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 Ideological مسايل ايدولوژيک

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

  ٢٠١٣  اکتوبر٠١

   مکرمهۀمک

٣  
  :ملتزم 

که در يک سوی آن حجراالسود و در سوی ديگرش باب کعبه قرار دارد، ن ديوار کعبه را، ئيقسمتی از ديوار و پا 

ايستند و به ديوار ملتزم شده،  نامند که مردم در آن قسمت می اين محل را از آن روی ملتزم می. نامند می» ملتزم«

  .خوانند چسبند و دعا می می

ھای خود را روی اين قسمت از ديوار   و دستاست که پيامبر اسالم  محمد صلی هللا عليه وسلم روی  در روايتی آمده

  . داد قرار می

ای نيست که در آنجا خدا  شود و بنده  است که دعا در آنجا قبول میئیھمچنان در روايت اسالمی آمده است که ملتزم، جا

ه دست را بر شود، آن است که بند  که در اينجا انجام میئیيکی از کارھا. را بخواند و خداوند دعايش را اجابت نکند

  ديوار اين بخش گذاشته، و به گناھان خود اعتراف کند

  

  :شاذروان 

  .است  است که در اطراف خانه خدا قرار دارد، و آن بخشی از کعبهئیھمان برآمدگيھا

زمانی که در .  ھجری است١٠۴٠ھای سلطان مراد چھارم در ھنگام ساختمان کعبه در سال  شاذرواِن کنونی از ساخته

تر از بنای ابراھيمی بنا شد، برای حفظ ابعاد اصلی، فضای عقب نشينی  ھای کعبه، ابعاد خانه قدری کوچک بازسازی

ناميده شد و چون مالک در طواف، حّد اصلی » شاَذروان« کم ارتفاع، عالمت گذاری کردند که ئیشده را با ساخت سکو

  .کعبه است

در است، به اضافه بخشی که  کعبه را تا روی زمين پوشانيدهشاذروان ھمان سنگ مايلی است که بخش تحتانی ديوار 

است که ارتفاع آن از سطح زمين بيست سانتيمتر و عرض آن چھل  ی ساخته شدهه امقابل حجراسماعيل به صورت پلّ 

و که در اين قسمت شاذروان قرار داده نشده، اين است که در بنای ابراھيم ، حجر اسماعيل جز علت آن. سانتيمتر است

ن ئيھمچنين در پا. است که در ساختمان قريش به علّت کمبود مال حالل از خانه کاستند و بر حجر افزودند خانه کعبه بوده

است که مردم در ملتزم   سانتيمتر ساخته شده٣۴۵ای صاف به طول  دِر کعبه، شاذروان قرار داده نشده و به صورت پله

  . کنند  نيايش میايستند و به درگاه خداوند دعا و بر آن می
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   :داخل کعبه چيست 

 ۀوسعتى در حدود يک و نيم در يک متر داشته و به انداز. اى ساخته شده است  کعبه که از سنگ تيرهۀدرگاه در خان

  .بيست سانتيمتر گودتر از کف داخل بيت قرار دارد

 سانتيمتر به نظر ٢۵ون کعبه سه ستون چوبى منبّت کارى شده از چوب عود وجود داشت که قطر ھر يک حدود در در

  . رسيد مى

ى پوشيده شده بود که کف بيت ئر رخام سفيد متمايل به زرد کھربا متر از سنگ مرم٢ديوارھاى دور داخل بيت تا حدود 

  .ھا، فرش گرديده است ھم از ھمين سنگ

د و روى سقف وش باشد که سقف اصلى از داخل بيت ديده نمى کعبه داراى دو سقف مى.  توضيح دادمبالً ھمانطور که ق

ھا از قدمت آن گذشته بود، پوشانيده  اى که سال  ابريشم  سرخ رنگ پريدهۀھا در اطراف با پرد  سنگۀداخلى کعبه تا لب

  .شده است

يا «و » يا حنان«، »يا منان«، » محمد رسول هللا«، »  اله اال هللال«بر روى پرده، نام ھای  پروردگار و عباراتى چون  

  .ھاى ديوار، از چوب و باقى باالى آنھا را پرده پوشانيده است ھا تا مرز سنگ ستون. نقش بسته شده است» کريم

اى که از باال بر   رکن شامى پس از ورود به داخل بيت در دست راست قرار دارد که با پردهۀ خدا در ناحيۀ بام خانزينۀ

  .رسيد چيزى از در و محل آن به نظر نمى. روى آن افتاده بود

ليکن .  بام کعبه بود درِ ۀ رکن شامى داخل کعبه، برآمدگى يک متر در يک متر وجود داشت که نشان دھندۀدر ناحي

 ۀانداز. ايان نبود مخصوص بر روى آن افتاده بود که چيزى در ظاھر نمۀھمانطور که پيشتر اشاره شد، ھمان پرد

و فاصله ميان رکن يمانى و رکن حجر )  متر٨٠/٧( شامى حدود ۀ حجراالسود تا گوشۀاضالع درونى کعبه از گوش

  .بنابراين مساحت تقريبى داخل بيت حدود پنجاه متر است. باشد  متر مى۵/۶االسود 

  . عدد بود۴٠ يا ٣٨عداد آنھا تقريبا ھاى مرمر سفيد متمايل به زرد پوشانيده شده است که ت زمين کعبه از سنگ

 باقى باالى سنگھا، ٣١و .  از ارتفاع کف تا سقف، ھمه سنگ مرمر خاکسترى روشن بسيار زيبا شده است٣٢ديوارھا 

اى   حرير سبز رنگى که مزيّن به اسماء مبارک خداوند بود پوشانيده شده؛ ھمانند پارچهۀبه ھمراه سقف خانه، از پارچ

  .  و محمد رسول هللا ال اله اال هللا مبارک پيامبر افتاده است از قبيل که بر روى قبر

 سانتيمتر، از ٢۵ھا، از روى زمين به ارتفاع  ھاى اين ستون ى در وسط کعبه قرار داده شده که پايهئسه ستون بسيار زيبا

ى ئاى زيبا ب قھوهستون تا سقف از چوھمان سنگ مرمر خاکسترى موجود در کف و اطراف، ساخته شده و باقى 

  .ن روکش گرديده استئيى از باال تا پائ سانتيمتر بود که به صورت نوارھا۵ھا به قطر  اين چوب. روکش گرديده است

 باقى از باال توسط پارچه ٣١ از سنگ و٣٢تواند ديد که ديوارھا   متر را مى٩بنابراين از کف کعبه ارتفاعى حدود 

  .گيرد سقف را ھم در برمىپوشانيده شده است که اين پارچه، 

 ٧٠دو مفتول سيمى از دو طرف کعبه به طورى که سه ستون در وسط کعبه را در برگرفته است، کشيده شده که بيش از 

  .اى که بعضى از آنھا مطال بود، بدان آويز گرديده است عدد وسائل نقره

 و از اين قبيل اشيا در سرتاسر کعبه آويزان ھاى مختلف اين وسايل اشيايى از قبيل آفتابه، لگن، قھوه خورى و کاسه

 کعبه، در ۀھاى خان که پس از تحقيق اظھار کردند که اين وسائل از زمان رسول اکرم تا کنون جزو عتيقه. گرديده است

   .شود کعبه نگھدارى مى

ود دارد و در  کعبه پس از ورود؛ يعنى در رکن شامى يک متر به داخل کعبه برآمدگى وجۀ دست راست خانۀدر گوش

 ھمچنين قفل. باشد در بام کعبه مىى با آيات قرآن آراسته گرديده قرار داشته که ئاى مطال که به طرز بسيار زيبا گهيک لن
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در . شود اين در به طرف راست باز مى. مستطيلى که باز از طال و به آيات قرآن مزين گرديده، بر آن زده شده بود

گيرد لوح  کن شامى؛ يعنى ديوارى که پس از ورود به کعبه در سمت راست قرار مىديوار بين رکن حجر االسود و ر

 ١٣٩٧اولين يادبودى از تعميرات و ترميمى که در زمان ملک خالد در سال . يادبودى سنگى بر ديوار قرار داشت

ين لوح از سنگ ا. راتى که در بيت صورت گرفته بر آن تابلو حک گرديده بودييھجرى صورت گرفته است و کليه تغ

نمود و  تر و زيباتر از آن مى لوح دوم باز از سنگ مرمر زرد رنگ بود که شفاف. مرمر زرد رنگى تشکيل شده است

رات يياين تغ.  توسط ملک فھد صورت پذيرفته بود در اين تابلو وارد شده استى که اخيراً ئھا يرات و ترميميتمامى تغ

ى پوشانيده شده است و بر روى ھر قطعه سنگ مرمر، يک ئگ مرمر زيباھاى شاذروان که از سن ر سنگييشامل تغ

  .باشد  کعبه مىۀاند که محل اتصال پرد ى چسبانيدهئ فلزى طالۀحلق

ھاى مرمر از  باشد و تعداد سنگ  عدد مى١٧ رکن يمانى تا رکن غربى ۀھاى مرمر شاذروان در فاصل تعداد قطعات سنگ

ى ئ طالۀطعه بود و ھمانطور که پيش از اين گفته شده بر روى ھر کدام يک حلق ق١۵رکن يمانى تا رکن حجراالسود 

  .دھند  کعبه را بدان اتصال مىۀنصب گرديده و پرد

 بام کعبه و تذھيب درب آن، سنگفرش کردن کف کعبه و ديوارھا و برداشتن سقف زينۀر ميزاب و ترميم آن، ترميم ييتغ

راتى است که در اين ييھاى داخلى کعبه از تغ و تعويض آنھا، تعويض ستونھاى بام کعبه  داخلى کعبه و ترميم سنگ

لوح سنگى سوم بسيار قديمى بود و ھر قدر دقت کردم . ١۴١٧ترميم آمده و در لوح حک گرديده است به تاريخ رجب 

 يادبود سنگى بر در ديوار مقابل؛ يعنى بين رکن غربى و رکن يمانى شش لوح. متأسفانه نتوانستم کلمات آن را بخوانم

 سانتيمتر بود اين لوح از سنگ مرمر زرد ۴٠×٨٠ اول دست راست به مساحت حدود یروى ديوار قرار داشت که تابلو

ّ «در متن تابلو عبارت . رنگى ساخته شده است » ترميم رکن يمانى«را توانستم بخوانم و »  الملک المنصور المتنصر با

  . ھجرى بود۶٢٩که سنه تحرير سنگ 

 ھجرى ۶٢٩ ھجرى، رکن يمانى بر اثر زلزله فرو ريخت و خراب شد که در سال ۵۵٩الزم به ذکر است که در سال 

  .المستنصر عباسى آن را تعمير کرد

 ٣۵×٧٠سنگى زرد رنگ و بسيار قديمى که در ابعاد ) بين رکن غربى و رکن يمانى(لوح دوم از سمت دست راست 

ده شده بود که نتوانستم حروف ئي احساس نمودم ليکن به قدرى خطوط سا آن ظاھراً سانتيمتر بود و اشعارى را دو طرف

 ٨٠×٨٠ى بود که ابعاد آن حدود ئ بسيار زيباۀ سوم لوح سنگى برجستلوح. را تشخيص دھم و نه سال تحرير آن را

ى برجسته بر روى ئھا  آن دايرهۀاطراف چھارگوش. ى بودئ از سنگ مرمر زرد رنگ بسيار زيباسانتيمتر بود که باز

 از سنگ تيره به ابعاد یلوح چھارم، تابلو مربع شکل. اى را نتوانستم بخوانم متأسفانه ھيچ کلمه. سنگ وجود داشت

در چھار طرف اين سنگ »  محمد رسول هللا«و »  ال اله اال هللا« ـ بود که با خط کوفى جمالت  سانتيمتر ـ تقريباً ۴۵×۴۵

  .اى تيره ود خطوط سفيد رنگ بود بر زمينهى ترسيم شده بئ زيبابه طرز

ابعاد . اى تشکيل شده بود لوح ششم که در چند سانتيمترى رکن يمانى قرار داشت، باز از سنگ مرمر زرد رنگ پريده

  . سانتيمتر۴٠×٧٠آن حدود 

ھا طورى   لوح سانتيمتر زمين بر روى ديوار نصب گرديده بود که اين١٨٠ھا در ارتفاعى حدود   اين لوحۀالبته کلي

رات ديگرى که در يياز تغ . آنھا ھيچ فرورفتگى يا برآمدگى در سطح ديوار به وجود نياورده استۀنصب گرديده که لب

داخل کعبه به وجود آمده است بين ستون اول سمت چپ و ستون وسط؛ يعنى تقريبا پس از ورود، مقابل در کعبه صندوق 

يمتر که از ھمان سنگ مرمرى که در ديوارھا و کف کعبه استفاده شده،  سانت٧٠بزرگى است به ابعاد يک متر در 

  .اند اند و در اين محل قرار داده ساخته
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 کعبه يعنى بين رکن يمانى و رکن غربى در زير تابلوى چھارم که ۀ ديگرى که وجود داشت در ديوار مقابل در خانۀنقط

اى در حدود يک  ، کمى به طرف چپ و به طرف رکن يمانى که فاصله است  و محمد رسول هللا  ال اله اال هللایھمان تابلو

 سانتيمتر ٣۵ دو پاى دو زانو زده، يعنى حدود ۀاى به ابعادى که عرض آن به انداز متر و نيم از رکن يمانى سنگى قھوه

  :ده است سانتيمتر بود که باالى سنگ به شکل محراب ِگرد بود ھمانطور که در شکل ترسيم ش٧٠و طول آن حدود 

  

  :شست و شوى كعبه

اران كعبه خود ددي معطر وخوشبو داشت وموظفين و كلئیخانه کعبه از بدو اعمار خويش ودر طول تاريخ  ھميشه ھوا

ز به علت ازدحام مردم جھت ي ھوا و نۀليوسته موظف مى دانستند ، تا اين خانه را از گرد و غبارى كه به وسيرا پ

  .د، پاك كننديجود مى آ آن به وارت و وارد شدن بهيز

ن زمان ضرورتی آه السالم بارديگرساخته شد،  دريم عليکه اين خانه بعد از  طوفان، توسط  حضرت ابراھ ولی زمانی

گونه  مواد گچی در  را اين خانه صرف توسط سنگ ھا  ساخته شده بود ، وھيچيز. ر نداشت يبه شست وشو و تطھ

  .  طرف ديگر اين خانه نه دری داشت ونه چت فته بود ازنرکار ه ساختن اين خانه ب

که امروز  ر  آن طوریين، ضرورتی به شست وشو و تطھيبنابرا. گ بوديا ريغل  و ج كعبه در آن دوران از ۀكف خان

وارھای آن از خاك مى شد اّما  بعد  از ي  دیزيد  و بارش باران خود موجب تمش شود ، در آن زمان ديده نمی ديده می

ين خانه دارای سقف گرديد ، ضرورت آن ديده شد که سقف وديوار ھای آن برای زايل کردن غبار  شست وشو که ا اين

 .شود 

 زمانی: نويسند رخين میؤ م. كعبه برای اولين بار بعد از فتح مکه توسط پيامبر صلی هللا عليه وسلم  شست وشو شدۀخان

 رادر »هللا اکبر«ه دستور پيامبر صلی هللا عليه وسلم ندای که فتح عظيم صورت گرفت ، وحضرت  بالل بر بام کعبه ب

ى خود را باال زدند و با ظرفھا و افضای مکه اعالم داشت ، فاتحين قھرمان اسالم به ھدايت پيامبر بزرگوار شان  لباسھ

آثار مشركان محو و م تمام  زتا توسط آب زم. ردندک آب زمزم شست و شو ۀليرون كعبه را به وسيسطل ھا ، درون و ب

وم اطور متده  كعبه بۀخان. تا به امروز در بين مسلمانھا  ادامه دارد سنّتو بعد اين رسم ه از آن تاريخ ب. نابود گردد

  .گردد ع األول  شست وشو میيگر در روز دوازدھم ربي يکبار اواخر ذى القعده و د،ساالنه دوبار

وارھا ي عطرھاى مختلف، دۀليپس از آن به وس. رديالب صورت مى گ آب زمزم مخلوط به گۀلين شست و شو به وسيا

ن اعمال معموالً در حضور يا. ر مى كنند و مى سوزاننديرا خوشبو ساخته، آنگاه مقدارى از عود و عنبر را در آن تبخ

  .رديران و رجال دولتى انجام مى گيبزرگان و ام

  

  : خانه کعبه یتشريفات شست شو

ددار ي  كلۀوسيله در کعبه در آغاز ب. گرد  ، صورت میپس از طلوع آفتابدر روز موعود ،  کعبه یمراسم شست شو

  .شود ورده میآآن باز مى شود ودر آن گالب و عطر گل و عنبر و چوب عنبر،  به درون كعبه 

 و جاروھا از  مكرمه و رؤسا و بزرگان شھر را مطلع مى كندۀر مكّ ي امء كعبه، ابتداۀش از آغاز مراسم، بزرگِ خدميپ

 بخش  ۀول وخدمؤان  مسين مي آورده مى شود و در اهيف مكون اسالمی، در حرم شرؤت اوقاف وزارت شيريسوى مد

به  لحظه سقاھا سطل ھای  خود را از آب زمزم پر مى كنند و نيدر ا. ز در كنار چاه حاضر مى شونديچاه زمزم ن

 .دھد  به داخل خانه کعبه انتقال میرا ھا نزديک در خانه کعبه  مى آورند وشخصی موظف ، سطل 

ر يز قاضى القضات مكه و ساي مكرمه در صورتى كه از فرزندان او كسى حاضر باشد و نۀر مكين ھنگام اميدر ا

  .شوند مأموران و بزرگان شھر ھمگى جارو به دست منتظر شروع مراسم شست و شو می
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ز سطل يگران نيخته مى شود و سپس دين كعبه ريوارھا و زميددر ر مكه و خانواده اش ياولين سطل آب زمزم توسط  ام

 کعبه ۀلی توسط افراد مخصوص به بيرون خانسطل ھای خا.  يزندھای آب خود ر ا بر ديوار ھای داخل خانه مى ر

  .انتقال ودر بدل آن سطل ھای پر انتقال می يابد 

 ۀگرد، در ختم آب پاشی بر ديوال ھای خان ر  صورت میرامی ووقار وافتخاآاين مراسم با بسيار شوق وذوق با بسيار 

  .شود  کعبه مراسم عطر کاری آغاز می

أت ھمراه ير مكه و ھي امۀلي پر شده در ظرف ھای  مخصوص، به وسه ظرف ھای پر از عطر و گالِب قبالً در اين مرحل

 . ده مى شودي کعبه مالۀی داخل خانيوارھاوى به د

. ر مى شوديل باشد سوزانده و تبخي قاضى القضات مكه پس از آن توسطّ ھر كس كه مابعداز آن عنبر و عود توسط 

کار برده شده ه که برای  شست و شو داخل خانه کعبه برا ى ئر مكه تعدادى از جاروھاين ھنگام اميبرخی از اوقات در ا

  .  کندك پرتاب میاست  برای مطوفين كه در اطراف دِر كعبه، ودر مطاف گرد آمده اند، به عنوان تبرّ 

ان مى ي کعبه به پاۀ خانیجا مى آورد ومراسم  شست و شوه  مراسم دعا را ببىي شۀكى از اعضاى خانوادين لحظه يدر ا

  . كعبه خارج مى شوندۀومدعوين يکی بعد از ديگر  از خان. رسد

 کعبه ۀباشند ، داخل خان  میبىي شيل   كعبه، كه از فامۀدار خاندکلي ،د کعبه بيرون شۀخرين فرد از خانآکه  بعد از اين

مراسم   عطرۀبار ديگر توسط تکه ھای مخصوص خشک گرديده ، وبا استعمال دوبار گرديده وديوار ھای خانه  يک

  .گردد  ل میقف کعبه دوباره ۀ خاندرِ  رسد  و  کعبه به پايان میۀ خانیشست شو

  :نويسد   و شوى كعبه میدر مورد شست »   خ الكعبة المعظمهيتار«  کتاب  ۀنويسند

از گر بعد ي و بار دش  مراسم حجي پگرد ، برای بار اول  شست و شوى كعبه در حال حاضر سال دوبار صورت می

  ختم 

 

  :حجاج از شھر مکه ۀ مراسم حج وسفر ھم

وبرای دوم  ل ماه ذى الحجه يا اواي کعبه معموالً در اواخر ماه ذى القعده و ۀ خانین شست و شوياولمطابق روايات 

  :ن صورت استيوشوى آن، بد اما چگونگى شست.گيرد  ع األول  صورت میيدرروز دوازدھم رب

 بعد از  طلوع ه ای معظمه، لحظۀ كعبۀس خدمئي معظمه، رۀى شست و شوى كعبان شده بريي در سحرگاه  روز تع

  . او را ھمراھى مى كند استبهياز آل شددار كعبه كه يکه  كل د، در حالیيم مى آيآفتاب، به كنار حط

ن لحظه، دِر كعبه باز مى شود و خدمه ظرف ھای  گالب و بوتل ھای  عطر گل و عود و عنبر و بخورھا و چوب يدر ا

  . می دھندرى است، به درون كعبه انتقال يى كه معموال ً از نوع شال كشمئعود را به ھمراه پارچه ھا

س ئين بوده است كه ريھمواره رسم بر ا.  كعبه به دور كمر خود مى بندندھا را افراد به ھنگام شست و شوى ن پارچهيا

ران ادارات و بزرگان، جھت يران دولت و قضات و مديا وزيان و يران، واليخدمتكاران و سدانت كعبه، از پادشاھان، ام

 .شست و شوى كعبه دعوت به عمل مى آورد

س اوقاف طبق معمول ئير.  كعبه حاضر مى شودۀ شوى در خانل و لوازم شست وين مراسم، تمامى وسايش از آغاز ايپ

در . يس بخش زمزم، مسؤوالن حمل آب و سقاھا را در كنار چاه زمزم حاضر مى كندئجاروھا را حاضر مى كند و ور

  خدمتگزاران كعبه به داخلۀلي سقاھا از آب زمزم پر مى شود و دست به دست به وسۀلي سطل ھا به وسءن ھنگام ابتدايا

ك پارچه يسپس ھر . ى مى شوندئن كارھا، دعوت شدگان، به درون كعبه راھنمايپس از انجام ا. ابدي خدا انتقال مى ۀخان

و ھمگى  دنريبه دست مى گرا م بر مى دارد و به كمر خود مى بندد و آنگاه جاروھا يشتر به آن اشاره كردي  را كه پئیھا

  .  مخلوط باگالب مشغول مى شوندله آب زمزميبه شست و شوى درون كعبه به وس
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 ارتفاع ۀ عطر گل به اندازۀلينى آن، افراد به وسئي پایوارھايى از اطراف دئن كعبه و بخشھاي شست و شوى زمھنگامدر 

  . اد شده آغشته مى كننديوارھا را با عطرھاى يك انسان ديقامت 

وارھا، يان عطر افشانى ديدر پا. اند رار داده شده قه ئیيشا  ھم بوتل ھای شيد يى آھنى سفئن عطر گلھا، در ظرفھايا

ر مى كنند و پس از يى قرار مى دھند و در فضای  كعبه تبخئبايار زيعنبر و عود و چوب عود را در منقل ھای  بس

ى مراسم شست و شوى كعبه معظمه و خوشبو كردن ا مخصوص و در انتھی اسفنج ھاۀلين كعبه، به وسيخشك كردن زم

ك به دِر ين افرادى كه در خارج از كعبه و نزديى استفاده شده در مراسم را باران كعبه تعدادى از جاروھآن، خدمتگزا

  .م مى كنندياند، تقس آن اجتماع كرده

  

  :عطری ساختن کعبه 

كى از يزگى ، ياستفاده از عطر و پاك

ن عادات قديمی عرب به شمار آمده و يبھتر

  بخور و عود وۀليآنان ھمواره به وس

ط ينھا، خود و محيصندل و ُكْندر و جز ا

. ش را خوشبو و معطر مى كرده انديخو

ن يد فراوان بر ايز تأكين اسالم نين مبيد

ث فراوانى يات و احاديمطلب داشته و روا

ن مورد وارد شده است كه از يدر ا

ات مى توان يث و رواي آن احادۀمجموع

د فراوان يجه گرفت كه اسالم تأكينگونه نتيا

ه نھا، بي استفاده از عطر و بخور و جز ابر

ان، ين ميدر ا .طور كلى در ھر مناسبتى كرده استه اد و بيخصوص  به ھنگام حضور در اجتماعات و نماز جمعه و اع

ن قاعده يخ داشته و دارد، از ايان مردم در طول تاريت خاصى را در مي مشرفه، كه محلی  است مقدس و موقعۀكعب

  . ى مختلف خوشبو مى كرده اندا و آن را ھمواره با عطرھمستثنى نبوده است

طور متداوم داخل ه ت  نيز مروج بود  وعربھا  بينويسند که رسم عطری ساختن کعبه  حتی در دوران جاھل رخين میؤم

 ه السالم يم عليجای اسماعيل ، برى حضرت ابراھه شمول دوشاخ قوچ از سوی پروردگار به  کعبه را بۀبيرون خان و

  .ز معطر می ساختند يوار مقابل دِر كعبه قرار داده بودند نيد  آن را  بر ديآورده شد و قربانى گرد

   

  :ناوه 

ند آن را نخست حجاج بن يگو می. ل واقع استيان ركن عراقى تا شامى و بر فراز حجر اسماعيناوه بر بام خانه، م

  .ر ناودان كعبه مستجاب استيت آمده است كه دعا در زيدر روا. وسف بنا نھاد تا باران بر بام خانه جمع نشودي

  

  حجر 

  !خواننده محترم 

  .متر قرار داردي سانت٥٠ و عرض ٣٠/١ره، به ارتفاع يم داياى به صورت ن وارهيان ركن شامى و عراقى و با ديحجر  م

 باشد، دن خطا ء واشتباه  مینسبت دا را به  اسماعيل عليه السالم، وآن»  حجر اسماعيل«نام  ه ب» حجر«مسمی ساختن  
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 ءً بنا. تبديل شده است ) ديوار کوتاه محوطه مانند(زيرا اين حجر مدتھای مديدی پس از اسماعيل عليه السالم به اين حجر 

وانتساب کردن حجر به حجر   .را به کسی نسبت دھيم  که آن حجر، بدون اين: بھتر وصحيح تر آنست که گفته شود

) حجر( نص صحيحی وارد و ثابت نشده است که در اين  محوطه ت، ازجانب ديگر ھيچاسماعيل يک خطا ء اس

ھر چند که احاديث موقوفی با سند واھی در  !که ھاجر در آنجا دفن شده باشد اسماعيل عليه السالم دفن شده باشد يا اين

که اين روايت به ھيچ ( !ن است اسماعيل عليه السالم مدفومورد از طرف برخی از علما ء وارد شده است که در آنجا

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد  «توانيد به کتاب  برای کسب معلومات دقيق می) ( صورت  قابل استناد نميباشد

  .مراجعه کنيد»  ٧٦ ، ٧٥شيخ ألبانی رحمه هللا ص 

 امری بعيد است و در اين باره  ادعای مدفون شدن مادر اسماعيل عليه السالم يا فرزندان وی در داخل کعبهوھمچنان 

  .ھيچ نصی به اثبات نرسيده است

ه که  کعبه را بنا نھادند، آن قسمتی که اکنون ب در حقيقت ابراھيم و اسماعيل عليھما السالم زمانینويسند که  رخين میؤم

که  شدند و در زمانینام حجر شناخته می شود نيز شامل خود کعبه بود بعدھا ديوارھای کعبه بر اثر آتش و سيل خراب 

 قريش مابقی ديوارھای کعبه را نيز ويران کردند ۀھنوز پيامبر صلی هللا عليه وسلم به پيامبری مبعوث نشده بودند قبيل

که ابراھيم و اسماعيل عليھما   کعبه ایۀرا بنا نھادند، ولی در ھنگام تجديد بنا توسط قريش تمامی محوط سپس از نو آن

نام حجر مشھور است از اصل کعبه کم شد و لذا از آن خارج ه را بازسازی نکردند و آن قسمت که بالسالم ساخته بودند 

 کعبه، ديوار ۀو در عوض با کم شدن محوط)  حجر داخل محوطه چھار ديوار کعبه بودۀ محوطءکه ابتدا درحالی(گشت 

جزئی از کعبه است و قريش ) اميده می شودکه االن حجر ن(که آن قسمت   اينۀکوتاھی را در کنار کعبه ساختند به نشان

نشوند مگر صدقه پاکی را بپردازند يعنی ھمان شرطی را که الزم می دانستند قبل از ) حجر(پيمان بستند که داخل آن 

  . نمايند و ھمچنين شرط کردند تا در آنجا معامله و بيعی انجام دھندءداخل شدن به کعبه اجرا

  : عنھا روايت استو در صحيحين از عايشه رضی هللا

فََما لَھُْم : قُْلتُ . »نََعمْ «: َسأَْلُت النَّبِیَّ صلی هللا عليه وسلم َعِن اْلَجْدِر، أَِمَن اْلبَْيِت ھَُو؟ قَالَ : َعْن َعائَِشةَ َرِضَی هللاَّ َعْنھَا قَالَتْ «

َرْت بِِھُم ال«: لَْم يُْدِخلُوهُ فِی اْلبَْيِت؟ قَالَ  فََعَل َذلَِک قَْوُمِک لِيُْدِخلُوا َمْن «: فََما َشأُْن بَابِِه ُمْرتَفًِعا؟ قَالَ : قُْلتُ . »نَّفَقَةُ إِنَّ قَْوَمِک قَصَّ

ْدَر فِی اْلبَْيِت، َشاُءوا، َويَْمنَُعوا َمْن َشاُءوا، َولَْوال أَنَّ قَْوَمِک َحِديٌث َعْھُدھُْم بِاْلَجاِھلِيَِّة، فَأََخاُف أَْن تُْنِکَر قُلُوبُھُْم، أَْن أُْدِخَل اْلجَ 

  )١٥٨٤:بخاری. (»َوأَْن أُْلِصَق بَابَهُ بِاألَْرضِ 

نام حجر شناخته ه قسمتی که اکنون ب(آيا حطيم : پرسيدم   هللا صلی هللا عليه وسلم از رسول: گويد  عنھا می هللا عايشه رضی

زيرا «: ه، قرار نداده اند؟ فرمودپس چرا آنرا جزو بنای کعب: عرض کردم. »بلی«: جزو کعبه است؟ فرمود) می شود

را در ارتفاع زياد، قرار داده اند؟    کعبهۀچرا درواز: دوباره گفتم. »برای اين کار، کافی نبود) يعنی قريش( قومت ۀھزين

 از ورود به آن، ، ورود دھند و کسی را که نخواھندۀکه قومت کسی را که مايل باشند، اجاز برای اين« : فرمود

 ۀ حطيم را جزو بنای خان،و اگر قومت تازه مسلمان نبودند و بيم آن نمی رفت که اين کار را نپسندند. يندجلوگيری نما

  .» کعبه را نيز ھم سطح زمين، می کردمۀخدا، قرار می دادم و درواز

 


