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ديباچه

کتاب هاي فراواني دربارة آثار تاريخي مّکه و مدينه، با رويکرد آموزشي تأليف 
شده اســت؛ با اين حال، ميان انبوه آثار، کتابي که هم جامع و هم مختصر باشد 
به چشــم نمي خورد. افزون بر آن نياز زائــران و روحانيون محترم کاروان ها نيز 

ضرورت تأليف چنين اثري را دو چندان مي کند.
نوشته پيش رو، با وجود اختصار، پاسخگوي نيازهاي زائران است. نويسنده 
کوشيده اســت، عالوه بر بهره گيري از آثار نگارش شده، از تجربه و دانسته هاي 
مســئوالن محترم امور روحانيون که ســال هاي متمادي به عربستان رفت و آمد 
دارند، نيز بهره ببرد و متن را متناسب با زيارت هاي دوره که براي زائران برگزار 

مي شود، تدوين کند.
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کتاب حاضر افزون  بر دارا بودن تصاوير اماکن، داراي نشاني هاي دقيق امروزي 
است که به آساني، طالبان اين اماکن را راهنمايي مي کند.

اميد است، اين وجيزه در جاي جاي اين سفر روحاني، به کار گرفته شود.
گفتني است، پنجره ديدگان خود را به سوي رهنمودهاي سودمندتان مي گشاييم 

تا ان شاء اهلل با کاربست آنها در چاپ هاي بعدي به اعتبار مجموعه بيفزاييم.

             انه ويل التوفيق

             گروه تاريخ و سريه

             پژوهشکده حج و زيارت
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پيشگفتار

شهر مکه به دليل وجود کعبه در آن ، مقدس ترين شهر جهان است. اين شهر 
تاريخ پرفراز و نشــيبي را پشت سر گذاشته و رويدادهاي تلخ و شيرين بسياري 
را در حافظه اش ســپرده اســت. مکه ســرزمين هبوط آدم و حوا، زادگاه خاتم  
انبيــاء حضرت محمد مصطفي9، فاطمه زهرا3 و اميرمؤمنان علي7، جايگاه 
جوشــش چشمه توحيد و طلوع حيات بخش خورشيد اسالم، قبله گاه مسلمانان 
جهان و محل برگزاري همايش بين المللي ساليانه مسلمانان و انجام مناسك حج 
است. مشاهد شريفه عرفات، مشعر، منا و مواقيت جعرانه، حديبيه، قرن المنازل، 
تنعيــم و وجود کوه هاي ابوقبيس، نور، ثــور، قعيقعان، خندمه و ثبير، وادي هاي 
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محّســر و چاه طوي و عين زبيده، در کنار بسياري از  اماکن و مساجد تاريخي، 
يادآور رويدادهاي مهم اين شهر است.

درباره مکه شناسي و اماکن تاريخي آن، آثار بسياري نگاشته و هرکدام به  قدر 
بضاعتشان به گوشه اي از آثار تاريخي آن  پرداخته اند. در اين نوشتار، کوشيده ايم 
تا به اختصار اماکن مکه مکرمه را معرفي و به نکته ها و پيام هاي آن اشاره کنيم، 
اثر حاضر، برگرفته از خرمن نوشــتار پيشينيان و راهنمايي هاي حجج اسالم، 
آقايان نواب و عســکري است که در همين جا از آنان و همه کساني که در تهيه 

و تدوين آن همکاري نموده اند، تشکر مي کنم. 
بي ترديد آغاز هر کاري با کاســتي هايي روبه روست. از اين رو، از خوانندگان 
عزيز مي خواهم که با بيان نقاط قوت و ضعف اثر، حقير را در رفع کاســتي هاي 

آن ياري فرمايند.
 اميد آنکه حجاج عزيز، با مطالعه اين نوشته مختصر، با آگاهي و شناخت دقيق تر 

به اماکن مکه مکرمه، از برکات فراوان اين سفر معنوي و الهي بهره مند شوند.
                                                       مجتبي نجفي روحاين

زيارت دورة ويژه مكه مكرمه10



مسجدالحرام
»مســجدالحرام« محبوب ترين و گرامي تريِن مساجد نزد خداوند است)))  که 

کعبه را همچون نگيني در خود جاي داده است. 
حضرت ابراهيم7 حدود مسجدالحرام را مشخص کرد)))؛ اما اعراب جاهليت 
آن را فراموش کردند و اهل مکه، به تدريج در حرم و درون مسجد به خانه سازي 
پرداختند.))) با قدرت گرفتن  اسالم و افزايش جمعيت مسلمانان، مسجدالحرام 
 وســعت يافت. نخســتين بار پيامبر اکرم9 مسجدالحرام را توســعه داد))) و
رفته رفته بر مســاحت آن افزوده شــد؛ چنان که هم اکنون مســاحت آن حدود 
68)66) متر مربع است. مسجدالحرام با گستردگي کنوني، گنجايش حدود 0)8 

هزار نمازگزار را دارد.

1 . المستدرك علي الصحيحين، ج4، ص 531.
2 . كافي، ج 4، ص210.

3 . تاريخ اليعقوبي، ج 1، ص239 .
4 . ربيع االبرار، ج 1، ص 365 .
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نکته ها: 

). امــام باقر7 فرمود: »َصَاٌة ِف  اْلَمْســِجِد اْلَحرَامِ  أَْفَضــلُ  ِمنْ  ِماَئِة أَْلِف  َصــَاٍة ِف َغْيِِه ِمَن 
اْلَمَساِجد«)))؛ »نماز در مسجدالحرام از صد هزار نماز در مساجد ديگر بافضيلت تر است«.

). امام صادق7 فرمود: »هنگامي که به مسجدالحرام وارد شدي، با آرامش و 
متانت و خشوع داخل شو. هرکس با خشوع وارد شود، بخشيده خواهد شد«.)))

). در قرآن کريم، پانزده بار از مسجدالحرام ياد شده است.
). پيامبر اکرم9 در ســيري شبانه، از مســجد الحرام، به مسجداالقصي و به 

معراج رفت.)))

1.  ثواب األعمال و عقاب االعمال، ص 30.
2 . تهذيب األحكام، ج 5، ص 100.

3 . تفسير نمونه، ج 14، ص64 .
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كعبه مشرفه

همچنين نخستين و مقدس ترين بنايي که روي زمين ساخته شده، کعبه است. 
نخســتين بار حضرت آدم7 بود که به امر خدا کعبه را بنا کرد؛ اما بر اثر توفان 

نوح7 از بين رفت.))) 
پــس از آن حضرت ابراهيم7 دوباره اين بنا را ســاخت. قرآن کريم، درباره 

بازسازي کعبه، به دست حضرت ابراهيم7 مي فرمايد: 
ْأنــا إلْبراِهيَم َمكاَن اْلَبْيِت َأْن ال ُتْشــِرْك ِبي َشــْيئًا َو َطهِّْر َبْيِتَي  )َو إِْذ َبوَّ

ُجوِد())) اِئِفيَن َو اْلقاِئِميَن َو الرُّكَِّع السُّ لِلطَّ

و مكان خانه را براي ابراهيم آشكار كرديم و گفتيم: هيچ چيز را شريك من مساز و خانه 
مرا براي طواف كنندگان و به نماز ايستادگان و راكعان و ساجدان پاكيزه بدار.

در زمان رسول اعظم9 و قبل از بعثت، قريش با همکاري آن حضرت کعبه 

1 . اخبار مكه و ما جاء فيها من اآلثار، ج 1، ص 37 .
2 . )حج: 26(.
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را بازسازي کرد. تاکنون، کعبه  دوازده بار از پايه بنا شده است.)))

نکته ها:

). کعبه ارتباط مستقيمي با ارکان اسالم دارد. کعبه قبله گاه مسلمانان در نماز و 
در بسياري از احکام اسالمي است و طواف آن از ارکان حج و عمره است. نگاه 

به آن عبادت است و گناهان را از بين مي برد.)))
). امام صادق7 فرمود: »مربع بودن کعبه به اين دليل اســت که عرش خدا 

 بر پايه چهار رکن استوار است و اين چهار رکن عبارت اند از: سبحان الله، الحمدلله،
ل إله إّل الله و الله اكرب«. )))

1 . تاريخ مکه مکرمه قديمًا و حديثًا، ص 34 .
2 . الكافي، ج4، ص240.

3 . علل الشرائع، ج  2، ص 398.
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). قــرآن کريــم از کعبه))) بــا نام هايي همچــون بيت)))، بيــت العتيق)))، 
بيت المعمور)))، بيت الحرام))) ، و قبله)6) ياد مي کند.

1 . )مائده: 95 و 97(.
2 . )بقره: 125 و 127، آل عمران: 96و 97، انفال: 35، ابراهيم: 37، حج: 26 و قريش: 3(.

3 . )حج: 29 و 33(.
4 . )طور: 4(.

5 . )مائده: 2 و 97(.
6 . )بقره: 144(.
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ارکان کعبه
 کعبــه، چهار گوشــه دارد که با عنــوان چهار رکن و هــر رکنش به نامي

مشهور است:
). رکن اسود: رکني که  محل قرار گرفتن حجراألسود است. 

). رکن عراقي: رکني که به سمت کشور عراق است. 
). رکن غربي )شامي): رکني که به سمت کشور مغرب است.

). رکن يماني: رکني که به سمت کشور يمن است.
از آنجــا که ارکان کعبه، با اختالف کمي در جهت هاي اصلي قرار دارند، هر 
رکن، نام يکي از جهت اصلي را به خود گرفته است. يعني رکن اسود را که در 
ســمت شرق واقع است، »رکن شرقي«  گويند و رکن هاي بعدي را به ترتيبي که 

در طواف پيموده مي شوند، »شمالي«، »غربي« و »جنوبي« ناميده اند.

نکته ها:

). شــروع و پايان هر طوافي بايد از امتداد َحَجراألســود باشد. يکي از آداب 
مشــترک طواف ميان همه مذاهب اسالمي، استالم حجراالسود است. منظور از 

زيارت دورة ويژه مكه مكرمه18



رکن حجر االسود

رکن يماني

رکن شامي
رکن عراقي
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»رکن« بدون پسوند، رکن حجراألسود است.
). رکن هــاي يماني و اســود از دو رکن ديگر بافضيلت تر اســت؛ چنان که 
رســول خدا9 دو رکن يماني و اســود را اســتالم مي کرد، آنها را مي بوسيد و 

صورتش را بر آنها مي نهاد ))) و مي فرمود: 
)َربَّنا آِتنا ِفي الدُّْنيا َحَسَنًة َو ِفي اْلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّار()))

پــروردگارا! به ما در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما و ما را از عذاِب 

آتش نگاه دار. 

) . محلي که براي فاطمه بنت اسد شکافته شد تا درون کعبه رود و فرزندش 
علي بن ابي طالب7 را به دنيا آورد، کنار رکن يماني است. 

هنگامي که پيامبر اکرم9 در طواف، به رکن يماني رسيد، به سوي کعبه نگاه 

کرد و فرمود:

1 . کافي، ج 4، ص 408.
2 . )بقره: 201(.
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َمِك َو اْلَحْمُد ِللِه الَِّذي َبَعَثِني َنِبّياً َو َجَعَل َعِلّياً إَِماماً اللَُّهمَّ أَْهِد َلُه ِخَياَر  اْلَحْمُد ِللِه الَِّذي َشََّفِك َو َعظَّ

َخْلِقَك و َجنِّْبُه ِشَاَر َخْلِقَك.))) 

خداي را ســپاس كه تو )کعبه( را شرف بخشــيد و عظيم ساخت و سپاس خدايي را كه مرا به 

نبّوت برانگيخت و علي را امام گردانيد؛ خدايا خوبان خلقت را به ســوي او هدايت كن و او را از 

آفريدگان شريرت دور دار. 

امام صادق7 درباره اين رکن فرمود: »رکن يماني، دري از درهاي بهشــت 

 اســت و از روزي که گشــوده شده، بســته نشده اســت و ما از اين در وارد
بهشت مي شويم«.)))

). جهت جغرافيايي ايران به ســمت قبله، در زاويه ميان حجراألسود و رکن 
عراقي است.

1 . کافي، ج 4، ص 410.
2 . همان، ص 409.
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حجراألسود
»حجراألســود«، سنگي سياه، مايل به سرخ، با نقطه هاي قرمز و خط هاي زرد 
است که در زاويه شرقي کعبه نصب شده و از عناصر اصلي آن به شمار مي آيد. 
طواف، از مقابل آن آغاز و در همان جا پايان مي يابد. قطر آن ســي سانتي متر و 
وزنش بيش از دو کيلو اســت. اين ســنگ ســبك تر از آب است و در آب فرو 

نمي رود.
حجراألسود، سنگ يکپارچه اي بود که بر اثر تحوالت و حوادث، هشت قطعه 
شده است و در محفظه اي از جنس نقره قرار دارد. اين سنگ در رکن اسود، در 

ارتفاع 0))سانتي متر از سطح مطاف قرار دارد.
حجراألسود، سنگي بهشتي است که خداوند براي حضرت آدم7 فرستاد.)))  
در ماجــراي توفان نوح، کوه ابوقبيــس امانت دار حجراألســود بود. حضرت 
ابراهيم7 هنگام ســاختن کعبه، از اين کوه ندايي شنيد که  اي ابراهيم! براي تو 
امانتي نزد من اســت. حضرت ابراهيم7 رفت و حجراألسود را برداشت و در 

1 . علل الشرائع، ج 2، ص 399.
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رکن کعبه نصب کرد.))) 
در زمان جواني پيامبر9، کعبه به دست قريش مرمت شد. اما پس از بازسازي، 
بر سر نصب حجراألسود، ميان قريشيان، مشاجره اي درگرفت. پيامبر9 با تدبيري 
حساب شده حجراألسود را درون پارچه اي گذاشت و دستور داد هر يك از سران 
قبايل، گوشه اي از آن را بگيرند و به سمت رکن بياورند. سپس خود پيامبر9 آن 
را برداشت و در جاي کنوني نصب کرد. به اين ترتيب همه قبايل در اين افتخار 
شــريك شدند و از خونريزي حتمي جلوگيري شد. ))) هنگام بازسازي کعبه به 
دســتور عبدالملك نيز امام زين العابدين7 حجراألسود را در جاي خود نصب 
کرد. در سال 7))ه  .ق. يکي از فرقه هاي منسوب به »اسماعيلي« که به »قرامطه« 
شهرت داشتند، حجر االسود را از کنار کعبه برداشتند و به »احسا« بردند. آنان به 
مدت )) سال سنگ را در آنجا نگاه داشتند و سپس در عيد قربان سال 9))ه  .    ق. 

آن را به جاي نخست بازگرداندند.)))

1 . وسائل الشيعه، ج9 ، ص328.
2 . السيرة النبويه، ج1، ص197.
3 . تاريخ طبري، ج 5، ص1626.
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نکته ها:

). اين ســنگ در آغاز ســفيد بود؛ اما گناهکاران با لمس کردن، آن را ســياه 
کردند؛ چنان که پيامبر اکرم9 فرمود :

َدْتُه َخطايا َبني آَدم.))) َنَزَل اْلحجراألْسَوُد ِمَن اْلَجنَِّة َو ُهَو اََشدُّ َبياَضاً ِمَن اللََّبِ، َفَسوَّ

حجراألسود از بهشت نازل شــد، درحالي كه از شير سفيدتر بود؛ ولي گناهان فرزندان آدم 
آن را سياه کرد.

از تغيير رنگ حجراألســود دانسته مي شود، گناهاني که در سنگ چنين اثري 
مي گذارد، بر قلب آثار مخربي وارد مي کند.

). مشاهده حجراألسود، يادآور بيعت دوباره و مصافحه با خدا و رسول خدا9 
است. مشــاهده حجراألســود، يادآور گواهي دادنش بر اعمال در روز قيامت و 
شفاعت اســت و اين يادآوري، موجب تقواي قلوب و تقرب الهي مي شود که 
همان بزرگ داشــتن شعائر الهي اســت. پيامبر اکرم9 فرمود: »خداوند در روز 
قيامت، حجراألسود را جان مي بخشد تا شهادت دهد که چه کسي آن را استالم 

1 . من اليحضره الفقيه، ج 2، ص192.
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کرده است«.))) 
). رکــن حجراألســود، تکيه گاه امام زمان] در بــدو ظهور خواهد بود و 
آن حضرت، درحالي که بر حجراألســود تکيه مي دهد، مردم را به بيعت خويش 

فرا مي خواند. امام صادق7 در اين باره فرمود:
اِئُر َو ُهَو َو اللِه  ْيُ َعَل اْلَقاِئِم7 َفأَوَُّل َمْن ُيَباِيُعــُه َذِلَك الطَّ َو ِمــْن َذِلــَك اْلَمَكاِن َيْهِبُط الطَّ

ِليُل َعَل اْلَقاِئِم.)))  ُة َو الدَّ َجرْبَِئيُل7 َو إَِل َذِلَك اْلَمَقاِم ُيْسِنُد اْلَقاِئُم َظْهرَُه َو ُهَو اْلُحجَّ

از آن مکان )حجراألسود( پرنده بر حضرت قائم7 نازل مي شود. اولين کسي که با آن 
حضرت بعد از ظهور بيعت مي کند، همان پرنده اســت. به خدا سوگند آن پرنده جبرئيل 
است. امام عصر7 بر ديوار رکن حجراألسود تکيه مي زند و حجراألسود حجت و برهان 

بر امام زمان7 است.
). بر اساس روايات، حجراألسود داراي ادراک و شعور است؛ پس بر کساني که 
بر او وارد مي شوند، الزم است آداب حضور را رعايت کنند. استالم حجراألسود و 

1 . علل الشرائع، ج  2، ص 427.
2 . كافي، ج  4، ص 185.
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بوسيدن آن، دعاکردن، تکبير و ذکر صلوات، از جمله اين آداب است. 
). شايسته است هنگام استالم و بوسيدن حجراألسود، رعايت حال ديگران 
شــود. امام صادق7 فرمود: »درصورتي که کسي اطراف حجر نبود و به راحتي 
امکان استالم و بوسيدن وجود داشت، آن را ببوسيد و در وقت ازدحام از دور، 

با اشاره بر او تکبير بگوييد«.)))

1 . تهذيب االحکام، ج 5، ص 103.
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ُملَتَزم
فاصله حجراألســود تــا در کعبه را »ملتــزم« مي نامند.))) ايــن مکان، جاي 
دعا و اســتغفار، اقرار به گناه و محل اســتجابت دعاست. هنگامي که حضرت 
 آدم7 و حوا به زمين آمدنــد، آدم7 در کنار ملتزم، به گناه خودش اقرار کرد.

امام صادق7 در اين باره  فرمود:
َلمَّ َطاَف آَدُم ِباْلَبْيِت َو اْنَتَهي إَِل اْلُمْلَتزَِم ، َقاَل َلُه َجرْبَِئيُل : َيا آَدُم، أَِقرَّ ِلَربَِّك ِبُذُنوِبَك ف َهَذا 

اْلَمَكاِن ]إَِل أَْن َقاَل[ َفأَْوَحي اللُه إَِلْيِه َيا آَدُم َقْد َغَفرُْت َلَك َذْنَبَك.)))

هنگامــي كه حضرت آدم7 به طواف كعبه پرداخت و به ملتزم رســيد، جبرئيل به او 
گفت: »اي آدم، در پيشگاه پروردگارت، به گناهانت اقرار كن«؛ ]پس از اقرار آدم[ خداي 
]عزوجــل[ به او وحي فرمود كه گناهت را آمرزيدم. خداوند در اين مکان، توبه حضرت 
آدم7 را پذيرفت و او را مورد عفو و رحمت خويش قرار داد. خداوند در پاسخ حضرت 
آدم7 آن گاه كــه در ملتزم، براي گناهان فرزندانش درخواســت آمرزش كرد، چنين 

1 . المعالم األثيره، ص 278.
2 . كافي، ج 4، ص 194.
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وعــده داد: »اي آدم! هركس از فرزندانت، به اينجا )ملتزم( بيايد و مانند تو به گناهانش 
اقرار و از آنها توبه و استغفار كند، او را مي بخشم«.))( 

پيامبر اکرم9 و ائمه اطهار: سر و صورت و دست ها و سينه خود را به اين 

مکان مي چسباندند و دعا مي خواندند. 

پيامبر اکرم9 پس از فتح مکه به عباس، عموي خود فرمود: 
 »دو برادرزاده ات »عتبه« و »معتب« كجايند؟« عباس پاســخ داد: »آنان با مشــركان

  از شــهر بيــرون رفته و كناره گرفته اند«. پيامبر اکرم9 فرمــود: »برو آن دو را پيش

 من بيــاور«. آن دو به حضــور پيامبر9 آمدند. رســول خدا9 آن دو را به اســام

دعــوت كرد و پذيرفتند. آن گاه حضرت دســت آن دو را به دســت گرفت و درحالي 

 كه ميان آن دو حركت مي کرد، آنان را به ملتزم برد و ســاعتي دعا کرد و برگشــتند و

 در چهره ايشان شادي نمايان بود. عباس مي گويد، گفتم: »اي رسول خدا، خدايت شاد 

و مســرور گرداند كه در چهره شما شــادي مي بينم«. حضرت فرمود: »آري، از خداوند 

1 . کافي، ج 4، ص 194.
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متعال مسئلت و استدعا كردم كه گناهان اين دو پسر عموي مرا ببخشد و آن دو را به 
من عفو کرد«.))(

 نکته ها:

). اقرار به گناه، کنار ملتزم زيباتر و پســنديده تر است؛ چرا که پيامبران الهي، 
پيشوايان معصوم: و پيشاپيش همه، حضرت آدم7 در آنجا به گناهان خويش 
اقــرار کرده اند. امام صادق7 فرمود: »هيچ بنده اي در اينجا به گناهانش اعتراف 

نمي کند و طلب استغفار نمي نمايد، جز آنکه خداوند او را مي بخشد«.))) 
). اســالم، خالف آيين کليســا که پيروان خود را وامي دارد تا براي آمرزش 
گناهان، نزد مقامات کليسا اعتراف کنند، به مسلمانان سفارش مي کند که تنها در 

محضر پروردگار، به گناه خويش اقرار کنند. 

1 . الطبقات الكبري،  ج  4، ص 45.
2 . کافي، ج 4، ص 410.
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مستجار

فاصله رکن يماني تا باب  المسدود را در پشت کعبه مستجار گويند که محل 
پناه جويي و دعا براي آمرزش گناهان اســت.)))  مستجار از مکان هاي استجابت 
دعاست و مستحب است حاجي در شوط آخر طواف، صورت و دست هايش را 
بر ديوار آن بگذارد و پهلو و پيشاني اش را به آن بمالد و به گناهان خود اعتراف 
کند. مســتجار، محل ورود فاطمه بنت اســد3 به کعبه براي به دنيا آوردن امام 

علي7 است.

نکته ها:

). امام صادق7 فرمود:
وقتي طواف خود را به پايان رساندي و به آخر كعبه، روبه روي مستجارـ  كه فاصله كمي 
با ركن يماني دارد ـ رسيدي، دست هاي خود را به كعبه باز کن و بدن و صورت خود را 

به كعبه بچسبان و بگو:

1 . كافي، ج  4، ص 411.
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اللَُّهمَّ اْلَبْيُت َبْيُتَك، َواْلَعْبُد َعْبُدَك، و هذا َمكاُن اْلعاِئِذ ِبَك ِمَن النَّار.))) 

خدايا! اين خانه، خانه توست و اين بنده، بنده توست و اين است وضع كسي كه از آتش 
دوزخ به تو پناه آورده است.

). روزي فاطمه بنت اســد3 در حال طواف زمان وضع حملش رســيد. 
ايشــان در همان حال خداوند متعال را به اســماي حسنايش و به طفل درون 
رحمش قســم داد و پناه خواست. زماني که در محدوده مستجار بود، به اراده 
پروردگار، ديوار کعبه شکافته شد و هاتفي ندا داد: »اي فاطمه، درون خانه بيا«. 
آن بانــوي بزرگوار، درون کعبه رفت و ديوار به جاي خود برگشــت. در اين 
هنگام کوشيدند تا در کعبه را باز کنند؛ اما بي فايده بود. هنگامي که نوزاد کعبه 
به دنيا آمد، پس از ســه روز، ديوار دوباره شــکافته شد و فاطمه بنت اسد3 
همــراه مولود کعبه، حضرت علي7 بيرون آمدند و ديوار به حالت نخســت 

برگشت.))) در اين هنگام، هاتفي ندا داد: 

1 . کافي، ج 4، ص 411.
2 . علل الشرائع، ج 1، ص 136.
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يا فاطمُة َسّميِه علّياً فهو عيلٌّ و أنا العيلُّ األعل  َيُقوُل إِنِّ َشَقْقُت اْسَمُه ِمِن اْسِمي.))) 

اي فاطمــه، فرزند خود را علي نام بگذار، او علي اســت و من علي اعلي هســتم. خدا 
مي فرمايد اسم او را از اسم خود مشتق کردم.

1 . أمالي صدوق، ص 133.
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ِحْجر اسماعيل

در قســمت شمالي کعبه، ديواري قوسي شکل از سنگ مرمر سفيد و با ارتفاع 
0))سانتيمتر قرار دارد که از رکن عراقي تا رکن غربي کشيده شده است. فضاي 
ميان کعبه و اين ديوارِ نيم دايره اي را »حجر اسماعيل« مي گويند. »ِحْجر« به معناي 
پناه و دامن اســت. اين مــکان با راهنمايي جبرئيل، محــل فرود آمدن حضرت 
ابراهيم7، همســرش هاجر و حضرت اســماعيل7 شــد و به فرمان خداوند، 
کاشــانه اسماعيل7 و مادرش قرار گرفت. ))) اســماعيل7 مادرش را در بيت 
خود دفن کرد و به ســبب عالقه بســياري که به او داشت، قبر مادر را به گونه اي 

ساخت که زير پاي مردم نباشد.))) 
اين حجر، َمضجع اسماعيل7، هاجر و عّده اي از حامالن وحي و پيامبران الهي 
اســت و عنوان »آيت پرودگار« به خود گرفته است.))) حجر اسماعيل، قبله نيست؛ 

1 . كافي، ج  4، ص 210.
2 . علل الشرائع، ج  1، ص 37.

3 . كافي، ج  4، ص 210.
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ولي مطاف است و اين نشانه عظمت و فضيلت آن است. در اين مکان نمازخواندن 
و احرام بســتن، براي حج تمتع مســتحب است و فضيلت بســيار دارد. تاريخ، 
صحنه هاي گوناگوني را از حضور پيامبر اســالم9 در حجر اسماعيل ثبت کرده 
است. حجر اسماعيل محل نشستن و موضع اعالم رسالت، جايگاه تالوت آيات 
قرآن و عبادتگاه، مکان پاســخ به ســؤاالت و محل وقوع و مشاهده معجزه هاي 

پيامبر اکرم9 است. 

نکته ها:
). بر اســاس روايات، فضيلت نماز در حجر اســماعيل در مقايسه با نقاط 
ديگر مســجد الحرام، بعد از »حطيم« و »مقام ابراهيم« در رتبه ســوم قرار دارد. 
پيامبر اکرم9 فرمود: »هرگاه خواستي در کعبه نماز بگزاري، در حجر ]اسماعيل[ 

نماز بگزار که بخشي از کعبه است«.)))
). پس از نزول سوره مسد، هنگامي که پيامبر9 در حجر اسماعيل نشسته 

1 . سنن ابي داود، ح 2018.
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بود، »ام جميل«، زن ابولهب با سنگي قصد حمله به پيامبر9 داشت. آن حضرت 
بــا خواندن آيه مبارکه: )َو إِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلنــا َبْيَنَك َو َبْيَن الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن 
ورًا( )اسراء: ))) از ديد او پنهان ماند و با اينکه ام جميل،  ِبالِخَرِة ِحجابًا َمْســتُ
مقابل پيامبر اکرم9 ايستاده بود، از ديگران سراغ آن حضرت را مي گرفت.)))

). مشــرکان در حجر اســماعيل از پيامبر اکرم9 درخواست معجزه شق القمر 
کردند. ازاين رو اين معجزه روي داد و ماه دو نيم شــد؛ به گونه اي که کوه حرا ميان 
آن ديده شــد. دوباره به درخواست مشرکان ماه به حالت نخست بازگشت. زماني 
که مشــرکان اين منظره را ديدند، به جاي آنکه ايمان بياورند، گفتند: »محمد ما را 
جادو کرد«. خداوند متعال درباره »شق القمر« و برخورد ناشايست قريش، اين آيات 

را نازل فرمود:
اَعُة َو اْنَشــقَّ اْلَقَمُر، َو إِْن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا َو َيُقوُلوا ِسْحٌر  )اْقَتَرَبِت السَّ

 ((() ُمْسَتِمرٌّ

1 . اخبار مكه، ج 1، ص 316.
2 . )قمر: 1و 2(.
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آن ســاعت نزديك گرديد و ماه شكافته شد و اگر مشركان نشانه اي و معجزه اي چون 
شق القمر ببينند، روي برمي گردانند و مي گويند: »اين سحر كامل است«.)))

). در روايت آمده است که پيامبر اکرم9 از حجر اسماعيل به معراج رفت.)))

ناودان رحمت

ناودان رحمت، ناوداني از طالســت که بر بام کعبه نصب است و در جهت 
شمال کعبه، به سمت حجر اســماعيل است. قريش، نخستين کساني بودند که 
ســقف کعبه را پوشاندند و ناوداني از جنس چوب براي آن گذاشتند.))) اکنون، 
اين ناودان با ورقه هاي طال آذين شده است.  هرگاه باران بر بام کعبه ببارد، آب 
از ناودان در فضاي حجر اســماعيل مي ريزد. بهترين نقطه حجر اسماعيل، زير 
ناودان اســت. اين مکان، محل نماز »شبر« و »شبير«، فرزندان »هارون نبي« است 

1 . الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 141.
2 . بحاراالنوار، ج  18، ص 317 ، ح 32.

3 . تاريخ مکة المکرمة قديمًا و حديثًا، ص 49.
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و ائمه اطهــار: نيز در آنجا نماز مي خواندند.))) هنگامي که پيامبر اکرم9 در 
طواف، مقابل ناودان کعبه مي رسيد، مي فرمود: »اّللُهمَّ إّن أسأُلك الرَّاحَة ِعنَد اْلموِت َو الَعفَو 
ِعنَد اْلِحساِب«)))؛ »خداوندا! در آن زمان که مرگ به سراغم آيد، راحتي و در آن هنگام که در برابر 

حساب اعمال، حاضرم کني، عفو را به من ارزاني دار«.

نکته ها:

). پيامبر اکرم9 فرمود: »هر کس زير ناودان کعبه بايستد و دعا کند، خداوند 
دعا و استغاثه او را استجابت مي کند و گناهان گذشته اش را همانند روز والدتش 

پاک مي کند«.)))
). باراِن جاري شده از ناودان رحمت، تسکين دهنده دردهاست. امام صادق7 

فرمود: »َماُء اْلِميزَاِب  َيْشِفي  اْلَمِريض «)))؛ »آب ناودان كعبه، بيمار را شفا مي دهد«.

1 . كافي، ج  4، ص 214.
2 . اخبار مكه و ما جاء فيها من اآلثار، ج  1، ص 319.

3 . همان، ص 318.
4. بحار األنوار، ج  59، ص 286.
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 صارم مي گويد: 
يكي از دوستان ما در مكه بيمار شد و به حالت احتضار افتاد. امام صادق7 را ديدم. 
حضرت فرمود: »صارم! فاني چگونه اســت؟« گفتم: »در حال جان دادن اســت« 
فرمود: »به او آب ناودان ]کعبه[ بخورانيد«. هنگام بارش باران به مسجدالحرام آمدم، 
مقداري آب فراهم كرده و به ســرعت، سراغ بيمارم رفتم. آب ميزاب را به او خوراندم. 

چيزي نگذشت كه سامتي خود را بازيافت.)))

1 . المحاسن، ص 572؛ کافي، ج 6، ص382؛ بحاراالنوار، ج 63، ص 457.
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درب کعبه
حضرت ابراهيم7 هنگام ســاختن کعبه دو درگاه بدون درب، هم  سطح زمين 
بــراي آن گشــود. در آن زمان، حجاج از درگاه شــرقي وارد کعبــه و از درگاه 
 غربي خارج مي شــدند. قريش، در دوران جواني پيامبر9 هنگام بازسازي کعبه،
 براي نخســتين بار درِب چوبي بــراي کعبه نصب کردند. آنان اين درب را باالتر
 از زميــن قرار دادند و درگاه غربي کعبه  را بســتند. در بازســازي هاي بعدي نيز

اين شيوه ادامه يافت.
دربي که اکنون بر کعبه نصب است، از جنس چوب ساج و داراي دو جدار 
 بيروني و دروني اســت. وزن درب کعبه حدود 80) کيلوگرم و با پوششي از

طال تزيين شده است. درب کعبه، به آيات قرآن به خط ثلث، مزين است. اين 
 درب بــا طول )/)  متر و عرض 9/)ســانتي  متر، در ارتفاع ))/)  متري از کف

قرار گرفته است.
درب کعبه را با قفل زراندودي می بندند که روي آن آيات قرآني نوشته شده 

است. کليد قفل هم از طالست. 
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نکته ها:
). قبل از اســالم، کليدداري کعبه از منصب هــاي مهم بود. هنگام فتح مکه، 
کليددار کعبه »عثمان بن طلحه« بود. زماني که پيامبر اکرم9 وارد اين شــهر شد، 
عثمان  بن طلحــه  که تا آن زمان مشــرک بود، درب کعبه را بســت و بر بام آن 
رفت. پيامبر9 کليد را از او خواست، اما او نداد. علي  بن ابي طالب7 به دستور 
پيامبر9 کليد را از او گرفت و درب کعبه را باز کرد. پيامبر9 داخل کعبه رفت 
و دو رکعت نماز خواند. هنگام خروج پيامبر9، عباس کليد را خواست که اين 
آيه نازل شد: )إِنَّ اهلَل َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا األَْماناِت إِلي َأْهلِها())) و پيامبر9 کليد را به 
علي بن ابي طالب داد تا به عثمان بن طلحه بسپارد و او نيز مسلمان شد. از آن زمان 

تاکنون، کليد در دست خاندان »شيبه« است.)))
«؛))) »كنار درِب كعبه، دو بار جبرئيل  ِني َجرْبئيل ِعْنَد َباِب اْلَكْعَبِة َمرََّتْيِ ). پيامبر9 فرمود: »أمَّ

امام جماعت من شد«.
). باب توبه، دري است داخل کعبه که به روي بام آن گشوده مي شود. 

1 . )نساء: 58(.
2 . مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب، ج  2، ص 143.

3 . اخبار مكة و ما جاء فيها من اآلثار، ج  1، ص 351.
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پرده كعبه 
پرده کعبه، پارچه اي سياه رنگ است که تمام چهار گوشه کعبه، غير از حجراألسود 
را مي پوشــاند. نخستين بار اسماعيل7 روي کعبه پرده کشيد.))) در عصر اسالم، 
نخســتين بار پيامبر اکرم9 در سال هشتم هجرت، پس از فتح مکه پرده کعبه را 
تعويــض کرد.))) جنس آن پرده از پارچه يماني بود و پيامبر9 آن را از بيت المال 

فراهم کرد. حضرت علي7 نيز پرده کعبه را همه  ساله از عراق مي فرستاد.))) 
در قرون اخير، پرده کعبه به رنگ مشکي و با نوشته هاي طاليي بافته مي شود 
و همه ســاله در روز عيد قربان تعويض مي شــود. اين پرده، سرتاسر خانه کعبه، 

به استثناي جايگاه در و حجراألسود را مي پوشاند.
 پرده کعبه از )) قواره ترکيب شده و طول هر قواره آن چهارده متر و پهناي 
آن )9سانتي متر است که مساحت کلي آن حدود 0)6)متر مربع مي شود. کمربند 
آن از شــانزده قواره درست شــده که طول آن ))متر و پهناي آن )9سانتي متر 
است. ميان مربع هاي پرده، کلمه »ل اله ال الله« و »محمد َرسول الله« نوشته شده است. 

1 . من ال يحضره الفقيه، ج  2، ص 233؛ شفاءالغرام باخبار البلد الحرام، ج 1، ص 197.
2 . الكعبة و الكسوه، احمد عبد الغفورعطار، ص 136.

3 . وسائل الشيعه، ج 9، ص 324.
47



همچنين آيه هاي بســياري درباره حج و خانه خدا، با رشته هاي نقره اي طال فام بر آن 
نگاشته شده است. 

براي تهيه جامه کعبه به 670 کيلوگرم ابريشــم ســفيد خالص نياز اســت تا با 
0)7کيلوگــرم مواد، رنگ آميزي کنند. براي تهيه پرده کعبه، بالغ بر هفده ميليون ريال 

سعودي هزينه مي شود.

نکته ها:

). در روايات اهل بيــت: گرفتن پرده کعبه و تضّرع و دعا در آن هنگام تأکيد 
شــده اســت. منظور از گرفتن  پرده کعبه آن اســت که بنده آمرزش گناهانش را از 
خداونــد بخواهد و مانند گناهکاري که خود را به دامن بزرگي مي افکند تا از تقصير 

او درگذرد، خود را به پرده کعبه بياويزد.
). در عصر عباسي، مسلمانان به جامه کعبه توجه ويژه اي کردند. آنان جامه کعبه 
را از بهترين و گران بهاترين نوع ابريشم مي بافتند. اين ابريشم را از شهر »تنيس« مصر 
که شهرت بسزايي در منسوجات گران قيمت داشت، مي آوردند و با تشريفات خاصي 

به مکه مي فرستادند.
). داخل کعبه را با پرده اي سبز رنگ پوشانده اند که هرچند سال يك بار تعويض مي شود.
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مطاف

فضاي اطــراف کعبه را که حجاج در آن طواف مي کنند، »مطاف« مي گويند. در 
صدر اسالم، زمين مطاف از خاک بود. در سال )9 هجري، مطاف سنگ فرش شد))) 

و در حال حاضر از سنگ مرمر سفيد پوشانده شده است.
پس از اســالم رفته رفته گرد کعبه بناهايي ســاخته شد: گنبدچاه زمزم، منبر، 
مأذنه، باب بني شــيبه، مقام هاي چهارگانه اهل سنت و مقام ابراهيم، از جمله اين 
بناهاست. با زياد شدن حج گزاران در عصر حاضر، به منظور توسعه مطاف، منبر، 
مأذنه و ورودي چاه زمزم را از مطاف به خارج آن منتقل کردند. باب بني شيبه و 
مقام هاي چهارگانه اهل سنت تخريب شد و بناي قديم مقام ابراهيم نيز به محفظه 
شش گوش کاهش يافت.))) مساحت کنوني مطاف به هفده هزار مترمربع افزايش 

يافته است.)))

1 . مکه مکرمه تاريخ و معالم، ص 58.
2 . همان، ص 69.
3 . همان، ص 59.
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مقام ابراهيم
»مقام ابراهيم« ســنگي بهشتي است))) که جاي پاي حضرت ابراهيم7 روي 
آن نقش بســته و در ))متري شرق حجراألسود و مقابل درِ کعبه واقع است.))) 
اين ســنگ مکعب شکل، از نوع مرمر و به رنگ سفيد مايل به زردي و سرخي 

است که ابعاد آن حدود 0) × 0) سانتي متر است. 
اطراف مقام ابراهيم را با پوششي از ورق طالي خالص بسته اند. بر اثر تماس 
دســت ها و بوسيدن مردم اين ســنگ آثار اوليه خود را از دست داده است و اثر 
دقيق پاها و انگشتان در آن مشخص نيست و تنها دو حفره بر جاي مانده است. 
حضرت ابراهيم7 هنگام ساختن کعبه روي اين سنگ مي ايستاد))) و زماني 
که مأمور شــد مردم را به حج دعوت کند، باالي اين ســنگ رفت و فراخوان 

عمومي کرد.))) 

1 . علل الشرائع، ج 2، ص 427؛ تفسير عياشي، ج 1، ص 59.
2 . تاريخ مکة المکرمة قديمًا و حديثًا، ص50.

3 . روضة المتقين، ج 4، ص 114.
4 . بحاراالنوار، ج 12، ص 18.
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امام صادق7 فرمود:
هنگامي كه خداوند به ابراهيم7 وحي كرد اعام حج كند، ايشان سنگي را كه جاي پايش 

بر آن است، گرفت و كنار خانه كعبه، درست مقابل موضع كنوني مقام نهاد و بر آن ايستاد 

و با صداي بلند فرمان الهي را اعام نمود. همين كه ابراهيم7 لب به ســخن گشود، آن 
سنگ تحمل وي را نداشت و دو پاي او در آن فرو رفت.)))

امام باقر7 درباره مکان مقام ابراهيم7 فرمود:
جايگاه مقامي كه حضرت ابراهيم7 آن را كنار كعبه قرار داده بود، همين طور بر جاي خود 

بود تا آنكه ]در زمان[ جاهليت آن را به جايي كه امروز در آن است، منتقل كردند. هنگامي 

كه پيامبر9 مكه را فتح كرد، آن را به همان مکاني كه حضرت ابراهيم7 آن را گذاشته 

بود، بازگرداند. مقام ابراهيم بعد از پيامبر9 نيز همان جا بود تا اينكه عمر به خافت رسيد 
و مقام ابراهيم را دوباره به اين مكان منتقل كرد.)))

اکنون مقام ابرهيم در فاصله ســيزده متري از کعبه قرار دارد. روزي حضرت 

1 . الرواشع السماويه، ج 1، ص23؛ بحاراالنوار، ج 12، ص 94.
2 . من اليحضره الفقيه، ج  2، ص 243؛ فروع كافي، ج 4، ص 223.
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علــي7 در حضور ياران خاص خــود خطبه اي خواند و پس از بر شــمردن 
تحريف هاي زمامداران پيشين در احکام، فرمود:

اگر من بخواهم امت اسامي را به زمان رسول خدا9 برگردانم و آنان را به اجراي صورت 
درســت اين احکام وادار کنم، سپاهيان من از اطرافم پراکنده مي شوند و جز تعداد اندکي از 

کساني که موقعيت و فضيلت مرا مي شناسند، کسي با من نمي ماند.)))

امام در اين خطبه، يکي از احکام تحريف شده را، تغيير محل مقام ابراهيم از 
محل زمان پيامبر اسالم9 معرفي کرد.

از امام رضا7 سؤال شد: آيا نماز طواف، پشت مقام ابراهيم، جايي که امروزه 
قرار دارد، خوانده شود يا جايي که در زمان پيامبر خدا9 قرار داشت. حضرت 

فرمود: »همان جايي که امروز قرار دارد«.)))
اکنون اين سنگ، درون محفظه اي کريستالي است که خود اين محفظه، ميان 

ضريحي شش گوش و مشبك قرار دارد.

1 . نهج الصباغه في شرح نهج البالغه، ج 1، ص 114.
2 . كافي، ج  4، ص 424.
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نکته ها:

). در ظاهر مقام ابراهيم تنها قطعه سنگي است که رد پاي انساني بر آن نقش 
بســته اســت، اما از نظر تاريخي، از ويژگي خاص و معنويت بااليي برخوردار 
است. در فقه اماميه، نماز طواف در حج و عمره، جز پشت مقام ابراهيم يا نزديك 
آن پذيرفته نيست؛ چنان که آيه کريمه: )َو اتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم إِْبراِهيَم ُمَصلًّي())) بيان 

مي کند.
). پيامبر اکرم9 درباره فضيلت مقام ابراهيم7  فرمود: »هنگامي که نزد مقام 
دو رکعت نماز خواندي، خداوند پاداش دو هزار رکعت نماز قبول شده براي تو 

مي نويسد«.))) 
). واسطه بودن مقام ابراهيم بين نمازگزار و کعبه و تأکيد قرآن بر اين موضوع  
)َو اتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم(، جايگاه رفيع نبوت و امامت را در هدايت انســان به سوي 

خداوند نشان مي دهد.

1 . )بقره: 125(.
2 . أمالي صدوق، ص 550.
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). يکي از ويژگي مقام ابراهيم و حجراألسود  اين است که در دوران جاهليت 
از پرستش مشرکان در امان ماندند. مشرکان براي اين دو سنگ، اهميت و احترام 
قائل بودند، اّما آنها را مانند ديگر بت هاي ســنگي نمي پرســتيدند. علت مصون 
ماندن اين ســنگ ها از پرستش مشــرکان، اين بود که گفته نشود مسلمانان در 

پيشگاه بت هاي مشرکان نماز مي خوانند.)))

1 . التاريخ القويم، ج 3، ص 241.
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چاه زمزم
زمزم، از برجسته ترين آثار مسجدالحرام است که در بيست متري شرق حجراألسود 

واقع شده است و پيشينه تاريخي آن به دوران حضرت ابراهيم7 باز مي گردد.
پس از آنکه حضرت ابراهيم7 به امر خداوند، همسر و فرزندش را در مکه 
رها کرد، نوزادِ هاجر تشنه شد. هاجر براي يافتن آب او را در محل کنوني زمزم 
گذاشــت و فاصله ميان کوه صفا و مروه را هفت بار پيمود. با شــنيدن صداي 
درندگان، نگران وضعيت فرزند خود شد و به سرعت به سمت اسماعيل بازگشت. 
هنگامي که به وي رســيد، به اعجاز الهي، زير پاي اسماعيل چشمه اي آشکار و 
روان شــد. هاجر قدري خاک جلوي آن ريخت و به زبان عبري گفت: »زم زم«؛ 
»بايســت«. ازاين رو، زمزم نام گرفت.))) بعدها اسماعيل7 آن را حفر کرد و به 

صورت چاهي درآمد.
در زمان جاهليت، قبيله »ُجرُهم« به ســبب کشمکشي که با اهل مکه داشتند، 
هنگام کــوچ کردن از مکه، چاه زمزم را از خاک پرکــرده، آن را مخفي کردند. 

1 . تاريخنامه  طبري، ج 1، ص153؛ وسائل الشيعه، ج 9، ص 512.
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رفته رفته اين چاه فراموش شــد))) و همچنان تا دوران عبدالمطلب، پدربزرگ 
پيامبر اکرم9 مخفي بود. عبدالمطلب به ســبب رؤيايي که ديد، اين افتخار را به 
دســت آورد تا بار ديگر زمزم را شناسايي و آن را حفر کند. هنگام ظهور اسالم، 
سقايت حاجيان از آب زمزم، با عباس بن عبدالمطلب بود. زماني که پيامبراکرم9 
در مدينه سکونت داشت، برخي دوستان حضرت براي ايشان آب زمزم سوغات 

مي بردند.
چاه زمزم در سال )8))ه  .ق تعمير شد و توسعه يافت. اکنون دهانه آن )/)متر 
و عمق آن سي  متر است. ورودي زمزم براي استفاده بيشتر از مطاف، مسدود شده 

است و آِب آن با لوله کشي، به اطراف صحن مسجدالحرام هدايت مي شود.

نکته ها:

). زمزم، آب حيات جاودانه اي اســت که صدها نسل خداجو را طي هزاران 
سال به يکديگر پيوند داده است.

). در روايات اهل بيت:، نوشــيدن آب زمزم ســفارش شــده است. امام 

1 . السيرة النبوية، ج  1، ص 114.

زيارت دورة ويژه مكه مكرمه60



علــي7 فرمود: »َماُء زَْمزََم َخْيُ َماء َعــَل َوْجــِه الَرِْض«)))؛ »آب زمزم، بهترين آب روي زمين 
است«. نوشيدن آب زمزم گناهان را از بين مي برد و روح انسان را پاک مي کند.

). مستحب است هنگام نوشيدن آب زمزم اين دعا خوانده شود:
الّلُهــّم اْجَعْلــه يل ِعْلًم ناِفعاً و ِرزْقاً واِســعاً و ِشــفاًء ِمْن ُكلِّ داء و َســَقم اِنَّــَك قاِدر يا رَبَّ 

العاملي.)))

خدايا! آن را دانشي ســودمند، روزي اي فراوان و درمان هر درد و بيماري قرار ده، همانا تو 
توانايي، اي پروردگار جهانيان.

). آب زمزم ، براي کســي که آن را بنوشد، شفاست و بيماري هاي جسمي و 
روحــي او را درمان مي کند؛ چنان که پيامبر اکرم9 فرمود: »َماُء زَْمــزَمَ  َدَواٌء ِممَّ ُشَِب 
َلُه«.))) کســي که با عقيده خالص و با اتّکال به خداوند، آب زمزم را براي درمان 

هر دردي بنوشد، به هدف خود مي رسد. 

1 . کافي، ج 6، ص 386 ؛ بحاراألنوار، ج  63، ص 449.
2 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج  9، ص 439.

3 . كافي، ج 6، ص 387.
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صفا و مروه )مسعي(
»صفا« کوه کوچکي اســت که در دامنه کوه ابوقبيــس، در فاصله 0))متري 

جنوب شرقي کعبه، و در امتداد رکن اسود قرار دارد و نقطه آغاز سعي است. 
»مروه« نيز کوه کوچکي اســت که در دامنه کوه قعيقعان و در فاصله سيصد 
متري شــمال شــرق کعبه، و در امتداد رکن عراقي قرار دارد و نقطه پايان سعي 

است.
هنگامي که حضرت آدم7 از بهشــت رانده شد، نخست بر اين کوه فرود 
آمد؛ به همين ســبب به کوه »صفا« شهرت يافت. حّوا نيز بر کوهي کنار صفا 
فــرود آمد که کوه »مروه« )زن) نام گرفت. ))) شــهرت ايــن دو کوه از زمان 
حضــرت ابراهيم7 به بعد اســت. آن گاه که آن حضرت، همــراه با هاجر و 
اسماعيل به مکه آمد، حضرت ابراهيم7 آنان را کنار ِحجر جاي داد و خود به 
شام بازگشت. هاجر در طلب آب، فاصله بين کوه صفا تا مروه را پيمود. پيامبر 
اکرم9 فرمود: »به همين جهت سعي ميان صفا و مروه معمول شد و مردم ميان 

1 . علل الشرايع، ج 2، ص 432.
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آن دو سعي مي کنند«.)))
مســعي، فاصله )9)متري بين صفا و مروه است که حج گزاران بايد آنجا به 
سعي بپردازند. هاجر، همسر حضرت ابراهيم7 نخستين کسي بود که ميان صفا 
و مروه دويد. به دنبال هفت بار آمد و شد هاجر بين صفا و مروه، »سعي« سنّت 
شد و براي بار نخست، حضرت ابراهيم7 همراه با فرزندش اسماعيل اين سنّت 

الهي را به جا آوردند.)))
در سال هفتم هجرت، هنگامي که پيامبر اکرم9 براي به جا آوردن عمرةالقضاء 

به مکه آمد، روي کوه صفا و مروه بت هايي بود.
امام صادق7 فرمود: 

رســول خدا9 به مشركان فرمود بت ها را از صفا و مروه بردارند و آنان نيز، چنين كردند. 

حضرت ميان صفا و مروه سعي نمود؛ اما پس از آنكه طواف پيامبر9 پايان يافت، مشركان 
بار ديگر آنها را روي صفا و مروه نصب كردند. يكي از صحابه پيامبر9 كه عمل ســعي را 

1 . اخبار مكه، ص 331.
2 . تاريخ طبري، ج 1، ص 193.
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انجام نداده بود، نزد آن حضرت آمد و اظهار داشــت: »قريش، بار ديگر بت ها را در صفا و 

مروه نصب كرده اند و من نيز، هنوز ســعي را انجام نداده ام«؛ سپس اين آيه نازل شد: )إِنَّ 

فا َو اْلَمْرَوَة ِمْن َشــعاِئِر اهللِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُجناَح َعَلْيِه َأْن  الصَّ

َف ِبِهما( )بقره: 185( وَّ َيطَّ

به  دنبال نزول اين آيه و در حالي كه بت ها را در صفا و مروه نهاده بودند، مســلمانان ســعي 
مي كردند تا آن گاه كه پيامبر9 حج گزارد و بت ها را برداشت.)))

خداوند در قرآن از صفا و مروه با عنوان »شعائراهلل« ياد مي کند و مي فرمايد:
همانا صفا و مروه از شعائر الهي است. پس هركسي كه حج خانه ]خدا[ و يا عمره به جا آورد، 

بايد كه سعي صفا و مروه را انجام دهد و هركسي به راه خير و نيكي شتابد ]خدا پاداش وي 
خواهد داد كه[ خدا قدردان و ]به همه امورخلق[ داناست.)))

پيامبر اکرم9 زماني که به سمت صفا مي آمد اين آيه را مي خواند.)))

1 . بحاراالنوار، ج 96، ص 235.
2 . )بقره: 158(.

3 . اخبار مكه ازرقي، ج 2، ص 115.
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نکته ها:

). امروزه، قســمتي از مسير مســعي با چراغ سبز روشن است. اين قسمت، 
يادآور شــدت نگراني هاجر به فرزندش است که مسير را سريع تر پيمود و در 
اصطالح »َهْرَوله« کرد. در وجه تسميه هروله اقوال ديگري نيز هست از آن جمله 

در روايتي امام صادق7 فرمود: 
َفا َو اْلَمْرَوِة أِلَنَّ إِْبرَاِهيَم7 َعرََض َلُه إِْبِليُس َفأََمَرهُ َجرْبَِئيُل َفَشدَّ َعَلْيِه  ــْعُي َبْيَ الصَّ َصاَر السَّ

نَُّة َيْعِني ِبِه اْلَهْرَوَلَة. ))) َفَهرََب ِمْنُه َفَجرَْت ِبِه السُّ

ســعي بين صفا و مروه از آن جهت واجب شد که شيطان، خود را به ابراهيم7 نشان داد. 
جبرئيل7 به ابراهيم7 دســتور داد تا به او حمله کند، شيطان هم گريخت. پس از آن، 

هروله در سعي سنت شد.

). امام زين العابدين7 فرمود: »کســي که ميان صفا و مروه ســعي مي کند، 
فرشته ها شفاعتش مي کنند و شفاعت آنان پذيرفته مي شود«.)))

1 . بحاراالنوار، ج 96، ص 234.
2 . من اليحضره الفقيه، ج 2، ص 135.
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). مستحب است که با آرامش دل و بدن، باالي صفا رفت و به خانه کعبه نظر 
کرد. به رکني که حجراألســود در آن است، رو نمود و نعمت هاي الهي را به ياد 

آورد و حمد و ثناي خداوند را گفت.
). کوه صفا مکاني است که پيامبر9 نخستين بار، رسالت الهي خود را از فراز 

آن، با عبارت »قولوا ل اله ال الله تفلحوا« آشکار کرد.)))

1 . بحار األنوار، ج  9، ص 132.
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عرفات
»عرفات« نام منطقه اي است با مساحت حدود هيجده کيلومتر مربع، سمت 
جنوب شــرقي مکه و خارج از محدوده حــرم. حجاج، در نهم ذي حجه، روز 
عرفه از ظهر تا مغرب شرعي در آن وقوف مي کنند. وقوف در عرفات، دومين 

رکن از ارکان حج است.
عرفات، مکاني اســت که پيامبران و امامان معصوم: در آن حضور يافته اند. 
اين مکان را به اين ســبب عرفات ناميده اند که آدم و حوا، پس از رانده شــدن 
از بهشــت و فرود آمدن بر زمين، در اين ســرزمين يکديگر را مالقات کردند و 
همديگر را شناختند.))) حضرت آدم7 در اين مکان به ترک اوالي خود اعتراف 
کرد))) و حضرت ابراهيم7 نيز در اين سرزمين، مناسك حج را شناخت و به آن 
معرفت پيدا کرد.))) حجاج هم در اين مکان به گناهان خود اعتراف مي کنند و به 

حقوق خالق بر مخلوق آگاه مي شوند.

1 . تاريخنامه  طبري، ج  1، ص53 .
2 . علل الشرائع، ج 2، ص 400.

3 . همان، ص 436.
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نکته ها:

). عرفات، سرزمين عرفان و معرفت، دعا و نيايش و محل برگزاري همايش 
بزرگ سپيدپوشــان حرم الهي اســت. در روز عرفه، همه ســاله، امام عصر] 

امير الحاج اعظم، در عرفات حضور دارد.
). پيامبر9 فرمود: »برخي از گناهان، جز در عرفات بخشوده نمي شوند« و نيز 
فرمود: »گناهکارترين فرد در عرفات کسي است که از آنجا بازگردد، درحالي که 

گمان مي برد، آمرزيده نخواهد شد«.))) 
). در عرفات، پيامبر9 دست علي7 را گرفت و فرمود:

من و تو از يک درخت آفريده شده ايم؛ من ريشه آنم و تو تنه آن هستي و حسن و حسين، 

شــاخه هاي آن مي باشند؛ پس هرکه دست به شــاخه اي از شاخه هاي آن زند، خدا او را به 
بهشت داخل نمايد.)))

1 . من اليحضره الفقيه، ج  2، ص 212؛ بحار األنوار، ج 99، ص 248.
2 . المناقب البن المغازلي، ص 90، رقم 133.
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جبل الرحمه

»جبل الرحمه«، کوه کوچك و مستقلي است در شمال شرقي صحراي عرفات 
که ارتفاعي در حدود )6 متر دارد. به اين دليل »کوه رحمت« گفته مي شود که در 
روز عرفه در اين مکان، رحمت الهي شامل بندگان مي شود.))) بر بلنداي اين کوه 

حضرت آدم و حوا يکديگر را يافتند.)))

نکته:

امام حســين7 بعد از ظهر عرفه، همراه با فرزنــدان و گروهي از ياران، در 
صحــراي عرفات، بر دامنه کوه رحمت آمدند و در ســمت چپ اين کوه رو به 

کعبه، دعاي عرفه را خواندند.

1 . ذکري من مکة المکرمة، ص 69.
2 . بحار األنوار، ج 44، ص 243.
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مسجد نمره
مسجد »نمره« در غرب عرفات است. نام اين مسجد، برگرفته از کوه کوچکي 
به نام نمره است و به نام هاي »مسجد ُعرنه«، »مسجد عرفه« و »مسجد ابراهيم« نيز 
شهرت دارد. حضرت ابراهيم7 در اين مکان توقف کرد و نماز خواند. پيامبر9 
نيز در روز عرفه، خيمه خود را پاي کوه نمره در وادي عرنه بر پا کرد و با زوال 
ظهر به عرفات وارد شــد و در آنجا وقوف خود را کامل کرد. مســاحت کنوني 
مسجد نمره 8800) متر مربع است. اين مسجد در طول سال، از هفتم تا سيزدهم 

ذي حجه، به مدت يك هفته باز است.

نکته ها:

). به علت توسعه مسجد نمره، قسمتي از آن در وادي ُعرنه و خارج از عرفات 
اســت. پيامبر اکرم9، وقوف در وادي عرنه به هنگام حج را نهي کرد و فرمود: 

»تمام صحراي عرفات، جايگاه وقوف است، جز دره عرنه«.
). پيامبر9 در حجةالوداع سال دهم هجري، منشور حقوق بين المللي اسالم 

را ضمن خطبه اي بسيار مهم، در وادي عرنه براي حجاج بيان کرد.))) 

1 . دالئل النبوة، ج  5، ص 436؛ سبل الهدي، ج  11، ص 94.
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مشعر الحرام 
»مشعرالحرام« منطقه  اي است با مساحت حدود دوازده کيلومتر مربع، در شرق 
مکه که بين »عرفات« و »منا« قرار دارد. محدوده آن با تابلوهاي بزرگي که روي 
آنها نوشته شده اســت »بداية المزدلفه« و »هناية المزدلفه«، مشخص شده است. 
حج گزاران بعد از غروب شــرعِي روز عرفه، به اين منطقه حرکت مي کنند و تا 
طلوع آفتاب روز دهم ذي حجه، در اين مکان حضور دارند. وقوف در مشــعر، 

سومين رکن حج است. 
هنگامي که پيامبر9 از عرفات به مشعرالحرام رسيد، براي عمل به آيه )َفإذا 
َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفاٍت فاْذُكُروا اهلل ِعْنَد الَمْشَعِر الَحراِم(؛ »هنگامي كه از عرفات كوچ كرديد، در 

مشعر الحرام، خداوند را ياد كنيد« )بقره: 98)) رو به قبله ايستاد و به دعا و ذکر و تسبيح 

و تهليل پرداخت.
در مشعرالحرام، پيامبر9 از مسلمانان پرسيد: »آيا مي دانيد اين چه سرزميني 
اســت؟«؛ گفتند: »خــدا و پيامبرش داناترنــد«. پيامبر اعظم9 فرمــود: »اينجا 

مشعر الحرام است«. سپس به علي7 فرمود: 
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پس از امســال، ديگر شــما را ديدار نمي كنم، هان! مال ها و خون ها و آبروهاي شما در 
حرمت و احترام، مانند همين امروز و همين شــهر شماست و اين سخن را كساني كه 
اينجاييد و نزديك هستيد، به آنان كه دورند، برسانند و اين حكم تا هنگام مرگ شما و 
ديدار خداوندتان بر قوت خود باقي اســت و حضرت پروردگار از كردارهاي شما خواهد 

پرسيد.)))
»مشعر« به معناي محل نشانه است و چون اين مکان، نشانه حج و محلي براي 
انجام دادن مناسك است، آن را مشعر ناميده اند و به سبب آن که در محدوده حرم 
واقع شده است، به آن مشعرالحرام گويند. اين مکان را »مزدلفه« به معناي تقرب، 

محل ازدحام حاجيان))) و نيز»جمع«، محل اجتماع آدم و حوا مي نامند. 

نکته ها:

). بايد در اين سرزمين پس از شناخت در عرفات، به شعور و آگاهي رسيد؛ 
چون َمْشَعر، محل شعور است. وقوف در مشعر براي تفکر و ژرف انديشي است.

1 . الطبقات الكبري، ج  8، ص 239.
2 . علل الشرائع، ج  2، ص 436.
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). امام صادق7 فرمود: »در مزدلفه، به ســوي خداوند متعال تقرب جوي و 
تقــواي او را در  پيش گير و با صعود بر جبل الرحمه، روح خود را به مأل اعلي 

برافراز و به پرواز درآور«.)))
). مستحب است حاجي در اين مکان، براي رمي جمرات سنگريزه جمع کند 

و چون عارفي مسلح، براي مبارزه با شيطان برون و درون آماده شود.
 ). پيامبر اعظم9 در اين ســرزمين، با راه و رســم قبيله قريش که به سبب

خود  برتر بيني فقط در مشــعر وقوف مي کردند و به عرفات نمي رفتند، مخالفت 
کرد و خود همراهِ قبايل ديگر، براي وقوف به عرفات رفت.)))

1 . موسوعة االمام الجواد، ج 3، ص 413.
2 . السيرةالنبوية، ج  1، ص 203.
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مسجد مشعرالحرام
مســجد مشعرالحرام در محدوده مرکزي مشعرالحرام واقع شده و مکان اقامه 
نماز پيامبر9 در مزدلفه است.))) در اين مکان، جبرئيل بر پيامبر9 فرود آمد و 
درباره اهميت مشعرالحرام  و اعمال آن، دستورات و آياتي را ابالغ کرد. مسجد 
مشعرالحرام داراي مساحتي حدود 0)0) مترمربع است و گنجايش هشت هزار 
نمازگزار را دارد. بســياري از حجاج، در اين مسجد که قسمتي از مشعرالحرام 

است، نماز عشا را اقامه مي کنند.

1 . المعالم االثيره، ص 92.
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وادي محّسر

»محّســر« وادي کم عرضي است که ميان سرزمين مشــعر و منا قرار دارد. 
»اصحــاب فيل« در اين وادي به عــذاب الهي گرفتار شــدند.))) پيامبر9در 
حجةالــوداع، به ســرعت از ايــن وادي عبور کــرد. اين ســيره پيامبر9 در 

سرزمين هاي عذاب بود.
حجاج نيز به پيروي از پيامبر9 صبحــگاه روز دهم ذي حجه پس از طلوع 

آفتاب، به سرعت از وادي محّسر مي گذرند و وارد منا مي شوند.

اصحاب فيل

يکي از فرمانروايان يمن به نام »ابرهه«، تصميم گرفت تا براي رونق کليساي 
باشکوه خود در صنعا، خانه کعبه را تخريب کند. بدين جهت با لشکري انبوه، 
به همراه فيل ســواران به ســمت مکه حرکت کرد. ابرهه، براي رييس قريش، 
عبدالمطلب پيام فرســتاد که من براي کشــتار مردم نيامده ام، بلکه فقط براي 

1 . شفاء الغرام باخبار البلد الحرام، ج 1، ص 579؛ سبل الهدي، ج  1، ص 163.
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تخريب کعبه لشکرکشــي کــرده ام. عبدالمطلب به ديــدار ابرهه رفت و از او 
درخواست کرد دويست شتري را که لشکريان او غارت کرده بودند، بازگرداند. 
ابرهــه با تعجب به او گفت: »با اين همه بزرگي کــه در تو مي بينم چگونه به 
 اين خواســته کوچك اکتفا مي کني؟ درحالي که من براي تخريب کعبه که دين

تو و اجدادت است، آمده ام«. عبدالمطلب در پاسخ او گفت: »انا رّب البل و إّن للبيت 
رّباً ســيمنعه«؛ »من صاحب شــترها هســتم. کعبه هم صاحبي دارد که خودش از آن نگهداري 

مي کند«. 

سپس ابرهه دستور داد شتران او را باز پس دهند.
عبدالمطلب، قريش را بر آن داشــت تا از مکه خارج شــوند و به کوه ها پناه 
ببرند. زماني که لشــکر ابرهه به ســمت کعبه حرکت کرد، خداوند دسته اي از 
پرندگان آســماني را مأمور کرد تا با سنگريزه هايي که به منقار و پاها داشتند به 

لشکر ابرهه هجوم ببرند و آنان را هالک کنند.)))

1 . السيرةالنبوية، ج  1، ص 53.
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نکته ها:

). قرآن کريم اين ماجرا را در سوره فيل بازگو کرده است. پس از »عام الفيل«، 
قريش نزد اعراب، از منزلت و مقامي بسيار ارجمند برخوردار شدند.

). ماجراي اصحاب فيل، ميان مردم حجاز به قدري  مشــهور شــد که سال 
وقوع اين رخداد را »عام الفيل« ناميدند و آن را مبدأ تاريخ قرار دادند.

س«  ). در بيست کيلومتري شرق مکه در مسير طائف، مکاني است با نام »ُمَغمَّ
که محل مالقات عبدالمطلب با ابرهه است. »ابورغال« راهنماي سپاه ابرهه در 

آنجا دفن شده است و اعراب تا مدت ها قبر او را سنگسار مي کردند.)))

1 . السيرة النبوية، ج  1، ص 48؛ معجم البلدان، ج  5، ص 162.
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ِمنا 
سرزمين منا، در شرق مکه و در هفت کيلومتري مسجدالحرام واقع است. محدوده 
آن از وادي محّســر تا جمره عقبه به طول )/)کيلومتر است. منطقه منا از جنوب و 

شمال با کوه هاي مرتفع و ابتدا و انتهاي آن با تابلوهاي بزرگ مشخص شده است.
»منا« در لغت از ريشــه اُمنيه و به معناي آرزوســت.))) منا مکاني اســت که 
حاجيــان پس از پيمودن مراحلي، به آنجا مي آيند تــا به آرزوها و اهداف خود 
برســند. آرزوي بزرگ آ نها سنگ زدن به شــيطان بزرگ )جمره اولي) و سپس 

تثبيت ايمان کامل به خداست.
منا يعني جايي که خون ها در آن ريخته مي شود! يعني خون قرباني ها! جايي که 
حضرت آدم7 و حوا، آرزوي آمرزش کردند و مکاني که جبرئيل7 به حضرت 

ابراهيم7 فرمود: »هرچه از خداوند مي خواهي، آرزو کن«. )))
روز دهم، حاجــي در منا به ترتيب »رمي جمره عقبــه«، »قرباني« و »َحْلق« 
مي کند و از احرام بيرون مي آيد. حاجيان روز يازدهم و دوازدهم هر ســه جمره 

1 . ترجمه مفردات، ج  4، ص 259.
2 . علل الشرائع، ج  2، ص 435.
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اولي، وسطي و عقبي را رمي مي کنند و شب هاي آن را در منا به صبح مي رسانند؛ 
سپس ظهر روز دوازدهم به مکه کوچ مي کند. 

 نکته ها:
). امام صادق7 فرمود: »وقتي مردم در منا جمع مي شوند، منادي ندا مي کند: 
»اي مردم! اگر شما بدانيد که به خاطر چه کسي اينجا جمع شده ايد، حتماً به غفران 

و بخشوده شدن خودتان يقين مي کنيد«.)))
). از رويدادهاي مهم تاريخي سرزمين منا، سازماندهي و استقرار سپاه اسالم 

براي فتح مکه در سال هشتم هجري بود.
). امام  حســين7 يك سال قبل از عاشورا در سرزمين منا، ميان دويست نفر 
از صحابي، پانصد نفر از تابعين و صدها تن از آگاهان امت، خطبه بيزاري از ظلم 

بني اميه را خواند.
). امام باقر7 وصيت کرد تا ده سال در سرزمين منا عزاداري کنند که به اين 

وسيله، زمينه بيداري مردم را از ستم هاي بني اميه فراهم کرد.)))

1 . كافي، ج  4، ص 257.
2 . جالء العيون، ص 692.
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مسجد خيف
مســجد »خيف« در منا و نزديك جمره صغري قرار دارد. »خيف « به معناي 
پايين دامنه است.)))  اين مسجد، با مساحتي بالغ بر )) هزار مترمربع، گنجايش 
ســي هزار نمازگزار را دارد. نام اين مســجد در دعاي ســمات آمده است و 

پيامبراکرم9 ))) و هفتصد تن از انبياي ديگر در آن نماز خوانده اند.)))

نکته ها:
). پيامبــر اکرم9 در ســال فتح مکه و حجةالــوداع، در گردهمايي بزرگ 
مسلمانان در مســجدالحرام، عرفات و منا و در مسجد خيف، خطبه هايي بيان 
فرمود. ايشــان در مســجد خيف، طي خطبه اي درس آموز، بر وحدت امت و 
برادري مســلمانان که اساس تشکيل جامعه اسالمي و امت واحده است و نيز 
رابطه تنگاتنگ ميان امت و امامانشان، که محور سياست و رهبري ديني است، 

1 . معجم البلدان، ج 2، ص 412.
2 . اخبار مكة و ما جاء فيها من اآلثار، ج  2، ص 174.

3 . كافي، ج  4، ص 214.
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تأکيد کرد.)))
). در حجةالوداع، جبرئيل در مســجد خيف بر پيامبر9 نازل شــد و فرماِن 
خداوند را در ابالغ جانشيني علي7 رساند که پيامبر9 آن را در غدير خم بيان 

کرد. )))
). مسجد خيف در طول سال بسته است و فقط در ايام حج، به روي حجاج 

باز است. اين مسجد در ايام »تشريق« سرشار از جمعيت مي شود.

1 . كافي، ج  1، ص 404.
2 . االحتجاج علي أهل اللجاج، ج  1، ص 57.
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جمرات
جمرات، جمع »َجَمره«، ستون هاي سه گانه اي است که در غرب  منا واقع شده 
و حج گزاران به سوي آنها سنگ ريزه پرتاب مي کنند. فاصله جمره عقبه و وسطي، 
0)) متر و مسافت جمره وسطي تا اولي دويست متر است. درگذشته، جمرات 
ســه گانه، به صورت اســتوانه کوچك و چهار ضلعي بود که به علت شــلوغي، 
مشکالت فراواني را براي حجاج ايجاد مي کرد. ازاين رو، از چند سال قبل توسعه 
آن آغاز شد و هم اکنون، به صورت ديوار مستطيل بزرگي به طول ده متر و ارتفاع 
چهار متر در پنج طبقه ساخته شده است تا حجاج راحت تر بتوانند رمي جمرات 

را انجام دهند.
نخستين کسي که »رمي جمار« کرد، حضرت آدم7 بود.))) هنگامي که ايشان 
همراه جبرئيل از اين مسير مي گذشــت، شيطان بر او ظاهر شد. جبرئيل به آدم 
گفت: »هفت ســنگ به او بزن و با هر سنگ زدن، تکبير بگو«. آدم نيز چنان کرد 

و شيطان گريخت.

1 . علل الشرائع، ج  2، ص 437.
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حضرت ابراهيم7 هم براي بار اول، در جمره عقبه با سنگريزه هايي شيطان را 
از خود دور کرد؛ اما ابليس ديگر بار، در جمره وسطي و اولي راه را بر او بست 

و ابراهيم7 نيز بار ديگر او را با پرتاب سنگ فراري داد.)))

نکته ها:

). رمي جمرات، نماد مبارزه با شــيطان درون و برون و راهنمايي براي جهاد 
اصغر و اکبرست.

). شــيطان، انسان را به تدريج و گام به گام فريب مي دهد؛ ابتدا به کفر دعوت 
مي کند اگر موفق نشد، به بدعت؛ اگر موفق نشد، به گناهان کبيره؛ اگر موفق نشد 
به گناهان صغيره؛ اگر موفق نشــد، بــه کارهاي مباح، به جاي عبادات و اگر باز 
هم موفق نشــد، به عباداتي فرا مي خواند که پايين تر است تا شخص از عبادات 

باالتر باز بماند. 

1 . علل الشرائع، ج 2، ص 437.
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ِجعرانه

»جعرانه« روســتاي کوچکي در شمال شرقي مکه، نزديك وادي »َسِرف« و 
در )) کيلومتري مســجدالحرام است.))) جعرانه، از محدوده هاي حرم مکه و 
ميقات عمره مفرده اســت که بدون احرام نمي تــوان از آنجا عبور کرد و وارد 

مکه شد. 
محل احرام بســتن رســول خدا9 در جعرانه، اکنون مسجدي بنا نهاده شده 
اســت. جعرانه محل تقســيم غنيمت هاي جنگ »حنين« بود. پانزده روز پس از 
فتح مکه، زماني که پيامبر9 در جنگ با مشــرکان »َهوازن« و »ثقيف« در منطقه 
حنين پيروز شد، دستور داد همه اسيران و غنيمت ها را به جعرانه ببرند و از آنها 
نگهداري کنند تا ســپاه اسالم به تعقيب دشــمن ادامه دهد. پس از پايان جنگ، 
پيامبر9 غنيمت ها را که تا آن زمان، چشمگيرترين و بزرگ ترين غنيمت جنگي 
بود، بين مسلمانان تقسيم کرد. اين غنيمت ها شامل شش هزار اسير، ))هزار نفر 

شتر، بيش از چهل هزار رأس گوسفند و ))8 کيلوگرم نقره بود.

1 . مکه مکرمه تاريخ و معالم، ص 98.
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پيامبر اکرم9 ســيزده روز تمام در جعرانه توقف کرد. آن  گاه شبانه، در نيمه 
ماه ذي قعده سال هشتم هجري، از جعرانه به قصد عمره به مکه رفت و عمره  به 

جا آورد و صبح همان شب به ِجعرانه برگشت.)))

نکته ها:

). هنگام تقسيم غنيمت ها در جعرانه، »ذوالخويصره تميمي« که از انصار بود 
به پيامبر9 گفت: »عدالت را مراعات نکردي«. پيامبر9 فرمود: »واي بر تو! اگر 
من با عدالت رفتار نکنم، پس چه کســي عدالت خواهد کرد؟!« يکي از صحابه 
عرض کرد: »يا رسول اهلل اجازه دهيد او را در مقابل جسارت و اهانتش مجازات 
کنم«؛ پيامبــر9 فرمود: »او را به حال خود واگذاريــد، ولي بدانيد که اين مرد 
همفکراني هم دارد. آنان قرآن مي خوانند، ولي از گلويشــان پايين تر نمي رود. از 

دين خارج مي شوند، همان  گونه که تير از کمان رها مي شود«.))) 

 1 . ســنن الترمذي، ج 3، ص 273، ح 935؛ مســند ابن حنبــل، ج 5، ص 284؛ أخبار مكه، فاكهي،
ج 5، ص 62.

2 . صحيح مسلم، ج 3، ص 109؛ سيرة النبوية، ج  2، ص 497.
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وجود چنين روحيه کج فهمي، مقدس مآبي و خوارج گونه در زمان پيامبر9 نيز 
به چشم مي خورد.))) سپس پيامبر9 انصار را در گوشه اي  جمع کرد و فرمود: 
»نمي خواهيد اين مردم، گوســفند و شتر با خود ببرند و شما رسول اهلل را با خود 
ببريد؟« انصار از اين گفتار پيامبر9 به اندازه اي خشــنود و متأثر شدند که اشك 

برگونه هايشان جاري شد. 
). ميان اسيراني که از مشرکان گرفته بودند، »جذامه بنت حارث«، دختر حليمه 
ســعديه نيز بود. او خواهر رضاعي پيامبر9 بود که حدود شصت سال قبل، به 
همراه مادرش حليمه، مدتي از پيامبر9 پرستاري کرده بود.))) پيامبر9 وقتي او 

را شناخت، با کمال احترام به سوي قومش فرستاد.)))
). آدرس: مکه، کيلومتر ))جاده طائف )طريق السيل)، جاده فرعي جعرانه.

1 . سيرة النبوية، ج  2، ص 501.
2 . تاريخ  ابن خلدون، ج  2، ص 467.

3 . تاريخ  طبري، ج  2، ص 158.
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مزار اّم المؤمنين »ميمونه«

مزار امّ المؤمنين »ميمونه« از همسران پيامبر اکرم9 در منطقه سرف، واقع در 

شمال شهر مکه است.))) ميمونه فرزند »حارث بن خزيمه« بود که با درگذشت 

همســر دومش، افتخار همســري با پيامبر9 را يافت. اين ازدواج، سال هفتم 

هجرت، در سفر عمرةالقضاء و در منطقه سرف صورت گرفت. ميمونه آخرين 

زني بود که شــرف ازدواج با پيامبر9 را يافت.))) او از زنان برجسته اي است 

که جزء راويان حديث به شمار مي رود.
 ميمونــه از بانوان دوســتدار و از طرفــداران و پشــتيبانان اميرمؤمنان7

بود. او در هشــتاد ســالگي و در مکاني که به تزويج پيامبر9 درآمد، از دنيا 
رفت.)))

1 . اخبار مكه و ما جاء فيها من اآلثار، ج  2، ص 213.
2 . الطبقات الكبري، ج 2، ص 93.

3 . همان، ج  8، ص 111.
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نکته ها:
). پيامبر اکرم9 ميمونه را از مکان خاکسپاري اش باخبر کرده بود.)))

). منطقه بني سعد، محلي که دوران کودکي پيامبر9 به دايگي حليمه سعديه 
در آن سپري شد، در نزديکي اين منطقه است.

). آدرس: منطقه نواريه، فاصله )/)) کيلومتري شــمال مســجد تنعيم در 
اتوبان مدينه.

 

1 . دالئل النبوة، ج  6، ص 437.
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ِشْعِب ابي طالب
محل پيوند دو کوه و دره ميان آن را »ِشْعب« گويند. شعب ابي طالب در شرق 
مسجدالحرام و  َمســعي و بين کوه ابوقبيس و کوه خندمه قرار دارد. قريش در 
سال هفتم بعثت، پيامبر9 را به همراه بني هاشم از بين خود راندند و در آن مکان 
محاصره کردند.))) پيامبر9، ابوطالب7 و خديجه3 تمام دارايي خود را در اين 
مدت براي اسالم هزينه کردند؛ به گونه اي که گرسنگي و سختي ها ادامه زندگي 
را در شعب براي آنان بسيار سخت کرده بود. جبرئيل بر رسول خدا9 نازل شد 
و فرمود: »خداوند، موريانه را بر صحيفه قريش فرستاده است و هرچه بي مهري 

و ستمگري در آن بود، به  جز نام خدا )باسمک اللهم) خورده است.)))
پيامبر9 موضوع را با ابوطالب در ميان گذاشت و او به همراه برادران خود به 
مســجدالحرام رفت و خطاب به مشرکان قريش گفت: »برادرزاده ام به من چنين 
خبر داده اســت«.))) وقتي مشــرکان قريش، پيمان نامه را ديدند و درستي گفتار 

1 . عيون األثر، ج  1، ص 149.
2 . تاريخ  يعقوبي، ج  2، ص 32.

3 . الطبقات الكبري، ج  1، ص 149.
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پيامبر9 تأييد شد، دست از محاصره برداشتند و بني هاشم در سال دهم بعثت، از 
شعب ابوطالب بيرون آمدند. 

نکته ها:

). ابوطالب، بزرگ بني هاشــم، همراه فرزندانش جعفر و علي7 همواره در 
دفاع از پيامبر9 نقش آفرين بودند.

). حضرت خديجه3 ســه ســال با پيامبــر9 در شــعب ابي طالب بود. 
ثروتمند ترين زن جزيرةالعرب، تمام ثروت خود را هزينه کرد تا آنجا که ديگر از 
آن ثروت عظيم، چيزي باقي نماند. افزون بر اين، از خويشان خود مي خواست تا 
به مسلمانان کمك کنند. او سه سال سختي شعب را تحمل کرد که اوج فداکاري 
خديجه3 در خدمت به اسالم به شمار مي آيد؛ ولي برابر اين همه محبت و ايثار، 

هيچ گاه از پيامبر9 چيزي نخواست. 
). محل تولــد پيامبر9، خانه حضرت خديجه3 و مــکان والدت فاطمه 

زهرا3 در ابتداي شعب ابي طالب بوده است.
). آدرس: صحن شرقي مسجدالحرام بين کوه ابوقبيس و خندمه.
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مولدالنبي9
خانه اي که پيامبر9 در آن متولد شد، »مولدالنبي« نام دارد. اين خانه در شمال شرق 
مسجدالحرام است. پيامبر9 در روز جمعه، هفدهم ربيع االول عام الفيل )80) م) در شهر 
مکه چشم به جهان گشود.))) پدرش عبداهلل، کوچك ترين فرزند عبدالمطلب بود. عبداهلل 
براي تجارت به شام رفت، ولي در راه بازگشت از شام، بيمار و در مدينه بستري شد. او 

در سن )) سالگي و قبل از تولد پيامبر9 در مدينه وفات کرد.)))
مادر پيامبر9، آمنه بنت وهب بود. آمنــه مي گويد: »در هنگام والدت پيامبر9 
کسي به او گفته بود که او سرور آدميان را به دنيا آورده است؛ پس او را محمد بنامد«. 
زماني که پيامبر9 متولد شد، سر به آسمان بلند کرد و سپس براي خداوند تبارک و 
تعالي سجده نمود. ))) وقتي عبدالمطلب از اين ماجرا آگاه شد، گوسفندي را کشت 

و گروهي از بزرگان قريش را دعوت کرد و در آن جشن نام نوزاد را محمد نهاد.
پس از هجرت پيامبر9، عقيل بن ابي طالب در مولدالنبي مســتقر شــد.)))  اين 

1 . كافي، ج  1، ص 439.
2 . الطبقات الكبري، ج  1، ص 79.

3 . أمالي الصدوق، ص 286.
4103 . اخبار مكه و ما جاء فيها من اآلثار، ج  2، ص 198.



مکان، اکنون به صورت کتابخانه )مکتبةاملکة المکّرمه) در فضاي باز، پشــت مسعي، 
روبه روي کوه ابوقبيس است.

نکته ها:

). تعبير قرآن در آيات ابتدايي سوره بلد نشان مي دهد که مکه به سبب تولد پيامبر9 
در اين شهر و اقامت در آن، شرافت يافته و مورد قسم خداوند واقع شده است. ))) 

). امام صادق7 برخي رخدادهايي را که هنگام والدت پيامبر اکرم9 روي داد، 
چنين بر مي شمارد:

 الف) ابليس از ورود به آسمان هاي هفتگانه محروم شد.
ب) تمام بت ها، در بتکده با صورت بر زمين افتادند.

ج) ايوان کسري شکست و چهارده کنگره  آن سقوط کرد.
د) آتشکده فارس پس از هزار سال خاموش شد.

ه ) نوري از سرزمين حجاز بر آمد تا به مشرق رسيد.))) 
). آدرس: شمال صحن شرقي مسجدالحرام، ابتداي خيابان مسجدالحرام.

1 . الميزان، ج  20، ص280.
2 . بحاراالنوار، ج 15، ص 257.
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غار ِحرا
»غار حرا« در شــمال شرقي مســجد الحرام، باالي کوه حرا واقع است. کوه 
حرا را به نام هاي »جبل النور«، »جبل القرآن«، »جبل االسالم« و »جبل فاران« نيز 
مي شناســند. غار حرا محل عبادت پيامبر9 بود. آن حضرت، روزهايي از سال، 

به ويژه ماه رمضان را در آنجا به  سر مي برد. حضرت علي7 مي فرمايد:
َوَلَقْد َكاَن ]َرُسوُل اللهِ [ ُيَجاِوُر ِف ُكلِّ َسَنٍة ِبِحرَاَء َفأَرَاُه، َوَلَيرَاهُ  َغْيِي.)))

همانا پيامبر9 چند ماه از سال را در غار ِحرا مي گذراند، تنها من او را مشاهده مي كردم و 
كسي جز من او را نمي ديد. 

پيامبر9 در اين غار به نبوت مبعوث شد. جبرئيل، نخستين بار در اين مکان 
بر ايشــان وحي نازل کرد و پنج آيه آغازين ســوره علق براي آن حضرت فرود 
آمد: )اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق٭َخَلَق اإلِْنساَن ِمْن َعَلق٭اْقَرْأ َو َربَُّك اأَلْکَرُم٭الَِّذي َعلََّم 
ِباْلَقَلم ٭َعلََّم االِنســاَن َما َلْم َيْعَلم(. مسلمانان اين غار را که تاکنون دست نخورده 

باقي مانده است، متبرک  مي دانند و براي زيارت به آنجا مي روند.

1 . نهج البالغه، خطبه 192.

زيارت دورة ويژه مكه مكرمه106



107



نکته ها:

). حضور حضرت علي7 کنار پيامبر9 در غار حرا، نشان دهنده نزديکي او 
به پيامبر9 است که در خلوتگاه ايشان راه داشته است؛ حتي روزي که پيامبر به 

رسالت الهي مبعوث شد، علي7 در غار به عبادت مشغول بود.)))
). »زيد بن  عمرو  بن  نُفيل«، از موحدان و منتظران ظهور پيامبر اسالم9 پيش 
از بعثت بود. او قبــل از وفاتش به »عامر بن  ربيعه« گفت: »اگر هنگام ظهورش 

زنده بودي، سالم مرا به او برسان«. 
وي بعد از وفاتش، پاي کوه حرا دفن شــد. پيامبــر9 بعد از آگاهي از اين 
 ماجرا، پاسخ ســالم او را داد و بر او رحمت فرستاد و فرمود: »او را دامن کشان
 در بهشــت ديــده ام«. مســلمانان از آن پس، برايش طلــب مغفرت و رحمت

مي کردند. )))

1 . شرح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج 13، ص 208.
2 . الطبقات الكبري، ج  1، ص 128 .
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). کــوه »ثَبير« روبه روي کوه ِحرا و در شــمال مشــعرالحرام قرار دارد و از 
مکان هاي مقدس اســت. خداوند از اين کوه، گوســفندي را براي ذبح، به جاي 

اسماعيل7 براي حضرت ابراهيم7 فرستاد.)))
). آدرس: جاده السيل، خيابان جبل النور.

1 . تاريخ الطبري، ج  1، ص 278.
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غار ثور
»ثور« نام کوهي است در جنوب شرقي مسجدالحرام و در مسير مزدلفه. اين 
کوه و غاري که باالي آن است، به مناسبت تولد »ثوربن عبدمنات « در آن، به اين 
نام معروف بوده))) و به ســبب حضور پيامبر9 در اين غار شرافت يافته است. 

غار ثور، محل شروع هجرت و مبدأ تحول تاريخ است.
زماني که چهل تن از مشــرکان مکه در دارالنــدوه تصميم به قتل پيامبر9 
گرفتنــد، پيامبر9 از طريق آيه )َو إِْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا())) از اين توطئه آگاه 

شد))) و دستور يافت از مکه خارج شود. 
ايشــان علي7 را از مأموريت خود آگاه کرد و فرمود: »امشــب در بستر من 
بخواب و روپوش ســبز يمني مرا روي خويش بکش«. علي7 اين مأموريت را 

1 . معجم البلدان، ج 2، ص 86.
2 . »به خاطر بياور هنگامي را که کافران براي تو نقشه مي کشيدند«. )انفال: 30(.

3 . مجمع البيان، ج  4، ص 827..
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پذيرفت و آيه )َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اهللِ())) در وصف وي 
نازل شد.))) پيامبر9 آن شب با تالوت آيه اول تا نهم سوره يس از خانه خارج 
شد))) و در مسير، به طور اتفاقي ابوبکر را ديد که او همراه حضرت رهسپار غار 

ثور در جنوب مکه شد.
مشرکان با اســتفاده از ردياب معروف مکه، »ابوُکرز«، توانستند اثر گام هاي 
 پيامبــر9 را از در خانه تــا غار دنبال کننــد.))) پيامبــر9 و ابوبکر در غار
 ثور بودنــد که به فرمان خداوند، عنکبوتي بر دهانه غــار، تار تنيد  و کبوتري

هــم در آنجا تخم گذاشــت؛ به گونه اي کــه هرکس اين صحنــه را مي ديد 
مي پنداشــت مدت هاست کسي از اين شــکاف عبور نکرده و هيچ جنبنده اي 

1 . »بعضــي از مردم )بــا ايمان و فداکار، همچون علي7 در ليلة المبيت به هنگام خفتن در جايگاه 
پيامبر9( جان خود را به خاطر خشنودي خدا مي فروشند«. )بقره: 207(.

2 . مسند احمد، ج 1، ص 87؛ كنزالعمال، ج 6، ص 407.
3 . بحار األنوار، ج  19، ص 54.

4 . أنساب األشراف، ج  1، ص 261.
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داخل غار نرفته است.)))

ابوکرز که تا کنار شــکاف غار، رد پاها را دنبال کرده بود، همان جا ايســتاد و 

گفت: »محمد و همراهش از اينجا نگذشته اند و داخل اين غار هم نشده اند؛ زيرا 

اگر درون آن رفته بودند، اين تارها پاره مي شــد و اين تخم ها مي شکست. ديگر 

نمي دانم؛ يا در اينجا به زمين فرو رفته اند يا به آســمان صعود کرده اند!« اين گونه 

شد که مشــرکان در اطراف غار به جست وجو پرداختند. در اين هنگام، ابوبکر 

ترسيد و مضطرب شد؛ چنان که خداوند متعال در قرآن فرموده است: 
)إاِّل َتْنُصــُروُه َفَقْد َنَصَرُه اهلُل إِْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َکَفُروا ثاِنَي اْثَنْيِن إِْذ ُهما ِفي 
اْلغاِر إِْذ َيُقوُل ِلصاِحِبِه ال َتْحَزْن إِنَّ اهلَل َمَعنا َفَأْنَزَل اهلُل َسِکيَنَتُه َعَلْيِه َو َأيََّدُه 

ِبُجُنود َلْم َتَرْوها(

اگر او )پيامبر( را ياري نکنيد، خداوند او را ]در سخت ترين لحظات[ ياري کرد؛ آن هنگام 
که کافران او را ]از مکه[ بيرون کردند، در حالي که يکي از دو نفر بود ]و يک نفر بيشتر 

1 . الطبقات الكبري، ج  1، ص 177.
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همراه نداشــت[؛ در آن هنگام که آن دو در غار بودند و او به همسفر خود مي گفت: غم 
مخور، خدا با ماست. آن گاه خدا آرامش خود را بر او فرستاد و با لشکرهايي که مشاهده 
نمي کردند، او را تأييد نمود و گفتار ]و خواســته [ کافران را پايين تر قرار داد ]و آنها را با 
شکست مواجه ساخت[ و تنها سخن خدا ]و آيين او[ برتر ]و پيروز[ است و خداوند توانا 

و حکيم است.

پيامبر9 سه روز در غار ثور بود؛ سپس علي7، شتر و راهنما براي حضرت 
فراهم کرد و ايشان به مدينه هجرت نمود.

نكته ها :

). خداوند در غار ثور با سســت ترين موجــودات )تار عنکبوت) بزرگترين 
مخلوقش را نجات مي دهد و مشرکان را مأيوس مي کند.)))

). آدرس: جاده دائري ثالث در مسير مزدلفه.

1 . حج وحرمين شريفين در تفسير نمونه، ص 73.
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مسجد البيعه

مسجدالبيعه در شرق مسجدالحرام و نزديك َجَمره عقبه قرار دارد. نام گذاري 
آن به اين اسم به اين سبب بود که حدود سال دهم بعثت در اين مکان، شش تن 
از خزرجيان يثرب براي نخستين بار، شبانه با پيامبر9 بيعت کردند که در تاريخ 
به »ليلة العقبه« معروف شده و در آنجا مسجدي ساخته شد که به »مسجدالبيعه« 

شهرت يافته است.)))
در سال دوازدهم بعثت، دوازده نفر با پيامبر9 بيعت کردند که ده نفر از قبيله 
»خزرج« و دو نفر از قبيله »اوس« بودند. طبق  اين  پيمان ، مسلمانان  يثرب  متعهد 
شدند که  شرک  نورزند، دزدي  و زنا نکنند، فرزندانشان  را نکشند، افترا نبندند و 
خالف  نکنند. در اين پيمان، مســلمانان خواستار ُمبّلغي از سوي رسول خدا9 
شدند تا اصول و معاني اسالم را به آنان بياموزد. براي اين منظور»ُمصَعب بن ُعمير«، 
نماينده پيامبر9، به همراه بيعت کنندگان اعزام شد. پس از آن، اسالم به سرعت 

1 . اخبار مكه و ما جاء فيها من اآلثار، ج  2، ص 206.
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در مدينه رواج يافت.)))
 در سال سيزدهم بعثت، )7 مرد و دو زن از برجستگان مدينه، در موسم حج، 
پيمان عقبه دوم را بســتند. ازآنجا که اين پيمان، نوعي تشکل نظامي براي دفاع 
از رهبري بود، به »بيعة الحرب« معروف شــد))) و از حوادث مهم تاريخ صدر 
اسالم به شمار مي آيد. اهميت آن به عزم و اراده مسلمانان يثرب، در حمايت از 

پيامبر9 و مسلمانان مکه باز مي گردد.

نکته ها:

). پيمان عقبه، زمينه ساز هجرت پيامبر9 از مکه به مدينه بود. اين پيمان، از 
نظر تاريخي، به اندازه اي سرنوشت ساز بود که بيعت کنندگان آن را  تاريخ سازان 
آن مقطع تاريخ اسالم مي شناسند. بيشتر آنان در غزوات بعدي اسالم به شهادت 

رسيدند.
). بيعت، از اساســي ترين مفاهيم سياســي در اسالم است. مفهومي که افراد 

1 . الطبقات الكبري، ج  1، ص 171.
2 . السيرةالنبوية، ج  1، ص 454.
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جامعه را به رهبر آن پيوند مي دهد و تعهدات آنها را به يکديگر مشخص مي کند.
). زماني که اين بيعت با پيامبر9 بســته شد، شيطان بر فراز عقبه، با صداي 
بســيار بلند بانگ برداشت که اي مردم مکه، آيا مي دانيد که محمد9 و يارانش 

براي جنگ با شما جمع شده اند و پيمان بسته اند؟)))
). عقبه نيز مانند بسياري از مکان هاي ديگر، شاهد حضور شجاعانه علي7 

بود که هنگام بروز خطر، جان خود را سپر بالي رسول خدا9 مي کرد.)))
). آدرس: چهارصد متري غرب جمره عقبه در منا، در سمت راست مسير.

1 . بحار األنوار، ج  19، ص 48.
2 . همان.
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قبرستان ابوطالب 
قبرستان »ابوطالب« يا »ُمعلي« )محله باال) يا »ُحجون«  قبرستاني قديمي است 
که در شمال مسجدالحرام است و پس از بقيع، مهم ترين قبرستان براي مسلمانان 

است. 
شخصيت هاي برجسته مدفون در اين قبرستان عبارت اند از:

). عبداملّطلب، جد پيامبر9 و از چهره هاي مهم بني هاشم و سرشناس مکه. او 
دو سال سرپرستي رســول خدا9 را بر عهده داشت. عبدالمطلب پس از مرگ 
عمويش مّطلب، همه امور قريش را بر عهده داشــت.))) وي چاه زمزم را دوباره 

حفر کرد و مردم را به پرستش خداوند يکتا فرا خواند.
). ابوطالــب، فرزند عبدالمّطلب، پدر گرامي علي7 و عموي پيامبر9 که در 
برابر فشار مشرکان، جانانه از پيامبر9 پشتيباني کرد. در سال دهم بعثت، با وفات 

او، پيامبر9 بزرگ ترين حامي خود را از دست داد.))) 
). خديجه3، همسر گرامي پيامبر9، وي نخستين زني بود که به پيامبر9 ايمان 

1 . السيرةالنبوية، ج  1، ص 142.
2 . عيون األثر، ج  1، ص 151.
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آورد و با ثروت خويــش پيامبر9 را ياري کرد. پيامبر9 او را »أَْفَضُل ِنســاِء أَْهِل 
اْلَجنَِّة«))) خواند و فرمود:

همانــا من خديجه را بر زنان امتم برتري مي دهــم، همان گونه كه مريم بر زنان عالم 
برتــري داده شــد. او به من ايمان آورد هنگامي كه مردم بــه من کفر ورزيدند؛ او مرا 
تأييد كرد هنگامي که مردم مرا تکذيب کردند. هنگامي كه مردم مالشان را از من دريغ 

كردند، او اموالش را در اختيار من گذاشت.)))
آن بانوي فداکار، با آن همه ثروت و مکنت، سه سال در شعب ابي طالب، در 
سختي ها با پيامبر9 ماند و مايه آرامِش ايشان بود. سرانجام حضرت خديجه3 
با پايان يافتن محاصره، در سن )6 سالگي و در رمضان سال دهم بعثت، در شعب 
ابوطالب از دنيا رفت. پيامبر9 آن سال را  »عام الحزن« ناميد؛ زيرا دو حامي بزرگ 

خود، يعني ابوطالب و خديجه8 را در آن سال از دست داد.
). قاسم، فرزند پيامبر9، که به سبب نام او، کنيه  حضرت »ابوالقاسم« شد. وي 
نخســتين مولودي بود که خداوند از خديجه3 به پيامبر9 داد. قاسم زودتر از 

1 . المسند، احمد بن حنبل، ج 6، ص 117.
2 . مجمع الزوائد، ج 9، ص 223.
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ديگــر فرزندان پيامبر9 دار فاني را وداع کرد. پيامبر9 او را در مکاني به خاک 
سپرد که اکنون نزديك قبر خديجه3 است.)))

نکته ها:

). در اين قبرســتان، تعدادي از صحابه، تابعين، فرزندان و نوادگان ائمه:، 
سادات و علماي جليل القدر دفن شده اند.

). براي مرقد حضرت خديجه3 و ابوطالب و برخي از مزارهاي ديگر، گنبد 
و بارگاهي بود که وهابيان آنها را ويران کردند.

). زماني که پيامبر9 با همراهانش به اين قبرســتان آمد، فرمود: »به زيارت 
قبور برويد که ديدار قبور، شما را به فکر مرگ خواهد انداخت«.)))

). آدرس: سه راهي جاده مسجدالحرام و خيابان حجون، دامنه کوه حجون.

1 . سفينة البحار، ج 2، ص 399.
2 . التحفة السنّيه، ص 358.
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مزار شهداي َفّخ
آرامگاه شهداي »فخ« در شمال غربي مسجدالحرام و در مدخل ورودي شهر 
مکه اســت. از قيام هايي که مقابل ظلم و ســتم حکومت عباسي انجام گرفت، 
قيام شــيعيان به رهبــري حسين بن علي بن حسن بن حسن بن حســن بن علي بن 
ابي طالب: است. اين قيام در ســال 69)ه  .ق، ضد هادي عباسي، در منطقه 
فخ رخ داد؛))) به همين دليل »حســين بن علي« به شهيد فخ و اين مکان به مزار 

شهداي فخ معروف شد.
حسين بن علي قيامش را در مدينه آغاز کرد و پس از مسلط شدن بر اين شهر، 
از آنجا که زمان حج نزديك بود، همراه سيصد تن از شيعيان و نزديکانش به سوي 
مکه حرکت کرد. آنها در منطقه »تنعيم« و نزديك »جبل البرود«))) که به وادي َفخ 
معروف است، با سپاهيان خليفه رو به رو شدند و در نبردي که روي داد، وي، با 

تعداد ديگري از سادات حسني به شهادت رسيدند.
سپاهيان عباسي، ســرهاي بيش از يکصد نفر از شهدا را از تن جدا کردند و 

1 . تاريخ ابن خلدون، ج  3، ص 8 .
2 . اخبار مكه و ما جاء فيها من اآلثار، ج  2، ص 298.
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همراه اسرا نزد خليفه فرســتادند. زماني که سرهاي شهدا را نزد خليفه آوردند، 
امام موسي کاظم7 و شماري از علويان حاضر بودند. حضرت درباره شهيد فخ 

فرمود:
َميض والله ُمْســِلًم صالحاً صّواماً قّواماً آِمراً باملعروف، ناِهياً َعِن امُلْنکر ما كان ف أهل بيته 

مثله.)))

ســوگند به خدا که به شــهادت رســيد، درحالي که مسلمان و درســتکار بود و بسيار روزه 
مي گرفت و بسيار شب  زنده دار بود و امر به معروف و نهي از منکر مي کرد. ميان خاندانش 

کسي مثل او نبود.
بدن هاي بي سِر شهداي فخ را پس از سه روز، در همان محل دفن کردند.)))

نکته ها:

). از ويژگي هاي اين قيام اين اســت که پيــش از وقوع اين حادثه، رواياتي 
درباره مقام و منزلت حســين بن علي، صاحب فخ وارد شده بود. پيامبر9 زماني 

1 . بحار األنوار، ج  48، ص 165.
2 . مقاتل الطالبّيين، صص364 ـ 386.
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که از فخ مي گذشت، ايستاد، دو رکعت نماز خواند و پس از آن گريه کرد. وقتي 
اصحاب، دليلش را پرسيدند، حضرت فرمود: جبرئيل به من خبر داد: 

يا محمد اِّن رجا ِمْن ُوْلدک ُيْقَتل ف هذا املکان و أجر الشهيد َمَعُه، اجر الشهيدين.)))

اي محمد، مردي از فرزندان تو در اينجا کشــته مي شــود که اجر شهيد همراه او، اجر دو 
شهيد است.

حضرت علي7 فرمود: »شهداي فخ از بهترين اهل زمين اند«.)))
). آدرس: مدخل ورودي مکه از جاده مدينه، خيابان تنعيم، خيابان شهدا.

1 . مقاتل الطالبّيين، ص 367.
2 . بحاراالنوار، ج 41، ص 352.
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مسجد تنعيم
از ميقات هاي عمره مفرده، »تنعيم« اســت که در شمال غربي مسجدالحرام 
واقع اســت. تنعيم، نقطه آغاز حرم است. کســاني که قصد دارند درون مکه 
 براي عمره مفرده محرم شــوند، مي توانند از اين مســجد محرم شوند. به دليل
قــرار گرفتن اين منطقه، بين دو کــوه »ناعم« و »نعيم« اين مــکان را »تنعيم« 

مي گويند.)))
در حجةالوداع، به دســتور پيامبر9، »عبدالرحمان  بن  ابي  بکر«، خواهرش 
عايشه را براي محرم شدن، تا تنعيم همراهي کرد.)))  بسياري از حج گزاران در 

مکه، به پيروي از اين دستور پيامبر9، در تنعيم احرام عمره مي بندند.

نکته ها:

). »ُخبَيْــب  بْن  َعِدي «، ُمبّلغ و صحابه بزرگ پيامبر9 در تنعيم به شــهادت 
رسيد. او که با گروهي از ياران پيامبر9 براي تبليغ اسالم به سرزمين هاي اطراف 

1 . معجم البلدان، ج  2، ص 49.
2 . كافي، ج  4، ص 249؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 870؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 85.
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اعزام شده بود، در راه به اسارت مشرکان مکه در آمد. آنان خبيب را در تنعيم به 
دار آويختند.))) 

خبيــب  بن  عدي پيش از اعدام، دو رکعت نمــاز خواند و براي اينکه مبادا 

بگويند از مرگ مي ترســد، نماز خود را کوتاه خواند. خبيب، پايه گذار ســنت 
نمازِ قبل از شهادت، ميان مسلمانان است.)))

). »ُجنَْدب  بن  ضمره« از مسلمانان مکه بود. او هنگام شنيدن آيات هجرت، 

با آنکه به شــدت بيمار بود، به خاندانش گفت: »به خدا سوگند يك شب هم در 

مکه نخواهم ماند. مي ترسم در آن بميرم و از مهاجران نباشم«. 

پسرانش او را در ســريري گذاشته و به درخواست خودش، او را به تنعيم 

بردند))) و در آنجا وفات کرد. شأن نزول اين آيه درباره اوست: 

1 . الطبقات الكبري، ج  2، ص 44.
2 . سيرةالنبوية، ج  2، ص 174.

3 . المغازي، ج  1، ص 74.
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)َو َمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمهاِجرًا إَِلي اهللِ َو َرُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقعَ  
َأْجُرُه َعَلي اهللِ( )نساء:100(

و هر كه از خانه خود در حال هجرت به ســوي خدا و رســول خارج شود، سپس مرگ او را 
دريابد، پاداش او بر خدا حتمي و ثابت است.)))

). تنعيــم از منزلگاه هاي کاروان امام حســين7، هنگام حرکت به ســمت 
کربالست.)))

). آدرس: جاده الهجره، ابتداي محدوده حرم در مسير مکه- مدينه.

1 . مجمع البيان، ج  3، ص 153.
2 . اإلرشاد مفيد، ج  2، ص 69 .
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مسجد شجره
»مسجد شجره« در شمال مسجدالحرام و در منطقه حجون قرار دارد. يکي از 
معجزات پيامبر9 در اين مکان رخ داده اســت. به همين مناسبت مسجد شجره 

ساخته شد.
»رکانةبنعبد يزيد« از دشمنان سرسخت پيامبر9 بود. پيامبر9 »رکانه« را به 

اسالم دعوت کرد؛ اما او از پيامبر9 معجزه خواست.)))
اميرمؤمنان7 در خطبه قاصعه  در شرح اين معجزه فرمود:

من خدمت پيامبر9 بودم كه اشراف قريش خدمت آن حضرت رسيدند و گفتند: »يا محمد، 
تو امر بزرگي را مدعي شده اي؛ پدران و همچنين كسي از اهل بيت و خاندان شما از اين گونه 
ادعاها نكردند. اكنون از شما مطلبي را مي پرسيم، اگر پاسخ دادي نبوت تو را تصديق خواهيم 

كرد. چنانچه از جواب آن عاجز شدي، معلوم است كه در ادعاي خود صادق نيستي«.
حضرت فرمود: »سؤال شما چيست؟« گفتند: »امر کن اين درخت كه اكنون مقابل ماست از 

زمين كنده شود و با ريشه هاي خود، نزد ما حاضر گردد و جلوي شما توقف كند«.

1 . السيرةالنبوية، ج  1، ص 391؛ كنز الفوائد، ج  1، ص 211 .
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حضرت فرمود: »خداوند به همه چيز قادر اســت. اگر پروردگار اين كار را انجام دهد، شــما 

ايمان خواهيد آورد و به حق گواهي مي دهيد؟« گفتند: »آري«.

 حضرت فرمود: »من اينك خواســته هاي شــما را انجام خواهم داد؛ اما مي دانم شما هرگز 

طالب خير و سعادت نبوده ايد«.

پــس از اين فرمود: »اي درخت اگر به خدا و روز جزا ايمان داري، و مي داني كه من رســول 

پروردگار هستم، از جاي خود حركت كن و به اذن خداوند، مقابل من قرار گير«.
اميرمؤمنان7 فرمود:

به خداوند قســم درخت از محل خود كنده شد و درحالي كه جوش و خروشي هم مي ٰكرد، 
خدمت پيامبر9 توقف كرد«. در اين هنگام قريش که به اين ماجرا نگاه مي كردند، گفتند: 
»اين عمل شــما ســحر و جادوگري اســت و آيا جز اين )اميرمؤمنان7( ديگري شما را 

تصديق مي كند؟!«)))

نکته ها: 

). امام علي7 ناظر معجزه اي بود که کمتر کسي از مسلمانان آن را ديد.

1 . نهج البالغه، خطبه 192؛ بحار األنوار: ج  14، ص 476.
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). مســجدي با همين نام با تاريخچه اي ديگر، در مدينــه وجود دارد که از 
ميقات هاست.

). آدرس: خيابان مسجد الحرام، بعد از پل سليمانيه. 
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مسجد اجابه
مسجد اجابه در شمال مسجدالحرام است و پيامبر گرامي اسالم نيز در آن نماز 
خواندند.))) ايشان قبل از بعثت، روزها را در غار حرا به سر مي بردند و شب ها از غار 
حرا پايين مي آمدند و در اين محل که به »شعب  الخلفيين« شهرت داشت، استراحت 

مي کردند. در اين هنگام، خديجه3 هم از مکه مي آمد و با ايشان ديدار مي کرد.)))
پيامبر9 در سال دهم هجرت، در سفر حجةالوداع هنگام بازگشت از منا، در 

اين مکان استراحت کردند.)))

نکته ها:

). مسجدي با همين نام )مسجداالجابه، مباهله) در مدينه منوره وجود دارد که 
ماجراي تاريخي آن با اين مسجد، کاماًل متفاوت است.

). آدرس: منطقه معابده، جاده مسجدالحرام، نبش خيابان االجابه.

1 . اخبار مكه، ازرقي، ج  2، ص 287.
2 . اخبار مکه، فاکهي، ج 4، ص 181.

3 . مکة في وجداني، ص 102.
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مسجد الرايه
مســجد »الرايه« در شمال مسجدالحرام است و پيامبر گرامي اسالم9 در آن 
نماز خواند.))) در سال هشتم هجرت، هنگام فتح مکه، به دستور پيامبر9 پرچم 

اسالم را در اين مکان بر افراشتند.))) 
پيامبر9 براي ورود به مکه، ســپاه اســالم را به چهار گروه تقسيم کرد و از 
چهار ســمت مکه، راه هاي ورود را به آنان نشــان داد و تأکيــد فرمود: »جز با 
کســي که با شما بجنگد، نجنگيد«.))) سپس پيامبر9 پرچِم پيروزي را به دست 
»ســعدبن عباده«، پرچم دار و بزرگ انصارِ مدينه داد و فرمود که پيش از ورود آن 

حضرت وارد مکه شود. 
سعد هنگام حرکت به سمت مکه گفت: »امروز، روز جنگ است«. مهاجرين 
اين جمله را شــنيدند و به اطالع پيامبر9 رساندند. پيامبر9 به علي7 فرمود: 
»به ســرعت خود را به سعد برســان و پرچم را از او بگير و خود با پرچم وارد 

1 . أخبار مكه، فاكهي، ح 2321؛ سنن ابن ماجه، ح 1040.
2 . دالئل النبوة، ج 5، ص 41.

3 . مغازي، ج 2، ص 825.
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شهر مکه شو«.))) با اين اقدام پيامبر9 و تدبير امام علي7 مکه بدون خونريزي 
فتح شد.

نکته:

در صدر اسالم، براي سازماندهي و رهبري نيروها از پرچم استفاده مي شد. 
به دليل اهميت و حساســيتي که پرچم در نبرد داشت، پيامبر اکرم9 بهترين و 
شايسته ترين فرد را از لحاظ ايمان و شجاعت براي پرچم داري برمي گزيد. امام 

علي7 پرچم دار مهاجرين و سعد بن عباده، پرچم دار انصار بود.

1 . اإلرشاد، ج  1، ص 61؛ السيرةالنبوية، ج 2، ص 407.
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مسجد جن
مسجد جن، در شمال مسجدالحرام و حاشيه قبرستان ابوطالب است. نامگذاري 

آن به مسجد »جن«، مربوط به اسالم آوردن گروهي از جنيان به اسالم است.)))
پيامبر اکرم9 در حال بازگشت از طائف، پس از طي کردن مسيري طوالني و 
به سبب نپذيرفتن اسالم از سوي بزرگان طائف، با دلي اندوهگين در اين مکان 
که به »نخله« معروف بود، کنار نخل خرمايي شــب را گذراند و نيمه شب براي 

اقامه نماز شب برخاست.)))  
هفت تن از جنيان، هنگام گذشــتن از آن مکان، قــرآن خواندن پيامبر9 را 
شــنيدند. آيات دل نشين قرآن، چنان مجذوبشان کرد که مانع از حرکت آنان شد 
و تا پايان خواندن  قرآن و نماز، در جاي خود ايســتادند. پس از اتمام آن به دين 
اسالم ايمان آوردند و به سوي قوم خود بازگشتند و آنان را به دين اسالم دعوت 

کردند. خداي متعال، داستان ايشان را در قرآن اين گونه بيان فرمود:

1 . اخبار مكة و ما جاء فيها من اآلثار، ج  2، ص 201.
2 . الطبقات الكبري، ج  1، ص 165.
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)َو إِْذ َصَرْفَنــا إَِلْيَك َنَفًرا مَِّن اْلِجنّ ِ َيْســَتِمُعوَن اْلُقْرَءاَن َفَلمَّا َحَضُروُه َقاُلواْ 
َأنِصُتواْ  َفَلمَّا ُقضي َ َولَّْواْ إِلي  َقْوِمِهم مُّنِذِريَن( )احقاف: 29(

]به ياد آور[ هنگامي كه گروهي از جّن را به سوي تو متوّجه ساختيم تا قرآن را بشنوند. وقتي 

حضور يافتند، به يكديگر گفتند: »خاموش باشــيد]تا آيات قرآن را[ بشنويد« و هنگامي كه 

پايان يافت، به سوي قومشان، براي تبليغ و هدايت بازگشتند!
حضرت علي7 مي فرمايد: »پس از اين ماجرا )7 هزار تن از آنان با پيامبر9 

بيعت کردند«.)))

نکته ها:

). »جن« نوعي از مخلوقات خداســت که از حواس ما پوشيده اند. قرآن کريم، 
وجود چنين موجوداتي را تصديق کرده اســت. جن از جنس آتش خلق شــده ، 
چنان که بشر از جنس خاک خلق شده  است. آفرينش جن قبل از بشر بوده است.)))

). جن نيز براي عبادت خلق شــده اســت و داراي مرگ و زندگي است و 

1 . االحتجاج، ج 1، ص 222.
2 . تفسيرالميزان، ج  20، ص 39.
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همانند انسان، مؤمن و کافر و منافق دارد.)))
). رسالت پيامبر اکرم9 از سوي خداوند، شامل انس و جن است.

). خداوند، با اسالم آوردن گروهي از اجنه در اين سفر، دل اندوهگين پيامبر9 
را تسکين داد.

). آدرس: خيابان مســجدالحرام، بين پل حجون و پل ســليمانيه، نزديك 
قبرستان ابوطالب.

1 . تفسيرالميزان، ج  20، ص 39.
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مسجد حديبيه
مسجد حديبيه در بيست کيلومتري غرب مسجدالحرام و در مسير قديم مکه 
ـ جده اســت. اين مکان، رويداد مهم صلح حديبيه را به خود ديده است. از اين 

مسجد با عنوان مسجد »شميشي« نيز ياد مي شود.
در ســال ششــم هجري پيامبر اکرم9 همراه 00)) نفر از مسلمانان به قصد 
انجام دادن مراســم عمره، با لباس احرام به ســمت مکه حرکت کردند. خبر آن 
به مشــرکان مکه رسيد. آنان با فرستادن سپاهيان مســلح  و استقرار در بيست 

کيلومتري مکه، تصميم گرفتند تا از ورود آن حضرت به مکه جلوگيري کنند. 
زماني که مسلمانان به منزلگاه حديبيه رســيدند، ناقه پيامبر9 زانو بر زمين 
 زد و از حرکــت باز ايســتاد. اصحاب پيامبر9 گفتند: »شــتر وامانده اســت«.
رســول خدا9 فرمود: »باز نمانده، بلکه آن کس که فيل )سپاه ابرهه) را از رفتن 

به سوي مکه بازداشت، اين شتر را نيز از رفتن باز داشته است«.)))
سپس پيامبر9 و اصحاب در حديبيه توقف کردند و تصميم گرفتند با مشرکان 

1 . السيرةالنبوية، ج  2،ص 310.
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مذاکره کنند. در اين ميان، نمايندگان بسياري از طرف قريش مي آمدند و درخواست 
پيامبر9 را براي ورود به مکه و انجام دادن مناسك عمره رد مي کردند؛ حتي پيامبر9 
براي نشان دادن حسن نيت و رساندن پيام خود به سران قريش، »عثمان بن عفان« را 

که اقوام زيادي در مکه داشت، مأمور خود کرد و به مکه فرستاد.
اما مشرکان او را به اسارت گرفتند. زماني که مسلمانان از عثمان خبري نيافتند، 
گمان کردند او کشته شده است. پيامبر9 براي آماده  باش مسلمانان، زير درختي 

با يارانش پيمان دوباره بست که اين بيعت، »بيعت رضوان« نام گرفت.)))
در اين هنگام، خداوند با نزول اين آيه به مسلمانان وعدة پيروزي نزديك داد:
َجَرِة َفَعِلَم ما ِفي ُقُلوِبِهْم  )َلَقْد َرِضَي اهلُل َعِن اْلُمْؤِمِنيَن إِْذ ُيباِيُعوَنَك َتْحَت الشَّ

ِكيَنَة َعَلْيِهْم َو َأثاَبُهْم َفْتحًا َقِريبًا()))  َفَأْنَزَل السَّ
خداوند از مؤمنان ـ هنگامي که در زير آن درخت با تو بيعت کردند ـ خشنود شد؛ خدا آنچه 
را در درون دل هايشــان )از ايمان و صداقت( نهفته بود مي دانســت؛ ازاين رو آرامش را بر 

دل هايشان نازل کرد و پيروزي نزديکي را پاداش آنها قرار داد.

1 . الطبقات الكبري، ج  2، ص 76.
2 . )فتح: 18(.
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پيامبر9 با اين عمل به مشرکان هشدار داد که اگر به راستي سر جنگ دارند 
و بهانه جويي مي کنند، او نيز در مقابل آماده جنگ خواهد شد. 

پس از اطمينان قريش از هدف پيامبر9 با فرســتادن »سهيل بن عمرو« براي 
مذاکره، صلح نامه اي در چند ماده تهيه و به دست حضرت علي 7 نوشته شد و به 
امضاي دو طرف رسيد.))) از جمله مفاد اين صلح نامه اين بود  که دو گروه متعهد 
شوند تا ده سال، جنگي ميان آنان صورت نگيرد و مسلمانان از همان جا برگردند 
و ســال آينده به مدت سه روز براي عمره به مکه بيايند. اين صلح نامه در تاريخ 
اسالم، به صلح »حديبيه« شهرت يافت که باعث تحوالت عظيمي براي مسلمانان 
شــد. پس از اين ماجرا، پيامبر9 و مســلمانان بعد از قرباني کردن هفتاد شتر و 

تراشيدن سر در حديبيه، از احرام خارج شدند و به مدينه بازگشتند. 
نکته ها:

). در صلح حديبيه، زمينه گســترش اسالم در عربستان و خارج از مرزهاي 
آن فراهم شد.

). اصل در اسالم صلح، و جنگ بنا بر ضرورت است.

1 . السيرةالنبوية، ج  2، ص 317.
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). وقتي سهيل، نماينده مشرکان قبول نکرد در متن صلح نامه »بسم الله الرحمن 
الرحيم« و »رســول الله« نوشته شود، مســلمانان ناراحت شدند. پيامبر9 با در نظر 

گرفتن همه شرايط به علي7 فرمود: »بنويس باسمك اللهم«، اين صلح نامه اي از 
سوي محمد، پسر عبداهلل است«.

). امام صادق7 درباره صلح حديبيه فرمود: »و ما کان قضية اعظم برکة منها«)))؛ »هيچ 
رويدادي در تاريخ زندگاني رسول خدا9 سودمندتر از پيمان صلح حديبيه نبوده است«.

). در حديبيه، نماينده مشرکان هنگامي که ديد مسلمانان قطرات آب وضوي 
پيامبــر9 را براي تبرک بر مي دارند، به مشــرکان گفت: »بــا اين عالقه اي که 

مسلمانان به محمد دارند، نمي توانيد آنها را از او جدا کنيد«.
6. پيامبر اکرم9 در حديبيه، بازوي علي7 را گرفت و فرمود: »اين بزرگوار، 
امير آفريد گان و قاتل فاجران است؛ کسي که به ياري او برخيزد، خدا او را ياري 

مي کند و کسي که او را خوار کند، خدا او را خوار و ذليل مي سازد«.)))
7. آدرس: کيلومتر ))جاده قديم مکه ـ جده.

1 . كافي، ج  8، ص 326.
2 . فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ج  2، ص 105.
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چاه طوي
چاه »طوي« از چاه هاي معروف مکه اســت که در منطقه ذي طوي، در شمال 
مکه واقع اســت. پيامبر اکرم9 در حجةالوداع، سال دهم هجري، شب چهارم 
ذي حجه را در ذي طوي توقف کرد. آن حضرت پس از اقامه نماز صبح، با آب 

اين چاه غسل کرد))) و براي انجام دادن مناسك حج، وارد مکه شد.

نکته ها:

). در سال ششم هجري، مشــرکان مکه در ذي طوي جمع شدند و سوگند 
خوردند که مانع ورود پيامبر9 به مکه شــوند.))) در سال هشتم هجري پس از 
فتح مکه، هنگامي که پيامبر9 به ذي طوي رســيد، به شکرانه اين پيروزي، در 

درگاه خداوند، تواضع و فروتني کرد و با مسلمانان وارد مکه شد.)))
). امــام باقــر7 فرمود: »حضرت ولــي عصــر] از وادي ذي طوي با 

1 . صحيح بخاري، ج 2، ص 562.
2 . السيرة النبوية، ج 2، ص 309.

3 . المغازي، ج  2، ص 824 .
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مجاهدانــي، به تعداد نفــرات بدر )))) تن) وارد مکه مي شــود و کنار کعبه 
مي ايســتد و پرچم انقالب و پيروزي را در آنجا برپا مي دارد.))) در دعاي ندبه 

از ذي طوي ياد شده است.
). آدرس: 00)) متري شــمال غربي مســجدالحرام، منطقــه جرول، مقابل 

مستشفي الوالدة )زايشگاه مکه مکرمه).

1 . بحار األنوار، ج  52، ص 307.
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کارگاه پرده بافي مکه مکرمه

کارگاه پرده بافي در منطقه »ام الجود« در غرب مکه و در مســير قديم مکه به 
جده است. »مصنع کسوةالکعبةاملرشفة« يا کارگاه پرده بافي مکه مکرمه در سال 
6)))  )97))ه  . ق)  با هدف تهيه جامه کعبه آغاز به فعاليت کرد. اين کارگاه، 

شامل بخش هاي آزمايشگاه، رنگرزي، طراحي، بافندگي و زردوزي است.
پوشاندن پرده بر کعبه که بيشــتر به هدف حفظ ديوارهاي آن از آسيب هاي 
بيروني و نيز، حرمت نهادن به آن بود، به مرور زمان، از نظر سياسي با اهميت شد. 
پرده خانه خدا بعد از تعويض به قطعات کوچك تقسيم و به نمايندگان و سفراي 

کشورهاي اسالمي و ميهمانان بلندپايه هديه مي شود.)))

1 . موزه و پرده بافي، ص 101.
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موزه حرمين شريفين
موزه حرمين  شريفين در منطقه »ام الجود« در غرب مکه و در مسير قديم مکه 
به جده، کنار کارگاه پرده بافي کعبه واقع است. »معرض عمارةالحرمين الشريفين« 
يا موزه ساختمان حرمين شريفين، در سال 79)) )0)))هـ .ق ) در مکه مکرمه 
ســاخته شــد. اين موزه با هدف نگهداري آثار مهم و تاريخي مسجدالحرام و 
مســجدالنبي تأسيس شد و شامل بخشــي از نمادها و آثار تاريخي است که در 
بازسازي يا توسعه حرمين شريفين  از اين اماکن خارج و در هفت بخش در موزه 

به نمايش گذاشته شده است.
قديمي ترين اثر موجود در اين موزه، ستوني چوبي است که در سال )6ه  . ق 
)) سال بعد از واقعه کربال)  در زمان حاکميت »عبداهلل بن زبير«،  درون کعبه نصب 
شــده بود. کهن ترين اثر مربوط به مســجد النبي نيز، درِ قديمي منبر اين مسجد 
اســت که در سال 969ه  . ش روي آن نصب شده بود.))) درب قديمي کعبه  و 

پلکان قديمي آن، از ديگر آثار قديمي اين موزه است.

1 . موزه و پرده بافي، ص 13.
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برخي آثار موجود در موزه
). تصاوير زيبا از مکه مکرمه، مدينه منوره و مشــاعر مقدس که قديمي ترين 

آن متعلق است به  قرن )) هجري قمري.
). کليــد و قفل کعبه که متعلق اســت به زمان »عبدالحميــد دوم« در عهد 

امپراطوري عثماني.
). درب کعبه که متعلق اســت به زمان »ســلطان مرادخــان چهارم« در عهد 
امپراطوري عثماني در ســال ))0)ه  . ق. اين درب از جنس چوب اســت که با 

روکش نقره و طال ساخته شده.
). قاب هاي حجراألســود که متعلق است به عهد سلطان مراد خان عثماني و 

عهد سعودي.
). ساعت هاي قديمي که متعلق اســت به عهد »عبدالحميد اول« عثماني در 

تاريخ 77))ه  . ق.
6. آدرس: منطقه ام الجود، کيلومتر) جاده قديم مکه-جده
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