
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ورصعالْ رم لىع ة� الشريفة�بعنةُ الكداس
  إدارة التحريرإعداد: 

  سدانة الكعبة:
سدانة الكعبة هي مهنة قدمية، وتعين العناية بالكعبة املشرفة والقيام بشؤوا 
من فتحها وإغالقها وتنظيفها وغسلها وكسوا وإصالح هـذه الكسـوة إذا متزقـت    

قرناً، أي قبل بدء اإلسالم،  ١٦منذ أكثر من واستقبال زوارها وكل ما يتعلق بذلك. و
ومنهم نسل أبناء آل  بسدانة الكعبة املشـرفة،  مرة بن قصي بن كالب اختص أحفاد

  اليني.الشييب سدنة الكعبة احل



  
 ٢٥٢  

 

 : 
!"

�	 �
�#$

 
47  -  

143
8

 
 �� 

 

عليــه الســالم الكعبــة املشــرفة، كانــت الســدانة بيــد  إبــراهيم منــذ بنــاء
عليه السالم، الذي توىل رفع القواعد مـن البيـت مـع والـده إبـراهيم       إمساعيل ابنه

َوإِْذ َيرَْفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعـَد ِمـَن الَْبْيـِت َوإِْسـ3َِعيُل (عليهما السالم، كما قال تعاىل:
ِميُع اْلَعلِيمُ    ١.)َربََّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَّ

قصـي بـن    ، مث اسـتردها منـهم  خزاعـة  هات، مث اغتصبجرهم ها منهمتاغتصب
، مث صارت من بعـده  9حممد وهو من أبناء إمساعيل، وهو اجلد الرابع للنيب كالب
سالم، ومل تزل اإلاهلية ويف اجله األكرب عبد الدار، مث صارت يف بين عبد الدار يف ولد

ن أيب طلحة بـن عبـد اهللا بـن    ب عثمان بن طلحة السدانة يف ذريته حىت انتقلت إىل
مفاتيح  9حممد عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي، منذ أن أعاد الرسول

  .»خذوها يا بين أيب طلحة خالدة تالدة ال يرتعها منكم إالّ ظامل«الكعبة هلم، وقال: 
طلـب   ،يوم الفـتح  مكة سادن الكعبة، فلما دخل النيب عثمان بن طلحة كان

وقال: لو علمت أنه رسول اهللا ملـا   ،فطلب منه فأىبإنه مع عثمان،  املفتاح، فقيل له:
 يده وأخذ منـه املفتـاح وفـتح البـاب،     7طالب أيب بن علي يفلو، منعته املفتاح

أن يعطيـه   العباس فلما خرج سألهالبيت وصلّى فيه ركعتني،  9فدخل رسول اهللا
  فأنزل اهللا هذه اآلية: السقاية والسدانة، ليجمع له بني ؛املفتاح

واْ  أَن يَأُْمُركُمْ  ٱ�َ إِنَّ ( َ  َحكَْمـُتمْ  َوإَِذا أَْهِلَها إَِىل  ٱألََمانَاِت  تُؤدُّ ْ̀  أَن ٱلنَّـاِس  َبـ
  ٢.)َبِصNاً  َسِميعاً  َكانَ  ٱ�َ  إِنَّ  ِبهِ  َيِعظُكُمْ  ِنِع3َّ  ٱ�َ  إِنَّ  ِبٱْلَعْدلِ  تَْحكُُمواْ 

ــأمر رســول ــرد ا 9اهللا ف ــا أن ي ــه، علي ــذر إلي ــان ويعت ــاح إىل عثم  ملفت

                                       
 .١٢٧البقرة :  . سورة١
  . ٥٨. سورة النساء : ٢
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  أكرهت وآذيت مث جئت ترفق! علي يا: عثمان فقال
  هذه اآلية. فقال: لقد أنزل اهللا تعاىل يف شأنك، وقرأ عليه

  .رسول اهللا، وأسلم حممداً أشهد أنّفقال عثمان: 
املفتـاح والسـدانة يف أوالد    ، وقال: ما دام هـذا البيـت، فـإنّ   جربيل فجاء

  وم يف أيديهم.عثمان، وهوالي
ثـنني  عن عثمان بن طلحة قـال: كنـا نفـتح الكعبـة يف اجلاهليـة يـوم اإل      و

يريد أن يدخل الكعبة مع الناس،  واخلميس, فأقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً
  فأغلظت له ونلت منه، فحلم عين مث قال: 

  .>بيدي أضعه حيث شئت يا عثمان لعلك سترى هذا املفتاح يوماً<
  !لقد هلكت قريش يومئذ وذلت: فقلت 
  !>بل عمرت وعزت يومئذ<قال:  

ظننت يومئذ أن األمر سيصري إىل ما  ودخل الكعبة، فوقعت كلمته مين موقعاً
. فأتيته به فأخـذه مـين، مث   >يا عثمان ائتين باملفتاح<قال, فلما كان يوم الفتح قال: 

ظـامل، يـا عثمـان إن اهللا     خذوها خالدة تالدة ال يرتعها منكم إالّ<وقال:  دفعه إيلَّ
  .>استأمنكم على بيته فكلوا ما يصل إليكم من هذا البيت باملعروف

؟ قـال:  >أمل يكن الذي قلت لك<قال: فلما وليت ناداين، فرجعت إليه فقال: 
بيدي أضعه حيث  لعلك سترى هذا املفتاح يوماً<فذكرت قوله يل مبكة قبل اهلجرة: 

  ! ...ول اهللابلى أشهد أنك رس:  . قلت>شئت
أكرب السـدنة سـناً،    ىوجرت العادة أن يوضع مفتاح باب الكعبة املشرفة لد

ويسمى السادن األول، وعند فتح الكعبة يشـعر السـادن األول مجيـع السدنة الكبار 
ليقومــوا  ؛ منهم، بوقت كاف ليتمكنوا من احلضور مجيعاً إن أمكن ذلـك أو بعضـهم  

  .ألمراءبغسـلها مبعيـة ويل األمـر وا



  
 ٢٥٤  

 

 : 
!"

�	 �
�#$

 
47  -  

143
8

 
 �� 

 

  
  
  
  
  

  
  مفتاح الكعبة
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  :عرب التاريخ قريش جدول طبقات سدنة الكعبة من

  >.شذرات تارخيية..... < تاريخ الوالية.....  املولد والوفاة...  اسم احلاجب...  الرقم
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بـن  قصي بن كالب بن . ١

النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن نزار بن معد بن عدنان القرشي.  

أسكن قريشاً مبكة وأخرج منها خزاعة ، كان سيد قريش ، ويف نسله البيت <
  >.والعدد

  .عبد الدار بن قصي. ٢
  >.يف حجابة الكعبة أكرب بين أبيه وخليفته<
  .عبد الدار عثمان بن. ٣
  .عبد العزى بن عثمان. ٤
 . أبو طلحة عبد اهللا بن عبد العزى العبدري. ٥

 .هجرية ٢ت. .هجرية ٢و. 
  >.حممد بن عبد اهللا الزهرية أم النيب آمنة بنت وهب خال<
  .طلحة بن أيب طلحة العبدري. ٦

  .هـق  ٢ت. 
 >.كافراًيوم أحد قتل <

  ـ.ه٤٢ـ  قه ٣٠حنو و. . بن أيب طلحة العبدري عثمان بن طلحة. ٧
  .هجرية ٨ة ـ هجري ٢ت.

املرة األوىل وهو على كفره انتقلت إليه احلجابة بعد قتل أبيـه يـوم أحـد،    <
  ب>.يوم األحزا حامل لواء املشركني
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 أيب طلحة بن يبة بن عثمان األوقص. ش٨

  ـ.ه٥٩ -قه ٢٠حنو و. 
  هـ.٩هـ ـ ٨ت. 

و على كفره بعد أن أسلم عثمان بن طلحة ابن عمه وسلمه املرة األوىل. وه<
  >.ح الكعبة، إليه ينتسب بنو شيبةيمفات

  .ي العبدريبن أيب طلحة القرش عثمان بن طلحة. ٩
  هـ.٤٢قه ـ ٣٠و. حنو 

 ـ.ه٤٢ ـ  ـه٩ت. 
ح يوم الفتح،أناب عنه بـن  ياملرة الثانية وهو مؤمن بعد أن سلمه النيب املفات<

9رجع مع النيب ه وعم.<  

  .بن أيب طلحة العبدري شيبة بن عثمان األوقص. ١٠

 ـ.ه٥٩ -قه ٢٠حنو و. 
  ـه٥٩ـ  ـه٤٢/ ـه٤٢ـ ـه٩ت. 

  >.املرة الثانية. نائباً عن ابن عمه، وباألصالة بعد وفاته<
  .مصعب بن شيبة بن عثمان. ١١
  .ة بن عثمان األوقصجبري بن شيب. ١٢
  .مسافع بن عبد اهللا األكرب بن شيبة بن عثمان األوقص. ١٣
  .منصور بن عبد الرمحن بن طلحة بن احلارث بن طلحة بن أيب طلحة. ١٤
  ...هـ.١٣٧و. 
  .عبد اهللا األصغر األعجم بن شيبة بن عثمان األوقص. ١٥

  >.وهددهاملرة األوىل. عزله أمري مكة خالد بن عبد اهللا القسري <
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  .مصعب بن شيبة بن جبري بن شيبة بن عثمان األوقص. ١٦
  >.واله خالد بن عبد اهللا القسري وعزل أخاه<

  .عبد اهللا األصغر األعجم بن شيبة. ١٧
  >.املرة الثانية بأمر من اخلليفة األموي<

مسافع بن عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن مسافع بن عبد اهللا . ١٨
  .بن عثمانبن شيبة ا

١٩ .عبيد اهللا بن عثمان بن إبراهيم العبدري.  
  .عبد اهللا بن شعيب بن شيبة بن جبري بن شيبة بن عثمان الشييب. ٢٠
  .عبد الكرمي بن شعيب بن شيبة بن جبري بن شيبة بن عثمان الشييب. ٢١
  .حممد بن عبد اهللا بن عثمان احلجيب العبدري. ٢٢
  .ة بن عثمان األوقص الشييبزرارةَ بن مصعب بن شيب. ٢٣
عبد العزيز بن زرارةَ بن مصعب بن شيبة بـن عثمـان بـن أيب طلحـة     . ٢٤

الشييب.  
  ؟.... ٢٨    ؟.... ٢٧  ؟.... ٢٦    ؟... .٢٥
حيىي بن عبد الرمحن بن بركات بن شيبة الثاين بن عبد اهللا بن عبد بـن  . ٢٩

  .شعيب بن جبري بن شيبة
  ...هـ. ٤٧٠و. 
     ؟.... ٣١   ؟.... ٣٠
ديلم األول بن حممد بن إبراهيم بن شيبة الثاين بن عبد اهللا بن عبد بـن  . ٣٢

  .شعيب بن جبري بن شيبة األول
عبدالرمحن بن ديلَم األوّل بن حممد بن إبـراهيم بـن شـيبة الثـاين بـن      . ٣٣

 .اهللا بن عبد بن شعيب بن جبري عبد
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  ...هـ.  ـ  هـ ٥٦٤و. 
ن حممد بن حيىي بن عبيدة بن محزة بن بركات بن شـيبة  علي بن حيىي ب. ٣٤

 .بن عبد اهللا بن عبد بن شعيبا
  ...هـ.  ـ ٥٧٩ و. 
حممد بن إمساعيل األول بن عبـد الـرمحن بـن ديلَـم األول بـن حممـد       . ٣٥

  ـ.ه٥٧٩كان موجوداً يف عام  .الشييب
ـ  . ٣٦ ن ديلَـم  إمساعيل الثاين بن حممد بن إمساعيل األول بن عبد الـرمحن ب

  .األول الشييب
 .إمساعيل بن شيبة بن حممد الشييب. ٣٧

  ـ.ه٦٢٠كان موجوداً يف عام 
ِّج بن حممد بن حيىي بن عبيدة بن محزة بن بركات بن شيبة  غامن بن مفَر. ٣٨

 .بن عبد اهللا بن عبد بن شعيبا
  ـ>.ه٦٣٨كان موجوداً عام <

ن محزة بن بركات بن شيبة عبيد بن مفرج بن حممد بن حيىي بن عبيدة ب. ٣٩
 .الشييب

 ـ>.ه٦٤٦كان موجوداً يف عام <
 .ِّج بن حممد الشييب أبو غامن إدريس بن غامن بن مفَر. ٤٠

  ـ>.ه٦٥٧كان صاحب املفتاح يف <
  .ِّج بن حممد الشييب يوسف بن غامن بن مفَر. ٤١

 ـ>.ه٦٨٨كان موجوداً يف عام <
٤٢ .لَم الثاين بن حممد بـن إمساعيـل بـن    جمد الدين أبو العباس أمحد بن دي

  .الرمحن بن ديلَم بن حممد عبد
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  هـ.٧١٢  ـ  هـ٦٤٢
٤٣ .الر علييلَم األول بن حممد الشييب، ضيبن د ر بن علييحالرضا بن ب. 

  ـ ...هـ.٧٧١
  .ِّج بن حممد الشييب حممد بن إدريس بن غامن بن مفَر. ٤٤
٤٥ .حبن ب الرضي لَم األول بن حممد الشييبحيىي بن علييبن د ري بن علي.  

  ـ ...هـ.٧٤٢
 ِّج الشييب غامن بن يوسف بن حممد بن إدريس بن غَامن بن مفَر. ٤٦
 ـ.ه ٧٤٣  ...
 ِّج الشييب حممد بن يوسف بن حممد بن إدريس بن غامن بن مفَر. ٤٧

 ـه...٧٤٩
٤٨ .مجال الدين حممد بن أيب بكر بن ناصر بن أمحد الشييب 
  ـ.ه٧٧٧حنو و. 

  هـ.٧٥٧هـ ـ ٧٤٩ت. 
  >.املرة األوىل<

صاحل بـن   الدين يوسف بن أمحدبن أمحدبن أيب احملاسن مجال أبوالفضل. ٤٩
عبدالرمحن الشييب 

  ـ.ه٧٧٧حنو 
  . هـ ٧٧٧، هـ ٧٥٧
٥٠ .مجال الدين حممد بن أيب بكر بن ناصر بن أمحد الشييب 

... - ... 
 .هـ  ٧٧٧ ـ, ه ٧٥٧

 ثانيةاملرة ال  *
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ِّج  مجال الدين يوسف بن أيب راجح حممد بن إدريس بن غامن بـن مفَـر  . ٥١
 الشييب

 هـ ٧٨٣ ...
 .هـ ٧٨٣ , ـه ٧٧٧
٥٢ .فَرج الشييبحممد بن غامن بن يوسف بن إدريس بن غامن بن م 

 هـ  ٧٨٠ليها عام ي و. هـ ٧٦٠كان موجوداً عام 
لفترة , ج الشييببن مفَريوسف بن أيب راجح حممد بن إدريس بن غامن . ٥٣

 .وجيزة مث تويف
٥٤ .     فَـربن أيب راجح حممد بن إدريـس بـن غـامن بـن م ج نور الدين علي

 ـه٧٨٧  ..., الشييب
 هـ٧٨٧ , ـه٧٨٤حنو عام 

النور علي بن اجلمال حممد بن أيب بكر بن حممود بن ناصر الـدين بـن   . ٥٥
ر الدين األول بن حيىي بن بحيـر بـن   علي بن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن ناص

  .علي بن ديلَم األول الشييب العبدري
  هـ.٧٥٥و. 

  هـ.٧٨٨هـ ـ ٧٨٧ت. 
 >.املرة األوىل <

فخر الدين أبو بكر بن مجال الدين حممد بن أيب بكر بن حممود بن ناصر . ٥٦
 . الدين الثاين الشييب

  ـ.ه٨١٧ ـ ـه٧٤٠بعد
 ـ.ه ٧٨٨ ـ  ـه ٧٨٨

 .شر احلجابة لغيابه عن مكة فناب عنه ابنه أمحد الذي تويف بعد شهرمل يبا   *
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نور الدين علي بن مجال الدين حممد بن أيب بكر بن حممود بـن ناصـر   . ٥٧
 . الدين الثاين الشييب

 ـ.ه ٨١٥ ـ هـ ٧٥٥
 ـ.ه ٧٩٠ ـ  ـه ٧٨٨

 .ابة عن أخيه الفخر أيب بكرنياملرة الثانية بال  *
بن مجال الدين حممد بن أيب بكر بن حممود بن ناصر  فخر الدين أبو بكر. ٥٨

 الدين الثاين
 ـ.ه٨١٧ـ  ـه٧٤٠بعد

 ـ.ه٨١٧ ـ  ـه٧٩٠
املرة الثانية. ويذكر بعده أمحد بن علي الشييب،ولكن تـاريخ مولـده وموتـه    

 . غرقاً يف البحر معضل
اجلمال أبو راجح حممد بن النور علي بن أيب راجح حممد بن أيب غـامن  . ٥٩

 .جيس بن غامن بن مفَرإدر
 ـ.ه ٨٢٧ ـ  ـه ٧٧٣حنو عام 

  ـه٨٢٧ ـ  ـه ٨١٧
 ...ـ  ...
 باشر احلجابة هذه املرة  *
علي العراقي بن أمحد بن علي بن حممد بن علي بن عيسى بـن ناصـر   . ٦٠

 .لدين الثاينا
 ـ.ه ٨٣٩ ـ  ـه ٧٨٩
 ...  ـ  ...

 .ابة عن أيب احملاسنيناملرة األوىل بال
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 .ال الدين أبو احملاسن حممد بن نور الدين علي بن حممد بن أيب بكر بن حممدمج. ٦١
 ـه ٨٣٧ ـ ـه ٧٧٩
 ـه ٨٣٧ ـ ـه ٨٢٧

 .علي العراقي. ٦٢
 ـه ٨٣٩ ـ ـه ٧٨٩
 ـه ٨٣٩ ـ ـه ٨٣٧

 . املرة الثانية باألصالة
 . حيىي العراقي بن أمحد الشييب. ٦٣

 ـه ٨٤٠ ـ ـه ٧٩٠
 ـه ٨٤٠ ـ ـه ٨٣٩

 . العراقي الشييب شقيق علي   *
اجلمال يوسف بن أيب راجح اجلمال حممد بن النور علي بن حممد بن إدريـس  . ٦٤

 .ِّج بن غامن بن مفَرا
 ـه ٨٤٣ ـ ـه ٨١٢قبل 

عمر بن اجلمال أيب راجح حممد بن علي بن أيب راجح حممد بن إدريـس بـن   . ٦٥
 .غامن بن مفرج الشييب

 ـه ٨٨١ ـ ـه ٨١٢
 ـه ٨٨١ - ـه ٨٤٣

أبو الربكات بن يوسف بن أيب راجح حممد بن علي بـن حممـد بـن أيب غـامن     . ٦٦
 .إدريس بن غامن الشييب

 ـه ٨٩٣ ـ ـه ٨٤٠ حنو 
 ـه ٨٩٣ ـ ـه ٨٨١
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 . حممد بن عمر بن أيب راجح حممد الشييب. ٦٧
  ... ـ ـه ٨٤٣
  ... ـ ـه ٨٤٣

 . الطيب بن عمر بن أيب راجح حممد الشييب العبدري. ٦٨
 ...ـ  ـ ه ٩٢٦
 ـههـ  ـ ٩٢٦

 .علي بن حممد بن عمر بن أيب راجح حممد الشييب. ٦٩
 ... ـ ...

 ـ ـ ... ه ٩٢٦
  .ابةيبالن

 .عبد اهللا بن عمر بن أيب راجح حممدالشييب العبدري .٧٠ 
 ... ـ ...
  ... ـ ...

٧١ .     بـن أيب راجـح الشـييب برهان الدين إبراهيم بن أمحد (بن عبد اهللا) بن علـي
 .العبدري

 . ـ .....
 ـه ٩٣٤كان والياً عام 

أبو بكر بن حممد بن عمر بن أيب راجح حممد بن أيب احلسن نور الدين علي بن . ٧٢
 .أيب راجح
 ... ـ .... ـه ٩٤٠ـ  ...

أبو السعود بن الفخر أيب بكر بن اجلمال حممد بن أيب حفص السراج عمر بـن  . ٧٣
 .أيب راجح الشييب
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 ـ ...هـ  ٩٥٥ ـ ـ ...ه ٩٥٥        
 

٧٤ .الشافعي شرف الدين أبو القاسم الشييب. 
 ... ـ ...

 هـ ـ ... ٩٥٥
 .عبد الواحد الشييب. ٧٥

 ... ـ ...
 ـه ٩٩٦كان والياً عام 

 .ِق مفتاح الكعبة ووجد عند رجل أعجمي يف اليمن يف زمن واليته سر   *
 .قاسم بن أيب السعود الشييب. ٧٦

 ـه ١٠٠٥ ـ  ...
  هـ١٠٠٥

 ؟...  .٧٧
 .حممد بن قاسم بن أيب السعود الشييب. ٧٨

 ـه١٠٨٠ ـ   ...
  هـ ـ ...١٠٨٠

 .السيل يهدم الكعبة يف زمن واليته، فبنيت من جديد   *
 .عبد الواحد بن حممد بن قاسم بن أيب السعود. ٧٩

 ـه ١١٣١ـ   ...
 ـه ١١٠١ ـ ـه ١٠٨٠

احلاجـب  . تـاح الكعبـة  يف زمن واليته صاغ أحد احملتالني مفتاحاً حياكي مف   *    
 .يتهم خبيانة واليته فيعزل
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 .عبد اهللا بن حممد بن قاسم بن أيب السعودالشييب.  ٨٠
 ـه ١١١٦ـ   ...

 ـه ١١٠٣ ـ  ـه ١١٠١
 .مث يعزل بابن أخيه. ويل مشيخة احلجبة بعد عزل أخيه  *

 .عبد املعطي بن عبد الواحد بن حممد بن قاسم بن أيب السعود الشييب.  ٨١
 ـه ١١١٠ـ  ...

 ـه ١١١٠ - ـه ١١٠٣
ويل مشيخة احلجبة بإصرار من أبيه املعزول، فعزل عمه عبد اهللا ووليها    *

 .غري أنه مات بعد سنوات يف حياة أبيه
 .حممد بن عبد املعطي بن عبد الواحد بن حممد بن قاسم بن أيب السعود الشييب.  ٨٢

  ـه ١١٢٤ ـ  ـه ١١١٠
 ـ ـ ...ه ١١٢٤

  .حني كان ال يزال جده املعزول حياً وليها يف   * 
 

عبد القادر بن عبد املعطي بن عبد الواحد بن حممد بن قاسم بـن أيب السـعود   .  ٨٣
 .الشييب

 ـه ١١٦٨ـ  ...
  ـه ١١٢٥حنو   - ـه ١١٢٤

  .املرة األوىل * عزل بعمه أمحد األكرب سناً بأمر من السلطان العثماين  *
 

 .د بن قاسم بن أيب السعود الشييبأمحد بن عبد الواحد بن حمم.  ٨٤
 ـه ١١٥٠بعد   ـ  ...

 ـه ١١٣٦ ـ  ـه١١٢٥حنو 
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  .واله على مشيخة احلجبة السلطان العثماين ألنه أحق ا ألجل سنه   *
  .ـه١١٣٦* عزل عام  

٨٥  .عبد القادر بن عبد املعطي بن عبد الواحد الشييب. 
 ... ـ   ...

  ـه ١١٦٨ ـ  ـه ١١٣٦
  . انيةاملرة الث   *

حممد بن عبد القادر بن عبد املعطي بن عبد الواحد بن حممد بن قاسم بـن أيب  .  ٨٦
 .السعود الشييب

 ... ـ   ...
  ـه ١١٦٨بعد  ـ   ـه ١١٦٨

عبد الرمحن بن حممد بن عبد املعطي بن عبد الواحد بن حممد بن قاسم بن أيب .  ٨٧
 .السعود

  ـه١١٨٠بعد  ـ   ـه ١١٦٨بعد  ... ـ   ...
حيىي بن حممد بن عبد املعطي بن عبد الواحد بن حممد بن قاسم بن أيب السعود .  ٨٨

 الشييب
 ـ.ه١١٨٠ـ بعد...

  ـ.ه١١٨٠بعد - ـه١١٨٠حنو        
زين العابدين أفندي بن حممد بن عبد املعطي بن عبد الواحـد بـن حممـد بـن     .  ٨٩

 .قاسم الشييب
 هـ ١٢٠٥حنوـ ... 

  هـ ١٢٠٥ حنوـ ... 
 عبد القادر أفندي بن حممد بن عبد املعطي بن عبد الواحد الشييب. ٩٠
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 ـه ١٢١٠ـ  ...
  ـه ١٢١٠  ـ  ـه ١٢٠٥حنو 

أفندي بن زين العابدين بن حممد بن عبد املعطي بن عبد الواحد بن حممد  حممد. ٩١
 .بن قاسم بن الشييبا

 ـه ١٢٥٣ ـ  ـه ١٢٠٣حنو 
 ـه ١٢٥٣ ـ  ـه ١٢١٠
والده زين العابدين وهو طفل  شيبة احلاليني املعاصرين فقد تويفآل  هو جد

عم حممد املشـار إليـه   وتوىل سدانة الكعبة بعد زين العابدين عبدالقادر الشييب ابن 
، وبذلك آلت السدانة إىل حممـد بـن زيـن    هـ تويف عبدالقادر عقيما١٢١٠ًويف سنة 

العابدين وهو يومئذ حديث السن ومل يوجد يف آل شيبة ولد ذكر غريه، وكان أمـري  
مكة يف ذلك العصر الشريف غالب بن مساعد فأخذ الشيخ حممد بن زين العابـدين  

لى أمالكه أحد علماء مكة املكرمة واعتىن بتربيته كأوالده إىل داره وكفله وجعل ع
وأكرمه إىل أن كرب وكان عاملاً فاضالً وله رسالة يف مناسـك احلـج علـى املـذهب     

وأربعني سنة وولد له من الذكور سـتة أوالد   توىل أمر السدانة ثالثاً ؛الشافعي نظماً
 . هـ ١٢٥٣وتويف رمحه اهللا سنة 

الكعبة املعظمة ، كتاب إفادة األنام بذكر أخبـار بلـد    املصدر: كتاب تاريخ( 
 ).اهللا احلرام

 .عبد القادر أفندي بن حممد بن زين العابدين بن حممد بن عبد املعطي. ٩٢
 ـه ١٢٦٠ـ ... 

 ـه ١٢٦٠ ـ  ـه ١٢٥٣
 .جعفر أفندي بن حممد بن زين العابدين بن حممد الشييب. ٩٣

 ـه ١٢٦١ ـ... 
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 ـه ١٢٦١ ـ  ـه ١٢٦٠
 .ويل مشيخة احلجبة سبعة أيام   *

 .سليمان أفندي بن حممد بن زين العابدين بن حممد بن عبد املعطي. ٩٤
 ـه ١٢٦١... ـ 

 ـه ١٢٦١ ـ  ـه١٢٦١
 . تويف يف املغرب العريب   *

 .أمحد أفندي بن حممد بن زين العابدين بن حممد. ٩٥
 ـه ١٢٧٤ ـ  ـ ه ١٢٤٢
 ـ.ه١٢٧٤ ـ  ـه ١٢٦١

  .ته بنيت دار املفتاحيف زمن والي   *
 .عبد اهللا أفندي بن حممد بن زين العابدين بن حممد بن عبد املعطي الشييب. ٩٦

 ـه ١٢٩٦  ـ  ـه ١٢٤٨
 ـه ١٢٩٦ ـ   ـه ١٢٧٤

 .عمر أفندي بن جعفر بن حممد بن زين العابدين بن حممد بن عبد املعطي. ٩٧
 ـه ١٣٠٤ ... ـ 

 ـه ١٣٠٤ ـ   ـه ١٢٩٦
ندي بن عبد اهللا بن حممـد بـن زيـن العابـدين بـن حممـد بـن        عبد الرمحن أف. ٩٨
 .املعطي بن عبد الواحد عبد

 ـه ١٣٢٠ ـ  ـ ه ١٢٦٨
 ـه ١٣١١ ـ   ـه ١٣٠٤

  عزله السلطان عبد احلميد العثماين.  *
  .* دون أصل الرسالة الذهبية يف السلسلة الشيبية
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مد بن عبد املعطي حممد صاحل أفندي بن أمحد بن حممد بن زين العابدين بن حم. ٩٩
 .الشييب

 ـه ١٣٣٥ ـ  ـ ه ١٢٧١
 ـ.ه١٣٣٥ ـ   ـه ١٣١١

  .طلب العلم وأجاز له أهل عصره *
  .* ترأس جملس الشيوخ يف العهد اهلامشي

 .* وحممد بن حممد صاحل ويل املشيخة
 عبد القادر أفندي بن علي الثاين بن حممد السابع بن زين العابدين الشييب. ١٠٠

 ـ.ه١٣٥١ـ  ـ ه١٢٧١
 ـ.ه١٣٥١ ـ  ـه١٣٣٥

  .عاش عهود الدول الثالثة *
 .ترأس جملس الشيوخ يف العهد اهلامشي

 .حممد بن حممد صاحل بن أمحد بن حممد بن زين العابدين. ١٠١
 ـه ١٣٨٢ ـ   ـه ١٢٩٢
 ـه ١٣٨٢ ـ   ـه ١٣٥١

  .ال عقب له  *
 .بعأمني أفندي بن عبد اهللا بن عبد القادر بن علي بن حممد السا. ١٠٢

 ـه ١٣٩٩ ـ   ـه ١٣٢٥
 ـه ١٣٩٩ ـ ـ ه ١٣٨٢

  .عضو يف جملس الشورى السعودي  *
طه بن عبد اهللا بن عبد القادر بن علي بن حممد السـابع بـن زيـن العابـدين     . ١٠٣

 .الشييب
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 هـ١٤٠٧ ـ هـ ١٣٩٩ / هـ١٤٠٧ ـ هـ ... 
عاصم بن عبد اهللا بن عبد القادر بن علي بن حممد السابع بن زيـن العابـدين   . ١٠٤

  .الشييب
 هـ١٤١٣ ـ   هـ ١٣٣٧
 هـ١٤١٣ـ   هـ ١٤٠٧

 .طلحة بن حسن بن عبد القادر بن علي بن حممد السابع بن زين العابدين. ١٠٥
 هـ ١٤٢٦  ـ  هـ ١٣٤٠
 هـ ١٤٢٦ ـ هـ  ١٤١٣

لي بـن حممـد السـابع بـن زيـن      عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد القادر بن ع. ١٠٦
 .العابدين الشييب
 ـ ...   هـ  ١٣٤٨

  ـ  ...  هـ ١٤٢٦

 .عدنان أمني الشيىب. ١٠٧
عبد القادر بن طه بن عبد اهللا بن عبد القادر بن علي بن حممد السابع بن زين . ١٠٨

  .العابدين الشييب
 

 هـ ١٤٣٥حلجة ذوا ٢٩تويف 
 هـ ١٤٣٥ذواحلجة  ٢٩ ـ هـ  ١٤٣١ذواحلجة   ١

 وال تزال سدانة الكعبة يف بنو شيبة
 صاحل بن زين العابدين الشييب. ١٠٩

 حىت اآلن ـ  هـ  ١٤٣٦حمرم   ١
 .وال تزال سدانة الكعبة يف بنو شيبة

املصـطلحات   للسدانة مصطلحات أخرى مرادفة هلا، والناس تستعمل هـذه 
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على السواء، وهذه املصطلحات املرادفة هي، احلجابة، واخلزانةُ. وهي يف اصـطالح  
ٍ خمصوصني، لشيٍء خمصـوص. فاملقصـود بالواليـة:     اإلسالم: والية خمصوصة، لقوم

خدمة الكعبة، وكسوا، وتويل أمرها، وفتح باا وإغالقـه، وهـي مقـدّرة شـرعاً     
  ألناس خمصوصني.

  كعبةال سدانة
 بعده، من لولده مث إلمساعيل، الكعبة على الوالية كانت: امليزان تفسري يف قال

 بـين  مـن  طائفة وهم العماليق ملكتها مث. بواليتها فقبضوا جرهم عليهم تغلبت حىت
 كانـت  جـرهم  أن كما مكة أسفل يرتلون كانوا وقد. بينهم وقعت حروب بعد كركر
  .ملوكهم وفيهم مكة أعلى ترتل

 مـن  حنواً فتولوها إليهم الوالية فعادت العماليق على جلرهم الدائرة تكان مث
  .إبراهيم بناء يف كان ما على ورفعته البيت بناء يف وزادوا. سنة ثالمثائة

. الـدار  ـم  وضـاقت  ومنعة قوة ذوي وصاروا وكثروا إمساعيل ولد نشأ مث
  .اإلمساعيليني ومقدم. مكة من وأخرجوهم فغلبوهم جرهم حاربوا

 أمـر  وتـولَّى  مكـة  علـى  فاستوىل. خزاعة كبري وهو. حلي بن عمرو يومئذ
  .البيت

 صـنم  وأول. عبادا إىل الناس ودعا الكعبة على األصنام وضع الذي وهو
 حىت بغريه أتبعه مث عليها ووضعه مكة إىل الشام من معه محله هبل هو عليها وضعه
  .احلنيفية وهجرت العرب بني عبادا وشاعت كثرت

  :حلي بن عمرو خياطب اجلرمهي خلف بن شحنة يقول ذلك ويف

  آهلة أحدثت قد إنك عمرو يا

  أنصابا البيت حول مبكة شىت
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  أبداً واحد رب للبيت وكان

  أربابا الناس يف له جعلت فقد

  مهل يف اللَّه بأن لتعرفن

  حجابا للبيت دونكم سيصطفي
 بعـده  مـن  حليل افجعله اخلزاعي حليل زمن إىل خزاعة يف الوالية وكانت

 خزاعـة  مـن  لرجـل  وغلقه الباب فتح وجعل كالب، بن قصي حتت وكانت البنته،
 املثل يضرب ذلك ويف. مخر زق و ببعري كالب بن قصي من فباعه غبشان أبا يسمى
  ).غبشان أيب صفقة من أخسر: (السائر

 مـر األ وكان قدمناه كما البيت بناء قصي وجدد قريش، إىل الوالية فانتقلت
 وأمـر  فمحيت والتماثيل بالصور وأمر الكعبة ودخل. مكة النيب فتح حىت ذلك على

 قـدمي  أثـر  عليـه  الذي احلجر وهو إبراهيم، مقام وكان وكسرت فهدمت باألصنام
  .اآلن به يعرف الذي حمله يف دفن مث الكعبة، جوار يف مبعجن موضوعاً إبراهيم

 حـني  ،7طالـب  أيب بن علي أمرياملؤمنني بيد األصنام هدم وقضية: أقول
 وسـدانة  معروفـة  قضـية . مجيعاً وكسرها وآله عليه اهللا صلَّى النيب كتفي على صعد

 نتيجة. شيبة بين بيد احلاضر العصر إىل عليهم اهللا سالم املعصومني عصر منذ الكعبة
 ذم يف الروايـات  بعض وردت وقد. العصر ذلك سلطات قبل من ذلك على تسلَّطهم

  .بشدة انتقادهاو احلالة هذه
  الكعبة متعلقات

 عنها حنمل أن اآلن ينبغي. منها جزء أو ،تقريباً بالكعبة اللصيقة األمور وهي
 واحلطــيم املســتجار أو وامللتــزم واملعجــن املطــاف وهــي. وضــوحاً أشــد فكــرة
 الكعبـة  عـن  بعيـد  فهو احلايل، بوضعه إبراهيم مقام وأما. وامليزاب إمساعيل وحجر
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  .احلرام املسجد لتفاصيل التعرض ندع نذكره نسبياً
 شـكل  علـى  األبـيض  باملرمر املفروش بالكعبة احمليط املسطح هو: فاملطاف

 إىل 9اهللا رسول زمن يف تقريباً املسجد حد كان الذي وهو. الصحن ويسمى دائرة
  .تعاىل بعونه بعد فيما ذلك إىل وسنتعرض توسيعه متّ أن

 نصـف  وهو أمتار ستة حوايل احلايل حمله يف إبراهيم مقام وبني الكعبة وبني
 لـدخول  تقريبـاً  الشكل بيضوي وهو. الوسط يف الكعبة حجم باستثناء املطاف قطر

  .فيه إمساعيل حجر
 يتصـل  األخضـر  باللون طليت النحاس من عموداً وثالثون مثانية به وحييط

  .ليالً تضاء كهربائية ثريات ا علَّقت حديدية بعوارض ببعض بعضها
 على الكعبة، باب يلي مما البيت لصيق بالصحن، الواقع املربع وهو: عجنوامل

  .تقريباً مربعان متران وسعته الصحن عن منحط وهو الداخل، ميني
 وقيل الصالة فرضت حينما وآله عليه اهللا صلَّى بالنيب جربيل مصلَّى هو قيل

 وهـو . البيـت  بنـاء  يف إبراهيم يستعملها كان اليت املؤنة إمساعيل فيه يعجن كان إنه
  .امسه من املفهوم

 السـالم  عليـه  إبـراهيم  عليها يقف كان اليت الصخرة حمل كان أنه مسعنا وقد
 عنـه  بعيـداً  ال لينالـه  البناء من قريباً يقف إمنا البناء إن ولعمري. الكعبة بناء خالل

 وقد. وضالالً بدعة احلاضر حملها إىل نقلها متّ أن إىل هناك الصخرة وبقيت. يناله فال
  .األول حمله إىل إبراهيم مقام رد قام إذا القائم أن ورد

 اهللا سـالم  املعصـومني  عصـر  يف الكعبة عن بعيداً كان املقدس املقام هذا ألن
 بني بالطواف أمروا حيث ذلك من أكثر األمر بل. حجة وإقرارهم. أقروه وقد. عليهم
 ملـا . األصـلي  حمله يف افترضوه قد انواك ولو. خلفه الطواف عن ووا وبينه، الكعبة

  .ممكناً ذلك كان
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 السـالم  عليـه  إبراهيم عليها يقوم كان اليت األرض فإن منطقية، ناحية ومن
 أراد مهما للكعبة جماوراً زال ال فمقامه. تبديله يستحيل مما وهي إبراهيم، مقام هي

 محلوه حيث قدمه، رسم يهف الذي باحلجر مربوط الظاهر، يف األمر أنّ إالَّ. اآلخرون
  .البنيان عليه وبنوا اآلن عليه هو الذي احملل إىل وأخروه

 األسـود  احلجر أو األسود الركن بني ما الواقع الكعبة من اجلدار هو: وامللتزم
 ويـدعون  يلتزمونـه  الناس ألن بذلك ومسي. الداخل يسار على ويقع. الكعبة وباب
  .سالماإل أهل مذاهب بني مشهور وهذا. عنده

 هو مبا. والفخذين والبطن والصدر الوجه: باجلدار اجلسم إلصاق هو وااللتزام
 االسـتجارة  مواضـع  من موضع ألنه. أيضاً املستجار ويسمى. طبعاً باجللد ال متيسر

  .رمحته رجاء و سبحانه اهللا بعفو
. دائرة نصف شكل على الكعبة مشال يف واقع البناء من قوس وهو: واحلطيم

 عـن  طرفـه  ويبعد. (الغريب) الشامي بالركن واآلخر العراقي بالركن طرفيه أحد يبدأ
 .متـر  ونصـف  متـر  ومسكه متر حنو ارتفاعه ويبلغ اتترسنتيم وثالث مترين الكعبة

 فيـه  املعلَّـق  باخلط حمفورة كتابة أعاله من حميطة ويف. املنقوش بالرخام مغلَّف وهو
  .عنه اإليضاح بعض قليل بعد سيأيتو. بعمارته قام من وتاريخ قرآنية آيات

  .واحلطيم الكعبة بني الواقعة األرض أو الفضاء هو: إمساعيل وحجر
 دائرة نصف شكل على هو الذي احلطيم داخل يف املوجود املكان هو قل أو

  .الكعبة على منحنية
 املكـان،  هـذا  يف الكعبة قرب أمه دفن عليه اهللا سالم إمساعيل أن روي وقد

 مث. هناك املرور من الناس ليمنع باحلطيم املسمى احلائط فبىن الناس وفيط أن فكره
  .ذلك بعد أمه مع دفن هو

. والشـاذروان  إمساعيـل  حجـر  جهـة  مـن  الشمايل، احلائط على: وامليزاب
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 السلطان غيره مث. الثقفي يوسف بن احلجاج أحدثه مما وهو. الرمحة ميزاب ويسمى
  .الفضة من زابمي إىل هجرية ٩٥٤ سنة سليمان

 باملينـاء  منقوشـة  فضة من بآخر هجرية ١٠٢١ سنة أمحد السلطان أبدله مث
 سـنة  عثمـان  آل مـن  ايـد  عبد السلطان أرسل مث. ذهبية نقوش يتخلَّلها الزرقاء
  .اآلن املوجود وهو مكانه فنصب الذهب من ميزاباً هجرية ١٢٧٣

  .كثرياً شيئاً عنه عرفنا وقد. الشاذروان: الكعبة متعلقات من بقي
 بـني  إمساعيـل  حجـر  فيـه  الـذي  الكعبة جانب يف كالدكَّة فهو وباالختصار

  .عليه اهللا سالم إبراهيم النيب أساس بقية وهو. (الغريب) والشامي العراقي الركنني
  .إمساعيل حجر من يعترب الذي الفضاء من اآلن هو الظاهر وحبسب

  ...كقبلة عنها البحث إالّ املشرفة الكعبة عن احلديث من يبق ومل
 الشريفة الكعبة من أوسع هي اليت اإلسالمية بالشعرية باحلديث نبدأ ذلك بعد

  .احلرام املسجد وهو وحوهلا،
  :أمرين تفاصيله من حنذف
 وسـط  يف مجيعاً فإا. ومتعلقاا الكعبة من ذكرناه أن سبق ما: األول األمر

  .تقريباً احلرام املسجد
 أئمة كمصليات بعض دون اإلسالمية املذاهب بعض إىل وديع ما: الثاين األمر

  .إسالمياً عليه املتفق هو ما على منه ونقتصر. األربعة املذاهب
 زمـن  يف بابـاً  كانـت  وإمنـا  ،فعـالً  بابـاً  ليسـت  فهـي  شـيبة  بـين  باب وأما

  وسنتحدث عنها. وآله عليه اهللا صلَّى النيب
  املسجد مآذن
  :سبع مآذنه

  .الزيادة باب مأذنة - ٣ .احملكمة باب مأذنة - ٢ .المالس باب مأذنة - ١
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  .علي باب مأذنة - ٦ .الوداع باب مأذنة - ٥ .العمرة باب مأذنة - ٤
  .قايتباي باب مأذنة - ٧

  شيبة بين باب
 هـذا  إىل الكعبـة  مـن  خطَّأ أخذنا فلو. إبراهيم مقام مقابل الواقع الباب هو

 مـا  علـى  إبـراهيم  مقـام  يـأيت  بقليل املطاف فبعد. خالله إبراهيم مقام لوقع الباب
  .قالئل أمتار الّإ هي وما. شيبة بين باب يأيت بقليل وبعده. سنذكر

 وكـان  9النيب زمن يف االسم ذا ومسي. دائرة نصف شكل على عقد وله
  .السالم باب أيضا له يقال

  .منه وخيرج احلرام املسجد من يدخل وآله عليه اهللا صلَّى وكان
 كـم  السالم عليه حممد بن جلعفر قلت: قال مهران بن سليمان عن ايةرو ويف

ة عشرين: فقال وآله؟ عليه اهللا صلَّى اهللا رسول حجاملـأزمني  يذكر مث. مستتراً حج 
 ظهـر  مـن  7علـي  بـه  رمى الذي هبل منه حنت الذي احلجر أخذ ومنه:  ويقول
. شـيبة  بـين  باب عند بدفنه فأمر وآله عليه اهللا صلَّى اهللا رسول ظهر عال ملّا الكعبة
  .احلديث. سنة ،شيبة بين باب من الدخول فصار

  .املسجد دخوله عند هبل ليطأ يعين: أقول
 حبيث. وآله عليه اهللا صلَّى اهللا رسول زمن يف للمسجد حداً كان أنه والظاهر

 سـبق  فيمـا  مسعنا أننا غري. املسجد خارج من دخوالً الباب هذا من الدخول يكون
  .حوله البيوت تسوره بل مستقلّ بسور مسوراً يكن مل املسجد أن األخبار وأكَّدته

 فيـه  كـان  الـذي  البيـت  مـن  املدخل هو كان شيبة بين باب أن اجلائز فمن
  .وآله عليه اهللا صلَّى النيب

 يدخل أبواب للبيوت كان ألنه. إمجاالً األمر على دالّ األبواب سد وحديث
 إالّ مجيعاً األبواب بسد وآله عليه اهللا صلَّى النيب فأمر. حبرية جداملس إىل منها الناس
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. احلـال  بطبيعة فيه هو يكون الذي البيت وباب ,عليهما اهللا سالم وفاطمة علي باب
  ١.املسجد إىل جمنباً بعضهم يدخل أن: الحتمال وذلك
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