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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی و داکتر صالح الدين سعيدی:نويسندگان

  ٢٠١٣ سپتمبر ٢٧

   مکرمهۀمک

١ 
 ! محترم ۀخوانند

 می»  روزه « ، و »زكات«، »نماز«اسالم بعد از  ن ركن يحج امانتى الھى و چھارم 

اگر  «:  ت اسالمی آمده استين قدر بس است كه  در روايت حج ھميدر اھم .باشد

ھودى يست و ي نام مسلمانى نۀستيرد، شايمسلمانى مستطع شود  و به مكه  نرود و بم

 ».ا خواھد رفتيا نصرانى از دني

ين مکان  را  در روی  پاک ترخداوند متعال ؛ مقدس ترين  و 

خويش برگزيد و آن مکان را  »  کعبه «ۀزمين  برای  بنای خان

 .  مسلمانان جھان قرار دادسرزمينی امن  و مورد توجه 

َل بَْيت ُوِضَع لِلنّاِس لَلَِّذی «  ةَ ُمباَرکاً َو ھُدًی لِْلعالَِميَن فِيِه إِنَّ أَوَّ بِبَکَّ

  » َدَخلَهُ کاَن آِمناً َم َو َمْن آياٌت بَيِّناٌت َمقاُم إِْبراِھي

  مسلمانان  قرار داد ، تا ۀرا قبلو کعبه ) ٩٧ و ٩۶: آل عمران ( 

روز، چندين نوبت به سوی آن ميليون ھا مسلمان، در ھر شبانه 

َو « ) ١۴۴: بقره ( »  تَْرضاھافَلَنَُولِّيَنََّک قِْبلَةً «  .نماز گزارند 

از سوی ديگر، ) ١٢۵: بقره(» ةً لِلنّاِس َو أَْمناً إِْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثابَ 

و محّل رشد و سکونت آن حضرت قرار داد و اگر مشرکان )  صلی هللا عليه وآله(وند مکه را زادگاه  پيامبر خدا خدا

  :کردند ، چنانچه چنين فرموده است  ايشان  را از مکه اخراج  نمی کردند، در آن جای سکونت دايمی اختيار می

; ٧٢٣ ، ص٢سنن ترمذی، ج(» .گر قوم من، مرا از مکه بيرون  نمی کردند، در جای ديگری سکونت نمی گزيدما«

 )٣٢۵، ص١مستدرک حاکم، ج

  

  :عربستان سعودی 

ون نفر يلي م١٣ اً ت آن تقريبيلومتر مربع مساحت دارد و جمعيون و دوصد و چھل ھزار كيليعربستان سعودى دو مکشور

ت و از يا موقعيت دارد ، از شمال  به كشورپادشاھی  اردن ھاشمى، عراق و كوينوب غربى آسن كشور در جيا. است
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. من  و از مغرب به  بحر  سرخ  محدود استيج فارس وکشور ھای خليج ، و از جنوب به جمھورى يخل شرق به 

  .  پادشاھى در عربستان موروثى است 

مردم  عربستان  مسلمان .  باشند  می نهيكشور دو شھر مكه  و مدن  ينى  اياض است  و مراكز ديتخت عربستان  ريپا

رو مكتب يو در اصول اعتقاد،  پ) ٢۴٢ - م ( روی مذھب  امام  احمد  بن  محمد  بن حنبل يھستند ، اما ؛  در فروع،   پ

 . باشند می) ٣٣٠ -م (ابوالحسن ابوالحسن 

 در شھر نامبرده. روان  محمد بن عبدالوھاب  نيز وجود دارنديعربستان  تعدادی از  پکشور بايد  گفت  که  در اً ضمن

 ۶۶١(ه يميھاى ابن ت ش آموخت و سرانجام بر اثر خواندن كتابيفقه حنبلى را ز پدر خو. از بالد نجد متولد شد» نهييعُ «

د  بن عبدالوھاب  البته ابوالحسن  ابوالحسن  و محم.  رفتيروش آنان را پذ) ٧۵١ -  ۶٩١(م يو شاگرد  او ابن ق) ٧٢٨ -

  . ث اعتقاد دارنديعنى بر ظاھر معناى  قرآن  و احاديمعروف به ظاھرى ھستند؛   

 تاقام)  اض فعلىيك رينزد( ه ي خاندان  سعودى،   كه در قريه  درعۀمحمد بن سعود  سر سلسل:  قابل تذکر  است

 .روى كردنديوى پگر  نيز از  يد و پس از او ، پادشاھان  ديداشت،  نيز به ايشان  گرو

  

 :مكه  

ن اسالم است  و گذشته از شرافت  و قداستى  كه از آغاز خلقت و به  خصوص از يو مركز ظھور د»  ام القرى« مكه 

»   سورة العلق  « َخلَقَ یاْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَّذِ «  م  ي  قرآن كرۀ  مبارکتيداشت و اولين آ  ه السالميعلم يزمان حضرت ابراھ

  .  فرود آمد  ه و سلم يصلى هللا علدر مکه  بر رسول هللا ز ين

 مكه تا شھر ۀفاصل. ھاى متعددى آن را فرا گرفته است  متر از سطح بحر قرار دارد و رشته كوه٣٣٠مكه در ارتفاع 

ى  باالۀ سانتی گراد درج۴٧ تا ١٨ان ي حرارت آن در زمستان و تابستان مۀلومتر و درجيبندری جده حدود ھشتاد ك

 . ر استيصفر متغ

خ جز آغاز  و آخر آن به درستى ين تاريش به قداست  معروف بوده  اما ؛ سراسر اين شھر از ھزاران سال  پيھر چند ا

ن  ي  خود را در اۀبود  كه  خانواد»  ع « م  ي  ابراھ،ن كسين،  نخستأ  قرآن عظيم الشۀبه اساس   فرمود.   ستيروشن  ن

 .بر آن مسلط  شدند» قيعمال«ھاى پس از آن، گروھى به نام  ن  كه در دورهياى داد تا ان  بى آب وعلف  جيسرزم

ى  از مردم  جنوب ئھا الدى بر اثر به ھم خوردن اوضاع اجتماعى و اقتصادى جنوب عربستان، دستهي چھارم مۀدر سد

  . ره مھاجرت كردنديگر نقاط شبه جزيبه د

  ۀپس  از آنان قبيل.   شھر  را به عھده  گرفتندۀدند در مكه ساكن شدند  و كار ادارمعروف بو» ُجْرھم«كه به نام ای قبيله 

ه يصلى هللا علالدى قصى فرزند كالب ، جّد اعالى  رسول  خدا ي ششم مۀافتند و در آغاز سديبر آنجا سلطه » خزاعه«

دار «است مكه را در دست گرفت و ي و رستند، به شھر آورديز رون مكه مىيھاى ب ھا و دره ابانيش را، كه در بيقر وآله

  .س كرديرا تأس» الندوه

د، ي گردء  و امراءن  مجلس سپس منزلگاه  خلفايا. ن و تنھا مجلس مشاوره  در سراسر عربستان  بودي دار الندوه  نخست

  .د يرانى نھاد و سرانجام  جزو مسجد گرديسپس  اندك اندك  بناى آن رو به و

  

   : مسجد الحرام

خ اسالم به شمار ين و مشھور ترين  مسجد در تاري تر مىي شريفه  قرار دارد و قدۀمسجدى است كه  گردا گرد  كعبنام  

  . رود مى
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 ۀك  به خانيھاى  خود  را  نزد مردم  خانه   آن  است كه تا پس از رحلت پيامبر صلی هللا عليه  و سلم ۀخ  نشان  دھنديتار

ج  بر مساحت مسجد افزودند؛ به شكلى كه يرى كرده  و به تدري از آن  جلوگءان  خلفاساختند،  ولی ؛  در دور كعبه  مى

 . كصد و ھشتاد ھزار متر مربع مساحت دارديھم اكنون حدود 

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

 .ب به سرک اجياد و مسفله محدود استکوه ھندی و از سمت جنو

باشد ؛ سه  در اصلى  و بزرگ آن  به   يه مسجد حرم شصت و دو دروازه  بزرگ و كوچك  را درا  میئقرار احصا

 متر  ٩٢ك دو مناره  به ارتفاع يمعروف است  و بر ھر » زيباب ملك عبد العز«و » باب السالم«، »باب العمره«ھاى  نام

  .  متر از برنز طالكارى است۶/۵ متر قرار دارد و بر تارك ھر مناره، ھاللى به ارتفاع ٧ * ٧بعاد اى به ا با قاعده

 متر است در  ضلع  غربى ٨٩ك به ارتفاع يز كه ھر ي بزرگ نۀدو منار. است» باب الصفا« مسجد بر در ۀن مناريھفتم

ش يمسجد با وسعت فعلى گنجا. ده استي نُه عدد رسب تعداد آنھا بهين ترتيده است كه بدير بنا گردي اخۀمسجد، در توسع

 .حدود يک ميلون نمازگزار را دارد

  

 :اسماء کعبه

 حج، زيارت  و طواف ۀکعبه ارتباط مستقيم به ارکان اسالم دارد مخصوصاً فريض. » البيت الحرام«و » البيت العتيق«

  . مسلمانان استۀه قبل نماز  نيز کعبۀھمچنين در ادای فريض. کعبه رکنی از ارکان حج است

يک نماز در مقابل کعبه در مسجد الحرام برابر با صد ھزار نماز و يک درھم  خرج کردن  در راه  خدا در آن سرزمين 

    .برابر با  صدھزار درھم است

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

  .است

در احاديث آمده است که در آغاز آفرينش سراسر زمين . بيت هللا الحرام در طول تاريخ مورد احترام ھمگان بوده است

  . ھای ديگر از آن گسترده گشت را آب فرا گرفته بود و نخستين خشکی که آفريده شد زمين زير کعبه بود که خشکی

  

  :  بر اساس روايات اسالمی 

 حضرت آدم  عليه السالم   ساخت  و سپس  حضرت ابراھيم عليه السالم  به کمک پسرش اسماعيل عليه  ءکعبه را ابتدا

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

   . دوباره بازسازی شد ابراھيم عليه السالم،ۀھمکاری رسول خدا، بر اساس بنای اولي

قرار داده است؛ يعنی مقدس شمرده و ارتکاب گناه و قتل و شکار و تجاوز به جان » حرم«خداوند کعبه و اطراف آن را 

وقتی مجرمی  به آنجا پناه ببرد  کسی  حق .   را در آن جايز ندانسته است... و مال مردم  و جنگ و دزدی و راھزنی و 

 .  او را  ندارد ۀاخذؤم

  

 :  كعبهۀخان

ل  به  رنگ يھاى  ما  مسقفى است در داخل مسجد الحرام  كه  نماى ظاھرى  آن را سنگۀكعبه ساختمان چھار گوش

ى قالب دوزى شده، ئھاى طال  فوقانى آن با نخۀياه كه حاشياى س دھد و در تمام مدت سال، باپرده ل مىيخاكسترى تشك

 . ده استيپوش
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عنى از يطول ضلع دِر كعبه، .   متر است١۵باً ي كعبه تقرۀبلندى خان. ن مقدس اسالم است کعبه مقدس ترين مکان در دي

 متر و ٩ل در آن قرار دارد ي متر طول ركن عراقى تا شامى؛ طرفى كه حجر اسماع۶٨/١١ركن اسود تا ركن عراقى 

دِر .  متر است١٨/١٠اسود مانى تا ركن ي متر و طول ركن  ٠۴/١٢مانى ي سانتى متر  طول ركن شامى  تا ركن ٩٠

  .  ن دو متر استيخانه  بر ضلع شرقى قرار دارد  و بلندى آن از زم

ه از كشورھاى اسالمى داشته يھمانى بلند پايا ميشو كنند، و  و در تمام سال، جز ھنگامى كه بخواھند داخل خانه را شست

 . بسته است،باشند

 

 :اعمار وترميم کعبه 

  .  بار اعمار وبنيان آن گذاشته شده است  ١٠ساختمان کعبه :  نويسند رخين میؤم

م  عليه السالم ،  بينان توسط شيث عليه السالم ،   بنيان توسط ابراھيم عليه السالم  آد ، بنيان توسط  بنيان توسط  المالئکه

، وبنيان حجاج بن   عبدهللا بن زبير،  بنيان ،  بنيان مضر ،  بنيان قريش و پسرش اسماعيل ، بنيان العمالقه،  بنيان جرھم

   . يوسف الثقفی

سلطان مراد «مان  ساختمان  در دوران  خالفت ساختمان فعلی  کعبه از زمان حجاج  بن  يوسف ثقفی  و بازسازی ھ

 ھجری بر اثر سيالب در داخل  مسجد الحرام و تخريب آن از نو ١٠۴٠از پادشاھان عثمانی است که در سال » چھارم

 .است حال پابرجا و استوار  ماندهه اين ساختمان استحکام  و قدرتمندی کامل دارد،  که تا ب. ی گرديدباساز

  

  :حجراألسود 

حجراألسود در  .هللا الحرام قرار گرفته است  تين ركن از بيرا در مھمتري ز،ز گفته مى شودين »  ركن« به حجر األسود

 .باشد   کعبه میۀآن ركن شرقى  خانمحلی است  كه طواف از آنجا آغاز مى گردد و 

 كودكان،  بتوانند آن  ایكه ھر انسانى ، به استثن نين مطاف است تا ايم ارتفاع از سطح زميك متر و نين ركن دارى يا

دن كفار و گناھكاران به يد بوده و گفته مى شود كه در اثر دست كشيحجراألسود در اصل سف. ده و استالم كننديرا بوس

كن ظاھر آن بر اثر يد است لياكنون از درون سف ن سنگ ھميز گفته مى شود كه ايو ن .افته استير يياه تغيگ سآن، به رن

  . اه شده استير در كعبه اتفاق افتاد، سيش و ابن زبيآتش سوزى ، كه در دوران قر

ن  يى است تمامى  اگفتن. ده استيل گردي  كوچكى كه به ھم اتصال داده شده، تشكاتھم اكنون حجراألسود از قطع

وار كعبه قرار داده شده يم ذراع  در درون دين سنگ حدود نيا. ده شده استي خالص پوشۀ طوقى از نقرۀليقطعات به وس

  : ن باره گفته اندياست، آنچنانكه در ا

  .راط كم، مى باشديك قيم ذراع و عرض آن ثلث ذراع، يمقدار طول حجراألسود ن

 كعبه به يانين صورت كه به ھنگام  بنبد.  برمى گردد)  ه السالميعل(ل يم خليابراھحجراألسود  به دوران  حضرت 

م  مى ي خود حمل مى كرد و  به دست ابراھۀل سنگھا را بر روى شانيل، اسماعيه ھمراه فرزندش اسماعيم بدست ابراھ

 : ل گفتيفرزندش اسماعم  به  ين ھنگام  ابراھيدند، در ايگاه حجراألسود در ركن رسيكه به جا نيداد تا ا

  . ى باشد  برى محل آغاز طوافئنجا قرار دھم  تا راھنماياور كه درايسنگى را برى من ب

د  و بعد از مّدتى مراجعت كرد  در حالى  كه حجراألسود  را  در  يافتن آن سنگ روان  گرديل  در پى ي پس اسماع

در ) يه السالمعل(به ھنگام  طوفان در دوران  حضرت نوح ن سنگ را يخداوند عّز و جّل ا!  ديم  ديدست حضرت ابراھ

ى من مى سازد،  پس ا  بر ایدى  كه خانهيل مرا دياگر روزى  خل:  عت نھاده  و به او فرموده بوديس به وديكوه ابوقب

  .ى وى آشكار  گرداناآن  را بر
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 : ديد، پرسيل وقتى آن را دياسماع

اند كه مرا  به  سنگ تو واگذار  آن را از سوى كسى فرستاده: م پاسخ داديراھن سنگ را از كجا آوردى ؟ ابياى پدر، ا

  .ل برى من آورديآن را جبرئ. نكرد

طورى  كه ه ب. دى ، نورى از خود منتشر مى كرديگاھش قرار داد، از شّدت سفيل سنگ را در جايھنگامى كه جبرئ

 .ديمى رس) انصاب(=  حرم ه ھایانتھى نشانين نور تا شعاع ا. شرق و غرب و شمال و جنوب را در برگرفت

  : دين سنگ مى گوياه اي رنگ سۀدربار» ازرقى  « 

ت  و اسالم در كعبه يگرى در دوران  جاھليكى پس از دي ھای  مكّررى است كه یاھى آن به علّت آتش سوزيشّدت س«

بى بود كه يز آتش سوزى مھيور اسالم نش از ظھيش پيعلت ساختمان قر. ديرانى كشانيرخ داد، تا آنجا كه كعبه را به و

گر  يپس از آن  بود  كه كعبه  را  دوباره  بنا نھادند  و بار د.  ل كرديرانی  تبديدر آن  رخ داد  و تمامى كعبه را به  و

 . م  كرديطورى كه  حجراألسود  را به سه قسمت تقسه ر آتش  دامن كعبه  را دربرگرفت،  بيز در دوران ابن زبين

ان  طوقى از نقره قرار داد و آن را بر ركن يش از كعبه،  حجراألسود را در مير به ھنگام  ساختمان  خويابن زبپس  

  ».اصلى خود نھاد

ن يھمچن.   ى مكّرر در كعبه بوده استاھياھى حجراألسود براثر آتش سوزيد  كه سين بر مى آين چني ازرقى اۀاز گفت

يه عل( فرشتگان  و سپس حضرت آدم ۀلينش و ساختمان كعبه،  به وسيدى آفرآشكار مى گردد  كه حجراألسود از ابت

 .گاه بوده استين جايوجود داشته و در ھم) يه السالمعل(يث و فرزندش ش) السالم

از آن جمله، ;  ده استيه حجراألسود از بھشت نازل گرديده كنه به دست ما رسين زميث فراوانى در ايات و احاديروا

 :فرمود) ه وآلهيصلى هللا عل(امبريت كرده اند  كه پين مالك و نساء از ابن عباس روااحمد از انس ب

  ».حجر األسود از بھشت است«; »الحجر األسود من الجنّة«

 :فرمود) ه وآلهيصلى هللا عل(امبريت كرده اند كه پيگران  روايز احمد و ديو ن

دْتهُ خطااضاً ِمَن الثَّ يالحجر األسود من الجنه و كان أشّد ب «  »يا أھل الشركلج حتّى سوَّ

ى مشركان  و كافران  رنگ آن را به اكن  خطيشتر بود ليدى برف بيدى آن از سفيحجراألسود از بھشت است و سف «

 .»ل ساخت ياھى تبديس

 :ميخ آمده كه به ذكر برخى از آن مى پردازياه حجراألسود، مطالبى در تاري رنگ سۀدر بار

ت كرده است كه يل ازبى عون از پدرش رواير، از شرحبي ابن زبۀلي ساختمان كعبه به وسۀ دربارازرقى  به ھنگام سخن

د يدم  در حالى كه  درون آن  ھمانند  نقره  سفياه شده در اثر آتش سوزى را دي حجراألسوِد  شكاف  خورده و س«:گفت 

 .» بود

ت  كرده است كه ي، از مادرش  روا)پرده دار(حجبى ن ساختمان، از منصور بن عبدالرحمن ين ازرقى به ھنگام ايھمچن

ن يسوزى رخ داد، ا كن ھنگامى  كه آتشيش از آتش سوزى ھمانند رنگ سنگ مقام  بود  ليرنگ  حجراألسود پ:  گفت

 .ر آن را در طوقى از نقره  قرار داديسوزى  حجراألسود سه قطعه شد كه ابن زب ن آتشيبه ھنگام ا.  دياه گرديسنگ س

 ۀ ھجرى صورت گرفته، آنگاه كه به مكه مى رسد، از مشاھدات خود دربار٥٧٨اش، كه به سال  ر در سفرنامهيجبابن 

 :ف مى كندينگونه توصيحجراألسود ا

ده مى شود كه يد رنگ كوچكى دي سفۀ سالمى كه در سمت راست استالم كننده حجراألسود واقع است، نقطۀدر قطع «

ى است كه نگاه كردن به آن موجب جلى  اگونهه درنگ بي سفۀن نقطيا.  مى درخشد مباركۀھمانند خالى در آن صفح

 » .چشم مى گردد
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 قرامطه، در سال ۀلي از جا در آوردن حجراألسود به وسۀبه ھنگام سخن دربار » االشاعة ألَشراط الساعة  «در كتاب

 :ديمحمد بن نافع خزاعى گو: سدين گونه مى نوي ھجرى ، ا٣١٧

ر يدم، در حالى كه ساياھى را فقط در باال و رأس آن ديسود زمانى كه از جا كنده شده بود، دقت كردم، سدر حجراأل « 

 .»د يك ذراع به نظر مى رسيشتر از ين قطعه سنگ كمى بيطول ا. د بوديى آن سفاھ قسمت

 :  ره قرشى آمده است ينوشته ابن ظھ» ف يجامع اللط «  در كتاب

د رنگ كه برى ي سف ای ھجرى ، نقطه٧٠٨ن سفر حج خود در سال يبه ھنگام اول: گفت» عهن ابن جمايقاضى عزالد« 

د رنگ كامالً آشكار و واضح ي سفۀى بعدى خود، كوچك شدن آن نقطاكن در سفرھيدم ليھر شخصى مشھود بود، در آن د

   .» بود 

جامع   « ره در كتاب خوديابن ظھ

ل متوفى ياز مناسك ابن خل » يفاللط

 :ت كرده است كهينه روان گويا

قسمتى از حجراألسود، كه سمت در«

 معظمه قرارگرفته، ھمواره ۀدِر كعب

دم كه ي مى داد شفاف ري سفۀسه نقط

ن يد رنگ و بزرگتري سفۀن نقطينخست

 ۀ دانه ذّرتى بود و نقطۀآنھا به انداز

  .»  ارزن بودۀ دانۀ دوم و به اندازۀ نقط دوم و كوچكتر ازۀدوم كنار آن و كوچكتر از آن بود و نقطه سوم در كنار نقط

د رنگ كوچكتر يى سفاھ ن نقطهين  سه  نقطه  نظر داشتم و احساس مى كردم كه با گذشت زمان، ايمن  ھمواره  در ا

 .مى شود

گر، موجب تََرك خوردن وجداشدن  قطعاتى يى مكرر و صدمات داھيخ، به علّت آتش سوزيتار حجراألسود در طول

ن يا.  افتير ييتغ ر اتفاق افتاد وحجراألسود به سه قطعه جدا از ھم ين بار به ھنگام دوران ابن زبينخست  كهديازآن گرد

 خالص گذاشت  و سپس آن  ۀر سه قطعه سنگ را در طوقى از نقري ھجرى اتفاق افتاد كه ابن زب٦٤آتش سوزى در سال 

 . گاه اصلى خود، در ركن قرار داديرا در جا

نرو ھمواره يد،  از اي جدا از ھم مبّدل گردۀن قطعين سنگ به چنديجه ، ايگرى رخ داد  كه  در نتيدث دن پس حواياز ا

ى آن داشته اند،  تا آنجا كه  در  ساختمان ئجاه كعبه دقّت كافى را به ھنگام  جاب ران  و پادشاھان به ھنگام  ساختمانيام

ر ييدن  حجراألسود، آن را از جای  خود تغيب ديم آسيفتاد،  از ب ھجرى  اتفاق  ا١٠٤٠سلطان مراد  چھارم  كه در سال 

  .ندادند بلكه اطرافش را با دقت كافى ، مستحكم كردند

 . ھجرى جھت مرمت اطراف آن برداشته شد١٣٧٥ى آن در سال  ئ طوق نقرهازحجراالسود 

 :ارش و نوشـــتـه  ازگتـتـبع، ن
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