
أّول بيت
رافد الفاضل



َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  )إِنَّ َأوَّ
َة ُمباَركًا َوُهدًي لِْلعاَلِميَن(.)1( بَِبكَّ

إنه األول يف املوقع األهم، واألول 
يف اخل��ري والعطاء، واألول يف أماكن 
احلرام،  املسجد  إنه  العبادة وبيوتها، 
ذل��ك امل��كان املق��دس الواقع يف 
قلب الدنيا يف قل��ب مكة املكرمة، 
قلب احلرم املك��ي، القلب النابض 
قبلة  املشرفة،  الكعبة  تتوّسطه  الذي 
املسلمني أينما كانوا، ومركز شعائراهلل 
األخرى ال��يت يقوم به��ا الناس يف 
احلج والعمرة.   . إنه أرض  اهلل احلرام 
املباركة وآيات��ه البينات اليت راحت 
تشكل مبجموعها بيت اهلل املخّصص 
للعبادة للطائفني والعاكفني والركع 
الس��جود حيث فرض اهلل احلج إليه 
ملن اس��تطاع إليه س��بياًل.   . وجعله 
مباركًا وجعله ه��دى للعاملني، وهو 
بالتال��ي بيت مب��ارك تضاعف فيه 
احلس��نات، وتتن��زل في��ه الرمحات، 
وتتعاظم فيه الدرجات وبيت صالح 

وهداية للن��اس أمجعني.   . وهو مثابة 
األمن للخائفني )َوَم��نْ َدَخَلُه كاَن 
آِمنًا( منذ أن بناه خليل اهلل إبراهيم 

وإمساعيل8.
» فهذا هو البيت كما يقول س��يد 
قطب الذي اختاره اهلل للمس��لمني 
قبل��ة.   . وهو بي��ت اهلل الذي جعل 
له ه��ذه الكرامة   . وه��و أول بيت 
أقي��م يف األرض للعبادة   . وهو بيت 
أبيهم إبراهيم، وفيه ش��واهد على 
بناء إبراهيم له   . واإلس��الم هو ملة 
إبراهي��م   . فبيته ه��و أوىل بيت بأن 
يتجه إليه املس��لمون   . وه��و مبثابة 
األمان يف األرض   . وفيه هدى للناس، 

مبا أنه مثابة هذا الدين..   . « .
»فال  فيقول:  املكارم  الش��يخ  وأما 
عج��ب إذن أن تك��ون الكعبة قبلة 
للمسلمني، فهي أول مركز للتوحيد، 
وأقدم معبد بين على األرض ليعبد 
فيه اهلل سبحانه ويوّحد، بل مل يسبقه 
أي معب��د آخر قبله، إن��ه أول بيت 
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وض��ع للناس وألجل خ��ري اجملتمع 
اإلنساني يف نقطة من األرض حمفوفة 
بال��بكات، غنية باخل��ريات، وضع 
ليكون جمتمع الناس، وملتقاهم..   .« .

 إن املصادر اإلس��المية والتارخيية 
والق��ول ما زال للش��يخ حتدثنا بأن 
الكعبة تأّسس��ت على يدي آدم7 
ثّم تهدمت بس��بب الطوفان الذي 
وق��ع يف عهد النيب ن��وح، ثّم جدد 
بناءه��ا الن��يب العظي��م إبراهي��م 
اخلليل7؛ فه��ي إذن عريقة عراقة 

التاريخ البشري.
والش��ّك أن اختيار أع��رق بيت 
ُاس��س للتوحيد من أجل أن يكون 
قبلة للمس��لمني، أوىل وأفضل من 
اختيار أية نقطة ُأخ��رى وأي مكان 

آخر.
ه��ذا، ومّما جيدر االنتباه إليه هو أن 
)الكعبة( واليت تس��مى يف تسمية 
ُأخرى ب�)بيت اهلل( وصفت يف هذه 
اآلي��ة بأنها )بيت للن��اس(، وهذا 

التعبري يكش��ف ع��ن حقيقة هامة 
وه��ي: أن كّل ما يكون باس��م اهلل 
ويكون له، جيب أن يكون فى خدمة 
الناس من عب��اده، وأن كّل ما يكون 
خلدم��ة الناس وخ��ري العباد فهو هلل 

سبحانه.
كما تتض��ح ضمن ما نس��تفيده 
م��ن هذه اآلي��ة قيمة األس��بقية يف 
جمال العالقات ب��ني اخللق واخلالق، 
ولذل��ك ند القرآن يش��ري يف هذه 
اآلية إىل أس��بقية الكعبة على مجيع 
تارخيه��ا  اأُلخ��رى، وإىل  األماك��ن 
الزمن،  الطويل الضارب يف أعماق 
معتبًا ذلك أول وأهم ما تتس��م به 
الكعب��ة من الفضائ��ل واملزايا..   . « 
وس��نذكر بعض أقوال املفسرين يف 

اآلتي .)2(
و يق��ول الكات��ب احلجازي عمر 
املضواحي ذو االهتمام بالكتابة عن 

األماكن املقدسة وتارخيها :
إن من أس��رار الكعب��ة أنها صرة 
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األرض وموصول��ة بالبيت املعمور 
يف الس��ماء الس��ابعة، وأول بي��ت 
إبراهي��م وابنه  بناه  للن��اس  وضع 
إمساعيل8، وليس هناك يف الكون 
بقعة أكثر مهابة وقدس��ية من هذه 

احلجرة املكعبة.   . 
وع��ن موضوع العب��ادة والكعبة 
يق��ول:.   . مل تعب��د يف تارخيه��ا من 
دون  اهلل قط، فقد كان العرب يعبدون 
األصنام واألوثان حوهلا ومل خيصوها 
أبدًا بالعبادة، حّج إليها كل األنبياء، 
وجمرد النظر إليه��ا عبادة تعادل أجر 

عابد يف غري مكة.
ثم يضيف املضواحي عما سجله 
قلمه عن ه��ذه البقعة اليت توصف 

بأنها قدس األقداس اإلسالمية: 
حول الكعبة ثالثة أسرار ال يوجد 
مثيل هلا يف األرض، احلجر األس��ود، 
ومقام إبراهي��م، وهما ياقوتتان من 
يواقيت اجلنة، وبئ��ر زمزم وهو نهر 
من أنهار اجلنة ينبع عينه املتدفق من 

حتت أعتاب احلجر األسود.

حبث لغوي يف اآلية الكرمية
اللغة: بكة: لغة يف مكة ومسيت مكة 
ألنها قليلة امل��اء تقول العرب: مك 
الفصيل ضرع أمه وأمكه إذا امتص 
ما فيه من الل��نب   . ويف القاموس ما 
ي��دل على أنها مسي��ت بذلك ألنها 
متك الذن��وب أي متحوها وتزيلها   . 
وذكروا أيض��اً: أن أصل بكة البك 
وهو الزحم، يقال: بكه يبكه بكًا إذا 
زمحه ويباك الن��اس إذا ازدمحوا فيها 

قال: 
إذا الشريب أخذته االكه

بكه يبك  حت��ى  فخله 
للطواف  الن��اس  مزدحم  فبكة 
وه��و ما حول الكعب��ة من داخل 
املسجد احلرام   . وقيل: مسيت بكة 
ألنها تبك أعناق اجلبابرة أي تذهلم 
وتهلكهم إذا أحلدوا فيها بظلم ومل 

ميهلوا   . 
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هذا وإن اش��تقاق مكة جيوز أن 
يكون كاش��تقاق بكة وإبدال امليم 
من الب��اء كقول��ه: »ضربة الزب 
والزم«، وجيوز أن يكون من قوهلم: 
أمت��ك الفصيل ما يف ضرع الناقة 
إذا مص مصًا شديدًا حتى ال يبقى 
منه ش��يء، ومك املشاش مكًا إذا 
متش��ش بفيه فسميت مكة بذلك 

لقلة مائها ..
وأصل البكة الثبوت من قوهلم 
ب��رك بروكًا أو بركًا إذا ثبت على 
حال��ه، فالبكة ثبوت اخلري بنمّوه، 
ومنه البكة ش��به احلوض ميسك 
املاء لثبوت��ه فيه، ومنه قول الناس: 
تب��ارك اهلل لثبوته مل يزل وال يزال 

وحده   . 

وقفة إعرابية مع اآلية:
َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  )إِنَّ َأوَّ

َة ُمباَركًا َوُهدًي لِْلعاَلِميَن(. بَِبكَّ
كالم مستأنف مسوق للداللة على 

أن أول مس��جد وض��ع للناس هو 
املس��جد احلرام ثم البيت املقدس، 

وأول من بناه إبراهيم7   . 
وإّن وامسه��ا وبيت مض��اف إليه، 
ووضع فعل م��اض مبين للمجهول 
ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره: 
هو، وللناس جار وجم��رور متعلقان 
بوضع، واجلملة صفة لبيت، وللذي 
الالم املفتوحة هي املزحلقة، والذي 
اس��م موصول يف حمل رفع خب إن، 
وببكة جار وجمرور متعلقان مبحذوف 
ال حمل له ألنه صلة املوصول، ومباركًا 
حال من اسم املوصول أو من الضمري 
املس��تكن يف متعلق اجلار واجملرور، 
وهدى عطف على مباركاً، وللعاملني 
جار وجمرور متعلقان بهدى، أي هاديًا 

هلم)3(.   . 

وذكروا يف أسباب النزول
تفاخر املس��لمون واليهود فقالت 
اليه��ود: بيت املق��دس أفضل من 
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الكعب��ة ألن��ه مهاج��ر األنبياء ويف 
املسلمون:  وقال  املقدس��ة   .  األرض 
بل الكعب��ة أفضل   . فأنزل اهلل تعاىل 

هذه اآلية)4(   . 

اآلية وأقوال املفسرين
قب��ل أن نتعرض إىل بعض أقوال 
املفس��رين نلقي ضوءًا بسيطًا على 

مفردات اآلي��ة املباركة؛ فاآلية تتوفر 
على خصائص رائع��ة هي صفات 
للبيت فإضاف��ة إىل أنه وصف بأول 

بيت ظهر على وج��ه األرض فيما 
حيمل��ه من مزاي��ا عالي��ة وأهداف 
راح  عظيم��ة،  وفضائ��ل  س��امية 
يتحل��ى مبزاي��ا أخرى وه��ي كونه 
النماء  )مباركًا( والبكة تع��ين لغًة 
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واخلري والزيادة والس��عادة والرفعة، 
ونظ��رًا لعدم وج��ود حتديد هلا فهي 
واس��عة ولعدم وج��ود ما خيصصها 
بنوع فهي تش��مل املعنوية واملادية.   . 
وكون��ه )هدى للعاملني( واهلدى لغة 
بلطف  والداللة  والطريق  الرش��اد 
إىل م��ا يوصل إىل املطل��وب، وهنا 
جيد اإلنس��ان ما يدّله على دين اهلل 

ومغفرته ورضوانه ..   . 
األق��وال بني كونه  اختلفت  وقد 
أول بي��ت وضع للن��اس، يعبد اهلل 
فيه مباركًا وهدى للعاملني ببكة وبني 
أنه ه��و أول بيت وضع يف األرض، 
وقيل: قبلها بألفي عام، وكانت زبدة 
بيض��اء على املاء ألنه قد كانت قبله 
بيوت كث��رية   . وبني أن��ه خلق قبل 
مجيع األرضني، أو عند خلق السماء 
واألرض، ث��م دِحيت األرضون من 
حتته   . أو ه��و موضع الكعبة، موضع 

أّول بيت وضعه اهلل يف األرض.
فقد روي عن علي بن احلسني7: 

أن اهلل تعاىل وضع حتت العرش بيتًا 
وهو البيت املعم��ور، وأمر املالئكة 
أن يطوف��وا ب��ه، ثم أم��ر املالئكة 
الذين هم س��كان األرض أن يبنوا 
يف األرض بيت��اً عل��ى مثاله وقدره، 
فبن��وا وامسه الض��راح، وأمر َمْن يف 
األرض أن يطوفوا ب��ه كما يطوف 

أهل السماء بالبيت املعمور.
وروي أن املالئك��ة بنوه قبل خلق 
آدم بألف��ي ع��ام، وكان��وا حيّجونه، 
فلما حجه آدم، قال��ت املالئكة: بر 
حجك يا آدم، حججن��ا هذا البيت 
قبلك بألف عام، وي��ُروى عن ابن 
عباس أنه قال: أراد به أنه أول بيت 
بن��اه آدم يف األرض، وقيل: هو أول 
بيت مب��ارك وضع يف األرض هدى 
للناس، يروى ذلك عن علي بن أبي 
طالب7، قال الضحاك: أول بيت 
وضع فيه البك��ة   . وقيل: أول بيت 
وضع للناس حي��ج إليه   . وقيل: أول 
بيت جعل قبلة للناس   . وقال احلسن 
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والكليب: معناه: أول مسجد ومتعبد 
وضع للناس يعب��د اهلل فيه كما قال 
اهلل تع��اىل: )ِفي ُبُي��وٍت َأِذَن اهلُل َأْن 

ُتْرَفَع( يعين املساجد.
وبع��د هذه اإلش��ارات املختصرة 
نقرأ ما يقوله كل من صاحب امليزان 
وتفس��ري األمثل خبصوص أنه أول 

بيت وكونه مباركًا وهدى للعاملني.

السيد الطباطبائي يف ميزانه
و املس��تفاد من اآلية إن أول بيت 
أنهم مجعوا يف ش��بهتهم بني شبهة 
النسخ وبني انتساب احلكم إىل ملة 
إبراهيم فيكون حمصل الش��بهة: أن 
الكعبة كيف ميكن أن يكون قبلة يف 
ملة إبراهيم م��ع أن اهلل جعل بيت 
املقدس قبلة، وهل ه��ذا إال القول 
حبكم نس��خي يف ملة إبراهيم احلقة 

مع كون النسخ حمالًا باطاًل؟
و اجل��واب: إن الكعب��ة موضوعة 
للعب��ادة قبل غريه��ا كبيت املقدس 

فلق��د بناها إبراهيم من غري ش��ك 
ووضعها للعبادة، وفيها آيات بينات 
تدل على ذلك كمقام إبراهيم، وأما 
بي��ت املقدس فبانيه س��ليمان وهو 

بعد إبراهيم بقرون.
َل َبْيٍت ُوِضَع  قوله تع��اىل: )إِنَّ َأوَّ
��َة( إىل آخر اآلية،  لِلنَّ��اِس َللَِّذي بَِبكَّ
البيت معروف، واملراد بوضع البيت 
للن��اس وضعه لعبادته��م وهو أن 
جيعلوه ذريعة يتوسل به إىل عبادة  اهلل 
س��بحانه، ويس��تعان به فيه��ا بأن 
يعبد اهلل فيه، وبقصده واملس��ري إليه 
وغري ذلك، والدلي��ل على ذلك ما 
يشتمل عليه الكالم من كونه مباركًا 
وهدى للعاملني وغري ذلك، ويش��عر 
به التعبري ع��ن الكعبة بالذي ببكة 
فإن في��ه تلوحيًا إىل ازدح��ام الناس 
عنده يف الطواف والصالة وغريهما 
من العبادات واملناس��ك، وأما كونه 
أول بيت ب��ين على األرض ووضع 
لينتفع به الناس فال داللة على ذلك 
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من جهة اللفظ.
و املراد ببك��ة أرض البيت مسيت 
بكة الزدحام الناس فيها، ورمبا قيل: 
إن بك��ة هي مكة، وأن��ه من تبديل 
امليم ب��اء كما يف قوهلم: الزم والزب 
ورامت ورات��ب وحنو ذلك، وقيل: هو 
اس��م للحرم، وقيل: املسجد، وقيل: 

املطاف.
و املباركة مفاعلة من البكة وهي 
اخلري الكث��ري، فاملباركة إفاضة اخلري 
الكثري عليه وجعل��ه فيه، وهي وإن 
الدنيوية  ال��بكات  تش��مل  كانت 
واألخروية، إال أن ظاهر مقابلتها مع 
قوله: )ُهدًي لِْلعاَلِميَن( أن املراد بها 
إفاضة ال��بكات الدنيوية وعمدتها 
وفور األرزاق وتوفر اهلمم والدواعي 
إىل عمرانه باحلج إليه واحلضور عنده 
واالح��رتام له وإكرامه فيؤول املعنى 
إىل ما يتضمنه قول��ه تعاىل يف دعوة 

إبراهيم: 
يَِّتي ِبواٍد  )َربَّنا إِنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ

ِم  َغْي��ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيتِ��َك اْلُمَحرَّ
الَة َفاْجَعْل َأْفئَِدًة  َربَّنا لُِيقِيُم��وا الصَّ
َواْرُزْقُهْم  إَِلْيِه��ْم  َتْهِوي  النَّاِس  ِمَن 

ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن()5(.
وكونه ه��دى هو إراءت��ه للناس 
س��عادة آخرته��م، وإيصال��ه إياهم 
إىل الكرام��ة والق��رب والزلفى مبا 
وضعه  اهلل للعبادة، ومبا ش��رع عنده 
من أقسام الطاعات والنسك ومل يزل 
منذ بناه إبراهيم مقصدًا للقاصدين 

ومعبدًا للعابدين..   . 
فهو هدى جبمي��ع مراتب اهلداية 
آخذة من اخلطور الذهين إىل االنقطاع 
التام الذي ال ميسه إال املطهرون من 

عباد اهلل املخلصني.
على أنه يهدي عامل املس��لمني إىل 
س��عادتهم الدنيوية اليت هي وحدة 
الكلم��ة وائت��الف األمة وش��هادة 
منافعه��م، ويه��دي ع��امل غريه��م 
بإيقاظه��م وتنبيهه��م إىل مث��رات 
ه��ذه الوح��دة وائت��الف الق��وى 
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املختلفة  املتشتتة.
ومن هن��ا يظه��ر أواًل: أنه هدى 
إىل س��عادة الدني��ا واآلخرة كما أنه 
هدى جبميع مراتب اهلداية، فاهلداية 

مطلقة.
وثانياً: أنه ه��دى للعاملني ال لعامل 
خاص ومجاعة خمصوصة كآل إبراهيم 
أو العرب أو املسلمني؛ وذلك ملا فيه 

من سعة اهلداية.

الشيخ املكارم الشريازي يف أمثله
»املب��ارك« يعين كثري اخلري والبكة، 
وإنا كانت الكعب��ة املعظمة مباركة 
ألنها تعت��ب حبق واح��دة من أكثر 
نق��اط األرض بركة وخريًا، س��واء 

اخلري املادي، أم املعنوي.
وأما البكات املعنوية اليت تتحلى 
بها هذه األرض وه��ذه املنطقة من 
اجتم��اع احلجيج فيه��ا، وما ينجم 
عن ذلك من حركة وتفاعل ووحدة، 
وما يصحب��ه من جاذبية ربانية حتيي 

األنفس والقلوب وخاصة يف موسم 
احلج فمما ال خيفى على أحد.

ول��و أن املس��لمني مل يقص��روا 
اهتمامه��م يف موس��م احل��ج على 
اجلانب الص��وري هلذه الفريضة بل 
أحيوا روحها، والتفتوا إىل فلسفتها، 
التضحت حينذاك البكات املعنوية، 
وجتلت للعي��ان أكثر فأكثر، هذا من 

الناحية املعنوية.
وأما من الناحي��ة املادية، فإن هذه 
املدين��ة رغم أنه��ا أقيمت يف أرض 
قاحل��ة ال ماء فيها وال عش��ب، وال 
صالحي��ة فيه��ا للزراع��ة والرعي 
بقيت على طول التاريخ واحدة من 
أكثر املدن عمران��ًا وحركة، وكانت 
دائمًا من املناطق املؤهلة خري تأهيل 

للحياة، بل وللتجارة أيضاً.
أج��ل، إن الكعبة ه��دى للعاملني 
فه��ي جتت��ذب املاليني م��ن الناس 
الذي��ن يقطع��ون إليه��ا البح��ار 
فج  كّل  والوهاد، ويقصدونه��ا من 
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عمي��ق ليجتمعوا يف ه��ذا امللتقى 
العب��ادي العظي��م، وه��م بذل��ك 
يقيمون ه��ذه الفريضة فريضة احلّج 
اليت مل تزل ت��ؤدى جبالل عظيم منذ 

عهد اخلليل7.
ولقد كانت هذه البنية معظمة أبدًا 
حّتى من قبل العرب اجلاهليني، فهم 
كانوا حيجون إليها وإن مزجوا مناسك 
احلّج ببع��ض خرافاتهم وعقائدهم 
الباطلة، إالَّ أنه��م ظلوا أوفياء هلذه 
املناسك على أنها دين إبراهيم، وقد 
كان هلذه املناسك واملراسم الناقصة، 
واخلليطة أحيانًا باخلرافات اجلاهلية، 
أثره��ا يف س��لوكهم، حي��ث كانوا 
يرتدعون بسببها عن بعض املفاسد 
بعض الوقت، وهكذا كانت الكعبة 

سببًا للهداية حّتى للوثنيني...
إن هلذا البيت من اجلواذب املعنوية 
ما ال يس��تطيع أي أح��د أن يقاومها 

ويصمد أمام تأثريها األّخاذ.
إن يف هذا البي��ت معامل واضحة 

وعالئم ساطعة لعبادة اهلل وتوحيده، 
ويف تل��ك النقطة املباركة من اآلثار 
املعنوي��ة ما يبه��ر العي��ون ويأخذ 
مبجامع القلوب   . وإن بقاء هذه اآلثار 
واملعامل رغم كيد الكائدين وإفس��اد 
املفس��دين الذين كانوا يسعون إىل 
إزالتها وحموها ملن تلك اآليات اليت 
يتحدث عنها القرآن يف هذا الكالم 

العلوي.

الكعبة والروايات
ه��ذه جمموعة م��ن الروايات اليت 
تلقي بظالهلا على هذا املكان املبارك 
رأينا ذكرها كما ه��ي من مصادرها 

احلديثية :
1- روي أنه إنا مسيت كعبة ألنها 
مربعة، وص��ارت مربعة ألنها حبذاء 
البي��ت املعمور وه��و مربع، وصار 
البيت املعم��ور مربع��ًا ألنه حبذاء 
العرش وهو مرب��ع، وصار العرش 
مربعاً، ألن الكلمات اليت بين عليها 
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اإلس��الم أربع وهي: س��بحان اهلل، 
واحلم��د هلل، وال إل��ه إال اهلل، واهلل 

أكب   . 
2- ووضع البيت يف وسط األرض 
ألنه املوضع ال��ذي من حتته دحيت 
الف��رض ألهل  األرض، وليك��ون 

املشرق واملغرب يف ذلك سواء .
3- ويف الدر املنث��ور، أخرج ابن 
املن��ذر واب��ن أبي حامت م��ن طريق 
الشعيب عن علي بن أبي طالب7، 
َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس  يف قوله: )إِنَّ َأوَّ
َة(، ق��ال: كانت البيوت  َللَّ��ِذي بَِبكَّ
قبل��ه ولكن��ه كان أول بيت وضع 

لعبادة  اهلل.
أمري  ابن شهرآش��وب عن  وعن 
َل  املؤمنني7، يف قوله تعاىل: )إِنَّ َأوَّ
َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس...( فقال له رجل: 
أهو أول بي��ت؟ قال: ال قد كان قبله 
بيوت، ولكنه أول بيت وضع للناس 
مب��اركاً، فيه اهلدى والرمحة والبكة   . 
وأول من بن��اه إبراهيم، ثم بناه قوم 

من العرب من جرهم، ثم هدم فبنته 
العمالقة ثم هدم فبناه قريش.

4- ع��ن خالد بن عرعرة قال: قام 
رجل إىل عل��ي7 فقال: أال حتِدثين 
ع��ن البيت: أهو أول بيت وضع يف 

األرض؟ 
قال: ال، ولكنه أول بيت وضع فيه 
البكة مقام إبراهيم، ومن دخله كان 
آمناً   . وذكر متام اخل��ب يف كيفية بناء 

إبراهيم البيت.
5- عن مساك، عن خالد بن عرعرة 
قال: قام رجل إىل علّي7 فقال: أال 
ختبني عن البي��ت؟ أهو أول بيت 

وضع يف األرض؟ 
فقال: ال، ولكنه أول بيت وضع يف 
البكة مقام إبراهيم، ومن دخله كان 

آمناً.
6- ويف رواي��ة عن أب��ي عبداهلل 
الصادق7 قال: موضع البيت بكة، 

والقرية مكة.
ويف العل��ل، ع��ن الص��ادق7: 
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موضع البيت بكة، والقرية مكة.
وفيه، أيضًا عنه7: إنا مسيت بكة 

بكة ألن الناس يبكون فيها.
أقول: يعين يزدمحون.

وفي��ه، عن الباق��ر7: إنا مسيت 
مك��ة بكة ألن��ه يبك به��ا الرجال 
والنس��اء، واملرأة تصلي بني يديك، 
وعن ميينك، وعن مشالك ومعك وال 
بأس بذلك إنا يكره ذلك يف س��ائر 

البلدان.
و فيه، عن الباقر7 قال: ملا أراد  اهلل 
أن خيلق األرض أمر الرياح فضربن 
م��نت املاء حتى صار م��وجًا ثم أزبد 
فصار زبدًا واحدًا فجمعه يف موضع 
البيت ثم جعله جب��اًل من زبد ثم 
دحى األرض من حتته، وهو قول اهلل: 
}إن أول بيت وض��ع للناس للذي 
ببكة مباركًا{، ف��أول بقعة خلقت 
من األرض الكعبة، ثم مدت األرض 

منها.
7- ع��ن أبي َذر، رض��ي اهلل عنه، 

قال: »قلت: يا رسول اهلل، أي مسِجد 
وضع يف األرض أول؟

 قال: »املسِجد احلرام«   . 
قلت: ث��م َأي؟ ق��ال: »املس��ِجد 

األقصى«   . قلت: كم بينهما؟
 قال: »أربعون سنة«   . 

قلت: ثم أي؟ 
قال: ُث��م حيث أدرك��ت الصالَة 

َفصل، فكلها مسجد«.
8- أخبن��ا إبراهي��م ب��ن يزيد 
التيمي، ع��ن أبيه، قال مسعت أبا ذر 
يقول: قلت: يا رسول اهلل! أي مسجد 

وضع يف األرض أواًل؟
قال: »املسجد احلرام، قلت: ثم أي؟ 
قال: املسجد األقصى قلت: كم كان 
بينهما؟ قال: أربعون س��نة، ثم أينما 
أدركْت��َك الصالة بع��د فصل، فإن 

الفضل فيه«   . 
9- ع��ن ابن عباس قال: مكة من 
الف��ج إىل التنعيم، وبكة من البيت 

إىل البطحاء.
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وأما خبصوص م��ا ورد يف بعض 
الروايات عن دحو األرض من حتت 
الكعبة، فالس��يد الطباطبائي يذهب 
اىل ع��دم خمالفتها للكت��اب حيث 
يق��ول: واألخبار يف دحو األرض من 
حتت الكعبة كثرية، وليس��ت خمالفة 
للكت��اب، وال أن هناك برهانًا يدفع 
ذلك غري ما كان��ت تزعمه القدماء 
من علماء الطبيعة أن األرض عنصر 
بس��يط قديم، وقد بان بطالن هذا 

القول مبا ال حيتاج إىل بيان.
ثم يقول: »و هذا تفسري ما ورد من 
الرواي��ات يف أن الكعبة أول بيت، 
أي بقعة يف األرض، وإن كان الظاهر 
من اآلية ما تشتمل عليه الروايتان.   . 
أي رواية ابن ش��هر آشوب ورواية 

الدر املنثور املذكورتان أعاله«   . 

الكعبة والطواف
يف أخبار مكة حديث منسوب إىل 
حممد بن علي بن احلس��ني: ويف 

األع��الم حدثنا اإلم��ام حممد الباقر 
بن اإلمام علي زي��ن العابدين بن 
احلس��ني بن أمري املؤمنني علي بن 
أبي طالب: أنه ق��ال: »كنت مع 
أبي علي بن احلسني مبكة فبينما هو 
يط��وف بالبيت وأن��ا وراءه إذ جاءه 
رجل شرجع من الرجال يقول طويل، 
فوضع يده عل��ى ظهر أبي، فالتفت 
أبي إليه فقال الرجل: السالم عليك 
يا ابن بنت رس��ول اهلل، إني أريد أن 
أسألك، فس��كت أبي وأنا والرجل 
خلفه حتى فرغ من أسبوعه، فدخل 
احلجر، فقام حتت امليزاب، فقمت أنا 
والرجل خلفه فصلى ركعيت أسبوعه 
ثم اس��توى قاع��دًا، فالتف��ت إلّي، 
فقمت فجلس��ت إىل جنبه، فقال: يا 
حممد! فأين هذا الس��ائل؟ فأومأت 
إىل الرجل، فج��اء فجلس بني يدي 
أب��ي فقال له أبي: عم تس��أل؟ قال: 
أس��ألك عن بدء هذا الطواف بهذا 
البي��ت مل كان وأنى كان وحيث كان 
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وكيف كان؟ فق��ال له أبي: نعم من 
أين أنت؟ قال: من أهل الشام، قال: 
أين مسكنك؟ قال: يف بيت املقدس 
الكتاب��ني؟ يعين  ق��رأت  قال: فهل 
الرجل: نعم  ق��ال  التوراة واإلنيل 
قال أبي: يا أخا أهل الش��ام! احفظ 
وال تروين عين إال حقاً؛ أما بدء هذا 
الط��واف بهذا البيت فإن اهلل تبارك 
وتعاىل ق��ال للمالئكة: }إِنِّي جاِعٌل 
ِفي األَْْرِض َخلِيَفًة{ فقالت املالئكة: 
أي رب أخليفة من غرينا ممن يفسد 
فيها ويس��فك الدماء ويتحاسدون، 
ويتباغضون ويتباغون؟ أي رب اجعل 
ذلك اخلليفة منا فنحن ال نفسد فيها، 
وال نسفك الدماء، وال نتباغض، وال 
نتحاس��د، وال نتباغى، وحنن نسبح 
حبمدك، ونقدس لك، ونطيعك، وال 
نعصي��ك   . فقال اهلل تعاىل: إني أعلم 
ما ال تعلمون قال: فظنت املالئكة أن 
ما قالوا ردًا على ربهم عز وجل وأنه 
قد غضب من قوهلم، فالذوا بالعرش، 

ورفعوا رؤوسهم، وأشاروا باألصابع 
يتضرعون، ويبكون إش��فاقًا لغضبه 
س��اعات،  بالعرش ثالث  وطاف��وا 
فنظر اهلل إليهم فنزلت الرمحة عليهم، 
فوضع اهلل تعاىل حت��ت العرش بيتاً 
عل��ى أربع أس��اطني م��ن زبرجد 
وغش��اهن بياقوتة محراء، ومسى ذلك 
البي��ت الضراح، ثم ق��ال اهلل تعاىل 
للمالئكة: طوفوا بهذا البيت ودعوا 
العرش، قال: فطافت املالئكة بالبيت 
وتركوا العرش وصار أهون عليهم 
من الع��رش، وهو البي��ت املعمور 
الذي ذك��ره اهلل عز وجل، يدخله يف 
كل يوم وليلة سبعون ألف ملك ال 
يعودون فيه أبدًا، ثم إن اهلل سبحانه 
وتعاىل بعث مالئكة فقال هلم: أبنوا 
لي بيت��ًا يف األرض مبثال��ه وقدره، 
فأمر اهلل سبحانه من يف األرض من 
خلقه أن يطوفوا به��ذا البيت كما 
يطوف أهل السماء بالبيت املعمور، 
فقال الرجل: صدق��ت يا ابن بنت 
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رسول اهلل9 هكذا كان«)6(.

الكعبة موقعاً وتأرخيياً 
نبدأ أواًل بذكر موقع الكعبة املشرفة، 
فهي أصل مدينة مكة املكرمة، وتقع 
يف وسط املسجد احلرام على شكل 
حج��رة كبرية مرتفع��ة البناء مربعة 
الشكل، ويبلغ ارتفاعها مخسة عشر 
مرتًا، ثم نش��أت حول البيت احلرام 
مدين��ة مك��ة املكرمة ال��يت صارت 
موط��ن قبيلة قري��ش الكبى اليت 
تض��م ثالثًا وعش��رين قبيلة عربية 
ذرية إمساعي��ل7، كما تقع الكعبة 
املش��رفة يف املركز الوس��ط للكرة 
األرضي��ة، ويعلوها يف الس��ماوات 
العل��ى البيت املعمور الذي تطوف 

حوله املالئكة   . 
إن مكة املكرمة تقع غرب احلجاز 
يف أرض حماط��ة باجلب��ال من مجيع 
جهاته��ا، وال يوجد هلا س��وى أربع 
مداخ��ل، ه��ي املدخل الش��مالي 

الش��رقي، ويفض��ي إىل وادي منى، 
واملدخل الش��مالي الغربي ويفضي 
إىل وادي فاطم��ة، واملدخل اجلنوبي 
الغربي  اليمن، واملدخل  ويؤدي إىل 

ويؤدي إىل سيناء جدة   . 
اإلس��المية  املص��ادر  وحت��دث 
والتارخيية أن الكعبة أسسها آدم7 
وهن��اك من يذه��ب إىل أن املالئكة 
ال��يت مل تنقطع عن زيارتها أبدأ منذ 
زياراتها  بذرتها األوىل واس��تمرت 
هلذه البقعة الطاه��رة حتى ورد عن 

ابن عباس:
عل��ى  وق��ف  جبي��ل7  »أن 
رسول اهلل9 وعليه عصابة محراء قد 
عالها الغبار فقال له رسول اهلل9:

 ما هذا الغبار أرى على عصابتك 
أيها الروح األمني ؟ 

ق��ال: إني زرت البي��ت فازدمحت 
املالئكة على الركن، فهذا الغبارالذي 

ترى مما تثري بأجنحتها«)7(.
فاملالئك��ة هم الذين قام��وا ببناء 
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الكعبة يف هذا املكان بأمر الس��ماء 
وبع��د أن أذن هل��م اهلل تعاىل بذلك 
قبل خلق اإلنسان مما يدل على عراقة 
للتهديم  تارخيه��ا وأنها تعرض��ت 
بس��بب الطوفان الذي وقع يف عهد 
إبراهيم  فجدده��ا  ن��وح7  النيب 
اخللي��ل7   . ومن اجلدي��ر ذكره أن 
الكعبة جدد بناؤها اثنيت عشرة مرة.

لقد ظل��ت الكعبة املباركة مندثرة 
زمن��ًا حت��ت الرمال، حت��ى عنّي اهلل 
سبحانه وتعاىل موقع البيت لسيدنا 
إبراهي��م7 وس��اعده يف عمارتها 
س��يدنا إمساعي��ل7، وكان ذل��ك 
من��ذ قرابة أربعة آالف ع��ام، وبناء 
س��يدنا إبراهيم يعتب البناء الثاني 
للكعبة املشرفة، حيث ورد يف القرآن 
الكري��م أن س��يدنا إبراهيم وابنه 
س��يدنا إمساعيل رفعا قواعد البيت، 
مما يدل على أنه كان موجودًا من قبل 
ذلك، وهو البناء الذي شيده املالئكة 

املكرمون؛ 

ويص��ف أب��و الولي��د حممد بن 
عبداهلل بن أمحد األزرقي الكعبة اليت 
بناها إبراهيم7 بأنها كانت بناء ذا 
جوانب أربعة، ارتفاعها تسعة أذرع 
وكان بابها إىل األرض، وجعل سيدنا 
إبراهيم7 يف جدارها حجرًا أسود 
الط��واف حوهلا،  بداية  عالمة على 
ثم أمر اهلل تع��اىل نبيه إبراهيم7 
ب��أن ي��ؤذن يف الناس باحل��ج، وقد 
أمس��ع اهلل تع��اىل مجيع خلق��ه هذا 
النداء.   . وتفضل اهلل سبحانه وتعاىل 
فجع��ل هذا البيت حرمًا طاهرًا آمنًا 
يلجأ إليه الن��اس ويأمنون فيه على 
أنفس��هم   . وأصبح��ت الكعبة بعد 
الس��نة الثانية من اهلج��رة النبوية 
الش��ريفة قبلة املس��لمني، يتجهون 

إليها يف صالتهم.
ه��ذا، وإن اختيار أع��رق البيوت 
وأقدمه��ا ليكون قبلة للمس��لمني، 
يعد أفضل من اختيار أي مكان وأي 
موقع آخر.   . فاآلية تش��ري إىل أسبقية 
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اأُلخرى،  الكعبة على مجيع األماكن 
وإىل تارخيه��ا الطوي��ل الضارب يف 
أعماق الزم��ن، معت��بًا ذلك أول 
وأهم ما تتس��م به اآلي��ة املذكورة، 
وأن هدفه��ا أن تكون للناس، وهي 
بيت اهلل كما تسمى وضعت ألجل 
الناس، وهذا التعبري يكش��ف عن 
حقيقة هامة وه��ي: أن كّل ما يكون 
باس��م اهلل ويكون له، جيب أن يكون 
فى خدمة الناس من عباده، وأن كّل 
ما يكون خلدم��ة الناس وخري العباد 

فهو هلل سبحانه.
وقدم الكعبة وأنها أول بيت وضع 
يف هذه األرض جيعل هلا فضيلة وميزة 

على غريها من البيوت األخرى.
ويتضح ه��ذا مما دار ب��ني اإلمام 
الص��ادق7 وأبي جعف��ر املنصور 
اخلليفة العباسي، وبني اإلمام موسى 
الكاظم7 واملهدي العباسي حينما 
أرادوا توسعة املس��جد احلرام بعد 
أن أخذ عدد املس��لمني يف االزدياد، 

وعلى أث��ر ذل��ك كان يتزايد عدد 
احلجاج والوافدين إىل البيت احلرام، 
وهلذا كان املس��جد احلرام يتعرض 
للتوسعة املستمرة على أيدي اخللفاء 

يف العصور املختلفة.
فقد جاء يف تفس��ري العياش��ي أن 
أبا جعفر املنصور طلب أن يش��رتي 
م��ن أهل مكة بيوته��م ليزيدها يف 
املس��جد، فأبوا فأرغبه��م، فامتنعوا 
فض��اق بذل��ك، فأتى أب��ا عبداهلل 
الص��ادق7 فقال له: إني س��ألت 
هؤالء ش��يئًا من منازهل��م، وأفنيتهم 
لنزيد يف املسجد، وقد منعوني ذلك 
فقد غّم��ين غمًا ش��ديدًا، فقال أبو 
ذلك وحجتك  »أيغمك  عبداهلل7: 
عليهم فيه ظاهرة؟« فقال: ومبا أحتج 
عليهم؟ فقال: »بكتاب اهلل«، فقال: يف 
أي موضع؟ فقال: »قول اهلل عّزوجّل: 

َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  )إِنَّ َأوَّ
َة( بَِبكَّ

قد أخ��بك اهلل أن أول بيت وضع 
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للن��اس هو الذي ببك��ة، فإن كانوا 
هم تولوا قبل البيت فلهم أفنيتهم، 
وإن كان البيت قبله��م فله فناؤه«   . 
فدعاهم أبو جعف��ر املنصور فاحتج 
عليهم به��ذا، فقالوا ل��ه: اصنع ما 

أحببت.
وقد جاء يف ذلك التفسري أيضًا أن 
املهدي العباس��ي ملا بنى يف املسجد 
احل��رام بقي��ت داٌر احت��ج إليها يف 
تربيع املس��جد، فطلبها من أربابها 
فامتنعوا، فس��أل ع��ن ذلك الفقهاء 
ف��كّل قال له: إنه ال ينبغي أن يدخل 
ش��يئًا يف املسجد احلرام غصباً، فقال 
له علي بن يقطني: يا أمرياملؤمنني! لو 
أنك كتبت إىل موسى بن جعفر7 
ألخبك بوجه األمر يف ذلك، فكتب 
إىل والي املدينة أن يسأل موسى بن 
جعف��ر7 عن دار أردنا أن ندخلها 
يف املس��جد احل��رام فامتن��ع علينا 
صاحبها، فكي��ف املخرج من ذلك؟ 
فقال  فقال ذلك ألبي احلس��ن7، 

أبو احلس��ن7: والبّد من اجلواب 
يف ه��ذا؟ فقال له: األم��ر البّد منه، 

فقال له: اكتب:
»بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م، إن 
بالناس  النازلة  الكعبة ه��ي  كانت 
فالناس أوىل بفنائها، وإن كان الناس 
هم النازلون بفن��اء الكعبة فالكعبة 

أوىل بفنائها«.
فلما أتى الكتاب إىل املهدي أخذ 
الكتاب فقبله لفرحه الش��ديد، ثم 
أم��ر بهدم الدار فأتى أهل الدار أبا 
احلسن7 فسألوه أن يكتب هلم إىل 
املهدي كتاب��ًا يف مثن دورهم فكتب 

إليه أن ارضخ هلم شيئًا فأرضاهم.
يقول الشيخ املكارم الشريازي:

»إن يف هاتني الروايتني اس��تدالاًل 
لطيف��ًا يتف��ق متام��ًا م��ع املقاييس 
املعمول بها  القانوني��ة  واملوازي��ن 
أيضاً، فإن االستدالل يقول: إن ملعبد 
تقصده اجلماه��ري كالكعبة، قد بين 
يوم ب��ين على أرض ال أح��د فيها، 
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احل��ق واألولوية يف تل��ك األرض 
بقدر حاجت��ه، وحيث إن احلاجة يوم 
ُاّس��س مل تكن تدع��و إىل أكثر من 
تلك املس��احة اليت أقيم عليها أول 
مّرة كان للناس أن يسكنوا يف حريم 
الكعبة، أما اآلن وقد اشتدت احلاجة 
إىل مساحة أوس��ع كما كانت عليه 
لتس��ع احلجيج، فإن للكعبة احلّق يف 

أن تستخدم أولويتها باألرض«)8(.

وجاء اإلسالم 
حظي��ت الكعبة املش��رفة يف ظل 
ورسوله  اخلالدة  ورس��الته  اإلسالم 
العظيم على مكانة كبرية تتناس��ب 
وما أعدته هلا الس��ماء من دور مهم 
وخط��ري يف بن��اء اإلنس��ان املؤمن 
واجملتمع املؤمن واألمة املؤمنة نفسيًا 
وروحيًا ودينيًا ووعيًا ومعرفة ..   . هلذا 
كان ه��ّم الرس��ول9 وكان هدفه 
األول بع��د االنتص��ار على أعدائه 
مشركي مكة هو إعادة دورها املرسوم 

هلا من��ذ أذان ن��يب اهلل إبراهيم7 
وشّوهوه.   .  املش��ركون  غيبه  والذي 
فأص��در9 أوامره بع��د فتح مكة 
بتطهري الكعبة من األصنام واألوثان 
الكعبة  يكس��و  وراح  والتماثي��ل، 

بكسوة من اليمن، وأمر بتطييبها.
 ومن الثابت أن حدود املس��جد 
احلرام هي الدائ��رة املعروفة، دائرة 
املط��اف نفس��ها، وه��ذه الدائرة مل 
يكن هلا سور وال جدار معني متميز 
وإنا كان��ت بيوت قريش اليت حتيط 
بدائرة املطاف تش��ّكل دور السور   . 
وقد جعلوا ب��ني كل بيتني أو ثالثة 
مم��رًا ومنفذًا يدخل الن��اس منه إىل 

املسجد.
إذن مل يك��ن للكعب��ة يف عه��د 
النيب9 س��ور متميز حييط بها، بل 
كانت بيوت قريش اجملاورة له حتيط 
به��ا وتفتح على املطاف الذي حييط 
جبسم الكعبة، ومل حيدث تغيري يذكر 
يف عمارة الكعبة يف عهد الرسول9 
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وال يف عهد اخلالفة األوىل   . 
وملا كان عهد اخلالفة الثانية، ضاقت 
الكعبة بسبب  املطاف حول  مساحة 
املسلمني اآلتني للحج،  أعداد  زيادة 
فطلب اخلليفة عمر بن اخلطاب من 
أهل قريش أن يفسحوا مكانًا لتوسيع 
املطاف، وذلك بشراء منازهلم املطّلة 
على الكعبة، فلما رفضوا ذلك نزع 
ملكيتها ووضع األموال يف بيت املال 
ملن يطلبها، وهدمت البيوت احمليطة 
باملطاف القديم ووس��عت مس��احة 
املطاف ال��ذي حييط بالكعبة، وحتى 
ال تزحف بي��وت قريش مرة أخرى 
على املطاف الذي حييط بالكعبة قام 
ببناء س��ور حول املطاف من اخلارج 
بارتف��اع قامة اإلنس��ان، وجعل فيه 
ع��ددًا من األب��واب وكان ذلك يف 
الس��نة السابعة عش��رة من اهلجرة 

النبوية الشريفة   . 
ويف ع��ام 26 ه�، أج��رى اخلليفة 
عثمان بن عفان توسعة أخرى حول 

الكعبة املش��رفة وس��ورها حيث مت 
توس��يع املطاف بعد هدم عدد آخر 
من بيوت أهل قريش احمليطة بسورها 
اخلارجي الذي بناه اخلليفة الثاني من 
قبل، كما أنه بنى ألول مرة سقائف 
ثالثة حول مساحة املطاف خّصصها 
الس��قائف  هذه  وكانت  للص��الة، 
ت��ؤدي إىل أروقة ؛ وبهذه التوس��عة 
يك��ون اخلليفة عثمان بن عفان أول 
من بنى مس��جدًا حماطًا بسور حول 

بناء الكعبة املشرفة.
 ومل يكن هلذا املس��جد منب حتى 
أحضر معاوية بن أبي س��فيان منبًا 
معه حني حضوره ألخذ البيعة البنه 
يزي��د من أهل مكة، ووضع املنب يف 

املسجد وكان ذلك عام 47 ه�   . 
ويف الفرتة اليت سيطر فيها عبداهلل 
بن الزب��ري على مكة املكرمة أجرى 
بع��ض التعدي��الت عل��ى عمارة 
الكعبة، وعندما سيطر األمويون مرة 
أخرى على مقاليد احلكم أعادوا بناء 
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الكعب��ة على ما كان��ت عليه وقت 
الرس��ول9 وكان ذل��ك على يد 
احلجاج بن يوسف، من قبل اخلليفة 

عبد امللك بن مروان.
وظل��ت الكعب��ة املش��رفة على 
هذا الش��كل ملدة ال تقل عن ألف 
عام ب��دون تغيري يذك��ر، اللهم إال 
اإلضافات اليت قام بها اخلليفة الوليد 
بن عبد امللك ال��ذي أجرى عمارة 
كبرية يف املس��جد احل��رام، وكذلك 
اإلضافة اليت مت��ت يف عهد اخلليفة 
الكعبة  العباسي، وأصبحت  املهدي 

تتوسط صحن املسجد احلرام   . 

يف عهد املمالي� ك
ومل��ا جاء حك��م املمالي��ك اهتّم 
سالطينهم باملسجد احلرام، واعتنوا 
به ووال��وه باإلص��الح والتجديد، 
فأوقف��وا عليه األراض��ي الزراعية 
والعقارات يف مصر وبالد الش��ام، 
وكان ذلك يف عهد السلطان بيبس 

البندق��داري واملنص��ور ق��الوون، 
والناصر حممد بن قالوون واألشرف 

شعبان..
ومن العم��ارات اهلامة تلك اليت 
ق��ام بها الس��لطان الناصر فرج بن 
برقوق عام 802 ه�، ففي يوم السبت 
28 ش��وال عام 802 ه���، اجتاحت 
احَلْزَوَرة  النريان رباط��ًا عند ب��اب 
باجلانب الغربي من املسجد احلرام، 
ومل تلب��ث الن��ريان أن انتقلت إىل 
سقف املسجد نفسه وعمت اجلانب 
الغربي وأجزاء من الرواقني املقدمني 
من اجلانب الش��امي، وأدى احلريق 
إىل ختريب ثلث املسجد وتدمري مائة 
وثالثني عمودًا من أعمدة املسجد، 
فقام السلطان الناصر فرج بإصالح 

ما فسد من البناء   . 
 ومن أهم العمارة األخرى اليت قام 
بها السلطان األشرف برسباي، فقد 
مشلت املسجد كله تقريباً، إذ مت فيها 
إقامة عش��رات من العقود احلجرية 
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وجتديد الكثري من األبواب وتعمري 
الس��قوف وطالئها وإصالح سقف 
الكعبة املش��رفة ورخامها وأخشابها 
وحلقات احلديد اليت تربط كس��وة 
الكعبة املش��رفة، ث��م كانت عمارة 
السلطان قايتباي عام 885 ه� ومشلت 
أج��زاء كب��رية من املس��جد احلرام 

وأبوابه ومآذنه.

يف العهد العثماني
وانتقلت السيادة على احلجاز إىل 
احلرمني  رعاية  وبالتالي  العثمانيني، 
الش��ريفني مبك��ة املكرم��ة واملدينة 
املن��ورة، وصار الس��لطان العثماني 
يلق��ب خب��ادم احلرمني الش��ريفني، 
وعلى الرغم من الس��يادة العثمانية 
على األمصار كافة إال أن بالد مصر 
كوالية عثماني��ة ظّلت تتوىل عمارة 
املس��جد احلرام بأم��وال ومواد بناء 
ومهندسني وعمال مصريني، أجريت 
العم��ارة األوىل بع��د زوال دول��ة 

املماليك على املس��جد احلرام عام 
979 ه� / 1571 م، حني رأى السلطان 
سليم الثاني أن جيّدد سقف األروقة 
األربعة للمس��جد احلرام، ويف عهد 
الس��لطان أمحد )1012 ه� 1022 ه�( 
حدث تص��دع يف ج��دران الكعبة 
وكذلك يف ج��دار احلجر، وكان من 
رأي السلطان هدم بناء الكعبة وإعادة 
بنائها من جديد، إال أن املهندس��ني 
أش��اروا عليه بداًل من ذلك بعمل 
نطاق من النح��اس األصفر املطلي 
بالذهب، واحد علوي وآخر سفلي، 
ورغم ذلك مل تصمد الكعبة طوياًل 
أمطار  عق��ب  جدرانها  وتهدم��ت 
غزيرة عام 1039 ه�، فأمر الس��لطان 
مراد الراب��ع بتجديدها على أيدي 

مهندسني مصريني عام 1040 ه�.
اليت  املختلفة  للعمائ��ر  وكنتيجة 
مت��ت بالكعب��ة املش��رفة يف العهد 
العثماني، صار احلرم مستطياًل أقرب 
إىل الرتبيع، وأصبحت املظالت اليت 
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حتيط باملطاف من ثالثة أروقة مقامة 
على صف��وف من العقود واألعمدة 
الرخامية، ويغط��ي كل تربي��ع قبة 
ضحلة مقامة عل��ى مثلثات كروية، 
وتقوم الكعبة يف وس��ط املس��جد 
احلرام من اخلارج يف املتوس��ط 192 
م��رتًا وعرضه 132 مرتًا، وكان خبارج 
املطاف س��قائف ثالث على أعمدة 
من الرخام تواج��ه إحداها اجلانب 
الغربي وكان يصلي بها إمام املالكية، 
والثاني��ة تواجه اجلانب الش��مالي 
ويصل��ي بها إمام احلنفي��ة، والثالثة 
تواج��ه اجلانب اجلنوبي ويصلي بها 
إمام احلنابلة، أما إمام الشافعية فكان 

يصلي خلف مقام إبراهيم.
وجبوار املطاف يف ش��رقي الكعبة 
ند املنب الرخام��ي، وكان قد بعث 
به الس��لطان س��ليمان عام 966 ه� 
إىل املس��جد احلرام حيث أقيم بداًل 
م��ن املنب اخلش��يب، وكان هذا املنب 
مصنوعًا بدقة وإتقان يشعران برقي 

الصناعة يف ذلك العصر   . 

األمساء 
هن��اك أمس��اء كث��رية ذكروها ملكة 
املكرمة، ولكثرتها ذكر قطب الدين 
النهروان��ي أن الفريوزآب��ادي ق��د 
صنف رس��الة مفصلة يف ذكرها كما 
يف اإلعالم بأع��الم بيت اهلل احلرام، 
وأن النووي قال يف هذا اخلصوص: 
إننا ال نعرف من بني املدن ما يضاهي 
مكة واملدينة بكثرة األمساء، ورد هذا 
يف معجم البلدان، وجامع اللطيف   . 
وحتى أن حممد مهدي فقيهي انتهى 
ب��ه التقصي للوقوف على س��بعني 
امس��ًا من أمساء مكة كما يف مقالته يف 
العدد األول من جمل��ة ميقات احلج 

»أمساء مكة« صفحة 187.
وهن��ا نكتف��ي بذك��ر ع��دد من 

أمسائها:
مك��ة، وبك��ة، والبي��ت العتيق، 
والبي��ت احل��رام، والبل��د األمني، 
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بالنون،  واملأمون، واملقدسة، والناّسة 
وبالباء أيضًا واحلاطمة، والنساس��ة 
والرأس، وكوثى أو كوثاء، والبلدة، 

والَبِنيَّة، والكعبة.
وق��د ورد منها أربع��ة يف القرآن 

الكريم:
مكة كما يف سورة الفتح24:

)َوُه��َو الَِّذي َكفَّ َأْيِدَيُه��ْم َعْنُكْم 

َة ِمْن َبْعِد  َوَأْيِدَيُكْم َعْنُه��ْم بَِبْطِن َمكَّ
َأْن َأْظَفَرُك��ْم َعَلْيِه��ْم َوكاَن اهلُل بِما 

َتْعَمُلوَن َبِصيرًا(.
وكذل��ك وردت بصيغة بكة، كما 

يف اآلية96 من آل عمران:
َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  )إِنَّ َأوَّ

َة ُمباَركًا وُهدًي لِْلعاَلِميَن(   .  بَِبكَّ
ووردت باس��م أم القرى يف اآلية 

92 من سورة األنعام :
َأْنَزْلن��اُه ُمباَرٌك  )َوه��ذا ِكت��اٌب 

ُق الَِّذي َبْي��نَ َيَدْيِه َولُِتْنِذَر ُأمَّ  ُمَصدِّ
اْلُقري َوَمْن َحْوَلها(.

 كما وردت باسم البلد األمني كما 

يف اآلية 3 من سورة التني:
ْيُت��وِن ٭ َوُط��وِر  )َوالتِّي��ِن َوالزَّ

ِسينِيَن ٭ َوهَذا اْلَبَلِد األَِْميِن(.
ويف س��بب تس��ميتها ببكة وجوه 
إضافة إىل ما ذكرناه يف اللغة أعاله :

1� لقلة مائها وزرعها وقلة خصبها، 
فهي مأخوذة من مككت العظم إذا مل 

ترتك فيه شيئاً   . وهو قول األنباري.
2� ألن م��ن ظلم فيها مّكه اهلل، أي 

استقصاه باهلالك.
3� ألنها وسط األرض كاملخ وسط 

العظم .وهو قول اخلليل بن أمحد   . 
وبكة قيل: إنها املسجد، ومكة احلرم 
كله يدخل فيه البيوت عن الزهري 
وضم��رة بن ربيعة، وهو املروي عن 
أبي جعفر7 وقيل: بطن مكة عن 
أبي عبيدة   . وقيل: بكة موضع البيت 
واملطاف ومكة اس��م البلدة وعليه 
األكثر   . وقيل: بكة هي مكة والعرب 
تبدل الباء ميمًا مثل سبد رأسه ومسده 

عن جماهد والضحاك)9(.
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والكعبة يف اللغة العربية تس��ّمى 
لتكعيبه��ا وه��و تربيعه��ا   . وقيل: 
لعلوه��ا ونتوئه��ا.   . وأكث��ر بيوت 
العرب مدورة ال مربعة   . وقد وردت 

أمساؤها يف اآليات القرآنية التالية :
الكعبة: )َجَع��َل اهلُل اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت 

اْلَحراَم قِيامًا لِلنَّاِس()10(.
البيت: قال عز من قائل:

َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  )إِنَّ َأوَّ
َة ُمباَركًا َوُهدًي لِْلعاَلِميَن()11(. بَِبكَّ

وقال اهلل تعاىل:
)فِيِه آياٌت َبيِّناٌت َمق��اُم إِْبراِهيَم 

ِ َعَلي  َوَم��ْن َدَخَل��ُه كاَن آِمن��ًا َوهللَّ
طاَع إَِلْيِه  النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْس��تَ
َس��بِياًل َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اهلَل َغِنيٌّ َعِن 

اْلعاَلِميَن()12(.
البيت العتيق: قال اهلل تعاىل: 

)ُث��مَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُه��ْم َوْلُيوُفوا 

بِاْلَبْي��ِت  ُف��وا  وَّ َوْلَيطَّ ُنُذوَرُه��ْم 
اْلَعتِيِق()13(.

وقال سبحانه وتعاىل: 

)َلُكْم فِيها َمناِفُع إِلي َأَجٍل ُمَسّمًي 

ُثمَّ َمِحلُّها إَِلي اْلَبْيِت اْلَعتِيِق()14(.
البيت احلرام: قال اهلل جل جالله: 
)يا َأيَُّه��ا الَِّذيَن آَمُن��وا ال ُتِحلُّوا 

َر اْلَحراَم َواَل  ��هْ َشعائَِر اهللِ َواَل الشَّ
يَن اْلَبْيَت  اْلَهْدَي َواَل اْلَقالئِ��دَ َواَل آمِّ
اْلَح��راَم َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِم��ْن َربِِّهْم 

َوِرْضوانًا()15(.
وقال عز من قائل:

)َجَع��َل اهلُل اْلَكْعَب��َة اْلَبْيَت اْلَحراَم 

قِيامًا لِلنَّاِس()16(.
البيت املعمور: كما يف قوله تعاىل:

��وِر ٭ َوِكتاٍب َمْس��ُطوٍر  )َوالطُّ

٭ فِ��ي َرقٍّ َمْنُش��وٍر ٭ َواْلَبْي��ِت 
اْلَمْعُموِر()17(.

البيت احملرم: قال تعاىل:
يَِّتي  )َربَّن��ا إِنِّي َأْس��َكْنُت ِمْن ُذرِّ

بِ��واٍد َغْي��ِر ِذي َزْرٍع ِعْن��َد َبْيِتَك 
ِم()18(. اْلُمَحرَّ

أما لفظ��ة »الكعبة« فقد ذكرت يف 
القرآن الكريم يف موضعني هما:
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قال اهلل تعاىل: 
)َجَع��َل اهلُل اْلَكْعَب��َة اْلَبْيَت اْلَحراَم 

��ْهَر اْلَح��راَم  قِيام��ًا لِلنَّ��اِس َوالشَّ
َأنَّ  لَِتْعَلُموا  َواْلَقالئَِد ذلِ��َك  َواْلَهْدَي 
��ماواِت َوما ِفي  اهلَل َيْعَلُم ما ِفي السَّ

األَْْرِض َوَأنَّ اهلَل بُِكلِّ َشيْ ٍء َعلِيٌم(.
)يا َأيَُّه��ا الَِّذيَن آَمُن��وا ال َتْقُتُلوا 

ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن َقَتَلُه ِمْنُكْم  الصَّ
دًا َفَجزاٌء ِمْثُل ما َقَتَل ِمَن النََّعِم  ُمَتَعمِّ
َيْحُك��ُم بِِه َذوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْديًا بالَِغ 
اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّاَرٌة َطعاُم َمساِكيَن َأْو 
َعْدُل ذلَِك ِصيامًا لَِيُذوَق َوباَل َأْمِرِه 
ا َسَلَف َوَمْن عاَد َفَيْنَتِقمُ  اهلُل  َعَفا اهلُل َعمَّ

ِمْنُه َواهلُل َعِزيٌز ُذواْنتِقاٍم(.

أركان الكعبة
أربعة أركان للكعبة املش��رفة، جاء 
ترتيبها حس��ب بداية الطواف فيما 
جاءت تس��ميتها باعتب��ار اجتاهاتها 
األربع��ة تارًة، وتارة أخ��رى باعتبار 

خصوصية فيها.

الركن الش��رقي: وه��و الركن 
ال��ذي يكون جب��وار ب��اب الكعبة 
وُيقاب��ُل بئر زمزم تقريباً، وُيس��مى 
بالركن الشرقي لكونه باجتاه املشرق 
ى أيضًا بالركن األسود  تقريباً، وُيسمَّ

ألن احلجر األسود ُمَثبٌَّت فيه.
الركن  وهو  الش��مالي:  الركن 
الركن الش��رقي حسب  الذي يلي 
ى  جه��ة احلركة يف الطواف، وُيس��مَّ
للشمال  ملواجهته  الشمالي  بالركن 
تقريباً، وهو الركن الذي يكون على 
ِحْجِر إمساعيل،  اجلانب الشرقي من 
ى أيضًا بالركن العراقي لكونه  وُيسمَّ

باجتاه العراق.
الركن  وه��و  الغربي:  الرك��ن 
الذي يلي الركن الش��مالي حسب 
ى  جه��ة احلركة يف الطواف، وُيس��مَّ
بالركن الغرب��ي ملواجهته للمغرب 
تقريباً، وهو الُركن الذي يكون على 

اجلانب الغربي من ِحْجِر إمساعيل.
الرك��ن النوبي: وه��و الركن 
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ال��ذي يلي الركن الغربي حس��ب 
ى  جه��ة احلركة يف الطواف، وُيس��مَّ
بالرك��ن اجلنوبي ملواجهته للجنوب 

ى أيضًا بامُلستجار. تقريباً، وُيسمَّ

إضاءة
ومن احلوادث املهمة اليت حدثت 
يف الكعبة املشرفة، الوالدة املباركة يف 
جوفها ألم��ري املؤمنني علي بن أبي 
طال��ب7، ومن الواض��ح أن هلذه 
احلادث��ة دالالت واضحة على منزلة 
اإلمام أم��ري املؤمن��ني7 ومكانته 
املميزة، وهي فضيلة خّصه اهلل تعاىل 

بها دون غريه.
 فق��د روى احلافظ أب��و عبد اهلل 
حممد بن يوس��ف القرشي الكنجي 
الشافعي املتوفى س��نة: 658 هجرية 
وآخرون من العلماء أنه: » علٌي بن 
أبي طالب7 مل يولد قبله وال بعده 
مولود يف بيت اهلل احلرام سواه، إكرامًا 
له بذلك وإجالاًل حملله يف التعظيم«.

وهناك العديد م��ن املصادر تنقل 
هذه احلادث��ة توفر عليها كتاب علي 
وليد الكعبة، للش��يخ احلجة املريزا 
حمم��د عل��ي الغ��روي األردوبادي 
رمحه اهلل وقد تكفل بدراسة هذا األمر 

ومصادره الكثرية وما ورد فيها)19(.
هناك أج��زاء هامة حتت��ل مكانها 
باملسجد احلرام وحول الكعبة، منها: 
الط��اف: وهو البقع��ة اليت حتيط 
بالكعبة، وهو مكسو بالرخام، ويبدأ 
الطواف من احلجر األسود، ثم جيعل 
الكعبة على يساره وميضي ويطوف 

سبعة أشواط حول الكعبة   . 
الجر األس��ود: وموقعه بالركن 
اجلنوبي الشرقي من الكعبة، وأهمية 
ه��ذا احلج، أنه مي��ني اهلل يف األرض 
يصافح بها عب��اده املؤمنني، كما ورد 
وهو حجر ثقيل بيضاوي الش��كل 
أس��ود اللون مييل إىل احلمرة وقطره 
30 س��م وحييط به، وأن��ه من وضع 
بالكعبة  إبراهيم7 جعله  س��يدنا 

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 242



ليب��دأ احلجاج الط��واف من عنده، 
فال حيدث تقاب��ل أو اضطراب بني 
الطائف��ني، وق��د اختل��ف العلماء 
واملؤرخ��ون ح��ول حقيق��ة احلجر 
النوي��ري عن ابن  األس��ود، فنقل 
عب��اس قوله: لي��س يف األرض من 
اجلنة إال الركن األسود فإنه جوهرة 
م��ن جواه��ر اجلنة، وم��ن التقاليد 
العامة بني املس��لمني أن هذا احلجر 
املقدس أصله م��ن اجلنة وكان لونه 
أبيض، فاس��وّد نتيجة ارتكاب أهل 
وعلى  واآلثام،  للمعاص��ي  األرض 
كل أن من يعرف معنى العبادة يقطع 
بأن امللني ال يعبدون احلجر األس��ود 
وال الكعبة، ولكن يعبدون اهلل تعاىل 
باتباع تعاليم ش��رعه وأداء مناسك 
أمره��م بها يف ه��ذه البقعة املباركة 

ذات املعامل القيمة واآلثار املباركة..
أم��ا اإلط��ار الفضي فيق��ال: إن 
عبداهلل ب��ن الزب��ري أول من ربط 
احلجر األس��ود بالفض��ة، ثم تتابع 

اخللفاء يف عم��ل األطواق من فضة 
كلما اقتضت الضرورة لذلك.

وهو جدار يالصق  الش��اذروان: 
جدار الكعبة مكسو بالرخام ارتفاعه 
حوالي 50 س��م، وأصل الشاذروان 
هو األرض اليت أنقصتها قريش من 
ع��رض جدار أس��اس الكعبة حني 
أعيد بناؤها وقت قصي بن كالب   . 
اللتزم: وهو مكان يقع بني احلجر 
األسود وباب الكعبة املعظمة ومقداره 
حنو مرتين ويسمى بامللتزم، ومسي بهذه 
التسمية ألن احلاج يلتزم هذا املكان 
للدعاء فيه، فهو موضع مبارك إلجابة 
الدعاء حيث يس��ّن ب��ه الدعاء مع 
والذراعني  والصدر  اخلدين  إلصاق 
والكفني.   . وكان الرس��ول9 يدعو 

عنده وعند احلطيم.
 وقال ابن عب��اس رضي اهلل عنه: 
إن ما بني احلجر والباب ال يقوم فيه 
إنس��ان فيدعو اهلل تعاىل بش��يء إال 

رأى يف حاجته بعض الذي حيب..
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الطي��م: وإنا مس��ي باحلطيم إما 
فيه  الناس والطائفني  ازدحام  لكثرة 
وإما لكونه موضع غفران الذنوب، 
وغفرانه��ا مبنزل��ة حتطيمه��ا، وهو 

موضع توبة آدم.
الكاتب عم��ر املضواحي  ويقول 
عن احلطيم: على يسار باب الكعبة 
املهيب وبني امللتزم واحلجر األسود 
إىل الداخ��ل منها يقع مكان )حطيم 
الس��يئات( حيث يت��م فيه التضرع 

بالدعوات   . 
باب التوبة: ويف اجلهة الش��مالية 
وال��كالم م��ا زال للمضواحي من 
الكعب��ة، على مي��ني الداخل، باب 
صغري يع��رف بب��اب »التوبة« وهو 
يف الصنعة واإلتقان، ميتاز مبقاس��اته 
العادية وهو بنس��بة قياس واحد إىل 
مثانية مقارن��ة بباب الكعبة اخلارجي 
الواف��ر البه��اء والضخامة، ويؤدي 
باب التوب��ة املصنوع من أندر قطع 
األخشاب املكسوة بصفائح الذهب 

والفضة املشغولة، إىل درج حلزوني 
من الزجاج السميك يصل إىل سطح 

الكعبة.
حجر إساعيل: ه��و حمل بين فيه 
جدار هاللي الش��كل عند الضلع 
الش��مالي الغربي من الكعبة، وقد 
يكون من ضمن مس��احته جزء من 

الكعبة.
اليزاب: للكعب��ة ميزاب وضعته 
قريش حني بنتها س��نة 35 من والدة 
الكعبة يف  النيب9 عل��ى س��طح 
اجلهة الشمالية بني الركن الشمالي 
والرك��ن الغربي ح��ني عملت هلا 
س��قفًا وكانت قبل ذلك بال سقف، 
وميتد حنو حجر إمساعيل9 ليسكب 
ماءه املتجمع على سطح الكعبة عند 
سقوط األمطار أو غسل سطحها يف 

بطن احلجر.
قال األزرق��ي: وذرع طول امليزاب 
أربع��ة أذرع، وس��عته مثانية أصابع 
وامليزاب ملبس  مثله��ا   .  ارتفاع  يف 
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بصفايح ذهب داخله وخارجه، وكان 
الذي جعل عليه الذهب الوليد بن 

عبد امللك)20(   . 
وقد وقع تغيري وتبديل يف ميزاب 
الكعب��ة املش��رفة، وذلك لس��ببني: 
أحدهما كان إذا اعرتاه خراب عمل 
غريه، والثان��ي كان بعض امللوك أو 
األغنياء من عظماء املسلمني يهدي 
للكعبة املعظم��ة ميزابًا فريكب يف 

الكعبة املشرفة، وينزع الذي قبله   . 
الكعب��ة  املوج��ود يف  واملي��زاب 
املش��رفة إىل العص��ر احلاض��ر هو 
امليزاب الذي عمله الس��لطان عبد 
اجمليد خان بن السلطان حممود خان، 
عمله يف القس��طنطينية، ثم جيء به 
وركب سنة 1276 ه�، وهذا امليزاب 
مصفح بالذهب   . وقد أدخلت عليه 
ترميمات جزئية يف املسامري العلوية 

املانعة لوقوف احلمام عليه.
مق��ام إبراهيم: وهو مكان احلجر 
الذي قام عليه س��يدنا إبراهيم عند 

بنائ��ه للكعبة وصّل��ى عنده وتركه 
مالصقًا جلدار الكعبة ثم غري مكانه 
بعيدًا عن اجلدار، وقد ورد يف القرآن 

الكريم:
)َواتَِّخ��ُذوا ِم��ْن َمق��اِم إِْبراِهيَم 

ُمَصّلًي(.
ويقع إىل جهة الشرق من الكعبة، 
وقد ق��ام اخلليفة املهدي العباس��ي 
بإحاطته حبليات ذهبية   . وإنا أشرت 
إىل املقام هنا لكون��ه كان يف بدايته 
مالصقًا جلدار الكعبة وإال فهو ليس 

جزءًا من بناء الكعبة اآلن.
الآذن: وللمسجد احلرام سبع مآذن 

إىل جانب مآذن حديثة أضيفت له:
مئذنة باب العمرة: وتقع يف اجلهة 
الشمالية الغربية من املسجد احلرام، 
وبناها اخلليفة العباس��ي يف عمارته 
للمس��جد عام 139 ه���، ثم جددها 
صاح��ب املوصل ع��ام 551 ه�، ثم 
أصلحت مرة ثالثة عام 843 ه� زمن 
السلطان حقمق اململوكي، ثم هدمها 
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السلطان سليم خان وأعاد بناءها   . 
مئذنة باب الوداع: وقد أنش��أها 
اخلليفة املهدي العباس��ي ثم جددها 
الس��لطان اململوكي شعبان، وكانت 
قد سقطت عام 771 ه� فجددها عام 

772 ه�   . 
أنشأها اخلليفة  مئذنة باب علي: 
املهدي العباسي عام 168 ه� ثم أعاد 
بناءها الس��لطان العثماني سليمان 

خان   . 
ه��ذا باإلضافة إىل مئذن��ة قايتباي 

اليت جتاور باب السالم .
 ومئذنة باب الزيارة: اليت أنشأها 
اخلليفة املعتضد العباس��ي عام 248 
ه� ثم جددها السلطان األشرف أبو 
النصر برسباي سلطان مصر وبالد 

الشام واحلجاز عام 826 ه�   . 
والئذنة الس��ليمانية: اليت بناها 

السلطان سليمان العثماني   . 
 وكان يؤذن م��ن على مجيع املآذن 
يف الصل��وات اخلم��س قبل إدخال 

الكهرب��اء، وكان املؤذنون يرددون ما 
يقول��ه رئيس املؤذنني أو ش��يخهم 
ال��ذي كان يؤذن من ف��وق قبة بئر 

زمزم ويتبعه اجلميع.

األبواب 
نب��دأ أواًل بباب الكعبة املش��رفة 
الذي يرتفع عن أرض املطاف حبوالي 
2.5 وارتفاع الباب 3.06 مرت وعرضه 
1.68، مرت والباب املوجود اليوم هدية 
امللك خالد ب��ن عبدالعزيز وقد مت 
صنعه من الذهب حيث بلغ مقدار 
الذهب املستخدم فيه للبابني حوالي 
280 كيلو ج��رام عيار 99.99 بتكلفة 
إمجالي��ة بلغت 13 مليونًا و420 ألف 

ريال عدا كمية الذهب.
هذا، وللمس��جد احل��رام أبواب 
كثرية تغري اس��م بعضه��ا على مّر 
العصور، وبقيت بعض األمساء كما 
هي دون تغي��ري، ويبلغ عدد أبواب 
املس��جد احلرام 25 بابًا يف اإلمجالي، 
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منها مثانية يف الش��مال وس��بعة يف 
اجلنوب ومخسة يف الشرق ومخسة يف 

الغرب   . 
ومن املعلوم أن أبواب احلرم املكي 
خضعت جملموعة من التغيري والتطوير، 
وإضافة أبواب جدي��دة حتى صارت 
باباً،   »112« احل��رام  املس��جد  أبواب 
وصنع��ت األبواب من أج��ود أنواع 
مبعدن مصقول  وكس��يت  اخلش��ب، 
ضب��ط حبليات حناس��ية حتى بدت يف 

كثري من األحيان حتفة فنية رائعة.
وه��ذه بعض األبواب املطلة على 
اجلهات  م��ن  العمومية  الش��وارع 
األرب��ع، وتوج��د أبواب رئيس��ية 
معروف��ة يف اجلهات األخ��رى منها: 
ب��اب امللك عب��د العزي��ز، يقع يف 

اجلنوب الشرقي.

أبواب اجلهة الغربية
اس��م  واحلزورة  ال��زورة:  باب 
لس��وق يف اجلاهلية كان��ت يف هذا 

املكان وأدخلت يف مس��احة املسجد 
احل��رام وله أمساء أخ��رى مثل باب 
البقالية وباب ال��وداع؛ ألن الناس 
خيرج��ون منه عند س��فرهم، وعليه 
نص تأسيس باسم السلطان الناصر 
فرج بن برقوق مؤرخ بعام 804 ه� .

وباب العمرة: وحيمل هذا االسم 
ألن املعتمري��ن من التنعيم خيرجون 

ويدخلون منه.
باب إبراهيم: نسبة إىل رجل امسه 
إبراهيم اخلياط كان يزاول عمله عند 

هذا الباب.
باب مدرسة الشريف غالب.

باب مدرسة الداوودية.

أبواب اجلهة اجلنوبية
ب��اب ب��ازان: يقع ه��ذا الباب 
بأقصى اجله��ة اجلنوبية، ومسي بهذا 

االسم لقربه من عني ماء بازان   . 
باب البغلة: وع��رف أيضًا بباب 
بين س��فيان، ثم ب��اب الصفا، مسي 
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بذل��ك؛ ألنه يلي الصف��ا، ويعرف 
ب�»ب��اب بين خم��زوم«؛ ألنهم  أيضًا 

كانوا يسكنون يف تلك اجلهة.
وب��اب أجياد الصغ��ي املعروف 

أيضًا ب� »باب اخللفيني«.
وباب اجملاهدي��ة: ويقال له: باب 
الرمحة، ويسمى اآلن باب أجياد؛ ألنه 

يقع يف مواجهة شارع أجياد.
إىل  نس��بة  الميدي��ة:  وب��اب 
السلطان عبد احلميد، وامسه القديم 

باب أم هانئ بنت أبي طالب.
وب��اب بن تيم: ويع��رف أيضًا 
بب��اب التكي��ة ملواجهت��ه للتكية 
املصرية ال��يت كانت مبني��ًة أمامه، 
ويعرف أيضًا باسم باب عجالن أو 
باب مدرسة الش��ريف عجالن أو 

باب بين متيم.

أبواب اجلهة الشرقية
باب السالم: ويعرف أيضًا بباب 
بين ش��يبة، وهو الباب الذي يدخل 

من��ه احلجيج ألداء الط��واف، وهذا 
الباب من جتديد الس��لطان سليمان 

خان عام 931 ه� .
ثم ب��اب قايتباي أو ب��اب النيب؛ 
حيث كان الرسول9 خيرج ويدخل 
من��ه أو م��ن جهت��ه إىل دار زوجته 
السيدة خدجية رضي اهلل عنها، وكان 
يف املوض��ع املعروف مبول��د فاطمة 
الزه��راء3 يف زقاق الصوع أو يف 
زقاق العطارين، كما مسي أيضًا بباب 

اجلنائز خلروج اجلنازات منه.
ثم باب العباس: وكان يقابل دار 
العباس بن عبد املطلب، وعليه نص 
باسم السلطان األعظم مراد خان بن 

السلطان سليم عام 988 ه� .
ثم باب علي: ويعرف أيضًا بباب 
بين هاش��م، كما عرف أيضًا باس��م 
البطحاء، وعليه نص جتديد باس��م 

السلطان مراد خان عام 984 ه�.
ومنها »باب الريريني«: ألن احلرير 

كان يباع إىل جواره.
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باب مدرس��ة السلطان قايتباي: 
وهذا الباب نافذ من املسجد احلرام 

إىل شارع املسعى.

الكعبة يف عصرنا
 باختصار نش��ري إىل التطور الذي 
جعل املس��جد احلرام كما هو عليه 
اآلن، فاملس��جد احلرام يتكون حاليًا 
من مساحة مستطيلة 192×132 مرتًا 
أي مبساحة إمجالية قدرها 25344 مرتًا، 
ويتوسط هذه املساحة الكعبة املشرفة 
وحييط به من اجلهات األربع ظالت 
بها أروقة مغطاة بقباب ضحلة مقامة 
عل��ى مثلثات كروية حممولة بدورها 

على عقود وأكتاف من احلجر.
ونتيج��ة لتزايد أعداد املس��لمني 
الوافدين ألداء فريضة احلج وجتديد 
مباني احلرم كله ليصبح على الشكل 
ال��ذي نراه اليوم فقد متت توس��عة 
س��احة املس��جد يف ع��ام 1377 ه� 
1958م وجتديد مباني احلرم الشريف 

ليصل عدد املصل��ني والطائفني به 
اآلن ألكثر من مليونني.

وحييط باحلرم شارع عرضه ثالثون 
مرتًا وهو من مظاهر تعظيم الكعبة 
املشرفة   . وللمس��جد احلرام 25 بابًا 
يف اإلمجالي، منها مثانية يف الش��مال 
وسبعة يف اجلنوب ومخسة يف الشرق 

ومخسة يف الغرب.

سدنة الكعبة ومفتاحها وكسوتها
وختامًا هذه وجيزة بس��يطة أراها 
مناس��بة عن موضوع سدانة الكعبة 

وعما يتعلق مبفتاحها وكسوتها:
 فالس��دانة لغة من س��دن سدنًا 
وس��دانة وس��داناً: خ��دم الكعبة   . 
والس��ادن هو خادم الكعبة واجلمع: 
س��دنة   . وتأتي بعدة معان يف معجم 
اللغة العربية مثل األمني واحلاجب.   . 
وهو املسؤول عن أمور املسجد احلرام 

وما يرتبط به رعاية ونظافة وحفظاً..
وس��دانة الكعبة ترجع إىل تاريخ 
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بنائها وتعين القيام جبميع أمورها من 
فتحها وإغالقها وتنظيفها وغس��لها 
وكس��وتها وإصالح هذه الكس��وة 
إذا متزقت واس��تقبال زوارها وكل 
ما يتعلق بذلك، فقد كان يقوم بأمر 
الس��دانة إمساعيل7 ثم من بعده 
ذريت��ه، إىل أن كان عه��د قصي بن 
كالب فأخذ قصى سدانة الكعبة من 
خزاعة اليت كانت قد استولت على 
السدانة بالقوة مدة ليست بالطويلة، 
وه��ي قبيلة هاجرت من اليمن بعد 
انفجار سد مأرب واجتهت إىل مكة 

وأقامت بها.
وقد ولد لقص��ي عبدالدار وعبد 
من��اف وعبدالع��زى وعب��د قصي، 
وبعد وفاة قصي احنصرت الس��دانة 
يف عبدالدار وأبنائه حتى كان منهم 
عثم��ان بن طلحة ب��ن أبي طحلة 
وابن عمه ش��يبة بن عثمان بن أبي 
طلحة   . وينتهي نسب سدانة الكعبة 
املشرفة احلاليني إىل شيبة بن عثمان 

بن أبي طلحة وقد أسلم عام الفتح 
على أص��ّح الرواي��ات وله صحبة 

ورواية عن النيب9.
ومجيع آل الش��ييب يف هذا العصر 
هم من أبناء الش��يخ حممد بن زين 
العابدين، وينقسمون إىل أبناء الشيخ 
عبدالق��ادر بن علي، وه��م عائلة 
عبداهلل، وحس��ن آل الشييب، وأبناء 
عبدالرمحن بن عبداهلل الشييب، وهم 
حمل احرتام وإك��رام كما دلت على 
ذلك األخب��ار الواردة يف حقهم، وال 
يزالون يف موض��ع اإلكرام والرعاية 
واليزال  املس��لمني،  عم��وم  عن��د 
وجودهم من معجزات رسول اهلل9 
اليت أخب أمته بها وأن املفتاح سيبقى 
بأيديهم كما يبنّي القول املنسوب إىل 
جبيل أو إىل رس��ول اهلل9 حينما 
نزل��ت اآلية الكرمية 58 من س��ورة 

النساء:
)إِنَّ اهلَل َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا األَْماناِت 

إِلي َأْهلِها...(.
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يقول اخلب كما يف أسباب النزول 
للواح��دي �: عثم��ان ب��ن طلحة 
احلجيب من بين عبد الدار، كان سادن 
الكعب��ة، فلما دخ��ل النيب9 مكة 
يوم الفتح، أغلق عثمان باب البيت 
وصعد السطح، فطلب رسول اهلل9 
املفتاح، فقيل: إنه مع عثمان، فطلب 
رسول اهلل9 املفتاح منه فأبى وقال: 
ل��و علمت أنه رس��ول اهلل ملا منعته 
املفتاح، فلوى عل��ي بن أبي طالب 
يده وأخذ منه املفت��اح وفتح الباب، 
فدخل رس��ول اهلل9 البيت وصلى 
فيه ركعتني، فلما خرج سأله العباس 
أن يعطي��ه املفتاح ليجم��ع له بني 
السقاية والس��دانة، فأنزل اهلل تعاىل 
هذه اآلية، فأمر رسول اهلل9 عليًا أن 
يرد املفت��اح إىل عثمان ويعتذر إليه، 
ففع��ل ذلك علي، فق��ال له عثمان: 
يا علي! أكره��ت وأذيت ثم جئت 
ترفق! فق��ال: لقد أنزل اهلل تعاىل يف 
ش��أنك، وقرأ عليه ه��ذه اآلية فقال 

عثمان: أش��هد أن حممدًا رسول اهلل 
وأسلم، فجاء جبيل7 وقال:

»ما دام ه��ذا البيت ف��إن املفتاح 
والس��دانة يف أوالد عثم��ان   . وهو 

اليوم يف أيديهم«.
ويف رواية أن رس��ول اهلل9 حني 

أعاد املفتاح لعثمان قال: 
»خذوها يا بين أبي طلحة بأمانة اهلل، 
ال ينزعها منكم إال ظامل   . أو خذوها 
يابين طلحة خال��دة تالدة ال يأخذها 

منكم إال ظامل«.
وهنا ن��دع الكالم ألحد س��دنة 
بيت اهلل حل��رام، وهو نزار الش��ييب 
ليحّدثن��ا ع��ن ش��يء م��ن تاريخ 

السدانة:
أيام  من��ذ  الس��دانة  إلينا  آل��ت 
جدن��ا قص��ي، وانتقلت ب��ني أبناء 
ابن��ه عبدالدار الذي كان له مخس��ة 
أوالد، وكان ال خيرج يف رحلة الشتاء 
والصي��ف فيعايره إخوانه بس��بب 
ذلك، فس��معهم أبوه قص��ي فقال: 
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واهلل ألشرفنك عليهم، فأعطاه سقاية 
الكعبة والسدانة والرئاسة والندوة 
والرفادة ول��واء احلرب، وعندما جاء 
إخوانه، قالوا ل��ه: إنك أخذت كل 
الش��رف، وما تركت لنا شيئاً، فقال: 
خذوها كلها إال الس��دانة والرئاسة 

حيث كان هو رئيس قريش.
إن كبري سدنة بيت اهلل احلرام هو 
الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل الشييب، 
وهو الذي يوجد لديه مفتاح الكعبة، 
ويقال له: )احلجيب( أي الذي حيجب 
البيت، فقد أراد اهلل سبحانه وتعاىل 
أن يكون للكعبة املشرفة سدنة، أي 
من هم مس��ؤولون عنها، وأن يكون 

هلا مفتاح   . 
ويواصل الش��ييب حديث��ه قائاًل: إن 
الكعبة املش��رفة تفتح مرتني يف السنة 
لغسلها، ويسمح بدخوهلا حينئذ لبعض 
كبار ضي��وف الدولة وبعض العلماء 

واملشايخ، وأيضًا القائمون بغسلها.
ويضيف: تعّل��ق يف داخل الكعبة 

اهلداي��ا ال��يت قدمت هل��ا، وبعض 
املوجودات بداخلها رمبا تعود إىل ما 
بعد أن ضربها احلجاج بن يوس��ف 
الثقف��ي باملنجنيق، يعين تقريبًا تعود 
إىل 1200 س��نة، لكن هناك بال شك 
أشياء تعود إىل عصور الحقة، وأشياء 

أخرى حديتة..
وبع��د هذا كان خت��ام كالمه عن 

كسوة الكعبة.

كسوة الكعبة
أثن��اء فريضة احلج وبعد أن يتوجه 
احلجاج إىل صعيد عرفة، يتوافد أهل 
مكة إىل املس��جد احل��رام للطواف 
والصالة ومتابعة تولي سدنة البيت 
احلرام تغيري كس��وة الكعبة املشرفة 
القدمية، واس��تبداهلا بالثوب اجلديد 
اس��تعدادًا الس��تقبال احلج��اج يف 
صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد 

األضحى.
وقب��ل هذا الوق��ت ويف منتصف 
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شهر ذي القعدة تقريباً، يتسلم كبري 
السدنة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل 
الشييب يف حفل سنوي الثوب اجلديد 
من الرئيس العام لش��ؤون املسجد 
احل��رام واملس��جد النب��وي بقاعة 
املناسبات الرئيسية يف مصنع كسوة 
الكعبة املش��رفة بضاحي��ة أم اجلود 
مبكة   . وبعد إحض��ار الثوب اجلديد 
تبدأ عق��ب صالة العصر مراس��م 
تغيري الكسوة حيث يقوم املشاركون 
يف عملية استبدال الكسوة عب سّلم 
كهربائي بتثبيت قطع الثوب اجلديد 
على واجه��ات الكعبة األربع على 

التوالي فوق الثوب القديم.
وتثب��ت القطع يف ع��رى معدنية 
خاص��ة )47 عروة( مثبتة يف س��طح 
الكعب��ة، ليت��م فك حب��ال الثوب 
القدي��م ليقع حتت الث��وب اجلديد 
نظرًا لكراهية ترك واجهات الكعبة 

مكشوفة بال ساتر.
ويتوىل الفنيون يف مصنع الكسوة 

عملية تشبيك قطع الثوب جانبًا مع 
اآلخر، إضافة إىل تثبيت قطع احلزام 
فوق الكسوة )16 قطعة مجيع أطواهلا 
حن��و 27 مرتًا( و6 قط��ع حتت احلزام، 
وقطعة مكتوب عليها عبارات تؤرخ 
إهداء خادم احلرمني الشريفني لثوب 
الكعبة وسنة الصنع، ومن ثم تثبت 
4 قطع صمدية )ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد ٭ اهلُل 
َمُد( توض��ع على األركان، و11  الصَّ
قطع��ة على ش��كل قناديل مكتوب 
عليها آيات قرآنية توضع بني أضالع 

الكعبة األربعة.
هذا وأن آخر قطع��ة يتم تركيبها 
هي ستارة باب الكعبة املشرفة وهي 
أصعب مراحل عملية تغري الكسوة، 
وبعد االنته��اء منها تتم عملية رفع 
ثوب الكعبة املبطن بقطع متينة من 
القماش األبيض، وبارتفاع حنو مرتين 
من ش��اذروان )القاع��دة الرخامية 
للكعب��ة( واملعروف��ة بعملية إحرام 
الكعبة   . ويرفع ث��وب الكعبة لكي 

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 254



ال يقوم بع��ض احلجاج واملعتمرين 
بقطع الث��وب باألمواس واملقصات 
احلادة للحص��ول على قطع صغرية 

طلبًا للبكة والذكرى.
ويتم تسليم الثوب القديم جبميع 
متعلقاته للحكومة الس��عودية اليت 
تتوىل عملية تقس��يمه كقطع صغرية 
وفق اعتبارات معينة لتقدميه كإهداء 
لكبار الضيوف واملس��ؤولني وعدد 
واهليئات  الديني��ة  املؤسس��ات  من 
العاملية والس��فارات الس��عودية يف 

اخلارج.
للكعبة  الواحد  الثوب  ويستهلك 
حن��و 670 كيل��و جرامًا م��ن احلرير 
الطبيعي و150 كيلو جرامًا من سلك 
الذه��ب والفضة، ويبلغ مس��طحه 
اإلمجالي 658 م��رتًا مربعاً، ويتكون 
من 47 لفة، ط��ول الواحدة 14 مرتًا 
وبع��رض 95 س��نتيمرتاً   . ويكلف 
الثوب الواحد حن��و 17 مليون ريال 

سعودي.

املصن��ع إىل بداية  ويعود إنش��اء 
شهر حمرم عام 1357 ه� جبوار البيت 
العتيق ليكون أول مصنع لكس��وة 

الكعبة..
وملزي��د املعلومات ح��ول الكعبة 

انظر املراجع التالية:
- جممع البيان، للشيخ الطبسي 

- تفسي اليزان، للسيد الطباطبائي 

- التفسي األمثل، للشيخ الكارم 

- يف ظالل القرآن، لسيد قطب 

- أسباب النزول، للواحدي 

- تاريخ الرسل واللوك، للطبي.

- مرآة الرمني، إبراهيم رفعت.

- بدائع الزهور يف وقائع الدهور   . 

- أخبار مكة، لألزرقي

- إعالم األعالم ببناء الس��جد الرام، 

للقطي.

ش��ؤون الرمني الش��ريفني يف العهد 

العثماني، عبد اللطيف هريدي.
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