرم املكي الشرعيه لعبدالعزيز احلويطان ( .
2- يرى  مالك والشــافعي والنووي انه يســتوفى ممن اتى حدآ خارج احلرم ثم جلأ للحرم, 
فيما ذهب إبن عباس وإبن عمر وإبن الزبري ومجهور التابعني إىل انه اليستوفى منه حتى 

خيرج من احلرم وهو األظهرواهلل اعلم)راجع احكام احلرم املكي الشرعية(.
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وقد حفظها اهلل عز وجل من اجلبابرة والزالزل ومحاها من ) ابرهة 
احلبشي ( وامثاله وانها لن تغزى على االسالم ثانية اىل يوم القيامة 
فقد قال -  يوم فتح مكة املكرمة ) ال تغزى هذه بعد اليوم وإىل 
يــوم القيامــة ()1(وروى ابن عباس 8 أن رســول اهلل - قال ) 
أبغض الناس اهلل ثالثة : ملحد ف احلرم ، ومبتغ ف االســالم ســنة 

جاهلية ، ومطلب دم امرىء بغري حق ليهريق دمه( رواه البخاري .

) حتريم دخول الكفار واملشركني ملكة (

حــرم اهلل عــز وجل دخــول أي مشــرك أو كافر لبلــده احلرام ألن 
املشركني جنس حيث قال تعاىل ] يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون 
جنــس فال يقربوا املســجد احلرام بعد عامهم هــذا وإن خفتم عيلة 
فســوف يغنيكم اهلل مــن فضله إن شــاء إن اهلل عليم حكيم [ ) 
التوبة 28 ( وقد بعث نبينا حممد - أبا بكر الصديق 3 ف 
العام التاســع من اهلجرة النبوية ليؤذن ف الناس ) أن ال حيج بعد 
العام مشــرك وال يطوف بالبيت عريان ( )2( فهي بلدة خمصصة

_______________
1 - خرجه الرتمذي وامحد وصححه االلباني .

2- صحيح البخاري .

 للمســلمني )1( املؤمنني املوحدين ، وهذا من تكريم اهلل عز وجل 
لعبــاده املؤمنــني أن خصص هلم مكانًا ال يدخله املشــركون ,وقد 
دخــل خلســة,أو متظاهرين باالســالم عــدد من املستشــرقني من 
اوروبا, وقد اعتنق بعضهم الدين االســالمي بعد مشاهدة اخالق 
املســلمني وعباداتهم والكعبة املشــرفة, ومن اشهرهم املستشرق 
اهلولنــدي )ك.ســنوك هور خرونيــه( والذي اعلن اســالمه امام 
احلجــاج ف مكــة املكرمة, وقد اصدر كتاب الشــهري )صفحات 
مــن تاريخ مكة املكرمة( باللغــة االملانية , وقامت دارة امللك عبد 

العزيز برتمجته واصداره باللغة العربية.

) اعتقادات وعادات خمالفة للشرع (

أخــي احلاج واملعتمر والزائر لبلــد اهلل احلرامـ  مكة املكرمةـ  يامن 
جتشــمت املتاعــب وقطعــت آالف الكيلومرتات لتصــل ألقدس 
بقــاع اهلل .. يــا من حتب اهلل ورســوله ، هل مــن املعقول أن تقطع 
هــذه املســافات وتفارق أهلــك ووطنك وتنفــق أموالك لتغضب 
موالك .. وأين ؟ ف بيت اهلل العتيق, وف حرمه وف بلده احلرام

_______________
1 - جيمع مالك والشافعي وامحد بعدم جواز دخول غري املسلمني ملكة.)كتاب االحكام

الشرعية للحرم املكي( .
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وهنا نذكر بعض املخالفات الشرعية اليت يقوم بها البعض :

* قصــد بعــض القبــور ف املعــاله أو غريهــا بغــرض التوســل
    واالستشــفاع وطلــب اجلاه ودعاء أصحابهــا أو دعاء اهلل تعاىل

    عندها )1( .
* قضــاء الوقــت ف احلرم ف الغيبــة أو النميمة أو الســخرية أو 

   التكرب على عباد اهلل أو البيع والشراء .
* التربك باملاء الذي تغسل به الكعبة واالستشفاء به.

* التربك بثوب الكعبة بأخذ قطعة منه واالحتفاظ بها واالستشفاء 
    بها أو االعتداء على ثوب الكعبة بالقص .

* مســح حلقات أبواب املســجد احلــرام وجــدران الكعبة ومقام 
    إبراهيم والصاق الوجه واليدين عليهما تربكًا ف غري امللتزم .
* اخلروج من املسجد احلرام بعد الطواف على القهقري أو الصالة 
    عنــد أبواب  املســجد احلــرام وف الطرقات مــع وجود أماكن 

    خالية ف داخل املسجد احلرام .
* ختصيص أدعية خاصة لكل شــوط من الطواف والســعي وعند

_______________
1- مــن كتــاب البلد احلرام فضائل واحكام .. إعداد كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة

أم القرى 1424هـ .

      مقام إبراهيم 0 ,وكشف املنكب االمين )1( ف السعي وعنده 
   الصالة,والرمل)اإلسراع ف الطواف( ف مجيع األشواط.

* تقبيــل مقــام إبراهيــم وجــدران الكعبــة عــدا احلجر األســود 
    والوقوف بامللتزم اثناء صالة امليت.

* إيذاء املســلمني ف املســجد احلــرام أثناء الطواف والســعي أو 
    الصالة بالقوة البدنية أو بالتلفظ بعبارات نابية أو بالشــتم او 
     برفع الصوت وقد قال تعاىل ] ادعوا ربكم تضرعًا وخفية [

    )االعــراف7( ، أو بأصوات نغمات اجلوال وقد قال تعاىل ]ومن 
    يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم [ ) احلج 5 ( .

* كمــا يلزم عدم إعاقة الطائفني باجللوس حول الكعبة أو الصالة 
    قربهــا مع وجود زحام ف الطواف أو الوقوف عند املقام وجيب 
    االهتمام بعدم انكشاف شيء من العورة خباصة للرجال احملرمني
    وذلــك عنــد النــوم أو االســرتخاء ف احلرم , وينبغــي التعاون
     مــع رجال األمن واملســؤلني ف احلرم وإتبــاع األنظمه وهو من
    تعظيم بيت اهلل احلرام ملا ف ذلك من راحة وسالمة للجميع .

_______________
1- كشــف الكتف األمين او اإلضطباع يكون فى طواف العمره والقدوم , ومن االخطاء قيام
البعض بالتسابق للوقوف بامللتزم اولتقبيل احلجر قبل إنتهاء اإلمام من التسليمة الثانيه .
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* الذهاب للصالة أو الطواف ف املســجد احلرام وترك األبناء من 
األوالد والبنات وخاصة ممن هم من فئة الشباب دون اصطحابهم 
للصــالة حيــث قد يذهــب بعضهم لســاحات املســجد احلرام 
واألســواق احمليطة به ، وقد يقعون فيما حرم اهلل من معاكســة 
للنســاء أو العكس أو إيذاء للمســلمني من احلجاج واملعتمرين 
باالســتهزاء وكثــرة الضحك وجيــب حتذير النســاء من التربج 
والتعطــر داخل احلرم وف ســاحاته وابداء الزينــة  املبالغ فيها 
حتى ال تفنت الرجال ، فليس من العقل قطع املسافات للوصول 

لبيت اهلل احلرام ملبارزته عز وجل باملعاصي .
* النظر إىل الكعبة املشرفة أثناء الصالة ، والواجب النظر لألرض 
    وملوقــع الســجود )1( كما كان يفعلــه نبيا حممد - واعتقاد 
    أن مــن دخــل الكعبة فعليه أن ال ينظر لســقفها وال حيكي عن 
    مارآه ف الكعبة وأن من نظر لسقفها يصاب بالعمى وكل هذا 

    ليس له أصل .
* ينبغــي عــدم ذكر األمور الســلبية الي قد تشــاهدها ف احلرم
    كمشــادات كالميــة أو غريها األ ملســؤل, وأمــا ذكرها للتندر

_______________
1- صفة صالة النيب - لأللباني.

    او نشــرها ف املواقع االلكرتونية فهذا يتنافى مع تعظيم بيت 
    اهلل تعاىل ,بل األوىل ذكر مظاهر اخلشــوع والبكاء عند امللتزم 

    وطواف الكبار والصغار والعجزة ف حرارة الشمس.
* اعتقاد ان احلمام والطيور التطري فوق الكعبة , والصحيح ومن 
    خالل رصدي ومتابعي شــاهدت الطيور تطري فوقها, ولكنها  

    ال تعشش فوفق سقفها , وسبحان من محى بيته وعظمه.

*****

كيـف تستثمـر وقتـك فـي مكـة املكرمـة
ميكنــك أخي احلــاج واملعتمر والزائر اســتثمار وقت تواجدك ف 
مكة املكرمة ) بلد اهلل احلرام ( بالعديد من األعمال ونذكر منها.

* تــدرب علــى أن يكون وقت تواجدك ف بلــد اهلل احلرام فرصة 
إلخالص العمل هلل وإتباع ســنة نبيك وحبيبك حممد - باتباع 
هديه وسننة ف األكل والشرب والنوم واحلديث واللباس والصالة 
ومجيع أعمالك ، حتى تكون مبثابة دورة تدريبية ف اتباع السنة 
ومــن أهمها حماولــة ترك بعض العادات الســيئة والي ال ترضى 
مــوالك احلي القيــوم وحبيبك حممد - واملخالفة للشــرع مثل 
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التدخني ـ الشــمة ـ الشيشة ـ املعســل ـ التمبول ومتابعة القنوات 
الفضائية اهلابطة والغيبة, وغريها من العادات السيئة واستبداهلا 
أثناء تواجدك ف مكة بالسواك والطيب واللبان وحضور الدروس 
الدينيــة مــع دعــاء اهلل أن يعينك ويوفقك للتخلــص من أي عادة 
ســيئة ,وقــد بلغنا أن كثــري من احلجــاج واملعتمريــن وزوار مكة 
املكرمة اقلعوا عن كثري من العادات السيئة منذ قدومهم لبلد اهلل 
احلرم حبًا هلل عز وجل وتقديسًا لبيته احلرام وحبًا وطاعة لرسوله 

حممد - وقد أعانهم اهلل ووفقهم ومل يعودوا اليها )1(.
* احملافظة على الصلوات املكتوبة قدر االمكان ف املسجد احلرام 
أو ف مســاجد مكــة املكرمــة فصالة واحــدة ف املســجد احلرام 
أو ف مكــة تعــادل صــالة حنو 55 ســنة خارجهــا ،وهذاللرجال 
أمــا النســاءفصالتهن ف ســكنهن خري هلن كما ثبــت ذلك عن 
رسول اهلل - عندما قال للمراءة الي قالت  انها حتب ان تصلي 
مــع رســول اهلل -  فأخربهــا أن صالتها ف بيتهــا خري هلا من 
الصالة ف املسجد النبوي ومع رسول اهلل - ,ويستحب حماولة 
الوصول للحرم أو املسجد  قبل الصالة واإلنتظار بعدها للتدرب

_______________
1- تذكــر طوافــك وحجك وعمرتك وأنــت ف بلدك كلما دعتك نفســك للمعصية . 

على هذه الفضيله الي حث عليها نبينا حممد - وملا فيها من 
األجر العظيم )1( وجيب احلرص على صالة ) امليت ( الي تكون 
بعــد االنتهاء مــن الصلوات املكتوبة ويلــزم االنتظار بعد الصالة 
وعدم أداء الســنة مباشرة حتى ال تفوت على نفسك صالة امليت 
حيــث قال -) من شــهد اجلنازة حتى يصلــي عليها فله قرياط 
ومن شــهدها حتــى تدفن فله قرياطان( قيل مــا القرياطان قال ) 
مثل اجلبلني العظيمني )2( .                                                                                                        
* احلــرص  قــدر اإلمــكان علــى أداء النوافــل مــن الصلــوات 
مثــل صــالة الضحــى والوترواإلشــراق قــدر اإلمكان, والســنن 
الرواتــب القبليــة والبعدية,وهــي ركعتــان  قبــل الفجــر وأربعًا 
قبــل الظهــر وركعتان بعــده وركعتان بعد املغــرب وركعتان بعد 
العشــاء,قدر اإلمــكان واحلــرص علــى الصــالة داخــل املســجد 
احلــرام والتقدم للصفوف األوىل وســد الفرج قــدر اإلمكان فقد 
قــال - ) مــن ســد فرجــة رفعه اهلل بهــا درجة وبي لــه بيتًا ف 

_______________
1- هذه العادة من عوامل حمبة الصالة . 

2 - رواه البخاري وميكن ملن بدأت صالة امليت وهو يطوف أن يتوقف ويتوجه جهة
الكعبة ويدرك صالة امليت ثم يكمل طوافه .
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اجلنــة ( )1( وعــدم الصالة ف الســاحات او الفنــادق اذا مل تكن 
الصفوف متصلة حتى خارج املســجد احلــرام حيث حذر - من 
التأخــر دائمــًا ف الصفوف ف املســجد احلرام وغــريه فقال ) ال 
يــزال قــوم يتأخرون حتى يؤخرهــم اهلل ()2( بــل املطلوب وصل 
الصفوف األول فاألول حيث قال - ) إن اهلل ومالئكته يصلون 

على الذين يصلون الصفوف ( )3(.
* اإلكثــار مــن الطــواف بســكينة وخشــوع وطمأنينــة  وعــدم 
الســرعة )4( واإلحلاح ف الدعاء والتضرع هلل فقد جاء ف حديث 
ابــن عبيد عن ابن عمري عن أبيــه أن ابن عمر قال : قال - عن 
الطــواف وفضله ) ال يضع قدمــًا وال يرفع أخرى إال حط اهلل عنه

_______________
1- صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباني , وهنا جيب التنبيه على من يصلون ف الفنادق

والعمــارات الســكنية القريبة من احلرم ويأمتون ف صالتهم مــع احلرم بأن صالتهم 
الجتوز إال بشــرط تواصل الصفــوف وحتقق إمكانية الســماع والرؤية )راجع فتاوى 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء جملد 22( .
2- صحيح مسلم .

3- رواه  امحد,صحيح الرتغيب والرتهيب لاللباني .
4- اإلســراع ف الطواف)الرمــل( يكون ف االشــواط الثالثة األوىل مــن طواف القدوم

والعمرة خاصة .

 خطيئــة وكتــب له بها حســنة( ويدعو الطائف بــأي دعاء يريد 
مع االهتمام حبمد اهلل وشــكره واالستغفار ف كل شوط ومل يرد 
ختصيص دعاء لكل شــوط كما يفعل البعض من القراءة ف كتب 
خمصصــة وإمنــا كان - يكرب كلما أتى احلجر األســود ويقول 
بينه وبني الركن اليماني ) ربنا آتنا ف الدنيا حســنة وف اآلخرة 
حســنة وقنــا عذاب النــار ( وميكن تقبيل احلجر األســود متى ما 
متكنــت مع احلــرص على عدم اإليذاء برفع الصوت أو الشــتم أو 
الدفــع والضرب عند احلجر األســود وف احلــرم عموما فهذا من 
اإلحلاد ف بيت اهلل وتقبيل احلجر ليس من شــروط الطواف ,كما 
جيــب احلرص على مســح الركن اليماني ,فمســحه حيــط اخلطايا 

حطًا.
* اإلكثــار من قراءة القرآن وكتب التفســري والعقيدة والســرية 
النبوية الشــريفة داخل املســجد احلرام أو ف موقع ســكنك ,مع 
احلــرص على حضور الدروس الدينية ف املســجد احلرام )1( حتى 
تنال ثواب االجتماع على ذكر اهلل حيث قال - ) ما اجتمع قوم 

_______________
1- يوجد دروس بعد صالة الفجر واملغرب باللغة العربية وبلغات اخرى ,ميكن معرفتها 

بسؤال املسؤلني ف املسجد احلرام .
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ف بيــت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارســونه فيما بينهم 
إال نزلت عليهم الســكينة وغشــيتهم الرمحــة وحفتهم املالئكة 
وذكرهــم اهلل فيمن عنده )1( كما ميكــن مراجعة حفظ القرآن ف 

أوقات الفراغ وقبل وبعد الصلوات.
ويســتحب الصالة داخل الكعبــة ملن متكن فقد دخل - الكعبة 
يــوم فتح مكــة وصلى فيها ركعتني بــني العمودين اليمانيني وهي 
صــالة نافلة أما صالة الفــرض داخل الكعبة فجواز ذلك هو حمل 
خالف بني أهل العلم ،ومن مل يتمكن من الدخول للكعبة فيمكنه 

أن يصلي ف  احلجر  ألنه جزء من الكعبة .
* اإلكثار من ذكر اهلل ف املسجد احلرم وخارجه وف كل األوقات 
حتى تعود لسانك أن يكون رطبًا بذكر اهلل فهو من أعظم القربات 
عند اهلل عز وجل وعدم قضاء الوقت ف األحاديث الدنيوية الغري 
مفيدة والي قد يتخللها الغيبة والنميمة واالســتهزاء والضحك 
بصوت عالي, ويسن اجللوس ف احلرم أو ف أي مسجد بعد صالة 
الفجر حتى تطلع الشمس لذكر اهلل ثم صالة ركعي الشروق فقد 

كان يفعل ذلك رسول اهلل - .
_______________

1- رواه البخاري .

* التعــرف علــى مكة املكرمة وتارخيها وأهلهــا من الصاحلني من 
خــالل زيــارة صديــق أو قريب لك مــن أهل مكــة إن أمكن فأهل 
مكــة هم أهل اهلل وجــريان بيته ، وميكن زيارة بعض املؤسســات 
احلــاج  مثــل مؤسســة هديــة  والتارخييــة  والقطاعــات اخلرييــة 
واملعتمر,مشــروع تعظيــم البلد احلرام, معرض احلرمني وكســوة 
الكعبة املشرفة,مكتبة احلرم, مؤسسات الطوافة )1( مجعية زمزم 

الصحية اخلريية وغريها.
* الكتابــة والتأليــف للكتــب واملطويات املفيدة ممــا يعد صدقة 
جارية لك بعد املوت فقد اشتهر عن كثري من العلماء أنهم قاموا 
بتأليــف كتبهم أو جزء منها أو مجعها داخــل احلرم أمثال اإلمام 
البخــاري صاحــب اجلامــع الصحيح وعــدد من كتب ابــن القيم 

رمحهم اهلل مجيعًا .
* احلرص على نظافة املسجد احلرام  وساحاته وعدم رمي املناديل 
او نــوى التمر اوقص الشــعر ف املســعى او احلــرم فذلك يتنافى 
مع تعظيــم بيت اهلل احلرام,ويفضل وضــع األحذية ف الدواليب 
املخصصــة هلــا ,او بــني الرجلــني اثناء الصــالة ملا ورد عــن نبينا 

_______________
1- ارقام وعناوين هذه املواقع موجودة ف أخر الكتاب. 
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حممــد - انــه قال )إذا صلى احدكم فال يضــع نعليه عن ميينه 
وال عــن يســاره:لتكون عــن ميني غــريه إال أن اليكــون عن ميينه 
أحــد ,وليضعها بــني رجليــه( )1( واتباع األنظمة من املســئولني 
عن التوجيه واإلرشــاد ف احلرم ومن رجــال األمن ملا ف ذلك من 
مصلحة لعموم املســلمني وعدم معاندتهــم وخمالفة األنظمة, أو 
رفــع الصــوت ألن  ف ذلك  أذى للمســلمني ف احلرم ومل يوضع 
النظام إال ملصلحة اجلميع وطاعة ولي األمر من واجبات املســلم ، 
واعلم أخي املســلم أن املســؤلني والعاملني ف احلرم يتعاملون مع 
حنو 8ماليني حاج ومعتمر وزائر لبيت اهلل احلرام كل عام من أكثر 
مــن 150 دولة ويتحدثون بعشــرات اللغات, ومــن املهم معرفة 
مواقــع جلوس النســاء ومواعيد الطــواف هلن ومواقــع الطواف 
بالعربــات ، والتعاون مع رجال هيئة االمــر باملعروف باحلرم )2( 
واستشــعار املنهج النبوي ف حمبة إخوانك املســلمني ، وتعظيم 
وتقديــس بيــت اهلل احلــرام واخلضوع للحــي القيــوم فهي عالمة

_______________
1- جمموع فتاوى إبن تيميه جملد 22 .

2- يقــوم رجــال هيئــة االمــر باملعــروف والنهي عــن املنكر بــدور كبــري ف النهي عن
املخالفات الشرعية والفصل بني الرجال والنساء عند الصلوات واعمال اخرى .

تقــوى القلوب,كماجيــب عدم إيذاء محام احلــرم وتنفريه فهو 
آمــن ف بيــت اهلل احلرام , وهــذه دعوة لك أخي املســلم يامن 
قدمت هلذه البلدة طاعة هلل تعاىل ان تقلع عن التدخني وتسأل 
اهلل تعاىل العون .وان مل تتمكن فال تدخن ف أطهر البقاع مكة 
املكرمــة, وعلى العموم إحرص أن تســتثمر كل وقت تواجدك 
ف مكة فيما يرضي موالك,وأن التغلب آحادك عشراتك )1( .

آداب الـصــــف األول
الصف االول باملســجد احلرام ليس كغريه من املســاجد, فاملسلم 
الذي يصلي بالصف األول باملســجد احلرام هو ف أول صف وف 
أول مســجد على وجه االرض للعبادة,ولذلك فهو أعظم وأفضل 
صــف على وجه االرض للصالة , وقد قال - )ان اهلل ومالئكته 
يصلون على  الصفوف األول(رواه ابو داوود, وقد اختلف العلماء 
ف مكان الصف األول ف املسجد احلرام, فقال شيخ االسالم ابن 
تيمية 9 تعاىل انه خلف االمام ومااستدار منه, حتى ف اجلهة 

_______________
1- املقصود التدع سيأتك والي هي بواحده مغلظه ف احلرم تغلب حسناتك والي هي

بعشرة ومبأة الف ف احلرم .
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املقابلــة لوقوف االمــام, وخالفه آخرون وقالوا انــه خلف االمام، 
وف اجلهة املقابلة لالمام يكون الصف االول األقرب للكعبة.

ولـُه آداٌب وآحكـام ومنهـا :-

* عدم حجز مكان ســواء ف الصف االول او غريه وســواء كان 
ذلــك بأجر أو بدون, فقد أمجع العلماء على أن هذا االمر حمرم, 
وذهب ابن احلاج املالكي املتوفى ســنة )737هـ( وهو من علماء 
الســلف اىل ان مــن عمــل هــذا العمل فهــو مغتصــب للمكان, 
واملعــروف ان املغتصــب للمــكان الصــالة له,وليس مــن العقل 
تضييــع اجر صالة احلــرم والي يزيد اجرها عــن مائة الف صالة 
)أكثر من 55ســنة( ف خارج احلرم حبجز االماكن, وهذا النهي 

ف املسجد احلرام ومجيع املساجد األخرى.
* عدم ختطي رقاب الناس الذي نهى الشارع عنه  للوصول للصف 

االول.
* نهــى الرســول - عن نقــرة الغــراب وافرتاش الســبع, وأن 
يوطن الرجل  املســجد كما يوطن البعري( واملعنى أن يألف مكانًا 

خمصوص آنه ال يصلي اال به.
* الســكينة واخلشــوع قــدر اإلمكان وغــض البصر وعــدم رفع 

الصوت, واالنشــغال بقراءة القــرآن والذكر عمومآ, والتفســح 
لضيــوف الرمحــن قدر اإلمكان, وإذا خشــي مــن األذى ألخوانه 
املســلمني فاملشــروع تــرك الصــف األول حلثــه - علــى ذلــك 

وسيضاعف اهلل تعاىل لك األجر.
* معرفة احلد األدنى من األحكام الشرعية اخلاصة باحلرم  ومواقع 
النســك ف احلرم إلرشــاد الناس ف احلرم, وميكــن إحضار بعض 
التمــر واهلدايا للحجاج, وقد اخربني احد املتواجدين ف الصف 
األول انــه كان يضع برنامج لنفســه للذكر وقــراءة القرآن , مثل 
قول )الاله اال اهلل وحده الشريك له له امللك وله احلمد وهو على 
كل شــئ قدير مائة مرة, ســبحان اهلل وحبمده مائة مرة , الصالة 
علــى رســول اهلل - , قــراءة جــزء أو أكثر من القــرآن أو أكثر, 
ممارســة عبــادة التدبر ف عظمــة اهلل تعاىل وآياتــه وهكذا وقال: 
اني كنــت قليل احلديث مع من جبواري بســبب هــذا الربنامج 
وساعدني ان اصبح لساني رطب بذكر اهلل تعاىل وله احلمد واملنة 

والفضل.
* االلتزام بســنة نبينا حممد - ف الســمت واللبس والتعامل 
,لكــون ماليني مــن ضيوف الرمحــن ينظرون الصحــاب الصف 

االول كقدوات.
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* ترك الصف االول ف حالة الشعور بأذى الغري وسيضاعف اهلل 
تعاىل لك األجر كما اخرب بذلك املصطفى -.

*****
ْث اليِ الَفْصُل الثَّ

َأْحَكاُم احَلجِّ َوالُعُمَرة
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أنـواع النسـك فـي احلـج ثالثـة
																

» اإلفراد والتمتع والقران «

	1ـ اإلفـــَراد :

	وصفته أن حيرم باحلج وحده من امليقات فيقول : لبيك حجًا فإذا 
وصــل إىل مكة طاف بالبيت للقدوم ثم ســعى بني الصفا واملروة 
وال حيلــق وال يقصــر وال حيل من إحرامــه , بل يبقى حمرمًا إىل أن 
يرمــي مجــرة العقبة يوم العيــد ثم حيلق أو يقصر وإن أخر ســعي 

احلج إىل ما بعد طواف احلج جاز له ذلك .

	2ـ التمُتـع :

	وصفته أن حيرم بالعمرة وحدها ف أشهر احلج)شول,ذو القعدة, 
العشــر الــألول من ذو احلجــة( فيقول : لبيك عمــرة فإذا وصل 
مكة طاف وســعى ثم حلق أو قصر وحل له كل شــيء . ثم حيرم 
باحلج يوم الرتوية وهو الثامن من ذي احلجة ثم يأتي بأفعال احلج 
مجيعهــا , وعلى املتمتع هدي يذحبه يوم النحر أو أيام التشــريق 
الثالثــة فإن مل جيد صام عشــرة أيام ف احلج وســبعة إذا رجع إىل 

أهله .

	3ـ الـِقـران :

	وصفتــه أن حيــرم بالعمــرة واحلج مجيعــًا فيقــول : لبيك عمرة 
وحجــًا أو حيرم بالعمــرة أواًل ثم يدخل عليها احلج قبل الشــروع 
ف الطــواف للعمرة , وعمل القارن مثل عمل املفرد إال أن القارن 

عليه هدي واملفرد ال هدي عليه .

أركـــان الـــحـــج

للحـج أربعـة أركـان وهـي : -

1ـ نية الدخول ف النسك وهو اإلحرام .

2ـ الوقوف بعرفة .

3ـ طواف اإلفاضة .

4ـ السعي بني الصفا واملروة .
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واجـبـــات الـــحـــــج

وهـي سبعـة :

1ـ اإلحرام من امليقات .

2ـ الوقوف بعرفة إىل غروب الشمس .

3ـ املبيت مبزدلفة .

4ـ املبيت مبنى ليالي أيام التشريق .

5ـ رمي اجلمار.

6ـ احللق أو التقصري .

7ـ طواف الوداع .

تنبيــه / مــن ترك ركنًا مل يتــم حجه إال به ، ومن ترك واجبــًا فعليه فدية 

يذحبها ف مكة ويفرقها على مساكني احلرم وال يأكل منها شيئًا .

أركـــان الـعـمـــرة
	

ثالثـة أركـــان :

1ـ نية الدخول ف النسك وهو اإلحرام .

2ـ الطواف بالبيت .

3ـ السعي بني الصفا واملروة .
	

واجـبـــات الـعـمـــرة
	

للعمـرة واجبـان :

1ـ اإلحرام من امليقات .

2ـ احللق أو التقصري .
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مـحظــــورات اإلحـــرام
	

حمظورات اإلحرام على ثالثة أقسام :

القسم األول : ما حيرم على الذكور واإلناث .

القسم الثاني : ما حيرم على الذكور دون اإلناث .

القسم الثالث : ما حيرم على اإلناث دون الذكور .
	

أواًل : األمور اليت حترم على الذكور واإلناث :

1ـ  ال جيوز للمحرم بعد نية اإلحرام أن يأخذ شــيئًا من شــعره أو 

     أظفاره فإن سقط شيء بدون قصد فال فدية عليه .

2ـ  جيتنــب احملرم الطيب بأنواعه ســواء ف بدنه أو ثوبه أو مأكله 

     أو مشربه .

3ـ  ال جيوز لبس القفازين وهما جوارب اليدين .

4ـ  ال خيطب احملرم وال يعقد لنفسه أو لغريه عقد نكاح .

5ـ  حيرم على احملرم اجلماع ودواعيه .

6ـ  ال يتعــرض للصيد الربي بقتل أو تنفــري أو إعانة عليه ما دام 

      حمرمًا وأما صيد احلرم فيحرم على احملرم وغري احملرم .
	

ثـانـيـًا : ما حيرم على الذكور دون اإلناث :

1ـ ال جيــوز لبــس املخيط على هيئته الي فصــل عليها كالقميص 

     والسراويل واجلوارب وحنوها إال إذا مل جيد إزارًا فيجوز له لبس 

    السراويل وإذا مل جيد نعلني جاز له لبس اخلفني .

2ـ ال جيوز تغطية الرأس مبالصق كالعمامة وحنوها .

ثـالـثـًا : ما حيرم على اإلناث دون الذكور :

ال جيوز للمرأة أن تغطي وجهها بالربقع والنقاب وحنوهما وعليها 
أن تسرت وجهها باخلمار وحنوه عن الرجال األجانب .

* حكم من ارتكب شيئًا من هذه احملظورات :

1ـ  إن فعل احملظور جاهاًل أو ناسيًا أو مكرهًا فال إثم عليه وال فدية .
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2ـ  إن فعــل احملظــور حلاجــة فيجــوز لــه ذلــك وعليــه الفديــة .

3ـ  إن فعــل احملظــور بال عــذر وال حاجة فهو آثــم وعليه الفدية .

* مقدار الفدية :

 أواًل : ف إزالة الشعر والظفر ومس الطيب ولبس القفازين ولبس 
الذكر للمخيط وتغطيته رأسه وانتقاب املرأة واملباشرة لشهوة ف 

كل واحدة من هذه احملظورات خيري بني ثالثة أشياء :
أ  (	صيام ثالثة أيام متتابعة أو متفرقة .

ب ( أو إطعام ســتة مســاكني لكل مســكني نصف صاع من طعام 
      كالتمر أو الرز أو غريهما.

ج( أو ذبح شاة وتوزع على مساكني احلرم .

	ثانيـًا : من ترك واجبًا من واجبات احلج أو العمرة كاإلحرام من 
امليقــات أو رمي اجلمار أو املبيت مبزدلفــة وحنوهما من الواجبات 
فإنــه جيب عليه ذبح فدية وهي ما جيــزئ ف األضحية من ذكر أو 
أنثى من الضأن أو املعز أو ما يقوم مقامها من ســبع بدنة أو ســبع 
بقــرة ويفرق مجيع اللحــم على الفقراء ف احلــرم وال يأكل منه 

شيئًا .
	ثالثــًا : فديــة اجلماع : من جامع قبل التحلل األول فســد حجه 

وعليــه املضي فيه ويقضي من العــام القادم وعليه ذبح بدنة أو ما 
يقوم مقامها كالبقرة أو ســبع شياة ومن جامع بعد التحلل األول 
فعليه ذبح شاة أو مايقوم مقامها كسبع بدنة أو سبع بقرة فإن مل 

جيد صام عشرة أيام .

رابـعــًا : ف جزاء الصيد : وله حاالن :
1ـ  إن كان للصيد مثل من النعم خري بني ثالثة أشياء :

أ( إما ذبح املثل ثم يفرقه بني الفقراء واملساكني ف احلرم .
ب( وإما أن ينظر كم قيمة هذا املثل فيشرتي به طعامًا ثم يفرقه 

      على املساكني , لكل مسكني نصف صاع من طعام .
ج( وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكني يومًا .

2ـ  إن مل يكن للصيد مثل كاجلراد مثاًل فإنه خيري بني شيئني	 :
أ( أن ينظر كم قيمة الصيد املقتول وخيرج ما يقابلها طعامًا يفرقه 

    على املساكني لكل مسكني نصف صاع .
ب( وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكني يومًا .

خامسـًا : فدية اإلحصار :
مــن حصــره عدو أو غريه بعــد اإلحرام ومل يشــرتط عند إحرامه 
فإنــه يهدي وحيلق أو يقصر ويتحلل فيذبح ذبيحة ف حمله الذي 
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أحصر فيه سواء ف احلرم أو ف احلل ويعطيها الفقراء .
فإن مل يستطع اهلدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر وحتلل .

	
صـفـــة اإلحـــــرام

	
إذا أردت أن حترم بالعمرة أو احلج فإنه يشــرع لك قبل ذلك فعل 

عدة أشياء :

1ـ  إذا وصلت إىل امليقات فإنه يستحب لك أن تغتسل وتتنظف 
     وتزيــل شــعر اإلبط والعانة وتقص أظفــارك حتى ال حتتاج إىل 

     أخذ شيء من ذلك بعد اإلحرام .

2ـ  يســن لك أن تتطيب ف بدنك مبا تيســر من طيب وال تطيب 
     مالبس اإلحرام .

3ـ  يلبــس الذكــر ثياب اإلحــرام إزارًا ورداًء واألفضــل أن يكونا 
      أبيضــني نظيفــني , واملــرأة تلبس ما شــاءت مــن الثياب غري 
      متربجة بزينة , وختلع ما على وجهها من برقع أو نقاب وهو ما 
     خيــط علــى قدر الوجه , وتنزع ما علــى كفيها من القفازين , 

     وجتعل على وجهها مخارًا تسترت به من الرجال األجانب .

4ـ  إذا كانت املرأة حائضًا أو نفساء فإنها تغتسل وتتنظف وحترم 
     كغريها من النساء وتفعل ما يفعل احلاج غري الطواف بالبيت 
      وإذا كانــت معتمــرة فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم 

     تغتسل وتكمل عمرتها .

5ـ  بعد الفراغ من الغســل والتنظف ولبــس ثياب اإلحرام تنوي 
     بقلبك الدخول ف النسك الذي تريده .

6ـ  ويشرع للمحرم أن يتلفظ مبا نوى من النسك فإن كانت نيته 
      العمــرة قــال : » لبيك عمــرة «. وإن كانت نيته احلج مفردًا 
      قال: » لبيك حجًا « . وإن كانت نيته العمرة متمتعًا بها إىل 

      احلج قال : » لبيك اللهم عمرة « .
      وإن كان قارنًا قال : » لبيك اللهم عمرة وحجًا « . وإن كان 
      نيته عن غريه وقد اعتمر وحج عن نفسه فإنه يقول : » لبيك 

     حلجًا عن فالن « أو » لبيك عمرة عن فالن « .

7ـ  إذا خشيت من عائق مينعك من إمتام نسكك فلك أن تشرتط 
       عنــد إحرامــك فتقــول : » إن حبســي حابس فمحلي حيث 
      حبستي « فإن حصل لك ما يعيقك عن إمتام نسكك حللت 

      من إحرامك وال شيء عليك .
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8ـ  السنة أن تكثر من ذكر اهلل تعاىل ومن التلبية وصفة التلبية أن 
      تقــول : » لبيــك اللهــم لبيك لبيك ال شــريك لك لبيك إن 
      احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك « ويشرع للرجال بها 

     وأما النساء فال جيهرن بها عند الرجال األجانب .
	
	

صـفـــة الـعـمـــرة
	

1ـ  إذا وصلــت إىل البيت احلرام فيســن لك عند دخوله أن تقدم 
     رجلــك اليمنــى وتقول : » بســم اهلل والصالة والســالم على 
     رســول اهلل اللهــم اغفر لي ذنوبــي وافتح لي أبواب رمحتك «

     وهذا عام ف مجيع املساجد .

2ـ  عند وصولك إىل الكعبة املشــرفة للطــواف بها تقطع التلبية 
      وتبدأ الطواف من عند احلجر األسود فتقبله أو تستلمه بيدك 
      وتقبلها إن تيســر لك ذلك بدون مزامحة إلخوانك املسلمني 

فإن مل يتيسر لك إستالمه تشري إليه وتقول : 
» اهلل أكرب « وتطوف سبعة أشواط تبتدئ كل شوط باحلجر األسود 
وختتم به وترمل ف األشواط الثالثة األول والرمل هو اإلسراع ف 

     املشي مع مقاربة اخلطى , ومتشي ف األربعة الباقية , ويستحب 
    لك اإلضطباع ف مجيع األشــواط واإلضطباع أن جتعل وســط 
     ردائك حتت إبطك األمين وطرفيه على كتفك األيســر ويكون 
     الكتــف األمين مكشــوفًا وهذا خاص بطــواف القدوم وطواف 
     العمــرة , والرمــل واإلضطباع للرجال دون النســاء , وعليك 
     باإلكثار من الدعاء وذكر اهلل تعاىل وتعظيمه واالســتغفار من 
           مجيع الذنوب وليس للطواف دعاء خاص به بل تدعو مبا شئت .

3ـ	 يسن لك استالم الركن اليماني بيدك اليمنى وال تقبله وتقول 
     : » بسم اهلل واهلل أكرب « وتقول بني الركنني : » ربنا آتنا ف 

     الدنيا حسنة وف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار « .

4ـ  بعــد اإلنتهاء من الطواف جتعــل رداءك على كتفيك إذا كنت 
      مضطبعًا ثم تصلي خلف مقام إبراهيم 0 ركعتني إن تيسر
     لك ذلك وإال ففي أي مكان من املســجد , ويســن لك أن تقرأ 
      ف الركعــة األوىل بعــد الفاحتة » قل يــا أيها الكافرون « وف 

     الركعة الثانية » قل هو اهلل أحد « .

5ـ  بعد اإلنتهاء من الركعتني يسن لك أن تذهب إىل احلجر األسود 
      فتستلمه وتقبله إن تيسر لك ذلك , ثم تشرب من ماء زمزم .
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6ـ  ثم خترج إىل الصفا وترقى عليه ثم تقرأ عند ذلك قوله تعاىل 
: » إن الصفا واملروة من شعائر اهلل « اآلية .

ويستحب لك أن تستقبل القبلة وحتمد اهلل وتكربه وتقول : » ال 
إلــه إال اهلل واهلل أكــرب , ال إله إال اهلل وحده ال شــريك له امللك وله 
احلمــد حيي ومييت وهو على كل شــيء قدير , ال إله إال اهلل وحده 
أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده « وتكرر هذا الدعاء 

ثالث مرات وتدعو مبا تيسر من الدعاء . 

ثم تنزل فتمشي إىل املروة , فإذا وصلت إىل العلم األخضر تسرع 
ف املشــي إىل أن تصــل إىل العلــم الثانــي , واملرأة ال يشــرع هلا 

اإلسراع بني العلمني وإمنا املشروع هلا املشي ف السعي كله .

ثم متشــي فرتقى املــروة وتفعل عليها مثل فعلــك على الصفا ثم 
تنزل فتمشــي ف موضع املشي وتســرع ف موضع اإلسراع حتى 
تصــل إىل الصفا تفعل ذلك ســبع مــرات , ذهابك من الصفا إىل 
املروة شــوط ورجوعك من املروة إىل الصفا شــوط , تبدأ سعيك 

بالصفا وتنتهي باملروة .

7ـ  ويســتحب لك أن تكثر من ذكر اهلل تعاىل والدعاء مبا تيســر 
      وأن تكــون متطهــرًا من األحداث ولو ســعيت من غري طهارة 

        أجزأك ذلك . وكذلك املرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف 
                        جاز هلا السعي ألن الطهارة ليست شرطًا ف السعي بل هي مستحبة .

8ـ  إذا أكملت سعيك فاحلق شعر رأسك أو قصره واحللق للرجل 
     أفضل إال إذا كان احلج قريبًا فالتقصري أوىل ليحلق رأســه ف 
      احلــج , وال يكفــي تقصري بعضــه أو حلق بعضه بل ال بد من 
      تعميــم الــرأس . وأمــا املرأة فإنها تقصــر من كل ضفرية قدر 
                       أمنلة أو جتمع شعرها ثم تقص منه قدر أمنلة , واألمنلة هي رأس اإلصبع .

9ـ  إذا فعلت ذلك متمت عمرتك وحل لك كل شيء حرم عليك 
     باإلحرام , إال أن تكون ممن ســاق اهلدي من احلل فإنك تبقى 
     علــى إحرامــك بعد الطواف والســعي وال حتلق أو تقصر حتى 

     حتل من احلج و العمرة مجيعًا .
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صــفـــة الـحـــــج
	

1ـ  إذا كان يوم الرتوية وهو اليوم الثامن من ذي احلجة فيستحب 
لــك أن حتــرم باحلج من مكانك وإن أخــرت اإلحرام إىل اليوم 
التاســع جاز ذلك لكنه خالف الســنة . فاغتسل إن تيسر لك 
ذلــك وتطيب ثم البس ثياب اإلحرام وتنوي احلج وتقول : » 

لبيك حجًا لبيك اللهم لبيك . . اخل « .

2ـ  ثم خترج إىل منى وتصلي بها	 الظهر والعصر واملغرب والعشاء 
والفجر تقصر الرباعية ركعتني ف وقتها بدون مجع .

3ـ  إذا طلعت مشس يوم التاسع من ذي احلجة توجه إىل عرفات 
ويسن لك أن تنزل بنمرة إىل الزوال إن تيسر لك ذلك ثم تصلي 

الظهر والعصر مجع تقديم قصرًا بأذان واحد و إقامتني	 .

4ـ  تأكد من دخولك عرفات وعرفة كلها موقف إال بطن عرنة 
وأكثر فيها من الدعاء والذكر والتضرع إىل اهلل تعاىل مستقباًل 
القبلة رافعًا يديك متذلاًل وإن قرأت شيئًا من القرآن فحسن .

5ـ  إذا غربت الشــمس فانصرف من عرفة إىل مزدلفة بســكينة 

ووقــار وأكثر مــن التلبية وجتنب إيذاء اخوانك املســلمني فإذا 
وصلــت إىل مزدلفة فصليِ بها املغرب والعشــاء مجعًا وقصرًا 
بــأذان واحــد و إقامتني ثــم امكث بها حتى تصلــي الفجر ثم 
تقف عند املشــعر احلرام مســتقباًل القبلة و تكثر من ذكر اهلل 
تعــاىل ودعائــه رافعًا يديك إىل أن يســفر جــدًا وف أي مكان 
وقفت ف مزدلفة أجزأك وجيوز للضعفة من النســاء والصبيان 

وحنوهم أن يدفعوا إىل منى بعد منتصف الليل . 

6ـ  ثم توجه قبل طلوع الشــمس إىل منى ملبيًا , وخذ معك سبع 
حصيــات على قدر حصى اخلذف أو حبات الفول وحنوها فإذا 

وصلت وادي حمسر استحب لك اإلسراع قلياًل . 

7ـ  إذا وصلــت إىل منــى فتوجــه إىل مجــرة العقبة فــإذا وصلتها 
فاقطع التلبية ثم ارمها بسبع حصيات متعاقبات تكرب مع كل 
حصاة ويشــرتط أن تقع كل حصاة ف املرمى ويســتحب لك 
عنــد الرمي أن جتعل الكعبة عن يســارك ومنــى عن ميينك إذا 

تيسر ذلك . 

8 ـ بعد الرمي اذبح اهلدي إن كان عليك هدي ويستحب لك 
أن تــأكل منــه وتطعم الفقــراء وميتد وقت الذبــح إىل غروب 
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مشس اليوم الثالث من أيام التشريق . 

9ـ  بعد حنر اهلدي أو ذحبه حتلق رأســك أو تقصره واحللق أفضل 
واملرأة تقصر من كل ضفرية قدر أمنلة .

10ـ هذا الرتتيب هو األفضل وإن قدمت بعض هذه األفعال على 
بعض فال حرج عليك .

11ـ  بعــد الرمي واحللق أو التقصري تلبس ثيابك ويباح للمحرم 
كل شيء حرم عليه باإلحرام إال النساء ويسمى هذا التحلل 
بالتحلــل األول ويســتحب لك بعده التطيــب والتوجه إىل 

مكة .

12ـ  إذا وصلــت إىل مكة فطف طواف اإلفاضة ويســمى طواف 
الزيــارة وبعد الطواف تصلي ركعتني خلف املقام إن تيســر 
ذلــك بدون مزامحــة وإال فصلها ف أي مكان من املســجد 
ثم تســعى بني الصفا واملروة إن كنت متمتعًا أو مل تســع مع 
طــواف القدوم وكنت قارنــًا أو مفردًا وجيــوز تأخري طواف 

اإلفاضة والسعي عن يوم النحر .

13ـ  بعــد طواف اإلفاضة يــوم النحر ترجع إىل منى وتبيت فيها 

ليالي أيام التشــريق وهي ليلة إحدى عشــرة واثني عشــرة 
وثالث عشرة وإن بت ليلتني وتعجلت جاز لك ذلك .

14ـ  ترمــي اجلمرات الثالث ف أيام التشــريق بعــد الزوال تبدأ 
بــاألوىل وهــي الصغرى ممــا يلي منــى ومســجد اخليف ثم 
الوســطى ثــم مجــرة العقبــة كل واحــدة بســبع حصيــات 
متعاقبات تكرب مع كل حصاة وتتأكد من سقوط كل حصاة 
ف حوض اجلمرة , ويسن لك أن تدعو اهلل تعاىل كثريًا بعد 

رمي اجلمرة األوىل وبعد رمي اجلمرة الثانية .

15ـ  جيــوز لك التعجل بعد رمي اجلمرات ف اليوم الثاني عشــر 
بعد الزوال فتخرج من منى قبل غروب الشمس وإن تأخرت 
إىل اليوم الثالث عشر فهو أفضل . فرتمي اجلمرات الثالث 

بعد الزوال . 

16ـ  إذا عزمــت علــى الســفر إىل بلدك بعد انتهــاء أعمال احلج 
وجب عليك أن تطو بالبيت طواف الوداع سبعة أشواط ثم 
تصلي خلف املقام ركعتني ويسقط هذا الطواف عن احلائض 

والنفساء فيجوز هلما السفر بال وداع .
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ْع ابيِ الَفْصُل الرَّ
ْ احَلجِّ َوالُعُمَرة َعاءيِ فيِ ُع الدُّ َجَواميِ

جوامـع الدعـاء فـي احلـج والعمـرة
هذه مجلة من األدعية اجلامعة املقتبسة من القرآن الكريم والسنة 
املطهــرة, ومن بعــض كالم ائمة املســلمني وعلمائهم,فإن افضل 
الدعاءوالذكــر مــاكان مأخوذ من كالم ربنا تعاىل ومن ســنة نبيه 

حممد -.

بعض اسباب إجابة الدعاء :-

1( التوبــة هلل تعاىل من مجيع الذنوب باإلقالع عنها والندم على 
فعلهاوالعزم على عدم العودة اليها وإرجاع احلقوق الصحابها .

2( اإلخــالص هلل تعــاىل كما قــال تعاىل)فأدعــوا هلل خملصني له 
الدين( غافر65 .

3( احملافظةعلى الفروض وإإلكثارمن النوافل.

4( إظهار غاية التذلل واإلفتقار إىل اهلل تعاىل.

5( أن يكون مطعمك ومشربك ونفقتك حالل.

6( إغتنــام األزمــان واألماكن الفاضلةكاملســجد احلــرام والثلث 
األخري من الليل وساعة االجابة يوم اجلمعة وغريها.
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7( تقديــم محداهلل تعــاىل والثنــاء عليه والصالةوالســالم على 
رسوله -.

العلى. وصــفــاتــه  احلــســنــى  بــأمســائــه  تــعــاىل  اهلل  ـــاء  دع  )8

9( أن تعزم املسائلة وتوقن باإلجابة.

10( أن تكرر الدعاء وتلح ف الطلب فإن اهلل تعاىل حيب امللحني 
ف الدعاء.

أدعيـٌة خمتـارة

اللهــم لــك احلمد محــدًا كثريًا طيبــًا مباركًا فيه كمــا حتب ربنا 
وترضــى , محــدًا ال ينقطــع وال يبيــد وال يفنى , مــلء مسواتك 
ومــلء أرضــك وملء مــا بينهما وملء ما شــئت من شــيء بعد , 
عــدد ما محــدك احلامدون , وعدد مــا غفل عن ذكــرك الغافلون 
, والصــالة والســالم على عبدك ورســولك حممد خــامت أنبيائك 
ورســلك وخريتــك مــن خلقك وأمينــك على وحيــك وعلى آله 

وصحبه أمجعني .

اللهــم لك احلمد أنت نور الســموات واألرض ومن فيهن , ولك 
احلمد أنت قيم الســموات واألرض ومن فيهن , و لك احلمد أنت 
احلــق ووعدك حق وقولك حــق ولقاؤك حق واجلنة حق والنار حق 

والساعة حق و النبيون حق وحممد حق .	

اللهـــم لك أســلمت , وعليــك توكلت , وبك آمنــت , و إليك 
أنبــت , وبك خاصمت , وإليــك حاكمت , فا غفر لي ما قدمت 
وما أخرت , وما أسررت وما أعلنت , أنت املقدم وأنت املؤخر ال 

إله إال أنت وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم .
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اللهـــم آت نفســي تقواها , وزكهــا أنت خري مــن زكاها , أنت 
وليها وموالها .

اللهـم إني أعوذ بك من علم ال ينفع , ومن قلب ال خيشــع , ومن 
نفس ال تشبع ,ومن دعوة ال يستجاب هلا .

اللهـم إني أســألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت بديع الســموات 
واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم أن تغفر لي وترمحي 

وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضي إليك غري مفتون .

اللهـم ربنا آتنا ف الدنيا حســنة وف اآلخرة حســنة وقنا عذاب 
النار .	

ربـنــا آمنا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الرامحني .

ربـنــا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لن من لدنك رمحة إنك 
أنت الوهاب .

ربـنــا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا , ربنا وال حتمل علينا إصرًا 
كمــا محلتــه الذين مــن قبلنا , ربنا وال حتملنا مــا ال طاقة لنا به , 

واعــف عنا واغفر لنا وارمحنا , أنــت موالنا فانصرنا على القوم 
الكافرين .

رب إجعلي مقيم الصالة ومن ذريي ربنا وتقبل دعاء , ربنا اغفر 
لي ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب .

ربـنــــا هب لنا مــن أزواجنا وذرياتنا قرة أعــني واجعلنا للمتقني 
إمامًا .	

ربـنــــا آتنا مــن لدنك رمحة وهيء لنا من أمرنا رشــدًا ربنا وآتنا 
ما وعدتنا على رســلك وال ختزنا يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد 

اللهم إني أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى .

اللهـم اقســم لي من خشــيتك ما حتول به بيي وبني معصيتك ,	 
ومــن طاعتــك ما تبلغي به جنتك , ومــن اليقني ما تهون به علي 
مصائب الدنيا , ومتعي بسمعي وبصري وقواتي أبدًا ما أبقيتي 
, واجعله الوارث مي , واجعل ثأري على من ظلمي , وانصرني 
على من عاداني وال جتعل مصيبي ف ديي , وال جتعل الدنيا أكرب 
همــي , وال مبلــغ علمــي , وال إىل النار مصــريي , واجعل اجلنة 
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هــي داري , وال تســلط علي بذنوبي مــن ال خيافك وال يرمحي , 
برمحتك يا أرحم الرامحني .

اللهـــم إنــي أعوذ بعزتــك ال إله إال أنت أن تضلــي ,	 أنت احلي 
الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون .

اللهـم فاطر الســموات واألرض عامل الغيب والشــهادة ال إله إال 
أنت ,	 رب كل شــيء ومليكه , أعوذ بك من شــر 				نفسي ومن 
شر الشيطان وشركه , وأن أقرتف على نفسي سوءًا أو أجره على 

مسلم .

اللهـم أصلح لي ديي الذي هو عصمة أمري , وأصلح لي دنياي 
الي فيها معاشي , وأصلح لي آخرتي الي إليها معادي , واجعل 
احلياة زيادة لي	 من كل خري , واجعل املوت راحة لي من كل شر .

اللهـم إني أســألك العافية ف الدنيا واآلخرة , اللهم إني أسألك 
العفــو والعافيــة ف ديــي ودنيــاي وأهلــي ومالي , اللهم اســرت 

عوراتي وآمن روعاتي	 .

اللهـــم احفظي من بني يدي ومن خلفي وعن مييي وعن مشالي 
ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتي .

اللهـــم أحســن عاقبي ف األمور كلها وأجرنــي من خزي الدنيا 
وعذاب اآلخرة .

اللـهــم أعي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .

اللهـــم إني أعوذ بــك من زوال نعمتك , وحتــول عافيتك , ومن 
فجاءة نقمتك , ومن مجيع سخطك .

اللـهـم إني أسألك من اخلري كله عاجله وآجله	 ما علمت منه وما 
مل أعلم , و أعوذ بك من الشــر كلــه عاجله وآجله ما علمت منه 

وما مل أعلم .

اللـهـم إني أسألك من خري ما سألك منه عبدك ونبيك حممد - 
, وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك حممد - .

اللـهـم إني أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل , وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل .
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اللهـم اني  اســألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والغنيمة 
من كل بر والسالمة من كل إثم والفوز باجلنة والنجاة من النار.

اللهــم جنبي منكرات األخــالق واألعمال واألهــواء واألدواء.

اللهـم اغفر لي ذنوبي مجيعآ وأهدني ألحســن األخالق أليهدي 
ألحســنها إأل انت,وأصرف عي ســيئها أليصرف عي سيئها إأل 

انت.

اللهـم اني اســألك خشيتك ف الغيب والشهادة ,وأسألك كلمة 
احلق ف الغضب والرضا, وأسألك القصد ف الفقر والغنى,وسالك 
نعيمآ ألينفذ وقرة عني ألتنقطع وسألك الرضى بعد القضاء وبرد 
لعيــش بعــد املوت ولذة النظــر إىل وجهك الكريم والشــوق إىل 

لقائك ف غري ضراء مضرة وال فتنة مضله.

اللهـــم زينا بزينــة اإلميان واجعلنا هــداة مهتدين غري ضالني وال 
مضلني سلمآ ألوليائك حربآ على اعدائك حنب حببك من احبك 

ونعادي مبعاداتك من عاداك ومن خالفك.

اللهـم انقلي من ذل املعصية اىل عز الطاعة وأغني حباللك عن 
حرامــك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من ســواك ياحي 

ياقيوم ياذا اجلالل واإلكرام.

اللهـــم اني اعوذ بك من اهلم واحلزن ومن لعجز والكســل ومن 
اجلن والبخل  ومن املأثم واملغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

 اللهـــم انــي اعوذ بــك من الــربص واجلنون واجلذام ومن ســيء 
األسقام.

 اللهـــم رب الســموات ورب األرض  ورب العــرش العظيــم ربنا 
ورب كل شيء فالق احلب والنوى منزل التوارة واألجنيل والفرقان 

اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته.

اللهـــم انــت األول فليس قبلك شــي وانت األخــر فليس بعدك 
شيء وانت  الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك 

شيء اقض عي الدين وأغني من الفقر.

اللهـم انت ربي ألإله أأل انت خلقتي وأنا عبدك وأنا على عهدك 
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ووعدك  مااســتطعت اعوذ بك من شــر ماصنعــت ابوء بنعمتك 
علي وأبوء بذنيب فأغفر لي إنه أليغفر الذ نـوب إأل انت.

اللهـم اني اســألك فعل اخلريات وترك املنكرت وحب املســاكني 
وان تغفــر لي وترمحــي واذا اردت بعبادك فتنــة فاقبضي اليك 

غري مفتون.

اللهـم اني اعوذ بك من جهد البالء ودرك الشــقاء وسوء القضاء 
ومشاتة األعداء.

اللهـــم يامثبــت القلوب ثبت قليب علــى دينك,اللهم يامصرف 
القلوب وأألبصار صرف قليب على طاعتك.

اللهـــم التــدع لي ذنبآ إألغفرتــه وال همآ أأل فرجتــه وال دينآ إأل 
قضيتــه وال حاجة مــن حوائج الدنيا وأألخرة هــي لك رضى ولنا 

فيها صالح إأل قضيتها يا ارحم الرامحني.

ربـنـــا تقبل منا إنك أنت السميع العليم , وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم .		

ربنــا اغفــر لنــا وإلخواننا الذين ســبقونا باإلميــان , وال جتعل ف 
قلوبنا غاًل للذين آمنوا , ربنا إنك رؤوف رحيم .

اللهـم إني عبدك , ابن عبدك , ابن أمتك , ناصيي بيدك , ماضيٍِ 
ف حكمك , عدل ف قضاؤك , أسألك بكل اسم هو لك مسيت 
به نفســك , أو أنزلته ف كتابك , أو علمته أحدًا من خلقك , أو 
اســتأثرت به ف علم الغيب عندك , أن جتعل القرآن العظيم ربيع 

قليب ونور صدري وجالء حزني وذهاب همي .

اللهـــم علمــي منه ما جهلت وذكرني منه ما نســيت , وارزقي 
تالوته أناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عي	 برمحتك 

يا أرحم الرامحني .

اللهـم إني أعوذ بك من عذاب القرب , و أعوذ بك من فتنة املسيح 
الدجــال , وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات , اللهم إني أعوذ بك 

من املأثم واملغرم .

اللهـــم اغفــر لي واهدني وارزقي وعافــي وارمحي , اللهم إني 
أســألك خــري املســألة وخري الدعــاء وخري النجاح وخــري العمل 
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وخــري الثواب وخري احلياة وخــري املمات , وثبتي وثقل موازيي 
وحقــق إميانــي وارفع درجــي وتقبل صالتــي واغفــر خطيئي , 

وأسألك الدرجات العلى من اجلنة آمني .

اللهـم إني أسألك فواتح اخلري وخوامته , وجوامعه وأوله وآخره , 
وظاهره وباطنه , والدرجات العلى من اجلنة آمني .

اللهـم إني أسألك خري ما آتي وخري ما أفعل وخري ما بطن وخري 
ما ظهر والدرجات العلى من اجلنة آمني .

اللهـــم إني أســألك أن ترفع ذكري وتضــع وزري وتصلح أمري 
وتطهر قليب وحتصن فرجي وتنور قليب وتغفر لي ذنيب وأســألك 

الدرجات العلى من اجلنة آمني .

اللهـــم إني أســألك أن تبارك لي ف نفســي وف مسعي وبصري 
وف روحــي وف خلقــي وف أهلــي وف حميــاي وف مماتــي وف 

عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من اجلنة آمني .

اللهـــم احفظــي باإلســالم قائمــًا واحفظــي باإلســالم قاعــدًا 

واحفظي باإلسالم راقدًا , وال تشمت بي عدوًا وال حاسدًا .

اللهـم باعد بيي وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب 
اللهــم نقي مــن خطاياي كما ينقى الثــوب األبيض من الدنس , 

اللهم اغسلي من خطاياي بالثلج واملاء والربد .

اللهـــم أنــت امللك ال إلــه إال أنت أنــت ربي وأنا عبــدك ظلمت 
نفســي واعرتفــت بذنيب فاغفــر لي ذنوبــي مجيعًا إنــه ال يغفر 
الذنوب إال أنت , واهدني ألحســن األخالق ال يهدي ألحســنها 
إال أنت , واصرف عي ســيئها ال يصرف عي ســيئها إال أنت , 
لبيــك وســعديك واخلري كله ف يديك , والشــر ليس إليك , أنا 

بك وإليك , تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك .

اللهـــم إنــي أعــوذ بــك أن أرد إىل أرذل العمر , وأعــوذ بك من 
القسوة والغفلة والذلة واملسكنة , وأعوذ بك من الكفر والفسوق 

والشقاق والسمعة والرياء .

اللهـــم إني أعوذ بك من شــر ما عملت ومن شــر مــا مل أعمل , 
وأعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما مل أعلم .



129 128

اللهـــم إنــي أعوذ بك مــن اهلدم والــرتدي ومن الغــرق واحلرق 
واهلرم , وأعوذ بك من أن يتخبطي الشيطان عند املوت, وأعوذ 
بــك مــن أن أموت ف ســبيلك مدبرًا , وأعوذ بــك من 	أن أموت 

لديغًا , وأعوذ بك من طمع يهدي إىل طبع .

اللهـم إني أسألك الثبات ف األمر والعزمية على الرشد, وأسألك 
شــكر نعمتك وحســن عبادتك , وأسألك قلبًا ســليمًا , ولسانًا 
صادقــًا , وأســألك من خري مــا تعلم وأعوذ بك من شــر ما تعلم 
, وأعوذ بك من شــر ما تعلم وأســتغفرك ملا تعلم إنك أنت عالم 

الغيوب .

اللهـم أهلمي رشــدي وقي شــر نفســي يا حي يا قيــوم , اللهم 
زدنــي وال تنقصــي , وأكرمي وال تهــي , وأعطي وال حترمي , 

وآثرني وال تؤثر علي يا ذا اجلالل واإلكرام .

اللهـم إني أســألك رمحة من عندك تهدي بها قليب , وجتمع بها 
أمري , وتلم بها شــعثي , وحتفظ بها غائيب , وترفع بها شاهدي 
, وتبيض بها وجهي , وتزكي بها عملي , وتلهمي بها رشدي , 

وترد بها الفنت عي , وتعصمي بها من كل سوء .

اللهـم إني أســألك صحة إميان , وإميانًا ف خلق حســن , وجناحًا 
يتبعه فالح , ورمحة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان . 

اللهـم إنك تســمع كالمي وترى مكاني وتعلم ســري وعالنيي 
والخيفى عليك شــيء من أمري , وأنا البائس الفقري, واملستغيث 
املســتجري,والوجل املشــفق املقــر املعرتف إليك بذنبه , أســألك 
مســألة املســكني , وأبتهل إليك إبتهال املذنب الذليل , وأدعوك 
دعــاء اخلائف الضريــر , دعاء من خضعت لــك رقبته , وذل لك 
جســمه , ورغم لك أنفه , فاللهم تقبل توبي , واغســل حوبي 
, وأجــب دعوتي , وثبت حجي , وســدد لســاني , واهد قليب , 

واسلل سخيمة صدري يا أرحم الرامحني .

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني .

ربــنــــــا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري , ربنا ال جتعلنا 
فتنة للذين كفروا , واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز احلكيم.

	ســبحان ربــك رب العــزة عما يصفون وســالم على املرســلني 
واحلمد هلل رب العاملني .
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ــدم خدمات  ــة تق ــة مبكة املكرم ــاٌت خريي مجعي
ــزوار ــن وال ــاج واملعتمري ــة للحج ــة خريي جماني

هــذه عناويــن وهواتف بعــض اجلمعيات اخلرييــة مبكة املكرمــة الي تهتم 
باحلجــاج واملعتمريــن وفقراء احلــرم ، وتقدم هلم خدمــات جمانية وميكن 
للحجاج واملعتمرين والزوار ملكة املكرمة املساهمة ف مشروعاتها ليكسب 
أجر الصدقة وعمل اخلري ف أقدس بقاع اهلل تعاىل وتكون صدقة جارية له ، 
ويفوز مبضاعفة أجر احلســنات ف أفضل بقاع اهلل تعاىل وجوار بيته العتيق 

ومنها :
1( مجعيــة هدية احلاج واملعتمر اخلرييــة : وهي مجعية خريية تقدم
خدمــات ومســاعدات للحجــاج واملعتمرين مثــل : الطعام والشــراب 
، والكتب ، وتســاعد من حيتــاج للعون من احلجــاج واملعتمرين ، وهلا 
أعمال إبداعية أخرى ، وتقع ف أبراج شــركة مكة أمام املســجد احلرام 

مــن جهــة بابــب امللــك فهــد 9 وهواتفهــا : 920000088 - 
.   0508508111

2( مجعية زمــزم الصحية اخلريية : وهي مجعية خريية تقدم خدمات
صحيــة باجملــان لفقــراء احلرم ، وهلــا مكاتــب ف جدة ومكــة املكرمة 
 -  02   2600000  -  0507260000  : هــي  وهواتفهــا   ،

.  0559009009
3( مجعية شــفاء الصحية اخلريية : وهي مجعية خريية تقدم خدمات

صحيــة جمانيــة متخصصة لفقــراء احلرم ، ومكتبهــا ف مكة املكرمة ، 
وهواتفها هي : 5577740  .

4( مجعيــة الــر اخلريية : وهــي أقدم مجعية خرييــة ، وتقدم خمتلف
اخلدمات واملســاعدات لفقراء احلرم ومكتبها ف مكة ، وهواتفها هي : 

.  0555155587  -  02  5375940
5( مؤسســة مكــة اخلرييــة : وهــي مؤسســة خرييــة شــاملة تهتــم

بفقراء احلرم وترميم املساجد وأيتام البلد احلرام وأعمال خريية أخرى ، 
وهواتفها هي : 920000903  .
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أرقـاٌم تـهـّمـك
إمارة مكة املكرمة << 5722727

املكتب التعاوني للدعوة << 5360594
رئاسة احلرمني << 5730123

املستودع اخلريي << 5666666
رابطة العامل اإلسالمي << 5600919

مكتبة احلرم << 5299133
وزارة احلج << 5571714)1(

مؤسسة سليمان الراجحي اخلرييه << 5613933             
مستشفى النور << 5665000

مغسلة األموات جبامع املهاجرين << 5404000
مستشفى امللك عبد العزيز بالزاهر << 5442400

مستشفى حراء العام << 520 3535
مستشفى امللك فيصل بالششه << 5566411

مشروع تعظيم البلد احلرام << 5580599
_______________

1- لدى وزارة احلج مكاتب  للرد على اسئلة وشكاوى احلجاج واملعتمرين حول احلرم .

مغسلة االموات جبامع إمام الدعوه << 0504530582
مصنع كسوة الكعبة املشرفة ومعرض احلرمني << 5601168                                                                                                                              
مغسلة االموات جبامع التوحيد <<  5403770_0557299088

مجعية مراكز األحياء << 5303111
سنرتال احلرم << 5749045)3(

جلنةإصالح ذات البني << 5541751
هدية احلاج واملعتمر)مجعية خريية( << 920000088 _0508508111

مؤسسة مطوف جنوب آسيا << 5344444
مجعية زمزم الصحية اخلريية << 0507260000

مؤسسة مطوف جنوب شرق آسيا << 5459922                               
مجعية شفاء اخلريية << 5577740

اإلفتاء باحلرم << 5741205 _ 5733322)2(   
مستشفى إجياد << 5730070

_______________
1- يوجــد  شــبكة لإلفتاء داخل احلرم عبارة عن  مساعــات هاتفية  موجودة عند ابواب 

احلرم ومواقع إخرى ميكن رفعها وعرض األسئلة ومساع اإلجابة دون إتصال .
2- هذا الرقم يعمل طوال 24 ســاعةوميكن اإلتصال به وبأي من بقية األرقام من خارج 

مكة بإضافة _02
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جامعة ام القرى << 5501000
شرطة احلرم << 5701082

هيئة األمر باملعروف باحلرم << 5739922
مركز الدعوة واإلرشاد << 566048
إذاعة القرأن الكريم << 5429898

مجعية اهلالل األمحر << 997
 اخلطوط السعوديه << 920022222

طريان ناس << 920001224
النقل اجلماعي << 8001249999

ارقام الطوارىء الدوريات األمنية << )999(
املرور  << )993(

الدفاع املدني << )998(
اهلالل االمحر << )997(

* يضاف هلذه اأٍلرقام مفتاح اململكة ومكة املكرمة  عند اإلتصال 
من خــارج اململكة وهــو009662 للهاتــف الثابت و00966 

للجوال مع حذف الصفر اول رقم اجلوال .

*****

1( القرآن الكريم
2( تفسري إبن كثري
3( تفسري القرطيب

4( تيسري الكريم الرمحن للسعدي
5( صحيح البخاري 

6( صحيح مسلم
7( صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباني

8( الفتاوى لشيخ اإلسالم إبن تيمية
9( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )جملد22(
10( احكام احلرم املكي الشريف الشرعية لعبد العزيزاحلويطان

11( املغي ف فقه احلج والعمرة-سعيد باشنيفر
12( منهاج املسلم –ابو بكر اجلزائري

13( البلد احلرام فضائل واحكام_إعداد كلية اصول الدين جبامعة ام القرى
14( املسجد احلرام واثره ف نشر الثقافة اإلسالمية –صاحل ال طالب
15( ائمة املسجد احلرام ومؤذنوه ف العهد السعودي-عبد اهلل الزهراني

16( تاريخ مكة للفاكهي-حتقيق عبد امللك بن دهيش



137 136

17( تاريخ مكة لألزرقي
18( تاريخ عمارة املسجد احلرام-عبد اهلل باسالمه

19( قصــة التوســعة الكربى-حامــد عباس-نشــر جمموعة بن 
        الدن السعودية

20( احلرم املكي الشريف واألعالم احمليطة به - عبد امللك بن دهيش
21( سري اعالم النبالء - احلافظ الذهيب )اجلزء الثالث(

22( حنني األفئدة- عبداهلل العماري
23( آداب العيش ف مكة املكرمة - عبداهلل الزهراني
24( عمارة احلرمني الشريفني- حممد عبداهلل السبيل

25( الوجيز ف توسعة احلرمني الشريفني - اعداد رئاسة احلرمني 
        الشريفني

26( اقيموا صفوفكم-رسالة من اعداد مؤسسة الوقف اإلسالمي
27( جملة مكة)معاد سابقآ( من إصدار مشروع تعظيم البلد احلرام
28( موقــع اعجــاز العلمــي ف القــرآن - الشــبكة العنكبوتية
29( عطاءات البلد احلرام-الشريف حامت العوني-أصدار جملة مكة

30( احلجر األسود—سائد بكداش
32( التاريخ القويم ملكة وبيت اهلل الكريم .. حممد طاهر

        الكردي 1385هـ .
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الكعبة املشرفة ... أقدس بقعة على وجه االرض ، وأول بيت يبنى 

لعبادة اهلل تعاىل فـي األرض .

* مــن أول مــن بنــى الكعبة املشــرفة ، وكم هو ارتفاعهــا ، كم عدد

احجارها ، وماذا يوجد بداخلها ..؟؟

* ماقصــة نــزول احلجر األســود من اجلنــة ، وهل حقًا أنــه اليزال

أبيض ..؟؟

* مقــام ابراهيــم ... هل هــو ياقوتة مــن اجلنة ، وهل هنــاك دعاء

خاص به ..؟

* من هم الســدنة ، وأين حيتفظون مبفتاح باب الكعبة املشــرفة ،

ومتى يفتحون الكعبة ..؟؟

* ايــن امللتزم ... كيف هي صفة الوقوف به .. وماهو احِلْجر ... وهل

حقًا أنه جزء من الكعبة ...؟

* مــن هــم األغــوات ... مــن أول من احضرهــم للحرم ، وهــل الزالوا 

ميارسون أعماهلم ..؟

* ماهي آداب الطواف ، وآداب املسجد احلرام ..؟

،،، االجابات ضمن حمتويات الكتاب ،،،


