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پيشگفتار 
در ميان كشورهاي اسالمي ، شناخت عربستان به ويژه براي كساني كه قصد سفر 
بدان كشور را دارند ، به دليل ويژگي هاي منحصر به فردي كه دارد ، از اهميتي 
دوچندان و ضرورتي افزون تر برخوردار است ، زيرا عربستان مركز گسترش 
زمين ، محل هبوط آدم و حوا(ع) ، سرزمين برپاشدن كعبه ،  جايگاه جوشش 
چشمه توحيد و طلوع خورشيد تابناك و حيات بخش اسالم ، زادگاه خاتم 
پيامبران حضرت محمد (ص)،مولودكعبه حضرت على (ع)، صديقه اطهر  فاطمه 
زهرا (س) و يازده تن از اختران تابناك آسمان واليت و امامت(ع) ، محل وقوع 
و شكل گيري تاريخ پرافتخار و خاطره انگيز صدر اسالم ، مهد پيدايش تمدن 
بزرگ اسالمي، مدفن پيامبر رحمت (ص)و آرامگاه كوثر هستي ، و چهار امام و 
پيشواي پاك ، امام مجتبي(ع) ،  امام سجاد(ع) ، امام باقر(ع) ، امام صادق (ع ) 
و بسياري از سادات و بستگان خاندان اهل بيت (ع)، اصحاب و ياران واالمرتبه 
پيامبر (ص) و جايگاه حرم امن الهي ، قبله گاه مسلمانان جهان و محل برگزاري 

بزرگترين همايش بين المللي ساليانه جهان و انجام مناسك حج است.
در طول شبانه روز«مسلمانان رو به سوي مسجد الحرام و كعبه» به نماز مي ايستند 
و همه ساله ميليونها تن براي انجام فريضه حج و يا عمره با قلبي ماالمال از شور 
و عشق و اشتياق به آن ديار سراسر نور و معنويت عزيمت مي كنند و عاشق تر 

از گذشته ، بازگشت دوباره به آن ديار را انتظارمي برند.
آري در آن فضاي نوراني است كه فرياد نيايش هاي عارفانه و برخاسته از جان 
مسلمانان ، درهم مي آميزد و پيوند عميق و وحدت امت اسالمي را به نمايش 

مي گذارد و بدين سان هماره قلب مسلمانان براي حرمين شريفين مي تپد. 
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اميد است اين كتاب با عنايت الهي بتواند اطالعاتي هرچند مختصر در اختيار 
شما عزيزان قرار دهد و در اين سفر معنوي مورد بهره برداري قرار گيرد . از 
آنجا كه هراثري خالي از اشكال نمي باشد ، از استادان محترم و خوانندگان عزيز 
تقاضا مي نمايم بربنده منت نهاده و هرگونه اشكال، راهنمايي و پيشنهاد سازنده 

خود را جهت اعمال اصالحات و بهره مندي الزم اعالم نمايند . 
در پايان از ارشادات و راهنمائي هاي جناب حجت االسالم و المسلين آقاي 
قاضي عسكر معاون محترم آموزش و پ ژوهش بعثه مقام معظم رهبري و جناب 
حجت االسالم و المسلين آقاي نواب معاون محترم امور روحانيون بعثه مقام 

معظم رهبري كمال تشكر و قدرداني را دارم.
همچنين از مسئول آموزش سازمان حج و زيارت جناب حجت االسالم  آقاي 
شهسواري و همكاران محترمشان آقايان اسداللهي و سليمي كه در تدوين كتاب 
حاضر و انتخاب آن به عنوان كتاب آموزشي كارگزاران حج و عمره اينجانب را 

حمايت نموده اند تشكر مي نمايم. 
بر خود الزم مي دانم از خانواده محترم كه با صبر و درايت و حمايت هاي 
فكري، روحي و معنوي و ايجاد محيطي آرام در به ثمر رسيدن اين اثر مرا ياري 

نمودند نيز صميمانه تشكر نمايم. .
با آرزوي توفيق الهي براي همه خدمتگزاران به مهمانان خانه خدا،

پيامبر گرامي اسالم (ص) و ائمه اطهار(ع)
سيد محمد احمدي  
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11 بخش اول
 جغرافياي عربستان سعودي
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شبه جزيره عربستان 
بين        و  درجه   56 تا   34/4 جغرافيايي  طول  بين  عربستان  جزيره  شبه   
خط العرض 16/30 تا 32 درجه در نيمكره شمالي زمين و شمال خط 
استوا و جنوب غربي آسيا واقع و سرزميني خشك ، كه از سه طرف در 
حصار آب قرار گرفته است. در ناحيه غرب آن درياي سرخ و در ناحيه 
جنوب اقيانوس هند و در شرق آن درياي عمان و خليج فارس و در 

قسمت شمالي با كشورهاي عراق و اردن ارتباط زميني دارد. 

شبه جزيره عربستان از نظر جغرافيايي به پنج ناحيه تقسيم مي شود : 
1- ناحيه حجاز : سواحل شرقي درياي سرخ را به نام حجاز مي شناسند. 
.2- ناحيه تهامه : جنوب غربي شبه جزيره عربستان و جنوب حجاز را 

تهامه مي نامند.
3- ناحيه نجد : شرق ناحيه حجاز و مركز شبه جزيره عربستان را منطقه 

نجد مي نامند.
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4- ناحيه عروض : كل منطقه شرقي شبه جزيره كه شامل قطر ، بحرين ، 
عمان و استان الشرقيه عربستان سعودي در ناحيه عروض قرار دارد.

5- ناحيه يمن : اين ناحيه شامل جنوب شبه جزيره است كه كشور يمن 
را تشكيل مي دهد.

عربستان سعودي 
منطقه  در  آسيا(1)  قاره  كشورهاي  از  يكي  سعودي  عربستان  كشور 
كيلومترمربع  مساحت 690ر149ر2  با  كه  (2)است  خاورميانه  استراتژيك 
بزرگترين كشور شبه جزيره عربستان محسوب مي گردد و حدود 3/4 

شبه جزيره را در برگرفته است .
همسايگان عربستان سعودي 

عربستان سعودي از جنوب با يمن و عمان و از شرق با كويت ، بحرين، 
قطر و امارات متحده و بخشي از خليج فارس و از شمال با عراق و اردن 
همسايه بوده و از غرب به درياي سرخ محدود مي باشد ، و با همسايگان 
خود داراي 431ر4 كيلومتر مرز زميني است كه با اردن 744 كيلومتر، عراق 
814 كيلومتر ، كويت 222 كيلومتر ، قطر 60 كيلومتر ، امارات متحده 457 
كيلومتر، عمان 676 كيلومتر و با يمن 458ر1كيلومتر مرز مشترك دارد و 
طول ساحل آن 640ر2 كيلومتر مي باشد كه از اين مقدار 988ر1كيلومتر 

ساحل درياي سرخ و 652 كيلومتر ساحل خليج فارس مي باشد.

1 -آسيا با مساحتي بيش از 44 ميليون كيلومترمربع بزرگترين قاره كره زمين است كه بيش از 1/4 مساحت كل خشكي هاي زمين (135 ميليون 

كيلومترمربع ) را دربرگرفته و 60 درصدجمعيت دنيارادرخودجاي داده است .

2 -خاورميانه (Middle East) اصطالحي است كه براي اولين بار در سال (1920 م) توسط يك افسر امريكايي به كارگرفته شدوپس از آن به تدريج 

در ميان سياستمداران كشورها رايج گرديد. سازمان ملل اين اصطالح را درسال (1948م)پذيرفت.
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محيط كشور عربستان سعودي حدوداً 070ر7 كيلومتر مي باشد.

عوارض طبيعي 
عربستان سعودي داراي سلسله ارتفاعات عظيمي است كه درغرب از جنوب 

به شمال متمايل بوده و سپس به سوي شمال شرقي امتداد مي يابد.
سلسله كوه هاي (سراه) از جمله ارتفاعات غربي است كه آن را (جبال 
حجاز) نيز ناميده اند و از شمال تا جنوب در برابر درياي سرخ كشيده 
كوه  رشته  در  قله  بلندترين  باشد.  مي  آن 670ر1كيلومتر  طول  و  شده 
هاي غربي (راس الصبح) نام داشته و 133ر3 متر ارتفاع دارد.بيابان هاي 
هاي  بيابان  كه  باشد  مي  الخالي  ربع  و  دهنا   ، نفود  كشور  اين  معروف 
هيچ  زيستن  اجازه  كيلومترمربع  حدود 000ر550  وسعت  با  ربع الخالي 

گونه جانداري را به خود نداده است.  
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آب و هوا 
عربستان سعودي درشمار خشك ترين و گرمترين مناطق دنيا قرار دارد 
و داراي دو فصل تابستان و زمستان مي باشد كه درتابستان گرم و در 
زمستان معتدل (متمايل به سرد)مي باشد.كه در قرآن كريم نيز به سفر 
كاروانها در اين دو فصل اشاره شده است : [  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
فصل  قريش)]  . (سوره  الصيف  و  الشتاء  رحله  قريش*ايالفهم  اليالف 
تابستان از اوايل ارديبهشت ماه شروع شده و تا اواخر مهرماه ادامه دارد و 
فصل زمستان از اوايل آبان ماه تا اواخر فروردين مي باشد. رطوبت هواي 
عربستان بيشتر ناشي از بخار آب هاي درياي سرخ و خليج فارس است . 
در اين كشور بارندگي بسيار كم مي باشد و بعلت وزش بادهاي موسمي 
در نقاط مركزي ، ميزان بسيار ناچيزي از باران هاي اقيانوس هند در اين 
منطقه نفوذ مي كندو گاهي نيز رگبارهاي تند و كوتاه به صورت غيرعادي 

مي بارد. ميزان بارندگي ساليانه حدود 81 ميليمتر مي باشد.
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آب هاي سطحي بيشتر در مناطق غرب و جنوب غربي آن وجود دارد ، 
در زمينه كنترل آب هاي سطحي با احداث 185 سد در مناطق مختلف 
كشور حدود 800 ميليون مترمكعب آب ذخيره سازي مي شود و همچنين 
نيازهاي  تامين  براي  دريا  آب  كردن  شيرين  تالش  راه  در  كشور  اين 
روزانه،موفق شده است با نصب30 دستگاه آب شيرين كن درسواحل 
آب آشاميدني  روزانه 3 ميليون مترمكعب  سرخ  درياي  و  فارس  خليج 

تامين نمايد .(1)
ذخائر و منابع طبيعي 

عربستان سعودي داراي منابع و ذخاير طبيعي غني و گسترده اي است كه 
عبارتند از: نفت ، گاز ، طال ، نقره ، مس ، سنگ آهن ، اورانيوم ، فسفات، 

سنگ مرمر ، روي ، بوكسيت، پتاسيم ، نمك و آهك و ....
كشاورزي 

عربستان سعودي داراي 000ر40كيلومترمربع زمين قابل كشت بوده و از 
نظر توليدات كشاورزي بهترين محصول آن خرما مي باشد و 15ميليون نفر 
نخل خرما دارد و ديگر محصوالت كشاورزي آن عبارتند از : گندم ، جو ، 
ذرت ، توتون ، قهوه وصيفي جات.  عربستان سعودي در زمينه كشاورزي 
به خصوص گندم ، خرما ، لبنيات و مرغ به خودكفايي رسيده است. اين 
كشور با ايجاد شركت هاي كشاورزي و ارائه خدمات كارشناسي و وام 
بدون بهره و خريدمحصوالت كشاورزي باقيمت تشويقي ازكشاورزان 

باعث پيشرفت كشاورزي گرديده است.

1 - عربستان سعودي (توسعه و پيشرفت)،سفارت عربستان سعودي در ايران
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جمعيت 
با  برابر  م)   2008) سال  درنيمه اول  برنامه ريزي  آمار وزارت  برابرآخرين 
(1428هـ . ق) جمعيت عربستان سعودي 000ر147ر28 نفر مي باشدكه 
(مهاجر)مقيم  خارجي  نفروافراد  بومي000ر571ر22  افراد  ميان  دراين 
اين كشور000ر576ر5 نفراست كه مقاديرآماري آن به شرح ذيل مي  باشند:

-درصد رشد جمعيت : 2 درصد
- ميانگين سني : 21/5 سال

- نسبت مردان به زنان : 105 به 100
- ميانگين سن زندگي : 76 سال (مردان 74 سال و زنان 78 سال)

- ميزان تولد : 29 درهزارنفر
- ميزان مرگ و ميز :2/5 درهزارنفر
- ميزان افراد باسواد : 80 درصد

- سن حق راي  : 21 سال 
تقسيمات كشوري 

عربستان سعودي به 13 استان (منطقه) تقسيم شده ودرراس هراستان اميري 
با حكم پادشاه منصوب مي گرددكه تمامي اميران(استانداران)ازشاهزادگان 

مي باشند.اين استان ها عبارتنداز : 
1- رياض (رياض)  2- مكه (مكه مكرمه)   3- مدينه (مدينه منوره )

4- حائل (حائل)     5- الشرقيه (دمام)        6- قصيم (بريده)
9- عسير (ابها) 7- تبوك (تبوك )   8- الباحه (الباحه) 

10- نجران (نجران) 11- جوف (سكاكا)    12- جيزان (جيزان)
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13- حدودالشماليه (عرعر)(1)  

پايتخت و شهرهاي مهم 
پايتخت عربستان سعودي شهر رياض مي باشد كه در مركز كشور قرار 
دارد و جمعيت آن بيش از 000ر600ر4 نفر مي باشد (2)و با آنكه چند 
دهه از انتخاب آن به عنوان پايتخت  نمي گذرد ، توسعه چشمگيري يافته 
است. پس از رياض ، مهمترين شهر سياسي و اقتصادي عربستان سعودي 
و پايتخت سابق اين كشور ، شهر جده با جمعيتي حدود 000ر700ر3 
اهميت خود را حفظ كرده است و مقامات  نفر مي باشد كه هنوز نيز 
سياسي چند ماه از سال را در اين شهر مي گذرانند و شهرهاي مهم ديگر 

آن عبارتند از :
مكه ، مدينه ، دمام ، تبوك ، طائف ، ينبع و ...

1 - اسامي داخل پرانتز مركز استان مي باشد
2 - بر اساس آخرين آمار سال 2007 ميالدي
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بنادر مهم 
عبارتند از جده ، ينبع ، دمام ، راس التنوره و خفجي، كه بنادر جده و 
ينبع به درياي سرخ متصل بوده و بندرجده در استان مكه واقع و يك 
بندرتجاري– مسافرتي مي باشدوبندر ينبع در استان مدينه واقع و عالوه 
مسافرتي يك بندر نفتي نيز است و نفت خام  بر فعاليت هاي تجاري – 
از طريق خط لوله از استان الشرقيه به اين بندر منتقل و صادر مي گردد. 
به  و  بوده  واقع  الشرقيه  استان  در  كه  خفجي  و  التنوره  دمام،راس  بنادر 
خليج فارس متصل مي باشند. بندرراس التنوره يك بندركامال نفتي است و 
بندر دمام عالوه بر فعاليت نفتي يك بندر مسافرتي - تجارتي نيز محسوب 
مي گردد و بندرخفجي يك بندر تجاري - نفتي مي باشد.ازسال(2005م)
تجارى  منطقه  سرخ  درياى  درساحل  رابغ  درمنطقه  عبداله  بدستورملك 

اقتصادى بنام «مدينه االقتصاديه ملك عبداهللا»درحال ساخت مى باشد 
مبادي ورودي زائرين به كشور عربستان سعودي 

هفده محل ورود به كشور عربستان سعودي از طريق دريا ، زمين و هوا 
در نقاط مركزي ، شرقي ، شمالي ، غربي و جنوبي وجود دارد كه مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
مبادي ورودي زميني :

مبادي ورودي زميني عبارتند از : حاله ، عمار ، جديدت ، عرعر ، الرقعي، سلوي 
،پل ملك فهد (متصل به بحرين) ، الخضراء ، اطرال و علب كه مرز عرعر از 
شلوغ ترين مبادي ورودي زميني مي باشد و از نقطه نظر پذيرش تعداد حاجيان 

بعد از فرودگاه بين المللي ملك عبدالعزيز در شهر جده در رده دوم قرار دارد.
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مبادي ورودي دريايي :
مبادي ورودي دريايي عبارتند از : بندر جده ، بندر ينبع ، بندر دمام 

مبادي ورودي هوايي :
 ، (جده)  عبدالعزيز  ملك  فرودگاه   : از  عبارتند  هوايي  ورودي  مبادي 
فرودگاه  و  (دمام)  فهد  ملك  فروردگاه  (رياض)،  خالد  ملك  فرودگاه 

مدينه منوره .
شمال  كيلومتري  فاصله 20  در   ، عبدالعزيز  ملك  نام  به  جده:  فرودگاه 
از  يكي   ، مربع  كيلومتر   105 وسعت  با  و  است  شده  واقع  جده  شهر 
پيشرفته ترين فرودگاه هاي دنيا مي باشد كه بر روي بيش از 40 شركت 
هواپيمايي خارجي باز است اين فرودگاه در سال (1981م) برابربا(1360 

هـ.ش ) افتتاح شد و داراي سه ترمينال به شرح ذيل مي باشد :
مسافرين خطوط  (ترمينال جنوبي):كه مورداستفاده  شماره 1  ترمينال   – الف 

هوايي سعودي است.
شركتهاي هواپيمايي  مسافرين  به  ب–ترمينال شماره 2(ترمينال شمالي):كه 

خارجي اختصاص دارد.
ترمينال  اين   :  ( الحجاج  مبني   – حجاج  شماره 3 (ترمينال  تــرمينال   – ج 
مخصوص حجاج مي باشد كه به شيوه منحصر به فرد با 210 عدد چادر 
نسوز در 2 فاز جداگانه مسقف گرديده كه براي نقل و انتقال 000ر80 زائر 
در يك روز پيش بيني شده است . اين ترمينال صرفًا جهت انجام عمليات 
حج احداث گرديده و در سال 2/5 ماه (از 25 شوال تا دهم محرم ) فعال  
مي باشد و در ماه هاي رجب ، شعبان و رمضان كه ازدحام زائرين عمره 
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زياد است نيز به صورت غيررسمي مورد استفاده قرار مي گيرد فاصله 
جحفه  كيلومتروتامسجد   95 مكه  كيلومتروتا  تامدينه 376  فرودگاه  اين 
124 كيلومتر مي باشد.درسال(2007م)ملك عبداله دستوربازسازى اين 

فرودگاه را صادر كرده است.
فرودگاه  مدينه : در14كيلومتري  شمال شرقي  شهر مدينه  انتهاي شارع مطار  
واقع  شده  است  و داراي 6 سالن  مي باشد  كه سالن هاي  1و2 سالن هاي 
وعمره  حج   ايام   در  فقط   فرعي  و  هاي   سالنهاي 3،4،5،6 سالن   اصلي  و 

مورد استفاده  قرار مي گيرند.
 

دين 
دين رسمي اين كشور اسالم و 99 درصد مردم آن مسلمان هستند كه 
89 درصداهل تسنن (حنبلي و مالكي كه برخي از آنان متاثر از گرايشات 
اديان  و  ها  فرقه  درصد  يك  و  شيعه  درصد   10 و  مي باشند  وهابيت ) 

مختلف (كه اكثراً مهاجرين هستند) مي باشند.
تعداد شيعيان در عربستان سعودي حدود دو ميليون و هشتصد هزار نفر 
مي باشد و ده درصد مردم عربستان سعودي را تشكيل مي دهند كه در 
مناطق (استانهاي) الشرقيه (قطيف ، احساء ، ظهران ، بطحاء ، دمام) و 
مدينه منوره (شيعه اثني عشري) و در استان هاي جنوبي مانند جيزان 

اقليت شيعه اسماعيليه زندگي مي نمايند.
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زبان و خط رسمي 
دوم  زبان  و  است  عربي  سعودي  عربستان  كشور  رسمي  خط  و  زبان 
مراكز   ، دولتي  ادارات  در  بيشتر  انگليسي  زبان  كه  باشد  مي  انگليسي 
تجاري و دانشگاهها مورد استفاده قرار مي گيرد. عالوه بر آن ، زبان هاي 
مختلفي همچون اردو ، پشتو ، تركي استانبولي و ... نيز در ميان مهاجرين 

رايج است.

پرچم:
 پرچم اين كشور مستطيل شكل و به رنگ سبز است و در وسط آن برفراز 

شمشيري به خط ثلث و به رنگ سفيد نوشته شده است: .
« ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا »

نشان رسمي
كه  است  شمشير  دو  ميان  در  خرما  نخل  يك   ، كشور  اين  نشان رسمي 
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بن سعود (1179- محمد  زمان  از  نشان  اين  اند  كرده  قطع  را  يكديگر 
1139 هـ ق) تاكنون رواج دارد .

 
روز ملي

روز ملي عربستان سعودي روز 23 سپتامبر برابر با اول مهرماه مي باشد 
كه در اين روز در سال (1932 م) برابر با (1311 هـ ش) ملك عبدالعزيز 
رسمًا  را  سعودي  عربستان  پادشاهي  كشور  موجوديت  عبدالرحمن  بن 
اعالم كرد كه به «يوم الوطني» معروف بوده واز سال(2005 م)به دستور 

ملك عبداله تعطيل رسمي اعالم شده است .

تقويم 
مي شود  خوانده   « ام القري   » تقويم  كه  سعودي  عربستان  رسمي  تقويم 
طبق ماههاي دوازده گانه هجري قمري تنظيم شده واول محرم آغازسال 

وآخرذي الحجه پايان سال محسوب مي گردد.
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تعطيالت رسمي كشور 
به  كه  گردد  مي  برگزار  دهه  دو  در  سعودي  عربستان  رسمي  تعطيالت 
مناسبت عيد سعيد فطر از بيست و پنجم ماه رمضان تا پنجم شوال و به 
مناسبت عيد سعيد قربان از پنجم تا پانزدهم ذي الحجه تعطيل رسمي 
مي باشد و از سال( 2005 م)به دستور« ملك عبداله» روزملي عربستان نيز 

تعطيل رسمي اعالم شد.

ساعت (زمان) 
ساعت اين كشور سه ساعت جلوتر از ساعت گرينويچ (GMT) مي باشد 
و اختالف ساعت آن با كشور جمهوري اسالمي ايران 30 دقيقه عقب تر است.

ساعت كار در بيشتر دواير دولتي از ساعت 7:30 صبح آغاز و ساعت 
14:30 پايان مي يابد ليكن بيشتر شركتها و موسسات خصوصي و بانكها 
و برخي ادارات در دو نوبت صبح از ساعت 13-8 و بعدازظهر از ساعت 

19-16 فعاليت مي نمايند.

پول رسمي 
«ريال سعودي» پول رسمي رايج است و به 20 قروش تقسيم مي شود كه هر 
قروش 5 هلله است (دالر آمريكا حدود 3/75 ريال ارزش دارد) و بصورت 
اسكناس (1، 5 ، 10 ، 20 ، 50 ، 100 ، 200 و 500) ريالي در دسترس مردم 
مي باشد. (البته يك ريالي سكه نيز موجود مي باشد) و از يك ريال كمتر 

سكه هاي نصف ريال و ربع ريال نيز وجود دارد كه كاربرد چنداني ندارد.
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اوضاع اقتصادي 
كاهش  يا  افزايش   . است  متكي  نفت  بر  كلي  طور  به  عربستان  اقتصاد 
دهد.برخي  تاثيرقرارمي  تحت  كشورراشديداً  اين  اقتصاد  نفت  قيمت 

آماراقتصادي عربستان سعودي بشرح زيرمي باشد:
شناخته  ذخايرنفت  درصد   26) ذخايرنفتي:264/3ميلياردبشكه  حجم   -

شده جهان  و بزرگترين  صادركننده نفت) 
- توان توليد نفت 11 ميليون بشكه در روز 

- ميزان فعلي توليدنفت 000ر475ر9 بشكه درروز (طبق توافقات اوپك) 
در سال (2007م)

- ميزان صادرات نفت 8/9 ميليون بشكه در روز
- ميزان مصرف داخلي نفت 2ميليون بشكه در روز

درصد  با 4/3  پنجم  مرتبه   ، مترمكعب  تريليون  گاز6/5  ذخاير  حجم   -
ذخاير گاز جهان 

- توليد ناخالص داخلي : 376 ميليارد دالر (در سال2008 م)
- صادرات:ميزان صادرات عربستان سعودي براساس آخرين آمارمنتشره  سال 
(2008م) 226/7 ميليارد دالر مي باشد كه 90 درصد آن نفت خام و يا 

محصوالت نفتي مي باشد.
- واردات:ميزان واردات عربستان سعودي براساس آخرين آمار منتشره 
نظيردام  بالغ گرديد.كاالهايي  ميليارددالر  به 64ر82  (2008م)  سال   در 
زنده ومحصوالت دامي ، فرآورده هاي نباتي ، روغنهاي حيواني و نباتي ، 
فرآورده هاي نفتي، محصوالت شيميايي ، پالستيك و الستيك و سلولز، 
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پارچه،  و  نساجي   مواد   ، كاغذي  و  چوبي  صنايع   ، ابريشم  و  پوست 
كفش  وچادر و گلهاي  زينتي، سيمان  وسنگ  وسراميك  وشيشه،  سنگهاي 
وسايل  حمل  ونقل  ازجمله كاالهاي   ، وسايل  وتجهيزات  برقي  قيمتي، 

 اصلي  وارداتي عربستان به شمارمي روند.
به  ساله  پنج  برنامه  تدوين  روند   : ساله  پنج  توسعه  هاي  برنامه   -
برنامه  يك  سال  هرپنج  پس عربستان  ازآن  گردد.  بازمي  سال(1970م) 
توسعه تنظيم واجرا نموده است وازسال (2006 م) برنامه هشتم توسعه 

عربستان تدوين ودرحال اجرا مي باشد.
- نرخ تورم : 4 درصد

- نرخ رشد : 3/5 درصد
- نرخ بيكاري 13 درصد مردان 

- ميزان ذخيره ارزي 34 ميليارد دالر
- ميزان بدهي خارجي 58/6 ميليارد دالر

تعليم و آموزش 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالي عهده دار 
آموزش پسران از دوره ابتدايي تا عالي هستند . رياست عمومي آموزش 
دختران تا چندي قبل به طور كامًال جداگانه عهده دار برنامه آموزشي 
دختران بود كه در اوايل سال (2002 م) طي فرمان پادشاه با ايجاد پست 
قائم مقام وزير آموزش و پرورش در امور آموزش دختران در وزارتخانه 

مزبور ادغام گرديد.
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سال تحصيلي در اين كشور از 20 سپتامبر (اوايل مهرماه ) آغاز شده و 
در 20 ژوئن (اوايل تيرماه ) به اتمام مي رسد. اين كشور داراي دو نوع 
مدرسه (دولتي و ملي) مي باشد و برابر آمار منتشر شده سال (2003) 
در  آموزش  كادر  هزار  از 500  بيش  و  پسر  و  دختر  ميليون  از 6  بيش 
موسسات آموزشي كشور مشغول تحصيل و تدريس مي باشند و تحصيل 

در تمامي سطوح در مدارس دولتي رايگان است .

دانشگاه ها 
عربستان سعودي داراي 8 دانشگاه دولتي به شرح ذيل مي باشد :

دانشگاه ملك سعود :
اين دانشگاه در سال (1957 م) برابر با (1377 هـ ق) در شهر رياض تاسيس 
گرديد و دانشگاه مزبور يكي از بزرگترين دانشگاه هاي عربستان سعودي 
مي باشد. اين دانشگاه داراي دانشكده هاي هنر،كشاورزي،پزشكي،علوم، 
داروسازي ، تعليم وتربيت ، مهندسي ، دندانپزشكي ، علوم كامپيوتر و 
وداراي  بوده  دامپزشكي  و  كشي  پزشكي،نقشه  اطالعات،معماري،علوم 
در  و  ابها  شهر  در  پزشكي  علوم  و  تربيتي  علوم  هاي  رشته  در  شعبه 
رشته علوم اقتصادي و اداري در شهر قصيم مي باشد. زبان آموزش در 
مطالعات  مركز  داراي  و  است  انگليسي  زبان  مهندسي  و  پزشكي  رشته 
علمي  هيئت  اعضاء  تعداد  باشد.  مي  ترجمه  و  زبان  انجمن  دانشگاهي 

3000 نفر و تعداد دانشجويان آن نيز 000ر32 نفر مي باشد.
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دانشگاه اسالمي مدينه منوره :
اين دانشگاه در سال (1961 م) برابر با (1381 هـ ق) در شهر مدينه منوره 

تاسيس گرديد و دانشكده هاي آن عبارتند از :
دانشكده شريعت ، زبان و ادبيات عربي ، تبليغ و اصول دين ، مطالعات 
را  دانشگاه  اين  دانشجويان  بيشتر  حديث.  و  اسالمي  مطالعات   ، قرآني 
جوانان مسلمان كشورهاي اسالمي تشكيل مي دهند كه پس از تحصيل 
به تبليغ آيين وهابيت و سياست عربستان سعودي در خارج از كشور 
مي پردازند. زبان آموزشي در اين مركز فقط عربي بوده و تعداد استادان 

آن 400 نفر بوده و تعداد دانشجويان آن 2700 نفر مي باشد.
دانشگاه صنعت نفت و معادن ملك فهد :

ظهران  شهر  در  ق)  هـ   1383 برابر(  م)   1963) سال  در  دانشگاه  اين 
تاسيس گرديد. اين دانشگاه داراي دانشكده هاي علوم ، مهندسي تطبيقي، 
مديريت ، صنايع و محيط زيست مي باشد. اين دانشگاه داراي 750 استاد 

و 6000 دانشجو مي باشد.
دانشگاه ملك عبدالعزيز :

اين دانشگاه در سال (1967 م) برابر با (1387 هـ ق) در شهر جده نخست 
به عنوان يك دانشگاه خصوصي و ملي به سرپرستي ملك فيصل تاسيس 
تبديل  دولتي  دانشگاه  به  وزيران  شوراي  مصوبه  به  بنا  سپس  و  گرديد 
گرديد. اين دانشگاه داراي دانشكده هاي هنر و علوم انساني ، اقتصاد و 
علوم اداري ، علوم دريايي ، زمين شناسي ، مهندسي ، پزشكي و علوم 
پزشكي ، تعليم و تربيت وعلوم هواشناسي مي باشد و تعداد اعضاي هيئت 
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علمي 1500 نفر و تعداد دانشجويان آن نيز 000ر24 نفرمي باشد.
دانشگاه اسالمي امام محمدبن سعود :

اين دانشگاه در سال (1974 م) برابر با (1394 هـ ق) در شهر رياض 
تاسيس گرديد و در شهرهاي قصيم و احساء و جيزان نيز شعبه دارد.

دانشكده هاي اين دانشگاه عبارتند از :
شريعت ، تبليغ و اصول دين ، علوم اجتماعي ، در شهر رياض - شريعت 
و اصول دين ، عربي و اصول اجتماعي در شهر قصيم - عربي و مطالعات 
اسالمي در شهر احساء - شريعت و اصول دين ، عربي و علوم ا جتماعي 
در شهر جيزان - همچنين اين دانشگاه داراي انجمن تعليم عربي و مركز 
دانشگاه  اين  اساتيد  باشد.  مي  رياض  شهر  در  دختران  ويژه  مطالعات 

1500 نفر و تعداد دانشجويان آن به 200ر14 نفر مي رسد.
دانشگاه ملك فيصل :

دمام  شهر  در  ق)  هـ  با( 1395  برابر  م)   1975) سال  در  دانشگاه  اين 
تاسيس گرديد و داراي دانشكده هاي كشاورزي ، صنايع غذايي ، تعليم 
و تربيت و دامپزشكي ، مديريت و نقشه كشي بوده و شعبه اي نيز در شهر 
هفوف دارد كه در رشته هاي پزشكي و علوم پزشكي فعاليت مي نمايد. 

تعداد استادان 550 نفر و تعداد دانشجويان 5200 نفر است .
دانشگاه ام القري :

اين دانشگاه در سال (1979 م) برابر با( 1399 هـ ق) در شهر مكه مكرمه 
تاسيس گرديد و داراي دانشكده هاي شريعت ، مطالعات اسالمي ، تعليم 
ادبيات  و  زبان   ، دين  اصول  تبليغ   ، تابعه  علوم  و  مهندسي   ، تربيت  و 
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انگليسي ، علوم اجتماعي و انجمن زبان عربي مي باشد.
دانشگاه ملك خالد :

اين دانشگاه در سال (1998 م) برابر با (1419 هـ ق) در شهر ابها تاسيس 
شد و با توجه به جديداالحداث بودن آن از امكانات مدرن برخوردار 

بوده و در حال توسعه مي باشد.
- در سال (2003 م) نيز تاسيس دانشگاه غيرانتفاعي از سوي دولت تصويب گرديد.

وضعيت رسانه ها در عربستان سعودي 
خبرگزاري عربستان سعودي: اين خبرگزاري تحت عنوان واس (وكاله 
االنباء السعوديه ) ميباشد كه به انگليسي اختصار SPA ناميده مي شود. 
كامل  طور  به  و  گرديد  تاسيس  (1970م)  سال  در  سعودي  خبرگزاري 
نام  به  اسالمي  خبرگزاري  اينكه  ضمن  كند.  مي  فعاليت  دولت  زيرنظر 

(INA) وابسته به OIC در عربستان مشغول فعاليت است.
طور كامل  به  داخلي  كليه مطبوعات  و  رسانه  اين   : و تلويزيون  راديو 
زيرنظر و كنترل دولت سعودي ( وزارت تبليغات ) اداره مي شوند. راديو 
عربستان سعودي با برنامه هاي درون مرزي به زبانهاي عربي و انگليسي 
ابها  و  دمام   ، رياض   ، جده  شهرهاي  در  راديويي  هاي  فرستنده  داراي 
مي باشد و برنامه هاي برون مرزي به زبان هاي بنگالي ، انگليسي، فارسي 
، فرانسوي ، اندونزيايي ، سوماليايي ، تركي و اردو مي باشد. تلويزيون 
اين كشور در سال (1967 م) راه اندازي شده و ايستگاه مركزي آن در 
شهر رياض است و در شهرهاي جده ، مدينه ، دمام ، قصيم و ابها داراي 
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ايستگاه مي باشد.  برنامه هاي اين تلويزيون به زبان هاي عربي (شبكه 1) 
و انگليسي (شبكه 2) پخش مي گردد.

 : از  عبارتند  داخلي  زبان  عربي  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه   : مطبوعات 
عكاظ، المدينه ، الندوه، اليوم ، البالد ، الرياض ، الجزيره و الوطن كه 
سعودي  و  ديلي  رياض  روزنامه  دو  و  شوند  مي  منتشر  صبح  روز  هر 

گازت،عرب نيوز نيز روزنامه هاي انگليسي زبان اين كشور هستند.
همچنين روزنامه هاي الشرق االوسط و الحيات با سرمايه گذاري عربستان 

سعودي در لندن چاپ و تكثير مي گردد.
شبكه  اين   :  (MBC) االوسط  الشرق  اي  ماهواره  تلويزيوني  شبكه 
شبكه  و  شود.  مي  اداره  لندن  در  سعودي  عربستان  گذاري  سرمايه  با 
ORBIT و همچنين شبكه ART (راديو و تلويزيون عرب ) كه توسط 

سرمايه داران عربستان سعودي تاسيس گرديده اند از جمله رسانه هاي 
خارجي اين كشور مي باشند.

روابط بين المللي  
در  و  شده  ملل  سازمان  عضو  م)   1945 سال(  از  سعودي  عربستان 
سازمانهاي بين المللي يونسكو ، يونيسف ، هواپيمايي ، كار ، بهداشت 
باشد.  مي  عضو  نيز  و...  جهاني  خوارباروكشاورزي   ، اوپك   ، جهاني 
همچنين عضو كشورهاي غيرمتعهد ، اتحاديه عرب ، سازمان كنفرانس 

اسالمي و شوراي همكاري خليج فارس و... مي باشد.
احزاب 
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درعربستان سعودي هيچ گونه حزب سياسي وجود ندارد. درماه ذي الحجه 
سال (1358هـ.ش) جوانان انقالب اسالمي جزيره العرب كه حدود 300 
موجوديت  اعالم  مسجدالحرام  در  حجاج  گروگانگيري  با  بودند  نفر 
نمودند و پس از يك هفته اشغال مسجدالحرام همگي در مسجدالحرام 
در يورش قواي مسلح كشته و يا دستگير شدند و يك دوره محدود نيز                 
اخوان المسلمين مصر در عربستان پايگاه داشت. هم اكنون گروه هاي 
وابسته به القاعده مشهورترين گروه مسلح عربستان سعودي به رهبري 

بن الدن منافع دولت هاي غربي را مورد تهديد جدي قرارداده است.
انتخابات 

اولين دوره انتخابات در عربستان سعودي درخصوص انتخابات اعضاء شوراي 
شهر اين كشور مي باشد كه در سپتامبر( 2004 م) در 178 شهر در13 استان كشور 
برگزار گرديد. كه اين امر در كشور پادشاهي مطلقه عربستان سعودي كه شوراي 
مشورتي غيرانتخاباتي دارد يك حادثه نادر بشمارمي رود ، در اين انتخابات زنان 

حق راي ندارند و مردان از سن 21 سال و به باال حق راي دارند.

نيروهاي نظامي 
نيروي   ، زميني  نيروي   : از  عبارتند  سعودي  عربستان  نظامي  نيروهاي 
نيروهاي  بر  عالوه   ، هوايي  پدافند  نيروي  و  هوايي  نيروي   ، دريايي 
چهارگانه ارتش ، داراي يك گارد ملي (حرس الوطني) و نيروي امنيتي 
(امن العام) مي باشد و نيروي انتظامي در بخش مرور و تنظيم ترددها 
فعاليت مي كنند .  كه فرماندهان ارشد آنها از شاهزادگان بوده و استخدام 
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در ارتش و نيروي انتظامي مستلزم داشتن شرايط ويژه از جمله بايد پدر 
و مادر سعودي االصل باشند.فقط در موارد خاص مي توان از نيروهاي 

كشورهاي ديگر استفاده نمود.

سيستم حكومتي(1)
حكومت عربستان از نوع پادشاهي است و در حقيقت پادشاه زمام امور 
را در تمام موارد برعهده دارد و يا از طرف خود ، اشخاصي را مامور 

انجام كارها مي كند.
شخص شاه در حكومت عربستان سعودي متصدي پست نخست وزيري 

نيز هست و بر سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه نظارت تام دارد.
درواقع نظام حكومتي عربستان را مي توان متعلق به پادشاه و خاندان 
حاكم دانست و حدود اختياراتش را منوط به قدرت و لياقت شخص شاه 

و ميزان نفوذ وي بر خاندان حاكم وارگان هاي مملكتي تعبير كرد.
اگرچه پادشاه اختيار تمامي امور كشور را برعهده دارد اما روند انتقال 

قدرت در اين كشور از پيچيدگي خاص خود برخوردار است .
در حقيقت درمورد روابط درون حكومتي و روند تصميم گيري سياسي 
در عربستان سعودي اطالعات اندكي در دست است و روند جايگزيني 

سياسي نيز در اين كشور از قاعده مذكور مستثني نيست .

1 - خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران
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اولين دوره حكومت سعودي 
دولت مدرن در عربستان سعودي را ملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (ابن 
سعود) در سال (1932 م) تاسيس كرد. اما پايه هاي اولين دولت سعودي 
در قرن هفدهم زماني كه اجداد ابن سعود حكام محلي منطقه كوچك 

درعيه (نزديكي رياض امروز) بودند شكل گرفت .
رييس و موسس خاندان آل سعود در آن زمان «سعودبن محمد» بود كه 
پس از مرگ او در سال (1725 م) پسرش «محمد» ، ملقب به «شيخ  »  

جانشين او شد.
در سال (1745 م )« محمدبن سعود» كه به عنوان جنگجويي مبارز در 
منطقه درعيه شهرتي كسب كرده بود به يك محقق مسلمان افراطي كه 
از روستاي خود به همين دليل تبعيد شده بود پناهندگي داد. اين محقق 

مسلمان « محمدبن عبدالوهاب » نام داشت .
تفسيرمحدود او از اسالم كه بعدها به «وهابيت » معروف شد مورد پسند 
«محمدبن سعود» قرار گرفت . آنها به تدريج با يكديگر صميمي شدند و 
به اتفاق طرحي نو در انداختند كه اساس آن جهاد براي تسخير جغرافيايي 
و تزكيه ديني كل عربستان بود. راهبرد آنها ساده بود . كساني كه وهابيت 
را قبول نمي كردند يا كشته مي شدند يا مجبور به ترك خانه و كاشانه 
بودند . رابطه نزديكي كه بين « عبدالوهاب » و «محمدبن سعود» ايجاد 
شده بود با ازدواج هاي فاميلي و به خصوص وصلتي كه بين «محمدبن 
سعود» و يكي از دختران «عبدالوهاب » انجام گرفت به اتحادي مبدل شد 

كه مي توان آن را بنياد اولين دولت سعودي خواند .
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زماني كه «محمدبن سعود» در سال( 1765 م) درگذشت،« عبدالوهاب» با 
كمك پسر شيخ محمد يعني «عبدالعزيز بن محمد » حمالت نظامي خود 

را به قبايل ديگر ادامه داد.
اين دو به اتفاق هم موفق به تصرف بيشتر مناطق مركز عربستان (نجد) كه 
شهر رياض را نيز دربرمي گرفت ، شدند. اما در جنوب غربي عربستان 
حكام مكه از پيشروي آنها جلوگيري كردند و ديگر قبايل شمال ، جنوب 
و شرق نيز در برابر وهابيون مقاومت كردند. اگر چه «عبدالوهاب» خود 
نيز در سال( 1792 م) درگذشت اما ادامه حمالت «عبدالعزيز بن محمد» 
منجر به غارت كربال (1802م) و تصرف مكه (1803م) شد و در نهايت 

در سال(1803 م) براثر اين خشونت ها به قتل رسيد.
اگرچه نيروهاي وهابي مدينه را نيز در سال( 1805 م) به تصرف خود 
درآوردند اما سلطان عثماني كه خود را متولي و حافظ مكه مي شمرد 
با كمك نظامي حاكم مصر ، مكه و مدينه را به ترتيب در سـال هاي 
   (   1812 م )  و (1813 م) از وهابي ها كه آن زمان از طرف «سعود» پسر 

«عبدالعزيز» رهبري مي شدند بازپس گرفت .
پس از مرگ سعود (1814م) پسرش « عبداهللا » قرارداد صلحي با نيروهاي 
عبداهللا   – مصر  ارتش  حمله  در   – بعد  سال  دو  اما  كرد  منعقد  عثماني 
دستگير و به قسطنطنيه (استانبول امروز) فرستاده شد و چندي بعد در 

همانجا اعدام گرديد.
با مرگ عبداهللا اولين دولت سعودي نيز به سرانجام خود رسيد.
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دومين دوره حكومت سعودي 
در سال (1824م) « تركي » پسر يكي از برادرزادگان «عبدالعزيز» نيروهاي 

مصر را از رياض بيرون راند و اين شهر را به تصرف خود درآورد .
«تركي» در سال (1834 م) مورد سوء قصد قرار گرفت و پسرش «فيصل» 
به جاي او نشست. زماني كه نيروهاي مصري در سال (1838 م) در پس 
انتقامجويي برآمدند «فيصل» نيز دستگير شد و در قاهره زنداني گرديد.

مصريان فردي به نام «خالد» را به جانشيني «فيصل» منصوب كردند كه خالد 
درسال (1841 م) درگذشت و در سال (1843 م) «فيصل» پس از فرار از 

قاهره توانست با كمك قبيله «رشيد» ، حكومت خود را از نو بنيان نهد.
حكومت جديد «فيصل» 22 سال طول كشيد و موجبات نظم و توسعه 
نسبي را فراهم آورد اما پس از مرگ وي در سال (1865 م) كشمكش 
بر سر مسأله جانشيني بين دو فرزند او درگرفت يعني «عبداهللا » برتخت 
سلطنت نشست اما در سال (1871 م) از برادرش «سعود» شكست خورد. 
نزاع بين اين دو برادر باعث شد كه حكومت كنترل نواحي زيادي از 

عربستان مركزي و شرقي را از دست بدهد.
بامرگ «سعود» در سال (1875 م )برادر سوم به نام «عبدالرحمن » براي 
مدت كوتاهي به سلطنت رسيد اما «عبداهللا » در همين سال بار ديگر بر 
اريكه قدرت نشست و تا (1889 م)كه «عبدالرحمن» بار ديگر سلطنت را 

برعهده گرفت براين مسند باقي ماند.
جبيل (شمال  بر  م)  سال( 1835  در  كه  نيز   « «رشيد  قبيله  زمان  آن  تا 
شرقي رياض) حكومت كرده بود نفوذ خود را با حمايت عثماني بر بقيه 
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قلمرو سعودي گسترش داد.
«عبدالرحمن » دو سال ديگر نيز به حكمراني خود ادامه داد اما در سال 

(1891 م) ناگزير به كويت فرار كرد.

سومين دوره حكومت سعودي 
در سال( 1902 م) پسر 22 ساله «عبدالرحمن» به نام «عبدالعزيز» در يك 
حمله شبانه با يك گروه 50 نفري از مردان مسلح كنترل رياض را از 
دست قبيله رشيد خارج ساخت و  «عبدالرحمن» كه چنين رشادتي را از 

فرزند خود ديد به نفع او از سلطنت كناره گيري كرد.
« عبدالعزيز » به حمالت خود ادامه داد تا اينكه باالخره در سال( 1925م)

مكه و مدينه را تحت كنترل درآورد و در سال (1932 م) خود را پادشاه 
عربستان سعودي خواند.

در سال (1933 م) بزرگترين پسر « عبدالعزيز» به نام «سعود» به وليعهدي 
برگزيده شد و پادشاه به منظور برقراري نظم و جلوگيري از هرج و مرج 
و رقابت هاي خانوادگي تصريح كرد زماني كه «سعود» به سلطنت برسد 

«فيصل» برادر كوچكتر او وليعهد خواهد بود. 
« عبدالعزيز » در نوامبر سال (1953 م)در حالي كه ماهها قبل به علت بيماري 
تا حدودي قدرت خودش را به وليعهد يعني «شاهزاده سعود» تفويض كرده 

بود درگذشت و «سعود» خود را پادشاه جديد عربستان سعودي ناميد.
ملك سعود سياست نسبتًا مستقلي را در پيش گرفت . او در سال (1955م) 
در مخالفت با پيمان بغداد (انگلستان ، تركيه ، عراق و پاكستان ) به مصر 
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و سوريه پيوست همچنين در سال( 1956 م) نيز به حمايت از مصر در 
برابر نيروهاي انگليسي و فرانسوي كه كانال سوئز را محاصره كرده بودند 
خواستار  سلطنتي  خانواده  اعضاي  م)   1958) مارس  در  اما  برخاست 
آن شدند كه او تمام اختيارات سياسي و اقتصادي خود را به شاهزاده 
«فيصل» واگذار كند كه در همين راستا دو روز بعد ، انتقال قدرت از 

راديوي مكه اعالم شد.
در  توانست  بود  شده  عصباني  شدت  به  واقعه  اين  از  كه   « سعود   »
دسامبر(1960 م) «فيصل» را مجبور به استعفا كند . وي همچنين موفق 
شد شوراي وزيراني تشكيل دهد كه خود به عنوان نخست وزير در راس 
آن باشد.اما چندي بعد با فشار ديگر شاهزادگان دربار و احتماًالقدرت 
هاي خارجي او بار ديگر شاهزاده «فيصل» را در راس امور گمارد و خود 

براي معالجه كشور را ترك كرد.
در سال (1962 م) «ملك فيصل» زمام امور را بر دست گرفت . چند 
ماه بعد تني چند از برادران خود را به جاي پسران «سعود» در شوراي 

وزيران انتخاب كرد.
«فيصل» تا سال (1965 م) وليعهدي براي خود انتخاب نكرد اما فردي كه 
در اولويت قرار داشت كسي جز برادرش «محمد» نبود كه فيصل او را به 

خاطر عصبي بودن و شرابخواري مناسب تشخيص نمي داد.
پس از او برادر ديگر فيصل يعني«خالد» قرار داشت كه سرانجام براي 

مقام وليعهدي برگزيده شد.
كه  خود  ساله  برادرزاده 36  دست  به  فيصل  ملك  مارس (1975م)  در 
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اتفاقًا او هم «فيصل » نام داشت به قتل رسيد.
فيصل جوان در حقيقت انتقام پدرش را گرفت كه 10 سال قبل در يك 
تظاهرات عليه ورود تلويزيون به كشوركه آن رامغايربا اسالم مي دانست 

براثر تيراندازي پليس كشته شده بود.
پس از مرگ «فيصل» بسياري بر اين عقيده بودند كه برادر كوچكتر او 

«فهد » به علت سوابق و تجربياتش به پادشاهي خواهد رسيد.
فهد از سال (1952 تا 1960م) وزير آموزش و پرورش و از سال (1962تا 

1968م) وزير كشور و از (1968م) عمًال معاون «ملك فيصل» بود.
نزد  آن  اهميت  و  سعود  آل  خانوادگي  اتحاد  سياسي  ناظران   ، واقع  در 
پيش  برخالف  كه  چرا  بودند  گرفته  كم  دست  را  خاندان  اين  اعضاي 
به  «فهد»  و  رسيد  پادشاهي  به  «خالد»   ، «فيصل»  مرگ  از  پس  بيني ها 

وليعهدي منصوب شد.
اما «ملك خالد» پس از انجام چندين عمل جراحي قلب در سال (1982م) 
درگذشت و «فهد» از سوي شاهزادگان ارشد به رهبري شاهزاده محمد، 
به  را   « عبداهللا   » خود   ( (ناتني  برادر  روز  همان  در  شد.  اعالم  پادشاه 

وليعهدي برگزيد.
در اول مارس (1992م) «ملك فهد» متني را كه قانون اساسي حكومت 
ناميد در 83 اصل و 4 فصل اعالم كرد كه در فصل دوم اين قانون تصريح 

شده است « پادشاهي از پسران ابن سعود به پسران آنها مي رسد » .
البته نبايد فراموش كرد در عربستان سعودي نقش علماي وهابي در روند 

جايگزيني پادشاهان نقشي حساس و درخور توجه است .
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طبق سنت ، پادشاه جديد نخست نيازمند اعالم وفاداري ديگر شاهزادگان 
است سپس اين برعهده علماست كه پادشاه جديد را « ولي امر » اعالم كنند.

به  بخشيدن  مشروعيت  حقيقت  در  علما  طرف  از  رهبري  اعالم  اين 
جايگزين جديد است و در ضمن بيانگر رابطه نزديك بين آل سعود و 

فرقه وهابيون نيز هست .
زمان به سلطنت رسيدن «ملك فهد» مصادف با اوج رونق نفتي و افزايش 
دالرهاي نفتي بود كه عربستان سعودي را از يك كشور صحرايي فقير و يك 

جامعه قبيله اي منزوي به يكي از قدرت هاي بزرگ اقتصادي تبديل كرد.
روابط آمريكا و عربستان سعودي تقويت  زمان حكومت ملك فهد  در 
شد و پس از عمليات طوفان صحرا كه پس از حمله عراق به كويت و 
عربستان سعودي از طرف آمريكا و متحدانش در منطقه به وقوع پيوست 

اين رابطه در ابعاد نظامي نيز گسترش يافت .
سوي  از  صهيونيستي  رژيم  شناسايي  طرح  هشتاد  دهه  در  فهد»  «ملك 
در  سران  اجالس  در  عربي  كشورهاي  رهبران  و  كرد  مطرح  را  اعراب 

«فاس » مغرب اين طرح را تصويب كردند.
الحرمين  خادم   » نام  و  حذف  را  «ملك»  لقب  1986م)  سال(  در  وي 
الشريفين» را براي خود برگزيد. فهد در سال (1995م) دچار يك سكته 
مغزي شد و از نظر جسمي تحليل رفت و مجبور به استفاده از صندلي 
چرخدار شد و گرچه هنوز پادشاه بود اما از آن زمان به بعد اداره امور 

روزمره كشور با وليعهدش «اميرعبداهللا» بود.
پس از مرگ « ملك فهد » در اول آگوست (2005م) برابر با (دهم مرداد 
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1384 هـ . ش) همانطور كه پيش بيني مي شد « ملك عبداهللا ً به تخت 
سلطنت تكيه زد و در تغييرات جديد قدرت ، « سلطان بن عبدالعزيز » 
وزير دفاع و معاون دوم نخست وزير نيز به مقام وليعهدي و معاون اولي  

نخست وزير رسيد.
سال  از  و  وليعهدي  دار  عهده  (1982م)  سال  از  كه  ساله   82 «عبداهللا» 
(1995م) با سكته مغزي ملك فهد عمًال عهده دار امور مملكتي اين كشور 
شده بود از قبيله « شمر » يكي از جناح هاي مهم سياسي عربستان است .

پس از آنكه «شيخ عبدالعزيزبن عبداهللا» ال شيخ، مفتي قدرتمند و با نفوذ 
اين كشور با صدور بيانيه اي از مردم خواست تا با پادشاه و وليعهد جديد 
بيعت كنند ، شبكه هاي تلويزيوني اين كشور از بيعت علماء، نمايندگان 

قبايل ، نظاميان و نمايندگاني از توده مردم با حاكمان جديد خبردادند.
«ملك عبداهللا» نيز در اولين اظهارنظر خود در مقام پادشاهي وعده داد 
عدالت را اجرا كند ودر اين راه قرآن و اسالم را هدايت گر خود خواند 
پادشاه عربستان طي اين مدت اقدامات موثري در عرصه هاي مختلف به 
عمل آورده است كه آزاد كردن چند زنداني سياسي ، ايجاد شوراي عالي 
امنيت ملي ، پيوستن به سازمان تجارت جهاني ، بستن بودجه ساليانه 
كشور ،بهبود نسبي وضعيت زنان ، بازشدن فضاي فرهنگي ، ايجاد چند 

شهر و شهرك اقتصادي عمده ترين اقدامات وي بوده است .
در مقابل اين موفقيت ها ، مسايلي مانند بيكاري ، فساد مالي و اداري ، 
نبودن آزادي هاي مدني و سياسي ، اقدامات مسلحانه گروه هاي مخالف 
پاسخ  تاكنون  دولت  كه  است  تهديداتي  ثروت  عادالنه  توزيع  عدم  و 
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شايسته اي به آنها نداده است .
شايد يكي ديگر از مشكالتي كه نظام حكومتي اين كشور را در زمان 
حاضر تهديد مي كند ادامه اختالف ها براي تعيين معاون دوم نخست 

وزير يا به تعبير ديگر وليعهد آينده است.
اولي  معاون  منصب  وليعهد  و  وزيري  نخست  مقام  پادشاه  عربستان  در 

نخست وزير را هم برعهده دارند.
مقام معاون دومي نخست وزير را تا تابستان سال گذشته « سلطان بن 
وليعهدي  به  وي  فهد  ملك  مرگ  از  پس  اما  داشت  برعهده  عبدالعزيز» 
رسيد و تاكنون كسي به اين منصب گماشته نشده است و ادامه اختالفات 
موجب شده است تا وي همزمان با وليعهدي ، مقام وزارت دفاع را نيز 

برعهده داشته باشد.
«عبداهللا بن عبدالعزيز» در اكتبر سال (2006 م) با صدور فرماني هياتي با 
نام « شوراي بيعت » تاسيس كرد تا درباره شاه و وليعهد آينده عربستان 

تصميم گيري كنند.
هستند.  حيات  قيد  در  كه  است  عبدالعزيز  پسران  از  متشكل  شورا  اين 
عبدالعزيز  ذكور  فرزندان  از  يكي  چنانچه   ، شاه  جديد  فرمان  براساس 
فوت كند شاه يكي از پسران او را به عضويت شوراي بيعت انتخاب 

خواهد كرد.
شاه  انتخاب  به  وليعهد  و  شاه  پسران  از  نفر  دو  شورا  اين  در  همچنين 
پشت  و  صورت محرمانه  به  شورا  اين  نشست  داشت.  خواهند  شركت 
سوگند  جلسه  اولين  در  شورا  رئيس  و  شود  مي  برگزار  بسته  درهاي 
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ياد مي كند كه به نظام پادشاهي و اتحاد خانواده حاكم و وحدت ملي 
كشور پايبند است. شوراي بيعت بالفاصله پس از فوت شاه موظف است 
با وليعهد او بيعت كند و شاه جديد با مشورت شورا وليعهد جديد را 

انتخاب خواهد كرد.
معرفي  وليعهدي  نامزد  عنوان  به  را  نفر  سه  حداكثر  تواند  مي  پادشاه 
خود  نامزدهاي  بود  خواهد  موظف  نپذيرفت،   را  آنها  اگر  وشورا  كند 
را به شاه معرفي كند. درصورت اختالف ميان شاه و شورا، نامزدي كه 
بيشترين آراء را به دست بياورد به عنوان وليعهد انتخاب خواهد شد. در 
هر صورت انتخاب وليعهد نبايد بيش از 30 روز پس از انتخاب پادشاه 
جديد طول بكشد .شوراي بيعت چنانچه تشخيص دهد شاه قادر به اداره 
كشور نيست و كميته پزشكي آن را تاييد كند وليعهد به عنوان شاه جديد 

زمام امور را به دست خواهد گرفت.
بنيانگذار  عبدالعزيز  پسران  ميان  از  فقط  شاه  اساسي  قانون  براساس 
عربستان انتخاب خواهد شد. با توجه به اينكه پسران عبدالعزيز در سنين 
بااليي قرار دارند مسئله پادشاهي به صورت يك معضل در خاندان آل 
سعود درآمده است. «عبداهللا بن عبدالعزيز» براي پايان دادن به اين معضل 

شوراي بيعت را تاسيس كرده است. 
عضويت در شوراي بيعت به مدت 4 سال مي باشد و درصورت موافقت 
پادشاه و ديگر اعضاء قابل تمديد خواهد بود و حداقل سن عضويت 
در اين شورا 22 سال مي باشد، رييس شورا از بين مسن ترين فرزندان 
«ملك عبدالعزيز»انتخاب خواهد شد و معاون وي نيز بايد از ساير اعضاء 
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به لحاظ سني مسن تر باشد 
اركان حكومتي در عربستان 

اركان حكومت در عربستان سعودي بر چهارپايه استوار است :
الف - پادشاه 

ب - هيأت وزيران 
ج - مجلس شيوخ (كه از روساي قبايل تشكيل شده و بيش از 400 نفر 

مي باشد)
د - استانداران : كه از بين شاهزادگان انتخاب شده و با حكم پادشاه 
گويند.پس  مي  امير  آنان  به  گردندو  مي  منصوب  كشور  وزير  ابالغ  و 
از  و  باشند  مي  استان  درهر  اجرايي  مقام  ترين  عالي  وزيران  هيات  از 
اختيارات تام برخوردار بوده و وظيفه اجراي سياست هاي كلي و امور 

اجرايي را در منطقه به عهده دارند.
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بخش دوم
 اماكن حرمين شريفين
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فصل اول 
ميقات(1)

معني اصطالحي ميقات : محلي كه احرام از آنجا بسته شود را ميقات 
گويند ولي معاني آن بسيار است، اما آنچه مورد اهميت است ، اين است 
كه بايد بداني (ميقات ) اسم زمان است كه برمكان اطالق شده است و 
اين يعني مكان و نيز زمان ! يعني كه در مكان نيز حركت  يعني كه سكون 

هرگز ! يعني كه حج همه اش حركت است .
با  ديدار  معني  به  و   ، باشد  مي  سفر  حساس  مراحل  از  يكي  ميقات، 

پروردگار و وعده تسليم به فرمان اوست .
ميقات : محل پذيرش توبه ، و بازگشت به خداست .

ميقات: محل نيت ، قصد ، عزم قلب ، انگيزش دل و آغاز سفر معنوي است.
ميقات : محل ورود از ماده به معني ، و از ذلت به عزت است .

ميقات : محل ورود به محشر خلق و شروع قيامت صغري است .
ميقات : محل آموزش و تعليم مكتب ابراهيمي است .

و باالخره ميقات : آغاز زيارت خانه خداست .
موقعيت ميقات ها :

احرام عمره (تمتع و مفرده ) بايد از ميقات بسته شود و به دليل وجود 
مسيرهاي مختلف،متعدد و در پنج مكان مي باشد. 

1- . راهنماي حرمين شريفين – ابراهيم غفاري ، ج3،ص 46
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1- مسجد شجره (1)
اين مسجد در 8 كيلومتري جنوب غربي مدينه مي باشد و ميقات كساني است 
كه از شمال عربستان و از طريق مدينه منوره به مكه مكرمه مي روند و فاصله 

آن تا مكه مكرمه 419 كيلومتر مي باشد.

1- كه آن را ذوالحفيه و آبار علي (ع) نيز مي نامند.
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ميقات مسجد شجره ، ميقات پيامبراكرم (ص) و معتبرترين ميقاتها است.چاههايي 
در نزديكي مسجد شجره (شمال شرقي مسجد) قرار دارند كه حضرت علي(ع) 
با دست مباركشان جهت آبياري زمين هاي كشاورزي خود حفر نموده بودند و 
جالب آنكه آب اين  چاهها شيرين و آب چاه هاي ديگر شور مي باشند و در 
حال حاضر نيز يكي يا دو تا از اين چاهها داراي آب بوده و استفاده مي شود.

2-  جحفه 
اين مكان ميقات كساني است كه از طريق دريا و يا با هواپيما وارد جده 
شده ، و بخواهند مستقيمًا به مكه مكرمه بروند اين مكان در نزديكي رابغ 
در شمال غربي مكه مكرمه قرار دارد و منطقه غديرخم در نزديكي آن 
واقع شده است و فاصله آن تا فرودگاه جده 124 كيلومتر و تا مكه مكرمه 

190 كيلومتر مي باشد.
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3 - وادي عقيق(1) 
اين مكان ميقات كساني است كه از شمال شرقي و از راه عراق و نجد به 
مكه مكرمه مي روند و تا مكه مكرمه 90 كيلومتر فاصله دارد و در حال 
حاضر با توجه به انحراف مسيرها به سمت قرن المنازل از اين ميقات 

استفاده چنداني نمي شود.
4 - قرن المنازل 

اين مكان ميقات كساني است كه از جنوب شرقي، شرق و شمال شرقي 
عربستان سعودي و از طريق طائف به مكه مكرمه وارد مي شوند و تا مكه 

مكرمه 80 كيلومتر فاصله دارد.
5- يلملم 

جنوب  از  كه  است  كساني  ميقات  مكان  اين  و  است  كوهي  نام  يلملم 
عربستان سعودي به مكه مكرمه مي روند و تا مكه مكرمه 130 كيلومتر 

فاصله دارد.
حضرت علي(ع) در حجه  الوداع هنگام برگشتن از يمن در اين مكان 

محرم شدند.

1 -اوائل آن را « مسلخ »و اواسط آن را « غمره » و اواخر آن را « ذات عرق» مي گويند.
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فصل دوم
مكه مكرمه 

مكه مكرمه در جنوب مدينه منوره و غرب عربستان سعودي واقع است و 
مركز استان مكه مي باشد. ارتفاع آن از سطح دريا 330 مترومساحت آن 
حدود سيصد كيلومترمربع و جمعيت آن بيش ازيك ميليون وهفتصدهزار 
ودرزمستان  سوزان  و  گرم  تابستان  در  آن  هواي  و  آب  باشد.(1)  نفرمي 

معتدل مي باشداستان مكه ازسمت غرب به درياي سرخ متصل است.
شهر مكه از كوههاي سنگي تشكيل شده است و با توجه به نزديكي 
تجاري  بازرگاني  و  صنعتي  شهرهاي  از  يكي  كه  جده  شهر  به  آن 
دارد  صنعتي  نيمه  حالتي  و  گرفته  قرار  شهر  اين  تاثير  تحت  مي باشد 
پيش  سال  حدود 15  كه  دارد  وجود  صنعتي  شهرك  مكه  شمال  در  و 
برمسافرت  تكيه  با  اقتصادمردم  اصلي  فعاليت  گرديد.ليكن  تاسيس 
زائرين عمره وحج ومبادالتي كه انجام مي گيردمي باشد. مكه  مكرمه اولين 

شهرمذهبي جهان اسالم (ام القري جهان اسالم) مي باشد.
فاصله مكه مكرمه تا مدينه منوره 427 كيلومتر و نزديكترين بندر به مكه 

مكرمه بندر جده بوده كه 75 كيلومتر فاصله دارد. 

اسامي مكه در قرآن كريم 
مكه (فتح 24) ، بكه (آل عمران 96) ، ام القري (انعام 92) و (شوري 7) ، البلد (ابراهيم 
35) و (البلد 1 و 2) ، البلد االمين (التين 3) ، حرم امن (قصص 57) و (عنكبوت 67) 

1- براساس آخرين آمار سال 2007 ميالدي
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، وادي غيرذي زرع (ابراهيم 37) ، معاد (قصص 85) ، قريه (محمد(ص) 13)

تاريخ مكه 
توجه  محل  چندان  كعبه  خانه  (ع)،  آدم  حضرت  از  پس  زماني  مدت 
نبوده تا آن كه حضرت ابراهيم (ع) بارديگر آن را تجديدبنا كرد. در اين 
صورت ، در نگاه تاريخي قرآن ، تاريخ مكه و كعبه با تاريخ قدمت انسان 
بر كره خاكي برابري مي كند. آنچه قرآن مجيد بدان تصريح كرده، آن 
است كه كعبه به دست حضرت ابراهيم (ع) بازسازي شد.در عين حال ، 
قرآن اين ديدگاه را نفي نمي كند كه زماني دراز پيش از آن ، اين خانه 
وجود داشته و سپس تخريب شده است. در آيه 28 سوره ي حج و آيات 
35 تا 37 سوره ابراهيم (ع)نيز از پيوند كعبه با ابراهيم (ع) سخن به ميان 
آمده است . ابراهيم (ع) پس از بناي كعبه از خداوند خواست تا اين 
مكان را حرم امن خود قرار دهد. خداوند هم دعاي وي را اجابت فرمود. 
همين امنيت و حرمت بود كه طي قرن ها ، مكه را از تجاوز قبايل بدوي 
حفظ كرد و آن را شهري امن و به تعبير قرآن « البلد االمين » و  « البلد 

الحرام » قرار داد .
چرا ابراهيم(ع) به مكه آمد؟ابراهيم (ع) به دنبال مشكلي كه با همسرش 
ساره بر سر ازدواج با هاجر و تولد اسماعيل (ع)پيدا كرد ، همراه هاجر 
تنها  سرزمين  اين  در  را  فرزند  و  مادر  آن  و  آمد  مكه  به   ، فرزندش  و 
گذاشت و بازگشت.پس از آن كه با لطف خداوند چاه زمزم پديد آمد 
و اسماعيل(ع) و مادر وي هاجر اميد زندگي يافتند ، همانجا ، در كنار 
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ساكناني كه در اطراف بودند وبا پديد آمدن آب به اين سوي آمدند ، 
به زندگي خود ادامه دادند. در واقع ، همه ي ماجرا ، تقديري خاص بود 
كه مي بايست به احياي دين ابراهيمي در اين سرزمين بينجامد. وقتي 
اسماعيل (ع) سي ساله شد ، ابراهيم (ع) بار ديگر به مكه آمد. در اين 

زمان،آنهابا كمك يكديگر خانه كعبه را تجديد بنا كردند.
آن  در  كه  «جرهم»  قبيله  هاي  عرب   ، خدا  خانه  شدن  ساخته  دنبال  به 
نواحي زندگي مي كردند و اسماعيل (ع) از ميان آنان همسري اختيار 
كرده بود ، به توحيد و خداپرستي گرويدند و پس از آن ، مراسم حج 
هر ساله برگزار مي شد. به مرور اين فرهنگ ميان ساير اعراب «جزيره 

العرب »نيز گسترش يافت.
قبيله اي كه اسماعيل (ع) در ميان آنان بود ، « جرهم » نام داشت كه 
بعدها از ميان رفت و نشان آن در تاريخ گم شد. در دوره تسلط جرهم بر 
مكه بود كه مردم موحد و خداپرست اين ناحيه، پس از سال ها كه عقايد 
توحيدي داشتند ، بت پرست شدند.  آنان به پيروي يكي از بزرگان خود 
با نام « عمر بن لحي »، بتي را كه وي از شام به مكه آورد و نامش هبل 
بود ، پرستيدند. آنها در عين حال ، به كعبه و خداي كعبه (رب البيت ) 
نيز معتقد بودند. به مرور ، بر تعداد بت ها افزوده شد تا آنجا كه در زمان 
ظهور اسالم ، بنا بر اظهار برخي منابع، نزديك به 360 بت در اطراف و 
درون كعبه قرار داشت. اين افزون بر بت هايي بود كه مردم درخانه هاي 

خود نگه مي داشتند.
بعد از جرهم ، قبيله ي «خزاعه » بر مكه تسلط يافت. پس از آن ، به تدريج 
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قريش توانست مكه را از دست آنها خارج سازد و خود بر آن مسلط شود. تاريخ 
احتمالي تسلط قريش بر مكه حدود دو قرن پيش از هجرت بوده است.

قريش در مكه 
« قصي بن كالب » داماد رئيس قبيله ي « خزاعه» بود. او توانست پس از 
مرگ پدر همسرش ، با استفاده از خاندان هاي متفرق قريش و با كمك 
آنها ، كه در اطراف مكه زندگي مي كردند، بر مكه تسلط يابد. قصي در 
آبادي مكه كوشيد و دارالندوه را براي مشاوره رؤسا و برجستگان قريش 
پديد آورد و سروساماني به مكه داد. وي اداره امور مكه را با عناوين : 
پرچمداري ، پرده داري كعبه ، سقايت حجاج ، سفارت و... تقسيم كرد 
و هر قسمت را به يكي از خانواده هاي قريش سپرد. نوشته اند كه او در 

بازسازي كعبه نيز تالش هايي داشته است. 
در روزگار پيش از قصي ، اطراف كعبه تا فاصله زيادي از سكنه خالي 
بود، اما در زمان قصي تا نزديكي كعبه افراد سكني گزيدند،تنها به اندازه 

طواف ، محدوده اي را باقي گذاشتند.
پس از قصي ، فرزندان وي « عبدمناف » و «عبدالدار» و بعد از آن نيز 
« هاشم » فرزند «عبدمناف» و « عبدالمطلب» فرزند «هاشم» در مكه نفوذ 
داشتند. در زمان هاشم بود كه مكه به مركز تجاري مهم تبديل شد و 

قريش به كار تجارت در بالد دوردست پرداخت.
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ابرهه و مكه 
قبايل عرب طي قرن ها با فرهنگ توحيدي ابراهيمي خو كرده و از گوشه 
و كنار جزيره العرب براي زيارت كعبه به اين شهر مي آمدند و در ضمن 
كه  داليلي  به   ، اعراب  از  برخي  پرداختند.  مي  نيز  تجارت  به  آنجا  در 
چندان مشخص نيست ، به تدريج كعبه هايي در ديار خود ساختند و 
رنج آمدن به كعبه را از خود برداشتند. شمار اين كعبه ها را بالغ بر ده 

دانسته اند كه البته چندان مورد توجه نبوده است .
زماني كه « ابرهه حبشي » از آن سوي درياي سرخ به اين سوي آمد و بر 
يمن تسلط يافت ، تصميم گرفت آيين مسيح (ع) را بر اين مناطق مسلط 
سازد . از اين رو كليسايي بنا كرد و مصمم شد تا مردم عرب را از زيارت 
كعبه بازدارد و وادار كند تا به كليساي او بروند. شايد بتوان گفت او در 
پي توسعه مسيحيت بوده و وقتي با مقاومت عرب ها روبرو شد ، تصميم 
گرفت تا به مكه حمله كند و كعبه را ويران سازد. اين واقعه در سال تولد 

رسول خدا (ص) كه به « عام الفيل » شهرت يافته ، رخ داده است.

شاخص هاي جغرافيايي شهر مكه مكرمه 
مركز شهر : مسجدالحرام 

شمال : مسجد تنعيم ـ قبرستان ابوطالب (ع) (حجون)
شرق : منطقه مني و عزيزيه 

جنوب : جبل الثور ، شارع ابراهيم خليل (ع) ، شارع اجياد 
غرب : شارع ام القري ميدان كوره
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خيابانهاي معروف مكه 
شمال : 

شارع تنعيم، شارع الحجون ، شارع آندلس (الجزيره ) ، شارع مسجدالحرام، 
شارع ريع الذاخر، شارع مالوي 

شرق : 
شارع الروضه ، شارع المنحني (شيشه) ، شارع عزيزيه (شمالي ، جنوبي)، 

شارع ملك خالد ، شارع عبداله خياط 
جنوب : 

شارع ابراهيم خليل(ع)،شارع اجياد،شارع اجيادالسد،شارع الهجره، شارع 
كدي، شارع جبل الثور 

غرب : 
شارع ام القري ، شارع منصور ، شارع منصوريه ، شارع الرصيفه (ستين) 
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شمال غربي : 
شارع قصرالضيافه ، شارع جبل الكعبه 

شمال شرقي : 
شارع الحج ، شارع جبل النور ، شارع خسناء ، شارع السيل 

جنوب شرقي : 
شارع مزدلفه 

كمربندي هاي مكه مكرمه :
1- طريق الدائري االول 
2- طريق الدائري الثانيه 
3- طريق الدائري الثالث 

نحوه وارد شدن حجاج به مكه مكرمه 
شوند  مي  محرم  جحفه  و  شجره  مسجد  ميقاتهاي  در  كه  ايراني  زائرين 
پس از طي مسافت از مسير بزرگراه طريق الهجره از شمال مكه مكرمه 
اسكان  محل  موقعيت  به  توجه  با  سپس  و  شده  تنعيم  شارع  وارد  ابتدا 

ازمسيرهاي مشخص به سمت هتلهاي تعيين شده مي روند.

حريم مكه مكرمه 
حريم حرم امن الهي كه از جوانب و اطراف در نقاط خاصي محدود 
شده و داراي مرز معيني مي باشد . محدوده حرم را حضرت جبرئيل (ع) 
براي حضرت ابراهيم (ع) مشخص نمود و حضرت ابراهيم(ع) عالماتي 
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را در حدود مرز حرم نصب كردند كه داراي شش نقطه مشخص بنامهاي 
حديبيه (شميسي ) ، تنعيم ، جعرانه ، وادي نخله ، عرفات ، اضاه لبن        

مي باشد. مساحت محدوده حرم حدوداً 550 كيلومترمربع مي باشد.

موقعيت اماكن مقدسه مكه مكرمه 
مسجدالحرام :

مسجدالحرام در قرآن كريم در سوره بقره (آيات 127 ، 144 ، 19 ، 150، 
191 ، 196) ، سوره توبه (آيات 7 ، 19 ، 28) ، سوره اسراء (آيه 1) ، 
سوره مائدة (آيه 2) ، سوره حج (آيه 25) و سوره فتح (آيه 25) ذكر شده 
است . مسجدالحرام گرداگرد خانه كعبه قرارگرفته و اين مسجدباعظمت 
ترين، مقدس  ترين ، قديمي ترين و معروف ترين مكان در تاريخ اسالم به 
شمار مي رود و ازنظر شرافت و فضيلت در جهان اسالم همانند ندارد.اين 
مسجد از زمان حضرت ابراهيم (ع) تا ظهور اسالم تاريخ  جالبي ندارد اما 

از آن پس تاكنون داراي اخبار زيادي است كه به اختصار مي آوريم :
مسجدالحرام قبًال ديواري نداشته كه آن را احاطه كند ، بلكه از هر طرف 
خانه هاي مسكوني آن را دربرمي گرفتند و با فاصله در ميان اين خانه ها 
دروازه هايي وجود داشت كه مردم ازطريق آنها وارد مسجدالحرام مي 
شدندو مساحت آن حدود 000ر2 مترمربع بوده است . تا پس از رحلت 
كعبه  خانه  نزديك  را  خود  هاي  خانه  مردم    ، هم  (ص)  خدا  رسول 
مي ساختند و بدين ترتيب فضاي مسجد را مي گرفتند. خليفه دوم آنان 
را از اين كار برحذر داشت ، و براي كعبه ديواري ساخت او براي اين 
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كار تعدادي از خانه هاي پيرامون مسجدالحرام را خريداري و تخريب 
كرد و خانه كساني را هم كه حاضر به فروش نشدند ويران كرد و بهاي 
آن را براي صاحبان خانه نگاه داشت. ديواري كه وي به دور كعبه و 
مسجدالحرام كشيد ، كوتاه بود و كمتر از اندازه قامت يك فرد ارتفاع 

داشت و بر روي ديوار مشعل هايي براي روشنايي گذاشته مي شد.
مراحل ساخت مسجدالحرام بطور خالصه به شرح ذيل مي باشد :

1- اولين بناي مسجد در زمان خليفه دوم در سال (17 هـ . ق) با افزودن 500 
مترمربع به مساحت مسجدالحرام و كشيدن ديوار به دوركعبه و بادرنظرگرفتن 

درهاي ورودي ساخته شد و مساحت آن 500ر2 مترمربع گرديد .
به  اطراف  هاي  خانه  خريداري  با  سوم  .ق)خليفه  هـ  سال (26  در   -2
توسعه مسجدالحرام پرداخت  و700ر1 مترمربع به مساحت مسجدالحرام 
افزود و نخستين كسي بود كه رواقي مسقف براي مسجدالحرام بنا كرد و 

مساحت آن به 200ر4 مترمربع گسترش يافت .
3- عبداهللا بن زبير در سال (65 هـ . ق) برآن شد تا محدوده مسجدالحرام 
را توسعه دهد لذا تعدادي از منازل نزديك به مسجدالحرام را خريداري 
و 300ر2 مترمربع به مساحت مسجد افزود تا مساحت مسجد به 500ر6 

مترمربع برسد و اولين كسي بود كه براي مسجد يك مناره ساخت .
به  مروان  حدود700ر1 مترمربع  وليدبن  عبدالملك  درسال(91 هـ.ق)   -4
مساحت مسجدافزود و به تجديد بناي آن همت  گماشت و بناي  محكمي 
براي آن ساخت وبراي رواق هاي آن سقف هايي ازچوب ساج پرنقش ونگار 
مرمر  سنگ  از  را  ستونهاي مسجدالحرام  بودكه  اولين كسي  و  برد  بكار 
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وهمچنين ناودان خانه خدارانيزازطال ساخت .
5- منصور عباسي در سال (137 هـ . ق) دستور توسعه مسجدالحرام 
را صادر كرد و همچنين فرمان داد تا رواق هاي تازه اي به آن بيفزايند. 
اين رواق ها را بر روي ستون هايي از مرمر بنا كرده و با نقش و نگار 
به تزيين آن پرداختند. دراين توسعه حدود 300ر5 مترمربع به مساحت 

مسجد افزوده شد و مساحت مسجد به 500ر13 مترمربع رسيد.
در  و  كرد  مسجد  توسعه  نيزامربه  عباسي  درسال (161هـ.ق)مهدي   -6
سال(164 هـ. ق)بارديگر آن را وسعت بخشيد ، توسعه هايي كه مهدي 
عباسي در مسجدالحرام انجام داد از اهميت خاصي برخوردار است ، او 
كوشيد كه در اين نوسازي خانه كعبه در وسط مسجد قرار گيرد. در اين 
توسعه 380ر 8 مترمربع به مساحت مسجد افزوده شد و مساحت مسجد 

به 880ر21 مترمربع رسيد.
از  قسمت  آن  داد  دستور  عباسي  معتضد   ، .ق)  هـ   284) سال  در   -7
« دارالندوه» كه 300ر1 مترمربع بود و در خارج از مسجد قرار داشت 
مترمربع  مسجد 180ر23  مساحت  و  افزودند  مسجد  به  و  خريداري  را 

گرديد 
باب  سمت  در  دستورداد  عباسي  مقتدر   ، .ق)  هـ   306) سال  در   -8
 ، افزودند  مسجد  به  را  مساحت 950مترمربع  به  اي  ابراهيم(ع)محدوده 
به  مسجد  مساحت  و  شد  كامل  مسجدالحرام  قديم  بناي  ترتيب  بدين 

130ر24مترمربع گسترش يافت .
9- مهمترين تعميرات و بازسازي هاي انجام گرفته در مسجدالحرام در ساير 
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مقاطع تاريخي، تعميراتي است كه در سال( 803 هـ . ق) در عهد سلطان 
ناصر فرج بن قوق از سالطين«مملوكان چركسي » مصر انجام پذيرفت .

بناي  عثماني  پادشاه  دوم،  سليم  سلطان  هـ.ق)،   979) 10-درسال 
مسجدالحرام را به طور كامل تجديدكرد. به همين منظور تعدادي از رواق 
ها تخريب و نوسازي شدند و سقف رواق ها به صورت گنبدي ساخته 
شد و تاكنون نيز به همان صورت باقي مانده است . پس از وفات سلطان 
سليم فرزندش سلطان مراد دنباله كار را پي گرفت تا اينكه در سال (984 
هـ.ق) بناي مسجد به اتمام و مساحت داخل مسجد به 902ر17 مترمربع 

و مساحت تمام آن به بيش از 000ر29 مترمربع رسيد.
11- در سال (1373 هـ. ق) به دستور ملك عبدالعزيز آل سعود و در 
زمان سعودبن عبدالعزيز توسعه مسجدالحرام از چهارسو شروع شد ، در 
اين توسعه دورتادور مسجد را باشبستان هاي عظيم به صورت دوطبقه بنا 
نهادند و مساحت مسجد به حدود 861 ر160 مترمربع رسيد و گنجايش 
حدود سيصد هزار نمازگزار را داشت. در اين توسعه محدوده مسعي در 
داخل ساختمان قرار گرفت. اين توسعه در سال (1396 هـ .ق) به پايان 
رسيد و كف مسجدالحرام از سنگ مخصوص بنام « ساسوس» كه در 

دماهاي باالنيز خنكي خود را حفظ مي كند سنگفرش شد .
12- ملك فهدبن عبدالعزيز در سال (1409 هـ. ق) دستور توسعه وسيع 
مسجدالحرام را داد و در اين توسعه 000ر76 مترمربع به بناي مسجدالحرام 
در قسمت غربي مسجد افزوده شد كه در چهار طبقه و هر طبقه 000ر19 
مترمربع مي باشد. (زيرزمين ، همكف ، طبقه اول ، پشت بام) عالوه بر 
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بناي افزوده شده ، صحن هايي در شرق و غرب و جنوب اطراف مسجد 
نيز جهت اقامه نماز بنا گرديد كه مساحت تقريبي آنها 000ر88 مترمربع 

مي باشد
13- ملك عبداله بن عبدالعزيز در سال (1428هـ .ق) دستورتوسعه اطراف 
مسجدالحرام را داد و در همين رابطه از سمت شرق (مسعي) و از سمت 
شمال و شمال غربي صحن اطراف حرم توسعه مي يابد ساختمان  هاي 
اطراف در عمق چهارصد متري تخريب شده در حال انجام مي باشد . و 
پيش بيني مي گردد حدود 000ر150 متر مربع به بناي مسجد الحرام افزوده 

گردد.
توسعه مسجدالحرام در يك نگاه(1) : 
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1 -تاريخ مكه مكرمه ، دكترمحمد الياس عبدالغني ص 96
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درهاي مسجدالحرام 
افزايش  در  به 95  فهد  ملك  زمان  توسعه  از  پس  مسجدالحرام  درهاي 
يافت كه اين تعداد شامل درهاي اصلي، مدخل هاي ورودي زيرزمين ، 
طبقه همكف ، طبقه اول و پله هاي برقي مي باشد و در شماره يك باب 
ملك عبدالعزيز و در( نود و پنج)در پله برقي ملك عبدالعزيز مي باشد. 

(البته بعضي از شماره درها به الف ، ب ، ج نيز تقسيم شده است)
درمسجدالحرام 7 پله برقي در اطراف براي استفاده ناتوانان از طبقات باال 

نصب گرديده است .

مناره هاي مسجدالحرام 
مسجدالحرام درحال حاضرداراي 9 مناره ميباشدكه هشت تاي آنها برروي 
چهاردراصلي (باب ملك عبدالعزيز،باب الفتح،باب ملك فهدوباب عمره) 
ميباشدومناره نهم درجواركوه صفا كه مبداء مسعي ميباشد، قراردارد. كه 

 مناره هادرقاعده اي به مساحت 7 مترمربع وبه ارتفاع 89 متر مي باشند.
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«دو مناره نيز در توسعه جديد اضافه خواهد شد.»

كعبه مشرفه

اسامي كعبه در قرآن كريم :
كعبه (سوره مائده آيات 95 و 97) ، بيت (سوره بقره آيات 125 و 127، 
سوره آل عمران آيات 96 و 97 ، سوره انفال آيه 35 ، سوره حج آيه 
26، سوره قريش آيه 3) ،بيت اهللا (سوره بقره آيه 125 ، سوره ابراهيم 
آيه 37، سوره حج آيه 26)،بيت الحرام (سوره مائده آيات 2 و 97)، بيت 
العتيق (سوره حج آيات 29 و 33) ،قبله (سوره بقره آيه 144) ، بكه (آل 

عمران آيه 96) 
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مراحل تاريخي بناي كعبه(1)
همه  موردبازسازي  ويا  شده  بنا  ازپايه  بنيادين  باربصورت  كعبه دوازده 

جانبه قرارگرفته است. 
:كعبه  دوازده بار  دراين باره  چنين آمده است  التوسعه  (ص 76)  درقصه  

بناشده  و اين  بناهاي دوازده گانه عبارتند از :
بناي فرشتگان  -1
بناي آدم (ع)   -2

بناي شيث (ع)   -3
بناي ابراهيم (ع)   -4

بناي عمالقه   -5
بناي جرهم   -6
بناي قصي   -7

بناي عبدالمطلب   -8
بناي قريش  -9

بناي عبداهللا بن زبير   -10
بناي حجاج   -11

بناي سلطان مرادخان عثماني.  -12
نقل  (ص117و118)  الحرام  البيت  رحاب  ازرقي  همچنين  دراين كتاب 
اختالف  كعبه رابناكرده اند  باره كه چه كساني  دراين  مورخان  شده است كه 
نظردارندوبه اجماعي دراين باره نرسيده اند.آنچه دراين موردثابت است 

١- 1 مكه ومدينه تصويري از توسعه و نوسازي ، عبيداهللا محمدامين كردي ، ص40
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وبه واسطه داليل قوي اي كه دارد و درآن اختالفي نيست، اين  است كه 
 بناكنندگان كعبه سه تن ياگروه هستند:ابراهيم خليل(ع)،قريش وسرانجام 

 ابن زبيروحجاج. بناي ابراهيم  خليل(ع) به تصريح قرآن ثابت شده،بناي قريش 
به روايت صحيحي كه  بخاري  نقل كرده  ثابت  شده   و بناي ابن زبير وحجاج  

موضوع  اتفاق نظر و اجماع  مورخان  و مفسران است
را  سنگها  اين  پنج كوه بناشده وفرشتگان  گفته اندخانه كعبه ازسنگهاي   -
پنج كوه عبارتنداز:طورسينا،حراء، آوردند.آن  آدم(ع)  مي  حضرت  براي 

طورزيتا،جبل لبنان و جودي 
كوههاي  از   ، كوه  پنج  اين  كنار  در  تاريخي  هاي  كتاب  دربرخي   -
ديگر هم نام برده مي شود كه عبارتند از : جبل احمر ، ثبير ، رضوي 

و ورقان.(1)
- گفته اند: بناي حضرت آدم  (ع) و بناي  فرشتگان   يكي  است، آدم   (ع) 

خانه   را   مي ساخته   و فرشتگان   او را ياري    مي  رسانده اند.
برپايه  را  خانه  خداوند  اسماعيل(ع) به فرمان  و  ابراهيم(ع)  حضرت   -

همان بناي حضرت آدم(ع) استوار ساختند(2)
- بنايي كه حضرت ابراهيم(ع)ساخت،باروي هم نهادن سنگهاوبدون گل 
جايي  به  چيدوچون  مي  ازسنگ  رج  شد.اوهرروزيك  فراهم  ومالط 
رسيدكه اكنون حجراالسود درآن است، از اسماعيل خواست برايش سنگي 
بياوردكه نشان نقطه آغازطواف باشد.دراين هنگام جبرئيل(ع) حجراالسود 

1 -منبع پيشين ، ج 3 ، ص 44
2 -منبع پيشين ، ج 3 ، ص 47 
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را آورد و حضرت ابراهيم (ع) آن را در محل فعلي (ركن شرقي كعبه 
مكرمه) نصب كرد.

- دربنايي كه حضرت ابراهيم(ع)ساخت ، كعبه شكلي مستطيلي داشته ، 
ارتفاع آن 9 ذراع ، طول ضلع شرقي 32 ذراع ، ضلع غربي 31 ذراع ، ضلع 
جنوبي 20 و ضلع شمالي 22 ذراع بوده است (1)وي براي كعبه درگاه هم 
سطح زمين تعبيه كرد بدون آن كه دري نصب كندهمچنين براي كعبه سقف 
حضرت  هديه هاباشد.  نزد،اودرداخل كعبه گودالي كندتاجايگاه  نگهداري 
ابراهيم(ع) درسمت شمال كعبه محلي براي زندگي اسماعيل (ع) ساخت 

واين همان  است كه امروزه حجراسماعيل نام دارد.
- عمر بناي حضرت ابراهيم(ع)تقريبًاٌ چهارهزارسال است. هنگامي كه 
كلي  آسيب  سوزي  آتش  و  سيل  از  كه  را،  كعبه  خانه  خواست  قريش 
ديده بود ، بازسازي كند تصميم گرفت اين كار تنها بامال حالل صورت 
پذيرد. ازهمين روي ، چون مال هاي حاللي كه فراهم بود براي ساختن 

1-  درباره  ابعادكعبه،درقصه التوسعه (ص 75و76)چنين آمده  است:مورخان  درباره ابعادكعبه  اختالف نظريه 
 دارندواين اختالف،طبيعي وناشي ازتفاوتي است كه  دراندازه هاي دقيق دونوع ذراع،يعني ذراع اليد(ذراع با 

دست)وذراع  الحديد(ذراع باابزارويژه)وجوددارد،«درتاريخ الكعبه المعظمه»آمده است كه  ذراع اليد ميان 
46 تا 50 سانتيمتراست.اين درحالي است كه  اخيراًگفته  مي شود ذراع يد48سانتيمتر است.ابراهيم  رفعت 

 پاشادركتاب  مرآه الحرمين بايادآوري  اين كه خودابعادكعبه  را اندازه  گرفته  است،چنين  مي نويسد:ارتفاع  كعبه 
 85،طول  ضلع  شمالي 9/92،ضلع غربي 15/ 12 ضلع جنوبي 10/25وضلع  شرقي  آن 11/88 متر است.مولف كتاب 

 تاريخ  الكعبه  المعظمه  با آنچه  رفعت  پاشا بعنوان  ارتفاع  كعبه  معرفي  مي كند موافق نيست  و مي گويد:ظاهرا 
ابراهيم رفعت  ارتفاع  كعبه  راعمال  اندازه گيري  نكرده  و تنها آن  را تخمين زده  است.درپژوهشي كه از سوي 

مركز پژوهش هاي حج در دانشگاه ام القراي مكه درباره حركت در مطاف انجام گرفته است  ابعادكعبه 
چنين گزارش شده است :

الف : ازركن اسودتاركن شمالي– يعني همان ضلعي كه درخانه كعبه درآن قرارگرفته – 11/68 متر است.
ب : از ركن يماني تا ركن غربي 12/04 متر است.
ج : از ركن اسود تا ركن يماني 10/18 متر است.

هـ : و از ركن شمالي تا ركن غربي 9/90 متر فاصله است.
اما ارتفاع كعبه بر حسب بناي ابراهيم 4/32 متر ، در بناي قريش 8/64 متر و در بناي عبداهللا بن زبير 12/95 

متر بوده و بناي حجاج نيز همين ارتفاع را داشته است.
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است  راكه  حجراسماعيل كنوني  ازخانه  بسنده نمي كرد،بخشي  همه خانه 
ازبنا حذف كردند.

- قريش پس از بناي كعبه ، هر يك از چهار سمت آن را به چهار قسمت 
كرد و براي توليت آنها ، ميان عشاير قبايل قرعه زد و بدين سان هر قبيله 

اي عهده دار بخشي خاص شد.
- قريش چوب هايي را كه در بناي كعبه به كار برد، از صاحبان كشتي اي 
رومي كه در بندر شيبه شكسته بود خريد و يكي از ملوانان اين كشتي 
را نيز براي كمك كردن به آنان در بناي كعبه به شكل بناهاي شام به 

خدمت گرفت(1).
- رسول خدا (ص) در بناي كعبه با قريش همراه شد و نزاعي را هم كه در 

هنگام نصب حجراالسود ميان آنان رخ داده بود به سر پنجه تدبير گشود.
و  كرد  مسقف  را  آن  و  داد  قرار  ذراع  هيجده  را  كعبه  ارتفاع  قريش   -
يك در از سمت شرق بلندتر از سطح زمين گشود. برگرد حجراسماعيل 
ديواري كوتاه بنا كرد و داخل خانه را تزئيناتي دادند ، براي آن پلكاني 
داخل قرار داد كه به پشت بام مي رسيد و همچنين شش ستون براي 

نگهداري سقف آن در داخل نصب كرد.
- پس  ازآن  كه  درروزگاريزيد بن  معاويه  كعبه  به  منجنيق بسته  شد و در 
براساس حديث  آتش سوخت ،عبداهللا بن زبير آن را برهمان وضع كه – 
عايشه – پيامبراكرم(ص) آرزوي بازسازي اش را داشت بنا كرد. اوكعبه  
را  بصورت چهارگوش برپايه هاي بناي ابراهيم(ع) بازسازي كرد. براي 

1- اخبار الكرام باخبارالمسجدالحرام  ، احمد بن محمد مكي ، تحقيق د. حافظ غالم مصطفي
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داخل  در  و  گشود  زمين  سطح  وغرب،هم  شرق  سمت  از  در   آن،دو 
و  به بيست  را  آن  قراردادوارتفاع  سقف  داشتن  نگه  براي  سه  ستون  آن 

هفت گزافزايش داد(1)
ازبناي  بخشي  وي  بازسازي كامل كعبه  نبود.بلكه  شامل  حجاج  بناي   -
عبداهللا بن زبير را خراب كردوآن را به  همان  صورت كه قريش ساخته 
ـ  . ق) سيل  عظيمي به  سمت  بود بازگرداند.پس از آن  كه در سال( 1039 ه
منطقه  مسجدالحرام  سرازير شد و حدود شش  ماه  بناي  كعبه  را تانيمه هاي 
ديوار آن دربرگرفت و در نتيجه اين بنا فرو ريخت(2)، سلطان  مرادخان 
عثماني  آن  را به  سال  (1040 هـ .ق) بازسازي كرد.البته  بيست سال  پيش  از 
اين،آثاري ازشكستگي  درديواركعبه  رخ  نموده   بودكه   سلطان عبدالحميد  
عثماني با مهاركردن  كعبه  بوسيله كمربندي فلزي و زركوب  آن  را  ترميم 

 كرده بود.

داخل كعبه(3)
درروز دوشنبه هفتم شعبان حوالي ساعت 8 صبح سال (1416 هـ. ق) برابر 
با(دي ماه1374 هـ.ش) كه جهت انجام عمره به مكه مكرمه مشرف شده 
بودم به طور معجزه  آسـا موفق شدم داخل كعبه گردم. در داخل كعبه دور 
تا دور ديوارها تا حدود ارتفاع دو متر ، از سنگ مرمر سفيد متمايل به زرد 

كهربايي پوشيده شده و كف خانه هم از همين سنگها فرش گرديده بود.

1 -منبع پيشين
2 -«تاريخ الكعبه المعظمه عمارتها و كسوتها و سدانتها» ، حسين عبداهللا باسالمه 

3 -كعبه و جامه آن ، محمدالزقن – ترجمه دكتر هادي انصاري ص5
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كعبه داراي دو سقف است كه سقف اصلي از درون بيت ديده نمي شود 
ابريشم  پرده  با   ، اطراف  در   ، سنگها  لبه  تا  كعبه  داخلي  سقف  روي  و 
پوشانيده   ، داشت  آن  قدمت  ها  سال  از  نشان  كه   ( پريده  (رنگ  قرمز 
شده بود. برروي جامه اسامي پروردگار و عباراتي چون « الاله االاهللا » ، 
«محمدرسول اهللا » ،   « يا منان » ، « يا حنان » و « ياكريم » نقش بسته بود. 
ستون ها تا مرزسنگ هاي ديوار، ازچوب وباالترازآن را جامه پوشانيده بود. 
درناحيه ركن عراقي ، از درون كعبه ، برآمدگي يك متري وجود داشت كه 
نشان دهنده پلكان بام خانه خدا و در بام كعبه بود. پس از ورود به درون 
بيت در دست راست قرار دارد و با جامه اي كه از باال بر روي آن افتاده بود 
و چيزي از در و محل آن به نظر نمي رسيد. در درون بيت ، در جانب ركن 
يماني ، هيچگونه اثري از شكاف ورودي حضرت فاطمه بنت اسد(س) ، 

به هنگام زايمان  حضرت علي بن ابي طالب (ع)وجود نداشت.
ديده  هايي  نوشته  سنگ   ، غربي  و  شمالي  و  شرقي  ديوارهاي  برروي 
حك  آن  در  مسجدالحرام  و  كعبه  ترميم  و  تغييرات  تاريخ  كه  مي شد 
گرديده بود. در سال (1416 هـ .ق) براثر رطوبتي كه در طول سالها از بام 
كعبه به درون ديوارها نفوذ كرده بود ، سقف كعبه مكرمه دچار فرسودگي 
و ترك هايي گشته و برخي از ديوارها دچار برآمدگي شده بود. در اين 
باره از سوي ملك فهد پادشاه عربستان سعودي فرماني صادر گرديد و به 
دنبال آن انجمني از علما و مهندسان و صاحبنظران تشكيل گرديد. موارد 
مورد بررسي قرار گرفت و درباره اصالح آن ، به چاره انديشي و تبادل 
نظر پرداختند. پس از آن ، از تاريخ دهم محرم (1417 هـ .ق)كار ترميم 
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درون كعبه آغاز گرديد. بدين منظور در پيرامون كعبه همچون سنت هاي 
پيشين پوششي چوبي مكعب شكلي را به وجود آوردند به طوري كه 
تنها از كعبه ، حجراألسود قابل دسترسي بود اين عمليات به مدت سه 
ماه به طول انجاميدودرتاريخ بيست رجب (1417هـ.ق) به پايان رسيد. 
درهمين  ايام،يعني  درتاريخ  بيست  و شش  رجب كه  همزمان  با شب  مبعث  
پيامبرگرامي اسالم (ص)  بود،بار ديگرتوفيق  عمره  نصيب  اينجانب گرديد    

و رهسپار آن  ديار مقدس  شدم.
درروزچهارشنبه هفت شعبان در ساعت حدود هشت صبح مجدداً دركعبه 
گشوده شد و باز توفيق تشرف به درون آن نصيبم گرديد. درون كعبه 
حال و هواي ديگري داشت،تغييرات فراواني را درآن داده بودند كه به 

ذكر اين تغييرات مي پردازم :
سقف دومي را كه درون كعبه در زير سقف اصلي قرار داشت برداشته 
بودند. ديوار درون كعبه ، از كف تا سقف ، همه به وسيله سنگ مرمر 
خاكستري روشن بسيار زيبا پوشيده شده بود و باقيمانده باالي سنگها ، 
به همراه سقف خانه را ، با جامه حرير سبز رنگي ، كه به نامهاي مبارك 
خداوند متعال آذين گرديده بود ، پوشانيده بودند. اين جامه مانند جامه اي 
جمالت         و  است  افتاده  (ص)  پيامبراكرم  مبارك  قبر  روي  بر  كه  است 
« ال اله اال اهللا » ، « محمدرسول اهللا » در جاي جاي آن مي توان ديد. سه 

ستون بسيار زيبايي در ميان كعبه قرار داده شده بود كه پايه هاي اين 
ستون ها ، از روي زمين به ارتفاع بيست و پنج سانتيمتر از همان سنگ 
مرمر خاكستري موجود در كف و اطراف ، ساخته شده و باقي ستون تا 



71

سقف از چوب قهوه اي زيبايي روكش گرديده است. اين روكش چوبي 
كه به نظر مي رسد از نوع چوب « تيك » باشد به قطر پنج سانتي متر به 

صورت نوارهايي از باال تا پايين ستون را در برگرفته است .
بنابراين ، از كف كعبه ارتفاعي حدود نه متر را مي توان ديد كه ديوارها 
از سنگ و باقي از باال ، به وسيله جامه يادشده پوشانيده شده است كه 

جامه ، سقف را هم دربرمي گيرد.
دو مفتول سيمي از دو طرف كعبه ، به طوري كه سه ستون در ميان كعبه 
را دربرگرفته است ، كشيده اند و بيش از هفتاد آويزه از وسايل نقره اي 
، كه برخي از آنها مطال بود ، بدان آويز گرديده است. اين آويزها اشيايي 
از قبيل آفتابه ، لگن ، قهوه خوري وكاسه هاي مختلف و جز اينها بود كه 

در سرتاسر كعبه آويزان گرديده است .
گفته مي شوداين اشياء  ازعتيقه هاي خانه كعبه درطول تاريخ بوده كه درآن 
نگهداري مي شود. در گوشه دست راست خانه كعبه پس از ورود يعني 
در ركن عراقي يك متر به داخل كعبه برآمدگي وجود دارد و درب يك 
لنگه اي مطال كه به طرز بسيار زيبايي با آيات قرآن آراسته گرديده ، قرار 
داشت كه درب بام كعبه مي باشد.همچنين قفل مستطيلي كه باز از طال و 
به آيات قرآن تزئين گرديده است ، بر آن زده اند. اين در به سمت راست 
باز مي شود. در ديوار ميان ركن حجراألسود و ركن عراقي يعني ديواري 
كه پس از ورود به كعبه ، در سمت راست قرار مي گيرد ، لوح هاي 
يادبود سنگي قرار دارد ، اولي يادبودي از تعميرات و ترميم هاي دوران 
ملك خالد در سال(1397 هـ.ق) است و كليه تغييرات و ترميم هايي كه 
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در خانه به وقوع پيوسته بر آن تابلو حك گرديده است . 
اين سنگ نبشته از مرمر زرد رنگي تشكيل شده است. لوح دوم باز از 
سنگ مرمر زردرنگ است كه شفاف تر و زيباتر از آن مي نمود. تمامي 
تغييرات و ترميم هايي كه اخيرا از سوي ملك فهد در سال (1417 هـ.ق)

صورت پذيرفته ، بر آن نوشته شده است .
اين تغييرات شامل تغيير سنگ هاي شاذروان است كه از سنگ مرمر زيبايي 
پوشانيده شده و بر روي هر قطعه سنگ مرمر حلقه اي فلزي به رنگ طاليي 
چسبانيده اند كه محل اتصال جامه كعبه مي باشد.تغيير ناودان و ترميم آن ، 
ترميم پله بام كعبه و تذهيب در آن ، سنگ  فرش كردن كف كعبه و ديوارها 
و برداشتن سقف دروني كعبه و ترميم  سنگ هاي بام كعبه و تعويض آنها، 
تغيير ستون هاي داخلي ، از تغييراتي است كه در اين سنگ نبشته آمده 

است. تاريخ آن ماه رجب سال (1417 هـ.ق)مي باشد.
لوح سنگي سوم بسيار كهن بود و آنچه كه دقت كردم متاسفانه نتوانستم 
كلمات آن را بخوانم. در ديوار مقابل ، يعني ميان ركن شامي و ركن يماني 
شش لوح يادبود سنگي بر روي ديوار قرار دارد كه لوح اول دست راست 
به مساحت تقريبي 40*80 سانتيمتر بود. اين لوح از سنگ مرمر زرد رنگي 

تشكيل شده است. در متن تابلو اين عبارت نوشته شده است : 
االعظم  االمام  المعظم  البيت  بعماره  امر   ، الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم   »
ابوجعفر المنصور المستنصر باهللا اميرالمومنين بلغه اهللا اقصي اماله و تقبل 
اهللا  صلي  و  وستمائه  عشرين  و  تسع  سنه  شهور  في  اعماله  صالح  منه 
علي سيدنا محمد و علي آله و صحبه و سلم» الزم به ذكر است كه در 
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سال(559  هـ.ق)، ركن يماني بر اثر زلزله فرو ريخت و منهدم گرديد كه 
درسال (629 هـ.ق) المستنصر عباسي آن را تعمير كرد.

سنگي  يماني)  ركن  و  شامي  ركن  (ميان  راست  سمت  از  دوم  لوح 
زردرنگ و بسيار قديمي بود كه ابعاد 70*35 سانتيمتر داشت. اشعاري 
را در دو طرف آن ظاهر احساس نمودم ليكن به قدري خطوط ساييده 
شده بود كه نتوانستم حروف را تشخيص دهم و سال تحرير آن را نيز 

موفق نشدم كه بخوانم .
لوح سوم از سنگ مرمر زرد رنگ بسيار زيبايي بود. ابعاد آن حدود 80*80 
سانتيمتر بود. در پيرامون چهارگوشه آن دايره هايي برجسته بر روي سنگ 

وجود داشت.متاسفانه هيچ يك از كلماتش را نتوانستم بخوانم .
لوح چهارم تابلو مربع شكل از سنگ تيره به ابعاد حدود 45*45 سانتيمتر 
بود كه با خط كوفي جمالت « ال اله اال اهللا » ، « محمد رسول اهللا » در 
چهار طرف اين سنگ به طرز زيبايي ترسيم شده بود. خطوط سفيد رنگ 

در زمينه اي تيره قرار داشت.
لوح پنجم باز براي اينجانب غيرقابل تشخيص و ناخوانا بود.

از  باز   ، داشت  قرار  يماني  ركن  متري  سانتي  چند  در  كه  ششم  لوح 
سنگ مرمر زرد رنگ پريده اي تشكيل شده بود ابعاد آن حدود 70*40 

سانتيمتر بود كه بر آن اين نوشته ديده مي شد :
« امر به تجديد داخل البيت المعظم السلطان الملك ابوالنصر قايتباي خلداهللا 
ملكه يا رب العالمين» ، عام أربع و ثمانمائه من الهجره، سال نگارش آن 
به( 804 هـ.ق) باز مي گرديد. كليه سنگ نبشته ها در ارتفاعي حدود 180 
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سانتيمتري كف خانه بر روي ديوار نصب شده است به طوري كه لبه آنها 
هيچ فرورفتگي يا برآمدگي درسطح ديوار به وجود نياورده است.

ديگرآنكه در ميان ستون اول سمت چپ و ستون وسط يعني تقريبا پس از 
ورود ، مقابل در كعبه ، صندوق بزرگي به ابعاد يك متر در هفتاد سانتيمتر 
از جنس همان سنگ مرمر كه در ديوارها و كف كعبه استفاده شده ، 

ساخته اند و در اين جايگاه قرار داده اند.
تابلو                        همان  چهارم  زيرتابلوي  در  (ص)  اسالم  پيامبر  نماز  جاي 
(ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا) قرار دارد. كمي به طرف چپ و به سمت 

ركن يماني كه فاصله اي حدود يك متر و نيم از ركن يماني دارد و آن 
سنگي قهوه اي است. عرض آن به اندازه دوپاي زانو زده يعني حدود 
سي و پنج سانتيمتر و طول آن حدود هفتاد سانتيمتر بود. باالي سنگ به 

شكل محراب گرد بود.
گزارشي كه اكنون در پيش روي شماست ، ترجمه نوشتاري است كه 
خبرنگار « مجله المسلمون » ديده ها و شنيده هاي خود را از آخرين 
ترميم و بازسازي درون كعبه در سال (1417 هـ.ق)به قلم آورده است .

اول مي نويسد : يكي از مسئووالن ناظر بر آخرين ترميم ساختمان كعبه ، 
طي گفتگويي با من، سير عمليات بازسازي را اين گونه توصيف كرد :

« آغاز عمليات بازسازي ، با بيرون آوردن تمامي قطعات سنگي ساختمان 
بيت عتيق همراه بود. از اين رو كليه سنگ هاي چهارديوار درون كعبه، 
به  سياه  هاي  سنگ  جنس  از  (كه  ساختمان  اصلي  هاي  سنگ  جز  به 
كار رفته در ديوار بيروني كعبه است) ، طي نقشه دقيقي از جاي خود 
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كنده و پس از شماره گذاري دقيق و تعيين جايگاه آن بر روي نقشه ، 
پاكسازي و شستشو و ترميم و سپس به جايگاه اصلي خود بر ديوار كعبه 
بازگردانده شد و با ماده مخصوصي ، كه سبب از ميان رفتن كلي منافذ 
هوا در ميان سنگ ها مي شود ، آغشته گرديد تا بدين وسيله از نفوذ 
هوا و فرسوده شدن سنگ ها و آسيب پذيري آنها جلوگيري شود. اين 
عمليات در چهارديوار تا پايه هاي اصلي خانه كعبه در اعماق زمين كه 
به وسيله ابراهيم خليل (ع) ساخته شده بود ، ادامه يافت. آنگاه ديواره 
دروني كعبه از كف خانه تا ارتفاع چهارمتري با پوششي از سنگ مرمر 
پوشانيده شد و پس از آن ديوارها تا سقف كعبه با جامه اي از ابريشم 
گران قيمت ، به رنگ آبي آسماني با ميان دوزيهايي به رنگ نزديك به 

سفيدي پوشانيده شد.
بر روي اين جامه خط هاي عمودي و افقي مكرري به شكل «8» با نوشته 
« ال اله اال اهللا»،   « محمد رسول اهللا »، « اهللا جل جالله » مشابه نوشته هاي 
روي جامه سياه كعبه از بيرون قرار دارد كه تأللؤ ويژه اي به اين قسمت 

از درون خانه داده است .
نام ملك فهد و تاريخ هديه اين جامه به كعبه ، با نخ هايي از طال بر روي 
قطعه اي از ابريشم در ميانه قسمت غربي جامه قابل ديدن است. در زاويه 
شمال شرقي ديوار كعبه  درطاليي ديگري قرار دارد كه چشمان بيننده 
را خيره مي كند. اين در كه كوچكتر از دروازه اصلي كعبه است و با 
صفحه هايي از طالي خالص كه ميان آن را با نقره كنده كاري كرده اند، 
به « باب التوبه » مشهور است و بر ميانه آن قفلي طاليي و كهن قرار 
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دارد. اين در مقابل پلكاني است كه به بام كعبه ختم مي شود ( يكي از 
مهندسان ناظر بر عمليات در ترميم اخير به من گفت : بلندي كعبه از 
كف تا بام برابر با 13/65 مترمي باشد) پلكان از شيشه ضخيم و شفاف 
به رنگ آبي آسماني است كه در نگاه نخست كريستال به نظر مي آيد. 
عرض هر پله بيست و پنج سانتي متر و طول آن نيم متر است و بر هر 
كدام برجستگي ماليمي قرار دارد كه مانع لغزندگي مي گردد و در دو 
سوي پلكان ، نرده (دست گيره) به ارتفاع يك متر از جنس همان شيشه 
قرار داده شده است. ساختمان پلكان مارپيچي و همانند پلكان گلدسته 
هاي مساجد است. در پايان پلكان دريچه اي قرار دارد كه با مرمر سفيد 
پوشيده شده و با گرداندن دست گيره آن ، به سوي بيرون ، بام كعبه باز 
مي شود. در اين دريچه در بازكن الكتريكي نيز نصب شده است كه با 

فشار دكمه ، به طور خودكار به سوي بيرون فضاي كعبه باز مي شود.
 ، سفيد  هاي  سنگ  با  آن  كف  كه  است  چهارديواري  فضاي  كعبه  بام 
شفاف و گران قيمت سنگفرش شده است. اين سنگ ها از جنس همان 
سنگ هايي است كه سرتاسر فضاي باز درون و بيرون مسجدالحرام را با 
آن فرش كرده اند. ويژگي هاي اين سنگ ، قدرت آن بر منعكس كردن 
اشعه شديد آفتاب و نفوذ ناپذيري نسبت به گرما و سرما است. از اين رو 

در گرما خنك و در سرماي زمستان آزاردهنده نيست .
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گرداگرد بام كعبه ديواري است به ارتفاع نيم متر كه برروي آن قطعات 
معدني استوانه اي شكل قرارگرفته و به وسيله گيره هاي بزرگ و ضخيمي 
درهم قفل شده است كه وظيفه آنها دربرگرفتن طناب هاي حامل جامه 

كعبه مي باشد .
درميان بخش زيرين ديوار شمالي ، ناودان كعبه قرار دارد كه تحفه اي 
است گرانقيمت و از طالي ناب با نقش و نگارهاي زيبا ساخته شده و 
آب ريز آن بر روي حجر اسماعيل قرار دارد. منتهي اليه اين ناودان به 
گونه اي مربع و چهارگوش طراحي شده است كه بتواند سنگيني ناودان 

در هنگام ريزش باران را تحمل كند.»(1)

در كعبه مشرفه و تاريخچه آن 
آگاهي دقيقي از پيشينه نصب در كعبه نداريم . فاسي گفته است كه كعبه 
پس از حضرت ابراهيم (ع) منهدم گرديد و به وسيله جرهميان مجدداً بنا 

شد و بر آن دري دو لنگه  قرار دادند و قفلي نيز بر آن زدند.
به نظر مي رسد ساختمان جرهم و عمالقه ، مانند ساختمان ابراهيم (ع) 
بوده و آن را به صورت سنگ چين و بدون سقف و در ساخته اند ، زيرا 

زندگي در دوران هاي اوليه و ابتدايي بيشتر ساده و طبيعي بوده است.
فاسي همچنين گفته است : نخستين كسي كه در را بر كعبه نصب كرد     
مكه  در  مناسبت  بدين  كه  اشعاري  در  زيرانامبرده  بود   « حميري  تيغ   »

سروده ، از دركعبه و قفل آن يادكرده است.
1- المسلمون ، شماره 622 ، سال دوازدهم ، مورخ 24 شعبان (1417 هـ.ق).
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- هنگامي كه قريش ساختمان كعبه را آغاز كرد ، دري بر آن قرار داد كه 
اين در از سطح زمين بلندتر بود. از آن هنگام به بعد ، هيچگاه كعبه بدون 
در نبود و همواره در آن تغييراتي صورت مي گرفت. عبداهللا بن زبير به 
هنگام بناي كعبه ، دو در بر آن نصب كرد. اين درها بر روي زمين  قرار 

داشته  و براي  اولين  بار،درها دو لنگه اي بودكه تاكنون نيزچنين است .
- پس از كشته شدن عبداهللا بن زبير ، حجاج هنگام بناي كعبه ، در غربي 
را كه از سوي ابن زبير قرار داده شده بود ، برداشت و تنها در شرقي را 
بركعبه نهاد. همچنين مانند ساختمان قريش ، سطح آن را از زمين باالتر 

برد. اين تغييردرسال( 75 هـ. ق) صورت گرفت.
            ، خود  وزير  وسيله  به  ألمراهللا  مقضي   ، عباسي  خليفه  او  از  پس   -
كعبه  براي  دري  ساختن  به  اقدام  هـ.ق)   551) سال   در  الدين  جمال 
نمود. اين در به وسيله پوششي ازصفحه هاي طال و نقره آذين گرديده 
در  ازچوب   و  قبلي كعبه  شد  در  در جايگزين  اين    ، بود.به  دستورخليفه 

قديمي،تابوتي براي خويش  ساخت.
- ملك مظفر ، پادشاه يمن در سال (659 هـ.ق)حج گزارد. او در آن 
هنگام فرمان به ساختن دري براي كعبه داد كه اين در به وسيله شصت 

رطل و نقره مزين گرديده بود.
- ناصرمحمد بن قالوون ، پادشاه مصر دري براي كعبه ساخت كه بر 
روي آن معادل سي و پنج هزار درهم تزيين گرديده بود. اين در ، در 

دوازدهم ذي حجه سال (733 هـ.ق)بر بناي كعبه قرار داده شد.
- ناصر حسن بن محمد قالوون نيز در سال( 761 هـ.ق)دري ساخته شده 
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از چوب ساج بر كعبه نهاد. گفتني است كه اين در ، بارها زينت هاي آن 
اصالح و ترميم گرديد.

- سلطان سليمان قانوني نيز در سال (964 هـ .ق) دري كه در آن تزيين 
فراوان به كار رفته بود بر كعبه نهاد. در سال (1045هـ .ق) سلطان مراد 
عثماني پس از ترميم كعبه ، طي مراسم باشكوهي درروز پنجشنبه بيستم 

ماه رمضان سال يادشده در گرانبها بر كعبه نهاد.
(سال  جديد  دوران  در  عربستان)  (پادشاه  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز   -
1370 هـ.ق) ، دري مزين به طال و نقره جايگزين در پيشين ( كه ساخته 

سلطان مراد چهارم بود) كرد.
- دري كه اكنون بر كعبه قرار دارد ، داراي دو جدار بيروني و دروني 
است كه همه با طالي بسيار زيبايي پوشيده شده است . گفته مي شود 
وزن در كعبه حدود دويست و هشتاد كيلوگرم است و با پوششي از طال 
تزيين شده است .روي در كعبه به طرز بسيار زيبايي از آيات قرآن به خط 
ثلث مزين گرديده و قفل مطالي بسيارزيبايي،كه بر روي آن آيات قرآني 
نوشته شده است در را قفل مي كند، كليد قفل هم ازطال ساخته شده 
است . درگاه درخانه كعبه كه از سنگ تيره اي ساخته شده است وسعتي 
حدود يك و نيم در يك متر داشته و به اندازه بيست سانتيمترگودترازكف 
درون بيت است اين در ازسوي ملك خالدپادشاه پيشين عربستان به كعبه 

اهداء گرديده است.(1)

1 -كعبه و جامه آن ، محمدالزقن ، ترجمه هادي انصاري ص50
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ناودان كعبه 

قريش نخستين كساني بودند كه سقف كعبه را پوشاندند و براي آن ناوداني به 
سمت حجراسماعيل قرار دادند. عبداهللا بن زبير و همچنين حجاج بن يوسف 
در بازسازي كعبه اين ناودان را حفظ كردند و بعدها وليدبن عبدالملك ناودان 
را با ورقه هاي طال آذين كرد و از آن پس بارها اين ناودان به دست ثروتمندان 
و حكمرانان تجديد شد. آخرين ناودان كعبه ، اهدايي سلطان عبدالحميد 
عثماني است كه به سال (1273 هـ .ق) آن را اهدا كرد.همين ناودان يك 

باردردوران ملك سعود و بارديگر در دوران ملك فهد بازسازي شد.
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حجراالسود 
« حجر » يا « حجراالسود » يا « حجراالسعد »يا « دره البيضاء »سنگي 
است منصوب بر ديوار كعبه در ركن شرقي ، اين سنگ بيضي شكل با 
قطري قريب به سي سانتيمتر در حدود 1/5 متري از كف مسجدالحرام بر 
گوشه كعبه نصب است و از اطراف با روپوشي از نقره خالص به صورت 
مستدير (مدور) كه بتوان با سر و صورت و دست آن را لمس نمود محصور 
گرديده است. اين سنگ در ابتدا يكپارچه بود ولي به علت آسيب هايي 
كه در طول زمان بر آن وارد آمد به صورت قطعاتي چنـد درآمد. طبق 
روايات تاريخي در سال (64 هـ.ق) كه سپاه يزيد در مقابله با ابن زبير 
مكه را سنگباران كرد ، حجراالسود سه قطعه شـــدو عبداهللا بن زبير 
آن را در قابي نقره اي محصور ساخت ، تا اين كه در سال(189هـ.ق) 
و  باال  الرشيد  هارون  دستور  به   ، اي  نقره  قاب  شدن  سست  علت  به 
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پايين قاب را سوراخ كرده ودر آن سرب يا نقره مذاب ريختند و محكم 
نمودند. به نوشته « ابن جبير» سياح معروف عرب (درقرن ششم و هفتم 
هجري قمري ) كه « حجراالسود » را زيارت كرده : «حجر» چهارقطعه به 
يكديگر پيوسته است كه اطراف آن را با صفحه اي سيمين استوار كرده اند 
مي نويسد : « گويند قرمطي (كه خدايش لعنت كناد) آن را شكسته»، 
طبق نقلي در سال (1290 هـ.ق) حجر در 17 قطعه (سه قطعه درشت 
و بقيه ريزتر) به يكديگر در درون قاب نقره اي پيوست داده شد. رنگ 
اين سنگ سياه متمايل به سرخ (با نقطه ها و لكه هايي سرخ و رگه هايي 
زرد) است و رگه هاي زرد آن در اثر جوش خوردن ترك ها مي باشد 
اين سنگ از نظر خواص فيزيكي و شيميايي منحصر به فرد بوده و وزن 
مخصوص آن كمتر از يك است طبق روايات « حجر» در ابتدا سفيد و 
روشن بود ولي در اثر تماس بدن كفار و مشركين و گناهكاران و يا بر 
اثر آتش سوزي هايي كه در كعبه روي داد به رنگ فعلي (سياه متمايل 
به سرخ) درآمد. ابن جبير در سفرنامه خود مي نويسد : در بخش سالم 
مانده «حجراالسود» (برابر سمت راست كسي كه براي بوسيدن مقابل آن 
قرار مي گيرد) نقطه كوچك سپيد درخشاني وجود دارد كه گويي خالي 
بر اين صفحه خجسته است و اين لكه سپيد را خاصيتي است كه چشم 

را روشني مي بخشد(1). 
كردن  مسح   ، فقها  اصطالح  و  روايات  در  استالم  از  مراد  حجر  استالم 
و تماس بدن با حجراالسود است از طريق : بوسيدن ، مسح با دست، 

1 -همان منبع پيشين
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امكان  عدم  درصورت  و   ) بدن  از  مقداري  تماس   ، شكم  چسباندن 
چسباندن شكم و مسح ، به اشاره از دور يا اشاره با سر و عصا) و در 

اين رابطه آمده است :
1- استالم «حجر» از مستحبات است و در طواف (و درتمام شوط ها) نيز 
مستحب است، و در شوط اول و شوط آخر مورد تاكيد قرار گرفته است .

2- مستحب است در استالم «حجر» : گفتن شهادتين ، اهللا اكبر ، صلوات 
فرستادن ، دعا نمودن ، بوسيدن ، صورت بر آن قرار دادن ، بلندكردن 
دست ها ، با دست راست لمس كردن ، بوسيدن دست و بوسيدن عصا 

اگر توسط آن استالم شود.
3- از آثار استالم «حجر» است : اجابت دعا ، شهادت حجر در قيامت ، 
بيعت با خداوند، طبق روايتي منقول از رسول خدا(ص) : «حجراالسود» 
به منزله دست خداوند در زمين است كه به وسيله آن با بندگان مومن 
مصافحه مي كند (و مردم با دست كشيدن بر آن و بوسيدنش با خدا بيعت 
و اطاعت خدا را تثبيت مي كنند) و از ابن عباس نقل شده كه دست 
گذاردن بر سنگ به منزله بيعت با رسول خدا(ص)است كه از ميان ما 

رفته است .
4- به روايتي منقول از رسول اهللا (ص): « بايد آخرين عهد با كعبه استالم 
حجر باشد» و از امام موسي كاظم (ع) درباره پيامبر اكرم (ص) آمده كه 
در هر طواف بدون آن كه كسي را  آزار دهد « حجراالسود» را لمس 

مي فرمودند.
5- با وجود آنكه سفارش هاي بسياري براي لمس و بوسيدن «حجر» 
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كردند  مي  عملي  مواظبت  آن  بر  نيز  معصومين(ع)  ائمه  و  است  شده 
ليكن اگر به خاطر كثرت جمعيت انجام آن مشكل باشدوسبب مزاحمت 
ديگران گردد اين تاكيدبرداشته شده وسزاواردانسته اندكه فرد با اشاره از 
دورتر اكتفا كند ، زيرا مصلحت جمع اقتضا مي كند تا فرد از اين وظيفه 
دست  مردم)  حقوق  (رعايت  اجتماعي  واجب  يك  خاطر  به  مستحبي 

بردارد تا در مقابل خداوند اجربيشتري نصيبش سازد.

اهميت حجر – طبق روايات 
- از سنگ ها يا ياقوت بهشتي است و همراه حضرت آدم (ع) به زمين 

فرود آمده است .
- حضرت آدم (ع)از بهشت روي آن فرود آمد.

- از كوه ابوقبيس است كه از جانب خدا فرود آمد.
- دست كشيدن به آن گناهان شخص را از بين مي برد.

- چون دست خدا در زمين است كه با بندگان به وسيله آن مصافحه فرمايد.
- آنكه رسول خدا(ص) را درك نكرده   با مس  آن مثل اين است كه  با 

خدا و پيامبراكرم (ص) بيعت كرده است.

شاخصه توحيدي حجر
اين سنگ و كعبه در طول تاريخ نمودار آثار توحيد و يگانه پرستي اند 
و مظهر مبارزه با شرك و نبرد با پس مانده هاي بت پرستي و جنگ با 
موهومات به شمار مي روند. عرب هاي قبل از اسالم از مواد و اشياء 
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گوناگون بت و معبود مي ساختند ولي كعبه و حجراالسود تنها چيزهايي 
بودند كه دور  از جنبه الوهيت شرك آميز قرار داشتند و هيچ عربي آن دو 
را به هيچ وجه به عنوان معبود يا بت مورد پرستش قرار نداده است و با 
ظهور اسالم كفر ستيز و مخالف با بت و بت پرستي ، كعبه و حجراالسود 

بار ديگر شاخصه توحيد ابراهيمي گشتند.

نصب حجراالسود 
 كعبه با وجود آن كه در ادوار مختلف تجديد بنا شد ولي جايگاه حجر 
(اين تنها سنگ ثابت وتغيير نيافته كعبه از ابتداي بنا) هيچ گاه تغيير نكرده 

است و توسط شايستگاني درجاي خودنصب شده است :
1- حضرت ابراهيم خليل اهللا (ع) ، حجر براي نخستين بار توسط آن 

پيامبر عظيم الشأن توحيدي هنگام بناي كعبه به ديوار كعبه گذارده شد.
2- حضرت محمد رسول اهللا (ص) ، پنج سال قبل از بعثت در تجديدبناي 
كعبه به علت تخريب ناشي از سيل ، «حجر»به دست نبي مكرم (ص)در 
ديوار كعبه جاي گذاشته شد ، آن گاه كه قسمتي از ديوار كعبه باال آمد 
و بين قبايل بر سر نصب «حجر» اختالف افتاد ، همگان بر قبول تصميمي 
كه آن امين خردمند بگيرد اتفاق كردند ، پس به دستور آن ستوده بزرگ 
ردايي گستردند ، «حجر» را به درون آن نهاد و بفرمود تا بزرگان قبايل 
گوشه هاي ردا را برداشته و پاي ديوار كعبه آورند ، آن گاه حضرت به 

دستان مبارك خود آن را نصب نمود.
3- حضرت امام سجاد (ع) ، در سال 73 (يا 74) هجري در تجديدبناي 
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دست  )«حجراالسود»به  مكه  ازسنگباران  ناشي  تخريب  علت  (به  كعبه 
با  مقابله  در  يزيد  درسال(64هـ.ق)سپاه  شد.  سجاد(ع)كارگذاشته  امام 
در  كه  كرد  سنگباران  را  مكه  بود)  شده  مسلط  حجاز  بر  (كه  زبير  ابن 
اين درگيري قسمت هايي از كعبه آسيب ديد و بعد از پايان محاصره ، 
ابن زبير كعبه را ترميم و حجر اسماعيل را داخل كعبه نمود ، ولي كعبه 
باز در جريان محاصره مكه توسط « حجاج » آسيب ديد و چون ابن زبير 
كشته شد ، عبدالملك بن مروان دستور بازسازي آن را داد كه در اين 
تجديدبنا « حجاج »كعبه را به شكل قبلي اش درآورد. (حجر اسماعيل 
را در خارج از خانه قرار داد) و «حجراالسود» را امام زين العابدين(ع) 

نصب فرمودند.
4- حضرت ولي اهللا اعظم (عج) ، در سال (337 يا 339  هـ.ق) بعد از ربوده 
شدن «حجر»توسط قرامطه، به وسيله امام زمان حضرت حجت ولي عصر 
(عج) كار گذاشته شد. در ايام خالفت مقتدر باهللا هيجدهمين خليفه عباسي 
(295-320 هـ.ق) كه از دوره هاي تيره و پرآشوب حكومت عباسيان است 
در سال (317 يا 310 هـ.ق) قرامطه با قوت گرفتن در بحرين با سپاهي به 
فرماندهي ابوطاهر سليمان بن ابوسعيد حسن جنابي قرمطي به عنوان حج 
عازم مكه شدند ولي در روز نهم ذي حجه خانه هاي مكه و اموال حجاج 
را غارت نمودند و مردم را در مسجدالحرام كشتند (و به طوري كه نقل 
كرده اند آنها طي مدت (6 تا 11) روزي كه درمكه بودند تعداد هزار و 
هفتصد نفر را در حالي كه از استار كعبه گرفته بودند، كشتند (1)و تعداد 
1 -پس از يازده قرن در روز ششم ذي الحجه سال (1407 هـ ق)برابر با( 1366 هـ ش) حجاج ايراني هنگام 

اظهار برائت از مشركين به دست حكومت آل سعود كشته و مجروح و هتك حرمت شدند
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كشتگان مجموعًا به حدود سي هزار نفر رسيد) آنها در 14 ذي الحجه 
«حجراالسود» را از كعبه جدا ساختند و به َهَجر (1) از بالد احساء بردند 
بسازند  عبادتگاهي  جا  آن  در  كه  منظور  اين  بر  ها  نوشته  برخي  (طبق 
و مردم را از كعبه منصرف كنند و به آن جا به كشانند) آنها مدت ها 
«حجراالسود» را نزد خود نگه داشتند و پيشنهادات قطب سياسي جهان 
اسالم يعني بني عباس در بغداد و فاطمي ها در افريقا را براي برگرداندن 
حجر، رد مي كردند تا آن كه مأيوس از موفقيت در جلب نظر مردم و 
هالكت قرمطي (به علت ابتال به بيماري جذام و كرم افتادن به تنش) 
حاضر به برگشت دادن حجراالسود گرديدند. به نقلي «الراضي باهللا» حجر 
را به مبلغ 000ر50 دينار خريد ولي اين نقل را با توجه به سال وفات 
صحيح  هـ.ق)   يا 339  حجر (337  نصب  سال  هـ.ق)و  الراضي (329 
نمي دانند. به نقلي ديگر وكالي « المطيع هللا»(خليفه عباسي از 334 تا 363 
هـ.ق) در سال (337 هـ.ق) حجراالسود را به مبلغ 30000 دينار خريدند 
و خليفه آن را به مكه فرستاد. به نقلي نيزدر سال (339 هـ.ق)قرامطه به 
دستور خليفه فاطمي افريقيه حجر را برگرداندند و يا به وساطت شريف 
يحيي بن حسين از نسل حضرت امام حسين(ع) آن را بازپس فرستادند.  
همچنين نوشته اند چـــون عــــبيداهللا نخستيـــن خليفه فاطمي بــه 
خالفت رسيد ، قرمطي به  نام او خطبه خواند ولي عبيداهللا در جواب نامه 
قرمطي او را به خاطر كشتار زائرين و ربودن «حجراالسود» لعنت كرد و 

1 -َهَجرمركز بحرين بودوگاهي هم به همه بالدبحرين هجرگويند.درآن زمان به منطقه وسيعي ازشرق 
عربستان فعلي بحرين يا هجرگفته مي شدوشهراحساء داخل همين منطقه قرارداشت(فصلنامه ميقات حج ش 

(5
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در نتيجه قرمطي سر از فرمان وي پيچيد تا آن كه مبتالي به بيماري شد 
و قرامطه مأيوس از موفقيت حجر را به مكه حمل نمودند ، و گفته اند 
پيش از حمل به مكه آن را به كوفه بردند و بر ستون هفتم ازستون هاي 
 مسجدجامع  آويختند تا اين  كه  به  مكه  فرستاده  شد و از افرادي  نام برده اند 
كه  حجر را نصب نموده اند ولي  براساس  شواهدي  كه  درجريان  نصب  
روي  دادفقهاي  شيعه مسلم گرفته اند كه « حجراالسود» به دست مبارك امام 

زمان (اروحنالتراب مقدمه الفداء) برديواركعبه  نصب شد.
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ملتزم 
قسمتي از ديوار كعبه (بين ركن حجراالسود و در كعبه است در ديوار 
شرقي) كه اين مكان جاي دعا و استغفار (جاي اقرار به گناه و اعتذار 
جستن و محل پذيرفته شدن دعا) مي باشد و در وجه تسميه آن گفته اند كه 
طبق روايات هيچ بنده اي به اين مكان پناه نمي گيرد و التزام نمي جويد 
جز آنكه خداوند حاجتش را برآورده مي كند. پيامبر گرامي اسالم(ص) 
و ائمه اطهار (ع)و صحابه بزرگ سروصورت ودستها و سينه خود را به 
اين مكان مي چسبانيده اند و زائرين نيز در اين قسمت از ديوار ملتزم 

شده و دعا مي خوانند.

حطيم(1)
بنابرروايات يكي ازاماكن با فضيلت كعبه و از باشرافت ترين قسمت هاي 
مسجدالحرام است كه نمازخواندن درآن فضيلت داشته و بدان سفارش 
شده است و اما در مقدار و محيط حطيم (در يك نيمدايره فرضي در 
حجراسماعيل(ع))  و  زمزم  چاه  (ع)،  ابراهيم  مقام   ، اسود  ركن  فاصله 

اختالف قول است و به تفاوت گفته اند :
1- حجر اسماعيل (ع)است(2) 

2- مقام ابراهيم (ع)است.
3- ديوار قوسي حجراسماعيل (ع)است.

1 - فرهنگ اصطالحات حج ، محمديوسف حريري ص 75
2- نوشته اند اهل سنت حجراسماعيل (ع)را حطيم ناميده اند.



91

4- فاصله بين ركن اسود ودركعبه است(1)
5- فاصله بين ركن اسود و مقام ابراهيم(ع) است.

6- فاصله بين ركن اسود و مقام ابراهيم(ع) و چاه زمزم است.
7- فاصله بين ركن اسود و مقام ابراهيم(ع) و حجراسماعيل(ع) است.

وجه تسميه حطيم 
-درآن جا اگركسي سوگند دروغ ياد مي كرد عقوبتش فوري بود.

-درآن جا بانفرين مظلوم بر ظالم كمتر مي شد كه نفرينش ظالم را هالك نكند.
-آن جا (يعني حجراسماعيل) از بيت اهللا جدا و شكسته (حطيم) است.

-آن جا (يعني ديوارقوسي حجراسماعيل) مستقيم نبوده و داراي انحني 
و شكستگي است.

-درآن جا (يعني در حجراسماعيل) اعراب جاهلي به هنگام طواف لباس هاي 
كهنه خود رامي انداختند كه به تدريج فرسوده (محطوم) مي شد.

-درآن جا مردم براي خواندن دعا و استغاثه ، ازدحام (حطم) نموده و 
يكديگر را مي فشردند.

مقام ابراهيم (ع)
« فيه آيات بينات مقام ابراهيم »(2)

جايگاهي است واقع در كنار كعبه ، و آن سنگي است تيره رنگ (ميانه 
سفيد و سياه) با قطري حدود دو وجب و به ابعاد35*45 سانتيمتر با اثر 
روي  روبه  متر  به 13/5  قريب  فاصله  به  مقام  اين  عميق،  پاي  كف  دو 
دربيت اهللا (يعني مقابل ديوار شرقي بيت) درون محفظه اي محصور است 

1- نوشته اند: اهل تشيع برحسب روايات حطيم را درمكاني درحدفاصل ميان دركعبه  وحجراالسودمي دانند.
2- سوره آل عمران – آيه 97



92

و جاي پاها بر روي سنگ متعلق به حضرت ابراهيم پيامبر عظيم الشأن(ع) 
است كه به اراده خداوندي نرم گرديد تا اثر پاها بر آن نقش بست و 
سپس به حالت سنگي درآمد و در طول قرون نيز به اراده الهي همچنان 
باقي مانده است. در جهت ظهور اين اثر بر روي سنگ به تفاوت گفته اند 

كه حضرت خليل اهللا (ع):
-هنگام ديدار فرزندش بر آن ايستاد.

-هنگام ديدار فرزند و ساخت كعبه و دعوت مردم بر باالي آن ايستاد.
-هنگام ساخت ديوار كعبه بر روي آن ايستاد.

از  بعد  ايستاد.  آن  باالي  اهللا  بيت  حج  به  مردم  دعوت  و  اعالم  -هنگام 
آماده شدن خانه كعبه براي عبادت كنندگان ، خداوند متعال به حضرت 
ابراهيم(ع ) دستور مي دهد : « و مردم را دعوت عمومي به حج كن تا 

پياده و سواره بر مركب هاي الغر از هر راه دوري به سوي تو بيايند »(1)
را  دستوري  چنين  (ع)  ابراهيم  كه  هنگامي   »  : خوانيم  مي  روايتي  در 
دريافت داشت عرض كرد: خداوندا ! صداي من به گوش مردم نمي رسد، 
اما خداوند به او فرمود : « عليك االذان وعلي البالغ » تو اعالم كن و من 
به گوش آنها مي رسانم « حضرت ابراهيم (ع) بر محل مقام برآمد و رو به 
سوي شرق و غرب كرد و صدا زد و گفت « ايها الناس كتب عليكم الي 
البيت العتقيق فاجيبوا ربكم » : « اي مردم حج خانه كعبه بر شما نوشته 
شده ، دعوت پروردگارتان را اجابت كنيد» .وخداوندمتعال صداي او را 
به گوش همگان حتي كساني كه در پشت پدران و رحم مادران بودند 

1 -سوره حج – آيه 27
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رسانيد ، و آنها در پاسخ گفتند : لبيك اللهم لبيك ! ... و تمام كساني كه 
از آن روز تا روز قيامت در مراسم شركت مي كنند از كساني هستند كه 

در آن روز دعوت حضرت ابراهيم (ع) را اجابت كردند »(1).

فضيلت مقام 
- طبق قرآن از آيات بينات است.

- طبق روايت از سنگ هاي بهشتي است.
- طبق روايت افضل مقامات مسجدالحرام است.

- طبق روايت نمازخواندن نزد آن مورد سفارش قرار گرفته است.
مكان مقام 

- طبق گزارشات و روايت سنگ مقام ابراهيم(ع) در كنار و چسبيده به 
خانه خدا قرار داشت و در جاهليت آن را از خانه خدا جدا و به مكان 
فعلي منتقل كردند و رسول خدا (ص) بعد از فتح مكه آن را به خانه 
متصل نمود و خليفه دوم براي وسيع تر كردن محل طواف و نماز دستور 
جابجايي آن را به محل دوران جاهيت (محل فعلي ) صادر نمود و چون 
در زمان او سيلي عظيم (موسوم به سيل ام نهشل ) وارد مسجدالحرام شد 
و سبب گرديد تا مقام ابراهيم(ع) از جاي خود كنده وبه كعبه بچسبد(وبه 
نقلي به محالت پايين كعبه  برده  شد)پس  پايه اي  ساختند وآن  را به  جاي 
خودمنتقل كردند(واين پايه تا به امروز باقي است)به  نوشته  اين جبير،سياح 
معروف عرب  (درقرن ششم وهفتم هجري قمري)  مقام  ابراهيم (ع) درخانه  

1-  تفسير نمونه ، جلد 14 ص 70 
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كعبه  بود و به  هنگام حج براي زيارت  حاجيان بيرون  آورده  و در جاي 
خاص خود (كه تا امروزهمچنان باقي است)قرار مي داده اند(1) 

مقصوره مقام 
اين سنگ با طوق زريني در اطراف، درون آن محفظه اي كريستالي مستقر 
است و اين محفظه خود در ميان حجره و ضريح كوچك و شش گوش 
زمان  از  سنگ  اين  طالي  پوشش  (ابتداي  است  گرفته  قرار  مشبكي  و 
مهدي عباسي ذكر شده است. نقلي است كه در سال (161 هـ.ق) به 
دستورمهدي عباسي مقام را از باال تا پايين به صورتي استوار درآورند و 
در سال (236 هـ.ق)  متوكل علي  اهللا به وسيله طالپوشش ديگري را بر 
تزيين مهدي افزود و در سال( 256 هـ.ق)به دستور علي  بن  حسن  عباسي 
عهده  دار امورمكه دو طوق از طال به مقدار 922 مثقال وطوقي ديگرازنقره 
ساختندوبه وسيله جيوه سنگ مقام را درمـيان طوق هاقرار دادند)سابقًا 
برروري محفظه اين سنگ قبه  اي ازآجروسنگ وچوب بناشده  بود(كه 

اطراف آن راآيات قرآني مزين مي نمود)
ولي از آن جهت كه اين قبه از فضاي مطاف مي كاست در سال (1385 
هـ .ق) به دستور دولت سعودي اين قبه تخريب گرديد و ضريح كوچك 
(فعلي) بر آن ساخته شد و بدين ترتيب طبق نوشته ها بر مساحت مطاف 

پنج متر اضافه گشت.

1-  نامه ابن جبير، و همچنين فصلنامه ميقات حج ش 7 
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مطاف 
مطاف به معني محل طواف مي  باشد و محدوده اي از اطراف كعبه كه محل 
مجاز براي طواف خانه خدا است و در اين محدوده طواف كنندگان خانه 
خدا به دور كعبه مي  گردند. محدوده اصلي طواف حدفاصل بين ديوار 
كعبه ومقام ابراهيم (ع) مي  باشد كه اين فاصله حدود 13 متر مي باشد. 
البته در قسمت شمالي كعبه با توجه به محدوده حجراسماعيل(ع) اين 
فاصله به حدود 3 متر مي  رسد.در حال حاضر طبق نظر بسياري از مراجع 
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جزء  دارند  وجود  كنندگان  طواف  كه  محلي  تا  ازدحام  زمان  در  عظام 
مطاف محسوب مي گردد .

حجراسماعيل (ع) 
كعبه  خانه  ديوار  شمالي  قسمت  در  است  مكاني  (ع)  حجراسماعيل 
(درجانب ناودان طال) با ديواري قوسي شكل و نيم دايره محصور است. 
اين ديوار به ارتفاع 132 سانيتمتر از يك طرف به ركن عراقي  (ركن 
شمالي) و از طرف ديگر به ركن شامي (ركن غربي) با فاصله دو متر 
مانده به دو ركن منتهي مي گردد. هرگاه كه باران بر بام كعبه ببارد از 
ناودان رحمت در اين فضا مي ريزد. فاصله اين مكان از وسط ديوار 
شمالي كعبه تا داخل ديوار قوسي 8/36 متر و با توجه به عرض ديوار 
قوسي كه 1/5 متر مي باشد درنتيجه فاصله اين مكان از ديوار كعبه تا 
زندگي  محل  مكان  اين  است.  متر  خارج 9/86  از  شكل  منحني  ديوار 
كه  روزي  است،  بوده  هاجر  حضرت  مادرش  و  اسماعيل(ع)  حضرت 
زرع  غير  وادي  به  را  اسماعيل(ع)  و  هاجر  جناب  (ع)  ابراهيم  حضرت 
آورد(1)، آنها خيمه خود را در همين مكان برافراشته و زندگي را آغاز نهادند. 
براي نخستين بارمنصورعباسي حجراسماعيل را با سنگ  هاي سفيدپوشانيد.

پس از آن در دوره مهدي و نيز هارون عباسي اين سنگ ها تعويض و نو 
شد.

1- «ربنااني اسكنت من ذريتي بواد غيرزرع عند بيتك المحرم.» پروردگارا هرآئينه من برخي از ذريه و 
فرزندانم را به وادي بي كشت و زرع نزد خانه محترم و گرامي تو ساكن نمودم.(سوره ابراهيم- آيه 37)
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اهميت حجر اسماعيل (ع) 
- از آيات بينات است .

- زير ناودان طال امكان استجابت دعا بيشتر است.
- قبور حضرت هاجر و جمعي از انبياء (ع)از جمله حضرت اسماعيل(ع) 

در اين عرصه قرار دارد.
- نماز در اين مكان به خصوص در زير ناودان طال فضيلت بيشتري دارد.

- احرام بستن براي حج تمتع در اين مكان استحباب و فضيلت بيشتري دارد.
- به اعتقاد خيلي از بزرگان اين مكان قسمتي از خانه كعبه است (كه 
در بازسازي كعبه از خانه خارج گرديد) و قريش روي آن ساختمان بنا 
نكرد و در تجديد بازسازي كعبه توسط ابن زبير اين قسمت جزء خانه 
قرار گرفت ولي حجاج دوباره آن را به صورت قبلي درآورد و بيرون از 

خانه قرار داد.
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وجه تسميه حجراسماعيل (ع) 
- اين جا محل نزول و مأواي حضرت اسماعيل(ع) و مادرش حضرت 
حجرخانه  (ع)  صادق  امام  از  منقول  رواياتي  طبق  و  بوده  هاجر(س) 
اسماعيل(ع) است وآن حضرت مادرخودرادرآن مكان دفن نمود (1)و به 

خاطر اين كه زير پاي مردم قرار نگيرد اطراف آن را سنگ چين كرد.
- در جهت اضافه نمودن اسم « اسماعيل (ع)» به « حجر » (حجراسماعيل) 
گفته اند چون ديوارهاي كعبه برافراشته شد آن حضرت از گرماي خورشيد 
در كنار اين ديوار در سايه مي نشست و يا اين كه سايباني در كنار آن 
براي خود برمي افراشت و يا طبق برخي  نقل ها ايشان در همين جابه 

خاك سپرده شدند.(2)
- حجر به معني دامن نيز آورده شده است .

مستجار
« جار » به معناي همسايه و « مستجار » به معناي پناه بردن به همسايه 
است ، اين مكان در بدنه  ديوارغربي حدود 1/5 متر مانده به ركن يماني 
مي باشد. هنگامي كه حضرت فاطمه بنت اسد(س) حضرت علي (ع) را 
باردار بودند و در حال طواف ، وضع حمل بر ايشان غلبه كرد و فاطمه  
اسماء  به  را  خداوند متعال  طواف  درحين  درهمان حال  اسد(س)  بنت 
الهي وكعبه قسم  مي دادندوپناه مي خواستند،  زماني كه در اين محدوده 

1 -اصول كافي، ج 4 ص 210
2- ميقات حج،ش 8،ص 110،ش 13،ص 56،ش 20،ص 111 الي 114 - راهنماي حرمين شريفين، 

ابراهيم غفاري، ج 1، ص 196 -  قبل ازحج بخوانيد،ص 92 - تاريخ و آثار اسالمي مكه و مدينه، 
اصغرقائدان، ص 57 - سفرنامه ناصرخسرو، ص 97
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قرار داشتند خداوند متعال را به طفل درون رحم شان قسم دادند و از 
خداوند متعال پناه خواستند كه به اراده پروردگار ديواركعبه شكافته شد 
و آن بانوي بزرگوار به درون كعبه رفت وديواربجاي اول خود برگشت 
وچون نوزاد كعبه به دنيا آمد پس ازمدتي (حدوداً سه روز) ديوار دوباره 
شكافته شد و فاطمه بنت اسد(س) بهمراه مولود كعبه حضرت علي(ع) 
از كعبه بيرون آمدند و ديوار به حالت اوليه خود برگشت (در اين مدت 
كه فاطمه بنت اسد(س) در درون كعبه بودند قفل و در كعبه باز نشد 
حمل  وضع  از  اثري  هيچگونه  رفتند  كعبه  درون  به  كه  نيز  آن  از  پس 
مشاهده نشد) قابل ذكر است كه اين واقعه قبل از ظهور اسالم بوقوع 
پيوسته و در تاريخ ثبت شده است لذا دشمن نتوانست جايگاه و عظمت 
را  يادگاري  اين  نمايد.  مخدوش  رابطه  اين  در  را  (ع)  علي  حضرت 
نيز براي خوانندگان محترم عرض كنم كه هنگامي كه در اين مكان دعا 
مي كنيدوبه خدامستجيرمي شويد بايد مانند فاطمه بنت اسد(س) با اعتقاد 
كامل به عنايات الهي و حالت اضطرار خواسته  هاي خود را از خداوند 
بخواهيد خداوند متعال را براي اجابت دعا به حضرت علي(ع) قسم دهيد 

و تاانشاءاهللا خداوند دعاها را اجابت نمايد. 
شايان ذكر است بندكشي هاي اين قسمت از ديوار بصورت نامنظم بوده و 
فقط جايگاه اين اثر حفظ شده است و ارتباطي به شكاف يادشده ندارد، زيرا 
كعبه همانطور كه قبًال عرض شد در زمان حجاج از پايه خراب و دوباره 

ساخته شد و آثاري از مكان ورود فاطمه بنت اسد(س)بر آن و جود ندارد.
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شاذروان 
شاذروان برآمدگي كوتاهي است كه ديوار كعبه را از بيرون احاطه كرده 
است. اين برآمدگي كه در حال حاضر از سنگ مرمر بسيار نفيس تشكيل 
شده است ، نشانه محل ديوار قبلي خانه خداست كه پس از بازسازي 
كعبه در زمان قريش بيرون از خانه واقع شد ، براي اينكه مجددا خانه 
از  مقدار  اين  نگردد  مخدوش  خانه  قداست  و  نسازند  تخريب  را  كعبه 
خانه را با ديواره كوتاهي به ديوار خانه كعبه متصل نمودند كه حائلي نيز 
بر ديوار كعبه شده و مقاومت خانه را باال برده است. وضعيت شاذروان 
با توجه به موقعيت خانه در سه طرف شرقي ، غربي و جنوب بصورت 
شيب دار مي باشد و در سمت شمالي (طرف حجر اسماعيل) و مقابل 

در كعبه مسطح مي باشد.
چاه زمزم(1)

آن هنگامي كه حضرت ابراهيم (ع) ، هاجر و تنها فرزندش اسماعيل(ع) 
را به وادي خشك و سوزان مكه آورد ، همراه مادر اسماعيل مشك آبي 
بود و هيچ گونه زاد و توشه اي غير از آن نداشت، حضرت ابراهيم(ع) 
مكه  از  سپس  و  نشاند  كعبه  جاي  نزديكي  در  درختي  كنار  را  دو  آن 
خارج شد و آنان را به خدا سپرد. پس از اندك زماني آب همراه هاجر 
تمام و شيرش نيز خشك شد. هاجر در پي آب ، فاصله ميان كوه صفا و 
مروه را دوان دوان ، هفت بار پيمود. هنگامي كه نزد كودكش بازگشت، 
جبرئيل(ع) بر او ظاهر شد و بر زمين كوبيد كه به قدرت الهي آب از 

1 -تاريخ و آثار اسالمي مكه و مدينه ، اصغر قائدان ص77
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همان جا به روي زمين فوران زد. مادر اسماعيل (ع) به آب ، كه جاري 
بود ، گفت : « زمزم » ، يعني بايست ، خود نيز مقداري خاك و شن 
اطراف آن ريخت تا مبادا پيش از آن كه آب را در مشك بريزد ، به زمين 
فرو رود! گويند اگر هاجر چنين نمي كرد ، شايد زمزم رود رواني مي شد. 
هاجر مشك را پر كرد و به فرزندش نوشانيد (1)خبر پيدايش آب در اين 
منطقه سوزان و لم يزرع ، قبايل جرهم را به آنجا كشانيد كه در كنار چاه 

زمزم سكونت گزيدند.
چون جرهميان حرمت كعبه و حرم را شكستند و به فسق و فجور پرداختند، 
خداوند آب زمزم را از جوشش انداخت و خشك كرد ، به طوري كه 
حتي مكان آن نيز محو شد. عمروبن حارث مضاض جرهمي، دو مجسمه 
زرين آهو و شمشيرهاي مرصع را ، كه در كعبه بود ، از بيم آن كه سرقت 

نكنند، شبانه برداشت و در محل چاه زمزم زير خاك پنهان كرد. (2) 
(ص)   پيامبراكرم  پدربزرگ   ، عبدالمطلب  دوران  تا  همچنان  زمزم  چاه 
آسمان  به  كعبه  كنار  از  نوري  كه  ديد  خواب   در  شبي  او  بود.  مخفي 
برخاست ، وي به رغم سرزنش و آزار مردم ، با كمك فرزندش حارث 
پسر  ده  داراي  اگر  كه  كرد  نذر  هنگام  آن  در  كرد.  حفر  را  نقطه  همان 
شود ، يكي از آنان را در راه خدا قرباني كند ، سپس با كندن چاه ، 
بر مجسمه ها و شمشيرها دست يافت و همچنان كند تا آب فوران زد. 
پس از آن ، خداوند به وي ده پسر عطا كرد. او نيز براي اداي نذر خود، 

1- وسائل الشيعه،حرعاملي،ج 9 ، ص 512 - دليل الفالحين لطرف رياض الصالحين ، ابن عالن الشافعي ، 
ج 4 ، ص 716 و717 

2 -مروج الذهب ، مسعودي ، ج 2 ، ص 61 - الفروع من الكافي ، كليني ، ج 4 ، ص 219 
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ميان آنان قرعه انداخت كه به نام «عبداهللا» محبوب ترين پسرانش درآمد، 
آنگاه ميان عبداهللا و از ده تا صد شتر قرعه زد كه قرعه به نام صد شتر 
افتاد و آنها را در راه خدا قرباني كرد و گوشتشان را ميان باديه نشينان 
انفاق نمود. براساس اين سنت ، از آن روز ديه يك مرد صد شتر تعيين 
شد.(1)هنگام ظهور اسالم ، سقايت حاجيان از آب زمزم در دست عباس 
بن عبدالمطلب بود. براي زمزم اسامي زيادي است ، از آن جمله : بركه، 
سيده ، نافعه ، مضمونه ، عونه ، بشري ، صافيه ، بره ، عصمه ، سالمه ، 
ميمونه ، مباركه ، كافيه ، عافيه ، طاهره ، طعام طعم ، شفاء سقم و ...(2) 
درباره اهميت آب زمزم و فضيلت نوشيدن آن ، روايات بسياري نقل شده 
است. پيامبراكرم (ص)فرموده اند : « زمزم بهترين چاههاي دنيا است ». 
بهترين  شد.  نخواهد  خشك  و  كاسته  زمزم  چاه  آب  از  هرگز  اند  گفته 
خوراك و مايه سالمت ازهردرد است. مستحب است پس ازنوشيدن آن 

بگويي :  
« اللهم اجعله علمًا نافعًا و رزفًا واسعًا و شفاء من كل داء » (3)

اين آب همواره نزد مردم مكه قداست و اهميت فراواني داشته است. آنان 
مردگان خود را با آب زمزم غسل مي دادند و خود مقيد به استفاده و 
نوشيدن از آن بودند. پيامبراكرم (ص) بيشتر از آب زمزم مي نوشيدند و 
در هر جا كه بودند ، از اصحاب مي خواستند آن را براي آشاميدن و وضو 

1- السيره النبويه ، ابن حشام ، ج 1 ، ص 110 - االعالم باعالم بيت اهللا الحرام ، نهرواني المكي ، ص 37– 
مرحله الحج و العمره، محمود ياسين ، ص 115

2-  وسايل الشيعه ، حرعاملي ، ج 9 ، ص 351 -فضل ماء زمزم، سائد بكتاش،ص54 - وسايل الشيعه ، 
كليني ، ج 4 ص 430 - المصنف في االحاديث و اآلثار ، ج 4 ص 358 

3- فضل ماء زمزم ، سائد بكداش ، ص 56-64
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ساختن ايشان فراهم آورند. آن حضرت زمزم را از چشمه هاي بهشت و 
از آيات خداوندي در حرم اهللا و بهترين آب روي زمين دانسته اند.(1)

چاه زمزم در سال هاي (822 هـ.ق و 1383 هـ.ق ) تعمير و توسعه يافت.
اكنون دهانه آن 1/5 متر ، عمق آن 30 متر و درفاصله 21 متري شرق 
كعبه در امتداد ركن حجراالسود قرار دارد. متوسط مصرف آب زمزم 
به وسيله زائران بيت اهللا ، حدوده ده هزار مترمكعب در روز و 765 متر 
مكعب در ساعت ، يعني 29600 ليتر است. در دوران سعودي به سال 
(1388 هـ.ق)قبه اي كه بر فراز چاه زمزم بود ، خراب و بناي جديدي در 
زيرزمين ساختند كه در آن جا از آب چاه استفاده مي كردند. اكنون براي 
استفاده بيشتر از مطاف ، آن مدخل را مسدود ساخته و در اطراف صحن 
مسجدالحرام بوسيله لوله كشي ، آب را به شيرها هدايت كرده اند و لذا 

محدوده مطاف وسيع  تر گشته است.

مسعي 
يطوف  ان  عليه  جناح  فال  اعتمر  او  البيت  حج  فمن  شعائراهللا  من  المروه  و  الصفا  «ان 

بهما ومن تطوع خيرًا فان اهللا شاكرعليم» 

« 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 خيرونيكي شتابد (خدا پاداش وي خواهد داد كه) خدا قدردان و 

(به همه امورخلق) داناست » (2) 

1 - فضل ماء زمزم ، سائد بكداش ، ص 60
2-  سوره بقره- آيه 158
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شرقي  درقسمت  و  باشد  مي  مروه  و  صفا  كوه  دو  بين  فاصله  مسعي 
سعي  به  بايدآنجا  معتمرين  و  حجاج  و  است  شده  واقع  مسجدالحرام 
بپردازند ، اين مكان درتوسعه آل سعود در دو طبقه ساخته شده و هنگام 
ازدحام،حاجيان اهل سنت در طبقات باال اعمال سعي را انجام ميدهند. 
فاصله مسعي 394/5متر و عرض سالن 40 متر(كه به دو قسمت رفت 
و برگشت هركدام به عرض 20مترتقسيم شده است و در وسط سالن 
مسيري براي افراد ناتوان تعبيه شده كه با چرخ حركت مي كنند) و ارتفاع 
طبقه همكف 12متر و ارتفاع طبقات اول و دوم هر كدام 9 مترمي باشد.(1) 

(آخرين بازسازي در سال 1386 هـ .ش )طبقه همكف در قسمت 

1 - تاريخ مكه، دكتر الياس عبدالغني،ص83
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كه  است  ورودي  در  هجده  داراي  است  مرتبط  بيرون  به  كه  شرقي 
معروفترين آنها باب السالم، باب بني شيبه ، باب علي، باب عباس و... كه 
صحن شرقي را به داخل مسعي و از آنجا به داخل حرم متصل مي كند . 
برخي از درها از طريق پل از باالي محل مسعي به داخل مسجد منتهي 

مي شوند. 
كوه صفا كه سعي از آنجا آغاز مي گردد و بخشي از آن همچنان باقي 
مانده است در فاصله 130متري شرق كعبه در امتداد ركن حجراالسود و 
كوه مروه كه سعي در آنجا به پايان مي رسد در فاصله 300متري شمال 

كعبه و درامتداد ركن عراقي قرار دارد .
كوه هاي صفاو مروه تا قبل از هبوط حضرت آدم(ع) به زمين، پيشينه تاريخي 

دارد . امام صادق(ع) در رابطه با نام گذاري اين دو كوه فرموده است : 
«صفا» را صفا ناميدند ،بدان جهت كه حضرت آدم(ع) به آن فرودآمد، 
پس براي اين كوه نامي از اسم حضرت آدم (ع)را انتخاب كردند، خداوند 
متعال مي فرمايد: «ان اهللا اصطفي آدم و نوحًا...»(1)  وحوا بر مروه فرود 
آمد و مروه را مروه ناميدند، زيرا زن برآن فرود آمد، پس نامي از مراْه، 

براي اين كوه برگزيدند .
اما شهرت اين دو كوه از زمان حضرت ابراهيم(ع) به بعد است ، آنگاه كه 
آن حضرت همراه هاجرو اسماعيل به مكه آمده و آنان را در كنار حجر 
جاي دارد و خود به شام بازگشت وطبق داستان مشهور پس از اتمام آب 
و فشار تشنگي و گرسنگي اسماعيل(ع) ،هاجر بدنبال آب باالي كوه صفا 

1 - سوره آل عمران – آيه 33
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رفت كه به اطراف مشرف بود، به اين اميد كه شايد در صحرا كسي را 
ببيند و سپس به كوه مروه نگريست و گفت خوب است ميان اين دو 
كوه آمد و شدكنم تا اگر كودك بميرد شاهد مرگ او نباشم و پس از 
سه ياچهار بار رفت و آمد ميان اين دوكوه ،سپس كنار فرزند آمده او 
را به همان حال ديد و بيشتر اندوهگين شد و كنار كوه صفا بازگشت و 
بازهمچنان ميان كوه صفا و مروه رفت و آمد كرد تا آنكه هفت بار اين 

فاصله را پيمود.
همين  به  و  بود  هاجر  دويد  مروه  و  صفا  كوه  ميان  كه  كسي  نخستين 
مناسبت  سعي سنت شده و پس از آن حضرت ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) 

اين سنت الهي را انجام دادند(1).
 از امام صادق(ع) سوال شد كه چرا سعي بين صفا و مروه از شعائر الهي 
مي باشد و ايشان فرمودند: «سعي ميان صفا و مروه ،جزبراي شكستن 
نژادهاي  دوش  به  دوش  بايد  عده  اين  نيست.  متكبران  نخوت  و  غرور 
مختلف اعم از سياه و سفيد، توانا و ناتوان ، بي نياز و نيازمند و... تكبر 

و فخرفروشي را پايمال گام هايشان كنند» .
وهمچنين مي فرمايند: «هيچ بقعه اي در روي زمين دوست داشتني تر 
از مسعي نيست چرا كه هر زورگويي درآنجاتحقيرمي شود.»(2)و به تعبير 
نگارنده «چون همه بايد در اين مكان نقش هاجر اين زن كنيز را بازي 

كنند.»
نخستين  اسالم(ص)  گرامي  پيامبر  كه  است  مكاني  همچنين  صفا  كوه 

1 - فصلنامه ميقات حج، شماره 9 ص 88 ، مقاله آقاي سيدعلي قاضي عسگر
2- اصول كافي، جلد 4 ص 434
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بار،رسالت الهي خود را از فراز آن ، با عبارت «قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا» 
اعالن كردند . و درروز فتح مكه نيز بر فراز اين كوه رفتند و پايان كار 
مشركان را اعالم كردند و مهاجران و انصار را به اتحاد و يكپارچگي و 

صفا و صميمت در سايه توحيد فرا خواندند.(1)
قسمتي از مسعي كه امروز، با چراغ سبز مشخص مي باشد را «هروله» 
گويند . هاجر اين قسمت را با اضطراب شديدي ،كه ناشي از نگراني 
نسبت به وضع فرزند خود بود، سريعتر مي پيمود. و امروزه مردان هنگام 
سعي اين قسمت را به ياد شدايد و سختي هاي هاجر آن بانوي فداكار 
در اين مكان هروله مي كنند، يعني به گونه اي گام برميدارند كه شانه ها 

و تمامي بدن به حركت درمي آيد.
عن  «هرول  از  هروله  نام  كه  شده  گفته  نيز  همچنين  هروله  با  رابطه  در 
الذنبك» گرفته شده است يعني دوري از گناه و حاجيان اين قسمت را 
براي دوري از گناه هروله مي كنند .(اين فاصله حدود هفتاد متر مي باشد)

كوه ابوقبيس 
كوه ابوقبيس از كوه هاي معروف مكه است كه در شرق صحن شرقي 
مسجدالحرام و مشرف به كوه صفا واقع شده است و ارتفاع آن از سطح 
دريا 420 متر  و از سطح دامنه 120 متر بوده است.و نزدكترين كوه به 
خانه خدا مي باشد و در سالهاي اخيرحكومت سعودي بخش عمده اي 
از اين كوه و اماكن تاريخي آن (مساجد بالل، ابراهيم و شق القمر) را 

1- تاريخ و آثاراسالمي مكه و مدينه، اصغر قائدان ص 100
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تخريب و برفراز آن قصور ملكي را بنا نمود اين كوه كه به جبل االمين 
نيز معروف مي باشد ، افضل از تمام كوه هاي مكه است و «حجراالسود» 
از بهشت بر روي اين كوه فرود آمده و در جريان طوفان نوح امانت دار 
«حجراالسود» بوده است و همچنين معجزه شق القمر برفراز اين كوه رخ 

داده است .
شعب ابوطالب 

شعب به معناي دره و محدوده قرار گرفته ميان دو كوه نزديك به هم 
مي باشد . شهرمكه به سبب كوه هاي فراوان ، دره هايي (شعب هايي) 
داشته كه عموما در ميان شعب ها خانواده يا عائله كه چند نفر  مي شدند 
زندگي مي كردند مانند شعب بني عامر، شعب ابي دب و هردره (شعب) به 
نام آنان معروف بود از آن جلمه شعب ابوطالب مي باشد . شعب ابوطالب 

در شمال صحن شرقي «مسجدالحرام »جنب شارع مسجدالحرام

 



109

 1399) سال  در  و  است  شده  واقع  خندمه  و  ابوقبيس  كوه  دو  بين  و 
هـ.ق) درطرح توسعه حرم و قصور ملكي تخريب گرديد و به محوطه 
. شعب  باز (محل پاركينگ اتوبوس و پليس حرم ) تبديل شده است 
ابوطالب محل محاصره اقتصادي اجتماعي پيامبر اكرم(ص) و بني هاشم 
و بني عبدالمطلب توسط كفار قريش و يادآورخاطره مقاومت شكوهمند 
هاشميان در برابر تحريم همه جانبه طي مدت سه ســال(از محرم سال 

هفتم تا سال دهم بعثت) مي باشد سران كفار قريش با اجتماع در دارالندوه  
عهدنامه اي بين خود منعقد نمودند تا براساس آن هاشميان را تحريم كنند 
قريش  به  محاصره  از  رهايي  براي  را  پيامبراكرم(ص)  گردند  مجبور  تا 
بسپارند(تا قريش حضرت را به قتل برساند) و بدين منظور مواد عهدنامه 
را چنين تنظيم كردند كه از آنان همسر نگيرند و به آنان همسرندهند،از 
آمدي  و  رفت  ايشان  با   ، نفروشند  چيزي  آنان  با  و  نخرند  چيزي  آنان 
نكنند و گفت و شنودي نداشته باشند . در مدتي كه هاشميان در محاصره 
قرار داشتند سختي هاي بسياري را متحمل شدند به طوري كه تعدادي 
از آنان از شدت گرسنگي از دنيا رفتند . آنها تنها در موسم كه مقاتله 
حرام بود مي توانستند با خروج از شعب با قبايل عرب كه در مكه حاضر 
مي شدند معامله نمايند، اما قريش اين را نيز روا نمي داشت و چون يكي 
از آنها كااليي مي خريد با پيشنهاد خريد به قيمت گران تر مانع خريد 
. طريق ديگر دستيابي به آذوقه چيزهايي بود كه  بني هاشم  مي شدند 
به وسيله ابوالعاص بن ربيع داماد پيامبراكرم(ص) و يا هشام بن عمر و 
برادرزاده حضرت خديجه (س)بر پشت شتر درشعب رها  مي شد، اما 
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اين را نيز قريش تاب نمي آوردو اگر كسي از قريش به سبب قرابت 
خوراكي به شعب مي فرستاد براي او ايجاد مزاحمت مي كردند . اما به 
هرحال اين سختي ها هيچ اثري در تصميم حضرت ابوطالب به حمايت 
از برادرزاده اش نداشت و هاشميان با صبر و تحمل خود سبب شدند تا 
برخي از محاصره كنندگان ناراحت از اقدام خود مايوس و از موفقيت، 
خود درصدد ابطال عهدنامه برآيند و با خبري كه حضرت ابوطالب از 
سوي رسول اهللا(ص) مبني بر محو متن عهدنامه (بجز نام خدا) به وسيله 
موضوع  اما  گرديد.  رها  محاصره  از  بني هاشم  برد  كفار  براي  موريانه 
ولي  دانند  مي  ابوطالب  قبرستان  كنار  شعب  در  ها  برخي  را  محاصره 
بسياري از مورخين مكان شعب مورد محاصره را در شعبي كنار كعبه 
ذكر كرده اند و مي گويند شعب ابوطالب در نزديكي مسجدالحرام و در 
سمت كوه صفا در فاصله كوه ابوقبيس و كوه خندمه قرار داشته و جمعي 
از بني هاشم وبني عبدالمطلب در اين مكان زندگي مي كردند.همچنين 
در سال دهم بعثت حضرت ابوطالب(ع) وحضرت خديجه (س)دراين 
مكان از دنيارفتند و سال دهم بعثت به عام الحزن معروف گرديد.(1)شعب 
بني  شعب   » چون  متفاوتي  هاي  نام  به  مختلف  دوره هاي  در  ابوطالب 
هاشم» ،«شعب ابي طالب»،« شعب علي ابن ابي طالب»،«شعب ابويوسف» 

ناميده مي شده است.

1-  تاريخ و آثاراسالمي مكه و مدينه، اصغر قاندان،ص99 - فصلنامه ميقات حج ،شماره 3 ، مقاله آقاي 
سيدعلي قاضي عسگر – فرهنگ اصطالحات حج ، محمد يوسف حريري، ص104 – آثار اسالمي مكه و 

مدينه ، رسول جعفريان، ص105 
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محل والدت پيامبر(ص)
اين خانه از اين نظر معروف است كه محل تولد پيامبرگرامي (ص) يعني 
خانه حضرت عبداهللا بن عبدالمطلب (ع) و آمنه بنت وهب مي باشد . اين 
خانه بسيار مقدس و از مشاهد متبركــه مكه است كه در جنب شعب 
ابوطالب (شمال صحن شرقي ابتداي شارع مسجداالحرام) واقع است . 
محل والدت پيامبر(ص)در طول تاريخ دستخوش حوادثي گرديده كه 

باختصار بيان مي گردد : 
- عقيل آن را در تصرف خود گرفت و يا به عبارتي پيامبراكرم(ص) آن 

را به عقيل بخشيد.
- محمدبن يوسف ثقفي برادر حجاج ثقفي آن را از فرزندان عقيل خريد 

و جزء خانه خود كرد.
- خيزران مادر هارون الرشيد در سال (171 هـ.ق)آن را خريد و از خانه 

محمدبن يوسف ثقفي جدا ساخت و به مسجد تبديل كرد.
- ناصر عباسي در سال (576 هـ . ق)وملك مظفر پادشاه يمن در سال (659 
يا666 هـ.ق) و ملك مجاهد نوه ملك مظفر در سال (740 هـ.ق)و امير 
شيخون از بزرگان مصر در سال  (757 هـ.ق)وملك ناصر اشرف شعبان از 
مماليك بحري مصري در سال (766 هـ.ق)و ملك برقوق ظاهر از مماليك 

برجي مصر ( طي سالهاي 801- 875 هـ.ق) آن را تعمير نمودند.
گنبدي  هـ.ق)برآن   937) سال  در  سليمان  سلطان  عباسي  دوران  در   -
سال (1009  در  و  كردند  تعمير  را  هـ.ق)گنبد  درسال (963  و  ساخت 
هـ.ق) سلطان محمد (پسر سلطان مرادخان) عثماني آن را از نو بنا كرد 
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و برآن گنبد و مناره ساخت .
و  مقدس  خانه  اين  عبدالعزيز  ملك  زمان  در  و  سعود  آل  دوران  در   -
تاريخي كه مورد توجه و زيارت زائران بود به بهانه توسعه مسجدالحرام 
تخريب گرديد ولي بعداً به علت بازتاب منفي اين عمل در ميان مسلمين 
جهان و با اصرار « شيخ عباس قطان» شهردار وقت مكه در سال (1370 
هـ.ق) به ناچار ساختمان دو طبقه اي به عنوان كتابخانه ساختند . اين 
ساختمان با نمايي سفيد و پنجره هاي متعدد در اطراف و در فضاي باز 
شمال صحن شرقي قرار دارد و درباالي ساختمان در چهارطرف تابلوي 

«وزاره الحج و االوقاف ، المكتبه المكه المكرمه » ديده مي شود(1) .
يافته  توفيق  خانه  اين  زيارت  به  هـ.ق)   1315) سال  در  كه  زائر  يك 
مي نويسد: «روزجمعه چهاردهم ، به زيارت حضرت رسول اكرم (ص) 
در موضعي كه مشهود به مولد النبي(ص) است ،رفتيم و آن موضع واقع 
است در سوق الليل از در داخل شديم و حدوداً چهارده پله پائين رفتيم 
ديگر  اتاق  به  آن  بعداز   . است  مسجد  به  مسمي  كه  شديم  اتاق  وارد 
رفتيم در اين اتاق ضريحي است ، درضريح را خادم باز كرد ، داخل 
اين ضريح گودالي واقع است ، در وسط آن سنگ سبزي بود كه محل 
تولد حضرت ختمي مرتبت(ص) بود . آن موضع مطهر را تقبيل نموده 
و صورت را برآن ماليده و به خاك پاك و غبار نور آثار آن مكان رفيع 
البنيان ، كه رشك كحل الجواهر است ، ديده منور نموده ، پس از آن در 

1 - تاريخ و آثاراسالمي مكه و مدينه، اصغر قاندان، ص104 – فصلنامه ميقات حج ،شماره 3 - فرهنگ 
اصطالحات حج ، محمد يوسف حريري ص198 – آثار اسالمي مكه و مدينه ، رسول جعفريان ص154– 

تاريخ مكه، دكتر محمد الياس عبدالغني ص123 
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مسجد درآمده هريك دو ركعت نماز تحيت بجاآورديم و از آن مكان 
بيرون آمديم.(1)

1-  سفرنامه مال ابراهيم كازروني ، ميراث اسالمي ايران ، دفتر پنجم – آثار اسالمي مكه ومدينه ،رسول 
جعفريان ص 154 
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مسجد الرايه 
در سال هشتم هجري قمري پيامبرگرامي اسالم(ص) عازم فتح مكه شدند 
و از شمال مكه و از محله معابده وارد مكه شدند و در باالي شهر (شمال 
مكه) در ناحيه اي به نام «الروم» نزديك چاه جبيربن مطعم كه به آن چاه 
« عليا» مي گفتند مستقر شده و پرچم سپاه اسالم «رايه» را در آنجا نصب 
كردند و در آن مكان نماز گزاردند . اين مسجد را «عبداهللا بن عبداهللا بن 
عباس بن محمد بن علي بن عبداهللا بن عباس » ساخته و در كنار آن نيز 
حوضي براي سقايت مردم از چاه مذكور قرار داده بود . مستعصم عباسي 
در سال (640 هـ.ق) آن را بازسازي كرد . و چون نزديك بازار جودريه 
(سوق جودريه ) «يا به قول ايراني ها بازار ابوسفيان » قرار داشت به 

مسجد جودريه معروف شد.
مسجد الرايه در سال (1361 هـ.ق)بازسازي شد و آخرين بار در زمان   
با  حرم  توسعه  طرح  هـ.ق)در   1394) سال  در  فهد)  (ملك  سعود  آل 
اندكي جابجايي به شمال محل سابق انتقال يافت و مساحت فعلي آن 

132 مترمربع مي باشد.
جودريه  بازار  ابتداي  مسجد  همان  را  مسجدالرايه  منابع  از  دربعضي 
نوشته اند ليكن  افراد محل اظهار مي دارند « مسجدالرايه » مسجد ابتداي 
بازار جودريه نمي باشد ، بلكه مسجدي است كه در شارع مسجد الحرام 
بعد از پل سليمانيه دست راست (هنگامي كه از حرم به سمت پل حجون           
مي رويم) روبروي اداره بريد قرار دارد و تابلو مسجد الرايه نيز روي 
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ـ .ش)  همين مسجد نصب گرديده است (1)كه آخرين بار در سال (1381ه
مورد بازسازي قرار گرفت .

مسجد شجره 
بنام  دومسجد   . دارد  قرار  منوره  مدينه  در  كه  شجره  مسجد  غيراز  به 
شجره در منطقه مكه وجود دارد كه يكي در محدوده حديبيه مي باشد 
كه در بحث حديبيه اشاره خواهد شد و ديگري مسجد شجره در شمال 
مكه در منطقه حجون در شارع مسجد الحرام بعداز پل سليمانيه دست 
چپ (هنگامي كه از حرم به سمت پل حجون مي رويم ) قرار دارد . 
و به مسجد جندراوي و مسجد توبه نيز معروف است و آخرين بار در 
 240 آن  تقريبي  مساحت  و  است  شده  بنا  تجديد  هـ.ق)   1421) سال 
مترمربع مي باشد . در روايتي از پيامبر گرامي اسالم (ص) آمده است كه 
پيامبرخدا(ص) ركانه بن عبديزيد بن هاشم را به اسالم دعوت كرد . او 
گفت : ايمان نخواهم آورد مگر اينكه آن درخت را صدا كني و درخت 
نزد تو آيد! حضرت به اذن و معجزه الهي رو به درخت كرده، فرمودند: 
به اذن خداوند نزد من آي ، و درخت نزد آن حضرت آمدسپس در اين 
مكان مسجد ساختند . اين مسجد از مساجدي است كه نماز خواندن در 

آن مستحب است و آثار پيامبر گرامي اسالم(ص) در آن وجود دارد.(2)

1 - آثاراسالمي مكه و مدينه، رسول جعفريان ص121 – تاريخ و آثار اسالمي مكه و مدينه ، اصغرقائدان 
ص106– تاريخ مكه، دكتر الياس عبدالغني ص135 

2- آثار اسالمي مكه و مدينه ، رسول جعفريان ص146  
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مسجد جن 
واقع  سليمانيه  پل  و  حجون  پل  بين  مسجدالحرام  شارع  در  مسجد  اين 
شده است و مساحت آن دربازسازي جديد به 600 مترمربع رسيده است 
و نامگذاري آن بنام مسجد جن بنا به نقل برخي از روايات ، مربوط به 
سوره جن مي باشد كه خداوند در اين سوره مي فرمايد : كه جن ها 
آيات الهي را شنيدند و به آنها ايمان آوردند (1)و همچنين معروف است كه 
در اين مكان سوره جن بر پيامبر گرامي اسالم (ص)نازل گرديده است . 
درضمن اين مسجد به « مسجد البيعه» نيز معروف مي باشد و آن بخاطر 

بيعت جن ها با پيامبراكرم (ص) بوده است .

مسجد االجابه 
االبطح  شارع  ابتداي  مسجدالحرام  طريق  معابده  منطقه  در  مسجد  اين 

1- سوره جن – آيات 1و2
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نبش شارع االجابه واقع شده است . نقل است كه پيامبرگرامي اسالم در 
آنجا نماز خوانده است و همچنين قبل از بعثت روزها را در غار حرا 
بسر مي بردند و شب ها از غار حرا پايين آمده و در اين مكان استراحت           
مي نمودند و در اين وقت حضرت خديجه (س) هم از مكه مي آمد 
 . و در آنجا با هم بودند. اين مسجد را «مسجداالستراحه» نيزگفته اند 
پيامبراكرم(ص) هنگام بازگشت از مني در سفر حجه الوداع، در اين مكان 

استراحت كرده اند .

قبرستان ابوطالب (ع)
گورستان تاريخي مكه به نامهاي مختلف چون ابوطالب، قريش،حجون، 
بني هاشم، جنه المعاله, جنه المعلي معروف است . و درميان اهل مكه 
به «جنه المعاله» و درميان ايرانيان به قبرستان ابوطالب شهرت دارد اين 
و  مسجدالحرام  شارع  راهي  سه  در  و  مسجدالحرام  شمال  در  قبرستان 
شارع حجون بردامنه كوه حجون واقع شده است . مردم مكه در دوران 
جاهليت و ظهوراسالم مردگان خود را در «دره ابي دب» كه بخشي از 
حجون است دفن مي كردند، بعداز آن، منطقه گورستان وسيع تر شد و 
اطراف اين قبرستان ديواري كشيده اند كه تادامنه كوه امتداد دارد. در 
حال حاضر قبرستان در دو قسمت شمالي و جنوبي شارع حجون توسعه 
يافته و قسمتي از قبرستان قديمي كه قبورآبا و اجداد پيامبراكرم(ص) و 
بني هاشم در آن دفن مي باشند در قسمت شمالي به وسيله ديوار مجزا 

شده و تا قبل از حكومت آل سعود، داراي گنبد و بارگاه بوده است .
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اسالم  تاريخ  سرشناس  هاي  چهره  از  ابوطالب (ع)بسياري  قبرستان  در 
مدفونند كه اسامي برخي از آنان عبارتند از : 

- قصي بن كالب 
- عبدمناف 

- عبدالمطلب 
- ابوطالب 

- حضرت خديجه (س)
- قاسم، طيب (عبداهللا) و طاهر فرزندان پيامبر(ص)(1)

- سميه مادر عمار اولين زن شهيد اسالم
- عبداله فرزند ياسر و برادر عمار 

- خدامه بنت خويله خواهر حضرت خديجه كبري(س)
- زينب بنت مظعون خواهر عثمان بن مظعون و همسر عمربن خطاب 

- عبداله فرزند شهاب بن عبدالحرث جد محمد بن شهاب زهري 
- اسماء دختر ابوبكر

جنوبي  قسمت  در  فرزند  و  مادر  (اين  عوام  زبيربن  فرزند  عبداله   -
قبرستان مدفونند)

سزوار است در ايام اقامت خوددر مكه چندين بار به زيارت بزرگاني كه 
در اين آرامگاه مقدس آراميده اند مشرف گرديد، اگر براي حج و عمره 
به اين شهر نيامده بوديد سزوار بود تنها به خاطر زيارت آنان هم كه 
شده راهي اين منطقه مي شديد. گفته مي شود: پيامبرگرامي اسالم(ص) 
1- پيامبرگرامي اسالم(ص) ازحضرت خديجه(س) داراي فرزنداني شد بنامهاي :1 - قاسم2- طيب(عبداله) 

3 - طاهر  4 - زينب    5 - رقيه 6 - ام كلثوم 7 - حضرت فاطمه(س)
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تا زماني كه در مكه بودند در روزهاي دوشنبه و پنج شنبه براي زيارت 
مغفرت  طلب  آنها  براي  و  رفتند  مي  قبرستان  به  قبور  اهل  و  بستگان 

مي نمودند .(1)

غار حرا 
غار حرا كه در باالي كوه نور(جبل النور) واقع است در شمال شرقي مكه 
مكرمه و در فاصله حدوداً شش كيلومتري مسجدالحرام در مسير طريق 
السيل شارع جبل النور واقع شده است ارتفاع آن از سطح دريا حدود 

621 متر و از سطح دامنه 281 متر مي باشد .
كوه نور مهبط جبرئيل امين (ع) و محل نزول وحي است. در شب بيست 
و هفتم ماه رجب ، سال 40 عام الفيل (610ميالدي) جبرئيل(ع) بر قله 

1-  حج در انديشه اسالمي،سيدعلي قاضي عسكر-تاريخ و آثار اسالمي مكه و مدينه، اصغرقائدان ص114 
راهنماي حرمين شريفين، ابراهيم غفاري ،ج1 ص 246 
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اين كوه در غارحرا بر پيامبراكرم(ص) ظاهر شد و با ابالغ سوره علق ، 
آغاز رسالت پيامبر گرامي اسالم(ص) را اعالن كرد.

غارحرا محل عبادت پيامبر(ص) بوده و آن حضرت چندي از ايام سال، 
به ويژه ماه مبارك رمضان را در آن مكان بسر مي برده است. لذا اين 
ثبير  كوه  شود.  مي  محسوب  مكه  نقاط  ترين  متبرك  و  بهترين  از  غار 
شمار  به  مقدس  مكانهاي  از  دارد  قرار  نور  كوه  شرقي  قسمت  در  كه 
مي رود. گفته اند كه خداوند متعال از اين كوه، گوسفندي را براي ذبح نزد 

ابراهيم(ع) فرستاده است.

راه صعود بركوه نور، از ميان سنگهاي درشت و سخت مي باشد، وقتي كه 
از پيچ وخم ارتفاعات بگذريد درباالي قله فضايي مسطح ديده مي شود 
و از آنجا غار نمايان است و براي رفتن به غار از پله هايي كه تعبيه شده 
عبور كرده و نزديك غار دوسنگ بسيار بزرگ به يكديگر اتصال يافته 
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كه بايد از بين آنها گذشت و به دهانه غار رسيد. ارتفاع دهانه غار 2متر، 
عرض آن حدود1/30 متر وطول آن حدود 3 متر است . درفضاي اطراف 
غار، عظمت آفرينش، به طور برجسته اي نمايان است . انتهاي آن كامال 
مكه  هاي  خانه  و  مسجدالحرام  آنجا  از  و  است  مسجدالحرام  سوي  به 
پيدااست، فضاي شهر مكه، با كوههاي كوتاه و بلندآن ، به طور جالبي 
جلوه گراست. داخل آن از طلوع تا غروب آفتاب روشن است و حرارت 
هوا به درون آن سرايت نمي كند ، لذا معتكف در اين غار احساس گرما 

و ناراحتي نمي كند.(1)

غار ثور
غار ثور كه در باالي كوه ثور ( جبل الثور) واقع است در جنوب مكه 
مكرمه و در فاصله حدوداً شش كيلومتري مسجدالحرام بين شارع كدي 
و شارع جبل الثور واقع شده است و به دليل اينكه «ثور بن عبدمنات» در 
اين مكان متولد يافته به اين نام معروف گشته است. اين كوه شاهد يكي 
از وقايع بسيار مهم تاريخي اسالم يعني هجرت پيامبر اكرم(ص) است .

زمانيكه بيعت مردم يثرب( مدينه) با پيامبر اكرم(ص) در (ليله عقبه- مسجد 
البيعه فعلي) در آخرين بار انجام يافت « كه آن را بيعت الحرب گفته اند» 
كفار قريش از موضوع آگاه گشته و دشمني خود را با پيامبر اكرم(ص) 
افزايش دادند . سپس چهل تن از سران چهل قبيله در (دارالندوه) شورا 
كرده و مصمم شدند كه باتفاق شبانه حضرت را مقتول سازند، تا خونش 

1 - تاريخ مكه، الياس عبدالغني ص123- تاريخ و آثار اسالمي مكه و مدينه، اصغرقائدان ص94- آثار 
اسالمي مكه و مدينه، رسول جعفريان ص159- راهنماي حرمين شريفين ، ابراهيم غفاري  ج1ص263
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در ميان قبايل پراكنده و بني هاشم نتوانند خونخواهي نمايند . خداوند 
متعال پيامبراكرم(ص) را از اين موضوع آگاهي داد و آيه «واذايمكرو 
بك الدين كفروا» (1)نازل گرديد . پيامبراكرم(ص) به امر خداي متعال بايد 
مكه را ترك مي كرد تا از خطر مشركين و كفار نجات يابد، لذا حضرت 
علي (ع) را خواست و فرمود : قريش قصد قتل من كرده اند، و من اراده 
كرده ام امشب از مكه خارج شوم . و براي اينكه دشمن متوجه نشود تو 
در جاي من بخواب تا مرا از مرگ نجات دهي . در تاريخ آن شب را شب 

پنج شنبه اول ربيع االول سال (13 بعثت) ثبت كرده اند .
آن جناب براي مخفي نگاهداشتن مسير خود از ديد تعقيب كنندگان به 
جاي حركت به سوي  مدينه كه در شمال مكه واقع است به جنوب مكه 
و با ابوبكر عازم غار ثور(در كوه ثور) شده و مدت سه روز در آنجا 
بسر بردند و با تاري كه عنكبوتي به فرمان خداوند به دهانه غار تنيد              
تعقيب كنندگان ردپا كه به دهانه غار آمده بودند با مشاهده وضعيت از 
ورود به غار منصرف شدند و حضرت رسول اكرم(ص)به سالمت ماند 

و در شب چهارم ربيع االول راه يثرب را در پيش گرفتند .
اين واقعه به اندازه اي با اهميت بود كه مبداء تاريخ در اسالم شد و آيه 
« فقد نصره اهللا اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذا هما في الغار ... »، 
« اگر او، (پيامبر(ص)) را ياري ندهيد (بدانيد كه خداوند او را هنگامي 
به  دو  آن  از  يكي  كه  آنگاه  داد )  ياري  اش ساختند،  آواره  كافران  كه 
هنگامي كه در غار بودند به همراهش (ابوبكر) گفت نگران مباش كه خدا 

1-  و(به يادآر)وقتي كه كافران باتومكرمي كردند تا تورا به بندكشنديا به قتل رساننديا از شهر بيرون كنند و 
آنها (باتو) مكر مي كنند وخداهم (باآنها) مكر مي كند و خدا بهترين تدبيركنندگان است - سوره انفال آيه 30 
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باماست ، آنگاه خداوند آرامش خودش را براو نازل كرد و به سپاهياني 
كه نمي ديدشان، ياري داد » (1)

ارتفاع كوه از سطح دريا حدود 748 متر و از سطح دامنه حدود 458 متر 
مي باشد. و از پايين كوه تا غار حدود يك ساعت راه است و در حال 
حاضر با پلكان هايي كه نصب گرديده براحتي  مي توان طي طريق كرد 
. در باالي كوه، دو غار در نزديكي هم وجود دارد كه بر روي هريك 
غار  ارتفاع   . باشد  مي  تر  صحيح  اول  غار  كه  ثور»  «غار  شده  نوشته 
حدود 1/30 متر و طول و عرض آن 3/5*3/5 متر مي باشد . با توجه 
به ازدحام و مشكل عبور و مرور يك راه خروجي نيز براي آن قرار داده 
اند تا زائرين از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج شوند. غار دوم 
كه كوچكتر نيز مي باشد زير سنگي است كه بصورت نوعي كاسه وارونه 
قرار گرفته است و از آن به عنوان مسجد غار ثور نام برده شده است .(2) 

1- سوره توبه – آيه 40
2- راهنماي حرمين شريفين ، ابراهيم غفاري ج1 ص271 - تاريخ و آثار اسالمي مكه و مدينه، اصغرقائدان 
ص93 - آثار اسالمي مكه و مدينه، رسول جعفريان   ص160 - تاريخ مكه، دكتر الياس عبدالغني ص128
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مشاعر مقدسه 
صحراي عرفات ، مشعرالحرام و مني سه مكان مقدس و مهم درقسمت 
جنوب شرقي و شرق مكه مكرمه   مي باشند  كه به مشاعر مقدسه معروف 
بوده و بخشي از مناسك حج در اين سه مكان مقدس انجام مي گيرد كه 

هريك جايگاه خاص خود را دارد كه به شرح آن مي پردازيم :

عرفات
كيلومتري   22 فاصله  در  مربع  كيلومتر   18 وسعت  با  عرفات  صحراي 
جنوب شرقي مسجدالحرام بين راه مكه- طائف، خارج از محدوده حرم 
ارتفاع  كم  كوههاي  را  مقدس  سرزمين  اين  اطراف  و  است  شده  واقع 
اي  دايره  نيم  بصورت  شمال  و  شرق   ، شرقي  جنوب  هاي  قسمت  در 
دربرگرفته و غرب آن كه به سمت مشعرالحرام مي باشد مسطح است. 
راههاي فرعي كه  صحراي عرفات داراي 9 بزرگراه و 2 كمربندي (و 
بزرگراهها را به يكديگر متصل مي كند) و مسير پياده رو كه از عرفات 
تا مسجدالحرام از طريق مشعر و مني امتداد دارد ، مي باشد. همچنين در 
اين منطقه يكصدهزار اصله درخت كاشته شده كه در اين بيابان خشك 
فضاي سبزي را جلوه گر ساخته است . براي وقوف حاجيان هركشور 
منطقه خاصي در نظر گرفته شده است كه محل خيمه هاي حجاج ايران 

در دو طرف طريق 8 مي باشد .
حجاج بيت اهللا الحرام روز نهم ذي الحجه از ظهر تا مغرب در اين مكان مقدس 

حضور يافته و يكي از اركان حج « وقوف در عرفات» را بجا مي آورند .
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درخصوص وجه تسميه عرفات، عبارتهاي گوناگون مطرح شده است كه 
بعضي از آنها عبارتند از : 
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1- هنگامي كه حضرت آدم و حوا بر روي زمين در كوه صفا و مروه 
فرود آمدند پس از ساليان دراز در اين سرزمين به يكديگر رسيدند و 

همديگر را شناختند لذا به اين منطقه عرفات گفته شده است.
به  يا  و  آدم(ع)  حضرت  به  را  حج  مناسك  (ع)  جبرئيل  كه  وقتي   -2
حضرت ابراهيم (ع) آموخت در پايان به او گفت « عرفت؟» آيا شناختي؟ 

گفت : «بله»
مناسك حج كه مسير تعالي انسان است در اولين حركت پس از احرام در 
مسجدالحرام، وقوف در عرفات است . يعني حاجي در مرحله نخست، 
شناخت و معرفت پيدا كن، «خويشتن را بشناس» كه رمز همه شناخت ها 
است ، زيرا كسي كه به اين شناخت رسيد به « اهللا» مي رسد،آغاز پيدايش 
انسان در زمان با پيدايش « شناخت» ، « آگاهي» ، «بينايي» ، « آزادي از 
بند طبيعت» و « شناخت طبيعت و انسان » در روشني تابناك آفتاب، در 
عرفات هيچ چيز براي ديدن نيست!، سرزميني است پر از ماسه و شن، 
شهري است همه يك رنگ، در اين جا هيچ تكليفي جز انديشه و فكر 
نمي باشد ، در زير آفتاب سوزان عرفات ، بايد غنچه فطرت شكفته گردد 

تا شعور خود را به كار بندي .

جبل الرحمه 
در شمال شرقي صحراي عرفات بين طريق (7و8 )كوه كوچك و مستقلي 
قرار دارد بنام «جبل الرحمه» كه ارتفاع آن از سطح زمين 65 متر و از 

سطح دريا 372 متر و محيط آن 640 متر مي باشد.
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اين كوه را به اين دليل «كوه رحمت» گفته اند كه در اين مكان رحمت 
الهي شامل حضرت آدم(ع) و حوا گرديد و يكديگر را پيدا كردند .

روايت شده است ، پيامبر گرامي اسالم(ص) خطبه عرفات « خطبه حجه 
الوداع» را برفراز اين كوه ايراد كردند، همچنين حضرت امام حسين(ع) 

در كنار اين كوه دعاي عرفه را قرائت نمودند.

مسجد نمره 
مسجد  به  و  شده  )واقع  (5و6  طريق  بين  عرفات  غرب  در  مسجد  اين 
عرفات و مسجدابراهيم خليل(ع) نيز معروف مي باشد . بناي اوليه اين 
مسجد در زمان منصور عباسي در قرن دوم هجري احداث گرديده و پس 
از چندين بار تجديد بنا و بازسازي، در طرح توسعه حرم در زمان «ملك  
فهد» مسجد كًالتجديد بنا گرديد و مساحت فعلي آن 18800 مترمربع مي 
باشد و چهارمناره به ارتفاع 60متر در چهارگوشه آن قراردارد. اين مسجد 
در طول سال يك هفته از هفتم تا سيزدهم ذي الحجه باز مي باشد.روايت 
شده است در روز عرفه خيمه پيامبر گرامي اسالم(ص) در اين محدوده 

قرار داشته است .
در حال حاضر با توجه به توسعه اخير قسمت غربي مسجد خارج از 
محدوده عرفات قرار داشته و افرادي كه در زمان وقوف به اين مسجد 

مي روند دقت نمايند در قسمت شرقي مسجد عبادت نمايند.(1)

1 - تاريخ مكه، الياس عبدالغني، ص 117 -آثار اسالمي مكه ومدينه ، رسول جعفريان ص133
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مشعرالحرام (مزدلفه)
مشعر بين عرفات و مني واقع است و ابتداي مشعر تا عرفات 5/3كيلومتر 
و فاصله انتهاي مشعر تا مني1/5 كيلومتر مي باشد. طول مشعر3كيلومتر 
و مساحت آن حدود 12 كيلومتر مربع است و محدوده آن با تابلوهاي 
«بدايه  است  شده  نوشته  آنها  روي  در  كه  گرديده  مشخص  بزرگي 

المزدلفه» ، «نهايه المزدلفه» .
مشعر يكي از اماكن مقدسه است كه حاجيان پس از وقوف در عرفات، 
شب عيد قربان براي انجام عمل بعدي مناسك حج به اين مكان مقدس 
مي آيند تا ركن ديگر حج «وقوف در مشعر» را انجام دهند كه زمان انجام 

آن بامداد روز عيد قربان از اذان صبح تا طلوع آفتاب مي باشد.
مشعر به معناي محل شعور ميباشد، چه جالب است مناسك تعالي حج، پس 
از شناخت و اگاهي ، به دنبال شعور بايد رفت، كه شناخت علم و آگاهي 
بدون شعور مصيبت بار است و حاجي بايد شناخت و آگاهي همراه با شعور 
را پيدا كند آنهم در شب تا نزديكهاي صبح، بهترين عمل كه حاجي مي تواند 
در مشعرالحرام انجام دهد ذكر الهي است . همانطوريكه خداوند متعال در 
قرآن كريم مي فرمايد: «ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضال من ربكم فاذا افضتم 
من عرفات فاذكروا اهللا عندالمشعرالحرام و اذكروه كماهداكم و ان كنتم من 

قبله لمن الضالين» .
« گناهي برشما نيست كه از فضل پروردگار خود برخوردار شده و هنگام كوچ 
نمودن از عرفات خدا را در مشعرالحرام يادكنيد، او را يادكنيد همانطوريكه 
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شما را هدايت نمود، اگرچه پيش از آن از گمراهان بوديد»(1)
وقوف مشعر براي تفكر، تعمق و انديشه است از اين رو است كه بايد در 
شب باشد، همانطوريكه (وقوف عرفات) بايد در روز باشد، چون عرفات 
مرحله شناسايي و شناخت است و بايد در روز با چشم و نور انجام گيرد، 
اما وقوف در مشعر، (محل شعور و جاي فكر و انديشه)، نور الزم ندارد، 
آرامش و خود آگاهي الزم است ، شعور، خودتابناك و روشن است و 
به نور احتياجي ندارد. پس در آن جا ، زمينه دل آماده شده و در اينجا ، 

ازآن، گل و ريحان مي رويد. 

شب مشعر!!...(2)
آيا مي داني شب مشعر، چه شبي است؟!، شب مشعر: شب معراج، شب 
بينش،  شب  هجرت،  شب  انتخاب،  شب  اميد،  شب  مراد،  شب  جهاد، 
شب نور، شب يقين، شب حيات، شب آغاز، شب تصميم، شب تسليم؟، 
شب فرياد، شب بيداري، شب خاموشي، شب قيامت!، شب برائت، شب 
وعده،  شب  اكبر!،  شب  محشر!،  شب  آرزو،  شب  شنيدن!،  شب  گفتن، 
شب وعيد، شب سعد، شب سعيد،  شب اسالم، شب امان، شب خالق، 
شب مخلوق، شب حلق، شب تقصير، شب ذكر، شب فكر!!، شب حمد، 
شب شكر، شب مقصود، شب مطلوب، شب جود، شب كرم، شب ميعاد، 
شب موعود،   شب عدل ، شب وصل!!، شب اول، شب آخر، شب كعبه، 

شب مني، شب مشكور، شب اضحي، شب شعور، شب مشعر!! ....
1- سوره بقره آيه 198

2 - راهنماي حرمين شريفين ، ابراهيم غفاري ج 4 ، ص66
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نام ديگر مشعر مزدلفه مي باشد مزدلفه يعني محل اجتماع، محل ازدحام ، 
اجتماعي كه در اين مكان تشكيل مي گردد خاص است، زيرا همه مسلح 
به يك سالح هستند، سنگريزه، با يك نوع لباس، بايك نيت، بايك هدف، 
هيچ كس برديگري برتري ندارد، همه داراي يك درجه هستند، تحت 
فرمان الهي، آماده رزم با شيطان، منتظر و آماده حمله و با طلوع آفتاب 
حمله شروع مي شود. اين اولين آفتابي است كه بعد از عرفان ، به حاجي 
طلوع نموده آنهم در روز عيد قربان ، تا او را در لباس عمل و خدمت 

در اين مكان جلوه گر سازد! 
چون صبحگاه ، اشعه آفتاب تابيد، اين سپاه عظيم ، با لباس رسمي خود ، 
سان داده و هركس حيات و عضويت خود را ابراز مي نمايد. تنها جايي كه 
تمامي سربازان ، سمت فرماندهي دارند، در اين جا و در اين سپاه است .

مسجد مشعرالحرام 
اين مسجد در مشعرالحرام در كنار طريق 5 و در محدوده مركزي مزدلفه 
واقع است و بناي اوليه آن در عهد عباسيان احداث گرديده و پس از 
چندين بار بازسازي ، در سال (1399 هـ.ق) بناي جديد آن در عهد آل 
سعود ساخته شده و مساحت آن حدود 5040 مترمربع و داراي دو مناره 

بطول 32 متر مي باشد(1).

1 -تاريخ مكه،  الياس عبدالغني ص114
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وادي محسر 
وادي محسرمنطقه اي است بين مشعر و مني بفاصله 500 متر و بنا به 
روايات تاريخي، اصحاب فيل (سپاهيان ابرهه كه برفيل سوار بودند) به 
فرماندهي ابرهه كه از مسيحيان متعصب بود و در يمن حكومت مي كرد 
در آن منطقه كليسايي ساخته و براي توسعه مسيحيت و بازداشتن توجه 
مردم عرب از كعبه و توجه آنان به كليسا، براي ازبين بردن كعبه به مكه 
لشكركشي كرده و در اين منطقه مستقر شده و آماده حمله بود كه به 
فرمان الهي توسط پرندگان خاصي بنام ابابيل سنگباران شده و از بين 
رفتند و به همين مناسبت و عبرت از اين واقعه سوره فيل نازل شده است. 
و آن سال در تاريخ حجاز به «عام الفيل » كه سال تولد پيامبر گرامي 

اسالم (ص) نيز مي باشد معروف است .
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مني 
شرقي  شمال  كيلومتري  ودر7  مكرمه  مكه  شرق  در  مني  سرزمين 
از  آن  محدوده  و  است  واقع  كيلومتر)  تونل4  طريق  (از  مسجدالحرام 
انتهاي وادي محسر تا جمره عقبه به طول 5/ 3 كيلومتر مي باشد، منطقه 
مني از جنوب و شمال با كوههاي مرتفع مشخص مي باشد و ابتدا و 

انتهاي آن با تابلوهاي بزرگ مشخص گرديده است.
مناسك  انجام  جهت  مقدسه  مشاعر  از  منزل  آخرين  مني  سرزمين 
يا  حلق  قرباني،  جمرات،  (رمي  اعمال  مكان  اين  در  و  مي باشد  حج 
اين  در  شب  دو  و  روز  سه  حاجي  و  گيرد  مي  انجام  تقصير،وقوف) 
مكان مقدس بيتوته مي نمايد. (دهم ، يازدهم و دوازدهم ذي الحجه) و 
روز دوازدهم پس از اذان ظهر به سمت منازل مكه رهسپار مي شوند . 

همچنانكه خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايند:
«واذكرو اهللا في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فال اثم عليه و من 
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تاخرفال اثم عليه المن اتقي و اتقوا اهللا و اعلمو انكم اليه تحشرون »
«خدارا ياد كنيد (به ذكرتكبير) درچند روزي معين (ايام تشريق) پس 
هركه شتاب كند و اعمال را در دو روز انجام دهد گناه نكرده و هر كه 
تاخير كند نيزگناه نكرده، اين حكم براي كسي است كه (از هرگناه يا از 
محرمات احرام) پرهيزكار بوده است، و از خدا بترسيد و بدانيد كه به 

سوي خدا باز خواهيد گشت »(1)
سرزمين مني جهت رفاه حجاج در حال حاضر به امكانات خوبي تجهيز 
شده است، چادرها از نوع ضدحريق و بسيار مناسب و با داشتن كولر 
 . است  بوجودآورده  استراحت  و  عبادت  جهت  را  خوبي  فضاي  آبي 
همچنين حجاج هر كشور تفكيك شده محلي را به آنان اختصاص داده اند 
كه محل خيمه هاي حجاج ايران در «ربوه» بين طريق 7(سوق العرب) و 

طريق 8 و پل ملك عبدالعزيز مي باشد .
مني ، يعني جايي كه خونها ، در آن ريخته مي شود!، يعني خون قربانيها! 
و جايي كه حضرت آدم(ع) و حوا، آرزوي آمرزش نمودند و جايي كه 
حضرت آدم(ع) آرزوي بهشت نمود ، و جايي كه حضرت جبرئيل (ع) 
به حضرت ابراهيم (ع) گفت « هرچه از خداوند مي خواهي آرزو كن» 
و حضرت ابراهيم از خداوند خواست به جاي ذبح فرزندش، قوچي را 
بفرستد تا به عنوان فديه اسماعيل ، آن را ذبح كند و خداوند آرزوي او 
را برآورده كرد. پس در حقيقت مني، سرزمين آمال و آرزوها كه آخرين 
مرحله شناخت و شعور است مي باشد، يعني در عرفات شناختن ، و در 

1- سوره بقره – آيه 203
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مشعر، انديشه كردن ، و در مني ، ايمان آوردن و عمل انجام دادن است! 
به عبارت ديگر : آشنايي، تفكر، ديدار و موفقيت! 

در مني ، انسان ، عاشق لبخند عيداست ، عيدي كه از آن بزرگتر عيدي 
نمي باشد، عيد خون، عيد قربان، روز موفقيت به ديدار دوست ، روز 

شكست دشمن، روز فداكاري و قرباني .

مسجد خيف 
خيف به معني دامنه و به زميني گويند كه اطرافش مسيل و بلند از وادي 
قرار داشته باشد و چون اين مسجد در دامنه كوه صفايح واقع شده است 
لذا به مسجد خيف معروف است . اين مسجد ، يكي از مساجد تاريخي 
و با عظمت در اسالم مي باشد . درصدر اسالم ، اين مسجد، از وسيع 
ترين مساجد موجود در آن زمان بوده است ، اين مسجد نخست ، محوطه 
روبازي بوده و سپس بناي اساسي آن در قـــرن سوم سال (256 هـ.ق)

در زمان خالفت معتمد عباسي آغاز گرديد و درطول تاريخ چندين بار 
توسط سالطين مختلف نوسازي و بازسازي شده است .

كه نهايتًا آخرين تجديد بناي مسجد در سال (1407 هـ .ق)در دوره آل 
سعود در محدوده اي وسيع به مساحت حدود 000ر24 مترمربع انجام گرفته 

است و در طول سال فقط از هفتم تا چهاردهم ذي الحجه باز  مي باشد .
جمله  از  الهي  پيامبر  هفتاد  مسجد  اين  در  كه  است  آمده  روايات  در 
حضرت موسي (ع) نماز خوانده اند، همچنين پيامبر گرامي اسالم(ص) 
در اين مكان نماز خوانده و هنگام اعمال حج در اين مكان وقوف  نموده 
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و خطبه حجه الوداع را نيز در اين مكان ايراد نموده اند .

مسجد البيعه
اين مسجد در فاصله 300 متري غرب جمره عقبه هنگامي كه از منا به 
سمت مكه مي رويم در سمت راست در شعبي (دره) قرار دارد. بناي 
است  شده  ساخته  عباسيان  عهد  در  هـ.ق)  سال (244  در  مسجد  اوليه 
و آخرين بازسازي آن در زمان سالطين عثماني بوده و در حال حاضر 
مساحت آن 375 مترمربع مي باشد و در توسعه اخير اكنون در فضايي 

باز قرار گرفته است.
اين مسجد از اين جهت به مسجدالبيعه معروف مي باشد كه : بزرگان 
اوس و خزرج « بيعت اول را شبانه با پيامبرگرامي اسالم(ص) در اين 
مكان بسته اند كه در تاريخ اسالم آن شب به «ليله العقبه» معروف است. 
سپس در سال دوازدهم بعثت 12 نفر از بزرگان مدينه در محل مسجد 
البيعه با آن حضرت پيمان نصرت بستند و قرار گذاشتند كه در سال آينده 
با جمعيت بيشتري بيايند. سرانجام در سال سيزدهم بعثت « 71مرد» و      
« 2 زن » از برجسته گان مدينه در موسم حج بيعت دوم را بسته و اين 

بيعتي بسيار مهم بود كه به «بيعه العقبه» معروف است . 
در ضمن در سرزمين مني مساجد «الكبش ، كوثر و صفايح » نيزبوده 

است كه در حال حاضر اثري از آنها نمي باشد(1) .

1 -راهنماي حرمين شريفين ، ابراهيم غفاري ج4 ص 94 - تاريخ مكه مكرمه، الياس عبدالغني ص131
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جمرات 
يكي از اعمال كه در سرزمين مني انجام مي گيرد «رمي جمرات» است . 
روايت است كه شيطان در اين منطقه در محلهاي جمره اولي، وسطي و 
عقبه بر حضرت ابراهيم (ع) ظاهر شده و او در هر سه مورد شيطان را با 

پرتاب سنگريزه از آن مكان ها دور كرده است .
تا سال (1383 هـ.ش)جمرات بصورت ستوني چهارگوشه و بلند بود و 
از طبقه همكف و روي پل حجاج رمي جمرات را انجام مي دادند . به 
علت اينكه در چند مرحله حجاج هنگام رمي جمرات در روز دوازدهم 
در اين مكان كشته شدند در طرح اوليه شكل ستوني جمرات را بصورت 
ديوار مستطيل شكل به طول 30 متر و ارتفاع 8 متر ساختند تا حاجيان 
راحت تر در دو طبقه همكف و روي پل بتوانند رمي جمرات را انجام 
دهند ليكن به علت اينكه در سال (1384 هـ.ش)روز دوازدهم ذي الحجه 
حدود 400 نفر از حجاج كشته شدند لذا حكومت سعودي برآن شد كه 
محل جمرات را در پنج طبقه و با مسيرهاي متعدد بنا نمايد تا از كشتار 
حجاج جلوگيري بعمل آيد. فاصله جمره اول تا جمره وسطي 200 متر و 

فاصله جمره وسطي تا جمره عقبه 247 مترمي باشد . 

قربانگاه 
تا قبل از سال (1378 هـ .ش) در منطقه وادي محسر آغل هايي بصورت 
سنتي وجود داشت و حجاج در اين منطقه قرباني مي كردند ، و هيچگونه 
حاجيان  و  نداشت  وجود  ها  قرباني  از  مناسب  استفاده  جهت  امكاناتي 
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پس از قرباني كردن الشه هاي گوسفندان را در وسط آغل رها كرده و 
مسئولين ذيربط آنها را بوسيله لودرها جمع آوري كرده و در كوره ها 
مي سوزاندند و بسياري از الشه ها نيز در مسير رفت و آمد حاجيان در 
وسط آغل ها زير پا از بين مي رفتند و از نظر بهداشتي وضعيت نامناسبي 
را پديد مي آورد و باعث آلودگي شديد محيط زيست و بيماري حجاج 
مي گرديد . لذا از سال (1378 هـ .ش) قربانگاه مكانيزه در منطقه معيصم 
توسط  مدرن  تجهيزات  باتمام  مجزا  محل  سه  در  مني  شرقي  شمال  در 
بانك توسعه اسالمي احداث گرديد . حدود 300 دامپزشك ، 9000 ذابح 
و قصاب و1900 كارمند زير نظر بانك توسعه اسالمي پروژه قرباني را 
همه ساله در مراسم حج انجام مي دهند. حيوانات مخصوص ذبح (اعم 
از شتر، گاو و گوسفند) توسط چندين شركت بزرگ دامپروري كه طرف 
قرارداد بانك توسعه اسالمي هستند تامين مي گردد . دام ها قبل و بعد از 
ذبح توسط دامپزشكان معاينه شده و پس از ذبح در سردخانه هاي عظيم 

نگهداري و به كشورهاي اسالمي ارسال مي شود.(1)

مسجد تنعيم 
اين مسجد در شمال مكه مكرمه، ابتداي محدوده حرم در مسير مكه- 
مدينه (طريق الهجره) كه هم اكنون جزء شهر مكه محسوب مي شود در 
كساني  و  است  واقع  مسجدالحرام  كيلومتري  فاصله 6  در  تنعيم  منطقه 
كه در داخل شهر مكه هستند و بخواهند براي عمره مفرده محرم شوند 

1 - راهنماي حج- وزارت اعالن عربستان سعودي 
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«مسجد  مسجد،  اين  ديگر  نام  شوند  محرم  نيز  مسجد  اين  از  مي توانند 
عايشه  الوداع  حجه  در  كه  است  اين  خاطر  به  آن  و  باشد  مي  عايشه» 
خواست براي عمره مفرده محرم شود و پيامبر(ص) دستور دادند از اين 
منطقه محرم شوند. اين مسجد در طرح توسعه در سال (1398 هـ.ق) 

بازسازي شده و مساحت آن حدود 6000 مترمربع مي باشد .

شهداي فخ  
فخ نام محلي است معروف به شهدا، كه در شارع تنعيم شارع شهدا(مدخل 
ورودي شهر مكه از طريق مدينه )، كه حسين بن علي بن حسن بن حسن 
بن حسن بن علي بن ابي طالب(ع) معروف به شهيد فخ با ياران و بستگان 

در اين مكان شهيد شدند .
هنگاميكه هادي عباسي به خالفت رسيد، اسحق بن عيسي را حاكم مدينه 
كرد و او مردي از نژاد عمر بن خطاب بنام عبدالعزيز را جانشين خود 
كرد، عبدالعزيز نسبت به اوالد حضرت علي (ع) بسيار بدرفتاري مي كرد 
تا اينكه در سال (169 هـ.ق)، جمعي از شيعيان از بالد مختلف قصد حج 
نموده و به مدينه آمدند و به اتفاق سادات مدينه، اجتماع كرده، به جناب 
حسين بن علي (شهيد فخ) پيشنهاد قيام بر عليه حكومت را نمودند، لذا 
آن جناب خروج نموده  مدينه را به تصرف درآورد و چون موقع حج بود 
با عده اي از بستگان و برخي از حجــاج كه بالغ بر 300 نفر مي شدند به 
قصد مكه حركت نمودند . از آن طرف موسي الهادي عباسي سپاهي را 
جهت مقابله با حسين بن علي بن حسن گسيل داشت چون به منطقه فخ 
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رسيدند با يكديگر تالقي نموده و هنگام نماز صبح روز هشتم ذي الحجه 
جنگ آغاز شد در نتيجه حسين بن علي (شهيد فخ) و جمعي از ياران آن 
بزرگوار شهيد شدند و سرهاي آنها را كه بيشتر از صد راس بود، از تن 
جدا ساخته بهمراه اسيران نزد هادي عباسي آوردند. وبدن هاي بي سررا 
پس از سه روز در همان محل دفن كردند . در حال حاضر مقبره شهداي 
فخ از شارع تنعيم كه وارد شارع شهدا  مي شويم در اولين فرعي سمت 

چپ قرار دارد و اين منطقه به همين دليل به منطقه شهدا معروف است .
بخش اصلي برجاي مانده از قبرستان شهداي فخ در يك چهار ديواري 
اين  ميان  در   ، است  بسته  آن  در  و  شده  واقع  كوه  جنب  در   ، قديمي 
تا  كوه  باالي  از  كه  هست  نيز  اي  مخروبه  نيمه  مقبره   ، چهارديواري 
اندازه اي قابل رويت است . قاعدتا همانجا بايد مقبره حسين بن علي،          

«شهيد فخ» باشد.(1)

حديبيه 
در  مسجدالحرام  كيلومتري  در 22  مكرمه  مكه  غرب  در  حديبيه  منطقه 
مسير جاده قديم مكه - جده واقع شده است و ابتداي حرم مكه مي باشد. 
در حال حاضر اين منطقه به شميسي معروف مي باشد . كه نام چاهي 

است كه در آن منطقه قرارداشته است .
پيامبر گرامي اسالم(ص) در ذي القعده سال ششم هجري قمري براي 
انجام عمره به سمت مكه عزيمت نمودند در 80 كيلومتري مكه در منطقه 

1 - راهنماي حرمين شريفين، ابراهيم غفاري ج 1 ص 273 - آثار اسالمي مكه و مدينه ، رسول جعفريان 
ص 167
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عسفان مشركان مانع ورود آن حضرت شده و پيامبراكرم(ص) چون قصد 
جنگ نداشتند لذا كوه هاي منطقه عسفان را دور زده و به سوي جنوب 
آمدند و در غرب مكه در منطقه حديبيه توقف كردند. سپس عثمان بن 
عفان را بعنوان نماينده خود جهت مذاكره با سران مكه اعزام نمودند اما تا 
سه روز از وي خبري نشد ، فلذا مسلمانان در كنار درختي بنام «سمره» با 
پيامبرخدا(ص) پيمان بستند كه تا پاي جان در برابر دشمن بايستند. كه اين 

بيعت به «بيعت رضوان »معروف است . پيامبر اكرم(ص) فرمودند : 
«هيچ يك از كساني كه در كنار اين درخت بامن پيمان بستند به آتش جهنم 
نخواهد سوخت». كه در اين هنگام خداوند با نزول آياتي بر اين بيعت 
صحه گذاشت و از كساني كه در آن حضور داشتند اعالم رضايت كرد : 

«خداوند از مومناني كه زير درخت (معهود حديبيه) با تو بيعت كردند به 
حقيقت خشنود گشت و از وفا و خلوص قلبي آنها آگاه بود ... »(1)

درهمين مكان پس از مذاكرات پيمان صلحي بين پيامبر اكرم (ص)و كفار 
بسته شد كه به «صلح حديبيه» معروف مي باشد و در آن از جمله شرط شد 
كه مسلمانان در سال ديگر براي انجام حج به مكه بيآيند و پيامبر (ص) و 
اصحاب با گذشت 19 روز در اين منطقه با قرباني از احرام بيرون آمدند 
و پس از فتح خيبر عمره قضا (قضاي عمره سال ششم ) را انجام دادند . 
مشركين مكه پس از مدتي پيمان خود را نقض كردند. و سرانجام ، اين 
نقض پيمان به حركت سپاه ده هزار نفري مسلمانان و فتح مكه منتهي شد. 
در دوران خليفه دوم درخت را قطع كرده و به جاي آن مسجدي بنام 

1 - سوره فتح – آيه 18
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«مسجدشجره» بنا كردند كه اين مسجدنيز در دوران حكومت آل سعود 
تخريب گرديد.(1)

 در حال حاضر در نزديكي آن منطقه مسجدي ساخته اند به نام «مسجد 
شميسي» به مساحت 200مترمربع كه در فاصله 2 كيلومتري حد حرم و 

24 كيلومتري مسجدالحرام قراردارد . 
شوند       محرم  مفرده  عمره  براي  بخواهند  مكه  شهر  داخل  از  كه  افرادي 
مي توانند از اين منطقه نيز محرم شوندتا خاطره توقف پيامبراكرم (ص) 

در اين مكان را زنده نگهدارند.

جعرانه 
جعرانه در شمال شرقي مكه و در فاصله 24 كيلومتري مسجدالحرام در 

ابتداي حرم قراردارد .
جنگ  از  بازگشت  از  پس  اسالم(ص)  پيامبر  كه  است  آمده  روايت  در 
با  جنگ  غنايم  و  نموده  توقف  منطقه  اين  روزدر  پانزده  حدود   ، حنين 
هوازن را ميان مردم تقسيم نموده و سپس از همين محل محرم شدند و 

عمره انجام دادند. .
بنام  ساختند  مسجدي  مكان  اين  در  زبير  بن  عبداله  زمان  در 
و  بنا  تجديد  بار  چندين  دراز  ساليان  طول  در  مسجدالرسول(ص)كه 
بازسازي شده است و نهايتًا مسجد فعلي در زمان ملك فهد بنا شده و 

مساحت آن 430 مترمربع مي باشد .

1 - تاريخ و آثار اسالمي مكه و مدينه ، اصغر قائدان ص141 
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افرادي كه داخل شهر مكه هستند و مي خواهند عمره مفرده انجام دهند 
به اين محل با فضيلت آمده و محرم مي شوند .

در شهر مكه آثار تاريخي ديگري نيز وجود داشته كه در حال حاضر اثري از آنها 
نمي باشد و يا در دسترس نيستند لذا از توضيح آنها صرفنظر مي گردد.

بيمارستانهاي مكه 
با توجه به امكان استفاده از خدمات پزشكي عربستان سعودي ، هيئت 
و  مكه  در  درمانگاه  چند  برپايي  حد  در  عمره  زمان  در  ايران  پزشكي 
يك  درمانگاه  چندين  ايجاد  بر  عالوه  نيز  تمتع  حج  زمان  در  و  مدينه 
درمانگاه مركزي در مكه مكرمه و يك درمانگاه مركزي درمدينه منوره با                
تخصص هاي الزم برقرار مي نمايد. ليكن از امكانات پزشكي عربستان 
سعودي در حد مطلوب استفاده مي شود. لذا ضرورت آشنايي با مراكز 
ناپذير  اجتناب  منوره  ومدينه  مكرمه   درمكه  سعودي  عربستان  درماني 
هاي  بيمارستان  در  پزشكي  خدمات  كليه  است  ذكر  (شايان  مي باشد. 

دولتي عربستان سعودي براي همه افراد رايگان عرضه مي گردد.) 
بيمارستان هيأت پزشكي ايران در مكه مكرمه، در عزيزيه 4 شارع عبداله 
خياط قرار دارد و شماره اورژانس پزشكي عربستان سعودي 997 مي باشد.

1- مستشفي اجياد العام 
اين بيمارستان در جنوب مسجدالحرام روبروي باب ملك عبدالعزيز ابتداي 
شارع اجياد قراردارد و نزديكترين بيمارستان به مسجدالحرام مي باشد . اين 
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بيمارستان يك بيمارستان عمومي بوده و مداواهاي سرپايي و جراحي هاي 
محدود ، آزمايشات و عكسبرداري را انجام مي دهد و درصورت نياز به 

مداواي بيشتر بيمار را به بيمارستانهاي تخصصي معرفي مي نمايد.
2-  مستشفي النور 

اين بيمارستان در جنوب مكه مكرمه ، شارع كدي (طريق الدائري الثالث) 
قرار داشته و بيمارستان فوق تخصصي مكه مكرمه مي باشد .

3- مستشفي ملك عبدالعزيز
اين بيمارستان در شمال مكه مكرمه، شارع حجون تقاطع شارع تنعيم قرار 

داشته و يك بيمارستان عمومي مي باشد .
4- مستشفي الوالده و االطفال 

بيمارستان  و  شده  واقع  عبدالعزيز  بن  عمر  شارع  در  بيمارستان  اين 
تخصصي زنان و كودكان مي باشد .

5- مستشفي ملك فيصل 
اين بيمارستان در شمال شرقي مكه مكرمه شارع المنحني (اميرماجد بن 

عبدالعزيز) درمنطقه «شيشه» قرار داشته و يك بيمارستان عمومي مي باشد. 

موسسه مطوفين حجاج ايران 
ايران  حجاج  به  حج  در  الزم  خدمات  كليه  مسئووليت  موسسه  اين 
اعم از (خيمه هاي مني و عرفات، آب زمزم، گمشدگان ، وسيله نقليه 
مشاعر، كنترل و نگهداري گذرنامه ها و ... ) را بعهده داشته و در غرب 
قديم                     جاده  بين  الثالث)  الدائري  (طريق  سوم  كمربندي  در  مكرمه  مكه 
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جده قرار دارد هنگاميكه از جاده  جده و بزرگراه سريع مكه –  مكه – 
جده وارد كمربندي شويم بعداز طي مسافت يك كيلومتر  قديم مكه – 
موسسه  اين  ضمن  در   . دارد  قرار  موسسه  مركزي  ،دفتر  راست  سمت 

داراي پانزده شعبه بوده كه در منطقه عزيزيه قرار دارند .

بازار عمده فروشي (اسواق الجمله – حلقه )
شارع  انتهاي  در  اجناس  ديگر  و  خواربار  و  ميوه  فروشي  عمده  بازار 
ابراهيم خليل (ع) بعد از كمربندي سوم ، اولين ميدان سمت راست قرار 

دارد .
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فصل سوم
مدينه منوره 

مدينه منوره در شمال مكه مكرمه و غرب عربستان سعودي قرار دارد و 
مركز استان مدينه مي باشد. ارتفاع آن از سطح دريا 625 متر و مساحت 
آن 100 كيلومترمربع و جمعيت آن حدود هفتصد هزار نفر مي باشد. آب 
و هواي آن در تابستان گرم و در زمستان سرد و باراني است. نزديكترين 
قرار  مدينه  غرب  كيلومتري  در210  كه  بوده  ينبع  بندر   ، مدينه  به  بندر 
دارد.  شهر مدينه بين دو منطقه كوهستاني در شرق و غرب واقع شده 
(كه به حاره الشرقيه وحاره الغربيه معروف است) و در ناحيه جنوبي (قبا) 
نخلستان و كمي سنگالخ است و در قسمت شمال كوه احد و قسمتي 
از آن دشت مي باشد. استان مدينه از سمت غرب به درياي سرخ متصل 

مي باشد.
مردم  اقتصادي  وفعاليت  نداشته  خاصي  فعاليت  شهرازنظرصنعتي  اين 
مي باشد.البته كشاورزي  وعمره  زائرين حج  به  مختلف  براساس خدمات 

سنتي (كاشت صيفي جات)دراين شهرمتداول است.
فاصله مدينه منوره تا مكه مكرمه 427 كيلومتر بوده و مسير بين مكه و 
مدينه را طريق الهجره  مي نامند و مدينه منوره دومين شهر مذهبي جهان 

اسالم مي باشد.
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تاريخ مدينه 
پيش از اسالم ، دو گروه عرب و يهودي در يثرب و به عبارتي در حد فاصل 
حره ي شرقي ، حره ي غربي ، قبا و احد زندگي مي كردند. قبايل يهودي 
عبارت بودند از : « بني قينقاع » ، « بني نضير» و « بني قريظه » كه عمدتاً در 

جنوب و جنوب شرقي در منطقه هاي قبا و عوالي زندگي مي كردند.

ورود اسالم به يثرب 
مردم يثرب به كعبه احترام مي گذاشتند و همه ساله براي طواف آن و 
عبادت بت ها به مكه مي آمدند. به عالوه بازارهاي مكه نيز انگيزه اي 
بود تا آنان به مكه بيايند و روابطي با قريش داشته باشند. از زماني كه 
پيامبر اكرم(ص) دعوت خويش را آشكار كرد و آيات قرآني در ميان 
مردم انتشار يافت ، اهل يثرب به دليل همين رفت و آمدها كم و بيش با 
آن آشنا شده بودند. اما حرمتي كه براي قريش قائل بودند مانع از آن شده 

بود كه خود را به رسول خدا (ص) نزديك كنند.
اسالم  يثرب  مردم  از  نفر  شش  يازدهم  سال  در  و  نفر  دو  بار  نخستين 
آوردند. آنها اين پيام جديد را به ديگران رساندند و در سال دوازدهم 
بعثت دوازده نفر از مردم يثرب كه مسلمان شده بودند در ايام حج به 
ديدار رسول خدا (ص) شتافتند. پس از آن بود كه پيامبر (ص) يكي از 
بهترين اصحاب خود ، يعني « مصعب بن عمير » را براي تبليغ اسالم به 
يثرب فرستاد و در سال سيزدهم  بعثت قريب هفتاد تن از مردم يثرب 
براي بيعت با رسول خدا (ص) به مكه آمدند. آنان ضمن بيعت با رسول 
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خدا (ص) از آن حضرت خواستند تا به يثرب بيايد و تعهد كردند كه 
از آن حضرت دفاع خواهند كرد ، همان گونه كه از زن و فرزند خويش 
دفاع مي كنند. اين دعوت سرآغاز هجرت پيامبر اكرم (ص ) و اصحاب 
آن حضرت بود . محل بيعت آنها با رسول خدا (ص) اندكي پايين تر از 
جمره ي عقبه (درمنطقه مني) ، در راه آمدن به مكه ، سمت راست ، در 
داخل يك شعب بوده كه اكنون در محل آن « مسجدالبيعه » قرار دارد كه 

درباره اين مسجد در بحث اماكن مكه ذكر شد .

يثرب يا مدينه النبي (ص ) 
پيامبراكرم (ص) در ربيع االول سال (622 م) به يثرب هجرت نمودند 
و با آمدن آن حضرت ، نام اين شهر به «مدينه النبي (ص )» تبديل شد. 
رسول اهللا (ص) در همان آغاز ، مدينه را چون مكه «حرم » دانست. بر 
اين اساس ، مكه حرم خدا و مدينه حرم رسول اهللا (ص ) است. اين 

بهترين شرافتي بود كه مدينه مي توانست به آن دست يابد.
پيامبر خدا (ص) براي زندگي ، مدينه را برگزيد ، طبيعي است آن حضرت 
پس از فتح مكه ، در سال هشتم هجرت ، مي توانستند به شهر خود بازگردند. 
اما ترجيح دادند در مدينه زندگي كنند و در آن شهر دفن گردد. آن حضرت 
در سخنان بي شماري مدينه را تمجيد كرده و مردم آن را بسيار ستوده 
است. همين تعريف و تمجيدها سبب شد تا اين شهر كوچك ، بهترين و 
زيباترين نام ها را كه نزديك به يكصد نام مي شود به خود اختصاص دهد : 
« المومنه » ، « المحبوبه » ، « المقدسه » ، «الباره»، «داراالبرار » ، « ارض اهللا»  
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« طابه » ، «طيب» ، « سيده البلدان»، «دارالسالم » ، «المحرمه»  « المباركه» 
، « المحروسه » ، «المرحومه»، « الجباره » ، «المختاره » ، « القاصمه » ، 
«حرم رسول اهللا(ص) » ، «الموفيه» ، «قلب االيمان » ، « قبه االسالم » ،               

« المعصومه » ، « بيت رسول اهللا(ص)» و نام هاي ديگر.
رسول خدا (ص ) مدينه را اينگونه توصيف كرده اند ، « مدينه محل هجرت 

من ، محل قبر من و محلي است كه من از آنجا برانگيخته خواهم شد.» 
پيامبر خدا (ص ) در مدينه 

پيش از هجرت پيامبرخدا(ص) به مدينه تني  چند از اصحاب به يثرب 
رفته و در « قبا » سكونت كردند. سپس رسول خدا (ص ) در آغاز ماه 
ربيع االول راهي يثرب شدند. مردم مسلمان شده يثرب ، بي صبرانه انتظار 
ورود آن حضرت را داشتند و از ايشان در « قبا » استقبال كردند.آنگاه 
مسلمانان واقعي مدينه،طي ده سال با خلوص تمام از وي و آرمان هاي 

آن حضرت دفاع كردند.
كه  مسجدبود،جايگاهي  درمدينه،ساختن  پيامبراكرم(ص)  اقدام  نخستين 
نيزداشت  واداري  فرهنگي،سياسي  مركزيت   ، عبادي  برمركزيت  افزون 

وازتكيه گاههاي اصلي اسالم درميان مسلمانان بود.
دومين اقدام آن حضرت ايجاد يك پيمان عمومي ميان مسلمانان مدينه 
بود. دراين معاهده كه همه ي مسلمانان براي اجراي آن متعهدشدندوبارسول 
خدا (ص) بيعت كردندحاكميت براي خدا و رسولش شناخته شد. وبخشي 

ازقوانين حقوقي و جزايي اسالم به عنوان قانون تصويب  گرديد.
سومين اقدام رسول خدا (ص ) ايجاد پيمان برادري ميان مسلمانان بود.
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 آن حضرت مسلمانان را با يكديگر برادر كرد تا نسبت به هم ارتباط و 
پيوند نزديكتري داشته باشند. از ميان مسلمانان ، « علي ابن ابي طالب 

(ع)» را به عنوان برادر خود برگزيد.
روزي از طرف پيغمبر(ص) به تمام مسلمان اطالع داده شد كه همگي 
شوق  هميشه  كه  مسلمانان  يابند،  حضور  مسجد  در  مغرب  نماز  براي 
زيارت و ديدار رسول خدا(ص) را داشتند و همه شب براي اقامه نماز 
و ديداروي در مسجد حاضر ميشدند ، ولي اين خبر كه به آنها رسيد، 

اشتياق آنان را زيادتر كرد.
همگي حاضر شدند و در پشت سرآن حضرت نمازگزاردند.بعداز نماز 
حضرت محمد(ص) براي آنها صحبت كرد.از خداي يگانه و از پيمانهاي 
رسالتي خود، سخنها گفت، از برادري و مساوات كه پايه و اساس وحدت 
مسلمانان است گفتگوئي كرد و از پاداشي كه مهاجرين و انصار در مقابل 
خدمات خود به اسالم خواهند يافت ، شرح مبسوطي بيان كرد و سپس 

چنين اظهار داشت : 
اي مسلمانان و اي مردم با ايمان !

من  با  شب  دل  در  «عقبه»  در  در  و  آمديد   « مكه  به«  شما  از  گروهي 
بيعت كرديد و مرا به شهر خود  فرا خوانديد .گروهي ديگري از شما 
از آغاز پيدايش اسالم بدين خدا درآمديد و در اين راه هرگونه شكنجه 
و ناماليمي را تحمل كرديد و خلوص نيت و پاكي ايمان خود را نشان 
داديد من اكنون بشما اعالم ميدارم كه شما افراد مهاجرين و انصار، برادر 
يكديگرهستيد، پيوند اين برادري شما در آسمانها بسته شده است.اكنون 
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من عهد و پيمان الهي راكه بر لوحه ابديت مانند علم الهي نقش بسته است 
بشما خاطرنشان ميسازم. هركدام برخيزيد و برادر خود را انتخاب كنيد.
اين بيانات شيرين و شيواي پيغمبرخدا(ص) تاثير عميقي در حاضرين 
كرد. شور و هيجان و غلغله در ميان آنها بوجود آورد. بزرگ و كوچك، 
جناب  شدند.  يكديگر  برادر  جملگي  شهري  و  مهاجر  فقير،  و  ثروتمند 
«حمزه» عموي رسول خدا(ص) با «زيدبن حارثه» آزاد شده خود،برادر 
شد. «سلمان فارسي» كه تازه از قيد بردگي يك نفر يهودي نجات يافته 
بود،برادر « ابوذرغفاري» گرديد، سايرين هم هركدام برادران خود را در 

همين مجلس انتخاب كردند .
در اين جمعيت، روحي از همكاري ، صداقت ، اتحاد ، يگانگي و ايمان 
بوجود آمد كه همه خود را حتي در دارائي و اموال، با برادر مومن خود، 

شريك و سهيم دانستند.
آن وقت حضرت محمد(ص) برخاست و از ميان جمعيت دست حضرت 
علي (ع)را گرفت و او را از ميان مسلمانان بيرون كشيد و با صداي بلند 

و رساي خود گفت : اينهم برادرمن!(1)

شاخص هاي جغرافيايي شهر مدينه منوره 
مركز شهر : حرم نبوي (ص)

شمال : منطقه احد 
شرق : قبرستان بقيع و امتداد آن (شارع عبدالعزيز)

1 -كتاب سيماي اسالم ، ص 352 ، مقاله آقاي سيد عباس حسيني
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جنوب : منطقه قبا 
غرب : شارع السالم و منطقه خندق (مسجدفتح ) 

خيابان هاي معروف مدينه 
شمال : 

شارع ابوذر ، شارع ملك فهد، شارع سيدالشهداء ، شارع عثمان بن عفان 

شرق :
شارع ملك عبدالعزيز 

جنوب : 
شارع قربان (طالع ، نازل ) ، شارع قبا (طالع ، نازل ) ، شارع ابوايوب 

انصاري، شارع البحر
(( طالع يعني دور شدن و نازل يعني نزديك شدن به حرم ))
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غرب :
شارع السالم ، شارع السيح (احزاب ) ، شارع خالدبن وليد 

شمال شرقي : 
شارع المطار 
شمال غربي : 

شارع ابوبكر (السلطانه )
جنوب شرقي : 

شارع علي بن ابيطالب (ع) (باب العوالي ) 
جنوب غربي : 

شارع عمر بن خطاب (عنبريه) ، شارع هجره

كمربندي هاي مدينه منوره :
1-طريق الدائري اول (شارع ستين ، ملك فيصل)

2- طريق الدائري المتوسط (شارع اميرعبدالمجيد ، حزام االخضر)
3- طريق الدائري الثانويه (ملك عبداله)
4-طريق الجامعات (طريق غيرمسلمين)

نحوه وارد شدن به  مدينه منوره (براي زائرين ايراني) 
1- از طريق فرودگاه مدينه براي زائراني كه با هواپيما وارد مدينه مي شوند 

و از مسير شارع المطار به هتل هاي اطراف حرم مي روند .
مسير طريق  از  طي376 كيلومتر  از  پس  و  جده  فرودگاه  از طريق    -2
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الهجره ، به وسيله اتوبوس وارد مدينه منوره شده و با توجه به موقعيت 
محل اسكان از مسير شارع قربان و يا شارع السالم به سمت اطراف حرم 

و هتلهاي مشخص شده مي روند.

موقعيت اماكن مقدسه در مدينه منوره 
مسجد النبي و حرم شريف 

قال رسول ا000 (ص) (1)
« صاله في مسجدي تعدل عشره االف صاله فيما سواه من المساجد اال 

المسجد الحرام » 
پيامبرگرامي اسالم (ص)فرمود :

يك نماز در مسجد من (ثوابش ) برابر با ده هزار نماز در ديگر مساجد 
است ، مگر مسجدالحرام

قال امام علي (ع ) :(2) 
« اربعه من قصور الجنه في الدنيا : المسجدالحرام ، مسجدالرسول(ص) ، 

مسجدبيت المقدس و مسجدالكوفه »
حضرت علي (ع) فرمودند :

مسجدالحرام                   -1  ، است  بهشت  قصرهاي  از  قصر  چهار  دنيا  «در 
2- مسجدالنبي (ص) 3- مسجداالقصي 4- مسجد كوفه»

باعظمت ترين و مقدس ترين آثار تاريخي اسالم در دنيا پس از مسجد 
الحرام ، مسجدالنبي(ص)  مي باشد كه از نظر شرافت و فضيلت در جهان 

1- وسائل الشيعه ، ج 3 ص 543
2- همان ، ج5 ص 282
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اسالم مانند ندارد.
(ص)به  اسالم  گرامي  پيامبر  ورود  از  روز  چند  از  پس  مسجدالنبي 
مسجد  بناي  سنگ  بود  زده  زانو  پيامبر  شتر  كه  محلي  در  منوره  مدينه 
به ساختن  شروع  اشتياق  با  مرد  و  زن  از  اصحاب  همه  و  شد  نهاده 
مسجدكردندوپيامبرگرامي(ص) نيز با تمام توان در ساختن مسجد شركت 

نمودند.
ساختن مسجد سبب شد تا جمعيت زيادي از مهاجران و حتي ساكنان 
محالت ديگر، در اطراف مسجد خانه هايي بنا كنند تا اينكه به شكل 

كنوني در آمده است .

مراحل ساخت مسجدالنبي به طور خالصه به شرح ذيل مي باشد :
1-اولين بناي مسجد در زمان پيامبر گرامي اسالم (ص)با مساحت 1050 

مترمربع (30×35) وارتفاع 2/5 متر ساخته شد.



155

2- مسجدالنبي در سال هفتم هجري پس از جنگ خيبر در زمان پيامبر 
از1050  آن  ومساحت  يافته  توسعه  شمال  و  غرب  سمت  اكرم(ص)از 

مترمربع به2475 مترمربع رسيد.
3- در سال (17 هـ . ق )در زمان خليفه دوم مقدار 1100 مترمربع به 
مساحت مسجدالنبي افزوده شد و مساحت مسجد 3575 مترمربع گرديد.

4- در سال (29 هـ. ق) در زمان خليفه سوم نيز مسجد توسعه داده شد 
و مساحت آن به 4072 مترمربع رسيد .

5-در سال (88 هـ . ق) در زمان وليدبن عبدالملك مروان مسجدالنبي 
فاطمه  حضرت  خانه  و  اسالم(ص)  پيامبرگرامي  خانه  يافت  توسعه 
زهرا(س) نيز تخريب گرديد و به مساحت مسجد افزوده شد كه در اين 
زمان مساحت مسجد به 6400 مترمربع و يا به نقلي ديگر 7500 مترمربع 
رسيد . الزم به ذكر است كه مسجدالنبي تا اين سال محراب نداشت در 
اين دوران در محل عبادت پيامبراكرم(ص) محراب ساخته شد و به اين 

صورت محراب وارد مساجد اسالمي گرديد.
6-در سال (161 هـ. ق ) مهدي عباسي نيز به توسعه مسجدالنبي همت 
مسجد  مساحت  و  افزود  مسجد  مساحت  به  مترمربع  و 2450  گماشت 
حدود 9000 مترمربع گرديد و محدوده خانه پيامبرگرامي اسالم(ص) و 

حضرت فاطمه زهرا (س) با چوب محصورگرديد.
7- در سال (654 هـ. ق) مسجدالنبي به دليل افتادن يكي از مشعل هاي 
عباسي  مستعصم  بعد  سال  يك  و  گرفت  آتش  زمين  روي  به  روشنايي 

دستور داد مسجد را به صورت قبلي تجديد بنا كنند.
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8- در سال (886 هـ.  ق) در اثر صاعقه آسماني مسجدالنبي مجدداً آتش 
گرفت و عالوه بر بقعه مطهره كتب و خزانه ، 12 نفر نيز در آتش سوختند 
و اشرف قايتباي پادشاه عثماني امير سنقرالجمالي را با صد نفر معمار و 

استاد و شصت هزار ليره ، مامور تجديدبنا كرد.
گنبد قبر مطهر كه از سنگ يشم سبزرنگ  ساخته شده و به همين جهت 

عرب آن را  (قبه الخضراء) مي گويد نيز از بناهاي قايتباي مي باشد.
مجدد  توسعه  عبدالمجيدعثماني  زمان  در  ق)  هـ.   1265) سال  در   -9
حرم آغاز و تمام آن بجز حجره طاهره تجديدبنا گرديد و طي 13 سال 
مسجد به شكلي استوار و در عين حال زيبا بازسازي شد و مساحت آن 
300ر10 مترمربع گرديد و در همين زمان اسامي ائمه معصومين (ع)تا 
حضرت بقيه اهللا اعظم (عج) و نام جمعي از اقرباي پيامبر اكرم(ص)و                  

اصحاب او و...  بدون رعايت ترتيب كتيبه شده است .
10- تا سال (1370 هـ. ق)زمان سلطنت ملك عبدالعزيز آل سعود اقدامي 
در توسعه حرم صورت نگرفت تااينكه در سال (1373 هـ. ق) توسعه 
به  توسعه  اين  از  پس  مسجد  مساحت  مجموع  و  شد  آغاز  مسجدالنبي 
و  غربي   ، شمالي  هاي  قسمت  در  افزايش  اين  رسيد  مترمربع  327ر16 
شرقي صورت گرفت. و 55 ميليون ريال سعودي صرف توسعه مسجد 

جديد گرديد . 
11- آخرين مرحله توسعه مسجد ، به دستور ملك فهد در تاريخ نهم 
محرم (1406 هـ. ق) آغاز گرديد و مساحت مسجدالنبي از حدود 500ر16 
مترمربع به 500ر400 مترمربع رسيد كه ازاين مقدار 500ر98 مترمربع طبقه 
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همكف و 67000 مترمربع طبقه باال(پشت بام) مي باشد و صحن اطراف 
مسجد نيز به 000ر235 مترمربع وسعت يافت كه 000ر45مترمربع آن با 
سنگ مرمر سفيد و 000ر190مترمربع آن با سنگ گرانيت مفروش است 
و در حال حاضر به دستور ملك عبداهللا به وسعت صحن از سمت شرقي 
در حال افزايش مي باشد و چترهايي نيز جهت رفاه نمازگزاران نصب 
مي گردد. داخل مسجدالنبي(ص) درحال حاضر گنجايش 000ر270 نفر 
و باصحن هاي اطراف مسجد گنجايش 000ر700 نفر را دارد و در زمان 

ازدحام تا حدود يك ميليون نفر نمازگزار را  در خود جاي مي دهد.(1)
ارتفاع طبقه همكف 12/5 متر و طبقه زيرزمين 4 متر و قسمت پاركينگ 
5 متر مي باشد و تعداد ستون ها در طبقه همكف مسجد 2174 عدد كه با 
سنگ مرمر پوشيده شده و داراي تاج مسي و برروي هر يك يك بلندگو 
و در پايين آن پنجره هاي مسي قرار دارد كه از آن نسيم خنك خارج 

مي گردد و فاصله ستون ها 6 يا 18 متر مي باشد.
مسجدالنبي داراي 10 مناره  مي باشد كه 6 مناره  جديد و به ارتفاع 110 
متر و 4 منازه قديمي دو مناره شمالي به ارتفاع حدود 72 متر و مناره 
رئيسيه به ارتفاع 44/5 متر و مناره باب السالم به  ارتفاع  39متر مي باشد 
و همچنين داراي 27 گنبد متحرك به قطر18متر و وزن 2/8 تن و بر روي 
پل هاي آهني  در پشت بام قرار دارد و براي تهويه  طبيعي  در زمان هاي 

مشخص باز و بسته مي شوند. 
تعداد درب هاي شماره خورده 41 در مي باشد وليكن با توجه به اينكه 

1 - تاريخ مدينه منوره ، دكتر الياس عبدالغني ص26 
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در هاي بزرگ با حروف الف ، ب ، ج مشخص گرديده در مجموع 142 
در بر مسجدالنبي نصب گرديده است و شش محل با پله هاي برقي جهت 
رفتن به پشت بام وجوددارد. عالوه بر آن براي تجهيزات خنك كننده 
مركزي ، برق ، دوربين هاي مداربسته و ساير خدمات از طبقه زيرزمين به 
مساحت 000ر79 مترمربع استفاده مي گردد. همچنين دو طبقه پاركينگ 
در سه قسمت جنوبي ، غربي وشمالي به مساحت 000ر290مترمربع در 

دوطبقه احداث گرديده است كه گنجايش 4444 ماشين را دارد.
به نقلي توسعه مسجدالنبي طوري طراحي شده است كه حصار دور صحن 
حدودا محدوده شهر مدينه زمان پيامبر اكرم(ص) مي باشد سيستم خنك 
كننده و تهويه هواي مسجدالنبي يكي از بزرگترين تاسيسات در جهان 
مي باشد مركز تاسيسات در 7كيلومتري شمال غربي مسجد قرار داشته و از 

طريق تونل سرما به مسجدالنبي منتقل گرديده و سپس توزيع مي گردد.
سيستم صوت و دوربين هاي مداربسته مسجد نيز يكي از پيشرفته ترين 

در جهان بوده و صدا در سطح مسجد در يك زمان پخش مي گردد.

اماكن مقدسه داخل مسجدالنبي 
1- روضه نبوي :

قال رسول اهللا (ص) (1)
«مابين بيتي و منبري روضه من رياض الجنه و منبري علي ترعه من ترع الجنه»

1 - وسايل الشيعه ج 3 ص 543
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پيامبر گرامي اسالم (ص)فرمودند : 
بردري   منبرم   و  باغهاي  بهشت  از  من  ومنبرمن  باغي  است   «مابين خانه 

ازدرهاي  بهشت  قرارگرفته  است.»
برترين مكان مسجد و حرم شريف از نظر فضيلت همين روضه است كه نماز 

و تالوت قرآن و دعا در اين محل افضل از ديگر مكانهاي آن مي باشد. 
درغرب  قبله)  سمت  مسجد(روبه  شرقي  جنوب  درناحيه  مطهره  روضه 
اين  مي باشد.  15×22متر  آن  وعرض  وطول  داشته  قرار  شريفه  حجره 
ستون  چهار  واز  سرخ  شميسي  سنگ هاي  ستون هاي  آن  از  قسمت  كه  
درطول و عرض  تشكيل  گرديده و از سايرستون هاي مسجد ممتاز است.

مطهر  مرقد  دارد:  وجود  مقدس  مكان  سه  شريف  روضه  محدوده  در 
پيامبر(ص) ،منبر و محراب 

2- حجره طاهره و مرقد مطهر پيامبر گرامي اسالم (ص)
يكي از مهمترين نقاط مسجد مدفن رسول خدا (ص) است پيامبرگرامي 
آن محل  لذا  است  شده  دفن  خود  در خانه مسكوني  اسالم (ص)چون 
مقدس را (حجره طاهره ، حجره شريفه و يا مقصوره شريفه) ناميده اند 
اين حجره شريفه كه در حال حاضر در قسمت جنوب شرقي مسجدالنبي 

قرار دارد قبال در كنار مسجد و خارج آن بوده است .
محدوده خانه پيامبراكرم(ص) 264 مترمربع (16/5 * 16) و خانه فاطمه 
مجموع  در  دارد(1)كه  مساحت   (13  *  7/5) مترمربع   97/5 (س)  زهرا 

1- تاريخ مدينه منوره ، دكتر الياس عبدالغني ص 28
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حجره شريفه 361/5 مترمربع مساحت دارد كه با حصار مشبكي به شكل 
ضريح ، از مس و فوالد است و ميناكاري شده و مكلل به طال وطرف 
و  حجره  شش  شريـــف  ضريح  طول  باشد.در  مي  برنجي  آن  جنوبي 
طاق نما وجودداردكه چهار غرفه مربوط به منزل پيامبرخدا (ص) و دو 
غرفه ديگر مربوط به قسمتي است كه منسوب به خانه حضرت فاطمه 
زهرا(س) است ودر عرض داراي سه حجره و طاق نما مي باشد. داخل 
حجره ، بنايي پنج ضلعي وجود دارد كه دو ضلع شمالي آن ، چون دو 
ساق مثلث و سه ضلع جنوبي آن مربع و بلندي آن 6 متر مي باشد و از 

سنگ مرمر بسيار عالي و ملون به رنگهاي بسيار جالب آميخته است.

آن  رحلت  از  پس  سال   80 حدود  (ص)تا  اسالم  گرامي  پيامبر  منزل 
دستور  وليد  كه  هنگامي  ق)  هـ  سال(90  در  و  داشته  وجود  حضرت 
توسعه مسجدالنبي را صادر نمود ، قسمت شرقي مسجد نيز توسعه يافت  
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لذا خانه پيامبراكرم(ص) و حضرت فاطمه زهرا (س) تخريب و داخل 
مسجد گرديد و گرداگرد مرقد پيامبراكرم(ص) و دو خليفه، ابتدا ديواري 
مكعب شكل بنا شد كه شبيه كعبه گرديد ، سپس به صورت پنج ضلعي 
تغيير داده شد تاكساني كه در پشت آن به سوي قبله نماز مي خوانده اند 
در واقع عمال رو به قبر بودن براي آنان صدق نمي كرد و پرده اي سبز 

رنگ بر روي آن كشيده مي شود.
پس از جنگ هاي صليبي نورالدين زنگي بناي خارجي پنج ضلعي را ترميم 
نمود و از كف زمين پايين رفته تا به آب رسيده ، آنگاه با آهن و فوالد 
ديوار كشيده و قبه مينايي را روي آن استوار نموده است (در جنگ هاي 
صليبي مي خواستند زمين را نقب بزنند و جسد پيامبر گرامي اسالم(ص)

را بيرون آورندوبسوزانند لذا قبه وبارگاه را فوالدين نمودند) (1) 
پس از آتش سوزي در سال (886 هـ ق) اشرف قايتاباي حجره شريفه را 
تجديد بنا نمود و بر روي آن قبه سبز رنگ معروف به قبه الخضراء را در 

سال (892 هـ ق) بنا نمود كه تاكنون برجا مي باشد.
حجره طاهره در حال حاضر چهار درب دارد كه عبارتند از :

1-باب القبله در جهت جنوبي و پيش رو
2- باب التوبه يا باب النبي در جهت غربي و باالي سر

3- باب فاطمه در جهت شرقي و پايين پا
4- باب التهجد در شمال و پشت سر

1- تاريخ جغرافياي مكه ، مدينه ، حسين عمادزاده ص 378
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3- محراب پيامبر (ص) 
درمسجدالنبي چندين محراب وجود دارد كه مهمترين آنها مكاني است 
اقامه  ومحل  است  مي كرده  عبادت  محل  درآن  خدا(ص)  رسول  كه 
نمازپيامبرگرامي اسالم(ص) مي باشد ، در قسمت جنوبي روضه نبوي 
ميان ستون سوم وچهارم،محراب پيامبراكرم(ص) قرار دارد.هنگام توسعه 
ازتغييرمحل  جلوگيري  براي  ق)  هـ  وليد(88-91  درزمان  مسجدالنبي 
عبادت پيامبراكرم(ص)درطول تاريخ ، عمربن عبدالعزيز حكمران مدينه 
مامور شد تا با الگوبرداري از محراب كليساها ، در محل عبادت و اقامه 
نماز پيامبراكرم(ص)محراب بسازد و محراب فعلي از دوره سلطان اشرف 

قايتباي كه از سالطين مملوكي مصر بوده باقي مانده است .
عالوه برمحراب پيامبراكرم(ص)دومحراب ديگردرسمت قبله وجوددارد، 
يكي محراب حنفي كه در سمت راست منبر مي باشد«معروف به محراب 
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سليماني » كه درسال (974 هـ ق) به دستور سلطان سليمان عثماني ساخته 
مسجدواقع  ديوارجنوبي  درداخل  كه  است  عثماني  شده وديگرمحراب 
شده است كه به نقلي منسوب به سالطين عثماني وبه نقلي محل عبادت 
مكان  دراين  جماعت  درحال حاضرامام  مي باشدكه  خليفه سوم  عثمان 
نمازجماعت را اقامه مي نمايد، در ضلع شمالي ضريح پيامبر اكرم(ص) و 
پشت خانه حضرت فاطمه زهرا(س) «محراب تهجد» (1) قراردارد كه پيامبر 
مكان  دراين  شبانه خودرا  عبادت  شبها  از  برخي  در  اسالم(ص)  گرامي 

انجام مي دادند .
4- منبر پيامبر اكرم(ص) 

درغرب   ، است  داراي(12پله)  كه  ازمرمرطالكوب  حاضرمنبري  درحال 
روضه شريفه در ميان ستون پنجم و ششم در جايگاه منبر اصلي  قرار دارد. 
از آغاز تا سال هفتم هجري، پيامبرگرامي اسالم (ص) هنگام خطابه  و موعظه 
 بر درختي از درختان مسجد تكيه ميدادند و به  ايراد خطبه  مي پرداختند، تا 
صحابه  يكي  از  توسط  پيامبر  اجازه  با  قمري  هجري   هفتم  درسال  اينكه 
منبري با سه  پله  ساخته  شد و چون پيامبرخدا(ص) از منبر باال رفت و 
برعرشه منبر قرار گرفت  آن درخت  كه  هميشه  پيامبر بدان    تكيه  مي دادند و 
مسلمانان  را موعظه  مي كردند مانند شتري  كه  بچه  خود را گم  كرده  با شدت 
به ناله  درآمد (ستون حنانه)، وقتي پيامبراكرم(ص)  ناله  درخت  را شنيدند 
برگشتند  و درخت  را نوازش  نمودند و پاداش  او را به سرسبزي دائم در 
اين جهان،يا در بهشت  كه  اولياءا...،ازثمره آن بهره  برند پيشنهاد فرمودند،كه 

1 - سوره اسراء – آيه 79
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درخت پيشنهاد دوم را قبول نمود، اين درخت از فراق پيامبر اكرم (ص) 
خشك شد و پيامبر(ص) دستور دادند تا درخت را بريده  و در مسجد دفن 
 كردند يا به نقلي بين منبرو محراب دفن نمودندكه درتـــاريخ اين درخت 
 به  ستون  حنانه  معروف  است.منبر پيامبر(ص) تا زمان  حكومت عثمان مورد 
استفاده   بود و معاويه   خواست منبر را به  شام  ببرد كه  با اعتراض مردم  مدينه 
ـ  ق) درمسجدالنبي  قرارداشت و در آن   روبرو شد، اين منبرتا سال (654 ه
سال در اثرآتش سوزي منبر سوخت وخاكسترآن در محل فعلي دفن گرديده 
ـ ق) به دستور سلطان  مراد عثماني ساخته   است و منبر فعلي در سال (998 ه

شده  است  كه  از آثار ارزشمند هنري  مسجدالنبي مي باشد.

درهمين راستاموالناجالل الدين مولوي  درمثنوي  معنوي  دفتراول  چنين 
سروده است :
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 استــــن حنــانه از هــجر رسول
نـــــاله ميزد همچو ارباب عقول     

در ميان مجــلس وعـــظ آنــچنان
كــردي آگه گشت هر پير و جوان     

در تحيرمـانده اصــحاب رســـول 
             كز چه مينالد ستون با عرض و طول 

گفت پيغمبر  چه خواهي اي ستون
             گــفت جانم از فراغت گشت خون

 از فراق تو مرا چون سخت جـان 
چـــون ننالم بي تو اي جان جهان     

مسنــــدت من بودم از من تا ختي 
        بر سر منــــبر تـو مسند ساختي

پس رسولش گفت كاي نيكودرخت 
اي شــــده با سر تو همراز بخت     

گوهــــمي خواهي ترا نخلي كنند 
شــــرقي و غربي ز تو ميوه چنند     

يا در آن عـــالم حقت سروي كند
تـــا تر و تــازه بــــماني تا ابد      

گفت آن خـواهم كه دايم شد بقاش
بشـنو اي غافل كم از چوبي مباش      
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آن ستـــون را دفن كرد اندر زمين
تــا چو مردم حشر گردد يوم دين     

 تا بـــداني هر كه را يزدان بخواند 
از همــه كار جهـــان بيكار ماند        

هر كــــه را باشد ز يزدان كاروبار
يـــافت بارآنجا و بيرون شد زكار      

وانــــــكه او را نبود از اسرار داد
كــــي كند تصديق او ناله جماد     

گـــويد آري نــي ز دل بهر وفاق
تــا نگويندش كه هست اهل نفاق            

 گـــر نبـــــودي واقـفان امر كن 
در جهان رد گشته بودي اين سخن     

5- ستونهاي معروف مسجدالنبي 
1- استوانه الوفود 

اسالم (ص) گرامي  پيامبر  با  قبائل  سران  محل  مالقات  ستون   اين 
مي باشد و در اين مكان رسول  خدا   (ص) سران    قبائل   هيات ها  را به  

 حضورمي پذيرفتند وبه   اسالم  دعوت مي كردند.
2- استوانه الحرس 

هنگام مالقات سران قبايل با پيامبر گرامي اسالم(ص) ، حضرت امام علي (ع) در 
كنار اين ستون مي ايستادند و از رسول اهللا (ص) محافظت مي كردند و محل عبادت 

فردي آن حضرت نيز بوده است كه بنام مصالي علي (ع) نيز معروف است.
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3- استوانه السرير 
اين  مكان محل استراحت پيامبرگرامي اسالم(ص)  بوده وبه نقلي ايام اعتكاف را 

نيزدراين مكان بسرمي بردند.
4- استوانه ابولبابه (توبه)

ستون توبه يادآور خاطره تكان دهنده يكي از اصحاب رسول اهللا (ص) 
بنام ابولبابه است  كه  مرتكب  خطايي شد و خود را به درخت خرمايي كه 
 داخل مسجدالنبي بود، بست و توبه واقعي كرد و خداوند نيز توبه اش را 
پذيرفت و پيامبرگرامي اسالم(ص) با دست مباركشان ريسمان را از دور 
بدن اوگشودند.و از آن زمان به بعد مردم براي استغفار و توبه به اين مكان 

مي آيند ، لذا اقامه نمازوتوبه دراين مكان فضيلت دارد.
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5- استوانه العايشه (قرعه ، مهاجرين)
عايشه نقل مي كند كه پيامبراكرم (ص) فرمودند :

در كنار اين ستون مكاني  است كه  اگر مردم اهميت آن را مي دانستند براي 
نماز خواندن در آنجا ميان خود قرعه  مي انداختند .ازآن رو آن  را  استوانه 
به ستون  لذا  است  نقل كرده  عايشه  را  اين حديث  چون  و  قرعه مي نامند. 
 عايشه  معروف  است و به  دليل اينكه دركنارآن ستون،مهاجرين اجتماع 

مي كردند.آن را استوانه «مهاجرين» نيزمي ناميدند.
6- استوانه المخلقه 

خلوق به معناي عطراست ومخلقه به معناي معطر،اين ستون كه درشانه 
سمت راست محراب پيامبراكرم(ص) قرارداردوبرآن عودمي نهادندوعطرآن 
وتوسط  عباسي  مهدي  اززمان  رسم  كرد.اين  معطرمي  را  مسجد  فضاي 

همسراوخيزران مرسوم گرديد.
7- مقام جبرئيل 

نظر به اينكه جبرئيل(ع) فرشته مقرب  الهي در مسجدالنبي زياد بر پيامبر 
اين  لذا  رسيدند  مي  حضرت  آن  خدمت  و  شدند  مي  وارد  اكرم(ص) 
حضرت  خانه  ورودي  در  و  شد  نامگذاري  جبرئيل  مقام  نام  به  ستون 
علي(ع) به مسجد نيز در اين محدوده بوده است. اين مكان درنزديكي 

محل تالقي ديوارغربي حجره به سمت ديوارشمالي ميباشد.
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ايوان صفه(1)
مهاجرين مجردي كه با عشق به اسالم، پروانه شمع رسالت بودندو به 
دنبال پيامبر اكرم(ص) به مدينه آمده بودند، چون محل آسايشي نداشتند 
و غريب و بي چيز بودند لذا پيامبر اكرم (ص) دستور فرمودند در خارج 
از مسجد سايباني ساختند تا مهاجرين در آنجا اسكان گزينند و از حرارت 
آفتاب محفوظ باشند بعدها اين مكان به صفه و آن افراد به اصحاب صفه 
مشهور گشتند اين مكان حدود 96 مترمربع مساحت داشته و افرادي مانند 
بالل ، ابوذر ، مقداد، خذيفه و ... در اين محل زندگي مي كردند اين محل 

در شمال حجره شريفه روبروي محراب تهجد قراردارد.

1-  راهنماي حرمين شريفين، ابراهيم غفاري، ج 5 ص 77
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مأذنه بالل 
روبروي منبر پيامبر اكرم(ص) در فاصله پانزده متري سكويي وجود دارد كه 
مؤذن (اذان ، اقامه وتكبير) را از روي اين سكو انجام مي دهد و به نقلي در 

اين محدوده جناب بالل اذان مي گفتند لذا به اين محل مأذنه بالل گويند.

قبرستان بقيع 
اين مبارك بقعه را حاجت به نور ماه نيست 

دردل هر ذره ، خورشيدي نهان دارد بقيع     
(شفق)         

قبرستان بقيع را (جنه البقيع) نيز گويند و قديمي ترين قبرستان مدينه مي باشد 
و اين مكان مقدس به (بقيع الغرقد) معروف بوده است . بقيع به معناي مكان 
وسيع مي باشد و غرقد نام درختي است و به اين دليل بقيع الغرقد گفته اند، 

كه قبل از آنكه قبرستان شود در آن درخت غرقد بوده است.



171

بقيع در قسمت شرقي مسجدالنبي و در حال حاضر تقريبا در وسط شهر 
مدينه واقع شده است و در گذشته طول و عرض آن 100 × 150 متربوده 
مترمربع  000ر150  آن  مساحت  و  يافته  بسيار  وسعت  اكنون  و  است 
مي باشد و شمال آن شارع عبدالعزيز ، شرق آن شارع ستين و جنوب آن 

شارع علي ابن ابيطالب (ع) قرار دارد. 
درخصوص فضيلت قبرستان بقيع پيامبرگرامي اسالم (ص)فرمودند (1):

بهشت  در  و  گيرند  مي  را  بقيع  و  (حجون)  ابوطالب  قبرستان  هاي  گوشه   »
بهشت  داخل  حساب  بي   ، اند  آرميده  مكان  دو  اين  در  كه  آنها  تا  مي تكانند 

گردند. البته با شرط ايمان »
(ع)،امام  مجتبي  حسن  امام   » معصوم  امام  چهار  آرامگاه  بقيع  قبرستان 
علي بن الحسين زين العابدين (ع) ، امام محمدبن علي الباقر(ع)و امام 
جعفربن محمدالصادق (ع)  و به نقلي آرامگاه حضرت فاطمه زهرا (س) 

نيزمي باشد 
ياران  و  اصحاب  از  تن  هزاران  و  فرزندان   ، همسران  مزار  همچنين  و 
گرامي  مادر  اسد  بنت  فاطمه  حضرت   : جمله  از  (ص)  خدا  رسول 
 ، پيامبراكرم (ص))  عبدالمطلب (عموي  بن  عباس  علي (ع)،  حضرت 
ابيطالب  بن  عقيل   ، (س))  زينب  حضرت  (همسر  جعفر  بن  عبداهللا 
مذهب   انس(پيشواي  ابن  وپدرمسلم)،مالك  (ع)  علي  (برادرحضرت 
مالكي) نافع ابن فقيه شيخ القراء (ازقراء سبعه)، حضرت ابراهيم (فرزند 
كوچك رسول خدا (ص) ) ، جمعي از شهداي  احد، شهداي واقعه حره 

1 - راهنماي حرمين شريفين، ابراهيم غفاري، ج5 ص 136 
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اسماعيل   ،  ( .ق  هـ   63) سال  در  يزيد  توسط  مدينه  مردم  عام  (قتل   
فرزند امام جعفرصادق (ع)، عثمان بن مظعون (از صحابي نزديك پيامبر 
ـ ق) دفن شد ، حسن  و نخستين مسلماني كه در بقيع در سال (دوم ه
المثني فرزند امام حسن مجتبي (ع) ( كه در كربال مجروح شد و پس از 
يكسال درمدينه در اثرجراحات وارده به شهادت رسيد )  حليمه سعديه 
(دايه پيامبر اكرم(ص) )، محمد حنفيه ( فرزند حضرت علي (ع) ) ،عبداهللا 
بن  ارقم  ثابت،  زيدبن   ، زراره  اسعدبن   ، خدري  ابوسعيد   ، بن مسعود 
ابي ارقم ، عاتكه و صفيه (عمه هاي پيامبراكرم (ص) ) ، ام البنين (س) 
(مادرگرامي حضرت ابوالفضل العباس (ع) ) وهزاران نفر از اصحاب و 

ياران پيامبر و ائمه اطهار (ع) مي باشد.
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درخصوص قبه و بارگاه ائمه اطهار (ع) در بقيع(1)
حاج شيخ محمد جواد آيت اللهي راجع به قبور چهار امام (ع)مي گويد: 
تزئينات  با  و  وسيع  صحن  با  بود  مجللي  بارگاه  را  بقيع  و  محوطه  اين 
مناسب ، داراي چهار مناره و ماذنه بوده و درب مخصوص از ديوار(2)بقيع 

به سوي آن باز مي شد.
در منتخب التواريخ از كتاب (روح و ريحان ) نقل نموده ، كه بارگاه 
قبور مطهرچهار امام(ع) و ديگر اماكن مقدسه بقيع را ابوالفضل ، اسعد 
بن محمد بن موسي اردستاني بنا نموده و او مستوفي  الممالك (سلطان 
سال     در  و  است  بوده   ( سلجوقي  البرسالن  بن  شاه  ملك  بن  بركيارق 

(492 هـ . ق) به دست لشگر بر كيارق كشته شد.
آنچه از كتب تاريخ استفاده مي شود ، اين است كه بزرگاني كه در بقيع 

1 - راهنماي حرمين شريفين ، ابراهيم غفاري ، ج5 ، ص 144
2 - اين ديوار در سال (755 هـ ق ) به دستورمحمدبن قالدون ساخته شد و درسال (1399 هـ ق) به دستور 

خالد بن عبدالعزيز جهت توسعه بقيع خراب و ديوار ديگري كشيدند.
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مدفون مي باشند، در گذشته هر يك را بارگاه جداگانه و قبه هاي بسيار 
مجللي بر آنها بوده است .

1- چهار امام (ع) و عباس عمومي پيامبر اكرم(ص) در يك بقعه بوده اند 
2- فاطمه بنت اسد (س) بقعه اي جداگانه نزديك اين بقعه داشته ، كه 

قبر وي اكنون مقداري دورتر از اين پنج قبر مي باشد.
3- ابراهيم فرزند پيامبر اكرم(ص) و عثمان بن مظعون در يك بقعه بوده اند.

4- اسماعيل فرزند امام جعفر صادق (ع) در خارج از بقيع داراي بقعه اي 
جداگانه بود. (1)

5- دختران پيامبر اكرم(ص) در يك بقعه بوده اند.
6- همسران پيامبراكرم (ص)به جزحضرت خديجه (س) وميمونه همه 

در يك بقعه بوده اند .
7- عقيل ابن ابيطالب وعبداهللا بن جعفروسفيان بن الحارث در بقعه اي 

مخصوص بوده اند.
8- صفيه و عاتكه عمه هاي پيامبر اكرم(ص) در يك بقعه بوده اند.

9- حضرت ام البنين (س)مادرحضرت ابوالفضل العباس (ع ) را بقعه اي 
جداگانه بوده و...كه در ماه صفر ( 1344 هـ ق ) مطابق با شهريور (1304 
هـ ش ) براي دومين بار آنچه قبه و بارگاه مقدس در شهر مدينه بود 
نخست زر و زيور آنها را حتي شبكه هاي ضريح هاي مقدسه را ربوده 

1 - قبر شريف جناب اسماعيل تا سال(1354 هـ .ش) در بيرون قبرستان بقيع(بين الحرمين) بوده و در همان 
تاريخ كه شارع اباذررا تا انتهاي بقيع امتداد دادند ناچار مرقد مطهر آن حضرت را نبش كردند و جسدمطهر 

آن حضرت را از قبر بيرون آورند و در داخل بقيع و در محوطه بين قبور شهداي احد و حره و حليمه 
سعديه دفن كردند . شاهدان عيني موثق ديده و نوشته اند كه جسد مبارك آن حضرت سالم و و حتي كفن 

هم تازه و نپوسيده بود. 
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سپس آنچه آثار باالتر از زمين بود (حتي آثار خليفه سوم عثمان را ) با 
خاك برابر ساختند و تنها آثاري كه (از ترس مسلمانان جهان ) متعرض 

نشدند ، حرم و بارگاه ملكوتي پيامبر گرامي اسالم (ص) بود.

بيت االحزان 
در نزديكي قبور ائمه اطهار (ع) در قبرستان بقيع (جنوب قبور مطهر) ، 
درختي بوده كه حضرت زهرا (س) پس از رحلت پيامبراكرم (ص) به 
همراه حسنين (ع) به كنار آن درخت مي آمدند و در فراق پدر و براي 
مظلوميت حضرت علي (ع) با خداوند متعال راز و نياز مي كردند ، بعدها 
مسلمانان به ياد راز و نياز آن حضرت ، بنايي در اين مكان احداث مي كنند 

كه سالها قبل آل سعود آن را تخريب كردند. 
اما آيا مدينه راز و نياز فاطمه زهرا (س) را فراموش مي كند ؟ هرگز ، چرا كه 

اگر گوش فرادهي ، آواي فاطمه زهرا(س)را از در و ديوار مدينه مي شنوي .
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مسجداالجابه (مباهله)
اين مسجد را كه اهل مدينه « مسجد االجابه » يا مسجد بنومعاويه بن مالك 
گوينددر شمال شرقي مسجدالنبي در فاصله پانصد متري قرار دارد . اگر از 
شارع عبدالعزيز كه روبروي « باب عبدالعزيز » مسجدالنبي قراردارد برويد به 
تقاطع « شارع ستين » كه رسيديد داخل شارع ستين به سمت شمال ادامه مسير 
داده تا در سمت راست به مسجداالجابه مي رسيد. (شمال شرقي شارع ستين)

در اين مكان بود كه پيامبر اكرم(ص) از خداوند سه چيز خواستند و سپس 
فرمودند خداوند دو درخواست مرا اجابت نمود يكي آنكه امت اسالمي در 
اثر فقر و گرسنگي و ديگر آنكه در اثر بالياي طبيعي (سيل و طوفان ) نابود و 
هالك نشوند و همچنين امت اسالمي به جان يكديگر نيفتند كه اين درخواست 

اجابت نشد و به همين سبب اين مسجد را « مسجد االجابه » ناميده اند.
از چند قرن پيش اين مسجد به نام مباهله نيز شناخته مي شود داستان مباهله 
كه در قرآن به آن اشاره شده (سوره آل عمران آيه 61 ) و شرح آن دركتابهاي 
تفسير آمده است مربوط به مباهله حضرت رسول اكرم (ص) با علماي مسيحي 
ـ  ق) در همين مكان  نجران است كه اين واقعه در روز 24 ذيحجه سال  (9ه
رخ داده است پيامبراكرم (ص ) به همراه حضرت علي (ع ) و حضرت فاطمه 
زهرا (س ) و حسنين (ع ) از ميان جمعيت بيرون آمده در اين محل ايستادند 
و آماده مباهله شدند. كه طي آن علماي مسيحي با ديدن پيامبراكرم (ص ) و 

همراهانش از مباهله منصرف شدند و پذيرفتند كه جزيه بپردازند.
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 مسجد غمامه 
و  السالم  شارع  بين   ( (ص  مسجدالنبي  غربي  جنوب  متري  سيصد  در 
شارع عمربن خطاب در حال حاضر سه مسجد وجود دارد كه در محل 
اين  در  است  شتران  فرود  محل  معناي  به  مناخه  اند.  گرفته  قرار  مناخه 
محدوده كه آن زمان خارج از شهر مدينه بوده ، رسول خدا (ص ) نماز 
عيد اقامه مي كردند و پس از ايشان خلفاي سه گانه و حضرت علي (ع) 
هم در قسمتهاي مختلف اين منطقه به اقامه نماز عيد پرداختند كه گويي 
محل مساجد فعلي ، مكان اقامه نماز عيد توسط آنان بوده است . هنگامي 
كه خبر فوت نجاشي (پادشاه حبشه) به پيامبر گرامي اسالم (ص ) رسيد، 
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آن حضرت در اين مكان و از دور بر جنازه او نماز ميت خواندند.« غمام» 
يعني ابر و « غمامه » قطعه اي از ابر است .

 
از اين جهت اين مسجد به مسجد غمامه نامگذاري شده است : كه پيامبر 
اكرم(ص ) و اصحاب در يكي از روزهاي عيد كه هوا بسيار گرم بود. در 
زير آفتاب سوزان در اين محل در حال اقامه نمازبودند و شدت آفتاب       
اذن  به  كه  گرديد  مي  نمازگزاران  اذيت  باعث  كه  بود  حدي  به 
خداوندقطعه ابري بر سر آنان به طور ثابت سايه افكند تا نماز به پايان 
رسيد. سپس پيامبراكرم (ص) تا در قيد حيات بودند ، در تمامي اعياد 
مسجدي  محل  آن  در  كه  فرمودند  مي  برگزار  محل  اين  در  را  نماز 
ساختند به نام «مسجد غمامه». اين مسجد در حال حاضر در ابتداي شارع 

عمربن خطاب (عنبريه) قرار دارد.
(ص)  مسجدالنبي  غرب   ، السالم  شارع  ابتداي   ، مسجد  اين  شمال  در 
مسجدي وجود دارد بنام «مسجدحضرت علي (ع)» كه محل اقامه نماز عيد 

توسط حضرت علي (ع ) مي باشد.
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 احـــد 
پيامبر گرامي اسالم (ص ) فرمودند :(1) 

« احد كوهي است كه ما را دوست مي دارد ، و ما هم آن را دوست 
مي داريم و آن كوه بر دري از درهاي بهشت قرار دارد. »

« احد » كوهي است قرمز رنگ و بزرگ كه طول آن از شمال به جنوب 
تقريبا 7 كيلومتر و ارتفاع آن از سطح دريا 1200 متر است اين كوه در 
شمال شرقي مدينه و در فاصله 4 كيلومتري حرم نبوي مي باشد. در ماه 
آن  فرجام  كه  پيوست  وقوع  به  احد  جنگ  هجرت  سوم  سال  شوال 
شكست سپاه اسالم به دليل نافرماني گروهي از ياران پيامبرخدا (ص) 
تپه   - العينين)  (جبل  الرماه  ماموربودندتابرفرازجبل  گروه  اين  بود. 

روبروي قبرستان احد-مانع نفوذ نيروهاي دشمن شوند. با پيروزي اوليه 
1-  بحاراالنوار ،ج21، ص248 باب 29
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مسلمين و عقب نشيني مشركان ، بيش از چهل تن از تيراندازاني كه بر 
جبل الرماه مستقر بودند به طمع جمع آوري غنايم ، محل ماموريت خود 

را ترك كردند. 
خالد بن وليد و سواران همراهش با مشاهده ترك تيراندازان ، بالفاصله 
كوه را دور مي زند و با به شهادت رساندن چند نفري كه همچنان برفراز 
كوه بودند ، از پشت به سپاه اسالم حمله مي كنند و جنگ مــغلوبه 
مي شود  دندان پيامبرخدا (ص) مي شكند و شايعه به شهادت رسيــدن 
رسول اكرم (ص) ، روحيه مسلمانان را تخريب مي كند. حضرت عل (ع) 
و تني چند از مسلمانان ، دليرانه از جان پيامبراكرم (ص ) دفاع مي كنند 
تا آنجا كه شمشير حضرت مي شكند و شمشير ذوالفقار در دست آن 
بزرگوار جاي مي گيرد. ندايي در فضا مي پيچد : « الفتي اال علي السيف 
اال ذوالفقار» ، حضرت حمزه (ع) عموي پيامبر اكرم(ص) و حامي بزرگ 
ايشان به شهادت مي رسد و بيش از هفتاد تن از بهترين سربازان اسالم 

يكي پس ازديگري در خون خويش مي غلطند .
در سال (570 هـ ق ) مادر ناصرالدين باهللا عباسي ، بر مزار حضرت 
حمزه (ع) و ديگر شهداي احد قبه و بارگاه ساخت ، سپس در زمان 
حكومت عبدالمجيد عثماني ، تجديد بنا گرديد و در باالي سر حضرت 
حمزه (ع)كتيبه اي از سنگ مرمر نصب گرديد. وهابيون قبه و بارگاه را 

ويران كردند و اين كتيبه هم اكنون بر قبر آن جناب نصب مي باشد.(1)
خوب نگاه كن ! حجاب زمان را كنار بزن ! فاطمه (س ) را مي بيني 

1 - راهنماي حرمين شريفين ، ابرافيم غفاري ، ج5 ، ص121
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كه

بارگاه  قديمي حضرت حمزه سيدالشهداء (ع)
هر هفته پياده از مدينه براي زيارت شهداي احد به اين منطقه مي آيد ! 

پس فرصت را مغتنم شمرده و از اين مكان مقدس بهره بيشتري ببريم .
مسجد قبلتين 

« اي پيامبر كه صورتت را به جانب آسمان كشيده ، و در رابطه با تحويل 
قبله ، انتظار وحي داري ، پس البته برمي گردانيم تو را به سوي قبله اي 

كه مي پسندي ، پس برگردان رويت را به جانب مسجدالحرام » (1) 
مسئله تغيير قبله در 15 شعبان سال دوم هجرت (يا به نقلي ديگر 15 
رجب آن سال) روي داد. تا پيش از آن ، مسلمانان به سوي بيت المقدس 
نماز مي خواندند ، آنچه سبب تغيير قبله شد ، طعنه يهوديان و مسيحيان 
مي گزاريد  نماز  ما  قبله  به  و  نداريد  قبله  شما  كه  بود  اين  مسلمانان  بر 

1 - سوره بقره آيه 144
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گرديد.  مي  مسلمانان  و   ( (ص  پيامبراكرم  آزردگي  سبب  طعنه  اين   ،
و پس از درخواست ودعاي پيامبرخدا(ص)، تغييرقبله بر اساس آيات             

(142 –150) سوره بقره اعالم گرديد.
وقتي پيامبراكرم (ص ) در سال دوم هجرت براي تعزيت ام بشر (كه به 
تازگي فرزندش را از دست داده و از بزرگان بني سلمه بود ) به اين مكان 
(روستاي بني سلمه ) آمدند ، هنگام نماز ظهر، نماز را به همراه گروهي از 
يارانشان اقامه فرمودند كه در بين نماز ظهر و عصر و يا به نقلي در خالل 
نماز ظهر، فرمان تغيير قبله به حضرت رسول اكرم(ص) وحي مي شود و 
قبله مسلمانان پس از 15سال از بيت المقدس ( مسجد االقصي )به سمت 

كعبه (مسجدالحرام) تغيير جهت مي يابد.

مسجد ذوقبلتين در غرب مدينه در شارع خالدبن وليد تقاطع شارع ابوبكر 
واقع است واز نظر جغرافيايي در مكاني قرار دارد كه در اين مكان كعبه 
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و بيت المقدس دقيقا در راستاي يكديگر بوده و 180 درجه جغرافيايي 
اختالف دارند.

مسجد فتح 
اين مسجد از مساجد معروف مدينه بوده و به همراه مساجد حضرت 
علي(ع) حضرت فاطمه زهرا(س)، سلمان، ابوبكرو عمر در منطقه خندق 
در شارع السيح (االحزاب) سه راه شارع خالد بن وليد در غرب مدينه 

قرار دارند .
هجرت  پنجم  سال  در  كه  اند  ناميده  فتح  را  مسجد  اين  جهت  اين  از 
پيامبراكرم(ص) و مسلمين در اطراف همين مسجد در غزوه خندق بركفار 
پيروز شدند و در اين مسجد پيامبراكرم(ص) دعا كردند كه سپاه اسالم 
بر كفار غلبه يابند و خداوند دعاي ايشان را اجابت فرمود ، به نحوي كه 
بشارت فتح در سيماي آن حضرت انعكاس يافت و سپس باد تندي وزيد 
وخيمه هاي دشمن را كنده و آنها را متفرق ساخت . در همين محدوده 
در مبارزات انفرادي (عمروبن عبدود و نوفل بن عبداهللا بن مغيره) كه 
از خندق گذشته بودند به دست حضرت علي (ع ) و دو نفر ديگر از 

اصحاب هالك گرديدند. 
كه پيامبر اكرم(ص ) در حديث معروف فرمودند : (1)

« ضربه علي يوم الخندق افضل من عباده الثقلين »

1-  راهنماي حرمين شريفين،ابراهيم غفاري، ج 5 ص 235
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مسجد قبا 
منطقه قبا در فاصله سه كيلومتري جنوب مسجدالنبي (ص ) واقع است 
و از مناطق خوش آب و هوا ، زراعي و پر آب اطراف مدينه به شمار 

مي آيد. به همين دليل نخلستان هاي زيادي در منطقه قبا وجود دارد.
مسجد قبا در تقاطع شارع قبا و طريق الهجره واقع شده است . پيامبر 
گرامي اسالم(ص) پس از هجرت از مكه پيش از ورود به مدينه ، چند 
روزي را در قبا به سر بردند تا اهل بيت (ع)به همراه حضرت علي (ع) 
به آن حضرت ملحق شوند ايشان به محض ورود به سرزمين قبا(دوشنبه           
سرزمين،  اين  در  بايد  كه  فرمودند:  دستور  بالفاصله   ( االول  ربيع   12
مسجدي ساخته شود . دراين مدت نخستين مسجد جهان اسالم را حضرت 
به دست مبارك خود و كمك اصحابش ساخت و فرمود «جبرئيل (ع)در 
ساختن آن با من كمك كرد و مهندس آن بود. در عظمت اين مسجد ، 



185

همين بس كه در حق آن آيه مباركه: (1)
پايه  بر  آن  اساس  كه  »«مسجدي  يوم  اول  من  التقوي  علي  اسس  «لمسجد 

پرهيزگاري از اولين روز گذارده شده است»
بنا به آنچه نقل شده : بعد از زمان پيامبر (ص ) تاكنون به تدريج بسياري 
از حكومتهاي وقت، در تعمير اين مسجد سهمي داشته اند ، لكن تجديد 
كنندگان بناهاي اساسي اين مسجد به ترتيب عبارتند از : 1-عثمان بن عفان 
2- عمربن عبدالعزيز 3- ابوعلي حسيني 4- جمال الدين اصفهاني 5- 

سلطان محمود عثماني 6- فيصل بن عبدالعزيز 7- فهد بن عبدالعزيز
در بناي فعلي چهار مناره براي اين مسجد درنظرگرفته شده كه هر كدام 
47 متر طول دارد و مساحت تقريبي مسجد وفضاي اطراف آن 500ر13 

مترمربع مي باشد.

پيامبر گرامي اسالم فرمود: (2)
« كسي كه در خانه اش وضو بگيرد (تطهير كند) ، آنگاه به مسجد قبا درآيد و 

دو ركعت نماز اقامه نمايد ثواب يك عمره را برده است »
بئرخاتم 

 ، قبا  مسجد  كنار  در  چاهي  سر  بر  عثمان  روزي  انگشتر،  يعني  خاتم 
به  است  بوده  او  انگشت  در  كه  انگشتري   بنوشد.  آب  مي خواست 
بخشد  نمي  چاه،سودي  آب  كردن  درخارج  فراوان  افتدتالش  مي  چاه 
وانگشترناپديدمي شود به باور اينكه اين انگشتر متعلق به پيامبر بوده است 

1-  سوره توبه آيه 108
2 - من تطهرفي بيته ثم اتي مسجد قباء فصلي فيه ركعتين كان كاجرعمره- وسايل الشيعه ج10ص287



186

لذا از آن پس اين چاه را بئرخاتم يا بئر النبي (ص) مي نامند البته برخي از 
محققين براين باورند كه انگشتر مربوط به پيامبر اكرم(ص) نبوده است .

مسجدضرار
اهللا  حارب  لمن  وارصادا  المومنين  بين  وتفريقا  وكفرا  ضرارا  اتخذومسجدا  «والذين 

ورسوله»(1)...

تفرقه  و  عناد  كفرو  مقصودشان  و  كردند  برپا  اسالم  به  زيان  براي  مسجدي  آنانكه  «و 
خدا(ص) رسول  و  خدا  ديرينه  دشمنان  براي  كمينگاهي  ساختن  و  مسلمين  كفربين 

بود،...»

آميز  توطئه  اقدامات  ريزي  برنامه  جهت  مركزي  ايجاد  براي   ، منافقين 
خويش در مقابل مسجد قبا مسجدي ديگر ساختند.سپس از پيامبراكرم 
(ص) دعوت كردند تا در مسجدشان نماز بخواند و به اين صورت براي 

1- سوره توبه -آيه 107
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ادامه فعاليت هاي خويش ، مشروعيتي دست وپاكنند. رسول اكرم (ص) 
از جانب خدا مامور مي شوند كه مسجد تازه بنا شده را تخريب كنندو 
آن را به آتش بكشند و از آن پس مسلمانان آنرا « مسجدضرار » ناميدند 

كه در حال حاضر اثري از آن وجود ندارد.

مشربه ام ابراهيم 
پس از آنكه حاكم مصر ، دو كنيز (ماريه قبطيه و سيرين ) را به همراه 
هداياي ديگر در پاسخ نامه پيامبر نزد رسول خدا (ص ) فرستاد ، پيامبر 
بعضي  كه  آنجا  از  درآورند  خويش  عقد  به  را  قبطيه  اكرم(ص)ماريه 
حسادت  قبطيه  ماريه  به   ( حفصه  و  (عايشه   ( (ص  پيامبر  همسران  از 
مي ورزيدند ، آن حضرت ماريه را به مكاني خارج از شهر منتقل كرد 
پيامبراكرم (ص ) در سال هشتم هجري از ماريه در اين مكان صاحب 
لذا  بود.  ايشان  عالقه  مورد  بسيار  كه  گرديد  ابراهيم  بنام  پسري  فرزند 
اين مكان به مشربه ام ابراهيم شهرت يافت . پيامبرخدا(ص) هر هفته به 
آنجامي رفتند و با ماريه و فرزندش مالقات مي كردند. اين مشربه در 
سالهاي بعد تبديل به قبرستان شد كه بنا به اعتقاد جمعي از مورخين     

قبر نجمه خاتون مادرگرامي امام رضا (ع ) در اين قبرستان قرار دارد.
 مشربه ام ابراهيم در جنوب شرقي مدينه شارع علي ابن ابيطالب (ع)

بعد از مستشفي الزهراء(س) و پمپ بنزين سمت چپ نبش كوچه دوم 
قرار دارد.
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سقيفه بني ساعده 
جمع  كعبه«دارالندوه»  خانه  كنار  در  گفتگو  و  ديدار  هنگام  مكه  مردم 
مي شدند ولي در مدينه ، قبايل و طوايف مختلف ، مكان هايي مسقف 
مي ساختند تا ميهمانها و افراد قبيله در زير آن به گفتگو بنشينند. يكي 
كه  داد  رخ  ساعده  بني  سقيفه  در  اسالم  تاريخ  حوادث  ترين  تلخ  از 
نتيجه آن غصب خالفت حضرت علي(ع) بود. اين مكان در شمال غربي 
مدت  تا  و  بوده  ابوبكر)  (شارع  سلطانه  شارع  ابتداي  مسجدالنبي(ص) 
مديدي اثري از آن وجود نداشته و اكنون دولت سعودي در حال تجديد 

بناي آن مي باشد.

با توجه به اينكه اماكن ديگر مدينه منوره تخريب گرديد و آثاري از آنان موجود  
نمي باشد ، لذا از توضيح آن خودداري مي گردد.
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بيمارستان هاي مدينه 
درخصوص وضعيت بيمارستان هيئت پزشكي ايران در مكه و مدينه نحوه 
بيمارستانهاي  قسمت  در  سعودي  عربستان  درماني  خدمات  از  استفاده 
مكه  توضيح داده شد . بيمارستان هيئت پزشكي ايران در مدينه منوره 
و  داشته  قرار  منوره  مدينه  ستاد  پشت  ابيطالب  ابن  علي  شارع  اول  در 

بيمارستانهاي معروف مدينه عبارتنداز : 
1-  مستشفي االنصار (ضربات الشمس ) 

قرار  االجابه  مسجد  جنب  ستين  شارع  شرقي  شمال  در  بيمارستان  اين 
دارد و نزديكترين بيمارستان عمومي به مسجدالنبي (ص)مي باشد ، اين 
بيمارستان يك بيمارستان عمومي بوده و مداواهاي سرپايي و جراحي هاي 
محدود و بستري چند روزه را انجام مي دهد و درصورت نياز بيماررا به 

بيمارستان هاي تخصصي معرفي مي نمايد. تلفن 04-8361336
2- مستشفي ملك فهد 

اين بيمارستان در شارع خالد بن وليد نرسيده به طريق الجامعات قرار داشته 
و بيمارستان فوق تخصصي مدينه منوره مي باشد . تلفن 04-8461500

3- مستشفي احد 
و  داشته  قرار  الجامعات  طريق  از  بعد  السالم  شارع  در  بيمارستان  اين 

بيمارستان تخصصي گوش و حلق و بيني مي باشد. 
تلفن 04-8460016 
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4- مستشفي مدينه الوطني
اين بيمارستان در تقاطع شارع اميرعبدالمجيد و شارع العوالي قرار داشته 

و يك بيمارستان عمومي است .
مكتب ادالء ايران 

مكتب ايران در غرب طريق ملك عبداهللا بين شارع عمر بن خطاب و 
طريق الهجره واقع است و خدمات الزم را در حج به حجاج ايران انجام 

مي دهد.
بازار عمده فروشي (السواق الجمله – حلقه) 

و  باشد  مي  اجناس  ديگر  و  خواروبار  و  ميوه  فروشي  عمده  بازار 
كمربندي  و  (عنبريه)  خطاب  عمربن  شارع  تقاطع  درضلع جنوب غربي 

ملك عبداهللا قرار دارد.
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مسجد شجره
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مكـه مكـرمـه
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ركن يماني

مستجار
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مقام ابراهيم 
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مسـعي

كـوه صـفا 
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مسجـد جـن

مسجد شجره در مكه
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قبرستان ابوطالب
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عـرفـات

قبر حضرت خديجه (س)
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مشعــر

عرفات



205

منـي
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جمـرات

مسجد خيف
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دروازه قرآن
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مـديـنه منـوره
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مسجد النبي
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در خانه حضرت فاطمه زهرا (س)
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محراب پيامبر (ص)

محراب تهجد
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قبرستان بقيـع

حياط مسجد النبي (ص)
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قبور ائمه معصومين (ع) در بقيع

قبور دختران پيامبر (ص)
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قبور همسران پيامبر (ص)

قبر جناب ابراهيم پسر پيامبر (ص)
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قبر حليمه سعديه

قبور عمه هاي پيامبر (ص) و ام البنين
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احـد

مسجد قبا
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قبرستان احد
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مسجد قبلتين

مساجد منطقه خندق
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فـدك
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نمونه سئواالت آزمون
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نمونه سئواالت آزمون(بخش جغراقياي عربستان سعودي)
1- همسايگان شمالي كشور عربستان سعودي كداميك از گزينه هاي زير 

مي باشد؟
ب :  ايران ، كويت الف :  عمان ، يمن  
د   :  قطر ، بحرين ج   :  عراق ، اردن  

2- فرودگاه جده داراي چند ترمينال مي باشد و نام آنها چيست ؟
الف :  سه ترمينال (شمالي، جنوبي، حجاج )
ب :  دو ترمينال (داخلي، خارجي ، سلطنتي)

ج   :  دو ترمينال ( داخلي، خارجي )
د   :  سه ترمينال ( داخلي، خارجي، سلطنتي)

3- اركان حكومت در عربستان سعودي كداميك از موارد زير مي باشد؟
الف :  پادشاه ، وليعهد ، هيئت وزيران ، مجلس شيوخ 
ب  :  پادشاه ، هيئت وزيران، مجلس شورا، استانداران 

ج   :  پادشاه ، مجلس شورا، مجلس شيوخ، استانداران 
د   : پادشاه ، هيئت وزيران ، مجلس شيوخ ، استانداران 

4-استانداران در عربستان سعودي چند نفر و از ميان چه افراي انتخاب 
مي شوند ؟ 

الف :  13 نفر و از افراد متخصص و مذهبي انتخاب مي شوند 
ب  :  45 نفر و از خاندان سلطنتي آل سعود انتخاب مي شوند 

ج   :  13 نفر و از خاندان سلطنتي آل سعود انتخاب مي شوند 
د   : 45 نفر و از سران قبايل انتخاب مي شوند 
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5- بنادر مهم غرب عربستان سعودي كه به درياي سرخ متصل مي باشند 
كداميك از موارد زير مي باشد ؟

الف :  بندر دمام ، بندر جده   ب :  بندر جده ، بندر ينبع
د   :  بندر دمام ، بندر راس التنوره  ج   :  بندر جده ، بندر خفجي  

 6- عربستان سعودي از چند استان تشكيل گرديده است ؟
ب :  13 الف :  14  
د   : 11 ج   :  12    

7- بنادر مهم شرق عربستان سعودي كداميك از موارد زير مي باشد؟
ب :  بندر جده ، بندر ينبع  الف :  بندر جده ، بندر دمام  
د   :  بندر دمام ، بندر ينبع ج   :  بندر دمام ، بندر خفجي  

8- شبه جزيره عربستان در كدام سمت آسيا قرار دارد ؟
ب :  جنوب شرقي الف :  جنوب غربي   
ج   :  شمال غربي    د   :  شمال شرقي

9- استان هاي مكه و مدينه به كدام دريا متصل مي باشند ؟
ب :  درياي سرخ الف :  خليج فارس   
د   : درياي عمان ج   :  اقيانوس هند    
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نمونه سئواالت آزمون(بخش اماكن حرمين شرفين) 
1- مشعر الحرام در كداميك از مناطق زير واقع شده است ؟

الف :  بين مكه و مني 
ب :  بين عرفات و مني

ج   :  بين وادي محسر و مني
د   :  در منطقه المعيصم 

2- افرادي كه از جنوب عربستان عازم مكه مكرمه هستند در كدام ميقات 
محرم مي شوند؟

ب :  قرن المنازل  الف :  مسجد شجره  
ج   :  يلملم   د: حجفه 

3- آدرس مسجد جن كداميك از گزينه هاي زير مي باشد؟
الف :  شارع مسجدالحرام بين پل سليمانيه و پل حجون 

ب   :  شارع مسجد الحرام بعد از پل حجون 
ج   : شارع مسجدالحرام قبل از پل سليمانيه 

د   : شارع مسجدالحرام اول معابده 
4- مسجد خيف در كداميك از مناطق زير قرار دارد ؟

الف :  عرفات   ب :  مشعر
د   :  مني  ج   : وادي محسر  

5- قبرستان ابوطالب در كدام جهت مسجدالحرام قرار دارد ؟
الف :  شمال   ب :  جنوب

ج   :  شرق   د :  غرب 
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6- آدرس قرستان ابوطالب كداميك از موارد زير مي باشد ؟
الف :  ميدان معابده ابتداي شارع مسجدالحرام 
ب   : شارع مسجدالحرام ابتداي شارع حجون 

ج   :  شارع حجون تقاطع شارع تنعيم 
د    :  شارع تنعيم 

7- خيابان هاي اطراف قبرستان بقيع كداميك از گزينه هاي زير مي باشد؟
الف :  شارع علي ابن ابيطالب ، شارع ستين ، شارع عبدالعزيز

ب  :  شارع علي ابن ابيطالب ، شارع ستين ، شارع قربان 
ج   :  شارع علي ابن ابيطالب ، شارع مطار ، شارع عبدالعزيز

د   : شارع عبدالعزيز ، شارع اباذر ، شارع ملك فهد 
8- مسجد االجابه در مدينه منوره در كداميك از خيابان هاي زير قرار 

دارد ؟ 
ب  : شارع قربان  الف :  شارع اباذر    
ج   :  شمال شرقي شارع ستين  د   :  شارع قبا

قرار  زير  خيابان هاي  از  كداميك  در  منوره  مدينه  در  قبلتين  مسجد   -9
دارد؟

ب :  شارع اباذر الف :  شارع احد    
د   :  شارع خالد بن وليد  ج   :  شارع ستين   

10- مسجد قباء در كدام سمت مدينه قرار دارد ؟
الف :  شمال    ب :  جنوب
ج   :  شرق     د   :  غرب 
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 11- هنگام ورود به مكه مكرمه از طريق الهجره ابتدا وارد كدام خيابان 
مي شويم ؟

ب :  شارع تنعيم الف :  شارع حجون  
د   :  شارع مسجدالحرام ج   :  شارع منصور   

12 –  نزديكترين بيمارستان عمومي به مسجد النبي چه نام دارد ؟
ب :  مستشفي الزهرا الف : مستشفي االنصار   
د   :  مستشفي اجياد ج   :  مستشفي ملك فهد    

13- مسجد النبي در كدام جهت قبرستان بقيع واقع شده است ؟
ب :  غرب الف :  شرق   

د   :  جنوب ج   :  شمال    
14- نزديكترين بيمارستان عمومي به مسجد الحرام چه نام دارد ؟

الف :  مستشفي نور   ب :  مستشفي االنصار
ج   :  مستشفي ملك فيصل  د   : مستشفي اجياد 

زير  هاي  گزينه  از  كداميك  مني  در  ايران  هاي  خيمه  آدرس   -15
ميباشد؟ 

الف :  بين طريق هاي 7 و8 و پل ملك عبدالعزيز
ب  :  بين سوق العرب و طريق 7 و پل ملك عبدالعزيز

ج   :  بين طريق هاي 7و8 و پل ملك خالد 
د   : بين طريق 7 و طريق المشاه وپل ملك عبدالعزيز
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16- ناودان طال بين كداميك از اركان مكه قرار دارد  ؟
الف :  بين ركن حجراالسود و ركن عراقي 

ب :  بين ركن عراقي و ركن شامي
ج   : بين ركن شامي و ركن يماني  

د   :  بين ركن يماني و ركن حجراالسود 
17- محراب تهجد در كداميك از مساجد زير قرار دارد ؟

الف :  مسجد الحرام   ب :  مسجد قبا
د   :  مسجد جن  ج   :  مسجد النبي   

 18 – ملتزم در كدام قسمت از كعبه مي باشد ؟
الف :  بين درب كعبه و ركن عراقي 
ب :  بين حجراالسواد و ركن يماني

ج   : بين حجراالسواد و درب كعبه   
د   :  داخل حجر اسماعيل 

19- اركان كعبه به ترتيب مسير طواف كداميك از گزينه هاي زير مي باشد ؟
الف : حجراالسواد ، عراقي، شامي، يماني 
ب :  حجراالسواد ، يماني ، شامي، عراقي

ج   :  حجراالسواد، عراقي ، يماني، شامي   
د   :  حجراالسواد ، شامي ، يماني، عراقي 
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20- افرادي كه از فرودگاه جده، مستقيما عازم مكه مي باشند در كدام 
ميقات محرم مي شوند؟

ب :  حجفه الف :  مسجد شجره   
د   :  مسجد تنعيم  ج   :  قرن المنازل   
21- درب كعبه بين كداميك از اركان كعبه قرار دارد ؟

الف :  ركن حجراالسواد و ركن عراقي 
ب :  بين ركن عراقي و ركن شامي

ج   : بين ركن شامي و ركن يماني   
د   : بين ركن يماني و ركن حجراالسواد 

22- محل استوانه وفود در مسجد النبي عبارتست از ؟ 
الف :  محل عبادت پيامبر (ص)

ب  : محل حراست حضرت علي(ع) از پيامبر(ص)
ج   : محل استراحت و اعتكاف پيامبر (ص)
د   :  محل مالقات سران قبايل با پيامبر(ص)

زير  هاي  مكان  از  كداميك  النبي  مسجد  در  نبوي  رضه  محدوده   -23
مي باشد ؟

الف :  بين محراب و منبر پيامبر (ص)
ب :  بين خانه پيامبر و منبر پيامبر (ص)

ج   : تمام محدوده مسجد النبي زمان پيامبر (ص) 
د   :  بين خانه پيامبر و محراب پيامبر(ص)
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24- جبل الثور در كدام جهت مكه مكرمه قرار دارد ؟
الف : شرق   ب :  غرب 
د   :  جنوب  ج   :  شمال   

از  كداميك  طواف  مسير  ترتيب  به  كعبه  اركان  جغرافيايي  جهت   -25
موارد زير است ؟

الف :  شرق، شمال، غرب ، جنوب 
ب :  شرق ، غرب ، شمال ، جنوب

ج   :  شمال ، غرب ، جنوب ، شرق  
د   :  غرب ، جنوب ، شرق، شمال 

26- فرزندان ذكور پيامبر در كجا مدفون مي باشند ؟
الف : قاسم در قبرستان بقيع و ابراهيم در قبرستان ابوطالب 
ب  :  ابراهيم در قبرستان بقيع و قاسم در قبرستان ابوطالب 

ج   : ابراهيم و قاسم هر دو در قبرستان ابوطالب 
د   :  ابراهيم و قاسم هر دو در قبرستان بقيع 

27- مستجار بين كداميك از اركان كعبه قرار دارد ؟
الف :  بين ركن حجراالسواد و ركن يماني 

ب :  بين ركن عراقي و ركن شامي
ج   : بين ركن حجراالسود و ركن عراقي  

د   :  بين ركن شامي و ركن يماني 
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28- خيمه هاي حجاج ايراني در عرفات در اطراف كدام طريق قرار دارد ؟
ب :  دو طرف طريق 8 الف :  دو طرف طريق 7    

ج   :  دو طرف طريق 9   د   : دو طرف طريق 6
29- قربانگاه مكانيزه در كدام منطقه مني قراردارد ؟

الف :  وادي محسر در شرق مني 
ب :  المعيصم در شمال شرقي مني 

ج   :  مزدلفه در شرق مني
د   : در سوق العرب 

30- حدبيه در كدام سمت مكه قرار دارد؟
الف: شرق 
 ب:غرب 
 ج: شمال 
د:جنوب
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