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بـرادرش ابومسـعود علـي بـن محمـد      كمك به 

نــام هــر دو بــر روي ســنگي بــدين  ١.انجــام داد

أمــر «: ٢ترتيــب روي ديــوار نوشــته شــده اســت

ــه    ــأمر من ــه ام المــؤمنين ب ــجد عايش بعمــارة مس

 /مغيــث الــرئيس األجــلّ الســيد فخــر الرؤســا و

مغيب الحرمين أبوالنصر إبراهيم بن محمـد بـن   

مسـعود  بى عنه و عن أخيه ذي المحاسـن ا على 

ــن  على  ــد ب ــن محم ــا و على ب ــل اهللا عملهم تقب

الدارين أملهمـا و شـکر سـعيهما وال    فى بلغهما 

  ٣.»قطع من الحرمين أثرهما

  بر پايـه گزارشـي، ابونصـر صـدقات فـراوان     

ختصـاص داد و  را به تهيدستان مکـه و مدينـه ا  

سـال ادامـه   يـك  اين کـار بـه طـور مسـتمر تـا      

از همـين رو، او را مغيـث الحـرم لقـب      ٤.يافت

بر پايه گزارشـي ضـعيف، ابونصـر ايـن      ٥.دادند

ــلجوقي    ــاه س ــلطان ملکش ــان س ــه فرم ــار را ب ک

ارسالن و براي اداي نـذر   پسر آلب .) ق۴۸۵.م(

گفتـه شـده ايـن دارايـي      ٦.وي انجام داده است

سلطان ملکشاه بود که نـذر داشـت تـا    متعلق به 

هــا آن را  پــس از نجــات از حــبس و دشــواري

  ٧.هزينه کند
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  .حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت

  مالکيهاشم 
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  محمد علي پاشا �:ابراهيم پاشا

  مال اهدايي به کعبه: ابرق

اَبرق به معناي چيزي است که در آن سياه و 

يـا سـنگ و گـل و يـا      ٨سفيد همراه شده باشند
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نيـز بـه هـر     ١.در آن آميخته باشـد خاك شن و 

زمين يا کوهي که داراي دو رنگ باشد، ابـرق  

ــي  ــه م ــود  گفت ــان ٢.ش ــا  مک ــدين ن ــايي ب   م دره

ــد  ــود دارنـ ــاز وجـ ــان، ٣.حجـ ــان مورخـ   از ميـ

  تنها ازرقـي از ابـرق بـه معنـاي مـال کعبـه يـاد       

به گفته وي هـداياي كعبـه درون    ٤.کرده است

 8شد كه ابراهيم و اسماعيل چاهي ريخته مي

ــه ــام پاي ــده   هنگ ــدا آن را کن ــه خ ــذاري خان گ

  ٥.بودند

  شــــايد بــــه ســــبب رنگارنــــگ بــــودن و

هـا را ابـرق    آن گوناگوني ايـن امـوال اهـدايي،   

مردم براي اين مال حرمت فـراوان  . اند گفته مي

و بــاور داشــتند کــه ايــن مــال در   قائــل بودنــد

با مالي ديگر آميخته شود، موجب  صورتي که

آن خواهــد شــد وکمتــرين گرفتــاري   نــابودي

دارنـده چنـين مـالي، دشـوار شـدن جـان        براي

به گزارش ازرقي از عبـداهللا بـن    ٦.کندن اوست

ــه  جــان دادن جــواني از پــردهزراره،  داران کعب

 ۴۰۰دشوار شد و پس از اعتراف وي به ربودن 

دينار از اموال كعبه، پدرش پرداخت آن را بـر  
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  سيد خليل جوادي
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بـه  در تهـاجم  حبشـه   فرمانده سپاه :ابرهه

  مکه پيش از اسالم

هـا از آن   که عـرب  ٨حبشي استنامي ه هبراَ

سـه   گروهي نيز با بيان ريشه ٩.اند استفاده نکرده
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