
أخبار

 من احلرمني الشريفني 
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1. السديس: فصل ذوي االحتياجات 
اخلاصة عن املشاة يف احلرم 

كشف الرئيس العام لشؤون املسجد 
احلرام واملسـجد النبوي الشيخ الدكتور 
السـديس  عبدالعزيـز  بـن  عبدالرمحـن 
عـن تنفيـذ مـرشوع فصل حركـة ذوي 
االحتياجـات اخلاصة عن حركة املشـاة 
يف احلـرم املكـي الرشيـف أثنـاء أدائهم 
مناسـك العمـرة أو احلـج، وذلك لرفع 

الطاقة االستيعابية لصحن املطاف.
وأكد السـديس حرص الرئاسة عىل 
املحافظة عىل مالمح العامرة اإلسـالمية 
والتارخيية للحرم املكي الرشيف. وقال: 
روعـي يف املـرشوع فصـل حركـة ذوي 
االحتياجـات اخلاصة عن حركة املشـاة 
بشـبكة مـن اجلسـور واألدوار املتنقلـة 
اخلاصـة هبم، وجيري حاليـًا البحث عن 
بدائـل ألنظمـة نقـل آلية فعالـة لطواف 
وسـعي ذوي االحتياجات اخلاصة، مع 
املحافظة عىل مالمح العامرة اإلسـالمية 
والصـورة التارخييـة للتوسـعات، التـي 

متت داخل احلرم عىل مّر العصور.
وأكد حـرص الدولة عـىل أن تكون 
كافـة املـواد واألنظمـة املسـتخدمة عىل 
يضمـن  ومسـتوى  املواصفـات  أعـىل 
املـرشوع واسـتدامته ومراعـاة  سـالمة 
التشـغيلية والبيئيـة، مشـريًا  املتطلبـات 
مـن  املزيـد  إىل  تتطلـع  الرئاسـة  أن  إىل 
التعـاون من املختصني واملهتمني وقبول 

اقرتاحاهتم.
مـن جهة أخرى، حث الرئيس العام 
لشـؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي 
يف كلمـة توجيهيـة للـزوار واملعتمريـن 
بعـد  الرشيـف  املكـي  احلـرم  داخـل 
إمامته صالة عشـاء أمـس، عىل االلتزام 
بـاآلداب أثناء الصالة وعدم االنشـغال 
االتصـال  بأجهـزة  أو  بالتصويـر  عنهـا 
باسـتغالل  وأوصاهـم  )اجلـواالت(، 
أوقاهتم يف احلرم املكي بالعبادة والصالة 

وقراءة القرآن الكريم.
كـام نوه السـديس إىل عـدم التزاحم 
واالبتعاد عـن أماكنه داخل احلرم املكي 
الرشيـف، طالبًا من املصلني واملعتمرين 
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تقديـر جهـود الدولة يف تنفيذ املشـاريع 
وأوىص  الرشيفـني  احلرمـني  وخدمـة 
باحلجـاب  النسـاء  السـديس  الدكتـور 
واالجتاه إىل األماكن املخصصة هلن عند 

الصلوات.)))

صحن  توسعة  من  االستفادة   .2
املطاف يف شهر رمضان

مطافًا  تنشئ  الحرمين  شؤون 
خاصًا للمعوقين بالحرم المكي

جيـري العمل حاليًا عىل قدم وسـاق 

1. جريدة العكاظ الثالثاء 14/ 5 / 1434هـ

يف تنفيذ مطاف املعوقني املؤقت يف حلقة 
دائرية حتاذي الرواق القديم بعرض 12 
مرتًا، وذلك لفصـل حركة املعوقني عن 
حركـة الطائفني يف صحن الطواف طيلة 

مدة تنفيذ املرشوع.
ويتكون املطـاف املؤقت من طابقني 
متعامديـن يرتبط أحدمهـا بأروقة الدور 
األريض واآلخـر بالـدور األول الـذي 
سـيخصص لطواف املعوقني وسرياعى 
يف كافـة عنـارصه املرتبطـة بـه الفصـل 
الكامـل بـني حركـة املعوقـني وحركـة 
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سـرياعى ربطـه بمسـار سـعي املعوقني 
يف ميزانـني الـدور األريض حفاظـًا عىل 
النسـك.  ألداء  وتسـهياًل  سـالمتهم 
وجيري العمل عىل قدم ٍ وسـاق لالنتهاء 
مـن أعـامل املطـاف املؤقت قبل موسـم 

رمضان القادم إن شاء اهلل تعاىل.
ملـرشوع  املنفـذة  الرشكـة  وأكـدت 
خـادم احلرمـني الرشيفني امللـك عبداهلل 
بـن عبدالعزيز لزيادة الطاقة االسـتيعابية 
للمطاف، بأنه سيتم االستفادة من املرحلة 
األوىل التـي حتتل كامل اجلهة الرشقية من 
األروقـة املطلـة عـىل الصحـن باإلضافة 
إىل جـزء مـن اجلهـة الشـاملية واجلنوبية، 
القبـو  دور  بتسـليم  املقـاول  وسـيلتزم 
املحاذي لصحن الطواف والدور األريض 
والـدور األول، وقد جرى مؤخرًا حتويل 
املمر اآلمن املؤقت الذي يصل بني صحن 
الطواف والسـعي إىل املنطقة املقابلة ملقام 
إبراهيـم عليه السـالم، مما أتـاح الفرصة  
إلزالـة اجلزء األخـري املتبقي مـن الرواق 
السـعودي والقديـم الذي جـرى اإلبقاء 

عليـه كممر آمن للمسـعى منذ بدء أعامل 
املرحلة األوىل.)))

3. تكلفتها مليارا ريال وتنفذ يف3 
أعوام

إنشاء 60 ألف خيمة مقاومة للحريق 
فى مشعر عرفات

جلنـة  رئيـس  الداخليـة  وزيـر  أمـر 
احلـج العليـا بدراسـة إنشـاء 60 ألـف 
خيمة دائمة ومقاومة للحريق يف مشـعر 
عرفات، وأسند توجيهه لوزارة الشؤون 
البلدية والقروية مسؤولية اإلرشاف عىل 
الدراسة وتقدير التكاليف املالية وإنجاز 
التصاميـم املناسـبة، واقـرتاح مـا يرونه 
مالئاًم استنادًا إىل خربة الوزارة العريضة 

يف تنفيذ مشاريع املشاعر املقدسة.
وأبلغ »عكاظ« أمس الدكتور حبيب 
بن مصطفى زيـن العابدين وكيل وزارة 
املـرشف  والقرويـة  البلديـة  الشـؤون 
عـىل مركـز املرشوعـات التطويريـة أن 

 16395 العدد:  الرياض،  جريدة   .1
1434/6/4هـ مكة املكرمة
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الـوزارة تلقـت توجيـه وزيـر الداخلية 
قبـل نحـو عـرشة أيـام فقـط وبـارشت 
فعليـًا يف تنفيـذه، ومـن املقـرر بحسـب 
زيـن العابدين أن جتتمع جلنة يف السـابع 
عرش من الشـهر املقبل تضـم إىل جانب 
مسـؤولني رفيعـي املسـتوى مـن وزارة 
الداخليـة، مسـؤولني من األمـن العام، 
الدفاع املـدين، وزارة احلج، وغريها من 

اجلهات ذات العالقة.
وفيـام توقعـت مصـادر مطلعـة أن 
تتجـاوز تكلفة املرشوع مليـاري ريال، 
توقع زيـن العابدين أن يتـم إنجاز هذا 
املرشوع الكبري خالل ثالثة أعوام وعىل 
مراحـل تدخـل كل مرحلـة اخلدمة يف 
موسـم احلـج، وأشـار إىل أن املـرشوع 
احلجـاج،  لسـكن  مثـىل  بيئـة  سـيوفر 
وسيلغي متامًا اسـتخدام اخليام القطنية 
للحرائـق  رئيسـًا  سـببًا  كانـت  التـي 
تقديـم  يف  يسـهم  كـام  عرفـات،  يف 
اخلدمـة لضيـوف الرمحن بجـودة عالية 

وبمقاييس مناسبة.
ويف شأن مشاريع املشـاعر املقدسة، 

تدرس وزارة املالية متويل أربعة مشاريع 
تتجـاوز تكلفتهـا 12.6 مليـار ريـال، 
األول يتعلـق بشـق نفـق مـن السـاحة 
توسـعة  إىل  اجلمـرات  جلـرس  الغربيـة 
املسـجد احلرام بتكلفة تقدر بنحو 800 
مليـون ريال، ويشـتمل املـرشوع الثاين 
عىل إنشـاء امتداد طريـق امللك خالد إىل 
الدائـري الرابـع شـارع ذات النطاقـني 

بتكلفة تقدر بـ 800 مليون ريال.
املـرشوع  فـإّن  املصـادر  وبحسـب 
الثالـث يتعلـق بالقطـار الشـاميل الـذي 
يتوقـع أن ينقل نحـو نصف مليون حاج 
وبتكلفـة تتجاوز 5 مليـارات ريال، أما 
املرشوع الرابع فهو عبارة عن نفق يشـق 
منى ومزدلفة وصواًل إىل عرفات بتكلفة 
5 مليارات ريـال ويبلغ عرضه 16 مرتًا 
وسـيكون خمصصًا بالكامـل للخدمات 
والتمديـدات  اخلدمـة  وسـيارات 
وخدمات اإلعاشة دون مرور املركبات 

وسط الكتل البرشية.)))

1. جريدة عكاظ 1434/05/27هـ العدد: 
 4313
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4. وزير احلج: أكثر من 3 ماليني 
تأشرية عمرة مت منحها هذا العام

أوضـح الدكتـور بندر حجـار وزير 
احلـج أّن عـدد تأشـريات العمـرة التـي 
منحتهـا الـوزارة منـذ انطـالق املوسـم 
غـرة شـهر صفـر املـايض وحتـى اآلن 
حـني  يف  تأشـرية   3.107.342 بلـغ 
بلـغ عدد القادمـني ألداء نسـك العمرة 
2.634.934 معتمـرًا. مشـريًا إىل مـا 
يلقاه قطاع العمرة من مساع حثيثة للرقي 
بـه كاًم ونوعـًا هبدف خدمـة املعتمرين ، 
وإهنـاء إجـراءات قدومهـم وخدماهتم 

منذ وصوهلم وحتى مغادرهتم. )))

5. زمزم… سّر غامض حتى قيام 
الساعة

الـرسُّ الغامـض لبئـر زمـزم يعتـربه 
ربـام  كبـريًا،  كنـزًا  اجليولوجيـا  علـامء 
تقـوم  أن  إىل  رمـوزه  كشـف  يسـتحيل 
السـاعة حيث مـا من ماء يصـل إىل هذا 
النبع حتى يكتسـب خـواص ماء زمزم، 

1. جريدة كل الوطن 4 /17 / 2013م 

نقـاءه وطهارتـه. هـذه النتيجـة ليسـت 
نظريـة أو غيبيـة أو منقولـة مـن بطـون 
الكتـب القديمة، لكنها خالصة أبحاث 
علمية شملت البئر وماءه ودرجة نقائه، 
وشملت مياه آبار أخرى قريبة جدًا منه، 

وجد أهنا ال تتمتع بنفس اخلواص.
يفيـض املاء منهـا منذ آالف السـنني 
دون أن جتـف البئر أو ينقص حجم املياه 
فيها، وكانت مفاجأة مدهشة للعلامء أثناء 
توسـعة احلرم املكي وتشـغيل مضخات 
ضحمـة لشـفط املياه من بئـر زمزم حتى 
يمكن وضع األساسات، أن غزارة املياه 
املسـحوبة قابلها فيضان مسـتمر يف املاء، 

يفور ويمور كأنه أمواج البحر.
فإذا كان العلم يقـول هذا ويتعجب 
منـه، فـإن بعـض املنقطعـني للعبـادة يف 
احلرم املكـي والعاكفني يـروون أرسارًا 
ال جيدون هلا تفسريًا، فيكتفون باعتبارها 
من الغيبيات التي توجب االسـتنكار أو 
الدهشـة، فـامء زمـزم الـذي يرشبونه يف 
انقطاعهم للعبادة تتغري خواصه فيصبح 

كأنه لبن أو عسل مصفى.
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حييـى  السـعودي  اخلبـري  ويؤكـد 
كوشـك، والـذي أرشف عـىل دراسـة 
تارخييـة لبئـر زمـزم يف العـام 1401هـ 
أنه: »مل خترج بئر زمزم من ساحة احلرم. 
وهـو موجـود يف مكانـه حتت مسـتوى 
خـادم  توسـعة  منـذ  الطـواف  صحـن 
احلرمـني الرشيفـني للمسـجد احلـرام. 
وهـو حماط بسـياج مـن ألـواح الزجاج 
السـميك ليتمكن الناس من مشـاهدته 
قبـل املرشوع اجلديد هبدف منع الروائح 
النافـذه، التـي كانـت تنتج من اغتسـال 
بعـض احلجـاج واملعتمريـن واملصلـني 
والذيـن كانـوا يسـتخدمون مـاء زمـزم 

بشكل سيئ«.
وقديـاًم كان عىل البئر بنـاء تعلوه قبة 
مسـاحته 88.8 مـرت مربـع حيتوى عىل 
غرف مسـتودعات ومسـتربد لـدوارق 
مـاء زمزم تم هدمه ما بـني عام 1381ـ 
1388 هـ لتوسـعة املطـاف. وتم عمل 
بـدروم مكيف أسـفل املطـاف بمدخل 
ويمكـن  والنسـاء.  للرجـال  منفصـل 
رؤيـة البئـر من خلـف حاجـز زجاجي 

أيضـًا طريقـة  اسـتبدلت  كـام  شـفاف، 
الـرشب القديمة التـي كانت تعتمد عىل 
جلـب املاء بالـدالء من جـوف البئر إىل 
اعتامد أنظمة حديثـة توفر ماء زمزم عرب 
نظم سـقاية حديثة لتوفريه مفلرتًا وباردًا 
ومعاجلًا باألشعة فوق البنفسجية ليكون 

بأفضل املستويات الصحية.

نقود وأباريق شاي يف قاع البئر
ويتذكر الكوشـك يف حديثه املشـار 
إليه، أنـه تم إحاطـة البئـر بالزجاج ملنع 
الناس من إلقاء أشـياء ومتعلقات وسط 
البئر طلبًا للربكة وغريها. يقول: وجدنا 
أثناء عمليات تنظيف البئر نقودًا معدنية 
وأباريـق شـاي وقرونـًا عظميـة حتمـل 
نقوشـًا وأعـاماًل سـحرية. وكان من بني 
ما وجدنا يف البئر قطعة من الرخام كتب 
عليهـا املجاهد الليبي عمر املختار )رّب 

حّقق ما يف نفيس(.
املـرشوع  عـن  الكوشـك  يضيـف 
اجلديد: »تم عمل نفق أريض من خارج 
احلـرم للوصـول إىل البئـر وهـو خاص 
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بعمليـات الصيانـة فقـط. وكان هنـاك م

رأيان حول استخدامات هذا النفق:
 األول: أن يتـاح للراغبـني يف رؤيـة 
السـامح  الدخـول منـه مـن دون  البئـر 
باالغتسـال فيه. والرأي اآلخر: أستبعد 
ذلك لعدة عوامل منها أن مسـافة النفق 
طويلـة )نحو نصـف ميل(، ومسـاحته 
ضيقـة وحيتـاج اىل أنظمـة هتويـة وإنارة 

وإجراءات أمنية«.

املصدر الرئيسي حتت احلجر األسود
وملاء زمزم أسامء تزيد عن )60( إساًم 
أشـهرها زمزم، وسـقيا احلاج، ورشاب 
األبـرار، وطيبة، وبـرة، وبركة، وعافية. 
ومتت عدة دراسات علمية هبدف معرفة 
مصادرهـا مـن امليـاه. وخلصـت هـذه 
الدراسـات أن بئر زمزم تستقبل مياهها 
مـن صخور قاعية تكونـت من العصور 
القديمة، وذلك عرب تصدعات صخرية 
ثالثـة متتـد من الكعبـة املرشفـة والصفا 

واملروة وتلتقي يف البئر.
أيضـًا ينقـل عمـر املضواحـي عـن 

املهنـدس فخري بخـش مديـر مبيعات 
رشكـة  يف  الفرنسـية  أفيـان(   ( ميـاه 
البحـراوي السـعودية قولـه: إّن رشكـة 
فرنسـية اخرتعـت جهـاز دقيـق للغايـة 
إىل  امليـاه، وجـاءت  تركيـب  يف حتليـل 
السـعودية لتسـويقه. وقام ممثل الرشكة 
بعـرض إمكانيات اجلهـاز احلديث أمام 
منـدويب وكالء امليـاه املحـالة واملعدنيـة 
املسـتوردة إىل السـوق املحـيل تبـني فيه 
أن مـاء زمـزم كان أنقـى امليـاه، التي تم 

اختبارها يف هذا اجلهاز.
ويصف املهندس حييى كوشك وهو 
حيمل شـهادة الدكتوراه يف هندسة البيئة 
مـن جامعـة واشـنطن األمريكيـة العام 
1971م مصـادر ميـاه بئـر زمـزم وفـق 
التحديد الذي قام به مع الفريق العلمي 
الذي رأسه عام 1400 هـ ونرش نتائجه 
يف كتابه )زمزم( بقوله: »املصدر الرئييس 
فتحة حتت احلجر األسود مبارشة وطوهلا 
45 سـم، وارتفاعهـا 30 سـم، ويتدفق 
منهـا القـدر األكرب مـن امليـاه. واملصدر 
الثاين فتحـة كبرية باجتـاه املكربية )مبنى 
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خمصص لرفع األذان واإلقامة مطل عىل 
الطواف(، وبطول 70 سـم، ومقسـومة 
من الداخـل إىل فتحتني، وارتفاعها 30 
سم. وهناك فتحات صغرية بني أحجار 
البناء يف البئر خترج منها املياه، مخس منها 
يف املسافة التي بني الفتحتني األساسيتني 
وقدرها مـرت واحد. كام توجد 21 فتحة 
أخرى تبدأ من جوار الفتحة األساسـية 
األوىل، وباجتاه جبل أيب قبيس من الصفا 
و األخرى من اجتاه املـروة. ويبلغ عمق 
البئـر30 مرتًا عىل جزئـني، اجلزء األول 
مبنـي عمقـه 12.80 مـرتًا عـن فتحـة 
البـئـر، والثـاين جـزء منقـور يف صخـر 
اجلبل وطوله 17.20 مرتًا. ويبلغ عمق 
مستوى املاء عن فتحة البئر حوايل أربعة 
أمتـار، وعمـق العيون التي تغـذي البئر 
عن فتحـة البئر 13 مرتًا ومن العيون إىل 

قعر البئر 17 مرتًا«.

املاء فاض خالل 11 دقيقة فقط.
ويقـول عنـد حديثـه عن ضـخ مياه 
زمـزم: »بعد أن وضعت أربع مضخات 

قويـة جـدًا كانـت تعمل عىل مـدار 24 
سـاعة، وبمعدل ضخ وصل إىل 8000 
لـرت يف الدقيقـة. كان منسـوب املياه من 
الفوهة 3.23 مرتًا، وكانت القراءة تتم 
كل نصـف دقيقة، حتى وصل منسـوب 
املياه يف داخل البئر إىل 12.72 مرتًا، ثم 
وصل إىل 13.39 مرتًا، ويف هذا العمق 

توقف هبوط املاء يف البئر.
وملا تـم توقيـف املضخات بـدأ املاء 
يرتفـع حتى وصـل إىل 3.9 مرتًا خالل 
إحدى عرشة دقيقة«. وسجل مشاهداته 
بقولـه: لن أنسـى مـا حييت هـذا املنظر 
الرهيـب، كانـت امليـاه تتدفق مـن هذه 
املصـادر بكميات مل يكـن يتخيلها أحد، 
وكان صـوت امليـاه وهـي تتدفـق بقـوة 

يصم اآلذان.
وينفـى الكوشـك وهـو مديـر عـام 
سـابق ملصلحة املياه باملنطقـة الغربية أن 
تكون لعمليات حفـر األنفاق يف اجلبال 
وحفريات األساسـات العميقة لألبراج 
السـكنية املحيطـة باحلـرم أي تأثـري يف 
الرتكيـب اجليولوجي ملسـار ميـاه زمزم 
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اآلبار أو غريها.
وقـال: هـذا مل حيـدث أبـدًا. ورشح 
مزيدًا للتوضيح: وفقًا للدراسـات التي 
قمنـا هبا وجدنا أنه عندما هتطل األمطار 
عىل مكة املكرمة ويسـيل وادي إبراهيم 
يزداد منسوب مياه زمزم زيادة طفيفة يف 

البئر.
ولكـن عندمـا هتطـل األمطـار عىل 
املناطق املحيطة بمكة كالطائف وغريها 
تـزداد املياه زيـادة عظيمة يف بئـر زمزم. 
ومعنـى هـذا أّن املصدر األسـايس للبئر 
هو اجلبـال املحيطة بمكـة والتصدعات 
كتـايب  فيهـا. ويف  املوجـودة  الصخريـة 
عـرب  أخـذت  صـورة  توجـد  )زمـزم( 
السـتااليت مرفقـة بتحليل يبـني أن كل 
هـذه التصدعـات الصخريـة متجهة اىل 

بئر زمزم.

السرُّ يكمن يف النبع األساسي للبئر
أضـاف: أعتقـد أّن الـرّس يكمـن يف 
النبـع األسـايس للبئـر. فـأي ميـاه تنبع 

مـن هـذا املـكان تكتسـب خاصيـة ماء 
زمـزم. والغريـب يف املوضـوع أن هناك 
بئرًا آخر يف احلرم اسـمه بئـر »الداؤدية« 
وكان موجودًا عند بـاب إبراهيم ويبعد 
يف حـدود 120 مرتًا عن بئر زمزم، لكن 
نتائـج حتليـل مياهـه ختتلـف متامـًا عـن 
تركيبـة ماء زمزم وهي النتيجة ذاهتا التي 
توصلت إليها عند حتليل مياه عني زبيدة 

أيضًا.
يقـول املضواحـي: مـن لطائـف ما 
يشاع بني املسلمني يف حياهتم االجتامعية 
أن يدعو السـاقي لشـارب املاء بأن يمد 
اهلل يف عمـره ليرشب من ماء زمزم. متامًا 
كام يتمنون لبعضهم البعض بعد فراغهم 
من الصلـوات بقوهلم )حرمـًا( فيجيب 

اآلخر )مجعًا إن شاء اهلل(!
ومنـذ القدم كان املكّيون يسـتقبلون 
ضيوفهـم بامء زمـزم إظهـارًا لتكريمهم 
واالحتفـاء هبم. وهـم يتفنـون بتقديمه 
بـاردًا مـن دوارق طينيـة نظيفـة مبخرة 
باللبان )املسـتكه( إلكسابه نكهة خاصة 
حمببة للشـارب منه. والتزال هذه العادة 
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باقية حتى اآلن.
لكنهـم ال يقدمون يف شـهر رمضان 
زمـزم  مـاء  اإلفطـار غـري  موائـد  عـىل 
إىل جانـب حبـات مـن رطـب التمـر. 
وحيرصون عىل )حتنيك( مواليدهم حال 
والدهتـم بـامء زمزم وبشـق متـرة إقتداًء 
بالنبي9 مع السبطني احلسن واحلسني 

ريض اهلل عنهام.
كام حيـرص املكّيـون عىل جعـل ماء 
زمـزم آخـر مـا يغسـل بـه موتاهـم قبل 

دفنهم رجاء بركته وحسن عائدته.
ومـن الطريف أّن األمهـات يف مكة 
حيرصـون عـىل رشب أبنائهـم الطالب 
ماء زمزم قبيل توجههم إىل االختبارات 
الدراسـية رجاء أن ال ينسـوا ما حفظوه 
ورقـة  يف  عليهـا  لالجابـة  دروس  مـن 

االختبار.
املسـجد  إىل  قـدم  مـن  كل  ويألـف 
احلرام رؤية معظم احلجـاج واملعتمرين 
القادمـني مـن اخلـارج عىل غسـل قطع 
طويلـة مـن قـامش قطـن أبيـض اللون 
وغمرهـا بـامء زمـزم، ومن ثـم جتفيفها 

يف أروقـة احلـرم ليحفظوهـا بعـد ذلك 
الستخدامها تربكًا كأكفان هلم وملوتاهم 

يف بالدهم.
كام أنه يندر أن يقفل حاج أو معتمر 
يف رحلة العـودة إىل بلده دون أن يتزود 
بكميـات منـه يتحف هبا أهلـه ومقربيه 
عىل سبيل اإلهداء والتربك هبا. وحيرص 
التـزود  الرقـى الرشعيـة عـىل  شـيوخ 
بكميـات كبـرية من مـاء زمـزم ليتولوا 
قراءة القرآن عليـه وتقديمه لقاصدهيم 
مـن املرىض ومن مسـهم اجلـن لرشب 

مقدار حيددونه إلمتام العالج بالرقية.
عبـداهلل  الدكتـور  الشـيخ  وجييـب 
بـن بيه وزيـر العدل املوريتاين األسـبق 
املسـلمني  غـري  استشـفاء  جـواز  عـن 
بـامء زمـزم بقولـه: ال أعـرف يف هـذا 
نصـًا. لكـن الظاهـر يل إذا كان املسـلم 
يعالـج غـريه، فيمكنـه أن يعاجلـه بـامء 
زمـزم حتـى يظهر كرامة هـذا املاء لغري 
املسـلم، وحتى يكون مـن باب الدعوة 
له يف دخول اإلسـالم. وأستدل الشيخ 
العالمة بقصة تصـدي بعض الصحابة 
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كان لديغًا، فعاجلوه بقراءة الفاحتة عليه. 
وأقرهم الرسـول9 عىل ذلك كام ورد 

يف احلديث الرشيف.
كتابـه  يف  الفاكهـي  املـؤرخ  وروى 
)أخبـار مكـة( قصصـًا تشـري إىل حـّب 
علامء أهـل الكتاب ملاء زمزم. ونقل عن 
أيب حصـني عـن جماهد بن جـرب التابعي 
املكي، شـيخ القراء واملفرسين قوله: كنا 
نسـري يف أرض الـروم، فآوانـا الليل إىل 
راهـب، فقـال: هل فيكم مـن أهل مكة 
أحـد؟ قلت: نعـم، قال: كم بـني زمزم 
واحلجر األسـود؟. قلـت: ال أدري، إال 
أن أحـزره، قال: لكني أدري، إهنا جتري 
مـن حتـت احلجـر، وألن يكـون عندي 
منهـا مـلء طسـت، أحـب إيّل مـن أن 
يكـون عندي مأله ذهبًا. وروى الشـيخ 
سائد بكداش مصنف كتاب )فضل ماء 
زمـزم( عن حممد بن حـرب أنه قال: إنه 
أرس يف بـالد الروم، وأنه صار إىل امللك، 
فقـال لـه: مـن أي بلـد أنت؟ قـال: من 
أهـل مكة، فقال: هل تعرف بمكة هزمة 

جربيل؟ قـال: نعـم، قال: فهـل تعرف 
برة؟ قـال: نعم، قال: فهل هلا إسـم غري 
هذا ؟ قال: نعم، هي اليوم تعرف بزمزم. 
قال: فذكـر من بركتها، ثم قال: أما إنك 
إن قلـت هـذا، إنا نجـد يف كتبنـا: أنه ال 
حيثو رجل عىل رأسه منها ثالث حثيات 

فأصابته ذلة أبدًا.

نبع باق إىل يوم القيامة
وتـروي كتـب التاريـخ اإلسـالمي 
أّن مـاء زمـزم نبع باق ال ينقطـع إىل يوم 
القيامـة. وأّن كل امليـاه تغـور قبـل يـوم 
القيامـة إال زمـزم. وروي عن الضحاك 
بن مزاحم أنه قال: إّن اهلل عّزوجّل يرفع 
املياه العذبة قبل يوم القيامة، وتغور املياه 

غري ماء زمزم.
وروي عن ابن عباس أنه قال: صلوا 
يف مصـىل األخيـار، وارشبوا من رشاب 
األبـرار. قيـل البـن عبـاس: مـا مصىل 
األخيـار؟ قال: حتـت امليـزاب )ميزاب 
الكعبة(، قيل: وما رشاب األبرار؟ قال: 

ماء زمزم.
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قصص  يف  لزمزم  غامض  حضور 
الغيبيات

ومن العجيب أّن املتفحص لقصص 
)الغيبيـات( يف اإلسـالم، جيـد حضورًا 
غامضًا ملاء زمزم خلف معظم احلاالت. 
ودائاًم ما يرتبط حضور زمزم بدور فريد 

وفعال يف كل حالة.
قلـب  غسـل  املقـدس  املـاء  فبهـذا 
النبـي حممد9 مرارًا، ودائاًم يف طسـت 
مـن الذهـب وبيـد جربيـل7، توطئة 
لبعثته9 ثالث مـرات، وهتيئة ملعراجه 

يف طريقه للسامء مرة واحدة.
ويقـول الدكتـور املهنـدس »سـامي 
عنقـاوي« رئيـس مركز أبحـاث احلج لـ 
»العربيـة. نت« عندما كنـا نحفر يف زمزم 
عنـد التوسـعة اجلديـدة للحرم كنـا كلام 
أخذنا مـن ماء زمـزم زادنا عطـاء، فقمنا 
بتشغيل عدد من املضخات لكي نرفع املاء 
حتى يتيرس لنا وضع األسس وكلام نشفط 
امليـاه التـي وصلـت إىل واحـد وعرشين 

ألف لرت يف الدقيقة تضخ مرة أخرى.

األحباث العلمية أكدت خلوه متاماً 
من اجلراثيم

وأضاف: قمنا بدراسـة ملاء زمزم من 
منبعـه لنـرى هل فيـه جراثيـم، فوجدنا 
أنـه ال يوجد فيه جرثومـة واحدة.. فهو 
نقـي طاهر ليس فيه أدنـى يشء لكن قد 
حيـدث نـوع مـن التلـوث بعـد ذلك يف 
اسـتعامل اآلنية أو أنابيـب املياه أو الدلو 
فيأيت التلوث من غريه. ومن خصوصية 
ماء زمزم أيضًا أنك جتده دائاًم فهو يعطي 

ويفيض منذ آالف السنني إىل اليوم.

توسعة  يف  للطائرات  مهبط   .6
خادم احلرمني للمسجد احلرام

يشـهد موقع مـرشوع خـادم احلرمني 
الرشيفني لتوسـعة املسـجد احلـرام حاليًا 
ورش عمـل مكثفـة عـىل مـدار السـاعة 
توسـعة  مـن  ممكـن  قـدر  أكـرب  إلنجـاز 
السـاحات الشـاملية واجلنوبيـة ودورات 
امليـاه اجلديدة، ويتضمـن املرشوع اجلديد 
إنشاء شبكة طرق حديثة خمصصة ملركبات 

النقل منفصلة متامًا عن ممرات املشاة.
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مهابـط  املـرشوع  يتضمـن  كـام 
املـرىض  إخـالء  لعمليـات  للطائـرات 
عـن  بعيـدًا  املستشـفيات،  إىل  ونقلهـم 
اختناقـات الشـوارع يف وقـت الـذورة، 
وحتديـدًا يف موسـمي رمضـان واحلـج، 
ويتضمن املرشوع أنفاق داخلية خمصصة 
للمشـاة مـزودة بسـالمل كهربائيـة تتوفر 
فيها مجيع معايري األمن والسالمة، وسط 
منظومـة متكاملـة مـن اخلدمـات التـي 
تساعد عىل سهولة احلركة واالنتقال من 
وإىل الساحات الشـاملية والغربية، بعيدًا 
عـن احلركة املرورية، مـا يوفر مصليات 

جديدة واسعة.
وتلبي التوسـعة مجيـع االحتياجات 
والتجهيـزات واخلدمـات التـي يتطلبها 

الزائـر مثـل مـربدات امليـاه لـزوار بيت 
اهلل احلـرام، فضـاًل عن تطبيـق األنظمة 
احلديثة للتخلص مـن النفايات وأنظمة 
تظليـل  جانـب  إىل  األمنيـة  املراقبـة 

الساحات الشاملية.
أّن  مصـادر  لـ»عـكاظ«  وكشـفت 
سـطح مبنى التوسـعة اجلديـدة ملرشوع 
للمسـجد  الرشيفـني  احلرمـني  خـادم 
احلـرام والسـاحات الشـاملية، يتضمـن 

مواقع ملهابط الطائرات املروحية.
وبينت املصادر أّن التوسـعة تتضمن 
آخـر ما توصلـت إليه التقنيـات احلديثة 
يف كافـة األنظمة الكهربائية وامليكانيكية 
التكييـف  وأنظمـة  واإللكرتونيـة، 
والتخلـص مـن النفايـات بشـكل آيل، 
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االعتـامد بشـكل أسـايس عـىل التقنيات 
ونظافـة  وصيانـة  تشـغيل  يف  احلديثـة 
التوسعة اجلديدة، مشرية إىل أّن املرشوع 
يوفر 15 ألـف دورة مياه جمهزة بأحدث 
التقنيات واألنظمة للمحافظة عىل البيئة 
الطبيعيـة وترشـيد اسـتخدام  واملـوارد 

الطاقة.
وعـن املـواد املسـتخدمة يف مرشوع 
التوسـعة كشـفت ذات املصادر أهنا من 
أفضل أنواع املواد والتكسيات الرخامية 
الفاخـرة، وتشـتمل التوسـعة عـىل بناء 
تقـدر  للخدمـات عـىل مسـاحة  حمطـة 
بــ 75 ألـف مرت مربـع، تضـم معدات 

التكييف ونظام التخلـص من النفايات 

التـي  االحتياطيـة  الكهربـاء  وحمطـات 
تغذي التوسعة وكافة مرافقها عرب أنفاق 

أنشئت هلذا الغرض.)))

 2300 تعويضات  صرف  إنهاء   .7
الشمالية  التوسعة  لصاحل  عقار 

للحرم
انتهت جلنة تقدير عقارات الساحات 
الشاملية للحرم املكي الرشيف من تقدير 
مسـتحقات  رصف  إجـراءات  وإهنـاء 
أصحـاب  مـن   2300 لــ  تعويـض 
العقـارات املزالة لصالح توسـعة احلرم 

املكي الرشيف بمراحلها املختلفة.

1. جريدة عكاظ، األربعاء 1434/04/24 
هـ العدد : 4280
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اللجنـة اإلرشافيـة العليا ملـرشوع تطوير 
السـاحات الشـاملية الدكتور أسـامة بن 
فضـل البـار، قـد أوضـح أنه تـم حرص 
2300 عقـار بعـد أن قـدرت مـن جلنـة 
مشـاريع  لصالـح  العقـارات،  تقديـر 
السـاحات الشـاملية بمراحلهـا الثـالث 
ومـرشوع  والثانيـة  والتكميليـة  األوىل 
إىل  املؤديـة  الثالثـة  األرضيـة  األنفـاق 

الساحات الشاملية للحرم املكي الرشيف 
ومرشوع حمطة اخلدمات املركزية.

السـاحات  توسـعة  أّن  إىل  يشـار 
الشـاملية مسـاحتها أكثـر مـن ثالثامئـة 
ألف مرت مربع، وتشـمل مباين التوسـعة 

والسـاحات املحيطة هبا واجلسور املعدة 
مجيـع  فيهـا  وتتوفـر  احلشـود،  لتفريـغ 
التجهيـزات واخلدمـات التـي يتطلبهـا 
األنظمـة  الـرشب،  نقـاط  مثـل  الزائـر 
احلديثـة للتخلص مـن النفايات، أنظمة 
املراقبة األمنية، وتشتمل التوسعة تظليل 
السـاحات اخلارجيـة الشـاملية، وترتبط 
بالتوسـعة السعودية األوىل واملسعى من 
خالل جسـور متعددة إلجيـاد التواصل 

احلركـي املأمون من حيـث تنظيم حركة 
احلشـود، وسـتؤمن التوسـعة منظومـة 
متكاملـة مـن عنـارص احلركة الرأسـية، 
بـام تشـمله مـن سـالمل متحركـة وثابتة 
معايـري  أدق  فيهـا  روعـي  ومصاعـد 
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االسـتدامة من خـالل توفري اسـتهالك 
الطاقة واملوارد الطبيعية.

املسـجد  توسـعة  مـرشوع  ويعـد 
احلرام والسـاحات الشـاملية والشـاملية 
الغربية للمسـجد احلرام أكرب توسعة يف 
تاريخ املسـجد احلرام، وتسـتوعب بعد 
اكتامهلـا أكثـر مـن مليـون ومائتـي ألف 
مصـل تقريبًا، بمسـاحة إمجاليـة مضافة 
إىل سـاحات املسـجد احلرام وبعد تنفيذ 
مـرشوع التوسـعة سـتكون 300 ألـف 
مرت مسـطح تقريبًا، ما يضاعـف الطاقة 
االسـتيعابية للمسـجد احلـرام وتواكب 
واحلجـاج  املعتمريـن  أعـداد  زيـادة 
وتسـاعدهم يف أداء نسـكهم بـكل يرس 
املسـجد  يسـتوعب  بحيـث  وسـهولة 
احلـرام املكي الرشيف بعـد ذلك حواىل 
مليونـني ومخسـامئة ألـف مصـل وتبلغ 
التكلفـة اإلمجاليـة للمـرشوع أكثـر من 
80 مليار ريال بـام فيها قيمة تعويضات 

العقارات لصالح املرشوع.)))

1. جريدة العكاظ/ الثالثاء 1434/04/16 
هـ/ العدد : 4272

8. تسارع وترية العمل يف املشروع
أدوار  وزيادة  املطاف  توسعة صحن 

املسجد احلرام إىل 6
تسـارعت وتـرية العمـل يف مرشوع 
خـادم احلرمني الرشيفني لتوسـعة احلرم 
املكي الرشيف، وتتضمن توسعة صحن 
ناحيتـي  مـن  احلـرم  توسـعة  املطـاف، 
املسـفلة وأجيـاد، وزيـادة أدواره إىل 6، 
وتشغيل مبنى التكييف املركزي ملرشوع 
وقـف امللـك عبدالعزيـز، وإنشـاء 63 
برجًا فندقيـًا يف أطراف سـاحات احلرم 
وتوسعات أخرى، واتضحت أوىل معامل 
هذه التوسـعة التارخيية للحـرم باجلهود 

الكبرية للرشكة املنفذة للمرشوع.
وكشفت لـ »عكاظ« مصادر مطلعة 
أّن العمـل ينفـذ خـالل ثـالث حمـاور 

رئيسية:
األوىل: التوسعة ذاهتا للحرم املكي، 

ليتسع بعد التوسعة ملليوين مصّل.
الثانية: السـاحات اخلارجية وحتوي 
واألنفـاق  واملمـرات  امليـاه  دورات 
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تعمل عىل انسـيابية احلركـة يف الدخول 
واملعتمريـن  للمصلـني  واخلـروج 
واحلجـاج. والثالثـة: منطقـة اخلدمـات 
والتكييف وحمطـات الكهرباء وحمطات 
امليـاه وغريها وتصل مسـاحة التوسـعة 
إىل750/000 / 2م، ويشمل املرشوع 
عـىل توسـعة سـاحات احلـرم مـن جهة 
الشـامية، تبـدأ من بـاب املـروة وتنتهي 
عند حارة الباب وجبل هندي بالشامية، 
وعند طلعـة احلفائر من جهة باب امللك 
فهد وهذه التوسـعة عبارة عن ساحات 
فقط ومقرتح إنشاء 63 برجًا فندقيًا عند 

آخر هذه الساحات.
كـام يتضمن املرشوع توسـعة صحن 
املطاف هبدم التوسـعة العثامنية وتوسيع 
احلرم مـن اجلهـات الثالث وقوفـًا عند 
املسعى، حيث أّن املسعى ليس من احلرم 
وتوسـيع احلرم من جهة أجيـاد، كام تتم 
تعليـة أدوار احلرم لتصبـح 4 أدوار مثل 
املسـعى اجلديد حاليًا؛ ثـم تعلية دورين 
مسـتقباًل ليصبح إمجايل التعلية 6 أدوار، 

وتشمل توسـعة احلرم من ناحية املسفلة 
هبدم فنـدق اإلطاللـة وفنـدق التوحيد 

إنرتكونتيننتال.
مبنـى  تشـغيل  بعـد  املقـرر  ومـن 
التكييـف املركزي ملـرشوع وقف امللك 
عبدالعزيز تغذيـة تكييف احلرم من هذا 
املرشوع وهـدم املبنى القديـم للتكييف 

وتوسعة احلرم من ناحية أجياد.
الرشيفـني  احلرمـني  خـادم  وكان 
قـد وافـق عـىل تنفيذ مـرشوع لتوسـعة 
احلـرام  للمسـجد  الشـاملية  السـاحات 
تشـمل إضافة سـاحات شـاملية للحرم 
بعمق )380( مرتًا تقريبًا وأنفاق للمشاة 
وحمطـة للخدمات بمسـاحة 300 ألف 
مرت مسطح يدخل احلرم املكي الرشيف 

مرحلة تارخيية جديدة يف بنائها.)))

9. إزالة الرواق العثماني والطابق 
الثاني من التوسعة األوىل للمطاف

هـذه  يف  العمـل  وتـرية  تتسـارع 
األيـام لضـامن الوفـاء باجلـدول الزمني 

 ،4255 العدد  العكاظ،  جريدة   .1
1434/3/28هـ 
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املحـدد بعـد مـرور الشـهر الثـاين عـىل 
انطالقـة العمل يف تنفيـذ املرحلة األوىل 
مـن مـرشوع خـادم احلرمـني الرشيفني 
لزيـادة  بـن عبدالعزيـز  امللـك عبـداهلل 
حيـث  للمطـاف،  االسـتيعابية  الطاقـة 
بـدأت الرشكـة املنفـذة ملرشوع توسـعة 
املطـاف بإزالـة قبـب الـرواق العثـامين 
مـن الناحيـة الرشقيـة للمسـجد احلرام 

وقامت الرشكـة بأعامل اهلدم للتوسـعة 
من الناحية الشـاملية مـن الركن الرشقي 
للمسـعى وحتى املكربية الواقعة باجلزء 
الشـاميل مـن احلـرم، وتـم عـزل منطقة 
العمل بشـكل كامل يف الـدور األريض 
واألول باحلواجز والسـواتر التي غطت 

كامـل املنطقة حفاظًا عـىل رسعة العمل 
وإنجازه.

وتم إزالة الطابق الثاين من التوسـعة 
للمطـاف،  الرشقيـة  للجهـة  األوىل 
وبـدأت املعدات واآلليات يف التكسـري 
وإزالة اجلزء األول من التوسـعة األوىل 
للمطـاف، ولوحظ خالل الشـهر الثاين 
مـن انطالق مرشوع التوسـعة مضاعفة 

أعـداد العامل واملعـدات العمالقة لرفع 
الطوابـق  إىل  والوصـول  املخلفـات 
العلويـة، ومن ثم رفع خملفات اهلدم إىل 
الساحة الرشقية. كام بدأت وترية العمل 
تتضاعـف مـع البـدء يف دخول موسـم 
العمرة وذلك إلكامل املرشوع يف املرحلة 
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القـادم والـذي تتضاعـف فيـه أعـداد 
تضمنـت  حيـث  والـزوار،  املعتمريـن 
خطة التوسـعة وحسب ما أكده الرئيس 
العام لشـؤون املسـجد احلرام واملسجد 
النبـوي الرشيـف الدكتـور عبدالرمحن 
السـديس االسـتفادة من اجلزء الرشقي 
من توسـعة املطاف يف موسم العمرة يف 

شهر رمضان القادم.
وأشـارت مصادر يف املرشوع املنفذ 
للتوسعة بأّن الفرتة الزمنية احلالية كافية 
إلمتام التوسـعة يف اجلزء الرشقي، وهي 
تسـري وفق ما خطط له حيث يعمل أكثر 
مـن ألفي عامل عىل مدار 24 سـاعة يف 
الـرواق القديـم والتوسـعة السـعودية 

األوىل من أجل رسعة إنجاز العمل.
لشـؤون  العـام  الرئيـس  وأوضـح 
املسجد احلرام واملسجد النبوي الرشيف 
يف  العمـل  أّن  السـديس،  عبدالرمحـن 
التوسـعة يسـري وفقـًا ملـا هـو خمطـط له، 
مـدار  عـىل  عملهـا  تواصـل  والرشكـة 
مـن  األوىل  املرحلـة  إلنجـاز  السـاعة، 

التوسعة، والتي ستزيد الطاقة االستيعابية 
للمطاف بام يتناسـب مع الزيـادة الكبرية 

ألعداد احلجاج واملعتمرين.
لشـؤون  العـام  الرئيـس  وأكـد 
املسـجد احلرام واملسـجد النبوي الشيخ 
عبدالرمحـن السـديس، أّن أعامل اإلزالة 
مـن  الرشقـي  اجلـزء  ستشـمل  احلاليـة 
املحـاذي  األوىل  السـعودية  التوسـعة 
للمسـعى واجلزء الشـاميل املقابـل لباب 
الفتح، كام ستشـمل إزالة اجلزء الرشقي 
التارخيـي،  للـرواق  املكمـل  اخلرسـاين 
مشريًا إىل أنه سيتم احلفاظ عىل املقتنيات 
التارخييـة التـي نتجـت عـن توسـعات 
املسجد احلرام واملسجد النبوي السابقة، 
والتي أنشـئ هلا معرض عـامرة احلرمني 
الرشيفـني عام 1420هـ بجـوار مصنع 

كسوة الكعبة املرشفة.
العامـة  اإلدارة  توجيـه  تـم  فقـد 
بإعـداد  والدراسـات  للمشـاريع 
الدراسـات الالزمـة لتوسـعة املعـرض 
والنقـوش  األثريـة  القطـع  السـتيعاب 
الكتابيـة التـي جرى حرصهـا وتوثيقها 
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بكافة وسائل التوثيق العلمية.)))

املدينة  املوتى يف  أهل  معاناة   .10
املنورة 

بالتأكيـد توقفتـم كـام توقفـت أمـام 
مأسـاة تلـك املـرأة املتوفـاة التـي عجز 
أهلهـا مـن احلصول عىل قـرب ٍ هلا يف جدة 
ألّن ذلـك اليـوم ال تسـتطيع كل مقابـر 
العـدد  ألن  اسـتقباهلا،  العديـدة  جـدة 
املسـموح بدفنـه لغـري السـعوديني قـد 
تـم؛ هذا ما ذكره صديقنـا احلبيب خالد 

السليامن يف عكاظ قبل يومني.
لقـد توقفـت أمام هـذه احلكاية وإن 
مل أسـتغرب حدوثهـا، ألن هـذا حيدث 
مثلـه يف املدينـة املنـورة أو قريـب منـه 
ومـع مواطنـني؛ وليـس مـع أقصد غري 
سـعوديني أجانـب حتـت »كام يقـال مع 
األسـف« أعـذار عديـدة ليـس هلـا من 
الواقـع مـا يمنطقهـا أما عمليـة نقل من 
توفـاه اهلل خـارج املدينـة املنـورة، فهـذا 
دونه خرط القتاد فعىل أهله أي »املتوف« 

العـدد:4220  العـكاظ  جريـدة   .1
1434/2/23هـ

عليهم أن يثبتـوا أنه من أهل املدينة أواًل 
وأنه يملك منـزاًل يف املدينة املنورة ثانيًا؛ 
وإذا متـت املوافقـة عىل دفنـه، فإنه يوجه 
إىل مقابـر أخـرى غـري بقيـع الغرقـد يف 

الغالب!!
وهـذا أمـر يشـكل غصـة يف نفوس 
أهل املدينة املنورة، خصوصًا عندما يتم 
دفـن من هو غـري سـعودي، ويكون قد 
توفـاه اهلل خـارج املدينة يف بقيـع الغرقد 

حتت أي ظرف أو حجة.
إن مـا يعانيـه أهـل املدينـة يف هـذا 
اخلصوص أمر مرير ال حيس به وبمرارته 
إاّل مـن عاش ذات يوم هذه املعاناة أبعد 

اهلل عنكم كل مرارة ومعاناة.)))

املشرفة  الكعبة  قفل  تغيري   .11
ألول مرة منذ 60 عامًا

ألول مـرة ومنـذ قرابـة 60 عامًا تم 
تغيـري قفـل الكعبـة املرشفـة، بعدما قام 
أمـس األمري خالـد الفيصـل، أمري مكة 
املكرمة، بتغيـري القفل الداخيل عىل نفقة 

البالد  صحيفة  احلسون  حممد  عيل   .2
السعودية31/ 12 /2012م  
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العاهـل السـعودي بقفـل مصنـوع من م

الذهب اخلالص.
وتم ذلك أثناء مراسـم غسل الكعبة 
املرشفـة، التـي تتم مرتـني سـنويًا، وقد 
شـارك يف هـذه املراسـم األمـري وعـدد 
كبري من األمراء والرئيس العام لشـؤون 
املسجد احلرام وعدد من أعضاء السلك 
الدبلومايس اإلسـالمي املعتمدين لدى 

اململكة.
الوابـل،  يوسـف  الدكتـور  وقـال 
وكيـل الرئيس العام املسـاعد لشـؤون 
اخلدمات: الغسـل يتـم مرتني يف العام، 
املـرة األوىل يف 15 حمـرم، والثانيـة يف 
غرة شـعبان، مضيفًا أنه تم حتديد غسل 
الكعبـة يف هـذه األوقـات، نظـرًا لعدم 
وجود ازدحـام يف احلـرم بحيث يكون 

الوقت مهيأ للغسل.
وكام هـو معـروف أّن مفتـاح القفل 
اجلديد سـلم لكبـري عائلة السـدنة وهم 
أرسة آل الشـيبي من أرس مكة الشهرية، 
والتـي عرفـت بأهنـا حتمل رشفـًا عظياًم 
اختّصهـا اهلل عّزوجـلّ بـه منـذ أكثر من 

1400 عام إىل أن تقوم الساعة، وتوّعد 
كل َمن حـاول حرماهنم منـه بأن يكون 

من الظاملني.
والقصة يف التاريـخ معروفة ومروية 
عندما قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم 
جلدهم عثامن بن طلحة: »خذوها يا بني 
طلحـة بأمانة اهلل سـبحانه واعملوا فيها 
باملعـروف خالدة تالـدة ال ينزعها منكم 

إال ظامل«.
عميـد  الشـيبي  عبدالقـادر  وأفـاد 
األرسة حاليـًا: أحتفـظ باملفتاح يف كيس 
خـاص تتـم صناعتـه يدويـًا يف مصنـع 
كسوة الكعبة املرّشفة، وهو يف مكان ٍ آمن 
ومل يسـبق أن فقدناه إال أن كتب التاريخ 
تشـري إىل أن أحـد األشـخاص حـاول 
رسقته يف أحد العصور اإلسالمية ولكن 

تم العثور عليه.

تاريخ القفل واملفتاح
وتـربز أهـم املراجـع التارخييـة التي 
رجعـت هلا »العربية.نـت« عن ذلك إىل 
أن خلفـاء وسـالطني العـرص العبـايس 
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العثـامين  والعـرص  اململوكـي  والعـرص 
كانوا يرسـلون هـذه األقفـال واملفاتيح 
الستخدامها يف غلق وفتح باب الكعبة، 
وذلـك أثنـاء ترميم الكعبـة أو يف بعض 

املناسبات األخرى.
مـن  تصنـع  األقفـال  وأصبحـت 
احلديد ويكتب عليهـا بالذهب والفضة 
بطريقـة التكفيـت ثـم تفنـن الصانعون 
باسـتخدام الزخـارف الكتابية بخطوط 
عربية يف غاية اجلامل خصوصًا مع التزام 

السالطني واحلكام باستمرار األقفال.
 وآخر قفل ومفتاح يف العرص العثامين 
لبـاب الكعبـة املرشفة هو قفـل ومفتاح 
أمـر بصنعهام السـلطان عبداحلميد خان 
يف سـنة 1309هـ، وقد بقـي هذا القفل 
واملفتـاح عـىل بـاب الكعبـة إىل العهـد 
السـعودي، إىل أن تـم اسـتبدال البـاب 
بأمـر امللك خالد بـن عبدالعزيز، وذلك 

يف سنة 1398هـ.
وكذلك تم اسـتبدال الفقل واملفتاح 
تبعـًا للباب وهو الذي كان موجودا قبل 

استبداله أمس.

ولقـد متـت صناعـة القفـل اجلديـد 
بنفس مواصفات القفل القديم، والذي 
يعود إىل عهد السـلطان عبداحلميد سنة 
1309هــ، وذلك بام يناسـب التصميم 
اخلاص بالباب اجلديد ومع زيادة ضامنة 

اإلغالق دون احلاجة إىل صيانة.
 يذكـر أّن الكثري من النـامذج تباع يف 
أماكـن متفرقـة مـن العامل، وسـبق وبيع 
مفتـاح للكعبـة املرشفة يعـود إىل القرن 
الثاين عرش بـ9.2 مليون جنيه إسرتليني 
)18.1 مليـون دوالر( مسـجاًل بذلك 
رقاًم قياسـيًا جديدًا لعمل فني إسـالمي 

يباع يف مزاد.
 واملفتـاح منقوش عليه عبارة تقول: 
إّن هـذا مـا تـم عملـه لبيـت اهلل احلرام 
خالل حكـم اإلمام ابن اإلمـام املقتدي 
أيب جعفـر املسـتنرص أيب العبـاس عـام 

573 هجرية.
 وذكـرت وكالة »رويـرتز« أّن هناك 
كلهـا  للكعبـة  مسـجاًل  مفتاحـًا   58
يف   54 منهـا  متاحـف،  يف  معروضـة 
متحف »توبكايب« يف اسطنبول واثنان يف 
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جمموعة هناد السعيد، و واحد يف متحف م

اللوفر بباريس، و واحد يف متحف الفن 
اإلسالمي بالقاهرة.

آل الشييب والتشريف السماوي
إّن مهـام السـدانة هـي مهـام رشيفة 
املفتـاح  محلـة  الشـيبي  أرسة  ولـدى 
هـذه  أفـراد  بـني  وترتيبـات  تنظيـامت 
األرسة، حيـث تعطـى السـدانة لألكـرب 
سـنًا وله حـق التوكيـل والتفويض عند 

الظروف املختلفة.
مـن جهته يقـول عبدالقادر الشـيبي 
كبري سـدنة الكعبة املرّشفـة، إّن اإلعداد 
لغسـل الكعبة يتم قبل شـهر عىل األقل 
من املوعد املحّدد هلذا اإلجراء املتعارف 
عليه، فيام تتم كسوة قبلة املسلمني بثوب 

جديد يف التاسع من ذي احلجة سنويًا.
الكسـوة  التفاصيـل:  بعـض  وعـن 
الداخليـة للكعبـة تأخـذ حاليـًا اللـون 
األخرض، وتسـمى »الكسوة اخلرضاء«، 
بعـد أن كان لوهنا أمحر حتـى بداية عهد 
امللـك فيصل بـن عبدالعزيز، الذي تغرّي 

يف عهده لون الكسوة الداخلية إىل اللون 
األخرض حتى اآلن.

ويصف الشيبي الكعبة من الداخل: 
بأهنا »عبارة عن أرض عىل شـكل مربع 
من الرخام وكذلك جدارها، والنصف 
األعـىل من اجلـدار ُمغطى بثـوب حرير 
أخرض وحتتوي عـىل ثالثة أعمدة محراء 
اهلدايـا  بعـض  هبـا  ومعلـق  بوسـطها، 
املقدمة من اخللفاء والسـالطني سـابقًا، 
ثـم بعـد ذلـك الكسـوة اخلـرضاء التي 
تغطي باقـي اجلدران والسـقف كذلك 
ويعلق عىل جدراهنا الداخلية ما يقارب 
15 فانوسًا قدياًم، وبداخل الكعبة يشعر 
اإلنسـان براحـة كبـرية ومعظـم الذين 
يدخلوهنا يسـجدون ويبكـون فورًا من 
شدة اخلشـوع ونخرجهم منها بصعوبة 

شديدة«.
وحول املواقف يؤكد أهنم يواجهون 
الكثـري مـن اإلحراجـات، نظـرًا لكثرة 
الكعبـة  دخـول  يف  والراغبـني  الـزّوار 
والطريقة املعتادة هي أن تقوم إمارة مكة 
املكّرمة بالرتتيب مع كبري السـدنة لعمل 
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تصاريح للدخول.)))

على  تؤثر  ال  املطاف  توسعة   .12
أداء املعتمرين150 ألف طائف يف 

الساعة.
دشـن الرئيس العام لشؤون املسجد 
الدكتـور  النبـوي  واملسـجد  احلـرام 
السـديس  عبدالعزيـز  بـن  عبدالرمحـن 
ورشـة العمل املمهدة النطالق مرشوع 

خادم احلرمني الرشيفـني، لزيادة الطاقة 
االسـتيعابية لصحـن املطـاف، بحضور 
نائـب الرئيـس العـام لشـؤون املسـجد 

1. جريدة الوطن 2012/12/1

احلـرام الدكتور حممد بـن نارص اخلزيم، 
وبعض قيـادات الرئاسـة، وقيادات من 
قوة أمن املسجد احلرام، والدفاع املدين، 

وجمموعة بن الدن السعودية.
وأكـد السـديس، يف كلمته، رضورة 
وأداء  املـرشوع  تنفيـذ  بـني  املواءمـة 
عـىل  شـعائرهم  واملصلـني  الطائفـني 
أكمل وجه، مؤكـدًا عىل أنه ينبغي أن ال 
تؤثـر مسـرية املـرشوع يف أداء املعتمرين 

نسـكهم من الطواف والسعي والصالة 
بكل طمأنينة ويرس.

احلـرص  عـىل  السـديس  وركـز 
وااللتزام بأعىل معايري األمن وأدق نظم 
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السالمة، مشـددًا عىل رضورة املحافظة م

عىل نظافـة املطاف وصيانتـه من األتربة 
والغبار، وحماولة إنجاز املرشوع يف املدة 

التي وجه هبا خادم احلرمني الرشيفني.
وبني السديس أّن الطاقة االستيعابية 
للمرشوع ستصل إىل 150 ألف طائف، 
مشريًا إىل أّن املرشوع يمّر بثالث مراحل 
كل عـام مرحلـة، ويشـتمل عىل إنشـاء 
السـعودية  التوسـعة  فـوق  مسـتويات 
إىل  األروقـة  مسـتوى  وإنـزال  األوىل، 
املسـتوى الـذي عليـه صحـن املطـاف 
مـن  خاليـه  مسـاحات  وإجيـاد  حاليـًا، 

العوائق داخل األروقة.
وأبان السـديس أّن املرشوع يشتمل 
عـىل منظومـة متكاملة لطواف وسـعي 
ذوي االحتياجات اخلاصـة، باإلضافة 
املشـاة  جسـور  شـبكة  منظومـة  إىل 
اخلارجية، التي ستسهم يف تنظيم حركة 

احلشود داخل املسجد احلرام.
كـام يتضمـن املـرشوع العديـد مـن 
التـي  والتكميليـة  األساسـية  األنظمـة 
سـتحدث بـإذن اهلل نقلـة نوعيـة كربى 

التـي سيسـتفيد  يف منظومـة اخلدمـات 
منهـا كل قاصد للمسـجد احلرام. وكان 
السديس يف بداية الورشة قد رفع شكره 
والعاملني يف الرئاسة ملقام خادم احلرمني 
الرشيفـني النطالق هذا املـرشوع الذي 
يؤمل أن يسـهل انسيابية حركة الطائفني 
يف ذروة الزحـام، وأن يمكـن احلجـاج 
واملعتمرين والطائفني من أداء مناسكهم 

بكل يرس وسهوله وانسيابية.
يذكـر أّن املرحلـة األوىل للمـرشوع 
سـتبدأ مـن الناحيـة الرشقيـة التـي متثل 
عنق زجاجة، وهي التي حتاذي املسعى، 
وستشـمل هذه املرحلة النصف الشاميل 
الرشقـي مـن املسـجد احلـرام، وتنتهي 
يف الناحيـة اجلنوبية مقابل سـالمل الصفا 

الكهربائية.)))

*  *  *

السـبت  العـكاظ/  جريـدة   .1
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