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

  ٢٠١٣ سپتمبر ٢٧

   مکرمهۀمک

٢  
 :االسودسنگ جنتی حجر

 سرخی نيز ديده ۀنگ مايل به سرخی وبيضی شکل به قطر سی سانتيمتر که در آن نقطحجراالسود، سنگی است سياه ر

کعبه تبرکاً آن را لمس می کنند و پيش از اسالم  طواف شود  و بر ديوار رکن  کعبه  منصوب است  و حاجيان ھنگام می

  .نيز اين مورد احترام بوده است

  در حقيقت در شمار عناصر اصلی کعبه  بوده

به ھمين لحاظ حضرت محمد صلی هللا .  است

 ئیھا رانگاه داشت و ديگر سنگ عليه وسلم آن

را که  به شکل بت ساخته شده بود، به دور 

  . ريخت

حجراالسود در جريان تخريب کعبه، که پنج 

سال پيش از بعثت صورت گرفت، در 

  .ای دور از مسجد  افتاده  بود لهفاص

  :مده استآدر روايات  تاريخی 

در زمان نصب آن به جای خود، قريش در بين خود  به نزاع  و اختالف پرداختند،  اما با فھم ودرايت محمدصلی هللا 

ر اثر به مرور زمان و د.  قريش در فضيلت آن سھيم شدند و عاقبت به دست خود او نصب گرديدۀعليه وسلم ، ھم

ھای  رات، از حجم  نخستين اين سنگ کاسته شد  و حتی به چند پاره تقسيم گرديد که آخرين بار قسمتييتحوالت و تغ

  . ی قرار دادندئ ای نقره ديگر متصل کردند و آن را در محفظه مختلف آن را به يک

  . اند ته در حال حاضر تنھا به آن اندازه که برای بوسيدن و استالم الزم است، جای گذاش

را از کعبه شھرت داشت، حجراالسود » قرامطه«ھای منسوب به اسماعيليان که به   قمری يکی از فرقه٣١٧در سال 

 ٣٣٩ تا سال - چھار روز کم -  سال٢٢اين  گروه  به مدت . برد) ای در شرق عربستان منطقه(برداشت  و به احساء 

پس از .  ربان ھمين سال، آن را به جای اولی  خويش باز گرداندندھجری سنگ را در آنجا نگاه داشتند و سپس در عيد ق

  از آن خرد و جدا  ئیھای پياپی، حجراالسود به طور عمد يا غيرعمد از جای خود کنده شد  و ھر بار اجزا آن،  طی سال
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ای از نقره قرار داده   آن  در ھالهۀ به ھم چسبانده شد و ھمان گونه که گذشت،  اکنون مجموعءھر بار اين اجزا.  گرديد

  . است شده

  

  :حجر االسود سنگ جنتی است 

نزل الحجر « :  پيامبر صلی هللا عليه  و سلم فرمودند. را ازجنت نازل کرده است حجر االسود سنگی است که خداوند آن

  .)حجر االسود از جنت نازل شده است: (، يعنی)٢٩٣۵  و نسائی  ٨٧٧روايت ترمذی (» األسود من الجنة 

را  سياه   از شير سفيد تر  بوده است،  ولی گناھان بنی آدم آنءحجر االسود در ابتدا در روايات اسالمی آمده است که  ــ 

  : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند.  ساخته است

ابن   ٢٧٩٢حمد ا و ٨٧٧روايت ترمذی (» نزل الحجر األسود من الجنة وھو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنی آدم«

در سياه ماندن حجر االسود عبرتی است برای پندگرفتگان، زيرا اگر گناھان  « : و محب طبری گفت). ٢١٩ / ۴خزيمة 

بيشتر ) که از گوشت است  و از سنگ  نرمتر است(بنی آدم  روی سنگ سخت اثر کرده،  پس اثر گناه بر قلب بنی آدم  

  ).۴۶٣ / ٣فتح الباری (» است

پيامبر صلی هللا عليه و سلم  در .  دھد حق لمس کرده اند شھادت میه را ب ود روز قيامت به کسانی که آنحجر االس

وهللا ليبعثنه هللا يوم القيامة له عينان يبصر بھما ولسان ينطق به يشھد علی من استلمه بحق « : مورد حجر االسود فرمودند

برمی انگيزد  ) حجر االسود را(را  م به هللا که هللا روز قيامت آنقس: (، يعنی )٢٩۴۴ وابن ماجه ٩۶١روايت ترمذی (» 

»  بحق  «ۀو کلم.  »حق لمس کرده انده دھد  برای کسانی که آنرا ب و دو چشم بينا  و زبانی گويا  دارد و شھادت  می

السود کسان  ديگر ز نيست که  نزد حجر ايرساند  که جا را می اين»  لمس کردن حجر االسود به روش شايسته« يعنی 

طوريکه شايسته ه را به حق يعنی ب گويد به کسانی  که آن را اذيت کرد و يا به جدال و دعوا پرداخت، زيرا حديث می

  دنکن را لمس می دھد و نه کسانی که بر حساب اذيت و آزار مردم آن است شھادت می

 لمس کردن، و يا با اشاره به آن، و دليل لمس حجر شود،  با بوسيدن  آن، و يا ھر طوافی از حجر االسود شروع  می ــ

أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم لما قدم مکة أتی الحجر فاستلمه ثم «: االسود روايت  جابر بن عبدهللا است  که گفت

به مکه وقتی که پيامبر صلی هللا عليه و سلم «: ، يعنی)١٢١٨روايت مسلم   (»مشی علی يمينه فرمل ثالثا ومشی أربعاً 

را لمس کرد سپس از طرف راست سه بار با مشی سريع طواف کرد  و چھار بار  با  آمد نزد حجر االسود آمد و آن

را بوسيد و  و دليل بوسيدن حجر االسود روايت عمر رضی هللا عنه است که نزد حجر االسود آمد و آن. »مشی آرام

  : گفت

روايت بخاری  ( »  نی رأيت النبی صلی هللا عليه وسلم يقبِّلُک ما  قبلتکإنی أعلم أنک  حجر ال تضر وال تنفع ولوال أ« 

ديدم  که  دانم  که  تو سنگ ھستی  و ھيج ضرر و نفعی نداری، و اگر نمی من می( : ،  يعنی)١٧٢٠ ومسلم ١۵٢٠

  ). بوسيدم بوسيد ھرگز تو را نمی پيامبر صلی هللا عليه و سلم تو را می

طاف رسول هللا صلی هللا عليه وسلم علی بعيره وکان « : السود روايت ابن عباس است که گفتو دليل اشاره به حجر ا

پيامبر صلی هللا عليه و سلم بر روی شترش : ( ، يعنی)۴٩٨٧روايت بخاری  (»کلما أتی علی الرکن أشار إليه وکبَّر

  ) .گفت کرد و تکبير می رسيد به آن شاره می طواف کرد و ھر گاه نزد حجر االسود می

وايت دليل ره و اگر توسط دستش و يا وسيله ای حجر االسود را لمس کند سنت است که دستش و يا آن وسيله را ببوسد، ب

صلی هللا عليه وسلم يفعله  رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما ترکته منذ رأيت رسول هللا «: نافع که گفت

 کرد و سپس دستش را می ابن عمر را ديدم که حجر االسود را با دستش لمس می( : ، يعنی)١٢۶٨روايت مسلم (» 

  ).را انجام داد اين عمل را ترک نکرده ام  از زمانی که ديدم پيامبر صلی هللا عليه و سلم آن گفتبوسيد و می
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ه وسلم يطوف بالبيت رأيت رسول هللا صلی هللا علي« : و ھمچنين به دليل روايت أبی الطفيل رضی هللا عنه که گفت

پيامبر صلی هللا عليه و سلم را ديدم که دور : ( ، يعنی)١٢٧۵روايت مسلم (» ويستلم الرکن بِمْحَجن معه ويقبِّل المحجن

  ).بوسيد کرد و سپس آن سپر را می کرد و حجر االسود را با سپرش لمس می خانه کعبه طواف می

»  للخطايا إن مسحھما کفارة «:   پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند.برد ــ  لمس حجر السود گناھان را از بين می

  )مسح کردن حجر االسود کفاره گناھان است: (، يعنی)٩۵٩روايت ترمذی (

تا انتھای (حجراالسود آغاز و پايان طواف بوده و برابر آن سنگ سياھی روی زمين: در ضمن نبايد فراموش کرد 

وه، چراغی سبز رنگ بر ديوار مسجد برابر حجراالسود نصب شده تا راھنمای طواف به عال. است کشيده شده) مسجد

  .کنندگان باشد

  

  :اركان كعبه 

، »شامى«، ركن غربى را »عراقى«ا چھار ركن آن، به نامى موسوم است، ركن شمالى را يك از چھار ضلع خانه يھر 

به مربع شكل و مسقف و داخل آن داراى سه ستون  كعۀخان. نديگو» اسود«و ركن شرقى را » مانىي«ركن جنوبى را 

  .اند د بر آن نصب كردهيھاى جد ر و سنگيوارھاى داخلى آن را تعميد.  ه ش١٣٧۵در بازسازى سال . است

  

  :  کعبه  در عصر اسالمیۀپرد

لم  بود که بعد در عصر اسالم، اولين کسی که کعبه را  پرده پوشی کرد، پيامبر بزرگوار اسالم محمد صلی هللا عليه وس

  .از فتح مکه صورت گرفت 

را پيامبر اسالم  از بيت   يمانی تھيه ديده شده بو د ومصارف آنۀ کعبه در آن زمان از تکۀنوع پرد:  نويسند رخين میؤم

   .المال تھيه کرد

مد ، آمی عمل ه  کعبه استفاده بۀکه در زمان خالفت حضرت ابوبکر صديق از کدام نوع تکه برای پرد درمورد اين

  کعبه ۀحضرت عمر  پردمنين ؤدر زمان خالفت اميرالم:   نويسند رخين میؤاطالعات دقيقی وجود ندارد ، ولی م

 تکه ھای مشھور ۀبود ، واز جمل»  قباطی«  نوع ۀازتک

  . باشد  کشور مصری می

ولين خويش در ؤمنين در زمان خالفت خويش به مسؤاميرالم

که از .  را در مصر بدوزند مصر وظيفه سپرد که پوش کعبه

  .شود  کعبه در مصر دوخته میۀآن زمان  پرد

در زمان خالفت حضرت عثمان برای :  نويسند محقيقن می 

» يمانی «ۀوبرخی از اوقات پرد» قباطی «ۀ کعبه از تکۀپرد

   .وردند  آعمل میه استفاده ب

  شود   کعبه  با ديباج  پوشانيده میۀبن مروان  پردک لگويند در زمان خالفت يزيد بن معاويه وابن زبير وعبد الم می

  .ردند کطبق روايات در زمان عباسيان پوش کعبه را در ھر سال سه بار نو وتجديد می

 کعبه از طرف خلفای عباسی ۀ پوشش کعبه به انحصار حاکمان مصر بود، وھميشه پرد۶۶١مديم تا سال آطوريکه گفته 

  .د ش تھيه می

 ھـجری قمری به خالفت رسيد پوشش سبز رنگی از ديباج به کعبه ۵٧۵اصر الدين هللا که در سال گويند در زمان ن می

 ۀ رنگ پرد۶٢١پوشانيد و از زمان خلفيه  مأمون تا اين زمان پرده به رنگ سفيد بود ولی ھمين ناصر الدين هللا در سال 
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 باشد   کعبه سياه میۀر داد واز آن تاريخ تا به امروز رنگ پردييکعبه را به رنگ سياه تغ

 کعبه  بر اثر اين  طوفان ، پاره شد  و نايب حاکم  يمن از ۀ در اثر طوفان شديدی که در مکه رخ  داد ، پرد۶۴۴در سال 

پرده را فقط از مال خليفه می توان :  او گفت. شيخ حرم به نام منصور بن  منعه بغدادی خواست که پرده را او تھيه کند

   . سيصد ھزار دينار قرض کرد و پرده ای از پنبه تھيه و به آن رنگ سياه زد و به کعبه پوشانيدتھيه کرد  و مبلغ

علت اين که  پوشش کعبه رنگ سياه  دارد  اين :  ابن ابوصيف مفتی مکه، در عصر خود  از يکی از شيوخ نقل می کند

   . و عزادار آنھاستاست که او زائرانی را که در طول تاريخ  طوافش می کردند، از دست داده

 ملک مظفر از يمن فرستاد و اولين کس از ملوک ۶۵٩بعد از انقراض عباسيان، چندين سال پرده از يمن آمد و در سال 

 ملک صالح ٧۴٣ فرستاد و در سال ۶۶١مصر که پوشش کعبه را تقديم کرد، ملک ظاھر بند قداری بود که در سال 

برای پوشش کعبه و » قليوبيه « ۀ مصر قريه ای را در نواحی قاھره، در منطقاسماعيل بن محمد قالوون پادشاه وقت در

   . نبوی وقف کردۀحجر

 کعبه را از مصر ۀ کعبه در انحصار آنان در آمد ، آنھا پردۀ پردۀکه عثمانی ھا بر حجاز و مصر مسلط شدند، تھي زمانی

در عھد سليمان شاه بن سليمان خان اوقاف کعبه در . از محل اوقافی که برای اين منظور بود، آماده و ارسال می کردند

   . ديگر در مصر خريداری کرد و بر اوقاف کعبه افزودۀ قري١٠مصر، مخارج پرده را تأمين نکرد و لذا سليمان شاه 

  . کعبه اختصاص يافتۀ پردۀ مفصلی تھيه شد و طی آن منافع حاصل از اين ده قريه به تھيۀ قريه وقفنام١٠برای اين 

اين فابريکه  نزديک قصر سلطان بود و به .  کعبه تأسيس شدۀبه ھمين جھت بود که در مصر فابريکه برای بافت پرد

ھم اکنون نيز در قاھره محله ای به نام . می ناميدند» ناظر الکسوه«رئيس دار الکسوه را . شھرت يافت» قصر الکسوه«

   .قصر الکسوه وجود دارد

   :نويسد   میرخ مشھور عربیؤرشدی صالح م

 عادت بر اين بود که تنھا نام سلطان عثمانی بر کسوه نوشته می شد ولی در اين سال نام سلطان کامل ١٣٣٣تا سال 

  .حسين نيز، که بر مصر سلطنت داشت، در کنار نام عثمانی اضافه شد

  .طور نورمال ادامه داشت ه مصر ب» احسا  « ۀ  از منطق١٣۴۴ پرده کعبه تا سالھای ۀ بافت وتھيۀسلسل

  : کعبه در مکهۀآغاز بافت پرد

ثير أ کعبه را ھم تحت تۀ روابط ميان مصر و حجاز تيره شد ، اين روابط  ساخت پرد١٣۴۵که در سال  بعد از اين  

عبه  کۀ کعبه از مصر نيامد، شيخ عبدالعزيز  کوشش کرد تا پردۀخويش قرار دارد ، بنابر خرابی جو سياسی ديگر  پرد

 اجياد ۀ وی مؤسسه ای را جھت بافت پرده بافی کعبه در محل١٣۴۶  در سال اءً را در عربستان سعودی  تھيه بدارد بن

مکه تأسيس و از کشور ھند بافندگانی ماھر را برای 

حضور ماھرين ھندی   کعبه  استخدم کرد،ۀدوخت پرد

که مردم مکه نوع  تا زمانی ادامه يافت، تا زمانی

  .موختند آ از دست دوزان ھندی بافندگی را

 در ١٣۴۶ برای اولين بار پوش کعبه ، در سال اءً بن

  ادامه ١٣۵٨اين پروسه تا سالھای  مکه بافته شد و

که روابط سياسی   زمانی١٣۵٨ولی در سال . داشت  

 اجازه فرمايند تا  تا  مصر با کشور سعودی بھبود نسبی  يافت ، حکام  دولت مصر ازشيخ عبدالعزيز تقاضا ء نمودند ،

تاريخی اش دوخته وساخته شود،  عبدالعزيز  به اين   قديمی وۀسابق در مصر در فابريکال کعبه بار ديگر کما فی ۀکسو

اين .  کعبه  دوباره از کشور عربستان سعودی به مصر انتقال يافت ۀدر خواست مصری ھا لبيک گفت     ودوخت پرد
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رئيس  گر اختالفات بين  جمال عبدالناصربار دي ولی در ھمين سال يک. دامه داشت  ا١٣٨٢  تا سال وپروسه تا آغاز 

 کعبه که در کشتی حجاج مصری تا بندر شھر جده ۀجمھور مصر و پادشاه عربستان سعودی ملک سعود تيره شد وپرد

 کعبه  ۀ وکشتی حامل پرد کعبه ابا ورزيدۀانتقال داده شده بود ، کپيتان کشتی  به امر مقامات مصری ، از تحويل پرد

  . کعبه قربانی سياست گرديدۀوپرد .دوباره به کشورمصر بر گشت 

 ۀ پردۀگويند ماھرين را برا ی تھي راه انداختند ومیه  وتالش ھای زيادی را بپ کعبه تۀ پردۀمقامات سعودی برای تھي

  کعبه را تھيه ۀد تا در اين مدت کوتاه  پردفق نشدن  فرستادند ولی موجاپانکعبه بارديگر  به ھند، پاکستان، سوريه و 

 پرده ھای ۀيند واز قطعه ھای باقيماندقديمی ملک عبد العزيز مراجعه نما ۀ مجبور شدند دوباره به فابريکاءً بن. بدرند 

 بعد از  سال تھيه بدارند ، باالخرهان ھمبرای پينه دوزی ، بعد ازکعبه که سالھالی قبل باقی مانده بود ، پرده کعبه را 

  . کعبه را با آن پوشانيدند١٣٨٢تالش ھای زيادی در  دھم ذيحجه 

  . کعبه  رادر خود مکه تھيه نمايند ۀدر ھمان سالھا بو د که حکام سعودی فيصله نمودند که از آن تاريخ به بعد پرد

 مکه در زمينی به مساحت  عصری ومجھزی را برای  بافت کسوه در نظر گرفتند ، اين فابريکه  در مدخلۀ فابريکاءً بن

   .صد ھزار متر مربع  با  ماشين آالت جديد عصری ساخته شد 

 

  :خصوصيات پرده کعبه 

 متر می رسد و نوار دور اين ١٤ارتفاع آن به .  کعبه از حرير طبيعی و خالص و به رنگ مشکی استۀجنس پرد

ه به شکل مربع از تزئينات اسالمی پوشيده  قطع١٦ سانتی متر است از ٤٥٠٠ سانتيمتر و طول ٩٥پوشش که به عرض 

   .شده است

و » يا رحمن يا رحيم« ، » يا حی يا قيوم«بر روی اين نوار آيات قرآنی نوشته شده است که در فواصل معين عبارات 

  . خدا را در بر می گيرد، نوشته شده استۀ که اطراف خانئیبا رنگ طال» الحمدهللا رب العاليمن«

 متر و بر روی آن آيات قرآنی و تزئينات ٥/٣ متر و عرض ٦/ ٥کعبه نيز از ابريشم است به ارتفاع »  ۀدرواز«پوشش

   .اسالمی با طال نقره پوشيده شده است

 ۀ پنجم ھم دروازۀ قطعه تشکيل شده است که ھر قسمت يک طرف کعبه را می پوشاند و قطع٥ خدا از ۀ اصل خانۀپرد

  . به دو تن می رسداءً  کعبه ھنگام نصب، آن تقريبۀنويسند که وزن پرد یکعبه را در بر می گيرد؛ ماھرين م

 ابريشم ۀ کعبه با ھمکاری کارخانه ھای داخل و خارج عربستان تھيه می شود؛ پارچۀور شديم  پردآ ياد که قبالً  طوری

   . می شودء اسالمی اھدا قبلی نيز به رؤسا و سران کشورھایۀاين پرده را ھر سال يکی از کشورھا ھديه می کند و پرد

 تن از ماھرين، افراد ٢٠٠ ماه با دست و ماشين طول می کشد، بيش از ٨ اين پرده که حدود ۀ بافندگی و تھيۀدر کارخان

  .شايسته و کارآمد فعاليت می کنند

  

  : كعبهۀ  قرآنى  بر كمربندھای پردۀات منقوش شديآ

ن يا. ن قسمت پرده و در چھار طرف آن، قرار مى گرفته استيباالترى بوده كه در ئى كمربندھاا كعبه، ھمواره دارۀپرد

 .ى روى آن نوشته شده استئبايار زيات قرآنى به صورت بسيبافته شده، آ»  نخ طالاز ى ائتارھ «ۀليكمربندھا كه به وس

ه کعبه  منقوش ی پردين كمربندھاات بر روى اين آيا)  ھجرى١٣٨٧به سال (مطابق روايات تاريخی تا پنجاه سال قبل 

 .شده بود

 :ات نقشی گرديده  استين آيوار كعبه  قرار دارد ايطرف بخش شرقی  ده بر روى كمربند که ب
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حِ  ْحَمِن الرَّ َم ينَا إِلَى إِْبَراھِ َم ُمَصلّى َوَعِھدْ يَت َمثَابَةً لِلنَّاِس َوأَْمناً َواتَِّخُذوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراھِ يَوإِْذ َجَعْلنَا اْلبَ «   مِ يبِْسِم هللاِ الرَّ

ُجوِد يَن َواْلَعاِكفِ ي لِلطَّائِفِ یتِ يَل أَْن َطھَِّرا بَ يَوإِْسَماعِ  كَِّع السُّ ُم َربِّ اْجَعْل ھََذا بَلَداً آِمناً َواْرُزْق أَْھلَهُ ِمْن يَوإِْذ قَاَل إِْبَراھِ * َن َوالرُّ

ِ َوالْ  هُ إِلَى َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمصِ يِخِر قَاَل َوَمْن َكفََر فَأَُمتُِّعهُ قَلِ ْوِم االْ يالثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنھُْم بِا ْرفَُع يَوإِْذ * ُر يال ثُمَّ أَْضطَرُّ

ةً ُمْسلَِمةً يِن لََك َوِمْن ُذرِّ ياْجَعْلنَا ُمْسلِمَ َربَّنَا وَ * ُم يُع اْلَعلِ يُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَّمِ يِت َوإِْسَماعِ يُم اْلقََواِعَد ِمْن اْلبَ يإِْبَراھِ  تِنَا أُمَّ

حِ يلََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَ  اُب الرَّ  » مُ ينَا إِنََّك أَْنَت التَّوَّ

 :باشد  ات منقوش میين آيقرار گرفته، ا )حجراألسود( که در قسمت ديوار یروى كمربند

ْحَمِن ا حِ بِْسِم هللاِ الرَّ ُ فَاتَّبُِعوا ِملَّةَ إِْبَراھِ   «  مِ يلرَّ َل بَ * َن يفاً َوَما َكاَن ِمْناْلُمْشِركِ يَم َحنِ يقُْل َصَدقَا  یت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّذِ يإِنَّ أَوَّ

ةَ ُمبَاَركاً َوھُدى لِْلَعالَمِ  ِِ◌ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ َم َوَمْن َدَخلَهُ كَ ينَاٌت َمقَاُم إِْبَراھِ ياٌت بَ يِه آيفِ * َن يبِبَكَّ ِه يِت َمْن اْستَطَاَع إِلَ ياَن آِمناً َو

  » نَ يال َوَمْن َكفََر فَإِنَّ هللاَ َغنِى َعْن اْلَعالَمِ يَسبِ 

حِ  ْحَمِن الرَّ ْأنَا إِلْبَراھِ   « مِ يبِْسِم هللاِ الرَّ َم يَوإِْذ بَوَّ

 یتِ يطَھِّْر بَ ئاً وَ ي شَ یِت أَْن الَ تُْشِرْك بِ يَمَكاَن اْلبَ 

ُجوِد يَن َواْلقَائِمِ يلِلطَّائِفِ  كَِّع السُّ ْن فِ * َن َوالرُّ  یَوأَذِّ

أْتُوَك ِرَجاال َوَعلَى ُكلِّ َضاِمر يالنَّاِس بِاْلَحجِّ 

 » ق  يَن ِمْن ُكلِّ فَّج َعمِ يأْتِ ي

وار مقابل يروى كمر بندى كه در قسمت  د

ن ركن شامى و ركن يوار بيد(مقام مالكى 

 ات منقوش میين آيقرار گرفته، ا) مانىي

 :باشد 

َر يَمِة ااْلَ◌ْنَعاِم فَُكلُوا ِمْنھَا َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلفَقِ يام َمْعلُوَمات َعلَى َما َرَزقَھُْم ِمْن بَھِ ي أَ یْذُكُروا اْسَم هللاِ فِ يْشھَُدوا َمنَافَِع لَھُْم وَ يلِ « 

فُوا بِاْلبَ يفُوا نُُذوَرھُْم َولْ ويْقُضوا تَفَثَھُْم َولْ يثُمَّ لِ *   » قِ يِت اْلَعتِ يطَّوَّ

 :ن متن منقوش استيقرار گرفته، ا) ناودان ( وارى كه در آني د،وار چھارميروى كمربندى كه  در قسمت د

د يلمجاِم َدولِة موالنا السلطان األعظم ملك ملوك العرب و العجم، السلطان محمد الخامس خان ابن السلطان عبد اي أیف« 

د خان بن السلطان احمد خان بن السلطان محمد خان ابن يخان ابن السلطان محمود خان الغازى ابن السلطان عبدالحم

 )به نقل از تاريخ الغازی( » م خان ابن السلطان مراد خان بن السلطان عثمان خان خلّد هللا ملكهيالسلطان ابراھ

 : ه١٣٨٧ه بعد از سالھای   قرآنى بر كمربندھای پرده كعبۀات منقوش شديآ

 :افتير يين صورت تغي كعبه، بدۀى پرداات منقوش بر روى كمربندھيآ.  ه١٣٨٧پس از سال 

 :ه منقوش است ين آيوارى كه دِر كعبه در آن قرار گرفته، اي كعبه، روى دۀدر بخش  شرقى پرد

َن ي لِلطَّائِفِ یتِ يَل أَْن طَھَِّرا بَ يَم َوإِْسَماعِ يَم ُمَصلّى َوَعِھْدنَا إِلَى إِْبَراھِ يوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراھِ َت َمثَابَةً لِلنَّاِس َوأَْمناً َواتَِّخذُ يَوإِْذ َجَعْلنَا اْلبَ « 

ُجوديَواْلَعاِكفِ  كَِّع السُّ  »َن َوالرُّ

تِنَا يِن لََك َوِمْن ُذرِّ يَربَّنَا َواْجَعْلنَا ُمْسلِمَ * ُم يُع اْلَعلِ ي إِنََّك أَْنَت السَّمِ ُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّايِت َوإِْسَماعِ يُم اْلقََواِعَد ِمْن اْلبَ يْرفَُع إِْبَراھِ يَوإِْذ « 

حِ يأُمَّةً ُمْسلَِمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَ  اُب الرَّ  »مُ ينَا إِنََّك أَْنَت التَّوَّ

 :ات نقش بسته استين آيه قرار گرفته، امانى كعبين دو ركن اسود و يوار بي دۀروى كمربندى كه بر پرد
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حِ  ْحَمِن الرَّ  مِ يبِْسِم هللاِ الرَّ

ُ فَاتَّبُِعوا ِملَّةَ إِْبَراھِ «   فاً َوَما يَم َحنِ يقُْل َصَدقَا

َل بَ * َن يَكاَن ِمْناْلُمْشِركِ  ت ُوِضَع لِلنَّاِس يإِنَّ أَوَّ

ةَ ُمبَاَركاً َوھُدى لِْلَعالَمِ یلَلَّذِ  اٌت يِه آيفِ  * نَ ي بِبَكَّ

ِِ◌ ينَاٌت َمقَاُم إِْبَراھِ يبَ  َم َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمناً َو

ال يِه َسبِ يِت َمْن اْستَطَاَع إِلَ يَعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ 

ا يقُْل * َن يَوَمْن َكفََر فَإِنَّ هللاَ َغنِى َعْن اْلَعالَمِ 

ٌد ي َوهللاُ َشھِ اِت هللاِ يأَْھَل اْلِكتَاِب لَِم تَْكفُُروَن بِآ

 » َعلَى َما تَْعَملُونَ 

 :ات منقوش شده استين آيوار غربى كعبه، اي دۀو روى كمربند پرد

حِ  ْحَمِن الرَّ  مِ يبِْسِم هللاِ الرَّ

ْأنَا إِِلْبَراھِ «   ُجوِد يائِمِ َن َواْلقَ ي لِلطَّائِفِ یتِ يئاً َوطَھِّْر بَ ي شَ یِت أَْن الَ تُْشِرْك بِ يَم َمَكاَن اْلبَ يَوإِْذ بَوَّ كَِّع السُّ ْن فِ * َن َوالرُّ  النَّاِس یَوأَذِّ

ام َمْعلُوَمات َعلَى َما ي أَ یْذُكُروا اْسَم هللاِ فِ يْشھَُدوا َمنَافَِع لَھُْم وَ يلِ * ق يَن ِمْن ُكلِّ فَّج َعمِ يأْتِ يأْتُوَك ِرَجاال َوَعلَى ُكلِّ َضاِمر يبِاْلَحجِّ 

 » ْقُضوايثُمَّ لِ * َر يَ◌ْنَعاِم فَُكلُوا ِمْنھَا َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلفَقِ َمِة االْ يَرَزقَھُْم ِمْن بَھِ 

 :باشد  ات منقوش میين آيا) ليبه سمت  حجر اسماع(وار كعبه ي دۀوروى كمربند پرد

فُوا بِاْلبَ يوفُوا نُُذوَرھُْم َولْ يَولْ «     » قيِت اْلَعتِ يطَّوَّ

 اْلَحجِّ َوَما یِھنَّ اْلَحجَّ فاَلَ َرفََث َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَداَل فِ يجُّ أَْشھٌُر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض فِ اْلحَ   «  م،يبسم هللا الرحمن الرح«

حِ .ا سبحانيان يا ديا منّان يا حنّان ي «ْعلَْمهُ هللاُ ير يتَْفَعلُوا ِمْن خَ  ْحَمِن الرَّ  َمثَابَةً لِلنَّاِس َوأَْمناً تَ يَوإِْذ َجَعْلنَا اْلبَ » مِ ي   بِْسِم هللاِ الرَّ

  »  َم ُمَصلّىيَواتَِّخُذوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراھِ 

 


