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 م   ـام إبراهيــقم                                                         6102تحديث فبراير  
 تعريفه :  

  )من قام يقوم(: المقام = موضع القدمين  ةلغ  

 الحج بعد بناء الكعبةفي الناس ب ذانوأأثناء ، و  و الكعبةئسيدنا إبراىيم عميو السالم أثناء بنا)وقف عميو( ر الذي قام عميو جَ ىو الحَ  -
  بقي ، و  ن تحت قدميو فغاصتا فيوالَ رطوبة الطين فَ )الجامد( في ىذا الحجر أثر قدمي سيدنا إبراىيم حيث جعل اهلل في ىذا الحجر   -

  ظاىرة بينة ليكون آية )حوالي خمسة آالف سنة( أثرىما ظاىرا فيو منذ ذلك الحين    
 .. !  إلى ما شاء اهلل   
ى" م  صَ مُ  اىيمَ إبرَ  قامِ ن مّ وا مِ ذُ خِ اتّ لذي أمرنا اهلل بالصالة عنده " و الحجر اىو و  -

 خمفو ركعتي سنة الطواف جاعال المقام بينو  صمى النبيو  ، (065)البقرة 
  بين البيتو      
 : وصفه 

    من صندوق، داخل  ، أصفر أو رمادي المون ىو عبارة عن حجر يشبو المكعب -
 فيو  ، تغوص سم61بارتفاع  سم( 62x  63مستطيل الشكل ) صةالفضة الخال  
 كل من القدمين عند  يبمغ طولو ،  سم4الثانية ، و  سم01إحدى القدمين بعمق  
  سم01عرضيا و  ، سم62سطح الحجر  
 
  تغير أثر القدمين فى ذلك الحجر عن ىيئتو األصمية حتى أصبح موضعيما عبارة -
 بأيدييم  لمسح الناس الحجرو  ذلك لمرور الزمنو  كبيرين  قدمين عن حفرتين بقدر  
 الحجر فى مقصورة تحجبو عن الناس قبل أن يوضع القرون الطويمةخالل   
  لعدة قرون في عيد اإلسالمفي الجاىمية و  حيث كان مكشوفاحديثا   
 

 موضعه  : 

 الروايات فى وضع المقام زمن إبراىيم عميو ختمفت األقوال و ا       

 :  من أشير ىذه اآلراء، فيما بعده وفى عيد النبى وفيما قبمو و  لسالما     
 فيما بعده كان فى نفس لمقام زمن إبراىيم عميو السالم وزمن النبى وفيما قبمو و إن ا

فحمل السيل  الموضع الذى ىو فيو اليوم حتى جاء سيل زمن عمر بن الخطاب
 نفس موضعو ه عمر بن الخطاب إليالحجر إلي أسفل مكة فرد

 عمر بن  عده إلي زمنوفيما قبمو وبزمن النبى لمقام زمن إبراىيم عميو السالم و إن ا
إلي  "عمر بن الخطاب"ره ثر الناس أخّ ، فمما كَ  الخطاب كان الصقا بالبيت

   توسعة عمى المصمين، و  ه الناس بأقداميمالحالى خشية أن يطأ موضعو
 الطائفينو 
  باب ذاءبحِ )حجر إسماعيل( جر الحِ و )الحجر األسود( حجر المقام اليوم موجود بين الركن 

،  رى من خالليا بوضوح ىيئة القدمينيُ الكعبة تحت قبة من الزجاج شفافة 
 نحاس األصفر عمى قاعدة من الرخامبمقصورة من ال محاطا

 
 فضله: 

  :مقام إبراىيم من أعظم آيات اهلل البينات فى حرم اهلل -
 قامُ مَ  اتٌ نَ يّ بَ  آياتٌ  فيوِ  ينَ مِ الَ لمعَ  دىً ىُ ا وَ اركً بَ مُ  كةَ بَ ى بِ ذِ مّ لَ  لمناسِ  عَ ضِ وُ  يتٍ بَ  لَ أو   إن  "     

  (42-42)آل عمران " يمَ اىِ رَ إبْ 
 : من عميياشأنو وتخميد لذكره إلي أن يرث اهلل األرض و  عموّ ، و  تخاذه مصمى فيو تنويو لشرفوااألمر ب -

  (065)البقرة  " ىمّ صَ مُ  يمَ راىِ إبْ  قامِ ن مّ وا مِ ذُ خِ اتّ و "         
  ا ا مَ تَ اءَ ا ألضَ مَ ىِ ورِ مى نُ عَ  َس مَ طَ  اهللَ  لوال أنّ تَتاِن ِمْن َيَواِقيِت الَجن ِة ، وَ و اقُ يَ  امُ قَ المَ و )الحجر األسود(  نُ كْ الر  "  مقام إبراىيم ياقوتة من يواقيت الجنة -

   )رواه الترمذى(" برِ غالمَ بيَن الَمشِرِق و     
، و  نةالجَ  رِ اىِ وَ جَ  نْ مِ  تانِ رَ ىَ وْ ما جَ يُ ، فإنّ  امُ قَ مَ الكُن و  الرُ ة إاّل نّ الجَ  نَ مِ  فى األرضِ  " ليَس  المقام من الجنةالركن و  –    ن ما مِ يُ لوال ما مس  ِِ

 ا َمّسُيما ذو َعاَىٍة إال شفاُه اهلل "مَ  ركِ ل الش  أىْ        
  ستحباب الدعاء عقب ركعتى الطواف خمف المقاما الدعاء خمف المقام  من مواطن إجابة -   
 
  يالحظ: 

 الصالة  أو لكن يستحب الصالة والدعاء خمف المقام فقط، و  ال يجوز المسح عمى المقصورة النحاسية فوق المقام أو تقبيميا.         
 ل المقامعمى النبي الصالة اإلبراىيمية عند رؤية الحجر داخ           

  "بمغارة األنبياء" فى بمدة "الخميل" بفمسطين ليس مدفونا في مقام ابراىيم ، لكنو مدفون سيدنا إبراىيم عميو السالم  .        

 ) مقام إبراىيم ( الحجر-1
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