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 دو  ـر األس  ـج  الح        

  عند بنائو الكعبة في –اهلل  من بأمر –، ووضعو سيدنا إبراىيم عميو السالم  حجر نزل بو جبريل من الجنة)الركن( الحجر األسود 
 الشرقي من الكعبة المشرفة الركن الجنوبى      
 في بناء الكعبة فما زالرس ، أما ما غُ  من خطايا المشركين دّ سوَ ر األسود مغروس في بناء الكعبة وال يظير منو إال الرأس الذي االحج 

  )الترمذي(" مَ ى آدَ نِ ا بَ ايَ طَ خَ  وُ تْ دَ و  سَ فَ  نِ المبَ  نَ مِ  ان " َنَزَل الَحَجُر األْسَوُد ٍمًن الًجّنِة َوُىَو أَشدُّ َبياضً المو  أبيض        
 راريطق 4سمكو حوالي ، و  ثمث ذراععرضو و  (سم 66) ايبمغ طولو ذراع 
  ّتكسره والتي أدت إلى تصدعو و عتداءات..( ا،  ، سرقة ، سيول حرائق)ض الحجر األسود عبر األزمان السابقة لمعديد من الحوادث تعر 

  من الشمع لمصق ما تصدع من أجزائومركبات ، و  ستدعي ترميمو بسبائك من الفضةمما ا      
 أكبرىا ىي عبارة عن ثمان قطع صغار مختمفة الحجم، بقايا من رأس الحجر و  موقبّ نُ ، ونستممو و  ذي يظير من الحجر األسود اآلنال ، 

 حاطة بإطار فضي المونمُ سك والعنبر، و المِ وسط معجون من الشمع و  ، موضوعة بقدر التمرة      
 
 :فضائل الحجر األسود 
 يصافح بها عباده: )؟( الحجر األسود يمين اهلل في األرض -
 بن خزيمة(.ا)  "اهُ أخَ  لِ جُ الر   ةَ حَ افَ صَ مُ  هُ ادَ بَ ا عِ يَ بِ  حُ افِ صَ يُ  في األرضِ  اهللِ  يمينُ  الركنَ  ىذا "إنّ             

ليها يعودانمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة و الالحجر األسود و  -                                                                              :ا 
 ىذا الركنَ  س  ا مَ لوال مَ ، و  انِ يرَ صِ ا يَ يَ يْ لَ ا  ، و  ةِ ن  الجَ  يتِ اقِ وَ يَ  نْ مِ  انِ تَ ياقوتَ  مُ اقَ المَ و  كنُ "الرُ    -

  الترمذي() [األكمو = األعمي] " َص رَ األبْ و  وَ مَ أ األكْ رَ ألبْ  اسِ جَ األنْ  نَ مِ          
  لو ملسو هيلع هللا ىلص بتقبيل النبي زيادة شرف الحجر -
 اليماني( )األسود و ي الركنين مع مُ زاحِ يُ  "رعبد اهلل بن عم": كان مسح الحجر مكفر لمخطايا -

 ( النسائي )"  اياطَ لمخَ  ارةٌ ما كفّ يُ حَ سْ مَ  إن   سمعت النبي يقول " يقولو    
                                                              :  ستممو بحقشهادتو لمن اقيامة مثل جبل أحد و إتيان الحجر األسود يوم ال -

نما سوّ ، و  الجنةِ  من ياقوتِ  بيضاءُ  ياقوتة األسودُ  جرُ " الح  ، خطايا المشركين وٌ تْ دَ ا 
  ( الترمذي )"  ايِ نْ الدُ  لِ أىْ  نْ مِ  وُ مَ بّ قَ و  وُ تممَ ِلَمِن اسْ  دُ يشيَ  دٍ أحُ  مثلَ  القيامةِ  يومَ  ثُ بعَ يُ          

 نانِ مُ ؤَ يُ  مكانِ اني مَ مَ اليَ  ى الركنِ عم " :طن إجابة الدعاء عند الحجر األسودان مو م   -
نّ ، و  بيما ر  مَ  نمَ  عاءِ عمى دُ       " ىحصَ د ما ال يُ وَ ر األسْ جَ عمي الحَ  ا 

 عتداءات من الضياع ومن الكوارث واالالمقام و  عصمتو لمحجر األسودحفظ اهلل و  -
 السنين الطويمة دليل عمي قيمتو وعمو شأنوعبر )عبادة األصنام( يعبد من المشركين من أن و      
 ، ود ثم وضع شفتيو عميو يبكى طويالً الحجر األس استقبل النبي :سكب العبراتالحجر األسود ت  ند ع -

  بن خزيمة(ا) " .. راتُ بَ العَ  بُ كَ سْ ر ىاىنا تُ مَ يا عُ  " تفت فإذا عمر بن الخطاب يبكى فقالثم ال
 

 م= التحية(ال)= افتعال الس استالم الحجر األسود : 
  ذاء األذنين كما فى تكبيرة ، أو برفعيما بحِ  جاه الوجولمسح باليد أو باإلشارة باليدين )إما برفعيما مع جعل ظير اليدين تِ بالتقبيل أو ا إما كيفيتو : .

 [، يستمم الركن بمحجن طاف النبي في حجة الوداع عمي بعيره]ختالف( )اتقبيمو ، أو باإلشارة بأي شيء و  بيميماـقتاإلحرام( و                   
 يقبل المحجن"(وفى رواية مسمم " و  –)المحجن = عصا محنية الرأس( )رواه الشيخان                                             

 منيا: و  السبعة من األفضل أن يستوعبيا خالل األشواط، و  األذكار المأثورةأن يختار ما تيسر من األدعية و  الحجر لمستمم :و قال عند استالمما ي  .         
 ، و اتباعًا لسنة نبيك  ، ووفاًء بعيدك ، و تصديقًا بكتابك يمانًا بكإبسم اهلل و اهلل أكبر الميم  –بسم اهلل و اهلل أكبر  –اهلل أكبر                                  
  ( لخعمي نبينا إبراىيم ... اا محمد و ثم يصمى عمي سيدن                                 

 : استالم الحجر األسود يكون في األحوال اآلتية.       
 ستالم بغير طوافيستحب اال قبل بدء السعى بعد ركعتي سنة الطواف       . أثناء الطواف    . بداية كل شوط . عند بدء الطواف    .  

       ستحب :ي 
 ( البخاري )"  متكمك ما قبّ قبّ يُ لوال أني رأيت النبي ، و  ال تنفعو  إني أعمم إنك حجر ال تضر عن عمر بن الخطاب " : الحجر األسود تقبيل -
 التقبيل ثالث مرات ذلك بوضع الوجو أو الجبين عميو بعد، و  تقبيموعمي الحجر األسود عند استالمو و  السجود -
 و باليد بعد استالم الحجر األسودمسح الوج -

   الحجر. رفع الصوت في تقبيل                        م بالمسح أو بالتقبيلاإلشارة بالفم إلي التقبيل إن لم يستم.    كره :ي 
 المزاحمة عمي استالم الحجر وتقبيمو بإيذاء الناس .          
 الركن اليماني : 

 ىو في اتجاىيا ، حيث  مي بذلك نسبة إلي بالد اليمنسُ ،  ىو الركن الجنوبي الغربي من الكعبة المشرفة         
  ركن الحجر األسود ما زاال عمي القواعد األولى لمبيت التي رفعيا إبراىيم عميو السالم بخالف الركنين اآلخرين الشامى الركن اليمانى و  - : فضمو               

 الشامي والغربي(أي  ) رَ جَ الحَ  انِ يِ يمِ  ينِ المذَ  ينِ نَ الرك ترك استالمَ  ما أري رسول اهلل عن ابن عمر " –فيما ليسا من قواعد إبراىيم  الغربيو                              
  )البخاري("  إبراىيم م عمي قواعدِ تم  لم يُ  البيتَ  إال أنَ                              

 )انظر فضائل الحجر األسود(رىا كفّ يُ الخطايا و  طّ حُ مسحو يَ  -استالمو أثناء الطواف سنة ثابتة        ، فصار بيده الشريفة استممو النبي  -               
  : ستحب الدعاءيُ الحجر األسود ني و بين الركنين اليما -                  )انظر فضائل الحجر األسود(اليمانى من مواطن إجابة الدعاء الركن   -                        
 أدخمنا الجنة مع األبرار، يا عزيز يا غفار" وقنا عذاب النار، و  في اآلخرة حسنةيا حسنة و "الميم آتنا في الدن                                               
 بن خزيمة(ا)رواه "  ، ووضع خده عميو ل الركن اليمانيقبّ  أن النبي عن ابن عباس رضي اهلل عنيما " : استالم الركن اليماني     

 اختالف( ←تقبيل اليد بعد اإلشارة تقبيل الركن اليمانى أو  )ممحوظة :د أثناء الطواف  أو باإلشارة بالي سن استالم الركن اليماني بالمسحيُ . 

 تحت الميزاب  .      في حجر إسماعيل . . عند الممتزم    .عند الحجر األسود  .عند أول رؤية لمكعبة : من مواطن إجابة الدعاء في المسجد الحرام
 المروة.عند  بين الميمين األخضرين  .  عند الصفا  . عند شرب ماء زمزم  .   .عند الركن اليماني                                                  
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 ( احلجر األسود5شكل)


