
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله املعصومني 
املنتجبني.

اختارت  أهنا  الساموية  الرشائع  يف  الظاهرة  السنن  من 
أماكن وأشخاصًا وأزمنة فأولتها اهتاممًا بالغًا، وجعلت 
هلا عدة من املقدمات ومجلة من األعامل اخلاصة هبا، كام 
أشارت إىل استحباب األعامل التي تؤدى يف هذه األماكن 
األزمنة  من  فمثاًل  وثوابًا،  أجرًا  هلا  وجعلت  واألزمنة، 
رمضان  شهر  وكذلك  األربعة،  احلرم  األشهر  املختارة 
واختار  الشهور،  سائر  عىل  تعاىل  فّضله  حيث  املبارك 
منه ليلة كانت خريا من ألف شهر وهي ليلة القدر، قال 
ا َأنَزْلنَاُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر  َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر   تعاىل: إِنَّ
وُح فِيَها  ُل امْلَالِئَكُة َوالرُّ َلْيَلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر  َتنَزَّ
 اْلَفْجِر َمْطَلِع  َحتَّى  ِهَي  َسالٌم  َأْمٍر   ُكلِّ  ِمْن  ِْم  َرهبِّ بِإِْذِن 
رفيعة  ودرجة  قدسية  هلم  أشخاص  وهناك  القدر:ا-5، 
عند اهلل سبحانه وتعاىل كاألنبياء والرسل واألئمة، بل كل 
إنسان مؤمن، فقد ورد عنهم : )إن اهلل تبارك وتعاىل 
أطلع إىل األرض فاختارنا، واختار لنا شيعة، ينرصوننا 
أمواهلم  ويبذلون  حلزننا  وحيزنون  لفرحنا  ويفرحون 
الصدوق  للشيخ  اخلصال  منا وإلينا(.  أولئك  فينا  وأنفسهم 
ص635، وهناك أماكن اهتمت هبا الرشيعة وجعلت هلا 
وعال(،  )جل  باخلالق  مرتبطة  وجعلتها  واضحة  قدسية 
فنحن نجد أن اهلل سبحانه وتعاىل أمر الناس أن يتخذوا 
البيوت التي يسكنها األنبياء قبلة هلم، حيث قال تعاىل: 
َأا لَِقْوِمُكاَم بِِمرْصَ ُبُيوتًا  َوَأْوَحْينَا إىَِل ُموَسى َوَأِخيِه َأْن َتَبوَّ
 امْلُْؤِمننَِي  ْ َوَبرشِّ الَة  الصَّ َوَأِقيُموا  ِقْبَلًة  ُبُيوَتُكْم  َواْجَعُلوا 
يونس/ 87،  كام ُيعرب القران الكريم عن بعض األماكن 

املعظمة  والكعبة    بيته  وأهل    النبي  كبيوت 
تعاىل:  قوله  حيث  اهلل،  بيوت  بأهنا  واجلوامع  واملساجد 
َلُه  ُيَسبُِّح  اْسُمُه  فِيَها  َوُيْذَكَر  ُتْرَفَع  َأْن  اهللُ  َأِذَن  ُبُيوٍت  يِف 
هلا  األماكن  فهذه   ،36 النور/   َواآلَصاِل بِاْلُغُدوِّ  فِيَها 
قدسية واحرتام وأمهية عند الرشيعة املقدسة، ونجد أن 
الرشيعة املقدسة وضعت هلا مجلة من األحكام واآلداب 
البد من مراعاهتا، فمثال من هذه األحكام أن الذي يريد 
إذا  إال  الدخول  له  يتسنى  ال  األماكن  هذه  إىل  الدخول 
املسجد  حتية  مثال  اآلداب  مجلة  ومن  طهارة،  عىل  كان 

وغريها، ومن شاء املزيد فلرياجع الكتب الفقهية.
هذه  من  األوفر  النصيب  أخذت  أيضا  الكعبة  ولعل 
املراعاة، فالقران الكريم يصف لنا حال من أراد االعتداء 
َفَعَل  َكْيَف  َتَرى  َأَلْ  الفيل:  عليها بقوله تعاىل يف سورة 
َربَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل  َأَلْ َيَْعْل َكْيَدُهْم يِف َتْضِليٍل  َوَأْرَسَل 
يٍل  َفَجَعَلُهْم  َعَلْيِهْم َطرْيًا َأَبابِيَل  َتْرِميِهْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسجِّ
َكَعْصٍف َمْأُكوٍل فقد محاها اهلل من السوء ومن كيد من 
يتجرأ  لئال  وجربوته،  قدرته  فيهم  وأظهر  رشًا،  هبا  أراد 
جتد  بل  تعاىل،  اهلل  حرم  عىل  ويعتدي  متجرٌؤ  ذلك  بعد 
احليوانات،  من  العجاموات  حتى  يفهمه  مما  املعنى  هذا 
هدم  حماولة  يف    اهلل  عبد  آيب  عن  ورد  ما  فإليك 
البيت، حيث قال: )ملا أقبل صاحب احلبشة بالفيل يريد 
فتوجه  فاستاقوها  املطلب  لعبد  بإبل  مروا  الكعبة  هدم 
فاستأذن  عليه  إبله  رد  يسأله  صاحبهم  إىل  املطلب  عبد 
عليه فأذن له، وقيل له: إن هذا رشيف قريش أو عظيم 
قريش وهو رجل له عقل ومروة فأكرمه وأدناه ثم قال 
لرتمجانه: سله، ما حاجتك؟ فقال له: إن أصحابك َمّروا 
بإبل يل فاستاقوها فأحببت أن تردها َعيّل، قال: فتعجب 

أنه  زعمتم  الذي  هذا  وقال:  اإلبل،  رد  إياه  سؤاله  من 
أن أنرصف  أن يسألني  يدع  عظيم قريش وذكرتم عقله 
عن  أنرصف  أن  سألني  لو  أما  يعبده،  الذي  بيته  عن 
امللك  بمقالة  الرتمجان  فأخربه  عنه،  له  النرصفت  هدمه 
وإنام  يمنعه  ربا  البيت  لذلك  إن  املطلب:  عبد  له  فقال 
بردها عليه، ومىض  فأمر  إليها،  إبيل حلاجتي  سألتك رد 
له:  الفيل عىل طرف احلرم فقال  املطلب حتى لقي  عبد 
حممود، فحرك رأسه، فقال له: أتدري ِلَ جيء بك؟ فقال 
برأسه: ال، فقال: جاؤوا بك لتهدم بيت ربك، أفتفعل؟ 
فقال برأسه ال، قال: فانرصف عنه عبد املطلب، وجاؤوا 
امتنع  احلرم  طرف  إىل  انتهى  فلام  احلرم،  ليدخل  بالفيل 
من الدخول فرضبوه فامتنع من الدخول فرضبوه فامتنع 
فأداروا به نواحي احلرم كلها كل ذلك يمتنع عليهم فلم 
يدخل، وبعث اهلل عليهم الطري كاخلطاطيف يف مناقريها 
حجر كالعدسة أو نحوها، فكانت حتاذي برأس الرجل، 
ثم ترسلها عىل رأسه فتخرج من دبره، حتى ل يبَق منهم 
إذ  رأى  بام  الناس  حيدث  فجعل  هرب،  رجل  إال  أحد 
طلع عليه طائر منها، فرفع رأسه، فقال: هذا الطري منها، 
وجاء الطري حتى حاذى برأسه ثم ألقاها عليه فخرجت 
من دبره فامت(. راجع الكايف ج4 ص216، وجامع أحاديث 

الشيعة للسيد الربوجردي، ج10، ص43.
بعضها  واآلداب  األحكام  من  عدة  للكعبة  وُجعلت 
خمتصة هبا دون سواها، وذلك لعدة من األسباب، فهي 
تعترب أول بيت وضع للعبادة عىل وجه األرض، قال اهلل 
َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  تعاىل يف كتابه الكريم: إِنَّ َأوَّ
وتأكيدًا   ،96 عمران:  آل   لِْلَعامَلنَِي َوُهًدى  ُمَباَركًا  َة  بَِبكَّ
زيارهتا  املقدسة  الرشيعة  جعلت  وقداستها  حلرمتها 

واحدة من الفرائض عىل املسلمني، قال اهلل تعاىل: َوهللِِ 
َكَفَر  َوَمْن  إَِلْيِه َسبِياًل  اْسَتَطاَع  َمْن  اْلَبْيِت  النَّاِس ِحجُّ  َعىَل 
أتى  فمن   ،97 عمران:  آل   اْلَعامَلنَِي َعْن  َغنِيٌّ  اهللَ  َفإِنَّ 
بالواجب له األجر واحلسنى، ومن خالف فله العقاب، 
اإلسالم،  ملة  عن  خارجًا  اعتربته  الروايات  بعض  بل 
الكعبة،  بالطواف حول  إال  تتم  الفريضة ال  أن هذه  كام 
الواجبات  بعض  الكعبة  اىل  الدخول  أراد  ملن  وُجعلت 
الدخول  له  يتسنى  حتى  هبا  اإلتيان  من  البد  والرشوط 
الواجبات والرشوط  املقدس، ومن هذه  املكان  إىل هذا 
الدخول  رام  ملن  أماكن حمددة  اإلحرام من  انه البد من 
هو  الكعبة  حريم  أن  اىل  اإلشارة  جتدر  وهنا  للحرم، 
املسجد احلرام وحريم املسجد هو مكة وحريم مكة هو 
احلرم، فالبد ملن أراد زيارة بيت اهلل تعاىل اإلتيان بجملة 
من األعامل منها اإلحرام من املواقيت التي حددها النبي 
األكرم  بأمر اهلل تعاىل، ولبس ثويب اإلحرام وغريها، 
من  أن  املعظمة:  للكعبة  الرئيسة  املميزات  من  ولعل 
َوَمْن َدَخَلُه َكاَن  دخلها كان آمنا، قالت اآلية املباركة: 
آل عمران:97، فمن دخل احلرم وهو ممن ارتكب   آِمنًا
يمكن  وال  له  التعرض  يوز  ال  احلرم  خارج  جرمًا 
منها  والتي  اإلجراءات  بعض  بحقه  ُيتخذ  نعم  إيذائه، 
أن ال يكلمه أحد وال ُيباع له األكل وُيضيق عليه باألكل 
والرشب حتى ُيضطر للخروج من احلرم، حيث ورد يف 
عن  ورد  ما  منها  ذلك،    املعصومني  عن  الروايات 
عيل بن إبراهيم، عن أبيه، وعن حممد بن إسامعيل، عن 
الفضل بن شاذان مجيعًا، عن ابن أيب عمري، عن معاوية 
قتل  رجل  عن    اهلل  عبد  أبا  سألت  قال:  عامر  بن 
رجاًل يف احلل ثم دخل احلرم؟ فقال: )ال يقتل وال يطعم 
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احلرم  من  خيرج  حتى  يؤوى،  وال  يبايع  وال  يسقى  وال 
فيقام عليه احلد(، قلت: فام تقول يف رجل قتل يف احلرم 
إنه ل  أو رسق؟ قال: )يقام عليه احلد يف احلرم صاغرًا، 
ير للحرم حرمة، وقد قال اهلل عز وجل: فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم(، فقال: 
هذا هو يف احلرم، وقال: )ال عدوان إال عىل الظاملني ((. 

الكايف ج4 ص228.
وعىل هذا تربى ودرج أتباع أهل البيت  يف عدم انتهاك 
 حرمة الكعبة وذلك ال ليشء إال ألهنم يتبعون النبي 
وخلفاءه املعصومني، فهم الذين ينطبق عليهم اسم أهل 
السنة ال غريهم، فإن التاريخ حيدث أن النبي  حني 
دخل مكة فاحتًا أمر باحرتامها وعدم انتهاك حرمتها، أما 
واجلامعة  السنة  أهل  نفسه  يسمي  أن  حياول  ممن  غريهم 
رموها  فقد  أبدًا،  قدسية  للكعبة  يرعون  ال  فنجدهم 
كتب  ذكرت  حيث  هدموها،  بل  واحرقوها  باملنجنيق 
الفريقني أن من يسمى عند البعض خليفة املسلمني أمر 
برضب الكعبة باملنجنيق وحرقها وهدمها، فهذا احلصني 
اللعنة  القادة يف جيش يزيد عليه  بن نمري وهو من كبار 
قد فعل ذلك - بل إن هذا املجرم ارتكب أكثر من ذلك 
، يذكر  فهو ممن اشرتك يف قتل ابن بنت رسول اهلل 
ابن األثري وهو من كبار علامء العامة يف كتابه الكامل يف 
من  فدنا  احلسني  عطش  )واشتد  ص76:  ج4،  التاريخ 
يف  فوقع  بسهم  نمري  بن  حصني  فرماه  ليرشب  الفرات 
السامء ثم محد  إىل  به  بيده ورمى  الدم  يتلقى  فمه فجعل 
اهلل وأثنى عليه ثم قال: اللهم أشكو إليك ما يصنع بابن 
تبقي  بددا وال  اللهم أحصهم عددا وأقتلهم  نبيك  بنت 
فعل  بأنه  الفريقني  مصادر  ذكرت  نعم  أحدا(.  منهم 

ذلك، انظر تاريخ الطربي ج4، والبداية والنهاية ابن كثري اجلزء: 
8، ص246، وكذلك املسعودّي يف مروج الذهب، ج 3، 
وابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة، ج 2، وغريهم الكثري، 
عن  جابر،  عن  بسنده  ص433،  الدرجات  بصائر  ويف 
بمنى  أصحابه    اهلل  رسول  )دعا  قال:    الباقر 
اهلل،  حرمات  فيكم  تارك  إّن  الناس،  أّيا  يا  فقال:... 
أّما  جعفر:  أبو  قال  ثّم  احلرام،  البيت  والكعبة  وعرتيت، 
العرتة  وأّما  فهدموا،  الكعبة  وأّما  فحّرفوا،  اهلل  كتاب 
فقتلوا...( وعىل أّي حال، فقد أحرقوا الكعبة وهدموها 
مرتني، األوىل عىل يد احلصني بن نمري، والثانية عىل يد 
بن  اهلل  عبد  بسبب  املّرتان  وكانت  اهلل،  لعنهام  احلّجاج 

الزبري ومقاتلته يف الكعبة:
املرّشفة  الكعبة  نمري  بن  احلصني  أحرق  فقد  األوىل:  أّما 
وبأمره، وذلك  اهلل(،  )لعنه  يزيد  أّيام  أواخر  وهدمها يف 
فلام كان  املدينة،  وانتهاك حرمة  األليمة  احلّرة  بعد وقعة 
نصبوا  وستني  أربع  سنة  األول  ربيع  ثالث  السبت  يوم 
املجانيق عىل الكعبة ورموها حتى بالنار، فاحرتق جدار 

البيت يف يوم السبت.
يف  املرّشفة  الكعبة  احلّجاج  أحرق  فقد  الثانية:  املّرة  وأّما 
حمارصته لعبد اهلل بن الزبري يف سنة 73 هـ، حيث حارصه 
سّتة أشهر وسبع عرشة ليلة، كام نّص عىل ذلك الطربّي 
الكعبة  يرمي  احلّجاج  وكان   ،)25 ج5:   ( تارخيه  يف 
بنفسه. وجتدر اإلشارة اىل أن مّكة والبيت احلرام واغلب 
األمصار اإلسالمية آنذاك بيد ابن الزبري من سنة 64هـ 
وكان  للناس،  احلّج  يقيم  هو  وكان  هـ،   73 سنة  حّتى 
بن  امللك  بعبد  مما حدا  احِلّجاج،  لنفسه من  البيعة  يأخذ 
مروان أن ُيلغي فريضة احلج التي أمر اهلل تعاىل هبا، فقد 

ذكر ابن خلكان يف وفيات األعيان، ج 3: 71، يف ترمجة 
أهل  منع  مروان  بن  امللك  عبد  )أن  الزبري:  بن  اهلل  عبد 
الشام من احلج من أجل]أن[ ابن الزبري كان يأخذ الناس 
بالبيعة له إذا حجوا، فضج الناس ملا منعوا احلج فبنى عبد 
حيرضوهنا  الناس  فكان  الصخرة  املقدس  بيت  يف  امللك 
يوم عرفة ويقفون عندها(. فانظر عزيزي املسلم اىل هذا 
 ، التالعب بالدين ممن يعدهم القوم من خلفاء النبي
بل أكثر من ذلك خلفاء اهلل!!!.  هذا وقد ورد يف حرمة 
ابن  يعمل  )لن  قوله:   : النبي  عن  الكعبة  وعظمة 
آدم عماًل أعظم عند اهلل عز وجل من رجل قتل نبيًا أو 
إمامًا، أو هدم الكعبة التي جعلها قبلة لعباده( راجع جامع 
أحاديث الشيعة للسيد الربوجردي، ج4، ص 582. وهذا يزيد 
قتل  فقد  مجيعًا،  هذه  فعل  قد  سفيان  أيب  بن  معاوية   بن 

النبي بقتله اإلمام احلسني  كام هدم الكعبة.
واحلمد هلل رب العاملني و صىل اهلل عىل خري االنام حممد 

واله حممد.
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