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املبحث األول

أول بيت وضع لعبادة اهلل تعاىل
ــق  ــت العتي ــص البي ــرز خصائ ــن أب م
لعامــة  األرض  يف  ُوِضــَع  بيــت  أول  أنــه 

النــاس؛ لعبادهتــم ونســكهم، قــال اهلل تعــاىل: 
ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ 

عمــران:96[.  ]آل  چ   ں  ں 

ة يف اآلية))): ليَّ معنى األوَّ

أنــه أول بيــت ُوِضَعــْت فيــه الربكــة، - 1
ــن  ــي ب ــول ع ــو ق ــادة، وه ــَع للعب وُوِض

أيب طالــب  وغــره.
أنــه أول بيــت ُوِضــَع عــى وجــه األرض - 2

ي. ــدِّ مطلقــًا، وهــو قــول السُّ
ــم - 3 ــن، ث ــع األرض ــل مجي ــَق قب ــه ُخلِ أن

ُدحيــت األرضــون مــن حتتــه، وهــو قــول 
 . ــاص  ــن الع ــرو ب ــن عم ــد اهلل ب عب
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أن موضــع الكعبــة موضــع أول بيــت وضعــه - 4
. اهلل يف األرض، وقــال بــه قتــادة 

والصحيــح: هــو القــول األول، وهــو 
، ونِْســبته  قــول عــيِّ بــن أيب طالــب 
ــًا  ــس حم ــر لي ــذا األم ــة، وه ــه صحيح إلي
ــه  ــن أن يقول ــا يمك ــر، ف ــاد والنظ لاجته
عــيٌّ  دون أن يكــون ســمعه مــن رســول 
ــع،  ــم الرف ــه ُحك ــون ل ــك يك ، وبذل اهلل 
ــن  ــربي، واب ــر الط ــن جري ــار اب ــو اختي وه

ــن))). ــن املحقق ــا م ــر وغرمه كث

وأمــا األقــوالـ  الثاثــة األخرةـ  فليســت 
ــاب أو  ــن الكت ــصٍّ م ــل وال ن ــى دلي ــة ع قائم

الســنة، مــع أهنــا مــن أمــور الغيــب))).

ما جاء عن املفسرين يف تأويل اآلية: 

قــال ابــن كثــري  ـ عنــد تفســره لآليــة: - 1
)ُيــرب تعــاىل أنَّ أول بيــت ُوِضــَع للنــاس، 
أي: لعمــوم النــاس لعبادهتــم ونســكهم، 
يطوفــون بــه، ويصلــون إليــه، ويعتكفــون 
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عنــده چڱ     ڱچ  يعنــي: الكعبــة 
 ... التــي بناهــا إبراهيــم اخلليــل 

عــن عــي  يف قولــه تعــاىل: چڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱچ، قــال: َكاَنــِت اْلُبُيــوُت 
ــاَدة  ــَع لِِعَب ــٍت ُوِض َل َبْي ــه َكاَن َأوَّ ــُه، ولكِنَّ َقْبَل
اهلل)))... وعــن خالــد بــن عرعــرة قــال: قــام 
ثنــي عــن  دِّ ، فقــال: أال حُتَ رجــل إىل عــي 
ــَع يف األرض؟  ــت ُوِض ــو أول بي ــت، أه البي
فيــه  ُوِضــَع  بيــت  ل  أوَّ قــال: ال، ولكنــه 

ــم)))...  ــام إبراهي ــة مق الربك

ــديُّ   ]ثــم قــال ابــن كثــر[: وزعم السُّ
أنــه أول بيــت ُوِضــَع عــى وجــه األرض 

.((() ــي ــول ع ــح ق ــًا، والصحي مطلق

: )واعلــم أن داللــة - 2 وقــال الــرازي 
اآليــة عــى األوليــة يف الفضــل والــرشف 
ــي  ــود األص ــه، ألن املقص ــد من ــر ال ب أم
ــان الفضيلــة،  ــة بي مــن ذكــر هــذه األولي
بيــت  عــى  ترجيحــه  املقصــود  ألن 
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ــة يف  ــم باألولي ــا يت ــذا إن ــدس، وه املق
ــة والــرشف... واتفقــت األمــم:  الفضيل
ــل  ــو اخللي ــت ه ــذا البي ــاين ه ــى أن ب ع
ســليان  املقــدس  بيــت  وبــاين   ،
، وال شــك أن اخلليــل أعظــم درجــة 
وأكثــر منقبــة مــن ســليان  فمــن 
هــذا الوجــه جيــب أن تكــون الكعبــة 

ــدس. ــت املق ــن بي أرشف م

واعلــم أن اهلل تعــاىل أمــر اخلليــل  
ڃ  چڃ  فقــال:  البيــت،  هــذا  بعــارة 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ــذا  ــغ هل ــج: 26[. وامُلَبلِّ ڌ ڌچ  ]احل
، فلهــذا قيــل: ليــس  التكليــف هــو جربيــل 
يف العــاَل بنــاٌء أرشف مــن الكعبــة، فاآلمــر هــو 
امللــك اجلليــل، واملهنــدس هــو جربيــل، والبــاين 

  .((() هــو اخلليــل، والتلميــذ إســاعيل 

ــور  - 3 ــن عاش ــرره اب ــا ق ــن م ــا أحس وم
بناهــا  الكعبــة  أنَّ  بقولــه: )وال شــكَّ 
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د يف القــرآن ِذْكــر  إبراهيــم  وقــد تعــدَّ
ــاء  ــاء األنبي ــن بن ــت م ــو كان ــك، ول ذل
قبلــه لِزيــد ذكــر ذلــك زيــادة يف التنويــه 
ــوز أن  ــا جي ــك ف ــأهنا، وإذا كان كذل بش
ــع يف األرض كان يف  ــاء وق ل بن ــون أوَّ يك
ــًا  ــم أمم ــل إبراهي ــم؛ ألنَّ قب ــد إبراهي عه
وعصــورًا كان فيهــا البنــاء... فليــس 
أوائــل  ضبــط  فيــه  الــكام  غــرض 
التَّاريــخ، ولكــن أوائــل أســباب اهلــدى، 
ــت  ــا، والبي ــى باهب ــة ع ــة يف اآلي لي فاألوَّ
ــادة  ل بيــت عب ــه أوَّ ــى: أنَّ كذلــك، واملعن
ــة  ــد، بقرين ــان التَّوحي ــَع إلع ــة ُوِض حقَّ
ــه: چڳ ڱچ  ــة قول ــام، وبقرين املق
واضــٍع  َوْضــِع  ِمــْن  أنَّــه  امُلقتــى 
ــَت  ــو كان بي ــه ل ــاس؛ ألنَّ ــة النَّ ملصلح
ــاس، وبقرينــة  ُســكنى لقيــل: وَضَعــه النَّ

قولــه:   ومهــا  بعــُد؛  احلالــن  جمــيء 
ںچ())). ں  چڱ 
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 الكعبةِ قبل بيت املقدس 
ُ
بناء

بتسعة قرون:

ــد  ويف ذلــك يقــول ابــن عاشــور أيضــًا: )وق
ــت  ــا فكان ــذه املزاي ــع ه ــة مجي ــت الكعب مَجََع
ــبق  ــي أس ، وه ــقِّ ــادة احل ــوت العب ــبق بي أس
مــن بيــت املقــدس بتســعة قــرون. فــإنَّ 
إبراهيــم بنــى الكعبــة يف حــدود ســنة 1900 
ــى بيــت املقــدس  قبــل املســيح، وســلياَن بن
ــا  ــة بناه ــيح، والكعب ــل املس ــنة 1000 قب س
ــا  إبراهيــم بيــده فهــي مبنيــة بيــد رســول. وأمَّ
بيــُت املقــدس فبنــاه الَعَملــة لســليان بأمــره.

يــا  قلــت  قــال:  َذرٍّ   أيب  وعــن   
َرُســوَل اهللَِّ: َأيُّ َمْســِجٍد ُوِضــَع يف األرض 
ــمَّ  ــت: ُث ــَراُم(. قل ــِجُد احْلَ ــال: )امْلَْس ُل؟ ق َأوَّ
ــَى(. قلــت: َكــْم  ؟ قــال: )امْلَْســِجُد األَْق َأيٌّ

ــنًَة())). ــوَن َس ــال: )َأْرَبُع ــَا؟ ق َبْينَُه

إبراهيــم  بــن  ألنَّ  العلــاء:  فاستشــكله 
وســليان قرونــًا، فكيــف تكــون أربعــن ســنة؟ 
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يكــون  أن  بإمــكان  بعضهــم:  وأجــاب 
إبراهيــم بنــى مســجدًا يف موضــع بيــت 
ــليان()1)).                                                     ده س ــدَّ ــمَّ درس فج ــدس، ُث املق

 بىن بيت 
ْ
ن

َ
يعقوب بن إسحاق هو م

املقدس:

وقــد اختــار ابــن القيــم  بــأن 
الــذي بنــى بيــت املقــدس هــو يعقــوب بــن 
إســحاق ـ عليهــا الســام ـ  وليــس ســليان 
، قائــًا: )وقــد أشــكل هــذا احلديــُث عى 
ــوم أن  ــال: معل ــه، فق ــراَد ب ــرِف امل ــْن ل يع َم
ــجد  ــى املس ــذي بن ــو ال ــَن داود ه ــليان ب س
ــن  ــر م ــم أكث ــن إبراهي ــه وب ــى، وبين األق
ألــف عــام، وهــذا ِمــْن جهــل هــذا القائــِل، 
فــإن ســليان إنــا كان لــه مــن املســجد 
والــذي  تأسيُســه،  ال  جتديــُده،  األقــى 
ســه هــو يعقــوب بــن إســحاق ـ صــى اهلل  أسَّ
ــم  ــاء إبراهي ــد بن ــلم ـ بع ــا وس ــا وآهل عليه

ــدار()))). ــذا املق ــَة هب الكعب
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)وهــذا   : حجــر  ابــن  وقــال 
احلديــث)))) ُيفــرِّ املــراَد بقولــه تعــاىل: 

ڱچ          ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ 
ويــدلُّ عــى أن املــراد بالبيــت بيــت العبــادة، 
ــد ورد ذلــك رصحيــًا  ــوت، وق ــق البي ال مطل
ــه،  ــن راهوي ــحاق ب ــه إس ــيٍّ أخرج ــن ع ع
وابــن أيب حاتــم، وغرمهــا، بإســناد صحيــٍح 
عنــه قــال: ]كانــت البيــوت قبلــه، ولكنه كان 

ل بيــت ُوِضــَع لعبــادة اهلل[()))).  أوَّ

قيم لتوحيد اهلل:
ُ
ل هيكل أ

َّ
الكعبة أو

 : ــور  ــن عاش ره اب ــرَّ ــا ق ــذا م وه
ــد اهلل  ــم لتوحي )وال شــكَّ أن أول هيــكل أقي
وتنزهيــه وإعــان ذلــك وإبطــال اإلرشاك هو 
الكعبــة التــي بناهــا إبراهيــم أول َمــْن حــاجَّ 
ــة  ــاوم الوثني ــن ق ــة، وأول م ــن باألدل الوثني
بقــوة يــده فجعــل األوثــان جــذاذًا، ثــم أقــام 
ــكل  ــك اهلي ــده ذل ــر اهلل وتوحي ــد ذك لتخلي
ــبب  ــأيت أن س ــد ي ــم كل أح ــم؛ ليعل العظي
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ــت  ــد مض ــان، وق ــادة األوث ــال عب ــه إبط بنائ
عــى هــذا البيــت العصــور فصــارت رؤيتــه 
ــرة بــاهلل تعــاىل، ففيــه مزيــة األوليــة، ثــم  مذكِّ
ــده  ــاءه بي ــم  بن ــارشة إبراهي ــة مب ــه مزي في
ويــد ابنــه إســاعيل دون معونــة أحــد، فهــو 
هلــذا املعنــى أعــرق يف الداللــة عــى التوحيــد 
وعــى الرســالة معــًا ومهــا قطبــا إيــان 
املؤمنــن ويف هــذه الصفــة ال يشــاركه غــره. 

ــذه  ــد ه ــه لتجدي ــجَّ إلي ــنَّ احل ــم َس ث
الذكــرى ولتعميمهــا يف األمــم األخــرى، 
املوجــودات  أوىل  يكــون  أن  جــرم  فــا 
ــال  ــتحضار ج ــد اس ــن يري ــتقبال مل باالس
الربوبيــة احلقــة، ومــا بنيــت بيــوت اهلل مثــل 
ــة،  ــرون طويل ــده بق ــى إالَّ بع ــجد األق املس

ــلمن()))). ــة املس ــو قبل ــكان ه ف
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وحيد املعنوي إىل 
َّ
لت الت

َّ
الكعبة حو

 ملموس:
ٍّ
مادي

ــد يف  ــد، فالتوحي ــز للتوحي ــة رم والكعب
القلــب مســتقر، وهــو أمــر معنوي، واإلنســان 
ــًا بحاجــة إىل يشء مــادي ملمــوس يرمــز  دائ
ــت  ــه، فكان ــة يف داخل ــور املعنوي ــه إىل األم ب
ــق األرواح  الكعبــة املرشفــة وهــذا هــو رسُّ تعلُّ

هبــا، واشــتياق األفئــدة إليهــا.

عظمَتهــا  تســتِمدُّ  املرشفــة  والكعبــة 
وقدســيَّتها مــن هــذا التوحيــد اخلالــص، 
ديــن املؤمنــن بــاهلل  ــد قلــوب املوحِّ الــذي ُيَوحِّ
ــد. ــٍل واح ــب رج ــى قل ــم ع ــاىل، فيجعله تع

ــم  ــَد ِوْجَهَته ــة؛ لُِتَوحِّ ــاءت الكعب فج
ــم، ويف  ــم يف صاهت ــوَن ِقْبَلَته ــًا، ولَِتك أيض
لــت التوحيــَد مــن  هــم، فحوَّ ِهِهــم وَحجِّ َتَوجُّ
ــوس،  ــاديِّ امللم ــوس إىل امل ــويِّ املحس املعن
ــن قائلــن:  نلمــُح ذلــك األمــَر يف تلبيــة امللبِّ

ــك  ــك ل ــك ال رشي ــك، لبي ــم لبي ــك الله لبي
ــص هلل  ــَد اخلال ــا التوحي ــن فيه ــك، ُمعلن لبي
ــن كلِّ  ه ع ــزَّ ــن كلِّ رشك، امُلن أ م ــرَبَّ ــاىل، امُل تع
ه  شــائبة، هــذه التلبيــة ال ُتقــال إالَّ عنــد الَتَوجُّ
ــدة  ــرام، ُمؤكِّ ــِت اهلل احل ــة، بي ــك الكعب إىل تل
تلــك العاقــة بــن التوحيــد اخلالــص هلل 
العتيــق،  اهلل  بيــِت  الكعبــة،  تعــاىل وبــن 
ــعائر، وُتــؤدَّى املناســك  الــذي فيــه ُتقــام الشَّ
ــه  ــامًا ل ــًة واستس ــاىل طاع ــر اهلل تع ــا أم ك
ــًا  ــده، وإيان ــده وح ــا عن ــًة في ــده، ورغب وح

ــده. ــه وح ب





خصائص  الكعبة

- 13 -

املبحث الثاني

 بتطهريه
ُ
 اهلل

َ
ر
َ
م

َ
أ

ــرام أنَّ اهلل  ــت احل ــص البي ــن خصائ م
ــية ومعنوية؛  تعــاىل أمــر بتطهــره طهــارًة حسِّ
ــن  ــواٍع م ــه بأن ــد اهلل في ــًا ُيعب ــون مكان ليك
العبــادات والطاعــات، وقــد اختــار ســبحانه 
للقيــام هبــذا العمــل اجلليــل خليلــه إبراهيــم 
 وابنــه إســاعيل  فقــال ســبحانه: 

وئ  ەئ  ەئ  ائ      ائ  چى 
چ   ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ 

ــاىل: چڃ ڃ  ــال تع ــرة:125[. وق ]البق
ڇ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

]احلــج:26[. چ   ڌ  ڌ 

املعىن العام:

ائ      ائ  ى  چ  تعــاىل:  فقولــه 
ەئچ أي: أوحينــا إليهــا وأمرنامها))))، 
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ْقنًا  وقيــل: ألزمنامهــا ذلــك، وأمرنامهــا أمــرًا وثَّ
ــه)))). ــا في عليه

وقولــه تعــاىل: چ ەئ وئ وئچ )يعنــي: 
ــًا،  ــًا وتفضي ــه ختصيص ــه إلي ــة، أضاف الكعب

ــاه عــى الطهــارة والتوحيــد()))).   أي: ابني

فــاهلل تعــاىل أوحــى إليهــا بتطهــر 
ــرشك  ــن ال ــة م ــارًة معنوي ــرم طه ــه املح بيت
واملعــايص،  األوثــان،  وعبــادة  والكفــر، 
وطهــارًة حســية مــن الرجــس والنجاســات 

واألقــذار. 

ــن  ــة: الذي )واملــراد بالطائفــني يف هــذه اآلي
ــن  ــراد بالقائم ــت، وامل ــول البي ــون ح يطوف
ــرا  والركــع الســجود: املصلــون، أي: َطهِّ
صــاة،  أو  بطــواف،  للمتعبديــن،  بيتــي 
والركــع: مجــع راكــع، والســجود: مجــع 

ســاجد()))). 
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أوجه تطهري البيت:

ــه  ــدة أوج ــرازي  ع ــر ال ــد ذك وق
احلــرام:  البيــت  تطهــر  يف  للمفريــن 
ابنيــاه  چ وئ وئچ        )أحدهــا: أن معنــى: 
وطهــراه مــن الــرشك وأسســاه عــى التقــوى؛ 

ــاىل: چڎ ڈ ڈ  ژ  ــه تع كقول
وثانيهــا:  ]التوبــة:109[.  ڑچ   ڑ  ژ 
فــا النــاس أن بيتــي طهــرة هلــم متــى  َعرِّ

ــه... ــوا ب ــوه وزاروه وأقام حجُّ

وثالثهــا: ابنيــاه وال َتَدعــا أحــدًا مــن 
يــب والــرشك يزاحــم الطائفــن فيه،  أهــل الرَّ
ــر  ــل الكف ــن أه ــه م ــى طهارت اه ع ــرَّ ــل أِق ب
ــر اهللُ األرَض مــن  ــال: طهَّ ــب، كــا يق والري
ــه  ــى أن ــة ع ــات مبني ــذه التأوي ــان، وه ف
ــره  ــاع تطه ــب إيق ــا يوج ــاك م ــن هن ل يك
كقولــه  وهــو  والــرشك،  األوثــان  مــن 
ڄچ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  تعــاىل: 
ــْرن مــن  ]البقــرة:25[، فمعلــوم أهنــن ل ُيَطهَّ
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نجــس بــل ُخلِْقــن طاهــرات، وكــذا البيــت 
ــَق طاهــرًا، واهلل أعلــم.  املأمــور بتطهــره ُخلِ
ــان  ــن األوث ــَي م ــا بيت ــاه َنظِّف ــا: معن ورابعه
والــرشك واملعــايص؛ ليقتــدي النــاس بكــا يف 

ذلــك()))).

: )واملــراد مــن  وقــال ابــن عاشــور 
تطهــر البيــت: مــا يــدلُّ عليــه لفــظ التطهــر 
مــن حمســوٍس، بــأن حُيفــظ مــن القــاذورات 
ــد فيــه مقبــًا عــى  واألوســاخ؛ ليكــون املتعبِّ
العبــادة دون تكديــر، وِمــن تطهــٍر معنــوي، 
ــد  ــق بالقص ــا ال يلي ــه م ــد عن ــو أن ُيْبَع وه
مــن بنائــه، مــن األصنــام، واألفعــال املنافيــة 
واملنافيــة  والفســوق،  كالعــدوان  للحــق؛ 
ثيــاب  دون  عريــًا  كالطــواف  للمــروءة؛ 

ــاء.  ــال والنس الرج

املرشكــن  بــأن  تعريــض  هــذا  ويف 
ليســوا أهــًا لعــارة املســجد احلــرام؛ ألهنــم 
ــروه ممــا جيــب تطهــره منــه، قــال  ل ُيطهِّ

ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  چ  تعــاىل: 
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وقــال:  ]األنفــال:34[،  ٿچ  ٺ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چٺ 

]التوبــة:28[()1)). چ   ٿ 

اكتمال التطهري مبنع املشركني:

وبعــد ظهــور الديــن اإلســامي وقــوة 
ــَع النبــيُّ  أن حيــجَّ مــرشك، أو  شــوكته َمنَ

يطــوف بالبيــت عريــان.

ــَق   ي دِّ ــٍر الصِّ ــا َبْك ــاء َأنَّ َأَب ــد ج فق
ــَرُه َعَلْيَهــا   ــِة الَّتـِـي َأمَّ جَّ َبَعَثــُه النبــيُّ  يِف احْلَ
ــٍط  ــِر يِف َرْه ــْوَم النَّْح ــَوَداِع َي ــِة اْل ــَل َحجَّ َقْب
ــاِم  ــَد اْلَع ــجُّ َبْع ــاِس: )َأال، الَ حَيُ ُن يِف النَّ ــَؤذِّ ُي
ــاٌن()))). ــِت ُعْرَي ــوُف بِاْلَبْي ٌك، والَ َيُط ــرْشِ ُم

نا  للكعبة امتداد 
ِّ
تطهري نبي

: لتطهري إبراهيم 

َف بنــاء  وإذا كان اهلل تعــاىل قــد َمنـَـح رَشَ
ــاعيل  ــم وإس ــا إىل إبراهي ــة وتطهره الكعب
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ــا  ــا وحبيَبن ــح نبيَّن ــد َمنَ ــام، فق ــا الس عليه
حممــدًا  رشفــًا أعظــَم وأتــمَّ وأكمــل، أال 
وهــو تطهــر البيــت مــن أدران الــرشك، وممَّــا 
ــاٍن  ــن أوث ــون م ــار واملرشك ــه الكف ــه ب أحاط
ُتعبــد مــن دون اهلل تعــاىل، فــإذا كان إبراهيــم 
 قــد بنــاه ابتــداًء خالصــًا هلل تعــاىل ال 
ُيــرشك بــه يشء، فقــد أحاطــه املرشكــون 
ــاٍن  ــان بأوث ــروِر األزم ــنن وم ــع السِّ ــع تتاب م
ــًة  ــد مــع اهلل جــلَّ يف ُعــاه، فكانــت ُمِهمَّ ُتعب
ُعظمــى ومســؤوليًة ُكــربى يف ُعنُــق نبيِّنــا 
ــس  ــٍه، لي ــل وج ــى أكم ــا ع اه ــٍد  أدَّ حمم
ــداه  ــرشُف م ــَغ ال ــا َبَل ــب، وإنَّ ــذا فَحْس ه
ــَت  ــذا البي ــجَّ ه ــاىل أالَّ حي ــَر اهلل تع ــن أَم ح
مــرشك أو كافــر، وأالَّ ُيــارَس فيــه مــا َيَتنــاىف 
مــع املــروءة واخُلُلــق القويــم، بــل أشــد مــن 
ــه  ــكاين ال يدخل ــياٍج م ــه بس ــك أْن أحاط ذل
كافــر أو مــرشك؛ مبالغــًة يف تطهــر هــذا 
ــَن اهلل  ــة، وَضِم ــة املرشف ــك الكعب ــرم وتل احل
ــاعة، ويف  ــام الس ــر إىل قي ــك التطه ــاىل ذل تع

. ــٍد  ــا حمم ــم لنبين ف العظي ــرشَّ ــذا ال ه
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املبحث الثالث

شرف نسبته إىل اهلل تعاىل
ومــن خصائــص البيــت احلــرام أنَّ 
ــه  ــه إىل نفس ــه بإضافت ــه ورفع ف ــاىل رشَّ اهلل تع
ــم  ــه الكري ــات مــن كتاب الرشيفــة يف عــدة آي
ممــا يــدل عــى مــدى االعتنــاء منــه ســبحانه 
هبــذا البيــت العظيــم، والتنويــه بذكــره، 
والتعظيــم لشــأنه، والرفعــة مــن قــدره، ومــن 

ــات: ــذه اآلي ه

قولــه تعــاىل : چى ائ ائ  ەئ - 1
ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ۆئ چ  ]البقــرة:125[.
قولــه ســبحانه : چڇ ڇ ڍ - 2

ڌچ  ڌ  ڍ 
.]26 ]احلــج:

وال ريــب أن إضافــة البيــت إىل ضمــر 
ــرام،  ــت احل ــم للبي ــف وتعظي ــة ترشي اجلال
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ــًا)))).  وكفــى هبــذه اإلضافــة فضــًا ورشف

فوائد اإلضافة:

ــة  ــة املبارك ــذه اإلضاف ــد ه ــن فوائ وم
ــاف  ــه: )وأض ــعدي  بقول ــره الس ــا ذك م
ــك  ــد منهــا: أن ذل ــه لفوائ ــت إلي ــاري البي الب
ــاعيل ـ  ــم وإس ــام إبراهي ــدة اهت ــي ش يقت
ــت اهلل  ــه بي ــره لكون ــام ـ بتطه ــا الس عليه
ــعها يف  ــتغرقان وس ــا ويس ــذالن جهدمه فيب
ذلــك. ومنهــا: أن اإلضافــة تقتــي الترشيف 
واإلكــرام ففــي ضمنهــا أمــر عبــاده بتعظيمــه 
ــي  ــة ه ــذه اإلضاف ــا: أن ه ــه. ومنه وتكريم

ــه()))).  ــوب إلي ــاذب للقل ــبب اجل الس

ــي  ــي الت ــة ه ــذه )اإلضاف ــا أنَّ ه وَحقًّ
أقبلــت بقلــوب العامَلــن إليــه، وســلبت 
ــا لــه وشــوقًا إىل رؤيتــه، فهــذه  نفوســهم ُحبًّ
املثابــة للمحبــن يثوبــون إليــه، وال يقضــون 
ــارة  ــه زي ــا ازدادوا ل ــدًا، كل ــرًا أب ــه وط من

ــتياقًا()))). ــه اش ــًا وإلي ــه حب ازدادوا ل
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ڀ - 3 ڀ  چپ  تعــاىل:  قولــه 
]قريــش:3[. ڀچ  

ــة،  ــة املرشف ــو الكعب ــت: ه والبي
واإلشــارة تفيــد التعظيــم)))) وخــص اهلل 
الربوبيــة بالبيــت، لفضلــه ورشفــه، وإالَّ 

ــبحانه رب كلِّ يشء)))).  ــو س فه

)وتعريــف چ ڀچ باإلضافــة إىل 
چڀ ڀچ دون أن يقــال: فليعبدوا 
چڀچ  لفــظ  إليــه  يومــئ  ملــا  اهلل؛ 
ــادة دون  ــراد بالعب ــتحقاقه اإِلف ــن اس م

ــك()))).  رشي

ــه رب  ــم بأن ــه هل ــف نفس )ويف تعري
هــذا البيــت وجهــان: أحدمهــا: ألنــه كانت 
ــاين:  ــا. الث ــه عنه ــز نفس ــان، فمي ــم أوث هل
فــوا عــى ســائر العــرب،  أهنــم بالبيــت رُشِّ

ــه()))). ــرًا بنعمت ــك تذك ــم ذل ــر هل فذك

ــبحانه: چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ - 4 ــه س قول
ــل:91[. ڦ     ڦ ڄ ڄ چ ]النم
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إىل  البلــدة  ســبحانه  أضــاف  وهنــا 
املكرمــة. واملــراد: مكــة  نفســه، 

)يعنــي: ُأمــرت أن أُخــصَّ بعبــاديت 
ــدة  ــذه البل ــو رب ه ــذي ه ــدي اهللَ ال وتوحي
ــائر  ــن س ــن ب ــا م ه ــا َخصَّ ــة، وإن ــي مك يعن
البــاد بالذكــر؛ ألهنــا مضافــة إليــه، وأحــب 
إليهــا  وأشــار  عليــه،  وأكرمهــا  البــاد 
إشــارة تعظيــٍم؛ ألهنــا موطــن نبيــه، ومهبــط 

ــه. ــه وبيُت ــا َحَرُم ــه()))). وفيه وحي

 للكعبة:
ً
مة اختيار مكة مكانا

ْ
حِك

وقــد يســأل ســائل، أو يطــر عــى 
ــَب  ــد َنَس ــاىل ق ــر، إذا كان اهلل تع ــال خاط الب
البيــَت إىل نفِســه الرشيفــة، فــا احلكمــة مــن 
ــَة مكانــًا لــه؟ وهــي يف أرٍض  اختيــار مكَّ
جــرداَء قاحلــٍة، ويف ســائر األرض بقــاٌع 
عامــرة فيهــا مــن األهنــار اجلاريــة، واحلدائــق 
ــبتها إىل  ــع رشف نس ــب م ــا يتناس ــاء، م الغنَّ
ــعراء: أمحــد  اهلل تعــاىل، فلنــرْك أمــَر الشُّ
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ــذا  ــن ه ــٍة ع ــاٍت خاَّب ــا بكل ــوقي جُيِْبن ش
 : التَّســاؤل، وذاك اخلاطــر، بقولــه 

بيَتــه  َلَبنَــى  تعــاىل  اهللُ  شــاء  )لــو 
ــع  ــه ِقَط ــاض، وواٍد كلِّ ــٍر فيَّ ــى هن ــْرَ ع بِِم
ــذ بيَتــه بالشــام،  الريــاض، ولــو شــاء اهللُ الختَّ
بــى امُلَكلَّلــة،  بــن اجلــداول املظلًَّلــة، والرُّ
املذلَّلــة،  والقطــوف  لــة،  املهدَّ والغصــوِن 
ولــو شــاء اهلل جلَّــت قدرُتــه لرفــع بيتــه عــى 
ــرة،  ــُرِ الغاب ــوِك األْع ــرة، مل ــوف اجلباب أن
ــدة،  ــدة ُمنضَّ ــي مُمَهَّ ــم وه ــاِم آهلته ــوق ه وف
دة، ولكنَّــه  يف الُغــَرف املشــيَّدة والقبــاب امُلَمــرَّ
تعــاىل َنَظــَر إىل ُأمِّ القــرى، فــرأى هبــا ُذالً 
لِِعــزِّ ســلطانه، وافتقــارًا إىل ِغنــاه وإحســانه، 
دًا  ورأى خشــوعًا يســتأنس بــه اإليــان، وجتــرُّ
ــري  ــرادًا جي ــادة، ورأى انف ــه العب ــكن إلي تس
ــه  ــَم حواريَّ ــر إبراهي ــد، فأم ــى التوحي يف معن
ــك  ــع بذل ــه، أن يرف ــه وصفيَّ ــه، وخليَل ونبيَّ
ــعابه  ــن ِش ــب ب ــه، وينص ــَن بيت ــوادي رك ال

ــال  ــُت وإذا اجل ــَي البي ــه... ُبنِ ــاَر وحدانيت من
ــداره،  ــه وج ــقُّ حائط ــتاره، واحل ــه وأس ُحُجُب
ــه  ــون ُبنات ــاره، والنبيُّ ــره ومن ــُد مظه والتوحي
ُره، واهللُ عــزَّ وجــلَّ ربُّــه وجــاُره...  وُعــاَّ
كــر وفخامــِة  قــد حــاز اهللُ لــه مــن نباهــِة الذِّ
ــقِّ  ــالِ احل ــن مع ــٍم م ــْز لقدي ــا ل حَيُ ــأن، م الش
ــج،  ــَة احل ــادة، وفضيل ــرَّ العب ــٍث: بِ وال حدي
الِعتــق، وجالــَة  البــاين، وروعــَة  ورشَف 

التاريــخ()1)).     
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املبحث الرابع

فيه مقام إبراهيم
مــن خصائــص البيــت العتيــق أنَّ فيــه 
، وهــو احَلَجــر الــذي قــام  مقــاَم إبراهيــم 
ــق  ــت، وش ــاؤه للبي ــع بن ــن ارتف ــه ح علي
ــه  ــوم علي ــكان يق ــارة، ف ــاول احلج ــه تن علي
يناولــه احلجــارة  ويبنــي، وإســاعيل  
وحيولــه يف نواحــي البيــت حتــى انتهــى مــن 

ــاء )))) . البن

مقام إبراهيم يف القرآن:

ــم  يف  ــام إبراهي ــاىل مق ــر اهلل تع ذك
ــم: ــه الكري ــن كتاب ــن م موضع

املوضــع األول: قولــه تعــاىل:چۉ 
]البقــرة:125[.  ېچ   ې  ې  ې 

ــاب   ــن اخلط ــر ب ــن عم ــت ع وثب
ــن  ــا م ْذَن َ ــو اختَّ ــوَل اهللَِّ، ل ــا َرُس ــال: ي ــه ق أن
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َمَقــاِم إبراهيــم ُمَصــىًّ َفنََزَلــْت: چۉ ې 
ېچ)))). ې  ې 

ــال:  ؛ ق ــر  ــن عم ــد اهلل ب ــن عب وع
)َقــِدَم النبــي  َفَطــاَف بِاْلَبْيــِت َســْبًعا، 

.(((() ــْنِ ــاِم َرْكَعَت ــَف امْلََق ــىَّ َخْل َوَص

ــبحانه:چڻ  ــه س ــاين: قول ــع الث املوض
ــران:96[.  ڻ ڻ ۀ  ۀچ ]آل عم
ــذوف،  ــرب حم ــدأ، واخل و)ۀ  ۀ( مبت

ــم)))).  ــام إبراهي ــا مق أي: منه

وقيــل: )ۀ  ۀ( عطــف بيــان 
ڻ()))).  )ڻ  لقولــه: 

قلــَت:  )فــإن   : الزخمــرشي  قــال 
ــُت:  ــد؟ قل ــة بالواح ــان اجلاع ــحَّ بي ــف ص كي
فيــه وجهــان: أحدمهــا: أن جُيعــل وحــده بمنزلة 
آيــات كثــرة؛ لظهــور شــأنه وقــوة داللتــه عــى 
ــه يف  ــر قدم ــن تأث ــم، م ــوة إبراهي ــدرة اهلل ونب ق

َحَجــر صلــد؛ كقولــه تعــاىل: چٿ ٹ  
ــتاله  ــاين: اش ــل 120[ والث ٹ    ٹچ ]النح
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عــى آيــات؛ ألن أثــر الَقــدم يف الصخــرة الصــاء 
ــَة  ــة، وإالن ــن آي ــا إىل الكعب ــه فيه ــة، وغوَص آي
آيــة، وإبقــاءه  بعــض الصخــر دون بعــض 
دون ســائر آيــات األنبيــاء ـ عليهــم الســام 
ـ آيــة إلبراهيــم  خاصــة، وحفظــه مــع 
ــاب  ــل الكت ــن وأه ــن املرشك ــه م ــرة أعدائ كث

ــة()))). ــنن آي ــوف س ــدة أل واملاح

أنــه  إبراهيــم   مقــام  يف  )واآليــُة 
ــكان  ــه، ف ــاه في ــرث قدم ــر فأث ــى َحَج ــام ع ق
وِصــْدق  اهلل،  قــدرة  عــى  دليــًا  ذلــك 

  .(((() إبراهيــم 

 مقام إبراهيم من الطقوس 
ُ
ظ

ْ
حِف

الشركية:

باإلضافــة إىل مــا ســبق ِذْكــُره مــن 
مقــام  عليهــا  اشــتمَل  وآيــات  دالالٍت 
ُف مــداه،  ، فقــد بَلــَغ الــرشَّ إبراهيــم 
ــاىل  ــَظ اهلل تع ــا َحِف ــه، عندم ــاُز غايت واإلعج
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هــذا األثــر لَِقَدَمــي نبــيِّ اهلل إبراهيــم 
ــا  ــاء بقاي ، وبق ــه  ــاس ل ــبِّ الن ــع ح ، م
ــي يف  ــا ه ــؤدَّى ك ــكِه ُت ــه ونس ــن رِشعت م
ــه  ــان، َحِفَظ ــادة األوث ــرشك وعب ــور ال عص
ســبحانه وتعــاىل مــن أْن ُيتََّخــَذ صنــًا أو وثنــًا 
كيــة كانــت  ُيعبــد، مــع أنَّ هــذه العبــادة الرشِّ
منتــرشًة يف ذاك الزمــان، فلــم ُيذكــر أن أحــدًا 
مــن املرشكــن َعَبــَد مقــام إبراهيــم أو احلجــر 
ــا  ــة )فإهن ــة بالغ ــك حكم ــود، ويف ذل األس
لــو ُعبــدا مــن دون اهلل يف اجلاهليــة، ثــم 
ــن  ــتام الرك ــا باس ــام بتعظيمه ــاء اإلس ج
األســود، والصــاة خلــف املقــام، لقــال 
املنافقــون وأعــداء اإلســام: إن اإلســام 
أَقــرَّ احــرام بعــض األصنــام وإنــه ل يلــص 
ــا  ــك بعبادهت ــرشك - وَلَتَمسَّ ــائبة ال ــن ش م

ــل()))).  ــن قب ــا م ــد أحَدمه ــْن كان يعب َم

ول يوجــد عنــد مجيــع األمــم أثــر 
َحِفَظــه اهلل تعــاىل عــى َمــرِّ األزمــان كــا 
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ــظ  ــن حف ــامية م ــة اإلس ــد األم ــد عن يوج
مقــام إبراهيــم واحَلَجــر األســود، وال يــزاالن 

حمفوَظــن إىل يــوم القيامــة.

حدثة:
ُ
 م

ٌ
بدعة

التــي أحدثهــا بعــض  البــدع  مــن 
ــه، وتقبيلــه،  ــد املقــام: التمســح ب النــاس عن
ــرشع، ويف  ــه ال ــأت ب ــا ل ي ــك مم ــو ذل ونح
ــوا  ــروا أن ُيصلُّ : )ُأِم ــادة  ذلــك يقــول قت
عنــده، ول يؤمــروا بمســحه، ولقــد تكلَّفــت 
ْفــه أحد قبَلهــم()))). ــة شــيئًا ل يتكلَّ هــذه األُمَّ

ــا  ــة، إالَّ أهن ــذه البدع ــوء ه ــم س ورغ
ــل مظهــرًا مــن مظاهــر الــرشك؛ ألهنــا  ال ُتثِّ
مــت  تصــدر عــن بعــض اجلهــال الذيــن حتكَّ
ــة  ــم البدع ــَدرت عنه ــة، فَص ــم العاطف فيه
عــن  تعبــرًا  ال  عاطفتهــم،  وراء  انســياقًا 

ــان. ــدة، أو إي عقي
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املبحث اخلامس

اشتياق األفئدة إليه
ــق  ــت العتي ــص البي ــرز خصائ ــن أب م
ــه،  ــق األرواح ب ــه، وتعل ــدة إلي ــتياق األفئ اش

ۋ  چٴۇ  تعــاىل:   اهلل  يقــول  ذلــك  ويف 
]البقــرة:125[. ۅچ    ۅ  ۋ 

فهــو )تنبيــه مــن اهلل تعــاىل لعبــاده عــى 
فضلــه، وتعديــٌد لِنَِعِمــه التــي منهــا أن جعــل 
ــٍش  ــًا، ولقري ــرب عموم ــرام للع ــت احل البي
ــادًا يف كلِّ  ــاس، أي: مع ــًة للن ــًا مثاب خصوص
ــاب إىل كــذا،  ــو منهــم، يقــال: ث عــاٍم ال يل

أي: رجــع وعــاد إليــه()1)).

املثابة يف اللغة:

ــة:  ــل اللغ ــال أه : )ق ــرازي  ــال ال ق
ــًا إذا  ــة وثوب ــوب مثاب ــاب يث ــن ث ــه م أصل
رجــع، يقــال: ثــاب املــاء إذا رجــع إىل النهــر 
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ــه، أي:  بعــد انقطاعــه، وثــاب إىل فــان عقُل
ق عنــه النــاس، ثــم ثابــوا، أي:  رجــع، وتفــرَّ

ــن()))).  ــادوا جمتمع ع

كام  يف  :)املثابــة  الشــافعي  وقــال 
إليــه،  النــاس  يثــوب  املوضــع  العــرب: 
ويؤوبــون: يعــودون إليــه بعــد الذهــاب عنــه، 
وقــد يقــال: ثــاب إليــه، اجتمــع إليــه، فاملثابــة 
ــه  ــون إلي ــون: جيتمع ــاع، ويؤوب ــُع االجت َم جَتْ
ــن()))). ــه ومبتدئ ــم عن ــد ذهاهب ــن بع راجع

ومــن املثــاب قــول ورقــة بــن نوفــل يف 
صفــة احلــرم:

ـــائِـــِل)))) ـــَب  َمـــثـــاٌب ألَْفـــنَـــاِء الـــَق
الطَّائُِح)))) ْعَماَُت  َي ال َها  ْي إَل بُّ  خَتُ َها  ُكلِّ

وقال الشاعر: 

ْيَس َل ــُم  ـ هَلُ ــًا  ــاب ــَث َم ــَت  ــْي ــَب ال ــَل  ــَع  َج
ــوَن الــَوَطــْر)))) ــُض ــْق ــَر َي ْه ــدَّ ــُه ال ــنْ ِم
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مرجعــًا  البيــت  واملعنى:)جعلنــا 
للنــاس وُمعــاذًا، يأتونــه كلَّ عــام، ويرجعون 

ــرًا()))). ــه وط ــون من ــا َيقض ــه، ف إلي

خالصة تفسري اآلية:

: )ومضمــون  ابــن كثــر  قــال 
ــة: أن  ــه هــؤالء األئمــُة هــذه اآلي مــا فــرَّ ب
ــه  ــا جعل ــت وم ــر رشَف البي ــاىل يذك اهلل تع
موصوفــًا بــه رشعــًا وَقــَدرًا، مــن كونــه 
مثابــًة للنــاس، أي: جعلــه حمــًا تشــتاق إليــه 
األرواح، وحِتــنُّ إليــه، وال تقــي منــه وطــرًا، 
ــن  ــتجابًة م ــاٍم؛ اس ــه كلَّ ع ــردَّدت إلي ــو ت ول
اهلل تعــاىل لدعــاء خليلــه إبراهيــم  يف 

ڳ  گ  گ  گ  گ  چ  قولــه:  
ــال: چ ى ائ ائ  ڳ چ إىل أن ق

چ ]إبراهيــم:37ـ40[()))).

املقصود برجوع الناس إليه:

ــود  ــريب  ـ يف املقص ــن الع ــال اب ق
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ــإن  ــرام: )ف ــت احل ــاس إىل البي ــوع الن برج
قيــل: ليــس كلُّ َمــْن جــاءه عــاد إليــه. قلنــا: 
ال يتــصُّ ذلــك بَمــْن ورد عليــه، وإنــا 
املعنــى: أنــه ال يلــو مــن اجلملــة، ول يعــدم 

ــاس()))). ــن الن ــدًا م قاص

ــه،  ــٌة ب ق ــن متعلِّ ــوب املؤمن ــا أنَّ قل ك
فــإذا جــاؤوه ل يقُضــوا منــه وطــرًا، بــل 
ازدادوا اشــتياقًا إليــه، ورغبــًة يف الرجــوع 
ــًا  ــاك رجوع ــكأنَّ هن ــرة، ف ــد م ة بع ــرَّ ــه م إلي
ورجوعــًا  حقيقــة،  إليــه  بالعــودة  ــا  ماديًّ
ــا بالقلــب، وتعلُّقــه بــه، وتنِّــي العــودة  معنويًّ

ــه.  إلي

: )ويف رجوعهــم  وقــال املــاوردي 
إليــه وجهــان: أحدمهــا: أهنــم يرجعــون إليــه 
ة. والثــاين: أهنــم يف كل واحــد  ة بعــد املــرَّ املــرَّ
ــه  ــَكَي احلــج والعمــرة يرجعــون إلي مــن ُنُس
مــن ِحــلٍّ إىل حــرم؛ ألن اجلمــع يف كلِّ واحــٍد 
مــن النُّســكن بــن احِلــلِّ واحلــرم رشط 

ــتحق()))).   مس
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لِ البيت مثابة:
ْ
ع

َ
 ج

ْ
ة مِن

َ
م

ْ
احلِك

)وإنــا َفَعــل اهلل تعــاىل ذلــك ملَِــا فيــه مــن 
ــا:  ــع الدني ــا مناف ــرة، أم ــا واآلخ ــع الدني مناف
جيتمعــون  واملغــرب  املــرشق  أهــل  فــأنَّ 
هنــاك، فيحصــل هلــم مــن التِّجــارات ورضوب 
وأيضــًا  النَّفــع،  بــه  يعظــم  مــا  املكاســب 
الســفر إىل احلــج عــارة  فيحصــل بســبب 
الطريــق والبــاد، وُمشــاهدة األحــوال املختلفة 
يــن: فــأنَّ َمــْن َقَصَد  يف الدنيــا، وأمــا منافــع الدِّ
ــه يف النُّســك والتقــرب إىل اهلل  ــًة من ــَت رغب البي
ــة عــى  ــه، واملواظب ــة ل تعــاىل، وإظهــار العبودي
ــك  ــاة يف ذل ــة الص ــواف، وإقام ــرة والط العم
ــتوجب  ــه، يس ــكاف في م واالعت ــرَّ ــجد امُلك املس

ــاىل()1)). ــد اهلل تع ــًا عن ــًا عظي ــك ثواب بذل

نيوية: 
ُّ
ينية والد

ِّ
الكعبة واملنافع الد

نيــا، اجتــاُع  يــن والدُّ ومــن مكاســب الدِّ
املســلمن يف كلِّ عــاٍم، ومعرفــُة أحواهلــم، 
وتدبُّــر شــؤوهنم، باعتبــاره مؤتــرًا عامليًّــا، 
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ــْن  ــاك َم ــس هن ــر، فلي ــه، وال نظ ــل ل ال مثي
يســتطيع جتميــَع هــذا العــدِد اهلائــِل مــن البرش، 
ع مشــارهبم  عــى اختــاف ألواهنــم، وتنــوُّ
ومواردهــم، إالَّ حــجُّ بيــت اهلل احلــرام، ُمعلنــن 
ــه  ــن خال ــن م ــاىل، مظهري ــد اهلل تع ــه توحي في
ــار  ــن أنظ ــه، ملفت ت ــه وُقوَّ ــام وَمنََعَت ــزَّ اإلس ع
ــة مجعــاَء إىل تلــك املناســك امُلعظَّمــة يف  البرشي
ــم  ــا، وك ــم عليه ــلمن واجتاعه ــوس املس نف
أســلَم بســبب رؤيــة هــذا املشــهِد امَلهيــب مــن 
ــه  ــاب برؤيت ــاب وأن ــم ت ــلمن، وك ــر املس غ
مــن أبنــاء املســلمن ممَّــن كانــوا عــى ضالــة! 

 الكعبة للقلوب أعظم من 
ُ
ب

ْ
ذ
َ
ج

بِ املغناطيس للحديد:
َْ
جذ

: )وقــد  ويف ذلــك يقــول ابــن القيــم 
ظهــر رِسُّ هــذا التَّفضيــِل واالختصــاِص يف 
انجــذاب األفئــدة، وهــوى القلــوب وانعطافِهــا 
لــِد األمــن، فَجْذُبــه للقلــوب  ب تِهــا هلــذا ال وحمبَّ
ِب املِغناطيــس للحديــد،  أعظــم مــن جــَذْ

ــل:  ــول القائ ــو األَوىل بق فه
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ــٍن  ــْس ــوىَل)))) ُكـــلِّ ُح ـ ــُي ـ ــُه َه ــنُ ــاِس  حَمَ
ـــرَِّجـــاِل، ــَدِة ال ــئِـ ــُس أَْفـ ــي ــاطِ ــنَ ــْغ َوِم

ــٌة للناس،  ــبحانه أنــه مثاب وهلــذا أخــرب س
ــن  ــوام م ــب األع ــى تعاق ــه ع ي ــون إل أي: يثوب
ــل  ــراً، ب ــه وط ــون من ــار، وال يقض ــع األقط مجي

اقاً.  ــتي ــه اش ــارًة، ازدادوا ل ــه زي ــا ازدادوا ل كلَّ

ُرَها       َينُْظ ِحَن  َعنَْها  ْرُف  الطَّ ْرِجُع  َي  الَ 
ُمْشَتاَقا ــْرُف  الــطَّ َها  ْي إَِل َيُعوَد  ى  َحتَّ

ــليٍب  ــٍل وس ي ــن قت ــا م ــم هل ــه، ك فلل
ــوال  ــن األم ــا م ه ــَق يف ُحبِّ ــم ُأْنِف ــح، وك وجري
ــاد  ــِذ األكب ــِة فَِل ــبُّ بمفارق واألرواح، َوَرِضَ امُلِح
ــن  ــًا ب م ــان، ُمقدِّ ــاِب واألوط ــل، واألحب واأله
ــِف  ــف، واملعاط ــاوِف واملتال ــواَع املخ ــه أن يدي
ه،  ُب ــه ويســتطي واملشــاق، وهــو يســتلِذُّ ذلــك كلَّ
ــه ـ  ــِة يف قلب ــلطاُن امَلَحبَّ ــر س ــو ظه ــراه ـ ل وي
ــم.  ــم ولذاهت ــة وترفه ــِم املتحلي ــن نَِع ــَب م أطي

ــاَءه ــَق ــدُّ َش ــُع ــا َمـــْن َي ــبًّ ـــَس حُمِ ـــْي  َوَل
هُ()))). ُب ي بِ َح ــْرَض  َي َكاَن  َما  إَِذا  َعَذابًا 
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املبحث السادس

 إليه
ُ
حال

ِّ
 الر

ُّ
د
َ
ش

ُ
ت

الكعبــة  مســجد  خصائــص  ومــن 
ــا  ــدُّ إليه ــي ُتش ــة الت ــاجد الثاث ُل املس ــه أوَّ أن

حــال، وهــو أفضلهــا. الرِّ

األدلة:

ــيِّ - 1 ــن النب ــْدِريِّ  ع ــِعيٍد اخْلُ ــن أيب َس ع
إالَّ  َحــاُل))))  الرِّ ُتَشــدُّ  )ال  قــال:   
ــَراِم،  احْلَ َمْســِجِد  َمَســاِجَد:  َثَاَثــِة  إىل 
األَْقــَى)))))))).  َوَمْســِجِد  َوَمْســِجِدي، 

؛ َأنَّ َرُســوَل اهللَِّ  قــال: - 2 عــن أيب ُهَرْيــَرَة 
َمْســِجِد  َمَســاِجَد:  َثَاَثــِة  ُيَســاَفُر إىل  ــَا  )إِنَّ
اْلَكْعَبــِة، َوَمْســِجِدي، َوَمْســِجِد إِيلَِيــاَء)))))))).

ــوَر، - 3 عــن أيب ُهَرْيــَرَة  قــال: َأَتْيــُت الطُّ
ــاِريَّ  َة اْلِغَف ــْرَ ــن أيب َب َة ب ــْرَ ــُت َب َفَلِقي
ــُت:  ــَت؟ ُقْل ــَن ِجْئ ــْن َأْي ــال: ِم ، فق
ــوِر، قــال: َلــْو َلِقيُتــَك ِمــْن َقْبــِل  ِمــَن الطُّ
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ــال:  ــه: َوِلَ؟ ق ــُت ل ــِه، ُقْل ــُه ل َتْأتِ َأْن َتْأتَِي
َيُقــوُل:   اهللَِّ   َرُســوَل  َســِمْعُت  إيِنِّ 
)))) إاِلَّ إىَِل َثَاَثــِة  )الَ ُتْعَمــُل)))) امْلَطِــيُّ
ــِجِدي،  ــَراِم، َوَمْس ــِجِد احْلَ ــاِجَد؛ امْلَْس َمَس

ــِدِس()1)). ــِت امْلَْق ــِجِد َبْي َوَمْس
عــن - 4 ؛  اهللَِّ  عبــد  بــن  َجابِــِر  عــن 

ــا  ــْرَ َم ــال: )إِنَّ َخ ــُه ق ــوِل اهللَِّ  َأنَّ رس
ــَذا،  ــِجِدي َه ــُل َمْس َواِح ــِه الرَّ ــْت إَِلْي ُركَِب

َواْلَبْيــُت اْلَعتِيــُق()))). 

الثاثــة،  املســاجد  فضيلــة  الداللــة:  وجــه 
حــال إليهــا. تهــا عــى غرهــا، وفضيلــة شــد الرِّ ومزيَّ

حال إليها:
ِّ
 الر

ِّ
د
َ
سبب ش

والســبب يف اختصــاص هــذه املســاجد 
حــال إليهــا دون غرهــا مــن  الثاثــة بَِشــدِّ الرِّ
ــاء  ــاجد األنبي ــا مس ــاىل؛ لِكوهن ــوت اهلل تع بي
ــجد  ــام ـ ألن املس ــاة والس ــم الص ـ عليه
هم، ومســجد  احلــرام ِقْبَلــة النــاس وإليــه حجُّ
ــَس عــى التقوى، واملســجد  الرســول  ُأسِّ
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م  األقــى كان ِقْبَلــَة األمــم الســالفة))))، وُقدِّ
املســجد احلــرام؛ لفضيلتــه عليهــا. 

ــاًة يف  ــذر ص ــْن ن : )َم ــك ــام مال ــال اإلم ق
ــيِّ  ــه ُيص ــة، فإن ــه إالَّ براحل ــُل إلي ــجٍد ال َيِص مس
ــة، أو  ــجد مك ــك يف مس ــذر ذل ــده، إالَّ أن ين يف بل
ــر إليهــا()))). املدينــة، أو بيــت املقــدس، فعليــه السَّ

ــدون  ــة يقص ــل اجلاهلي ــد )كان أه ولق
يزوروهنــا،  بزعمهــم  ُمعظمــًة  مواضــَع 
ويتربكــون هبــا، وفيــه مــن التحريف والفســاد 
مــا ال يفــى، َفَســدَّ النبــي  الفســاَد؛ لئــا 
ولئــا  بالشــعائر،  الشــعائر  غــر  يلتحــق 

ــر اهلل()))). ــادة غ ــة لعب ــر ذريع يص

 ونقــل ابــن حجــر  عــن الســبكي  
قولــه: )ليــس يف األرض بقعــه هلــا فضــل 
لذاهتــا حتــى تشــد الرحــال إليهــا غــر الباد 
الثاثــة، ومــرادي بالفضــل: مــا شــهد الرشع 
باعتبــاره، ورتَّــب عليــه ُحْكــًا رشعيــًا، وأمــا 
غرهــا مــن البــاد فــا ُتشــد إليهــا لذاهتــا، 
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ــو  ــم، أو نح ــاد، أو عل ــارة، أو جه ــل لزي ب
ــات()))). ــات أو املباح ــن املندوب ــك م ذل

مسجد الكعبة أفضل الثالثة يف شد 
الرحال إليها:

ــجد  ــى مس ــة ع ــجد الكعب م مس ــدِّ وُق
املدينــة واملســجد ال أقــى؛ ملــا فيــه مــن 
املزايــا والفضائــل واخلصائــص التــي ال تتوافر 
فيهــا، فهــو َأوىل بشــد الرحــل إليــه منهــا)))).

املسجد احلرام يقوم مقام املسجدين 
حال النذر:

ومــن دقيــق مــا ُذكـِـَر يف تقديم املســجد 
احلــرام عــى مســجد الرســول  واملســجد 
األقــى: أنــه لــو نــذر املســلم االعتــكاف أو 
الصــاة فيهــا قــام املســجد احلــرام مقامهــا، 
مجهــور  عنــد  قصدمهــا  عليــه  جيــب  ول 
العلــاء ـ خافــًا للمشــهور مــن مذهــب 

ــة)))). ــه املدين ــك يف تفضيل ــام مال اإلم
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سبب أفضليته: 

أن النــاذر أتــى بالواجــب وزيــادة، وأما 
ــه؛  ــان عن ــه، وال يغني ــان مقام ــا يقوم ــا ف مه
ألهنــا أدنــى منــه فضــًا ومكانــة، واألدنى ال 

يقوم مقــام األعــى)))).

األدلة:

ــَر - 1 ــَر  أنَّ ُعَم ــن ُعَم ــن اب ــاء ع ــا ج م
ــَذْرُت يف  ــوَل اهللَِّ! إين َن ــا َرُس ــال: ي  ق

اِهلِيَّــِة َأْن َأْعَتكِــَف َلْيَلــًة يف امْلَْســِجِد  اجْلَ
ــَراِم. قــال:)َأْوِف بِنَــْذِرَك()))).  احْلَ

ــًا - 2 ؛ َأنَّ َرُج ــد اهللَِّ  ــن عب ــِر ب ــن َجابِ ع
ــِح، فقــال: يــا َرُســوَل اهللَِّ!  قــام يــوم اْلَفْت
ــَة؛  ــَك َمكَّ ــَح اهللُ َعَلْي ــَذْرُت هلِلَِّ: إِْن َفَت إين َن
 ! َ يف َبْيــِت امْلَْقــِدِس َرْكَعَتــْنِ َأْن ُأَصــيِّ
قــال: )َصــلِّ هــا هنــا(، ُثــمَّ َأَعــاَد عليــه، 
ــه  ــاَد علي ــمَّ َأَع ــا( ُث فقــال: )َصــلِّ هــا هن

إَِذْن()1)). فقال:)َشــْأُنَك 



خصائص  الكعبة

- 45 -

ــْكَوى))))، - 3 ــَتَكْت َش ــَرَأًة اْش ــاء َأنَّ اْم ــا ج م
َنَّ  فقالــت: إِْن َشــَفايِن اهلل ألَْخُرَجــنَّ َفُأَصلِّ
ــَزْت  هَّ ــمَّ جَتَ َأْت، ُث ــرَبَ ــِدِس، َف ــِت امْلَْق يف َبْي
ــُروَج، َفَجــاَءْت َمْيُموَنــَة َزْوَج  ُتِريــُد اخْلُ
ــا ذلــك.  هْتَ ُم عليهــا، َفَأْخرَبَ النبــي  ُتَســلِّ
َصنَْعــِت،  مــا  َفــُكِي  اْجلِــِي  فقالــت: 
، َفــإيِنِّ  ُســوِل  َوَصــيِّ يف َمْســِجِد الرَّ
ــَاٌة  ــول: )َص ــوَل اهللَِّ  يق ــِمْعُت َرُس َس
ــَواُه  ــَا ِس ــَاٍة فِي ــِف َص ــن َأْل ــُل م ــه َأْفَض في
ــِة()))).  ــِجَد اْلَكْعَب ــاِجِد، إالَّ َمْس ــن امْلََس م

وجــه الداللــة: مســجد الكعبــة هــو أفضــل 
املســاجد الثاثــة التــي تشــد إليهــا الرحــال؛ ملــا 
ــي  ــا والفضائــل واخلصائــص الت ــه مــن املزاي في
ال تتوافــر يف مســجَدْي املدينــة وبيــِت املقــدس. 

ــَذر  ــن َن : )م قــال ســعيد بــن املســيب 
ــف يف  ــاء، فاعتك ــجد إيلي ــف يف مس أن يعتك
مســجد النبــي  أجــزأ عنــه، وَمــْن نــذر أن 
ــف يف  ــي  فاعتك ــجد النب ــف يف مس يعتك

ــه()))).  املســجد احلــرام أجــزأ عن
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املبحث السابع

الكعبة قبلة املسلمني
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: قبلة املسلمني يف صالهتم.

املطلب الثاين: احلكمة من حتويل القبلة.

املطلب الثالث: تكرار األمر باستقبال الكعبة.

املطلب الرابع: أول صالة بعد حتويل القبلة.

املطلب األول

قبلة املسلمني يف صالتهم
مــن خصائــص بيــت اهلل احلــرام أن جعله 
ــتقبلونه يف  ــلمن، يس ــًة)))) للمس ــاىل قبل اهلل تع

يــن. مجيــع صلواهتــم كل يــوم إىل يــوم الدِّ

وكان رســول اهلل  يســتقبل بيــت 
ثــاث ســنوات  املقــدس والكعبــة معــًا 
وهــو بمكــة، قبــل أن هُياجــر إىل املدينــة))))، 
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ــت  ــة اســتقبل بي ــم بعدمــا هاجــر إىل املدين ث
ــى  ــث ع ــه، ومك ــع صلوات ــدس يف مجي املق
ــرش  ــبعة ع ــهرًا، أو س ــرش ش ــتة ع ــك س ذل
شــهرًا، وقــد كان هــذا االســتقبال بأمــر 
لــت الِقبلــة جتــاه  ــم ُحوِّ مــن اهلل تعــاىل))))، ث
الكعبــة، يســتقبلها امُلَصلُّــون يف صاهتــم مــن 
ــاعة.    ــام السَّ ــى قي ــاع األرض، وحت كلِّ بق

لة: األدَّ

مــا جاء عــن ابــن عبــاس  قــال: )كان - 1
ــو  ــَة نح ــو بَِمكَّ ــي وه ِ  يص رســول اهللَّ
َبْيــِت امْلَْقــِدِس، َواْلَكْعَبــُة بــن َيَدْيــِه، 
ــرَشَ  ــتََّة َع ــِة ِس ــَر إىل امْلَِدينَ ــا َهاَج وبعدم

ــِة()))). َف إىل اْلَكْعَب ــمَّ رُصِ ــْهرًا، ُث َش

لطيــف،  ملمــح  احلديــث  ويف 
كان  عندمــا  الرســول   أنَّ  وهــو 
ــوى  ــا هي ــن م ــع ب ــه اجلم ــة أمكن بمكَّ
ــاة إىل الكعبــةـ  وبــن  فــؤادهـ  وهــو الصَّ
ــاة نحــو  ــه ـ وهــو الصَّ ــه ربُّ مــا أمــره ب
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ــَة  بيــت املقــدس ـ فــكان يســتقبل الكعب
ــر إىل  ــاَّ هاج ــا، فل ــدس مًع ــَت املق وبي
ــة؛ ل  ــن مك ــال م ــي إىل الش ــة وه املدين
ــه إىل مــا  يعــد يمكنــه اجلمــع بينهــا فاجتَّ
ــت  ــو بي ــاة نح ــن الصَّ ــه م ــه ربُّ ــر ب أم
ــوى  ــى ه ــه ع ــَر ربِّ ــرًا أْم ــدس مؤث املق
ــه  ــه بالتَّوجُّ ــر ربِّ ــاء أم ــه، إىل أْن ج نفس

ــة. ــو الكعب نح

ــاِزٍب  - 2 ــن َع اِء ب ــرَبَ ــن اْل ــاء ع ــا ج م
ِ  َصــىَّ َنْحــَو  قــال: )كان رســول اهللَّ
َبْيــِت امْلَْقــِدِس ِســتََّة َعــرَشَ أو َســْبَعَة َعرَشَ 
َشــْهًرا، وكان رســوُل اهللَِّ  حُيِــبُّ َأْن 

ــَه إىل اْلَكْعَبــِة؛ َفَأْنــَزَل اهلل:چڱ ڱ  ُيَوجَّ
]البقــرة:  ڻچ  ڻ  ں  ں 

ــِة()))).  ــو اْلَكْعَب ــَه نح 144[،  َفَتَوجَّ

اجلمع بني الروايتني:

أن  عبــاس   ابــن  أفــاد حديــث 
ــون  ــوا يصل ــه  مكث ــي  وأصحاب النب
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ــتة  ــة س ــم باملدين ــدس وه ــت املق ــو بي نح
عــرش شــهرًا، ويف حديــث الــرباء بــن عــازب 
 ســتة عــرش أو ســبعة عــرش شــهرًا، 
، ومــن أجــل ذلــك  ــرباء  فالشــك مــن ال
ــح النــووي: أهنــا  اختلــف العلــاء: فرجَّ
ســتة عــرش شــهرًا))))، عــى حــن نــصَّ 
القــاض عيــاض: عــى صحــة ســبعة عــرش 
ــن  ــم؛ كاب ــا بعضه ــَع بينه ــهرًا)1))، ومَجَ ش
حجــر  قائــًا: )واجلمــع بــن الروايتــن 
ــرش  ــتة ع ــزم بس ــْن ج ــون َم ــأن يك ــهل: ب س
ــل  ــهر التحوي ــدوم، وش ــهر الق ــن ش ــَق م َلفَّ
ــبعة  ــزم بس ــْن ج ــد، وَم ــى الزائ ــهرًا، وألغ ش
د يف  ــردَّ ــكَّ ت ــْن ش ــًا، وَم ــا مع مه ــرش َعدَّ ع
شــهر  يف  كان  القــدوم  أن  وذلــك  ذلــك، 
ــل  ــاف، وكان التَّحوي ــا خ ل ب ــع األوَّ ربي
ــة  يف نصــف شــهر رجــب، مــن الســنة الثاني
ــور()))).  ــزم اجلمه ــه ج ــح، وب ــى الصحي ع
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املطلب الثاني

احلكمة من حتويل القِبلة

ــدس  ــت املق ــن بي ــة م ــل الِقبل إنَّ حتوي
إىل بيــت اهلل احلــرام َحــَدٌث عظيــم يف تاريــخ 
ــذا  ــه ه ن ــا تضمَّ ــك ملَِ ــامية؛ وذل ــة اإلس األم
احلــدث مــن ِحَكــٍم بالغــٍة، وفوائــَد عظيمــٍة، 

ُنشــر إليهــا فيــا يــي: 

ــن - 1 ممَّ تعــاىل  اهلل  حُلْكــِم  ســينقاد  َمــْن  إظهــار 
چڃ  ســبحانه:   قــال  كــا  َســُيْعِرض، 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ 
ڌچ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ 
 ، املؤمنــون  فانقــاد  ]البقــرة:143[ 
وأعــرض الســفهاء الذيــن قــال فيهــم ربُّ 

ة:   چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  الِعــزَّ
.]142 ]البقــرة:  ڀچ   ڀ    ڀ   پ  پ 

والســفهاء هنــا: هــم ِخفــاف األحام، 
ــار  ــرب، وأحب ــي الع ــك مرشك ــمل ذل ويش

اليهــود، واملنافقــن)))).
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واختبــاًرا  امتحاًنــا  احَلــَدُث  فــكان 
ــْن  ــي  َم ــه للنب ــن خال ــنَّ م ــا؛ ليتب هنائًي
ــط،  ــًا فق ــه قالب ــن مع ــًا ممَّ ــًا وقالب ــه قلب مع
خاصــة وأنَّ هنــاك مهامــًا ِجســامًا، وأهدافــًا 
ِعظامــًا ســيواجهها املســلمون، وهــي بحاجة 
ــن  ــن املنافق ــًا م ــف خالي ــون الص إىل أن يك
واملثبِّطــن واملهزومــن؛ ليقــوى الصــف عــى 
مواجهــة تلــك املهــام واألحــداث الُعظمــى، 
وليدخــل تلــك املرحلــة اجلديــدة مــن حيــاة 

ــه. ت ــل ُقوَّ ــًا بكام ــًا مطمئن ــة آمن األُمَّ

إىل - 2 ُيصــيِّ  أن  حُيِــبُّ  كان  النبــي   أنَّ 
ــم  ــه إبراهي ــة أبي ــا ِقبل ــة؛ ألهن الكعب

، وقــد خاطبــه اهلل تعــاىل بقولــه:چڱ 
ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ 
إىل  إضافــًة  ]البقــرة:144[.  ھچ  
ــا  ــق األفئــدة بــه؛ ملَِ ارتبــاط القلــوب وتعلُّ
ــة  ــك املزيَّ ــن تل ــه م ــاىل في ــه اهلل تع أودع
التــي تيَّــز هبــا عــن غــره، أال وهــي 
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ــدة  ــن األفئ ــه، وحن ــتياق األرواح إلي اش
اهلل   رســول  فــؤاد  فــكان  نحــوه، 
قــًا بــه، ومشــتاقًا إليــه إىل أن اســتجاب  ُمعلَّ
ــه. ــق ُأمنيت ــؤله، وحقَّ ــاه س ــه، وأعط ــه ربُّ ل

بيــان  وهــي  أخــرى:  فائــدة  وفيــه 
تعــاىل،  ربِّــه  مكانــة رســول اهلل عنــد 
وإكرامــه لــه بتنفيــذ مــا يطــر ببالــه، 
وهيفــو إليــه فــؤاده، وإْن كان هــذا الســبب 
ــه. ــيأيت بيان ــا س ــد ك ــبب الوحي ــس بالس لي

ــني - 3 ــن املرشك ــم م ــن غريه ــلمني ع ــز املس متيي
واليهــود. )فأمرهــم اهلل تعــاىل حــن كانــوا 
ــدس؛  ــت املق ــوا إىل بي ه ــة أن يتوجَّ بمك
ــاَّ هاجــروا  ــزوا عــن املرشكــن، فل ليتميَّ
إىل املدينــة وهبــا اليهــود، ُأِمــروا بالتوجــه 
ــود()))).  ــن اليه ــزوا ع ــة ليتميَّ إىل الكعب

ريــد املســلمني مــن أيِّ نعــرة أو عصبيــة، - 4 َتْ
ــد  ــم؛ فق ــع أموره ــاىل يف مجي ــالص هلل تع واإلخ
ــرام يف  ــت احل بي ــون ال م ــرب ُيعظِّ كان الع
جاهليتهــم، ويعدونــه عنــوان جمدهــم 



خصائص  الكعبة

- 54 -

يف  عبــاده  اهلل  امتحــن  وقــد  القومــي، 
حتويــل الكعبــة إىل بيــت املقــدس أوالً 
ــص نفوســهم  َخلِّ ُي ــاً؛ ِل ي ــة ثان ــم إىل الكعب ث
ــن  ــة، وم ــب اجلاهلي ــن رواس ــم م وقلوهب
ــا  صه ــل، وُيلِّ ــز وج ــر اهلل ع ــق بغ التعلُّ
عنريــة،  نعــرة  كل  مــن  كذلــك 
مابســة  وكل  أرضيــة،  عصبيــة  وكل 

تارييــة)))).
اهلل - 5 ألوامــر  االمتثــال  عــى  املســلمني  تعويــد 

ــر  ــا دام األم ــدال؛ ف ــاٍش أو ج ــاىل دون نق تع
ــلمن  ــَى املس ــاىل، فَع ــن اهلل تع ــادرًا م ص
ــوا  ــى دون أن يبحث ــة حت ــمع والطاع السَّ
ــر،  ــذا األم ــة وراء ه ــٍة أو عل ــن حكم ع
فَعــْن احلكمــة هــو األمــر ذاتــه الصــادر 

ــاده. ــاىل إىل عب ــبحانه وتع ــن اهلل س م
، وأنــه - 6 هتيئــة النــاِس لقبــول رســالة النبــي 

ُبِعــث بــا ُبِعــث بــه األنبيــاء قبلــه، فلــم 
يكــن بدعــًا مــن الرســل.                  

 : ــم  ــن القي ــول اب ــك يق ويف ذل
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ــرة يف رشع الصــاة  باه ــة ال )وتأمــل احلكم
ــة  ل ــت قب ــدس، إذ كان ــت املق أوالً إىل بي
ــل،  ــه الرس ــث ب ــا ُبِع ــث ب ِع ُب ــاء، ف ي ب األن
وكان  الكتــاب،  أهــل  يعرفــه  وبــا 
ــه،  رًا لنبوت ــرِّ ــدس مق ــت املق ــتقبال بي اس
لــه،  ــاء قب ي ب ــه األن ــا بعــث ب وأنــه بعــث ب
ــا،  ــل بعينه ــوة الرس ــي دع ــه ه وأن دعوت
ــًا  ــل، وال خمالف ــن الرس ــًا م ــس بدع ولي
قــًا هلــم مؤمنــًا هبــم،  هلــم، بــل مصدِّ
ــوب  ــه يف القل ــام نبوت ــتقرت أع ــا اس فل
ــة،  ــن كل جه ــه م ــواهد صدق ــت ش وقام
ــول اهلل  ــه رس ــه بأن ــوب ل ــهدت القل وش
ــدًا  ــروا رســالته عنــادًا وحس حقــاً، وإن أنك
ــه  ــة ل ــبحانه أن املصلح ــَم س ــاً، وَعلِ وبغي
بيــت  وألمتــه أن يســتقبلوا الكعبــة ال
احلــرام، أفضــل بقــاع األرض، وأحبهــا 
وأرشفهــا،  بيــوت،  ال وأعظــم  اهلل،  إىل 

وأقدمهــا()))).

ــي - 7 ــاٌن إهل ــة بي ــة إىل الكعب ــل القبل يف حتوي
ة أمــور، منهــا: يشــمل عــدَّ
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انتقــال النبــوة مــن تلــك الشــجرة املباركــة أ- 
ــم  ــن إبراهي ــحاق ب ــة إس ــن ذري م
ــاعيل  ــة إس ــام إىل ذري ــا الس عليه
بــن إبراهيــم عليهــا الســام، الــذي 
الكعبــة،  بنــاء  يف  والــَده  شــارك 

ــا. ــمه هب ــط اس ــذي ارتب وال
انتقــال األمانــة؛ أمانــِة الدعــوة والرســالة ب- 

ــا  ــت معه ، وانتقل ــد  ــة حمم إىل أُمَّ
ــن  ــة م ــت ممنوح ــي كان ــة الت اخلري
لت إىل  ــل، فتحوَّ ي ــي إرسائ ــُل إىل بن ْب َق
ــروف،  ــرون باملع ــد  يأم ــة حمم أم
ــاهلل. ــون ب ــر، ويؤمن ــن املنك ــون ع وينه

األمــة ج-  هــي  اإلســالمية  ــة  األُمَّ لتكــون 
الوســط، ليــس فقــط مــن حيــث 
ــات  ــادئ والترشيع ــل واملب ــم وامُلُث القي
مــن  أيضــًا  وإنــا  واالعتقــادات، 
ــث املــكان، فأوســط الــيء أرشفه  حي
وأفضلــه، وليســت هنــاك بقعــة عــى 
وجــه األرض أرشف وال أفضــل مــن 

الكعبــة، بيــِت اهلل احلــرام. 
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املطلب الثالث

تكرار األمر باستقبال الكعبة

آيات حتويل القبلة:

بلة  ــي  حُيِــبُّ أن يســتقبل ِق كان النب
، وظــلَّ َطــوال ســتَة عرش  إبراهيــم اخلليــل 
ــره إىل  ــو بنظ ــبعَة عــرش شــهرًا يرن شــهرًا أو س
ــَره  ــى أَم ــبحانه، حت ــه س ــًا ربَّ ــاء مناجي الس
ــزل اهلل  ــك أن ــة، ويف ذل ــتقبال الكعب ــه باس ربُّ

ــة: ــوم القيام ــى إىل ي ــًا ُيت ــاىل قرآن تع

ڻ - 1 ں  ں  ڱ  تعــاىل:چڱ  قــال 
ہ  ہ  ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ
ے     ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 
.]144 ]البقــرة:  ڭ...چ   ۓ  ۓ 

ڍ - 2 ڍ  چڇ  تعــاىل:  وقــال 
ڈ...چ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

.]149 ]البقــرة: 
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ــاىل:چگ ڳ ڳ ڳ ڳ - 3 ــال تع وق
ڻ  ڻ        ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ 

.]150 ]البقــرة:  ڻ...چ   ڻ 

كرار األمر 
َ
آراء العلماء حول ت
باستقبال الكعبة:

ــرار  ــول َتك ــاء: ح دت آراء العل ــدَّ تع
ــة  ــِد املتعلِّق ــة، والفوائ ــتقبال القبل ــر باس األم

ــو اآليت: ــى النح ــه ع ب

ــخ - 1 ــخ؛ ألن نس ــد النس ــرار لتأكي أنَّ التَّك
القبلــة أول ناســخ وقــع يف اإلســام، 
ولَِيْحِســَم هــذا التأكيــُد طمــَع أهــل 
إىل  املســلمن  رجــوع  يف  الكتــاب 

.((( قبلتهــم)

)أمجــع   : القرطبــي  قــال 
ــن  ــَخ م ِس ــا ُن ــة أول م ل ــى أن القب ــاء: ع العل

.((( القــرآن()

ــة، والثاين: - 2 ل: مَلــْن ُيشــاهد الكعب أنَّ األمــر األوَّ
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الكعبــة،  ُيشــاهد  وال  مكــة  يف  هــو  مَلــْن 
ــدان)))).  بل ــة ال ــو يف بقيَّ ــْن ه ــث: مَل والثال

ل: مَلــْن هــو بمكــة، والثــاين: - 3 ــر األوَّ أنَّ األم
ــْن  ــث: مَل ــدان، والثال بل ــة ال ــْن يف بقي مَل
ــي)))).  ــه القرطب ح ــفار، ورجَّ ــرج يف األس خ

ر الــرازي   ومــا أحســن مــا قــرَّ
ــم  ــاً: )اعل ــات، قائ ــذه اآلي ــره هل ــد تفس عن
ــث: أن  ــن البح ــة م ــذه اآلي ــا يف ه ل م أنَّ أوَّ

اهلل تعــاىل قــال قبــل هــذه اآليــات:چڱ 
ڻ ڻ ۀ  ڱ ں ں ڻ ڻ
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۋ  ٴۇ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
 .]144 ]البقــرة:  چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ــًا قولــه تعــاىل:چڇ ڍ  ي وذكــر ههنــا ثان
ڈ  ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک ک ک ک گ گچ   ژ ژ ڑ ڑ

بقــرة: 149[. ثــم ذكــر ثالثــًا قولــه:چگ  ]ال
ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
.]150 ]البقــرة:  ہچ  ہ  ہ   ۀ 

؟  ال  أم  فائــدة  كــرار  التَّ هــذا  يف  فهــل 
ــه أقــوال: أحدهــا: أن األحــوال  وللعلــاء في
هلــا: أن يكــون اإلنســان يف املســجد  ثاثــة، أوَّ
احلــرام. وثانيهــا: أن يــرج عــن املســجد 
احلــرام ويكــون يف البلــد. وثالثهــا: أن يــرج 
ــة األُوىل  ــد إىل أقطــار األرض؛ فاآلي عــن البل
ــى  ــة ع ــة األُوىل، والثاني ــى احلال ــة ع حممول
ــه قــد كان  ــة؛ ألن ــة عــى الثالث ــة، والثالث الثاني
ــم أن للقــرب ُحرمــًة ال تثبــت فيهــا  ُيتوهَّ
ر اهلل  للعبــد، فأجــل إزالــة هــذا الوهــم كــرَّ

ــات.  ــذه اآلي ــاىل ه تع

واجلــواب الثــاين: أنــه ســبحانه إنــا أعــاد 
ــا كل  ــق هب ــه علَّ ــرات؛ ألن ــاث م ــك ث ذل
ــنَّ  ة األُوىل: فب ــرَّ ــا يف امل ــدة زائدة،أم ــرة فائ م
أن أهــل الكتــاب يعلمــون أن أمــر نبــوة 
ــم  ــق؛ ألهن ــة ح ــذه القبل ــر ه ــد  وأم حمم
شــاهدوا ذلــك يف التــوراة واإلنجيــل، وأمــا 
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ــهد أن  ــاىل يش ــه تع ــن أن ــة: فب ة الثاني ــرَّ يف امل
ذلــك حــق، وشــهادة اهلل بكونــه حقــًا مغايرة 
ــا  ــًا، وأم ــه حق ــاب بكون ــل الكت ــم أه لعل
ــك  ــل ذل ــا فع ــه إن ــن أن ــة: فب ة الثالث ــرَّ يف امل
ــا  ــة، فل ــم حج ــاس عليك ــون للن ــا يك لئ
ــا؛  ــنت إعادهت ــد حس ــذه الفوائ ــت ه اختلف
ألجــل أن يرتــب يف كل واحــدة مــن املــرات 
ــه  ــره قول ــد، ونظ ــذه الفوائ ــن ه ــدة م واح

ڤ  ٹ  ٹ  تعــاىل:چٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ 

.]79 ]البقــرة:  ڇچ  ڇ  چ  چ 

واجلــواب الثالــث: أنــه تعــاىل قــال يف 
چ ڻ ۀ ۀہ ہ  اآليــة األُوىل: 
ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 
 .]144 ]البقــرة:  ڭچ   ۓ  ۓ 
ــاىل  ــه تع ــل أن ــال جاه ــر بب ــا يط ــكان رب ف

إنــا فعــل ذلــك طلبــًا لرضــا حممــد 
چ ڻ ۀ ۀچ،  قــال:  ؛ ألنــه 
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الفاســد  الوهــم  هــذا  تعــاىل  اهلل  فــأزال 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چڇ  بقولــه: 
ڑچ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ 
]البقــرة: 149[. أي: نحــن مــا حولنــاك 
إىل هــذه القبلــة بمجــرد رضــاك، بــل ألجــل 
ال  الــذي  احلــق  هــو  التحويــل  هــذا  أن 
ــه، فاســتقباهلا ليــس ألجــل اهلــوى  ــَد عن ي حَمِ
ــا  ــي إن ــة اليهــود املنســوخة الت وامليــل، كقبل
يقيمــون عليهــا بمجــرد اهلــوى وامليــل، ثــم 

أنــه تعــاىل قــال ثالثــًا: چگ ڳ ڳ 
ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
 .]150 ]البقــرة:  ڻچ  ڻ  ڻ 
ــع  ــة يف مجي ــذه القبل ــى ه ــوا ع ــراد: دوم وامل
فيصــر  تتولَّــوا  األزمنــة واألوقــات، وال 
دينكــم،  يف  للطعــن  ســببًا  التَّــويل  ذلــك 
]األُوىل[:  ــالفة  السَّ اآليــة  أنَّ  واحلاصــل 
ــة:  ــة، والثاني ــع األمكن وام يف مجي ــدَّ ــٌر بال أْم
ــة،  ــة واألمكن ــع األزمن ــدوام يف مجي ــٌر بال أْم
ــة،  ــع األزمن ــدوام يف مجي ــٌر بال ــة: أْم والثالث
وإشــعار بــأن هــذا ال يصــر منســوخًا ألبتَّــة. 
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ل: مقرون  واجلــواب الرابــع: أنَّ األمــر األوَّ
بإكرامــه إياهــم بالقبلــة التــي كانــوا حيبوهنــا 

. وهــي قبلــة أبيهــم إبراهيــم 

ــاىل:چ ڤ  ــه تع ــرون بقول والثــاين: مق
أي:   .]148 ]البقــرة:  ڤچ  ڤ  ڤ 
ــه  ــة يتوج ــة قبل ــوة ومل ــب دع ــكل صاح ل
ــات  ــم إىل أرشف اجله ــوا أنت ــا، فتوجه إليه
التــي يعلــم اهلل تعــاىل أهنــا حــق، وذلــك 
ــَوّلِ  ــُث َخرَۡجــَت فَ ــۡن َحۡي هــو قولــه: چُّ  َوِم
ــُهۥ  ــَراِمۖ ِإَونَّ ــِجِد ٱۡلَ ــۡطَر ٱلَۡمۡس ــَك َش وَۡجَه
ــا  ــٍل َعمَّ ُ بَِغٰفِ ــا ٱللَّ ــَكۗ َوَم ِ ّب ــن رَّ ــقُّ ِم لَۡلَح

ــرة: 149[. ــوَنچ ]البق َتۡعَملُ
تعــاىل  اهلل  بقطــع  مقــرون  والثالــث: 
ــر  ــود يف أم ــن اليه ــه م ــْن خاصم ــة َم حج
القبلــة، فكانــت هــذه علــًا ثاثــًا قــرن بــكل 
ــره  ــة، نظ ــزام القبل ــر بالت ــا أم ــدة منه واح
ــة  ــا القبل ــة؛ فإهن ــذه القبل ــزْم ه ــال: ال أن يق
ــذه  ــزْم ه ــال: ال ــم يق ــا، ث ــت هتواه ــي كن الت
ــوى،  ــة اهل ــق ال قبل ــة احل ــا قبل ــة؛ فإهن القبل
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ّبـِـَكۗچ  وهــو قولــه: چِإَونَّــُهۥ لَۡلَحــقُّ ِمــن رَّ
ثــم يقــال: الــزْم هــذه القبلــة؛ فــإن يف لزومك 
إياهــا انقطــاَع ُحَجــِج اليهــود عنــك، وهــذا 
يف  كالتكــرار  املوضــع  هــذا  يف  التَّكــرار 
ــاىل:چھ ھ ھ ھ چ    ــه تع قول
ــه  ر يف قول ــرِّ ]الرمحــن: 30[. وكذلــك مــا ُك

ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  چک  تعــاىل: 
.]121 ]الشــعراء:  چ  ڳ 

واجلــواب اخلامــس: أن هــذه الواقعــة أول 
الوقائــع التــي ظهــر النســخ فيهــا يف رشعنــا، 
فدعــت احلاجــة إىل التكــرار؛ ألجــل التأكيــد 
وإيضــاح  الشــبهة،  وإزالــة  والتقريــر، 

ــات()1)).  البين
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املطلب الرابع

أول صالة بعد حتويل القبلة
صــاٍة  ل  أوَّ يف  الروايــات:  اختلفــت 
ل  صاَّهــا رســول اهلل  إىل الكعبــة، بعــد حَتــوُّ
ــة إليهــا، والراجــح: أهنــا صــاة العــر. القبل

الدليل:

اِء  قال:)مَلَّــا  مــا جــاء عــن اْلــرَبَ
َقــِدَم رســوُل اهللَِّ  امْلَِدينَــَة، َصــىَّ َنْحــَو 
ــرَشَ  ــْبَعَة َع ، أو َس ــرَشَ ــتََّة َع ــِدِس ِس ــِت امْلَْق َبْي
ــَه إىل اْلَكْعَبــِة،  َشــْهًرا، وكان حُيِــبُّ َأْن ُيَوجَّ

ں  ں  ڱ  چڱ  َتَعــاىَل:  اهلل  َفَأْنــَزَل 
ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀچ ]البقــرة: 
ــه  ــىَّ مع ــِة، َوَص ــو اْلَكْعَب ــَه نح 144[،  َفُوجِّ
ــْوٍم  ــى َق ــرَّ ع ــَرَج، َفَم ــمَّ َخ ، ُث ــْرَ ــٌل اْلَع َرُج
ــُه  َأنَّ َيْشــَهُد  هــو  فقــال:  األََْنَصــاِر،  مــن 
ــَه إىل  ــد ُوجِّ ــُه ق ، َوَأنَّ ــي  ــع النب ــى م ص
ــا َِة  ــوٌع يف َص ــْم ُرُك ــوا َوُه ــِة، َفاْنَحَرُف اْلَكْعَب
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.(((() اْلَعــْرِ

ــه  ــياق مجع ــوكاين  يف س ــال الش ق
هــذه  بــن  ْمــُع  )َواجْلَ الروايــات:  بــن 
ــايَتْ  ــَدى َص ــال: إْح ــْن ق ــاِت: َأنَّ َم َواَي الرِّ
؟  العــي، َشــكَّ هــل ِهــَي الظُّْهــُر أو اْلَعــْرُ
ــَزَم،  ــن َج ــى م ــًة ع ــكَّ ُحجَّ ــْن َش ــَس َم َوَلْي
َفنََظْرَنــا فِيَمــْن َجــَزَم، َفَوَجْدَنــا َبْعَضُهــْم قال: 
ــا  ، َوَوَجْدَن ــْرُ ــال: اْلَع ــْم ق ــُر، َوَبْعَضُه الظُّْه
ــا،  ِرَجاهِلَ لِثَِقــِة  ؛  َأَصــحَّ اْلَعــْرِ  ِرَواَيــَة 

َوإْخــَراِج اْلُبَخــاِريِّ هلــا يف َصِحيِحــِه.

َفِفــي  الظُّْهــَر،  َكْوهِنَــا  َحِديــُث  ــا  َوَأمَّ
إْســنَاِدَها َمــْرَواُن بــن ُعْثــَاَن، وهــو خُمَْتَلــٌف فيــه. 

ــا ِرَواَيــُة: َأنَّ َأْهــَل ُقَبــاَء َكاُنــوا يف  َوَأمَّ
ــرَبَ  ــَأ اخْلَ ــُه َأْبَط ــُن َأنَّ ــِح، َفُيْمكِ ْب ــاِة الصُّ َص

ْبــِح()))).  َعنُْهــْم إىَل َصــاِة الصُّ
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املبحث الثامن

مشروعية الطواف حوله

تعريف الطواف:

الطــواف يف اللغــة: هــو الــدوران)))). 
ــول  ــدوران ح ــو ال ــي: ه ــى االصطالح ويف املعن

الكعبــة طاعــًة هلل تعــاىل))))؛ ومنــه قولــه تعــاىل: 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چڇ 
تعــاىل:  وقولــه   .]26 ]احلــج:  ڌچ 
ــج: 29[. چۓ ڭ ڭچ ]احل

اختصاص البيت العتيق بالطواف:

وخــصَّ اهلل تعــاىل بيتــه احلــرام دون 
ســائر بقــاع األرض بشــعرة ال جيــوز فِْعُلهــا 
إالَّ فيــه؛ وهــي الطــواف، ذلــك النُّســك 
الفريــد؛ يف شــكله ويف معنــاه، فــا جيــوز 
ــت  ــر البي ــاف بغ ــْن ط ــره، وَم ــواف بغ الط
العتيــق؛ مــن شــجٍر أو حجــر أو قــرب أو 
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مســجد فهــو ضــال، بــل َمــن اعتقد الطــواَف 
بغــره ِدينــًا وُقربــة هلل عــز وجــل فهــو مــرشك 

ــة)))). ــأل اهلل العافي ــر، نس كاف

وهــذا هــو الفــارق بــن الطــواف بالبيــت 
وبــن الطــواف بغــره، فالطــواف بالبيــت يتَّخــذ 
اء؛  شــكًا وُنُســكًا ُمعيَّنــاً أتــت بــه الرشيعــة الغــرَّ
ليكــوَن شــعرة تعبُّديــة هلل تعــاىل، ويــدلُّ معنــاه 
عــى االستســام واإلذعــان واالنقيــاد هلل تعــاىل؛ 
ــة أشــكال الطــواف، وَجَعلهــا  م كافَّ الــذي حــرَّ
ــا حــول الكعبــة فأباحــه؛  رِشكًا والعيــاذ بــاهلل، أمَّ
ــا  ــاَده ب ــد عب ــاىل َيَتَعبَّ ــن أنَّ اهلل تع ــَم املؤم لَيْعَل
ــذ مــا أمــر  يشــاء، وليــس أمــام العبــد إالَّ أْن ُينَفِّ
اهلل بــه دون إعــال للعقــل أو الفكــر، فمتــى 
َصــَدَر األمــُر مــن اهلل تعــاىل، وَجــَب عــى العبــد 
ــي  ــاين الت ــن املع ــى م ــو معن ــذا ه ــذ، وه التنفي

نهــا الطــواف حــول البيــت العتيــق. يتضمَّ

ــق  ــت العتي ــول البي ــواف ح ــة الط ومرشوعي
ــائر  ــن س ــا ع د هب ــرَّ ــة تف ــة وَخِصيص ــه مزيَّ أعطت
األماكــن والبقــاع ترشيفــًا هلــذا املــكان وتكريــًا لــه. 
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األمر باالستمتاع بالطواف:

بيــت العتيــق فرصــة أمرنــا  الطــواف بال
ــل  ــا قب ــتمتاع هب ــم  باالس ــول الكري الرس
ــاً، إذ  ــدوم طوي ــد ال ت ــا ق ــا؛ وألهن أن ُنحَرمه
ــوات  ــل ف ــتثارها قب ــرورة اس ــرب  ب أخ
ــَر  َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل  األوان، فَعــِن اْبــِن ُعَم
ــُه  ــِت؛ َفإِِنَّ ْي َب ــَذا اْل ــْن َه ــَتْمتُِعوا ِم :)اْس اهللَِّ 

ــةِ()))).  الَِث ــُع يِف الثَّ ْرَف ، َوُي ــْنِ َت رَّ ــِدَم َم ــْد ُه َق

أنواع الطواف:

هنــاك ســتة أنــواع للطــواف))))، وهي 
ــو التايل:  ــى النَّح ع

عــدة - 1 ولــه  مكــة،  دخــول  حــني  طــواف 
ــدوم، وأول  ــواف الق ــمى ط ــاء: فيس أس
العهــد، والدخــول، واللقــاء، والــورود، 
والــوارد، والقــادم، والتحيــة، وأشــهرها: 

ــدوم. ــواف الق ط
ــواف - 2 ــه: ط ــال ل طــواف اإلفاضــة))))، ويق
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الزيــارة، والركــن، والفــرض، والصــدر.
طــواف - 3 لــه:  ويقــال  الــوداع،  طــواف 

وحملــه:  العهــد،  وآِخــر  الصــدر))))، 
عنــد إرادة الســفر مــن مكــة بعــد قضــاء 

مناســكه كلهــا .

وهــذه الثاثــة مرشوعــة يف احلج، وســأتكلم 
ــًا إن شــاء اهلل تعــاىل . عنهــا تفصي

ما يتحلل به يف فوات احلج.- 4
طواف نذر.- 5
طواف تطوع)11)).- 6

وال ريــب أنَّ فضــل الطــواف عظيــم؛ ألن 
َعَلــه  اهلل تعــاىل أمــر بــه يف كتابــه العزيــز، وقــد َف
ــر  ــاىل ال يأم ــه، واهلل تع ــث علي ــي  وح النب
ــه فائــدة للنــاس يف  إالَّ بــا لــه فضــل كبــر، وفي
ــول اهلل  إالَّ  ــل رس ــرة، وال يفع ــا واآلخ ي الدن
ــًا  ــه فض ــرة، ويكفي ــا واآلخ ي ــع يف الدن ــا ينف م

ــره.  ــه طاعــة هلل، واســتجابة ألم أن
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املبحث التاسع

جاورها
ُ
عني زمزم ت
وفيه مخسة مطالب:

اخلليــل،  دعــاء  ثمــرة  زمــزم  األول:  املطلــب 
هاجــر. ِل  وتــوكُّ

املطلــب الثــاين: انبثــاق عــني زمــزم بواســطة 
جربيــل.

عم واملنافع. املطلب الثالث: زمزم أعظم النِّ

أطهــر  قلــب  بزمــزم  ُغِســل  الرابــع:  املطلــب 
اخَلْلــق.

املطلب اخلامس: عني زمزم ال تنُضُب أبدًا.
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املطلب األول

لِ هاجر
ُّ
زمزم مثرة دعاءِ اخلليل، وتوك

مَلَّــا تــرك إبراهيــُم  هاجــَر وابنَهــا 
ُأمُّ  )َتبَِعْتــُه  م  امُلَحــرَّ البيــت  عنــد  إســاعيَل 
ــُب  ــَن َتْذَه ــُم، َأْي ــا إِْبَراِهي ــت: ي ــَاِعيَل، فقال إِْس
ــٌس  ــَواِدي، الــذي ليــس فيــه إِْن ــا هبــذا اْل ُكنَ َوَتْرُ
ــَل الَ  ــَراًرا، َوَجَع ــك ِم ــه ذل ــت ل ٌء؟ فقال وال يَشْ
ــَرَك  ــذي َأَم ــه: آهلل ال ــت ل ــا، فقال ــُت إَِلْيَه َيْلَتِف
هبــذا؟ قــال: نعــم، قالــت: إَِذْن الَ ُيَضيُِّعنَــا، 
ــى إذا كان  ــُم حت ــَق إِْبَراِهي ــْت، َفاْنَطَل ــمَّ َرَجَع ُث
ــِه  ــَتْقَبَل بَِوْجِه ــُه، اْس ــُث الَ َيَرْوَن ــِة َحْي ــَد الثَّنِيَّ ِعنْ
اْلَبْيــَت، ُثــمَّ َدَعــا هِبَــُؤالَِء اْلَكلِــَاِت، َوَرَفــَع 

ــال: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ــِه، فق َيَدْي
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ 
]إبراهيــم:37[.  ڱچ  ڱ  ڱ  ڳ 

ــِع  ــَد َمْوِض ــِك ِعنْ ــَي بِامْلََل ــإذا ِه ... ف
ــِه ـ  ــال: بَِجنَاِح ــه ـ أو ق ــَث بَِعِقبِ ــَزَم، َفَبَح َزْم
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ُضــُه َوَتُقــوُل  وِّ حتــى َظَهــَر امْلَــاُء، َفَجَعَلــْت حُتَ
بَِيِدَهــا َهَكــَذا، َوَجَعَلــْت َتْغــِرُف مــن امْلَــاِء يف 

ــِرُف. ــَد مــا َتْغ ــوُر َبْع ــَقائَِها وهــو َيُف ِس

 : قــال ابــُن َعبَّــاٍس  قــال النبــيُّ 
ــَزَم ـ  ــْت َزْم ــو َتَرَك ــَاِعيَل، ل ــُم اهللُ ُأمَّ إِْس َيْرَح
ــْت  ــاِء ـ َلَكاَن ــن امْلَ ــِرْف م ــْو َلْ َتْغ ــال: َل أو ق

ــا())1)). ــا َمِعينً ــَزُم َعْينً َزْم

 طلب 
ْ
ن

َ
زمزم دليل ملموس مل

وكل:
َّ
القدوة يف الت

ل  وتبقــى زمــزُم شــاهدًا عــى تــوكُّ
ا وحســن ظنِّهــا به؛  هاجــر رمحهــا اهلل عــى رهبِّ
إذ أذعنــت ألمــره وانقــادت ملشــيئته، قائلــًة: 
مــن  واثقــًة  فرجعــت  ُيَضيُِّعنَــا(،  الَ  )إَِذْن 
ــا،  ــا وبرضيعه ــه هب ــاىل، وعنايت ــل اهلل تع فض

ــث. ــرَّ باحلدي ــا م ك

ــع  ــٍن تنب د ع ــرَّ ــت جم ــزم إذن ليس فزم
ــة إيــاٍن حقيقيــة،  منهــا املــاء، وإنــا هــي قصَّ

الفصل الرابع
خصائص  الكعبة

الفصل الرابع
خصائص  الكعبة

- 252 -- 253 -

المبحث التاسع المبحث التاسع
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ُيشــاهدها  مَلــْن  هــا  وتقصُّ عليهــا  تشــهد 
ويراهــا، وختليــٌد لذكــرى تلــك املــرأة املؤمنة 

ــه. ــة بفضل ــا، املوقن ــِة رهبِّ ــن رمح ــة م الواثق

وهــي دليــل مــاديٌّ ملمــوس لــكلِّ َمْن 
أراد العــربة، وَطَلــب القــدوة يف التــوكل عــى 
َبــه اهلل مثــًا غــر  اهلل، وُحســن الظــنِّ بــه، رَضَ
ــًا؛  ــًا مرئي ــا َمَث ــموٍع، وإن ــوٍب، وال مس مكت
ــم،  ــَغ يف الَفه ــس، وأبَل ــَع يف النف ــون أوق ليك

مَلــْن كان لــه قلــب، وكان لــه عقــل.

املطلب الثاني

انبثاق عني زمزم بواسطة 

جربيل
مــن خصائــص مــاء زمــزم أنــه انبثــق 
بواســطة جربيــل األمــن  بأمــِر اهلل تعــاىل 
لــه، ولــو شــاء اهلل تعــاىل ألمــر املــاء أن َينُْبــع 
ــبحانه  ــن أراد س ــاه، ولك ــي املي ــه كباق بنفس
إظهــار رشف هــذا املــاء املبــارك، فــكان ذلك 
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زيــادًة لــه يف الترشيــف والربكــة  والتعظيــم.   

قــال ابــن عبــاس  ـ يف شــأن انبثــاق 
ــى  ــر[ ع ــْت ]هاج َف ــا َأرْشَ ــزم: )فل ــن زم ع
امْلَــْرَوِة َســِمَعْت َصْوًتــا، فقالــت: َصــٍه ـ 
َعْت، َفَســِمَعْت  ُتِريــُد َنْفَســَها ـ ُثــمَّ َتَســمَّ
َأْيًضــا، فقالــت: قــد َأْســَمْعَت إن كان ِعنْــَدَك 
ــِع  ــَد َمْوِض ــِك ِعنْ ــَي بِامْلََل ــإذا ِه ــَواٌث، ف َغ
ــِه ـ  ــال: بَِجنَاِح ــه ـ أو ق ــَث بَِعِقبِ ــَزَم، َفَبَح َزْم
ُضــُه َوَتُقــوُل  وِّ حتــى َظَهــَر امْلَــاُء، َفَجَعَلــْت حُتَ
بَِيِدَهــا َهَكــَذا، َوَجَعَلــْت َتْغــِرُف مــن امْلَــاِء يف 
ــَد مــا َتْغــِرُف())1)). ــوُر َبْع ِســَقائَِها وهــو َيُف

]هاجــر[  ِهــَي  )فــإذا  روايــٍة:  ويف 
بَِصــْوٍت، فقالــت: َأِغــْث إن كان ِعنْــَدَك 
ــِه  ــال: فقــال بَِعِقبِ ، ق ــُل ي ــإذا ِجرْبِ ، ف ــْرٌ َخ
ــال:  ــى األرض، ق ــُه ع ــَز َعِقَب ــَذا، َوَغَم َهَك
إِْســَاِعيَل،  ُأمُّ  َفَدَهَشــْت  امْلَــاُء،  َفاْنَبَثــَق 
ــِم  ــو اْلَقاِس ــال أب ــال: فق ــُر، ق ِف ــْت حَتْ َفَجَعَل
: لــو َتَرَكْتــُه كان امْلَــاُء َظاِهــًرا())1)).
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من أمساء زمزم: 

الْنبِثــاق مــاِء زمــزَم بواســطة جربيَل  
كانــت العــرب ُتْطلِــق عليهــا أســاًء وأوصافــًا 

ُتناســب هــذا احَلــَدَث اجَلَلــل، فمــن ذلــك:

ــٌة مــن - 1 ــه وخفق َرْكَضــُة جربيــل: أي: وطأت
ْكــض: الــْرب  جناحــه. وأصــل الرَّ
ك اجلناح،  ــرُّ جــل واإلصابــة هبــا، وحَتَ بالرِّ
يت عــن زمــزم هبــذا االســم؛ ألن  وُســمِّ
بجناحــه،  األرض  ب  رَضَ جربيــل  

ــزم))1)).  ــاء زم ــر م فانفج
بِِرْجلِــه، - 2 هَبَــا  رَضَ أْي:  جربيــل:  َهْزَمــُة 

امَلــاُء))1)).   َفنََبــَع  امَلــَكاُن،  َفاْنَخَفــَض 
يف  بالَعِقــب  الَغْمــَزة  واهَلْزَمــة: 
األرض))1))، وقيــل: معنــاه أنــه َهــَزَم 
ــَر وجَههــا عــن عينهــا  األرَض، أي: َك

واء))1)). الــرَّ باملــاء  فاضــت  حتــى 
ــم عــى الــزاي - 3 ــم املي ــَزة جربيــل: بتقدي َهْ

ــَز  ـ وســميت بذلــك؛ ألن جربيــل  مَهَ
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ــه يف موضــع زمــزم، فنبــع املــاء))1)). ب بَِعِق

ــره  : )ويف تفج ــهيي  ــال الس ق
ــد  ي ــا بال ره ــب دون أن ُيفجِّ ــا بالَعِق اه إيَّ
ــًة،  ــه ِوراث ب َعِق ــا لِ ــارة إىل أهن ــره: إش أو غ
تــه، كــا قــال تعــاىل:  وهــو حممــد  وأُمَّ
]الزخرف:  چک گ  گ گ گچ 

.((1(() ــد  ــة حمم 28[.  أي: يف أُمَّ

مــن - 4 َخْفَقــة  أي:  جربيــل:  َوْطــأَُة 
 . ((( 1 ( حــه جنا

عني زمزم نبعت يف أطهر بقعة:

ــه أن  ــزم وبركت ــاء زم ــص م ــن خصائ وم
ــة  ــر بقع ــق يف أطه ث ــار أن ينب ــاىل اخت اهلل تع
ــم،  ــه املعظ ت ي ــوار ب ــورة، وبج ــه املعم ــى وج ع
احليــاة؛  مظاهــر  مــن  اخلــايل  الــوادي  ويف 
ــه  ــار ل ــْدره، إذ اخت ــم َق ــك عظي ــر بذل ليظه
ــة  ــذه اخلاصي ــرَّم، وأحاطــه هب هــذا املــكان امُلح
ا مباركــة حلجــاج  ي النــادرة، وجعلــه ُســْق
ــل للنــاس أمجعــن.  ــق، ب ــت العتي بي وعــار ال
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املطلب الثالث

عم واملنافع
ِّ
زمزم أعظم الن

النعــم  أعظــم  مــن  زمــزُم  كانــت 
واملنافــع املباركــة التــي وَهَبهــا اهلل تعــاىل 
لدعائــه:  اســتجابًة  إبراهيــم   خلليلــه 
ــذا  ــل ه ــا جع چڳ ڳ ڱچ، م
ليــًا لعــارة مكــة،  املــاَء املبــارك ســببًا أوَّ
ــرِّ  ــى م ــا ع ــا وازدهاره ــاة فيه ــوء احلي ونش
الســنن، وعــى رأس هــذا االزدهــار: عــارة 
البيــت احلــرام، ومــا يعقــب ذلــك مــن جمــيء 
النــاس مــن كلِّ فــجٍّ عميــق؛ ليشــهدوا منافع 

هلــم يف الدنيــا واآلخــرة؛ كــا قــال ســبحانه: 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چڎ 
گ*  گ  گ   ک  ک   ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

 .]28 27ـ  ]احلــج:  ںچ  ڱ 

البلــد  بنــاء  يف  اأُلوىل  اللَّبنــة  هــي  فزمــزم 
ــق هــذا  احلــرام، وهــي الوســيلة األُوىل لتحقي
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البنــاء، وهــي اإلشــارة األُوىل جلــذب النــاس 
ــاء، وليكــوَن كــا  ــمَّ البن إىل هــذا املــكان؛ ليت
ــاد يف كلِّ  ــارض والب ــوم للح ــاهد الي ــو ُمش ه

ــكان. م

)ومــن أعظم هــذه املنافــع الِعظــام التي 
ر يف حــرم اهلل: منفعُة  َيْشــهُدها احلجــاج والُعاَّ
مــاء زمزم، حيــث يرشبــون ويتضلَّعــون منه، 
ــبون  ــه، ويكس ــه وبركات ــن خرات ــون م وينال
الدعــاء املســتجاب عنــد رشبــه، فــاء زمــزم 
ملــا رشب لــه مــن حوائــج الدنيــا واآلخــرة، 
فهــو حقــًا مــن نَِعــم اهلل العظمــى التــي 
ــكان  ــذا امل ــن يف ه ــاىل للمؤمن ــا اهلل تع جعله

م. الطيــب املبــارك عنــد بيتــه املحــرَّ

وهنــاك َمــْن ال حُيــى مــن املــرض قــد 
أكرمهــم اهلل بشــفائهم بربكــة مــاء زمــزم مــن 
ــُع األطبــاء،  أمــراض ُمعِضلــة َعَجــَز عنهــا مَجْ

ــاء())))). وحكمة احلك
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حصى:
ُ
 فضائل زمزم ال ت

ــارك؛ فهــو يف أرشف  مــاء زمــزم مــاٌء مب
ــو  ــرام، وه ــت اهلل احل ــوار بي بقــاع األرض بج
ــَل   ــه جربي ــَر ب ــِر اهلل تعــاىل، أَم ــذ ألْم تنفي
 ، ــم  ــيِّ اهلل إبراهي ب ــِت ن ي ــِل ب ــدة أه لنج
ــى،  ــل ال حُت ــاىل بفضائ ــه اهلل تع ــد خصَّ وق
ــًى  ت ب ــْن ُم ــم ِم ــه؟ فك ــي فضائُل ــْن حُيْ )وَم
ــه،  ِب من ــرشُّ ــه، وال ــام علي ــويف بامُلق ــد ُع ق
ــَدْع يف األرض  ــد أن ل َي ــه؟ بع ــاِل ب واالغتس
ــن  ــم م ــه! وك ــتنقع في ــاه، واس ــًا إالَّ أت َينبوع
بلــدان؛  ــر إىل أقــايص ال ٍد منــه يف القواري ــَزوِّ ُمَت
ــوه  ــا يرج ــه؛ مل ــه بائِ ابِ ي ــِل ث ــه، وغاِس لدوائ

ــه؟ ــِن عائدت ــه وُحْس ــن بركت م

ــُب رجــًا،   قــال األعشــى ـ وهــو ُيؤنِّ
يبلــغ مبلــَغ  ل  فِــه،  أنــه مــع رَشَ وُيــربه 
ان َحــَرِم اهلل، وهلــم  قريــٍش، الذيــن هــم ُســكَّ

ــزم: ــن زم ب م ــرشُّ ــظُّ ال َح
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ــْن أهــل احَلُجــوِن)))))وال  ــَت ِم ــا أن ف
ــاِء  ــْن َم ِب ِم ْ ــرشِّ ــظُّ ال ــَك َح ــا  وال َل َف الصَّ

َزْمــَزم())))).

نات:
ِّ
ي
َ
عني زمزم من اآليات الب

مــن أعظــم اآليــات البينــات عنــد 
ــأهنا  ــزم)))))؛ ش ــن زم م ع ــرَّ ــت اهلل املح بي
شــأن مقــام إبراهيــم، واحَلَجــر األســود، 
ــا  ــا؛ ك ــم، ونحوه ــاين، واحَلطِي ــن الي والرك

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ  ســبحانه:  قــال 
ڻ  ڻ    * ں   ں  ڱ  ڱ   ڱ  

96ـ97[.   عمــران:  ]آل  ڻچ 

املطلب الرابع

ق
ْ
ل
َ
سِل بزمزم قلب أطهر اخل

ُ
غ

مــن خصائــص مــاء زمــزم وبركتــه 
ــاه؛  ــائر املي ــن س ــن ب ــاره م ــاىل اخت أن اهلل تع
ــه ومصطفــاه مــن َخْلِقــه  ب ي لغســل قلــب حب
ــيطان،  ــه حــظُّ الش ــتخرج مــن قلب ُيس ؛ ل
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ــي، فقد  ــي الوح ــه وإعــداده لتلق ــة قلب ولتقوي
ــرات، ويف  ــع م ــف  أرب ــقَّ صــدره الرشي ُش
ة ُيغســل بــاء زمــزم)))))، ومــن ذلــك: ــرَّ كل َم

؛ - 1 ــِس بــن َمالِــٍك  مــا جــاء عــن َأَن
ــو  ــُل  وه ــاُه ِجرْبِي ِ  َأَت ــوَل اهللَّ )أَنَّ َرُس
ْلَعــُب مــع اْلِغْلــَاِن، َفأََخــَذُه َفَرََعــُه  َي
ــَب،  ــَتْخرََج اْلَقْل ــِه، َفاْس بِ ــن َقْل ــقَّ ع َفَش
ــظُّ  ــًة، فقــال: هــذا َح ــه َعَلَق ــَتْخرََج من َفاْس
ــٍت  ــَلُه يف َطْس َس ــمَّ َغ ــَك، ُث َطاِن ِمنْ ــْي الشَّ
ــُه)))))،  ــمَّ ألََََََم ــزََم، ُث ــَاِء زَْم ــٍب بِ ــن َذَه م
اْلِغْلــَاُن  َوَجــاَء  َمَكانِــِه،  أََعــاَدُه يف  ــمَّ  ُث
ــَرُه)))))[  ظِْئ ]َيْعنِــي  ــِه،  أُمِّ إىل  ْســَعْوَن  َي
ُلوُه،  َب ــَتْق ــَل َفاْس ــد ُقتِ ــًدا ق مَّ ــوا: إِنَّ حُمَ َفَقاُل
 : ــٌس  ــال َأَن ــْوِن))))). ق ــُع اللَّ َتِق ــو ُمنْ وه
ــِط))))) يف  َي ــَر ذلــك امْلِْخ ــُت أرى َأَث وقــد ُكنْ

َصــْدِرهِ()1))).
ــٍك  قــال: - 2 ــِس بــن َمالِ مــا جــاء عــن َأَن

ُث: أَنَّ َرُســوَل اهللَِّ   ــدِّ كان أبــو َذرٍّ  حُيَ
ــَة،  ــي وأنــا بَِمكَّ تِ ْي ــرَِج عــن َســْقِف َب قال:)ُف
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ــمَّ  ــْدرِي، ُث ــرََج َص ، َفَف ــُل  ــَزَل ِجرْبِي َفنَ
ــمَّ جــاء بَِطْســٍت من  ــَاِء زَْمــزََم، ُث ــَلُه بِ َس َغ
َرَغــُه يف  ــا، َفأَْف َاًن ــًة َوإِي ــٍئ ِحْكَم َذَهــٍب، مُمَْتلِ
ــِدي  َي ــَذ بِ ــمَّ أََخ ــُه، ُث َق َب ــمَّ أَْط ــْدرِي، ُث َص

ــا...())))).  َي ْن ــَاِء الدُّ ــرََج يِب إىل السَّ َفَع

ل قلبه  مباء زمزم:
ْ
س

َ
ة غ

َ
م

ْ
حِك

ــيِّ  ب ــِب الن ــل قل ــة َغْس ــن ِحْكَم وع
 بــاء زمــزم حُيدثنــا ابــن حجــر  
لــُة مــاء زمــزم عــى مجيع  ــه فضي فيقــول: )وفي
ــل  ــا ل ُيغس ــرة: وإن ــن أيب مج ــال اب ــاه، ق املي
ــن  ــزم م ــاء زم ــع يف م ــا اجتم ــة؛ ملَِ ــاِء اجلن ب
كــون أصــل مائهــا مــن اجلنــة، ثــم اســتقر يف 
ــي   األرض، فأُريــد بذلــك بقــاء بركــة النب
ــزم  ــت زم ــا كان ــهيي: مَلَّ ــال السُّ يف األرض، وق
ــاعيل  ــدس، ألمِّ إس ــَل روِح الق ــة جربي َهزَْم
ــا  ــل بائه ــب أن ُيغس ، ناس ــيِّ  ــدِّ النب ج
عنــد دخول حــرة الُقــُدس ومناجاتــه())))). 
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 زمزم بريقه 
َ
 النبي  عني

ُ
باركة

ُ
م

ريف:
َّ
الش

نبينــا   لريــق  تعــاىل  اهلل  جعــل 
كثــرة  ومعجــزات  ظاهــرة،  خصائــص 
ــف   ــه الرشي ــك: أن ريق ــن ذل ــرة؛ م باه
وغــذاء  للغليــل،  ورواء  للعليــل،  شــفاء 
وقــوة وبركــة ونــاء، فكــم داوى  بِِريقــه 
الرشيــف مــن مريــض، فــربأ بــإذن اهلل تعــاىل 

ــك: ــن ذل ــاعته)))))؛ وم ــن س م

ــزوة - 1 ــوم غ ــيٍّ  ي ــة ع ــاء يف قص ــا ج م
ــه،  ــا ل ــِه، َوَدَع ــَق يف َعْينَْي ــا  )َبَص ــرب مَلَّ َخْي
َوَجــٌع،  بِــِه  َيُكــْن  ل  َكَأْن  َأ حتــى  َفــرَبَ

اَيــَة...())))).  الرَّ َفَأْعَطــاُه 
مــا جــاء يف يــوم احُلَديبَِيــة يف تكثــر املــاء - 2

ــث  ــا يف حدي ــوف؛ ك ــي األل ــذي يكف ال
َدْيبَِيــِة َأْرَبَع  اِء  قــال: )ُكنَّــا يــوم احْلُ اْلــرَبَ
َدْيبَِيــُة بِْئــٌر، َفنََزْحنَاَهــا،  َة ِماَئــًة، َواحْلُ َعــرْشَ
ْك فيهــا َقْطــَرًة، َفَجَلــَس  حتــى ل َنــْرُ
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النَّبـِـيُّ  عــى َشــِفِر اْلبِْئــِر، َفَدَعــا بـِـَاٍء، 
َفَمْضَمــَض، َوَمــجَّ يف اْلبِْئــِر، َفَمَكْثنـَـا غــر 
َبِعيــٍد، ُثــمَّ اْســَتَقْينَا، حتــى َرِوينـَـا، َوَرَوْت 

ــا())))).  ــَدَرْت ـ َرَكائُِبنَ ـ أو َص
ــيِّ  عــن زمــزم بريقــه - 3 باركــة النب ومــن ُم

؛  ــاٍس  بَّ ــن َع ــِن اب ــاء َع ــف: مــا ج الرشي
ــيُّ  إىل زَْمــزََم، َفنَزَْعنَا  ــه قــال: جــاء النب أنَّ
ــمَّ  ــجَّ فيهــا)))))، ُث ــمَّ َم ــرَشَِب، ُث ــواً، َف ــه َدْل ل
ــمَّ قــال: )َلــْوالَ أَْن  َرْغنَاَهــا يف زَْمــزََم، ُث أَْف

ــِدي())))).  َي ــُت بِ ــا، َلنَزَْع ــوا عليه ُب ُتْغَل
ــٍل - 4 ــن َوائِ ــاِر ب بَّ ــد اجْلَ ــن عب ــاء ع ــا ج م

بــيَّ  ُأيِتَ بَِدْلــٍو  ؛ )أنَّ النَّ عــن أبيــه 
مــن َمــاِء َزْمــَزَم، َفَتَمْضَمــَض، َفَمــجَّ فيــه 
ــٌك ـ  ــال: ِمْس ــِك ـ أو ق ــَن امْلِْس ــَب ِم َأْطَي

ــِو())))).  ْل ــَن الدَّ ــًا ِم ــَتنَْثَر َخاِرج واْس
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املطلب اخلامس
ً
 أبدا

ُ
ب

ُ
عني زمزم ال تنض

ــا  ــزم ومميزاهت ــاء زم ــص م ــن خصائ م
أهنــا عــن ال تنُضــب، وال تنقطــع أبــدًا، عــى 
كثــرة اســتخدامها واالســتقاء منهــا منــذ مــا 

ُيقــارب مخســة آالف ســنة.

من أمساء زمزم: 

عنــد  وأوصافهــا  زمــزم  بئــر  أســاء  مــن 
.((((( ــَذمُّ ــدًا، وال ُت ــَزُف أب ــا ال ُتنْ العــرب: أهن

ومعنــى: )ال ُتنْــَزُف( أي: )ال َيْفنَــى 
ماُؤهــا عــى َكْثــرِة االْســتِقاِء()1))).

( ثاثة أقوال:  ويف معنى: )ال ُتَذمُّ

ُتعــاُب، مــن قولــك:  )َأحُدهــا: ال 
َذممَْتــه إذا ِعبَتــُه. 
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والثــاين: ال ُتلَفــى َمْذُموَمــًة، يقــال: 
َأْذمَمُْتــه، إذا َوَجْدَتــه َمْذمومــًا. 

ــًا،  ــا َناِقص ــد ماُؤه ــث: ال ُيوج والثال
ــَة  ــت قليل ــٌة، إذا كان ــٌر َذمَّ ــك: بِْئ ــن قول م

املــاِء())))). 

 ، ــيُّ ــث األصمع ــوَل الثال ــح الق ورجَّ
ــهيي))))). والسُّ

ــي:  ــال األصمع ــد: ق ــو عبي ــال أب )ق
ــٌة،  ــُة: القليلــُة املــاِء، ُيقــال: بِئــٌر ذمَّ مَّ الذَّ

ِذمــاٌم())))). ومَجُْعهــا 

وال ريــب أنَّ املعنــى الثالــث هــو املــراد 
(؛ ألن مــاء زمــزم ال  ــَذمُّ ــا يف معنــى: )ال ُت هن
ــى  ــاب أو ال ُتْلَف ــا ال ُتع ــا أهن ــُدق عليه يْص

ــد املنافقــن. ــٌة عن ــًة؛ ألهنــا مذموم مذموم

املعنــى  ــد  ُتَؤيِّ وايــات  الرِّ وجــاءت 
ــث  ــى الثال ــى أنَّ املعن ــدل ع ــا ي ــث، ممَّ الثال

ــك: ــن ذل ــراد، وم ــو امل ه
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ــال  ــزم، ق ــع زم ــة نب ــاء يف قص ــا ج م
ــُم  :)َيْرَح ــيُّ  ــال النب ــاٍس  ق ــُن َعبَّ اب
اهللُ ُأمَّ إِْســَاِعيَل، لــو َتَرَكــْت َزْمــَزَم ـ أو قــال: 
َلــْو َلْ َتْغــِرْف مــن امْلَــاِء ـ َلَكاَنــْت َزْمــَزُم َعْينًــا 

ــا( ))))). َمِعينً

 : ــي  ــال النب ــرى، ق ــة ُأخ ويف رواي
ــًرا())))). ــاُء َظاِه ــُه كان امْلَ ــْو َتَرَكْت )َل

ــا،  ــْت َوَلَدَه ــْت، َوَأْرَضَع َب ــال: َفرَشِ ق
ــَة))))). ْيَع ــوا الضَّ اُف ــُك: الَ خَتَ ــا امْلََل ــال هل فق

اُفــوا  :)قولــه: ]الَ خَتَ قــال ابــن حجــر 
ْيَعــَة[ بفتــح امُلعجمــة وســكون التَّحتانية،  الضَّ
ايِف  أي: اهلــاك. ويف حديــث أيب َجْهــٍم: ]الَ خَتَ
ــوازع  ــِن ال ــيِّ ب ــِة ع ــاُء[ ويف رواي ــَد امَل َأْن َينَْف
ــَى  ــايِف َع ــي: ]الَ خَتَ ــد الفاكه ــوٍب عن ــن أي ع
ُب  ـَـا َعــْنٌ َيــرْشَ َأْهــِل َهــذا الــَواِدي َظَمــًأ؛ َفإهِنَّ
أيب  حديــِث  يف  زاد  اهللِ[)))))  ِضْيَفــاُن  هِبَــا 

.((((()] ــْرٍ َك اهللُ بَِخ َ ــرشَّ ــْت: َب ــٍم: ]َفَقاَل َجْه
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شهادة التاريخ ملاء زمزم:

ــه  ــى أن ــم ع ــيِّ العظي ــان احِل )والربه
مــاٌء ال يفنــى، الواقــُع الــذي عليــه مــاء زمزم، 
ــاعيل  إىل  ــَع إلس ــذ أن َنَب ــع من ــم ينقط فل
ــه، وال  ــتقاء من ــرة االس ــع كث ــذا م ــا ه يومن
ســيا يف أيــام رمضــان واحلــج يف هــذا الزمــن، 

ــرة جــدًا. ــات كب ــه كمي إذ ُتســحب من

والناظــر يف بئــر زمــزم جيــد أنَّ مســتوى 
، فهــو عــى مســتوى  املــاء فيهــا ال يتغــرَّ
ــه،  ــذ من ــا ُأِخ ــر مه ــلُّ وال يكث ــد، ال يِق واح
ــه  ــى وج ــيل ع ــث يس ــرة بحي ــع بكث ــا ينب ف
األرض، فلــم ُيْعَهــد ذلــك، وال يِقــلُّ بحيــث 

ــه يشء())))). ــى من ال يبق
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املبحث العاشر

الكعبة مركز األرض والكون
وفيه أربعة مطالب:

البيــت  نحــو  الكعبــة  اتــاه  األول:  املطلــب 
. ر ملعمــو ا

ــط الكعبــة لليابســة عنــد  املطلــب الثــاين: َتَوسُّ
العلــاء األوائــل.

املطلــب الثالــث: الكعبــة مركــز اليابســة للعامَلــني 
القديــم واجلديــد.

املطلــب الرابــع: أركان الكعبــة ُتشــري إىل جهــات 
ــة. عامليَّ
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املطلب األول

اجتاه الكعبة حنو البيت املعمور
البيــت املعمــور: هــو بيــت يف الســاء 
اح(، ووجــوده  َ الســابعة، ويقــال لــه: )الــرُّ
ــنة؛ فقــد أقســم اهلل  ثابــت بنــص القــرآن والسُّ
تعــاىل بــه يف كتابــه الكريــم، فقــال ســبحانه: 

ــور:4[. چہ ہ چ  الط

وهــو معمــور )مــدى األوقــات، باملائكة 
الكــرام عليهــم الســام، يدخلــه كل يــوم 
ــم،  ــه لرهب ــدون في ــك، يتعب ــف مل ــبعون أل س

ــة()1))).   ــوم القيام ــه إىل ي ي ــودون إل ــم ال يع ث

األدلة:

ــَة  - 1 ــِك بــن َصْعَصَع مــا جــاء عــن َمالِ
: » َفُرفـِـَع يِلَ اْلَبْيــُت  قــال: قــال النبــي 
يــَل، َفَقــاَل: َهــَذا  امْلَْعُمــوُر، َفَســَأْلُت ِجرْبِ
ــْوٍم  ــِه ُكلَّ َي ــيِّ فِي ــوُر، ُيَص ــُت امْلَْعُم اْلَبْي
َلْ  َخَرُجــوا  إَِذا  َمَلــٍك،  َأْلــَف  َســْبُعوَن 
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ــْم «))))).  ــا َعَلْيِه ــَر َم ــِه آِخ ــوُدوا إَِلْي َيُع
؛ َأنَّ - 2 ــٍك  ــن َمالِ ــِس ب ــن َأَن ــاء ع ــا ج م

ــا  ــَرَج بِنَ ــمَّ َع ــال: » ُث ــوَل اهللَِّ  ق َرُس
ــُل،  ي ــَتْفَتَح ِجرْبِ ــابَِعِة، َفاْس ــَاِء السَّ إىَِل السَّ
يــُل. ِقيــَل:  َفِقيــَل: َمــْن َهــَذا؟ َقــاَل: ِجرْبِ
ــَل:  . ِقي ــٌد  ــاَل: حُمَمَّ ــَك؟ َق ــْن َمَع َوَم
َوَقــْد ُبِعــَث إَِلْيــِه، َقــاَل: َقــْد ُبِعــَث إَِلْيــِه. 
َفُفتـِـَح َلنـَـا َفــإَِذا َأَنــا بِإِْبَراِهيــَم  ُمْســنًِدا 
َوإَِذا ُهــَو  امْلَْعُمــوِر،  اْلَبْيــِت  إىَِل  َظْهــَرُه 
َيْدُخُلــُه ُكلَّ َيــْوٍم َســْبُعوَن َأْلــَف َمَلــٍك، الَ 

ــِه «))))). ــوُدوَن إَِلْي َيُع

ــدون  ــي: يتعبَّ : )يعن قــال ابــن كثــري 
فيــه، ويطوفــون بــه كا يطــوف أهــل األرض 
بكعبتهــم، كذلــك ذاك البيــت املعمــور هــو 
ــَد  ــذا ُوِج ــابعة، وهل ــاء الس ــل الس ــة أه كعب
ــام  ــاة والس ــه الص ــل ـ علي ــم اخللي إبراهي
ــه  ــور؛ ألن ــت املعم ــره إىل البي ــنِدًا ظه ـ ُمْس
بــاين الكعبــة األرضيــة، واجلــزاء مــن جنــس 

ــل())))).  العم

الفصل الرابع
خصائص  الكعبة
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وذهــب بعــض أهل العلــم إىل أنَّ املــراد بالبيت 
ــرشي  ــه الزخم ــا نقل ــة؛ ك ــة املرشف ــور الكعب املعم
ــاج  ــورة باحُلجَّ ــا معم ــة؛ لكوهن ــل: الكعب : )وقي
 : والســعدي  واملُجاوريــن())))).  ر  والُعــاَّ
)وقيــل: إن البيــت املعمــور هــو بيــت اهلل احلــرام، 
كل  والذاكريــن  واملصلــني،  بالطائفــني،  واملعمــور 

ــرة())))). ــج والعم ــه باحل ــود إلي ــت، وبالوف وق

ــع الشــوكاين  بــني القولــني، فقــال:  ومَجَ
بيــت املعمــور: يف الســاء الســابعة، وقيــل: يف  )وال
ــني  ــى القول ــة، فع ــو الكعب ــل: ه ــا، وقي ي ــاء الدن س
ــار َمــْن يدخــل  لــني: يكــون وْصُفــه بالعــارة باعتب األوَّ
القــول  يــه مــن املالئكــة ويعبــد اهلل فيــه، وعــى  إل
ــازًا  ــًة أو جم ــارة حقيق ــه بالع ــون وصف ــث: يك الثال
ــي آدم())))).  ــن بن ــه م ــد في بَّ َع َت ــْن َي ــرة َم ــار كث باعتب
إذًا ال تعــارض بــن القولــن؛ فهــذا معمــور 

ــاء. ــور يف الس ــك معم يف األرض، وذل

عــدُد لــه  ــى  حُي ال  ــِق  ــْل اخَل مــن   بحٌر 
ــُد ــزََّب وال األمـــواج  ــِر  ــُح األب ــن  م  فيه 
له نفاَد  ال  ـٌل  َسْي بالبيت   يطـوف 
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مـدُد أتــى  منه  ــَدٌد  ــ َم مـى   إذا 
ًة الهب ــق  ـــ األُف يف  َضـراعُته  ــْرِي  ـ  َت
ــُد ــِع ــرَت ي َنـــْشـــواُن  ــه  ب يشٍء   فـكلُّ 
ــٍف هَلَ من  ــاُد  ــس األج غمرها  يف   تكاد 

ِقُد))))) فَتتَّ ُأنـــوارًا  الــشــوُق  حُييلها 

البيت املعمور فوق الكعبة:

البيــت  أن  ُتثبــت  روايــات  هنــاك 
املعمــور فــوق الكعبــة، وأهنــا باجتاهــه، وممــا 

ــك: ــاء يف ذل ج

ــرة؛ )أنَّ - 3 ــن عرع ــد ب ــن خال ــاء ع ــا ج م
يــُت املعمور؟  ب : مــا ال رجــًا قــال لعــيٍّ 
َاح،  ــٌت يف الســاء يقــال لــه: الــرُّ ي قــال: ب
ــه يف  ْرَمُت ــا، ُح ــن فوقه ــة م ــال الكعب ــو بحي وه
بيــت يف األرض، ُيَصــيِّ  ــِة ال ْرَم ــاء كُح السَّ
ــه كلَّ يــوم ســبعون ألفــًا مــن املائكــة،  في

ــداً())))). ــه أب ــودون في ــم ال يع ث
ــا: - 4 ــَر لن : )ُذكِ ــادة  ــن قت ــاء ع ــا ج م

ــه:  ــًا ألصحاب ــال يوم ــي اهلل  ق أنَّ نب
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ــوا:  ــور؟« قال ــت املعم ــا البي ــدرون م ــل ت »ه
ــه مســجد  اهلل ورســوله أعلــم. قــال: »فإنَّ
ــرَّ  ــرَّ خَلَ ــو َخ ــة، ل ــه الكعب ــاء، حتت يف السَّ

عليهــا«...())))). 

ما جاء عن العلماء يف ذلك:

ح كثــر مــن أهــل العلــم بــأن البيــت  رصَّ
ح بذلــك: املعمــور فــوق الكعبــة، وممــن رصَّ

الطــربي  بقولــه: )وهــو بيــت فيــا - 1
مــن  الكعبــة  بحيــال  الســاء  يف  ُذكِــَر 

 .(( ( 1 ( ) ض ر أل ا
البغــوي  حيــث قــال: )وهــو بيــت يف - 2

ــال  ــرش بحي ــذاء الع ــابعة ح ــاء الس الس
ــه يف  اح، حرمت َ ــرُّ ــه: ال ــال ل ــة، يق الكعب
ــة يف األرض())))). ــة الكعب ــاء كحرم الس

ــال ـ عــن البيــت - 3 ابــن كثــري  حيــث ق
ــة())))). ــال الكعب ــو بحي ــور: )وه املعم
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ني:
َ
يت

َ
 موصول بني الب

ُ
ل

ْ
ب
َ
 اهلل ح

ُ
عبادة

ومواجهــة الكعبــة للبيــت املعمــور 
ــم  ــف والتكري ــن التَّرشي ــا م ــاء فيه يف الس
هلــا وللبقعــة املوجــودة فيهــا الكثــر؛ فــكأنَّ 
هنــاك حبــًا موصــوالً بــن الســاء واألرض 
ــن،  ــن البيت ــال هذي ــن خ ــا م ــُل بينه َيِص
ــادة اهلل  ــو عب ــٌد، ه ــا يشٌء واح ــع بينه جيم

ــده. ــاىل وح تع

ــور  ــت املعم ــن البي ــبه ب ــا أنَّ الشَّ ك
ــه املائكــة، وبــن البيــت احلــرام  الــذي حتجُّ
ــه البــرش فيــه دليــل واضــح  الــذي حيجُّ
يــن، ووحــدة  وإشــارة ظاهــرة إىل وحــدة الدِّ
ــف  ــه ترشي ــه، وفي ــدة أصل ــدره، ووح مص
وتكريــم  للبرشيــة الذيــن وحــدوا اهلل وآمنــوا 
ــرام،  ــة الك ــبِّهوا باملائك ــا ُش ــله، حين برس
فشــاركوهم يف نســك معــن وعبــادة معينــة، 
املعمــور يف  البيــت  البيــت:  وهــي حــج 

الســاء، والبيــت احلــرام يف األرض.  
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املطلب الثاني

ط الكعبة لليابسة عند 
ُّ
س

َ
و
َ
ت

العلماء األوائل
اكتشــف علــاء املســلمن األوائــل 
ــُز األرض،  ــرام مرك ــَد احل ــَة والبل أنَّ الكعب
ــن  ــك ع ــاء يف ذل ــا ج ــا، وممَّ ــُط الدني ووس

ــي: ــا ي ــر م ــة والتفس ــاء اللغ عل

األندلــي  - 1 عطيــة  ابــن  َذَكــَر 
القــرى  ُأمِّ  )ت546هـــ( ســبب تســمية 
يت بذلــك  هبــذا االســم فقــال: )ُســمِّ
يــن  لوجــوه أربعــة: منهــا: أهنــا منشــأ الدِّ
ع، ومنهــا: مــا روي أن األرض  والــرشَّ
منهــا ُدحيــت، ومنهــا: أهنــا وســط األرض 
وكالنُّقطــة للُقــرى، ومنهــا: مــا حلــق عــن 
ــي  ــة، فه ــُة كلِّ قري ــا ِقْبَل ــن أهن ــرشع م ال
ــات())))). ــرى بن ــائر الق ، وس ــه أمٌّ ــذا كلِّ هل

ــوي  )ت626هـ(: - 2 وقال ياقوت احلم
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ل مــا َخَلَق اهلل يف  )جــاء يف األخبــار: أنَّ أوَّ
األرض مــكاَن الكعبــة، ثــم دحــا األرض 
ة األرض، ووســط  مــن حتتهــا، فهــي رُسَّ
الكعبــة،  هلــا  أوَّ القــرى،  وأمُّ  الدنيــا، 
ــة حــول مكــة، وحــول مكــَة احلــرم،  وبكَّ

وحــول احلــرِم الدنيــا())))).
يف - 3 ـ  )ت671هـــ(  القرطبــي   وقــال 

ــاىل: چڤ ڤ  ــه تع ــره لقول تفس
)املعنــى:  ]البقــرة:143[:  ڤچ  ڤ 
وكــا أن الكعبــة وســط األرض، كذلــك 
ــًة وســطاً، أي: جعلناكــم  أُمَّ جعلناكــم 
والوســط:  األمــم،  وفــوق  بيــاء  األن دون 
العــدل، وأصــل هــذا أنَّ أمحــَد األشــياء 

أوســُطها())))). 
)ت710هـــ(: - 4 النســفي   وقــال 

ة  رُسَّ ألهنــا  القــرى؛  أمَُّ  )وســميت 
األرض، وِقْبَلــة أهــِل القــرى، وأعَظُمهــا 
وهنــا())))).  يؤمُّ النــاس  وألنَّ  شــأنًا، 

وقــال أبو حيان األندلــي  )745هـ(: - 5
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ــن،  ي ــأ الدِّ ــا منش ــك؛ ألهن يت بذل ــمِّ )وُس
وســط  وألهنــا  منهــا،  األرض  ودحــو 
األرض، ولكوهنــا قبلــة، وموضــع احلــج، 
ــاس())))).  ــع للن ــت ُوِض ــكان أول بي وم

ــم - 6 ــم  )751هـــ(: )ث ــن القي ــال اب وق
ــة وســطًا  أخــرب أنــه كــا جعلهــم ُأمَّ
خيــارًا، اختــار هلــم أوســَط جهــات 
ــم  ــار هل ــا اخت ــا، ك ــتقبال وخَره االس
ع هلــم خــر األديــان،  خــر األنبيــاء، ورَشَ
وأنــزل عليهــم خــر الكتــب، وجعلهــم 
شــهداء عــى النــاس كلِّهــم؛ لكــال 
فضلهــم وعلمهــم وعدالتهــم، وظهــرت 
ــًة  ــَل ِقْبَل ــم أفض ــار هل ــه يف أن اخت حكمت
وأرشَفهــا؛ لتتكامــل جهــات الفضــل 
ــاِب  ــوِل والكت ــِة والرس ــم بالِقْبَل يف حقه

والرشيعــة())))). 

)وأخــرب  آَخــر:  موِضــع  يف  وقــال 
ــاء إىل رصاط  ــْن يش ــدي َم ــذي هي أنَّ ال
ــذه  ــم إىل ه ــذي هداه ــو ال ــتقيم ه مس
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ــق  ــي تلي ــة الت ــي القبل ــا ه ــة، وأهن الِقْبل
أوســط  ألهنــا  أهُلهــا؛  وهــم  هبــم، 
ــم  ــط األم ــم أوس ــا، وه ــل وأفضله الِقب
الِقبــل  أفضــل  فاختــار  وخيارهــم، 
ألفضــل األمــم، كــا اختــار هلــم أفضــل 
ــم  ــب، وأخرجه ــل الكت ــل، وأفض الرس
هــم بأفضــل  يف خــر القــرون، وَخصَّ
الرشائــع، وَمنََحهــم خــر األخــاق، 

األرض())))). خــر  وأســكنهم 

ــل: - 7 ــدي  )1205هـــ(: )وقي وقــال الزبي
ــي  ــِة، وه ــن امُلكاَك ــوذة م ــة مأَخ إِنَّ مكَّ
ــِم،  ــِط الَعْظ ــذي يف َوَس ــخُّ ال ــبُّ وامُل اللُّ
هــا  بُّ ــا وُل ي ْن ــا َوَســُط الدُّ ْت هبــا؛ ألهنَّ َي ســمِّ

ــا()1))).  وخالُِصه
وبــنَّ يف موضــع آخــر ســبَب تســمية مكــة - 8

ــُة، ِزيــَدت  بــأم القــرى:)وُأمُّ الُقــَرى: َمكَّ
ــَطت األَْرَض فيــا  َتَوسَّ ــا  ًفــا؛ ألهَنَّ رَشَ

ــوا())))).  َزَعُم
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اخلالصة:

اتضــح لنــا مــن خــال مــا ذكــره 
ــد احلــرام  ــة والبل ــل: أن الكعب ــاء األوائ العل
ــا مــن املعنــى اللغــوي  ــطان األرض، إمَّ يتوسَّ
الســم مكــة، أو الوصــف القــرآين هلــا؛ بأهنــا 
أم القــرى، أو مــن خــال فهــم وتفســر مــا 

ورد يف بعــض اآليــات.

:
ّ
 ومادي

ٌّ
وحي

ُ
 ر

ٌ
د

ْ
ع

ُ
وسطية الكعبة هلا ب

وهكــذا َرَبــَط العلــاء األوائــل بــن 
ــة وعدالتهــا ورشفهــا وبــن  األُمَّ وســطية 
ــن؛  ــطية ُبعدي ــذت الوس ــكان، فاختَّ ــطية امل وس
ــا، يتمثَّــل يف تفضيــل  ُبعــدًا روحيًّــا معنويًّ
ــم، ويف  ــن األم ــا م ــى غره ــلمة ع ــة املس األم
رشفهــا ومكانتهــا الســامية التــي اختارهــا اهلل 
ــا، ويتمثــل يف وســطية  تعــاىل هلــا، وُبعــدًا ماديًّ
املــكان؛ لتتمكــن األمــة مــن أداء رســالتها مــن 
خــال هــذا املــكان، ولَِتِشــعَّ بنورهــا يف أرجاء 
نهــا  ــا عــى وجــٍه متــوازٍن ومتســاٍو، ُيَمكِّ الدني
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مــن ذلــك وجوُدهــا يف وســط العــال ومركــزه.

ــذا  ــل هل ــاء األوائ ــار العل وكان اختي
ــة  ــطية املكان ــن وس ــع ب ــذي جيم ــرأي ال ال
ووســطية املــكان مــن توفيــق اهلل تعــاىل هلــم 
ــث  ــم احلدي ــاء العل ــم ج ــم، ث ــه إياه وعون

ــه.  ــوا إلي ــا ذهب ــدًا م ــدًا وُمؤكِّ ُمؤي

املطلب الثالث

مني 
َ
الكعبة مركز اليابسة للعال

القديم واجلديد
ــة املعــارصة  أثبتــت الدراســات العلمي
ــز  ــان يف مرك ــرام يقع ــد احل ــة والبل أن الكعب
ــا  ــيا وأفريقي ــم: )آس ــن القدي ــة للعامَل اليابس
وأوروبــا( واجلديــد: )األمريكتــن وأســراليا 
والقــارة اجلنوبيــة املتجمــدة( أي: أن اليابســة 
عــة حــول  عــى ســطح الكــرة األرضيــة ُمَوزَّ
مكــة املكرمــة توزيعــًا ُمنتظــًا، ويتبــن ذلــك 

فيــا يــي:
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م القديم:
َ
: توسط الكعبة ليابسة العال

ً
أوال

تــم اختيــار تِْســِع مــدٍن وُجــُزر لتكــون 
ــد  ــم حتدي ــم، وت ــاَل القدي ــدود الع ــي ح ه
ــد  ــة، وق ــة املكرم ــن مك ــا ع ــا وُبعده موقعه
 )The arch distance( ُوِجَد أن املســافة القوســية
بــن هــذه املــدن واجلــزر وبــن مكــة املكرمــة 
تقريبــًا )8039 كــم( يف املتوســط، ممــا يعني: 
ــر  ــرة يم ــز دائ ــع يف مرك ــة تق ــة املكرم أن مك
ــا  ــيا وأفريقي ــاث )آس ــارات الث ــا بالق حميطه
ــل العــاَل القديــم  ــا( التــي كانــت ُتثِّ وأوروب

قبــل اكتشــاف األمريكتــن.

م اجلديد:
َ
: توسط الكعبة ليابسة العال

ً
ثانيا

تــم حســاب املســافة بــن مكــة املكرمة 
ــدن اآلتية: وامل

يف - 1 تقــع  والتــي  ويلنجتــون  مدينــة 
ــد  ــراليا: َفُوِج ــارة أس ــرشق ق نيوزيلنــدا ب
ــة  ــة املكرم ــن مك ــا وب ــافة بينه أنَّ املس
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كــم.  )13040(
مدينــة كــورن هــورن أبعــد نقطــة يف - 2

أمريــكا اجلنوبيــة: َفُوِجــد أنَّ املســافة بينهــا 
ــم. ــة )13120( ك ــة املكرم ــن مك وب

شــال مدينــة أالســكا أبعــد نقطــة يف - 3
ــا  ــافة بينه ــد أن املس ــكا: َفُوِج ــال أمري ش
ــم. ــة )13600( ك ــة املكرم ــن مك وب

  وعــى ذلــك: فــإن املســافة املتوســطة 
ــد وبــن مكــة  بــن أبعــد نقــاط العــاَل اجلدي
ــا  ــم، مم ــًا )13253( ك ــي تقريب ــة ه املكرم
يعنــى أيضــًا: أن مكــة املكرمــة تقــع يف مركــز 
ــد،  ــاَل اجلدي ــارات الع ــدود ق ــر بح ــرة ت دائ
وهــذه الدائــرة تــرُّ أيضــًا باحلــدود الرشقيــة، 

ــويب))))). ــب اجلن ــة للقط ــدود الغربي واحل

ع الكعبة: وضِ
َ
 عظيمة يف اختيار م

ٌ
م

َ
ك حِ

إنَّ هــذا الكــون الفســيَح ومــا فيــه 
مــن موجــوداٍت وظواهــَر تأخــذ باللُّــب 
ــٍة،  ــَد ُصدف ــس ولي ــول، لي ــا العق ــاُر فيه وحَت
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وال صنَْعــَة طبيعــٍة، وإنــا هــو ِصنَْعــُة اخلالــق 
ره  فقــدَّ الــذي خلــَق كلَّ يشء  ســبحانه؛ 
تقديــًرا حُمكــًا، حســب نظــام دقيــق، ال 
َكــٍم ال حيصيهــا  خلــل فيــه وال اختــال، وحِلِ
ــُع بعــَض  إالَّ اهلل ســبحانه وتعــاىل، وقــد ُيْطلِِ
َف  ــرَّ ــم؛ ليتع ــذه احِلَك ــض ه ــى بع ــه ع َخْلِق

ــازه.  ــق وإعج ــة اخلال ــُق عظم اخلل

تبــن  التــي  األمــور  هــذه  ومــن    
ــة  ــع مك ــار موق ــق، اختي ــة اخلال ــا عظم لن
ــة  ــة قبل ــة املرشف املكرمــة لتكــون فيهــا الكعب
ــة  ــه حكم ــي، في ــار إهل ــو اختي ــلمن، فه املس
كــربى، ل تكــن لُِتْعــَرف إالَّ بعــد ظهــور 
ــة؛  ــة احلديث ــافات العلمي ــق واالكتش احلقائ
صاهتــم  يف  يتَّجهــون  حينــا  فاملســلمون 
ــرب  ــٍع ُيعت ــون إىل موق ــم يتَّجه ــة فه إىل الكعب
مركــَز اليابســة، فتجــد أبصارهــم وأفئدهتــم 
وكأهنــم ينظــرون إىل بعــٍض، وال يتحقــق 
ذلــك إالَّ بالنظــر إىل املركــز الــذي حتيــط بــه 

ــرة. الدائ
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ــبحانه  ــق س ــُة اخلال ــح ِحْكَم ــا تتَّض ك
ــز  ــرام مرك ــد احل ــة والبل ــون الكعب ــن ك م
العــال؛ ليســهل بذلــك الوصــول إليهــا مــن 
ــط  أيِّ بقعــة يف بقــاع األرض، فموقعها املتوسِّ
ــول  ل الوص ــهَّ ــارات س ــة الق ــبة لكافَّ بالنس
ا أو بحــرًا، ممــا يدفــع شــيئًا  ا أو جــوًّ إليهــا بــرًّ
مــن املشــقة والُكلفــة يف الســفر إليهــا، خاصة 
ــذا  ــة هب ــة مرتبط ــًة عظيم ــاك فريض وأنَّ هن
املــكان، أال وهــي احلــج والعمــرة، ولــك أْن 
ــت  ــة إذا كان ــقة والُكلف ــم املش ــل حج تتخيَّ
الكعبــة يف أحــد أطــراف األرض، فكــم مــن 
املشــاقِّ التــي يتكبَّدهــا َمــْن أراد الســفر إليهــا 
ــًة  ــاك ِحْكَم مــن الطــرف اآلخــر؛ كــا أن هن
أخــرى، وهــي العدالــة يف التوزيــع اجلغــرايف 
ــة  ــول الكعب ــة ح ــي أيِّ نقط ــن؛ فف للمتاثل
ــافة،  ــس املس ــى نف ــرى ع ــة أخ ــا نقط تقابله
ــي  ــقة الت ــاوي يف املش ــة يف التس ــد عدال نج
ــن  ــن النقطت ــكنون هات ــْن يس ــا َم له يتحمَّ

ــة.  ــة املرشف ــول إىل الكعب للوص
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ىل من خط طول 
َ
و

َ
خط طول مكة أ

جرينتش:

ــن  ــد م ــة الفري ــة املكرم ــع مك إنَّ موق
نوعــه أدى إىل أن ُيطالِــب أحــد الباحثــن 
كيرلنــج«  »أرنولــد  واســمه  الغربيــن، 
ــول  ــط ط ــون خ Arnold Keysrling، إىل أن يك

ــة(  ــة( و)49 دقيق ــة )39 درج ــة املكرم مك
ــدالً  ــايس، ب ــول األس ــط الط ــو خ ــًا ه رشق
مــن خــط طــول جرينتــش بانجلــرا، والــذي 
تــمَّ فرُضــه عــى العــال ســنة )1882م( دون 
واضــح،  منطقــي  أو  علمــيٍّ  ســبب  أيِّ 
والســبب الرئيــس يف ذلــك: أن اإلمرباطورية 
ــودة يف  ــوة موج ــرَب ق ــت أك ــة كان الربيطاني

ــذاك))))). ــال آن الع
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املطلب الرابع

شري إىل جهات عاملية
ُ
أركان الكعبة ت

ــة إىل  ــة ملعرف ــات حديث ــت دراس أجري
ــر  ــورة، تش ــة املعم ــن اليابس ــات م أيِّ اجله
ــاءت  ــة، وج ــة األصلي ــة املرشف أركان الكعب

ــي: ــا ي ــات ك ــذه الدراس ــج ه نتائ

العراقــي( - 1 )الركــن  باســم  املعــروف  الركــن 
يشــر بالفعــل إىل غــرب العــراق، وآِخــر 
جهــات اليابســة التــي يشــر إليهــا هــذا 
الركــن هــي املنطقــة املعروفــة باســم 
»ســهل أوروبــا الرشقــي«، وهــي منطقــة 
ــيا  ــاريت آس ــن ق ــدود ماب ــى احل ــع ع تق
وأوروبــا، وهــذا يعنــي: أن هــذا الركــن 

ــا. ــارة أوروب ــر إىل ق يش
ال - 2 الشــامي(،  )الركــن  باســم  املعــروف  الركــن 

يشــر مــن قريــب أو بعيــد إىل بــاد 
الشــام، ولكــن يشــر إىل الســاحل الغــريب 



خصائص  الكعبة

- 112 -

ــا  ــو م ــة، وه ــدة األمريكي ــات املتح للوالي
ــكا. ــر إىل أمري ــن يش ــذا الرك ــي: أن ه يعن

ال - 3 اليــاين(،  )الركــن  باســم  املعــروف  الركــن 
ــد إىل بــاد اليمن،  يشــر مــن قريــب أو بعي
ــن  ــي م ــاحل الرشق ــر إىل الس ــن يش ولك
أفريقيــا، وحتديــدًا إىل الســاحل الرشقــي 
ــراتيجي  ــع اس ــق«، يف موق ــة »موزمبي لدول
ــة،  ي ا وأمريــكا اجلنوب ي يتوســط قــاريت أســرال
ــر إىل  ــن يش ــذا الرك ــي: أن ه ــا يعن ــو م وه

ــا. ــارة أفريقي ق
ــر - 4 ــود( يش ــر األس ــه )احَلَج ــود ب ــن املوج الرك

إىل جــزر إيريــان الغربيــة )التابعــة لقــارة 
آســيا(، وهــي تقــع مــا بــن قــاريت 
ــن  ــذا الرك ــيا، أي: أن ه ــراليا وآس أس

ــيا. ــارة آس ــر إىل ق يش

ــح أن أركان  والنتائــج الســابقة ُتَوضِّ
ــن  ــراتيجية م ــع اس ــر إىل مواق ــة ُتش الكعب
اليابســة املعمــورة، وأن كل موقــع مــن هــذه 
املواقــع يقــع بــن قارتــن مــن القــارات 
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ــة  ــميات الواقعي ــورة، وأن التَّس ــت املعم الس
للكعبــة املرشفــة هــي: الركــن األورويب، 
والركــن األمريكــي، والركــن األفريقــي، 
يوضــح  مــا  وهــو  اآلســيوي،  والركــن 
عامليــة الكعبــة املرشفــة، وأهنــا قــد ُوِضَعــت 
لــكلِّ النــاس بالفعــل يف مركــز اليابســة، 
َبۡيــٖت  َل  وَّ

َ
أ )إِنَّ  مصداقــًا لقولــه تعــاىل: 

ــَة ُمَبــاَرٗك َوُهــٗدى  ِي بَِبكَّ ُوِضــَع لِلنَّــاِس لـَـذَّ
عمــران:96[. ]آل  ّلِۡلَعٰلَِمــَن٩٦( 

املسميات العاملية ألركان الكعبة:

ــة  ــميات العاملي ــإن املس ــك: ف ــاًء ذل وبن
ــي: ــا ي ــون ك ــة تك ــة املرشف ألركان الكعب

* الركن األورويب )حاليًا العراقي(.

* الركن األمريكي )حاليًا الشامي(.

* الركن األفريقي )حاليًا الياين(.
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* الركــن اآلســيوي )املوجــود بــه 
األســود())))). احلجــر 

اخلالصة:

ــا  ــة موقًع ــة املرشف ــع الكعب ــرب موق ُيعت
ــاُت  ــت الدراس ــد أثبت ــه، فق ــن نوع ــًدا م فري
ــَط مكــَة املكرمــة  العلميــة احلديثــة: توسُّ

لليابســة، بالنســبة لــكلٍّ مــن العامَلــن القديــم 
واجلديــد:  وأوروبــا(  وأفريقيــا،  )آســيا، 
ــة  ــارة اجلنوبي ــراليا، والق ــن، وأس )األمريكت
املتجمــدة(، ممَّــا يؤكــد عــى أنَّ ملكــة املكرمــة 
ــك  ــها يف ذل ــزًا ال ينافس ــدًا ومتمي ــًا فري موقع
هنــا  مــن  أخــرى،  مدينــة  أو  موقــع  أيُّ 
ُوِصَفــت يف القــرآن الكريــم بأهنــا أمُّ القــرى.
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)))) تفسر الطري، ))/)))(.

)))) تفسر القرطبي، ))/1))(.

)))) تفسر الطري، ))/)))(.

)))) تفسر ابن كثر، ))/)))(.

)))) أحكام القرآن، ))/))(.

)))) تفسر املاوردي، ))/))(.

)1)) التفسر الكبر، ))/))(.



- 118 -

ــع منهــا؛ كاخلشــب للكــريس،  ــة، وهــي مــادة الــيء التــي ُيْصنَ ب دة كلمــٌة ُمَعرَّ فــة أو مشــدَّ ــاء خمفَّ ــوَل: بضــم الي ))))  َهُيــوىَل: اهَلُي

ــة  ــة، قابل ــد القدمــاء: هــي مــادة ليــس هلــا شــكل، وال صــورة معيَّن ــة. وعن ــد للمســامر، والقطــن للمالبــس القطني واحلدي

ــن )ص)11)(. ــن الباحث ــة م ــيط، مجاع ــم  الوس ــر: املعج ــر. انظ ــكيل والتصوي للتش

))))  زاد املعاد، ))/))(.

ــه، وخــرج ِذْكُرهــا  ــه الِزُم ــى بشــدِّ الرحــال عــن الســفر؛ ألن ج للفــرس، وكنَّ ــٍل، وهــو للبعــر كالــسَّ َحــاُل(: مجــع َرْح ))))  )الرِّ

ــى  ــي يف املعن ــر، وامل ــال واحلم ــل والبغ ــل واخلي واح ــوب  الرَّ ــن رك ــرق ب ــال ف ــافر، وإالَّ ف ــوب املس ــب يف رك خمــرج الغال

ــاري، ))/))(.   ــح الب ــر: فت ــَا ُيَســاَفُر(. انظ ــلم: )إِنَّ ــا مس ــي رواه ــرق الت ــض الط ــه يف  بع ــه قول ــدل علي ــور، وي املذك

َي األقىص؛ لبعده من املسجد احلرام. انظر: رشح النووي عى صحيح مسلم، ))/)))(. )))) )َمْسِجِد اأَلْقَصى(: ُسمِّ

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

)))) َمْســِجِد إِيلَِيــاَء: هــو بيــت املقــدس، وفيــه ثــالث لغــات، أفصحهــنَّ وأشــهرهنَّ هــذه الواقعــة  هنا)إِيِلَيــاَء( بكــس اهلمــزة والــالم 

وباملــد. انظــر: رشح النــووي عــى صحيــح مســلم، ))/)))(. 

)))) رواه مسلم، ))/))1)(، )ح))))(.

)))) )اَل ُتْعَمُل(: أي: ال ُتثُّ وُتساق. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، ))/)1)(.

(: مجع مطية، وهي الناقة التي ُيركب مطاها، أي: ظهرها. انظر: املصدر نفسه، ))/1))(. )))) )امْلَِطيُّ

)1)) رواه مالــك يف )املوطــأ(، ))/)1)(، )ح)))(؛ وأمحــد يف )املســند(، ))/)(، )ح)))))(؛ والبخــاري يف )التاريــخ الكبــر(، 

))/)))(، )ح)))(؛ والفاكهــي يف )أخبــار مكــة(، ))/))(، )ح)1))(؛ والنســائي، ))/)))(، )ح1)))(؛ وابــن 

ــاين يف  ــه األلب ــامن(، ))/))(، )ح))))(. وصحح ــعب اإلي ــي يف )ش ــه(، ))/)(، )ح))))(؛ والبيهق ــان يف )صحيح حب

ــائي(، ))/)))(، )ح))))(. ــنن النس ــح س )صحي

ــد  ــن محي ــد ب ــند(، ))/1))(، )ح)))))(؛ وعب ــد يف )املس ــه(، )ص))(، )ح))(؛ وأمح ــعد يف )عوالي ــن س ــث ب ))))  رواه اللي

يف )مســنده(، ))/1))(، )ح))1)(؛ والنســائي يف )الكــرى(، ))/)))(، )ح)))))(؛ وأبــو يعــى يف )مســنده(، 
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))/)))(، )ح))))(؛ وابــن حبــان يف )صحيحــه(، ))/)))(، )ح))))(؛ والطــراين يف )األوســط(، ))/)))(، 

ــَق الليــث، وقــال:  ــَر طري ــاين يف )سلســلة األحاديــث الصحيحــة(، ))/)))(، )ح))))( وَذَك )ح1))(. وصححــه األلب

ــلم(.  ــى رشط مس ــح ع ــناد صحي )فاإلس

)))) انظر: عمدة القاري رشح صحيح البخاري، للعيني ))/)))(.

)))) رشح صحيح البخاري، البن بطال ))/))1)(؛ االستذكار، البن عبد الر ))/))(.

)))) حجة اهلل البالغة، شاه ويل اهلل الدهلوي )ص)1)(.

)))) فتح الباري رشح صحيح البخاري، ))/))(.

)))) انظر: رشح معاين اآلثار، ))/)))(؛ رشح فتح القدير، ))/)))(؛ بداية املجتهد،  ))/)))(؛ املغني، ))/))(.

)))) انظر: رشح فتح القدير، ))/)))(؛ بداية املجتهد، ))/)))(؛ املغني، ))/))(.

)))) انظــر: رشح معــاين اآلثــار، ))/)))(؛ رشح فتــح القديــر، ))/)))(؛ بدايــة املجتهــد، ))/)))(؛ املغنــي، ))/))(؛ رشح 

النــووي عــى صحيــح مســلم، ))/)))(؛ فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، ))/))(.

)))) رواه البخاري، ))/))))(، )))))(.

يعــى يف )مســنده(، ))/))(، )ح))))(؛  واحلاكــم يف )املســتدرك(،  أبــو داود، ))/)))(، )ح)1))(؛ وأبــو  )1)) رواه 

))/)))(، )ح))))( وقــال: )صحيــح عــى رشط مســلم، ومل  خيرجــاه(. وصححــه األلبــاين يف )صحيــح ســنن أيب داود(، 

)ح)1))(.   ،)(((/((

)))) )اْشَتَكْت َشْكَوى(: أي: مرضت مرضًا.

)))) رواه مسلم، ))/))1)(، )ح1))(.

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

)))) قال أهل اللغة: أصل القبلة اجلهة، وسميت الكعبة قبلة؛ ألن املصيل يقابلها وتقابله.  ]انظر: املجموع، ))/)))([.
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)))) انظر: تفسر ابن كثر، ))/)))(؛ فتح الباري، ))/)1)(.

)))) انظر: فتح الباري، ))/)1)(.

)))) رواه أمحــد يف )املســند(، ))/)))(، )ح))))(؛ والطــراين يف )الكبــر(، )))/))(،  )))1))(؛ والبيهقــي يف )الكــرى(، 

ــند،  ــو املس ــال حمقق ــح(. وق ــال الصحي ــه رج ــد(،  ))/))(: )رجال ــع الزوائ ــي يف )جمم ــال اهليثم ))/)(، )))1)(. وق

ــيخن(. ــى رشط الش ــح ع ــناده  صحي ))/)))(، )ح))))(: )إس

)))) رواه البخاري، ))/)))(، )ح1))(.

)))) انظر: املجموع، ))/1))(.

)1)) انظر: إكامل املعلم رشح صحيح مسلم، للقايض عياض ))/1))(.

)))) فتح الباري، ))/))ـ))(.

)))) انظر: تفسر الطري، ))/1))(؛ الكشاف، ))/)))(؛ تفسر ابن كثر، ))/1))(. 

)))) التفسر الكبر، ))/))(.

)))) انظر: يف ظالل القرآن، لسيد قطب ))/)))(. 

)))) مفتاح دار السعادة، ))/1)(.

)))) انظر: الناسخ واملنسوخ، للقاسم بن سالم )ص1)(؛ تفسر الطري، ))/)1)(.

)))) تفسر القرطبي، ))/)))(.

)))) انظر: تفسر ابن كثر، ))/)))(.

)))) انظر: تفسر القرطبي، ))/)))(.

)1)) التفسر الكبر، ))/)))ـ)))(.
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)))) رواه البخاري، ))/))))(، )))))(.

)))) نيل األوطار، ))/)))(.

)))) انظر: لسان العرب، ))/)))(؛ معجم لغة الفقهاء، د. حممد رواس قلعه جي )ص)))(.

)))) فتح الباري، ))/1))(.

)))) انظر: الطواف وأهم أحكامه، د. رشف بن عيل الرشيف، جملة البحوث اإلسالمية بالرياض، )عدد:))(، )ص)))(.

ــان  ــن حب ــه(، ))/)))(، )ح)1))(؛ واب ــة يف )صحيح ــن خزيم ــنده(، )))/)1)(،)ح))))(؛ واب ــزار يف )مس )))) رواه الب

ــى رشط  ــح ع ــال: )صحي ــتدرك(، ))/)1)(، )ح1)))( وق ــم يف )املس ــه(، )))/)))(، )ح))))(؛ واحلاك يف )صحيح

ــه   ــات(. وصحح ــه ثق ــد(، ))/)1)(: )رجال ــع الزوائ ــي يف )جمم ــال اهليثم ــي. وق ــه الذهب ــاه(  ووافق ــيخن، ومل خيرج الش

ــآن(، ))/1))(، )ح)1)(. ــوارد الظم ــح م ــاين يف )صحي األلب

ــي  ــوع،))/))/1))(؛ املغن ــوط، ))/))(؛    املجم ــزي )ص1))(؛ املبس ــن ج ــة، الب ــكام الرشعي ــن األح ــر: قوان )))) انظ

ــر، ))/)))(.  ــرشح الكب وال

)))) اإلفاضة: سمي بذلك؛ لرجوع احلاج من عرفات.

)))) الصدر: سمي بذلك؛ ألنه مرجع املسافر من مقصده. انظر: لسان العرب، ))/)))(.

)11))  انظر: الطواف وأهم أحكامه، )ص)))(.

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

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

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

))1)) انظر: النهاية، ))/)))(؛ لسان العرب، ))/1))(.
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))1)) انظر: معجم ما استعجم، ))/)1)(؛ النهاية، ))/)))(؛ تاج العروس، )))/))(.

))1)) انظر: أخبار مكة، للفاكهي ))/1)(.

))1)) انظر: لسان العرب، )))/)1)(.

))1)) انظر: الروض األنف، البن هشام ))/)))(.

))1)) الروض األنف، ))/)))(. وانظر: سبل اهلدى والرشاد يف سرة خر العباد، للصاحلي ))/)))(. 

)1))) انظر: أخبار مكة، للفاكهي ))/)(. 

))))) فضل ماء زمزم، د. سائد بكداش )ص1)(.

))))) )احَلُجون(: موضع بمكة.

))))) ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب، للثعالبي )ص)))(. وانظر: هتذيب اللغة، ))/))(.

))))) انظر: تفسر القرطبي، ))/)))(. 

))))) انظر: فتح الباري، ))/1))(؛ )))/)))(.

َعه وَضمَّ بعَضه إل بعض. انظر: صحيح مسلم برشح النووي، ))/)))(. َبه، ومعناه: مَجَ ))))) )أَلَمُه(: عى وزن َضَ

))))) )ِظْئَرُه(: هي املرضعة، ويقال أيضًا لزوج املرضعة: ظئر. انظر: صحيح مسلم برشح النووي، ))/)))(.

))))) )ُمْنَتِقُع اللَّْوِن(: أي: ُمَتَغرِّ اللون. 

ْخَيِط(: هي اإلبرة. ))))) )امْلِ

)1))) رواه مسلم، ))/)))(، )ح)))(.

))))) رواه البخاري، ))/)))(، )ح)))(.

))))) فتح الباري، ))/)1)(،
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))))) انظر: فضل ماء زمزم، )ص))(.

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

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

))))) )ُثمَّ َمجَّ فيها(: أي: رمى بام َبِقي يف فِيِه الرشيف من املاء.

))))) رواه أمحــد يف )املســند(، ))/)))(، )ح))))(؛ والفاكهــي يف )أخبار مكــة(، ))/))(، )ح))))(؛ والطــراين يف )الكبر(، 

)))/))(، )ح)))))(. وقــال ابــن كثــر يف )البدايــة والنهايــة(، ))/)))(: )إســناده عــى رشط مســلم(، وصححــه أمحــد 

ــال  ــات، رج ــه ثق ــوا: )رجال ــند، ))/)))(، )ح))))( وقال ــو املس ــه حمقق ــند(، ))/)))(، وصحح ــاكر يف )رشح املس ش

الشــيخن، غــر محــاد فمــن رجــال مســلم(. 

ــة(،  ــار مك ــي يف )أخب ــة(، ))/))(؛ والفاكه ــار مك ــي يف )أخب ــند(، ))/)))(، )ح)))))(؛ واألزرق ــد يف )املس ))))) رواه أمح

ــنه  ــر(، )))/))(، )ح1))(. وحس ــراين يف )الكب ــه، ))/)))(، )ح)))(؛ والط ــن ماج ــم))))(؛ واب ))/))(، )رق

حمققــو املســند، )))/)))(، )ح)))))(، و)))/)))(، )ح)))))(، و)))/)))(، )ح)))))(.

ــام  ــن هش ــة، الب ــرة النبوي ــم))))(؛ الس ــرزاق، ))/)))(، )رق ــد ال ــف عب ــحاق، ))/)(؛ مصن ــن إس ــرة اب ــر: س ))))) انظ

ــي ))/))(. ــة، للفاكه ــار مك ــي ))/))(؛ أخب ــة، لألزرق ــار مك ))/)))(؛ أخب

)1))) النهاية، ))/))(؛ لسان العرب، ))/)))(؛ تاج العروس، )))/)))(.

))))) هتذيب اللغة، لألزهري )))/11)(. انظر: النهاية، ))/)))(؛ تاج العروس، )))/)1)(.

))))) انظر: الروض األنف، ))/)))(؛ 

))))) هتذيب اللغة، لألزهري )))/)))(.

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

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

))))) رواه الفاكهي يف )أخبار مكة(، ))/)(، )ح))1)(.

))))) فتح الباري، ))/)1)(.

))))) فضل ماء زمزم، )ص)))( بترصف يسر.

)1))) تفسر السعدي، ))/)))(. 

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

))))) رواه مسلم، ))/)))(، )ح)))(.

))))) تفسر ابن كثر، ))/1))(.

))))) الكشاف، ))/)))(.

))))) تفسر السعدي، ))/)))(.

))))) فتح القدير، ))/))(.

ــب  ــدد: ))(، )رج ــالمية، )ع ــة اإلس ــة اجلامع ــذوب، جمل ــد املج ــعر: حمم ــة، ش ــة املرشف ــول الكعب ــودة األرواح ح ))))) أنش

.)(1( )ص)1)ـ  )1))هـــ(، 

))))) رواه ابــن جريــر يف )تفســره(، )))/))(؛ وابــن كثــر يف )تفســره(، ))/1))(. وخالــد بــن عرعــرة َذَكــَره ابــن 

ــث  ــلة األحادي ــاين يف )سلس ــال األلب ــاًل. وق ــًا وال تعدي ــه جرح ــر ل ــل(، ))/)))(، ومل يذك ــرح والتعدي ــم يف)اجل أيب حات

الصحيحة(،)ضمــن تعليقــه عــى حديــث رقــم: )))، اجلــزء )األول(، ))/)))(: )رجالــه ثقــات؛ غــر خالــد بــن عرعــرة، 

ــتور(. ــو مس وه

ــث  ــلة األحادي ــاين يف )سلس ــال األلب ــره(، ))/1))(. وق ــر يف )تفس ــن كث ــره(، )))/))(؛ واب ــر يف )تفس ــن جري ))))) رواه اب

ــح،  ــل صحي ــناد مرس ــذا إس ــزء األول(، ))/))) 1))(: )وه ــم: )))، اجل ــث رق ــى حدي ــه ع ــن تعليق الصحيحة(،)ضم
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رجالــه كلهــم ثقــات رجــال الشــيخن، غــر بــرش وهــو ابــن هــالل الصــواف فمــن رجــال مســلم وحــده. ومجلــة القــول: إنَّ 

هــذه الزيادة:)حيــال الكعبــة( ثابتــة بمجمــوع طرقهــا، وأصــل احلديــث واضــح(. 

)1))) تفسر الطري، )))/))(.

))))) تفسر البغوي، ))/)))(.

))))) تفسر ابن كثر، ))/1))(. 

))))) املحرر الوجيز يف تفسر الكتاب العزيز، ))/)))(.

))))) معجم البلدان، ))/)))(.

))))) اجلامع ألحكام القرآن، ))/)))(.

))))) تفسر النسفي، ))/)))(.

))))) البحر املحيط، ))/)))(.

))))) مفتاح دار السعادة، ))/))(.

))))) زاد املعاد، ))/))(.

)1))) تاج العروس، )))/)))(.

))))) املصدر نفسه، )))/)))(.

ــارـ جامعــة القاهــرة(  ــة اآلث ))))) انظــر: إثبــات توســط مكــة لليابســة، د. حييــى حممــد وزيــري )أســتاذ العــامرة، وحمــاض بكلي

ل: »مكــة املكرمــة مركــزًا لليابســة بــن النظريــة والتطبيــق«، تــت رعايــة رشكــة ســاعة  بحــث ُألقــي يف املؤمتــر العلمــي األوَّ

مكــة العامليــة، الدوحــة قطــر، إبريــل ))11)م(.

))))) انظــر: الكعبــة املرشفــة دراســة تليليــة للخصائــص التصميميــة، د. حييــى حممــد وزيــري،  ضمــن بحــوث مؤمتــر »إنرتبيلــد« 

الــدويل الرابــع عــرش، )ص)(، القاهــرة، ))11)م(.
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ــري  ــى وزي ــة، د. حيي ــامر الصناعي ــات وصــور األق ــتخدام القياس ــة لليابســة دراســة باس ــة املكرم ــط مك ــات توس ــر: إثب ))))) انظ

املجلــس اإلســالمي العاملــي للدعــوة واإلغاثــة بالتعــاون مــع اهليئــة العامليــة لإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة القاهــرة، 

))11)م(. 
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