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بناء الكعبة
وفيه مبحثان:

املبحث األول: بناء الكعبة قبل اإلسالم.

املبحث الثاين: بناء الكعبة بعد اإلسالم.

املبحث األول: بناء الكعبة قبل اإلسالم

اختالف العلامء حول بناء الكعبة:

بنــى  َمــْن  ل  أوَّ العلــامء يف حتديــد  اختلــف 

ة ُبنيــت قبــل اإلســالم؟  الكعبــة، وكــم مــرَّ

املفــرون  يوردهــا  التــي  واألدلــة 
واملحدثــون واملؤرخــون يف بنــاء الكعبــة، 
ــل،  ــًا فُيْقَب ــًا قطعي ــون صحيح ــا يك ــا: م منه

ومنهــا: مــا يكــون بخــاف ذلــك فــا ُيقبــل؛ 
ــت  ــي وقع ــب، الت ــائل الغي ــن مس ــا م ألهن
، فــا تؤخــذ إالَّ بوحــي،  قبــل بعثــة النبــي 

ــب))). ــا نصي ــاد فيه ــس لاجته ولي
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ــة  ــكَّ أن الكعب : )ال ش قــال الفــايس 

املعظَّمــة ُبنيــت مــرات، وقــد اخُتلِــف يف 
ــل مــن جممــوع  عــدد مــرات بنائهــا، ويتحصَّ
مــا قيــل يف ذلــك: أهنــا ُبنيــت عــر مــرات، 
منهــا بنــاء املائكــة ـ عليهــم الســام، ومنهــا 
، ومنهــا بنــاء أوالده، ومنهــا  بنــاء آدم 
ــا  ــم، ومنه ــاء جره ــا بن ــة، ومنه ــاء العاملق بن
بنــاء ُقــَي، ومنهــا بنــاء قريــش، ومنهــا 
ــن  ــد اهلل ب ــاء عب ــا بن ، ومنه ــل  ــاء اخللي بن
، ومنهــا بنــاء  الزبــر بــن العــوام األســدي 

ــي())).               ــف الثقف ــن يوس ــاج ب احلج

 : وقــال عــي بــن عبــد القــادر الطــري))) 

ــة الريفة  ــت الكعب )وُبني
مــرة،  عــرة  إحــدى 
املائكــة،  بنــاء  أوهلــا: 
ثــم بنــاء آدم هــو وِشــيث 
بنــاء  ثــم  أبيــه،  ويصُّ 
ثــم  اخلليــل،  إبراهيــم 
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ــاء  ــم بن ــم، ث ــاء جره ــم بن ــة، ث ــاء العاملق بن
قــي، ثــم بنــاء قريــش، ثــم بنــاء ابــن الزبــر 
ه  ــدِّ ــي، ويف ع ــاج الثقف ــاء احلج ــم بن ، ث
ــم  ــاملية، ث ــة الش ــِن إالَّ اجله ــه مل َيْب ز؛ ألن ــوُّ جت

ــان())).                     ــراد خ ــلطان م ــاء الس بن

ــد  ويف أبيــات منســوبة إىل عــي بــن عب
القــادر الطــري  قــال فيهــا:

ــِه ــُت اإلل ــي ــٌق، وب ــْل ــَت َخ ــي ــب ــى ال ــنَ  َب

ــرُم ــك ــٍق ُي ــاب مـــدى الــدهــِر ِمـــْن س
ــده ـــ ـــ ول آدم،  ــٌة،  ـــ ــك ـــ ــائ ـــ م
ــُم  ــره ــٌة، ج ــق ــال ـــ ــم ــٌل، ع ــي ــل ـــ خ
ــر ــزُّب ــُل ال ــْجـ ــٌي، قـــريـــٌش، وَنـ ــ  ق
ُيعـلُم ــُم  ــده ـــ ــع َب ـــجـــاُج  وَحــــَّ
ــي ــْرجَتـ ـ ــا امَلـــلِـــُك امُل ــن ــان ــط ــل ـــ  وُس
ــُم))) ــظـ ــُد األعـ ــاجـ ــراٌد هــو املـ ــــ ـ ُم
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خالصة ما ُذِكَر يف بناء الكعبة قبل اإلسالم))):

1ـ بناء املائكة ـ عليهم السام.

. 2ـ بناء آدم 
. 3ـ بناء ِشيث بن آدم 

. 4ـ بناء إبراهيم 
5ـ بناء العاملقة))). 

6ـ بناء ُجْرُهَم.
7ـ بناء ُقي بن كاب))).  

8ـ بناء عبد املطلب))).   
9ـ بناء قريش.

اجح يف بناء الكعبة قبل اإلسالم: القول الرَّ

الثابــت أن الكعبــة ُبنيــت قبــل اإلســام 
ــو  ــى النح ــي ع ــط)1))، وه ــرات فق ــع م أرب

ــايل: الت

، وهــو أول بنــاء للكعبة - 1 بنــاء إبراهيــم 
املرفة.
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بناء العاملقة.- 2

بناء ُجْرُهم.- 3

بناء قريش. - 4

ـ  املائكــة  ببنــاء  والقــول 
عليهــم الســام ـ للكعبــة ليــس عليــه 
ــاء آدم  ــذا بن ــح))))، وك ــل صحي دلي
 مل يثبــت فيــه يشء، وال يســتطيع 

أحــد أن جيــزم بــه))))، وكــذا بنــاء ِشــيث بــن 
))))، وكــذا بنــاء قــي بــن كاب  آدم 
ــه ال  ــن ـ إالَّ أن خ ــض املؤرِّ ــره بع ـ وإن ذك
كــر))))، وال يثبــت  د الذِّ ــرَّ ُيعتمــد فيــه عــى جُمَ

ــة)))). ــب للكعب ــد املطل ــاء عب ــًا بن أيض

اجح من بناء الكعبة:
َّ
حقيق العِلمي للر

َّ
الت

: أواًل: بناء إبراهيم 

سبب البناء:

بنــى إبراهيــم  الكعبــة املرفــة بأمــٍر 
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ــارة،  ــن احلج ــاؤه م ــاىل، وكان بن ــن اهلل تع م
وجعــل ارتفاعهــا: )9 أذرع ـ أي: 5ر4م(، 
وطوهلــا مــن اجلهــة الرشقيــة: )32 ذراعــًا ـ أي: 
16م(، ومــن اجلهــة الغربيــة: )31 ذراعــًا ـ أي: 
5ر15م(، ومــن اجلهــة اجلنوبيــة: )20 ذراعــًا ـ 
أي: 10م(، ومــن اجلهــة الشــاملية: )22 ذراعــًا 
ـ أي: 11م(، ومل جيعــل للكعبــة ســقفًا، وفتــح 
هلــا بابــن ماصقــن بــاألرض بــدون مــراع 
ُيغلــق، ونــزل جريــل  باحلجــر األســود، 

فوضعــه إبراهيــم  يف مكانــه )))). 

ومــن خــال اســتقراء نصــوص الكتــاب 
ــم   ــر إىل أنَّ إبراهي ــا ُتش ــد أهن ــنة نج والس

ــْن قــام ببنــاء الكعبــة املرفــة)))).  هــو أول َم

 األدلة:

ٻ - 1 ٻ    ٻ  چٱ  تعــاىل:  قولــه 

ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ 
]البقــرة:127[. ٺچ  ٺ 
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ــاه  ــْن بن ــم أول َم ــي: أن إبراهي ــرآن يقت ــر الق ــإن ظاه : )ف ــر  ــن كث ــال اب ق
ــة يف  ف ــا، مرَّ ــًى هب ــك، معتن ــل ذل ــة قب ــه معظم ــت بقعت ــه، وكان س ــْن أسَّ ــًا، وأول َم مبتدئ

ــات()))).        ــار واألوق ــائر األعص س

وقوله سبحانه: چڃ ڃ ڃ  ڃ چچ ]احلج:26[. - 2

ــًا  ــْئ يف خــر صحيــح عــن معصــوم، أن البيــت كان مبني : )ومل جَيِ قــال ابــن كثــر 
ــس  ــج:26[، فلي ــه: چ  ڃ چچ  ]احل ــذا بقول ــك يف ه ــْن متسَّ ، وَم ــل  ــل اخللي قب
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ــد  ــم عن ــه، امُلَعظَّ ر يف قدرت ــرَّ ــم اهلل، امُلَق ر يف عل ــدَّ ــه امُلَق ــراد مكان ــر؛ ألن امل ــض وال ظاه بناه
.(((() ــم  ــدن آدم إىل زمــان إبراهي ــاء موضعــه مــن ل األنبي

: » فــإن اهللََّ - 3 مــا جــاء عــن ابــن عبــاس  مرفوعــًا، والشــاهد منــه: قــول إبراهيــم 
ــَد  ــا ـ قــال: َفِعنْ ــا ـ َوَأَشــاَر إىل َأَكَمــٍة ُمْرَتِفَعــٍة عــى مــا َحْوهَلَ ــا َبْيًت ــَرِن َأْن َأْبنِــَي َهــا ُهنَ َأَم
َجــاَرِة َوإِْبَراِهيــُم َيْبنِي، حتى  ذلــك َرَفَعــا اْلَقَواِعــَد مــن اْلَبْيــِت، َفَجَعــَل إِْســاَمِعيُل َيــْأِت بِاحْلِ
َجــِر َفَوَضَعــُه لــه، َفَقــاَم عليــه وهــو َيْبنـِـي َوإِْســاَمِعيُل ُينَاِوُلُه  إذا اْرَتَفــَع اْلبِنَــاُء جــاء هبــذا احْلَ

َيُقــوالَِن:  ــا  َوُهَ َجــاَرَة،  احْلِ
ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   چپ 

.((1(» ٺچ  

ثانيًا، ثالثًا: بناء العاملقة، وُجْرُهم)))):

ــات  ــاء برواي ــذا البن ــَر ه ُذكِ
وصحيحــة،  دة  ُمتعــدِّ وُطــرق 

ومنهــا:

مــا جــاء عــن عــيِّ بــن أيب - 1
ــه  ، قــال: )فمــرَّ علي طالــب 
ــُة،  ــه العاملق ــدم فبنت ــُر فاهن الده
قــال: فمــرَّ عليــه الدهــُر فاهنــدم 
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ــُر  ــه الده ــر علي ــُم، فم ــه ُجْرُه فبنت
ــٌش()))).                ــه قري فبنت

ــن أيب - 2 ــيِّ ب ــن ع ــًا ع ــاء أيض ــا ج م
، قــال ـ بعــد أن َذَكــَر  طالــب 
)ثــم  للكعبــة:  إبراهيــم   بنــاَء 
ــه  ــم اهنــدم فبنت ــه العاملقــُة، ث اهنــدم فبنت

فبنتــه  اهنــدم  ثــم  جرهــم،  مــن  قبيلــٌة 

 .((( قريــُش()

وهــذا األمــر ليــس حمــًا لاجتهاد 
والنظــر، فــا يمكــن أن يقولــه عــيٌّ  
ــول اهلل  ــن رس ــِمَعه م ــون َس دون أن يك
، وبذلــك يكــون لــه ُحكــم الرفــع.

رابعًا: بناء قريش:

سبب البناء:

امــرأًة  أنَّ  التاريــخ:  كتــب  ذكــرت 

ــن  ــارت م ــة، فط ــر الكعب ــت جُتمِّ ذهب
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ــة،  ــوة الكعب ــت كِس ــا رشارة، فاحرتق جممرهت
ثــم جــاء ســيل عظيــم فدخــل الكعبــة، 
ع جدراهنــا، ففزعــت قريــش مــن  وصــدَّ
ــة  ــاء الكعب ــد بن ــى جتدي ــت ع ــك، وعزم ذل
ــل  ــة قب ــنة اخلامس ــك الس ــة، وكان ذل املرف
ــوا يف  ــرتطوا: أالَّ ُيدِخل ــة، واش ــة النبوي البعث
ــة  ــم النفق ــرت هب ــًا، فق ــاالً حرام ــا م بنائه
ــن  ــوا م ــاء، فأنقص ــامل البن ــن إك ــة ع الطيب
جهة احِلْجر ســتة أذرع وشــرًا )أي: 23ر3م( 
ــع))))، وأداروا  ــار ورب ــة أمت ــوايل ثاث أي: ح
ــن  ــاس م ــوف الن ــرًا؛ ليط ــدارًا قص ــه ج علي
ــا،  ــرات فيه ــض التغ ــوا بع ــه، وأحدث ورائ
فــزادوا ارتفاعهــا إىل: )18 ذراعــًا ـ أي: 9م(، 
وَســَقفوها، ومل تكــن مــن قبــل مســقوفة، 
وا  ــدُّ ــب، وس ــن خش ــًا م ــا ميزاب ــوا هل وجعل
البــاب الغــريب، ورفعــوا البــاب الرقــي عــن 
ــْن  ــا َم ــوا فيه ــى ُيدِخل ــتوى األرض، حت مس
شــاءوا، ويمنعــوا َمــْن أرادوا، وقــد شــاركهم 
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ــارة. ــم احلج ــل معه ــكان حيم ــاء، ف ــذا البن ــول اهلل  يف ه رس

وملَّــا انتهــى البنــاء، وأرادوا وضــع احلجــر األســود، وقــع بينهــم نــزاع شــديد، كلُّ قبيلة 
ُل داخــل إىل  ُتريــد أن حتظــى بــرف وْضــِع احَلَجــر يف مكانــه، ورُضــوا بــأن حَيُْكــم فيهــم أوَّ
، فأخــذ احَلَجــَر ووَضَعــه عــى رداء، وأَمــَر كلَّ قبيلــة أن  البيــت، وكان الداخــل هــو النبــي 
تأخــذ بطــرٍف منــه فرفعــوه، وقــام  بَوْضِعــه مكاَنــه، وأهنــى هبــذه احلكمــة الســامية نِزاعــًا 

ق ِوحدهتــم، ويــودي بحيــاة عــدد كبــر منهــم)))). كاد أن ُيمــزِّ

دة وصحيحة، ومنها: وُذِكَر هذا البناء بروايات وُطرق ُمتعدِّ
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ــِك - 1 ــِد َقْوِم ــُة َعْه ــْوالَ َحَداَث : )َل ــاَل يِل َرُســوُل اهللَِّ  ــْت: َق ــَة  َقاَل ــْن َعائَِش مــا جــاء َع
ــِت  ــَن َبنَ ــا ِح ــإِنَّ ُقَرْيًش ــَم، َف ــاِس إِْبَراِهي ــَى َأَس ــا َع َعْلُتَه ــَة، َوجَلَ ــُت اْلَكْعَب ــِر َلنََقْض بِاْلُكْف

ــا)))))))).   ــا َخْلًف ــُت هَلَ َعْل ْت، َوجَلَ ــَتْقَرَ ــَت اْس اْلَبْي

ــا - 2 ــِك مَلَّ ــَرْي َأنَّ َقْوَم ــا: )َأمَلْ َت ــاَل هَلَ ــوَل اهللَِّ  َق ؛ َأنَّ َرُس ــَة  ــْن َعائَِش ــا جــاء أيضــًا َع م
ــَم()))).   ــِد إِْبَراِهي ــْن َقَواِع وا َع ــَرُ ــَة اْقَت ــُوا اْلَكْعَب َبنَ

ــِن - 3 ــِر ْب ــن َجابِ ــاء ع ــد ج ــًا، فق ــة أيض ــي ثابت ــاء، فه ــذا البن ــي  يف ه ــاركة النب ــا مش أمَّ
َجــاَرَة، َفَقــاَل  َعْبــِد اهللَِّ  َقــاَل: )مَلَّــا ُبنَِيــِت اْلَكْعَبــُة َذَهــَب النَّبـِـّي  َوَعبَّــاٌس َينُْقــَاِن احْلِ
: اْجَعــْل إَِزاَرَك َعــَى َرَقَبتِــَك، َفَخــرَّ إىَِل األَْرِض، َوَطَمَحــْت َعْينَــاُه إىَِل  ــاُس لِلنَّبِــيِّ  اْلَعبَّ

ــِه()))).     ُه َعَلْي ــاَل: )َأِرِن إَِزاِري( َفَشــدَّ ــاَمِء، َفَق السَّ
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ــهور:  : )واملش ــر  ــن كث ــال اب ق
أن هــذا كان ورســول اهلل  عمــره مخــس 
ــه  ــص علي ــذي ن ــو ال ــنة، وه ــون س وثاث

 .((1() ــحاق  ــن إس ــد ب حمم

الصحيحــة  األدلــة  هــذه  ومــن 
ــة ثابــت، وأنَّ  ــاء قريــش للكعب يتبــنَّ أنَّ بن
ــس  ــي  بخم ــة النب ــل بعث ــك كان قب ذل

ســنوات. 
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املبحث الثاني

بناء الكعبة بعد اإلسالم
الثابــت أن الكعبــة ُبنيــت بعــد اإلســام 
ثــاث مــرات فقــط، وهــي عــى النحــو 

ــايل: الت

1 -. بناء عبد اهلل بن الزبر 

بناء احلجاج بن يوسف الثقفي.- 2

بناء السلطان مراد خان.- 3

: أواًل: بناء عبد اهلل بن الزبري 

سبب البناء:

أرســل يزيــد بــن معاويــة عــام )64هـ( 
جيشــًا مــن الشــام بقيــادة احلصــن بــن نمــر 
، فحــارص  لقتــال عبــد اهلل بــن الزبــر
ــة،  ــرت الكعب ــق، فتأثَّ مكــة، ورماهــا باملنجني
وبعــد  جدراهنــا،  وَضُعَفــت  واحرتقــت، 
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ــويف  ــار ت ــن احلص ــًا م ــن يوم ــبعة وعري س
ــل  ــام، ومل يدخ ــش إىل الش ــاد اجلي ــد، فع يزي
ــر ــن الزب ــد اهلل ب مكــة، واســتتب األمــر لعب
 يف مكــة، وقــرر إعــادة بنــاء الكعبــة عــى 
ــاه  ــام كان يتمن ــًا ب ن ، تيمُّ ــم  ــد إبراهي قواع
ــاء البيــت عــى قواعــد  رســول اهلل، وهــو بن
، فأدخــل فيهــا مــا أخرجتــه  إبراهيــم 
قريــش منهــا )6 أذرع وشــرًا(، وجعــل هلــا 
بابــن ُملتِصقــن بــاألرض، أحدهــا يف اجلهة 
الرقيــة، واآلخــر يف اجلهــة الغربيــة، وزاد يف 
ــًا ـ أي: 5ر13م()))).   ــا إىل )27 ذراع ارتفاعه

ــرق  ــات وُط ــاء برواي ــذا البن ــَر ه وُذكِ
ــا: ــة، منه دة وصحيح ــدِّ ُمتع

َقاَل:)مَلَّــا - 1 َعَطــاٍء   عــن  جــاء  مــا 
َق اْلَبْيــُت َزَمــَن َيِزيــَد ْبــِن ُمَعاِوَيــَة،  اْحــرَتَ
ــْن  ــَكاَن ِم ــاِم، َف ــُل الشَّ ــا َأْه ــَن َغَزاَه ِح
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ــْم َأْو  َئُه ــُد َأْن جُيَرِّ ــَم، ُيِري ــاُس امْلَْوِس ــِدَم النَّ ــى َق ، َحتَّ ــْرِ َب ــُن الزُّ ــُه اْب ــا َكاَن، َتَرَك ــِرِه َم َأْم
ــا النَّــاُس! َأِشــُروا َعــَيَّ يِف  ــاِم، َفَلــامَّ َصــَدَر النَّــاُس، َقــاَل: َيــا َأيَُّ ــْم)))) َعــَى َأْهــِل الشَّ هَبُ حُيَرِّ

ــا؟ ــى ِمنَْه ــا َوَه ــُح َم ــا، َأْو ُأْصلِ ــي بِنَاَءَه ــمَّ َأْبنِ ــا ُث ــِة، َأْنُقُضَه اْلَكْعَب

: َفــإِنِّ قــد ُفــِرَق يل َرْأٌي فيهــا))))، َأَرى أْن ُتْصلِــَح مــا َوَهــى منهــا،  ــاٍس قــال ابــن َعبَّ
 . َوَتــَدَع َبْيًتــا َأْســَلَم النَّــاُس عليــه، َوَأْحَجــاًرا َأْســَلَم النَّــاُس عليهــا، َوُبِعــَث عليهــا النَّبـِـيُّ 

ُه))))، َفَكْيــَف  َق َبْيُتــُه، مــا َرِضَ حتَّــى جُيـِـدَّ : لــو كان َأَحُدْكــُم اْحــرَتَ َبــْرِ فقــال ابــن الزُّ
ــَع َرْأَيــُه  ُكــْم؟ إِنِّ ُمْســَتِخٌر َريبِّ َثَاًثــا، ُثــمَّ َعــاِزٌم عــى َأْمــِري. َفَلــامَّ َمــَى الثَّــَاُث َأْجَ َبْيــُت َربِّ
ــاَمِء،  ــن السَّ ــٌر م ــه، َأْم ــُد في ــاِس َيْصَع ِل النَّ ــَأوَّ ــِزَل بِ ــاُس َأْن َينْ ــاُه النَّ ــا، َفَتَحاَم ــى َأْن َينُْقَضَه ع
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ٌء َتَتاَبُعــوا، َفنََقُضــوُه  حتــى َصِعــَدُه َرُجــٌل َفَأْلَقــى منــه ِحَجــاَرًة، فلــام مل َيــَرُه النــاس َأَصاَبــُه يَشْ
ــُتوَر)))) حتــى اْرَتَفــَع  َ عليهــا السُّ َبــْرِ َأْعِمــَدًة، َفَســرتَّ حتــى َبَلُغــوا بِــِه األَْرَض، َفَجَعــَل ابــن الزُّ

ــاُؤُه()))).  بِنَ

 ما رواه البخاري من هدم ابن الزبر  للكعبة وبنائه هلا: - 2

ــٍد  ــُث َعْه ــِك َحِدي ــْوالَ َأنَّ َقْوَم ــُة! َل ــا َعائَِش ــا: » َي ــاَل َلَ ــيَّ  َق ِب ؛ َأنَّ النَّ ــَة  ــْن َعاِئَش َع

ــاألَْرِض،  ــُه بِ ــُه، َوَأْلَزْقُت ــِرَج ِمنْ ــا ُأْخ ــِه َم ــُت فِي ــِدَم، َفَأْدَخْل ــِت َفُه ــْرُت بِاْلَبْي ــٍة، ألََم بَِجاِهلِيَّ
ِقيًّــا، َوَباًبــا َغْربِيًّــا، َفَبَلْغــُت بـِـِه َأَســاَس إِْبَراِهيــَم «. َفَذلـِـَك الَّــِذي  : َباًبــا رَشْ َوَجَعْلــُت َلــُه َباَبــْنِ

ــِه.  ــَى َهْدِم ــْرِ  َع َب ــَن الزُّ ــَل اْب َحَ

ــَن  ــِهْدُت اْب ــُد)))): َوَش ــاَل َيِزي َق
ــَل  ــاُه َوَأْدَخ ــُه َوَبنَ ــَن َهَدَم ــْرِ ِح َب الزُّ
ْجــِر، َوَقــْد َرَأْيــُت َأَســاَس  فِيــِه ِمــَن احْلِ
ــِل)))).  ــنَِمِة اإِلبِ ــاَرًة َكَأْس ــَم ِحَج إِْبَراِهي

يظهــر  ــببني:  السَّ بــني  تعــارض  ال 

ــاء  ــبب بن ــلم: أن س ــة مس ــن رواي م
ابــن الزبــر للكعبــة: هــو مــا أصاهبــا 
ــل  ــا أه ــن غزاه ــرق ح ــبب احل بس
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الشــام فأصبحــت واهيــة.

ــط، وال  ــول اهلل  فق ــث رس ــو حدي ــر: وه ــبب آخ ــر إىل س ــاري: تش ــة البخ ورواي

تعــارض بينهــام؛ ألنــه ربــام كان احلديــث هــو الســبب، وكان احــرتاق البيــت يف زمــن يزيــد 
غ  ــوِّ ــو امُلَس ــث ه ــبب، واحلدي ــو السَّ ــق ه ــث))))، أو كان احلري ــل باحلدي ــبة للعم ــة مناس فرص

الــذي اعتمــد عليــه ابــن الزبــر  يف هــدم الكعبــة، وإعــادة بنائهــا عــى قواعــد إبراهيــم 
، وجعــل هلــا بابــن.

بنــاء  )وأمــا   : الفــايس  قــال 

ــو  ــة فه ــر  للكعب ــن الزب ــد اهلل ب عب
ــن  ثابــت ومشــهور، وســبب ذلــك َتَوهُّ
الكعبــة مــن حجــارة للمنجنيــق، التــي 
أصابتهــا حــن ُحــورِص ابــن الزبــر  
بمكــة أوائل ســنة 64هـــ ملعاندتــه يزيد 

بــن معاويــة()1)).

َتــْرك  َأَوىل:  كان  ــام  أيُّ )مســألة(: 

الكعبــة عــى مــا هــي عليــه، أم بناؤهــا عــى 

؟ إبراهيــم  قواعــد 
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هذه املسألة لا وجهان)))):

النــاس،  فتنــة  مــن  يؤَمــن  أن  ل:  األوَّ

وتوجــد نفقــة كافيــة لبنــاء الكعبــة:

ــا،  ــو نقضه ــة ه ــذه احلال ــاألَوىل يف ه ف
، كــام كان  وبناؤهــا عــى قواعــد إبراهيــم 

. ــول اهلل  ــك رس ــل ذل ــد أن يفع يري

وهــو عــن مــا َفَعَلــه عبــد اهلل بــن الزبر 

؛ حــن َقــاَل: )َفَأَنــا اْلَيــْوَم َأِجــُد َمــا ُأْنِفُق، 
ــِه  ــَزاَد فِي ــاَل: َف ــاَس. َق ــاُف النَّ ــُت َأَخ َوَلْس
ــا))))  ْجــِر، َحتَّــى َأْبــَدى ُأسًّ ــَس َأْذُرٍع ِمــَن احْلِ مَخْ
ــاَء، َوَكاَن  ــِه اْلبِنَ ــى َعَلْي ــِه، َفَبنَ ــاُس إَِلْي َنَظــَر النَّ
ــامَّ َزاَد  ــا، َفَل َة ِذَراًع ــْرَ ــاَمِنَ َع ــِة َث ــوُل اْلَكْعَب ُط
ــَرَ َأْذُرٍع،  ــِه َع ــَزاَد يِف ُطولِ ُه، َف ــَتْقَرَ ــِه اْس فِي
ــُه،  ــُل ِمنْ ــا ُيْدَخ : َأَحُدُهَ ــْنِ ــُه َباَب ــَل َل َوَجَع

ــُه()))). ــَرُج ِمنْ ــُر ُيْ َواآلَخ
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الثــاين: أن ُيــاف مــن الفتنــة حتــى مــع وجــود النفقــة، ففــي هــذه احلالــة َتْرُكهــا عــى 

ــم  هلــذا  ــع مــن بنائهــا عــى قواعــد إبراهي ــي  امتن ــه هــو األَوىل؛ ألن النب مــا هــي علي
الســبب.

قــال النــووي  ـ يف رشح حديــث عائشــة  يف نقــض الكعبــة وبنائهــا: )ويف هــذا 

احلديــث: دليــل لقواعــد مــن األحــكام، منهــا: إذا تعارضــت املصالــح، أو تعارضــت مصلحــة 
ر اجلمــع بــن فِْعــل املصلحــة وتــرك املفســدة ُبــِدئ باألهــم؛ ألن النبــي  أخــر  ومفســدة، وَتَعــذَّ
هــا إىل مــا كانــت عليــه مــن قواعــد إبراهيــم  مصلحــة، ولكــن ُتعارضــه  أن نقــض الكعبــة وردَّ
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مفســدة أعظــم منــه، وهــي: خــوف فتنــة بعــض َمــْن أســلم قريبــًا، وذلــك ملــا كانــوا يعتقدونــه 
.(((() كهــا  مــن فضــل الكعبــة فــرون تغيرهــا عظيــاًم، فرَتَ

دت الرغبــة لــدى بعــض خلفــاء العباســين يف إعــادة بنــاء الكعبــة إىل مــا بنــاه  وقــد جتــدَّ
، ومل تتهيــأ الظــروف  ؛ وذلــك القتناعــه بــأن هــذا هــو عــن رغبــة النبــي  ابــن الزبــر 

: (( ( ( لفعله

هــارون  أن  )روي  فقــد 
الرشــيد َذَكــر ملالــك بــن أنــس أنــه 
ــاه احلجــاج مــن  ــد هــدم مــا بن يري
ــن  ــان اب ــرده إىل بني ــة، وأن ي الكعب
الزبــر، فقــال لــه: ناشــدتك اهلل 
ــذا  ــل ه ــن، أالَّ جتع ــر املؤمن ــا أم ي
ــاء  ــوك، ال يش ــة للمل ــت ملعب البي
البيــت  نقــض  إالَّ  منهــم  أحــد 
وبنــاه، فتذهــب هيبتــه مــن صــدور 

النــاس()))).

فــإْن كانــت هنــاك مصلحــة 
ــم  ــد إبراهي ــى قواع ــه ع وراء بنائ
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ــي  ــم، وه ــدة أعظ ــه مفس ــد عارَضْت ، فق
ضيــاع هيبتــه وجعلــه ألعوبــة للملــوك، 
، فذهــب إىل  وهلــذا فطــن اإلمــام مالــك 

ــه.   ــو علي ــا ه ــى م ــه ع إبقائ

اج بن يوسف: ثانيًا: بناء احَلجَّ

 سبب البناء:

أرســل عبــد امللــك بــن مــروان جيشــًا 
كبــرًا إىل مكــة بقيــادة احلجــاج بــن يوســف 
ــر  ــن الزب ــل اب ــا، وقت ــيطر عليه ــي، فس الثقف
ــام )74هـــ(؛  ــة ع ــاء الكعب ل بن ــدَّ ، وع
ــاب  ــع الب ــريب، ورف ــاب الغ ــق الب ــث أغل حي
ــرج  ــاميل فأخ ــدار الش ــدم اجل ــي، وه الرق
مــن الكعبــة: )6 أذرع وشــرًا( إىل جهــة 

ــا)))). ــرِّ ارتفاعه ــر، ومل ُيغ احِلْج

هن هو: ؤال املتبادر إىل الذِّ والسُّ

ــيايس بــن عبــد  هــل كان اخلــاُف السِّ
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اهلل بــن الزبــر وعبــد امللــك بــن مــروان هــو 
ــر؛ أم كان  ــن الزب ــاء اب ــدم بن ــع إىل ه اف الدَّ

ــع آخــر غــر هــذا؟ ــاك داف هن

ة يف بنــاء احلجــاج  جــاءت روايــات عــدَّ
بــن يوســف الثقفــي للكعبــة بأمــٍر مــن عبــد 

امللــك بــن مــروان.

ومــن الروايــات الــواردة يف هــذا الشــأن مــا 

ــي: ي

ــا - 1 مــا جــاء عــن َعَطــاٍء  أنــه قــال: )مَلَّ
ــاُج إىَِل  جَّ ، َكَتــَب احْلَ َبــْرِ ُقتِــَل اْبــُن الزُّ
ــَك،  ُه بَِذلِ ــِرُ ــْرَواَن ُيْ ــِن َم ــِك ْب ــِد امْلَلِ َعْب
ــاَء  ــْد َوَضــَع اْلبِنَ ــْرِ َق َب ــَن الزُّ ُه َأنَّ اْب ــِرُ َوُيْ
ــِل  ــْن َأْه ــُدوُل ِم ــِه اْلُع ــَر إَِلْي ــَى ُأسٍّ َنَظ َع
ــَة. َفَكَتــَب إَِلْيــِه َعْبــُد امْلَلِــِك: إِنَّــا  َمكَّ
ٍء،  )))) يِف يَشْ َبــْرِ َلْســنَا ِمــْن َتْلطِيــِخ اْبــِن الزُّ
ــا َمــا َزاَد  ُه، َوَأمَّ ــا َمــا َزاَد يِف ُطولِــِه َفَأِقــرَّ َأمَّ
ــدَّ  ــِه، َوُس ُه إىَِل بِنَائِ ــُردَّ ــِر َف ْج ــَن احْلِ ــِه ِم فِي
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ــِذي َفَتَحــُه، َفنََقَضــُه َوَأَعــاَدُه إىَِل  اْلَبــاَب الَّ
ــِه()))).    بِنَائِ

ــَد - 2 : )َأنَّ َعْب ــَة  ــن أيب َقَزَع ــاء ع ــا ج م
ــوُف  ــَو َيُط ــاَم ُه ــْرَواَن، َبْينَ ــَن َم ــِك ْب امْلَلِ
 ! ــْرِ َب ــَن الزُّ ــَل اهللَُّ اْب ــاَل: َقاَت ــِت إِْذ َق بِاْلَبْي
ــُث َيْكــِذُب َعــَى ُأمِّ امْلُْؤِمنِــَن، َيُقــوُل:  َحْي
: »َيا  َســِمْعُتَها َتُقــوُل: َقــاَل َرُســوُل اهللَِّ 
ــِر،  ــِك بِاْلُكْف ــاُن َقْوِم ــْوالَ ِحْدَث ــُة! َل َعائَِش
ــَن  ــِه ِم ــَد فِي ــى َأِزي ــَت َحتَّ ــُت اْلَبْي َلنََقْض
ــاِء«.  وا يِف اْلبِنَ ُ ْجــِر، َفــإِنَّ َقْوَمــِك َقــرَّ احْلِ
ــى  ــِن َأبِ ــِد اهللَِّ ْب ــُن َعْب ــاِرُث ْب ــاَل احْلَ َفَق
ــا َأِمــَر امْلُْؤِمنِــَن!  َربِيَعــَة: الَ َتُقــْل َهــَذا، َي
ــَذا.  ُث َه ــدِّ ــَن حُتَ ــِمْعُت ُأمَّ امْلُْؤِمنِ ــا َس َفَأَن

َقْبــَل  َســِمْعُتُه  ُكنْــُت  َلــْو  َقــاَل: 
ــُن  ــى اْب ــا َبنَ ــَى َم ــُه َع ْكُت ــُه، َلرَتَ َأْن َأْهِدَم

   .((1 () َبــْرِ الزُّ
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مــا جاء عــن عبــد اهللَِّ بــن ُعَبْيــٍد  قال: - 3
ــد  ــى عب ــد اهللَِّ ع ــن عب ــاِرُث ب ــَد احْلَ )َوَف
امْلَلـِـِك بــن َمــْرَواَن يف ِخَاَفتـِـِه، فقــال عبــد 
امْلَلـِـِك: مــا َأُظــنُّ َأَبــا ُخَبْيــٍب )َيْعنـِـي: ابــن 
( َســِمَع مــن َعائَِشــَة مــا كان َيْزُعــُم  َبــْرِ الزُّ
ــَى!  ــاِرُث: َب ــال احْلَ ــا. ق ــِمَعُه منه ــُه َس َأنَّ
أنــا َســِمْعُتُه منهــا. قــال: َســِمْعَتَها َتُقــوُل 
َمــاَذا؟ قــال: قالــت: قــال رســول اهللَِّ 
ــاِن  ــن ُبنَْي وا م ــَتْقَرُ ــِك اْس :)إِنَّ َقْوَم
ِك  ْ ــُة َعْهِدِهــْم بِالــرِّ اْلَبْيــِت، َوَلــْوالَ َحَداَث
َأَعــْدُت مــا َتَرُكــوا منــه، َفــإِْن َبــَدا لَِقْوِمِك 
ــِك  ــي أِلُِرَي ــوُه َفَهُلمِّ ــِدي، َأْن َيْبنُ ــن َبْع م
مــا َتَرُكــوا منــه، َفَأَراَهــا َقِريًبــا مــن َســْبَعِة 
ــٍد.  ــن ُعَبْي ــد اهللَِّ ب ــُث عب َأْذُرٍع( هــذا َحِدي
وزاد عليــه اْلَولِيــُد بــن َعَطــاٍء: قــال النَّبـِـيُّ 
َعْلــُت هلــا َباَبــْنِ َمْوُضوَعــْنِ يف  : )َوجَلَ
ــَن  ــْل َتْدِري ــا، َوَه ــا َوَغْربِيًّ ِقيًّ األرض رَشْ
مِلَ كان َقْوُمــِك َرَفُعــوا َباهَبَــا؟( قالــت: 
ــا  ًزا َأْن الَ َيْدُخَلَه ــزُّ ــال: )َتَع ــت: الَ. ق قل
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ُجــُل إذا هــو  إالَّ َمــْن َأَراُدوا، َفــَكاَن الرَّ
ــى  ــي، حت ــُه يرتق ــا َيَدُعوَن َأَراَد َأْن َيْدُخَلَه

ــَقَط(. ــوُه َفَس ــَل َدَفُع إذا َكاَد َأْن َيْدُخ

قــال عبــد امْلَلِــِك لِْلَحــاِرِث: أنــت َســِمْعَتَها َتُقوُل 

هــذا؟ قــال: نعــم. قــال: َفنََكــَت َســاَعًة بَِعَصــاُه)))) 
ــَل)))). مَّ ُثــمَّ قــال: َوِدْدُت َأنِّ َتَرْكُتــُه ومــا حَتَ

: واب كان مع ابن الزبري  الصَّ

يتَّضــح مــن هــذا الَعــْرض، أنَّ بنــاء 
احلجــاج الثقفــي كان تنفيــذًا ألوامــر عبــد 
امللــك بــن مــروان، وأنَّ عبــد امللــك بــن 
ــه عائشــة  ــام روت ــٍة ب مــروان مل يكــن عــى دراي
 عــن رســول اهلل  يف شــأن الكعبــة، 
، وظــنَّ  ــن الزبــر  ــه اب وهــو عــن مــا فعل
ــاٍد  ــَض اجته ــر كان حَمْ ــن الزب ــه اب ــا فعل أنَّ م

ــة  ــن عائش ــى أمِّ املؤمن ــرتاًء ع ــه، أو اف من
ــة  ــن عائش ــا رواه ع ــْدُق م ــه ِص ــنَّ ل ــا تب ، وملَّ
ــاه.   ــا بن ــى م ــه ع ــو ترك ــِدم، وودَّ أن ل  َن
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ويتَّضــح مــن َنــَدِم عبــد امللــك بــن مــروان أنَّ 
اخلــاف الســيايس مــع ابــن الزبــر مل يكــن هو 
افــع  الدافــع هلــدم مــا َفَعَلــه بالكعبــة، وإنــام الدَّ
ــول  ــث رس ــه بحدي ــدم ِعْلم ــو ع ــايس ه األس
 ، ــه أمُّ املؤمنــن عائشــة  ــذي روت اهلل  ال

ــا. ــة وتريفه ــم الكعب ــة إىل تعظي باإلضاف

ــواب كان  كــام يتَّضــح بذلــك أيضــًا أنَّ الصَّ
مــع ابــن الزبــر  فيــام َفَعــل يف بنائــه للكعبــة.

تعظيم األمراء والعلامء للكعبة:

زاد ابــن تيميــة  هــذه املســألَة تأكيــدًا 
ــراء  ــن األم ــال: )وكلٌّ م ــام ق ــًا، حين وتأصي
ــون  ــذا، ُمعظِّم ــذا وه ــن رأوا ه ــامء الذي والعل
فــون هلــا، إنَّــام يقصــدون مــا  للكعبــة ُمرِّ
ــد  ــه أحــبَّ إىل اهلل ورســوله، وأفضــَل عن يرون
ــَة  ــد إهان ــْن يقص ــم َم ــس فيه ــوله، لي اهلل ورس
ــق اهلل  ــن َخْل ــدًا م ــال: إنَّ أح ــْن ق ــة، وَم الكعب
ــِذَرٍة فقــد  ــٍق أو َع ــة بمنجني ــَي الكعب َقَصــَد َرْم
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ــوا كفــارًا ال حيرتمــون  ــة، وال يف اإلســام، والذيــن كان كــذب، فــإنَّ هــذا مل يكــن ال يف اجلاهلي
ــوا  ــن كان ــلمن الذي ــف باملس ــذا، فكي ــوا ه ــة، مل يفعل ــل، والقرامط ــاب الفي ــة؛ كأصح الكعب
ــة، وهــو  ــة الكعب ــاهلل ـ أنَّ أحــدًا يقصــد إهان ــاذ ب ر ـ والعي ــدِّ ــو ُق ــة، وأيضــًا فل ُيعظِّمــون الكعب
ب  ــرَّ قــادر عــى ذلــك، مل حيتــْج إىل رميهــا باملنجنيــق، بــل يمكــن تريبهــا بــدون ذلــك، كــام ُتَ
ــا  ــن األرض، ف ــه م ــع كاُم ــه، وُيْرَف ب بيُت ــرَّ ــة َفُيَخ ــم القيام ــان إذا أراد اهلل أن ُيقي ــر الزم يف آخ
ــة،  ــة فتقبــض روح كلِّ مؤمــن ومؤمن يبقــى يف املصاحــف والقلــوب قــرآن، وَيبعــث رحيــًا طيِّب
ــام يف  ــَويقتن؛ ك ــا ذو السُّ ــلَّط عليه ــأن ُيَس ــا ب ــك، وتريُبه ــن ذل ــٌر م ــى يف األرض خ وال يبق
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ــي  ــن النب ــرة  ع ــن أيب هري ــن ع حيح الصَّ
 (((( ــَوْيَقَتْنِ ــَة ُذو السُّ ُب اْلَكْعَب ــرِّ ــال: )ُيَ  ق
ــن  ــن اب ــاري ع ــِة()))). وروى البخ َبَش ــَن احْلَ ِم
ــِه  ــال:)َكَأنِّ بِ ــي  ق ــن النب ــاس  ع عب
َأْســَوَد َأْفَحــَج)))) َيْقَلُعَهــا َحَجــًرا َحَجــًرا())))()))).

ثالثًا: بناء السلطان مراد خان:

ــاطن  ــد س ــو أح ــراد ه ــلطان م الس
ــه  ــرتة ُحكم ــتمرت ف ــة، واس ــة العثامني اخلاف
مــن ســنة)1032هـ( إىل ســنة)1050هـ(، 
شــعبان  شــهر  مــن  عــر  التاســع  ويف 
ســنة)1039هـ( نــزل مطــر عظيــم، ودخلت 
ــجد  ــة واملس ــم إىل الكعب ــيل العظي ــاه السَّ مي
احلــرام، ومــات بســببه خلــق كثــر، وســقط 
مــن الكعبــة جدارهــا الشــامي، وبعــض 
وأصــاب  والغــريب،  الرقــي  اجلداريــن: 
كان  ألنــه  فُهــِدم؛  وَهــٌن  اليــامن  اجلــداَر 
اجلداريــن:  بقيــة  ُهــدم  كــام  سيســقط، 



بنـــاء الكعبـة

- 31 -

الرقــي والغــريب، وبعــد ذلــك بنيــت الكعبــة املعظمــة، وكان االنتهــاء مــن بنائهــا يف الثــان 
مــن شــهر ذي احلجــة لســنة)1040هـ(. وهــذه هــي العــامرة األخــرة للكعبــة، وهــي التــي 

عليهــا الكعبــة حتــى اآلن)))).

رابعًا: شاذروان الكعبة:

التعريف: 

الشــاذروان: بكــر الــذال وفتحهــا ـ لفظــة فارســية))))، وهــو احِلجــارة املائلــة امُللتِصقــة 
ــاذروان،  ــس بش ــر فلي ــة احِلْج ــن جه ــا م ــة، أمَّ ــا الثاث ــن جوانبه ــة م ــدار الكعب ــفل ج بأس

أصــل  مــن  عتبــٌة  هــي  إنــام 
الكعبــة، ُبنِــَي الشــاذروان مــن 
ــاض  ــل إىل البي ــر يمي ــر أصف َحَج
ــه  ــروس في ــكل، مغ ــدوب الش حم
ــٌق مــن نحــاس أصفــر ُتربــط  ِحَل
هبــا كســوة الكعبــة، وحجــارة 
ــارة  ــِس حج ــن أنَف ــاذروان م الش
املرمــر، ويــرتاوح ارتفاعــه مــا 
بــن: )68ـ77ســم(، وعرضــه ما 

ــم()1)). ــن: )54ـ72س ب
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حقيقة الشاذروان: 

اختلف العلامء يف حقيقة الشاذروان، عى قولن: 

ــن - 1 ــزء م ــاذروان ج ــة، إىل أن الش ــافعية، واحلنابل ــة، والش ــن املالكي ــامء)))): م ــور العل ــب مجه ذه

ــاء  ــوه لبن ــذي جع ــال ال ــال احل ــة امل ــة؛ لقلَّ ــدار الكعب ــل ج ــن أص ــٌش م ــه قري ــت، َتَركت البي
الكعبــة. وقيــل: َنَقَصــه ابــن الزبــر  مــن َعــْرِض أســاس الكعبــة ملَّــا وصــل أرض املطــاف 
ــه)))).  ــاف علي ــى ال ُيط ــود اآلن حت ــكل املوج ــنِّم بالش ــم ُس ــة، ث ك ــل الدَّ ــاء، وكان مث ــة البن ملصلح

وذهــب احلنفيــة، وابــن تيميــة، وبعــض املتأخريــن مــن املالكيــة والشــافعية))))، إىل أن الشــاذروان ليــس - 2
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يــًا ألســفله مــن الســيوِل، وعوامــِل التعريــة،  مــن البيــت، وإنــام ُجِعــل عــامدًا للبيــت، ومقوِّ

ويــدل عــى ذلــك بــروزه عــن جــدار الكعبــة، واختــاف شــكله عنــه، وهــو الراجــح)))).

خامسًا: إصالحات شاملة للكعبة )1417هـ(:

كان اخللفــاء والســاطن واألمــراء عــى َمــرِّ العصــور ُيبــادرون إىل إصــاح أيِّ خلــٍل يقــع 
فيهــا، ويف عــام )1417هـــ( أَمــَر خــادم احلرمــن الريفــن امللك فهــد بن عبــد العزيــز  بعمل 



بنـــاء الكعبـة

- 34 -

إصاحــات شــاملة للكعبــة املرفــة، فتــمَّ تقويــة األساســات، وإصــاح الشــاذروان واحَلَلقــات، 
وصقــل اجلــدران اخلارجيــة، وســدُّ الفجــوات بــن أحجارهــا، وتغيــر ســقفي الكعبــة بســقفن 

جديديــن)))).

ــذا،  ــا ه ــى عهدن ــة حت ف ــَة املرَّ ــملت الكعب ــاٍت ش ــر إصاح ــي آِخ ــذه ه ــت ه وكان
نســأل اهلل العفــو والعافيــة لــكلِّ َمــْن َعظَّــَم الكعبــَة وعــرف هلــا قدَرهــا، وعمــل عــى إعامرهــا 

هــور. وبنائهــا وإصاحهــا عــى مــرِّ العصــور والدُّ
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احلواشي

))) انظر: بيت اهلل احلرام الكعبة، )ص))).

))) شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام، ))/)))).

ي تويف يف مكة عام 1)1)هـ )انظر: معجم املؤلفني، لكحالة )/)))). خ شافعي مكِّ ))) مؤرِّ

))) األرج املســكي يف التاريــخ املكــي، نقــًا مــن: تاريــخ الكعبــة املعظمــة، حلســني باســامة )ص))(. وقــد َذَكــَر أنَّ كتــاب 

ــري خمطوط. الط

))) انظر: املصدر نفسه، والصفحة نفسها.

))) انظر: بيت اهلل احلرام الكعبة، حممد بن عبد اهلل ثابت شبالة )ص1)).

هــم ِعْمليــق بــن الوذ بــن ســام بــن نــوح، وكانــوا مــن ســكان اليمــن. انظــر: الكامــل،  ))) العاملقــة أو العامليــق: نســبًة إىل جدِّ

ــر ))/))). البن األث

، واسمه: زيد. انظر: سرة ابن إسحاق، ))/1)). ))) هو اجلد الرابع للنبي 

، واسمه: شيبة احلمد. انظر: سرة ابن إسحاق، ))/))). ))) هو جدُّ النبي 

)1)) انظر: بيت اهلل احلرام الكعبة، )ص)1)).

)))) انظر: املصدر نفسه، )ص))).

)))) انظر: املصدر نفسه، )ص1)).

)))) انظر: املصدر نفسه، )ص))).

)))) انظر: املصدر نفسه، )ص))).

)))) انظر: املصدر نفسه، )ص))).
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)))) انظر: تاريخ الكعبة املعظمة، )ص1)ـ))(؛ مكة املكرمة تاريخ ومعامل، )ص))).

)))) انظر: املصدر نفسه، )ص))).

)))) البداية والنهاية، البن كثر ))/)))).

)))) املصدر نفسه، ))/)))).

)1)) رواه البخاري، ))/))))(، )ح))))).

)))) انظر: بيت اهلل احلرام الكعبة، )ص))،))).

)))) رواه احلاكــم يف )املســتدرك(،))/)))(، )رقــم))))(. وصححــه، ووافقــه الذهبــي. والبيهقــي يف )شــعب اإليامن(، 

))/)))(، )ح))))(. و)دالئــل النبــوة(،))/))(. واألصبهــاين يف )دالئــل النبــوة(، ))/)1)(، )ح)))(. 
والذهبــي يف )تاريــخ اإلســام(، ))/))).

)))) رواه األزرقي يف )أخبار مكة(، ))/))).

)))) انظر: اإليضاح والتبيان ملعرفة املكيال وامليزان، البن الرفعة، حتقيق: د. حممد أمحد اخلاروف )ص))).

)))) انظر: تاريخ الكعبة املعظمة، )ص))ـ))(؛ مكة املكرمة تاريخ ومعامل، )))).

ــا( رواه مســلم،  ــا َغْرِبيًّ ــا، َوَباًب ِقيًّ ــا َشْ : َباًب ــنْيِ ــة: )َوَجَعْلــُت لــا َباَب ًا يف رواي ــد جــاء مفــرَّ ــاب مــن خلفهــا، وق ــه ب ــراد ب )))) امل

ــَرُج منــه( رواه مســلم،  ُيْ َواآلَخــُر  ُيْدَخــُل منــه  ــا  َأَحُدُهَ الروايــة األخــرى: )َباَبــنْيِ  ))/)))(، )ح))))(. ويف 
))/1))(، )ح))))(. انظــر: رشح النــووي عــى صحيــح مســلم، ))/))).

)))) رواه مسلم، ))/)))(، )ح))))).

)))) رواه البخاري، ))/)))(، )ح)1))(. ومسلم، ))/)))(، )ح))))).

)))) رواه البخاري، ))/)))(، )ح)1))).

)1)) البداية والنهاية،))/11)).
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)))) انظر: تاريخ الكعبة املعظمة، )ص)1)ـ)))(؛ مكة املكرمة تاريخ ومعامل، )ص))).

ــْم(: مــن اجلــراءة، أي: يشــجعهم عــى قتاهلــم، بإظهــار قبــح فعاهلــم، هــذا هــو املشــهور يف ضبطــه.  َبُ رِّ َئُهــْم َأْو ُيَ رِّ )))) )ُيَ

قــال القــايض: ورواه العــذري جيرهبــم باجليــم والبــاء املوحــدة، ومعنــاه: خيترهــم، وينظــر مــا عندهــم يف ذلــك مــن 
ــْم( أي: يغيظهــم بــام يرونــه قــد ُفِعــَل بالبيــت، مــن قوهلــم: حربــت  َبُ رِّ مَحِيَّــة وغضــب هلل تعــاىل ولبيتــه. ومعنــى:)َأْو ُيَ
األســد، إذا أغضبتــه. قــال القــايض: وقــد يكــون معنــاه حيملهــم عــى احلــرب، وحيرضهــم عليهــا، ويؤكــد عزائمهــم 
ــه، ونارصيــن لــه عــى  ــًا ل ــه، وجيعلهــم حزب ــْم( أي: َيُشــدُّ قوهتــم ويميلهــم إلي ُبُ زِّ لذلــك. قــال: ورواه آخرون:)ُيَ

خمالفيــه. انظــر: رشح النــووي عــى صحيــح مســلم، ))/))).

ــاه.  ــاه وبيَّن لن ــاُه( ]اإلرساء: )1)[، أي: فصَّ ــا َفَرْقَن ــاىل: )َوُقْرآًن ــال اهلل تع . ق ــنيِّ ــَف وُب ــِرَق يل َر أٌْي فيهــا(: أي: ُكِش )))) )قــد ُف

هــذا هــو الصــواب يف ضبــط هــذه اللفظــة ومعناهــا. وهكــذا ضبطــه القــايض واملحققــون. انظــر: رشح النــووي 
ــلم، ))/))). ــح مس ــى صحي ع

ُه(: أي: جيعله جديدًا. دَّ )))) )ُيِ

ــك  ــون يف تل ــتقبلها امُلَصلُّ ــتور: أن يس ــدة والسُّ ــذه األعم ــُتوَر(: املقصــود هب ــرْيِ َأْعِمــَدًة، َفَســرََّ عليهــا السُّ َب )))) )َفَجَعــَل ابــن الزُّ

ــا؛  ــاس فأزاهل ــاَهدًا للن ــار مش ــاء، وص ــع البن ــى ارتف ــتور حت ــك السُّ ــزل تل ــة، ومل ت ــع الكعب ــوا موض ــام، ويعرف األي
ــه، ))/))). ــدر نفس ــة. املص ــن الكعب ــع م ــاء املرتف ــود بالبن ــول املقص حلص

)))) رواه مسلم، ))/1))(، )ح))))).

ــامل،  ــب الك ــر: هتذي ــوام. انظ ــن الع ــر ب ــوىل آل الزب ــرئ، م ــدين، املق ــو روح امل ــدي، أب ــان األس ــن روم ــد ب ــو يزي )))) ه

ــي ))/)1)). ــام، للذهب ــخ اإلس ــزي، )))/)))(. تاري للم

)))) رواه البخاري، ))/)))(، )ح)1))(. 

)))) انظر: بيت اهلل احلرام الكعبة، )ص)1)).

)1)) شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام، ))/))).

)))) انظر: بيت اهلل احلرام الكعبة، )ص)1)).
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ــَس عليــه إبراهيــم  ــا(: أي: حفــر مــن أرض احِلْجــِر ذلــك املقــدار، إىل أن بلــغ أســاَس البيــت الــذي َأََسَّ ــى َأْبــَدى ُأسًّ )))) )َحتَّ

، حتــى أرى النــاَس أساســه، فنظــروا إليــه فبنــى البنــاَء عليــه.

)))) رواه مسلم، ))/)))(، )ح))))).

)))) رشح النووي عى صحيح مسلم، ))/))).

)))) انظر: نبذة يف تاريخ الكعبة املرشفة واملشاعر املقدسة، د. عصام بن عبد املحسن احلميدان )))).

)))) رشح صحيح البخاري، البن بطال ))/)))).

)))) انظر: تاريخ الكعبة املعظمة، )ص)))ـ)))(؛ مكة املكرمة تاريخ ومعامل، )))(. 

ــا  (: ُيريــد بذلــك ســبَّه، وعيــَب فِْعلــه. ُيقــال: لطختــه، أي: رميُتــه بأمــر قبيــح. يعنــي: إنَّ َبــرْيِ ــا َلْســَنا ِمــْن َتْلِطيــِخ اْبــِن الزُّ )))) )إِنَّ

َثــه بــام اعتمــده مــن هــدم الكعبــة. انظــر: رشح النــووي عــى صحيــح مســلم، ))/))). ــا لوَّ بــرءاء ممَّ

)))) رواه مسلم، ))/)))(، )ح))))).

)1)) رواه مسلم، ))/)))(، )ح))))).

ــر يف أمــر مهــم. انظــر: رشح النــووي عــى  )))) )َفَنَكــَت َســاَعًة ِبَعَصــاُه(:أي: بحــث بطرفهــا يف األرض، وهــذه عــادة مــن َتَفكَّ

ــلم، ))/))). صحيح مس

)))) رواه مسلم، ))/)))(، )ح))))).

تهــام، وهــي صفــة ســوق الســودان غالبــًا. انظــر: صحيــح مســلم بــرشح النــووي،  )))) مهــا تصغــر ســاقي اإلنســان؛ لرقَّ

(((/(((

)))) رواه البخاري، ))/)))(، )ح))))(. ومسلم، ))/))))(، )ح)1))).

ابة. انظر: هتذيب اللغة، لألزهري ))/))). اقني يف اإلنسان والدَّ )))) الَفَحُج: تباعد ما بني أوساط السَّ

)))) رواه البخاري، ))/)))(، )ح))))).
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)))) منهاج السنة النبوية، ))/)) ـ)))(. 

)))) انظر: تاريخ الكعبة املعظمة، )ص1))(؛ بيت اهلل احلرام الكعبة، )ص)))).

)))) انظر: املجموع، للنووي ))/)))).

)1)) انظر: تاريخ الكعبة املعظمة، )ص)))(؛ مكة املكرمة تاريخ ومعامل، )ص))).

)))) انظر: بلغة السالك، للصاوي ))/)))(؛ املجموع، ))/))(؛ املغني، البن قدامة ))/)))).

)))) انظر: حتفة املحتاج، للهيثمي ))/))).

)))) انظر: فتح القدير، البن اهلامم ))/)))(؛ فتاوى ابن تيمية، )))/)))(؛

ــدد))(،  ــرى، )ع ــة أم الق ــة جامع ــف، جمل ــي الرشي ــن ع ــة، د. رشف ب ــا املهم ــض أحكامه ــة وبع ــر: الكعب )))) انظ

)ص)))(؛ تاريــخ الكعبــة املعظمــة، )ص)))(؛ مكــة املكرمــة تاريــخ ومعــامل، )ص))).

)))) انظر: مكة املكرمة تاريخ ومعامل، )ص))).
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