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التعريف بالكعبة وأمسائها
وفيه مبحثان:

املبحث األول: التعريف بالكعبة. 

املبحث الثاين: أسامء الكعبة.

املبحث األول التعريف بالكعبة

التعريف:

ــع يف  ــاىل، تق ــت اهلل تع ــي بي ــة ه الكعب
ف  ــقَّ ــت مس ــي بي ــرام، وه ــجد احل ــط املس وس
ــاوية: ــر متس ــا غ ــكل، إالَّ أنَّ ُجدراهن ــع الشَّ مربَّ

ــْرُض ِجدارِهــا مــن جهــة البــاب  فَع
جهــة  ومــن  )68ر11م(،  الكعبــة(:  )بــاب 
ــامي  ــن الش ــن الرك ــا ب ــر: )90ر9م(، وم احِلْج
ــود  ــر األس ــن احلج ــا ب ــاين: )04ر12م(، وم ي وال
ــا:  ــغ ارتفاعه ــاين: )18ر10م(، ويبل ي ــن ال والرك
ــاحتها عنــد قاعدهتــا: )145م2())).   )14م(، ومس
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تني: وقد َوَرَد ِذْكُرها يف القرآن الكريم مرَّ

األُوىل: يف قوله تعاىل:  چٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ ]املائدة:97[. 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئچ ]املائدة:95[. انية: يف قوله سبحانه: چ والثَّ

سبب التسمية:

هناك قوالن يف سبب التسمية: 

هــا ونتوئِهــا وبروزِهــا، مــن قوهلــم: قــد كعــب ثــدي املــرأة إذا عال  يت بذلــك؛ لعلوِّ ل: ُســمِّ األوَّ
ونتــأ، وهــو قــول اجلمهــور. وكلُّ بــارز كعــب؛ مســتديرًا أو غــر مســتدير، ومنــه: كعب الَقــَدم))). 

ــد  ــع عن ــول جماهــد. وكل مرب ــو ق ــِب بنائهــا أي: تربيعــه، وه يت بذلــك؛ لَتَكعُّ ــاين: ُســمِّ الثَّ
والتكعيــب:  العــرب كعبــة، 
ــرب  ــوت الع ــر بي ــع، وأكث ي الرتب

ــة))). ع رة ال مربَّ ــدوَّ م

ــن  ــن اب ــي ع وروى األزرق
أيب نجيــح قال:)إنــا ســميت 
بــة عــى  الكعبــة؛ ألهنــا ُمَكعَّ
وكان  قــال:  الَكْعــب،  ِخْلقــة 
رة؛  ــدوَّ ــم م ــون بيوهت ــاس يبن الن
ل َمــْن  تعظيــًا للكعبــة، فــأوَّ
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ــت  ــر، فقال ــن زه ــد ب ــًا محي ع َربَّ ــًا ُم ت ي ــى ب بن
ــاًة  ــا حي ــاً، إم ت ي ــر ب ــن زه ــد ب ــَع محي ــش: ربَّ قري
ــاز قريــش يرجتزون  وإمــا موتــاً())). )فجعلــت ُرجَّ

ــى: بن ــي ُت ـ وه

ــْه ــُت ــْي ــْمــيــٍد َب ــى حُلَ ــنَ ــْب  الـــَيـــْوَم ُي
ــا َمـــْوُتـــْه ــ ــ ــا َحـــَيـــاُتـــُه وإمَّ ــ ـ إمَّ

ــش  ــت قري ع ــة، ربَّ ــه عقوب ــا مل تصب فل
منازهلــا())).

ة لسببني: ل أقرب إىل الِصحَّ والقول األوَّ

ــئ - 1 ــم النات ــو العظ ــة: ه غ ــب يف اللُّ أن الكع
ــَدم))). ــاق والَق ــى الس ــد ملتق عن

ــة ـ كــا - 2 أن الشــكل اهلنــديس ملســقط الكعب
ــكل  ــو الش ــة: ه ــات احلديث راس ــه الدِّ ت ب تث
وهــو  األضــالع،  املختلــف  أو  املنحــرف 
ــتعال  ــادرة االس ــية ن ــكال اهلندس ــن األش م
ــمية  ــبب تس ــي: أن س ــذا يعن ــاين، وه يف املب
ــع  ــا يرج ــم رب ــذا االس ــة هب ــة املرشف الكعب

ــكل))). ــة الش ب ــا ُمَكعَّ ــا، ال لكوهن لربوزه

أركان الكعبة:

ــهورة،  ــة أركان مش ــة أربع ــة املعظم للكعب
ــة  ــة األصلي ــات األربع ــا إىل اجله ــه أركاهن وتتَّج

ــر: ــراف يس ــع انح م

ويف  العراقــي،  الركــن  الشــامل:  ففــي 

ــر  ــرشق: احلج ــاين، ويف ال ي ــن ال ــوب: الرك اجلن
األســود، ويف الغــرب: الركــن الشــامي.                                       

ــت  ــم أن للبي : )واعل ــووي  ــال الن ق
ــاين،  ي ــن ال ــود، والرك ــن األس ــَة أركان: الرك أربع
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ــه  ي ــود ف ــن األس ــاميان. فالرك ــا: الش ــال هل ــران، فيق ــان اآلَخ ــا الركن ــان، وأم ي ــا: اليان ــال هل ويق
ــود. ــر األس ــه احلج ــه في ــة: كون ي ، والثان ــم  ــد إبراهي ــى قواع ــه ع ــا: كون ــان: إحدامه فضيلت

وأما اليامين: ففيه فضيلة واحدة، وهي كونه عى قواعد إبراهيم.

ــر  ــصَّ احلج ــذا ُخ ــن؛ فله ــن الفضيلت ــن هات ــا يشء م ــس فيه ــران: فلي ــان اآلَخ ــا الركن وأم
ــه  ــه؛ ألنَّ في ْل ــتلمه، وال ُيقبِّ ــاين فيس ي ــا ال ــن، وأم ــل؛ للفضيلت قبي ــتالم والتَّ ــيئن: االس ــود بش األس

ــَتَلان())). ــالن، وال ُيس ــال ُيقبَّ ــران: ف ــان اآلَخ رُّكن ــا ال ــدة، وأم ــًة واح ل فضي
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املبحث الثاني

أمساء الكعبة
ــن  ى، وم ــمَّ ــى رشف املس ــدل ع ــاء ت ــذه األس ــرة ه ــرة، وكث ــاء كث ــا أس ــة هل ــة املرشف الكعب

ــي: ــا ي ــة م ــاء الكعب أس

: البيت:
ً
أوال

انــًا مضافــًة  انــًا  مفــردة، وأحي وردت هــذه اللفظــة يف القــرآن الكريــم مخــس عــرشة مــرة)))، أحي
انــًا موصوفــًة بالنعــوت )احلــرام، أو املحــرَّم، أو العتيق())))،  إىل الضمــر العائــد إىل اهلل تعــاىل)1))، وأحي

ومــن أمثلــة ذلــك مــا يي:

البيت: أ- 

ــرادًا  ــت م بي ــظ ال ــق لف أُطلِ
تعــاىل:  قولــه  يف  الكعبــة  بــه 

ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ 
عمــران:96[.  ]آل  چ  ڱ  ڱ  
يتــاً؛ ألنَّ لــه ســقوفًا  ي ب )وُســمِّ
ــت،  بي ــة ال ــي حقيق ــُدراً، وه وُج

وإن مل يكــن بــه ســاكن()))). 



التعريف بالكعبـة
 وأسامئه

- 7 -

بيــت ـ بصيغــة  ويف هــذه اآليــة ورد ـ أي: ال
ــياق العام  النَّكــرة؛ ألنَّ التنكــر يتناســب مع السِّ
ــار عــن أول بيــت ُوِضــَع عــى  لآليــة، وهــو اإلخب
ظهــر األرض ال يعرفــه النــاس، بخــالف اآليــات 
بيــت  األخــرى))))، والتــي ورد فيهــا لفظــة ال
ــارْت  ــرب ص ــة؛ ألنَّ الع ــة ب )أل( العهدي ف معرَّ
ــا اآلن  ــة، وأم ــه ومعرف ــه عــى عهــٍد ب ــد َوْضِع بع
ــى إرادة  ــٌة ع ــت دال بي ــى ال ــة ع ف)أل( الداخل
ــى  ــًا ع ــت َعَل بي ــة ال ــت لفظ ــة، فأصبح الغلب
ــن  ــك اب ــار إىل ذل ــا أش ــة))))؛ ك ــة املرشف الكعب

ظهــرة  يف قولــه تعــاىل: چٴۇ ۋ ۋ 
ــراد  ــرة: 125[، فقــال: )امل بق ۅ ۅ   ۉ چ ]ال
ــة؛ ألنــه غالــٌب عليهــا كالنَّْجــم  بيــت الكعب بال

ــا()))). ري للثُّ

مري:ب-  بيٌت ُمضافٌة إىل الضَّ

ال عى اهلل تعاىل ثالث مرات:  وردت لفظة البيت مضافًة إىل الضمر الدَّ

األُوىل: يف قوله تعاىل: چەئ وئ وئ ۇئچ ]البقرة:125[.

ڇ ڇ ڍچ ]احلج:26[. الثانية: يف قوله تعاىل: چ
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الثالثة: يف قوله تعاىل: چڑ ڑ کچ ]إبراهيم:37[.

ــه؛  ــَت إىل نفس ي ب ــاف اهللُ ال ــالً: )وأض ــة قائ ــذه اإلضاف ــن ِسِّ ه ــة  ع ــن عطي ــح اب وأفص
ــك()))). ــوٍك إىل مال ــق، وممل ــوٍق إىل خال ــة خمل ــي إضاف ــت، وه ــًا للبي ترشيف

 البيت احَلرام:	- 

ُوِصَف البيت بلفظة )احلرام( يف موضعن من القرآن العظيم:

األول: يف قوله تعاىل: چڭ  ڭ ڭ  ڭچ ]املائدة:2[.

الثاين: يف قوله تعاىل: چٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ ]املائدة:97[. 

ــراَم  ــَت احل ي ب : )إنَّ ال ــرشي  ــال الزخم ق
ــى  ــدح، ال ع ــة امل ــى جه ــاٍن ع ي ــُف ب ــا، عط هن
فــة كذلــك()))). ــيء الصِّ جهــِة التَّوضيــح، كا جت

ــال  ــرَّم، ق ــى امُلح ــدر بمعن ــرام مص واحل
ــاٌء  ــة[ أس ــا ]أي: الكعب : )وهل ــنجاري  الس
بيــُت احلــرام؛ ألن اهلل تعــاىل  كثــرٌة، منهــا: ال
مــه، واملــراُد بتعظيمــه تعظيــُم  مــه وعظَّ حرَّ

ــرم()))). ــائر احل س

م:د-   البيت املُحرَّ

ــه  ، يف قول ــم  ــان إبراهي ــى لس ــاء ع ج
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ــاىل: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  تع
ڑ ڑ کچ ]إبراهيــم:37[.  ُوِصــَف  ژ
ــول  ــم مفع ــو اس ــرَّم( ـ وه ــظ )امُلَح ــت بلف بي ال
ــه  ــع وصف ــة م الل ــق يف الدَّ ــف يتَّف ــو وص ـ وه

ــرام(. ــظ )احَل بلف

والفرق بني الَوْصَفني: 

ــه - 1 ي م( ف ــرَّ ــول )املَُح ــم املفع ــف باس  أن الوص
ــرِّم، أي:  ــذي ُح ــت ال بي ــه ال ــى أن ــة ع دالل

ــن. ــد أن مل يك ــم بع ــه التحري ــل ل حص

ــراد أن - 2 ــرام( فامل ــدر )احَل ــف باملص ــا الوص  أم
ــه،  بتــت ل ــت قــد حصلــت، وث بي ــة ال ُحرم
ــه، مــن غــر التفــاٍت واهتــاٍم  واســتمرت في
ِجــه إىل  إىل وقــت احلصــول، بــل االهتــام ُمتَّ

ــوت واالســتمرار)))). الثب

َم  َحــرَّ اهلل  م؛ )ألنَّ  باملَُحــرَّ وْصِفــِه  وســبب 
ــه  ــا حول ــل م ــه، وَجَع ــاون ب ــه والته ــرَُّض ل التَّع
ــه مل يــزل ممنَّعــًا عزيــزًا هيابــه  َحَرمــًا ملكانــه، أو ألنَّ
ــه أن  م الــذي حقُّ كلُّ جبــار، كالــيء امُلَحــرَّ
ــل  ــة ال حي ــم احلرم ــرتٌَم عظي ــه ُم ــب، أو ألنَّ َتنَ ُيْ
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ــِرَم عــى الطوفــان، أي: ُمنَِع  ــه ُح انتهاكهــا، أو ألنَّ
ــم  ــَق منــه فل ي عتيقــاً؛ ألنــه أُْعتِ منــه، كــا ُســمِّ

ــه()1)).  ــَتْوَل علي ْس ُي

هـ- البيت العتيق:

ــن  ــق يف آيت ــت بالعتي بي ــف ال ــاء وص ج
ــم: ــرآن الكري ــن الق ــن م كريمت

چۓ  تعــاىل:  قولــه  يف  األُوىل: 
]احلــج:29[. ڭچ   ڭ 

ڃ ڃ چ   الثانيــة: يف قولــه تعــاىل: چ
]احلــج:33[. چ  چچ 

سبب وصفه بالعتيق:

ة أقــوال يف ســبب  ذكــر العلــاء عــدَّ
ــو  ــى النح ــي ع ــق، وه ــت بالعتي بي ــف ال وص

ــايل: الت

يف - 1 والعتيــق  لِِقَدمــه))))،  بذلــك؛  َي  ُســمِّ
ــال:  ــن كلِّ يشء، يق ــم م ــو القدي ــة: ه اللغ
ــق أي: قديــم))))،  ــق، ودينــار عتي ســيف عتي

ڳ  ڳ  ڳ  تعــاىل:چڳ  قولــه  ويؤيــده 
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ــو  ــران:96[. فه ڱ ڱ  ڱ چ ]آل عم
ــد()))). ــع التعبُّ ــدم مواض )أق

مــن - 2 أعتقــه  تعــاىل  اهلل  ألن  بذلــك؛  َي  ُســمِّ
ــْر  ْظَه ــم َي ــه، فل ب ــوا إىل ختري اجلبابــرة أن يصل
ْط عليــه إالَّ َمــْن  َســلَّّ عليــه جبــار، ومل ُي

مــه وحيرتمــه )))). ُيَعظِّ

تؤيــد  ــي  الت التارخييــة  احلــوادث  ومــن 
ــم  : )ك ــان  ــو حي ــه أب ــا قال ــى: م ــذا املعن ه
ــٌع  بَّ ــَده ُت ــه اهلل؟ قَص ــه فأهلك ي ــار إل ــاٍر س جب
ــار عليه  ليهدمــه فأصابــه الفالــج، فأشــار األخي
ــه  ــه، فرتك ــه َربُّ يمنع ــوا: ل ــه، وقال ــفَّ عن أن يُك
ــاه، وقَصــَده أبرهــُة  ــْن كس ــو أول َم ــاه، وه وكس
ــا	 فلــم يقصــد  فأصابــه مــا أصابــه، وأمــا احَلجَّ
ــُن  ــه اب ــن ب ــت، لكــن حتصَّ بي ــليَط عــى ال س التَّ

ــاه()))). ــم بن ــه، ث ــال إلخراج ــر فاحت الزب

، قــال ابــن - 3 َي بذلــك؛ ألنــه مل ُيْملــك َقــطُّ ُســمِّ
ــم عــى اهلل؛  ــه كري ــل: ألن : )وقي ــرة  ظه
ــِق اهلل،  ــٌك ألحــٍد مــن َخْل ــه ُمْل ي ــِر عل ــه مل َيْ ألن
ــُت  ي ــُت فــالن، وإنــا يقــال: ب ي فــال يقــال: ب
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ــد هــذا املعنــى ابــن عاشــور  اهلل()))). وأكَّ
ــر  ر غ ــرَّ ــق: امُلَح ــث قــال: )والعتي  حي
ــق؛ يف  ــد العتي َه بالعب ــبِّ اململــوك للنــاس، ُش
ــض  ــه تعري ــه. وفي ــٍد علي ــَك ألح ــه ال ُمْل أن
باملرشكــن إذ كانــوا يمنعــون منــه َمــْن 
ــه مرتفعــًا بــدون  ــى جعلــوا باَب يشــاؤون حت

ــاؤوا()))). ــْن ش ــه إالَّ َم ــالَّ يدخَل در	؛ لئ

فيــه - 4 ْعِتــُق  َي تعــاىل  اهلل  ألنَّ  بذلــك؛  َي  ُســمِّ
ــار))))،  ــني مــن العــذاب ومــن الن رقــاب املذنب
ُمْفِعــٍل، أي:  بمعنــى  )فعيــل  والعتيــق: 
ــاق  ــب اإلعت َس ــن، وَن ب ــاب املذن ــق رق ُمْعتِ
ــه جمــازاً، إْذ بزيارتــه والطــواف بــه حيصــل  ي إل
اإلعتــاق، وينشــأ عــن كونــه ُمْعتِقــًا أن يقــال 

ــن()))). ــاب املذنب ــه رق ــق في ــه: يعت في

؛ أَنَّ  ــَة  ــن َعائَِش ــاء ع ــا ج ــده: م ويؤي
، َفَقــاَل:  ــٍر  َدَخــَل عــى َرُســوِل اهللَِّ  ْك ــا َب َأَب
َي  ــمِّ ــٍذ ُس ْوَمئِ َي ــارِ( َف ــَن النَّ ــُق اهللَِّ ِم ي ــَت َعتِ )َأْن

ــا)1)). ًق ي َعتِ

ــده: - 5 ــه، ويؤي ــه وَجوَدت ــك؛ لرشف َي بذل ــمِّ ُس
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ــم  ــة: الكري ــق يف اللغ ــاين العتي ــن مع أن م
ــم:  ــل للكري ــد قي ــن كلِّ يشء، وق ــع م الرائ
ــه  ــق يف وج ــن العت ــا أب ــال: م ــق، ويق عتي
عتيقــة:  وامــرأة  الكــرم.  يعنــي:  فــالن، 

ــة)))). ــة كريم مجيل

ــكلِّ  ــق ل ــميته بالعتي ــن تس ــع م وال مان
ــول  ــو الق ــواب ه ــوال بالصَّ ــن أَوىل األق ــر؛ لك ــا ذُكِ م

ــه. ــًا لِِقَدِم ــمي عتيق ــه س ــو أن األول؛ وه

: )قولــه تعــاىل:  قــال الشــنقيطي 
املــراد  يف  ؛  ڭچ  ڭ  چۓ 

أقــوال:  ثالثــة  للعلــاء  هنــا  بالعتيــق 

ــدم  ــه أق ــم، ألن ــه القدي ــراد ب األول: أن امل
ــد.  ــع التعب مواض

الثاين: أن اهلل أعتقه من اجلبابرة. 

الثالث: أن املراد بالعتق فيه الكرم.

القديـــَم عتيقـــًا  ي  ُتســـمِّ والعـــرب 
وعاتقـــاً... 

ــى أن  ــاب اهلل، ع ــن كت ــة م ــت آي ــد دلَّ وق
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ــي  ــم األول، وه ــى: القدي ــة بمعن ــق يف اآلي العتي
قولــه تعــاىل: چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  
املعنيــن  أن  مــع  عمــران:96[.  ]آل  چ  ڱ 
القــرآن دلَّ  ، ولكــن  اآلَخَريــن كالمهــا حــقٌّ
ــرآُن  ــه الق ــرَّ ب ــا ُيَف ــر م ــا، وخ ْرن ــا ذََك ــى م ع

ــرآن()))).  الق

: قادِس:
ً
ثانيا

قــال  )َقــاِدس(،  الكعبــة  أســاء  ومــن 
ــى قادِســاً())))،  ــُت ُيْدَع ي ب : )وكان ال ــي  األزرق
ــه:  ــك بقول ــى ذل ــور  ع ــن منظ ــصَّ اب ون
ــوٌذ  ــو مأخ ــرام()))). وه ــُت احل ي ب ــادُِس: ال )والق
ي  مــن التقديــس، أي: التَّطهــر، ومنــه ُســمِّ
ــر،  س: امُلَطهَّ وســاً. ومنــه: امُلَقــدَّ وس ُقدُّ الُقــدُّ

الطاهــر)))).  والقــادس: 

ــاً؛  يت قادس ــمِّ ــة ُس ــود: أنَّ الكعب واملقص
ــوب()))). ن ــن الذُّ ــر م ــا ُتَطهِّ )ألهن
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: ناذِر:
ً
ثالثا

ــه  ــاِذر(، نــصَّ علي ــة )َن ومــن أســاء الكعب
ــاً،  ــى قادس ــُت ُيدع ي ب ــه: )وكان ال ــي بقول األزرق
بذلــك؛  الكعبــة  وســميت  نــاذراً()))).  وُيدعــى 
ــم  ــيء اس ــره، وجم يهــا اهلــدي وغ ــَذُر إل ــه ُينْ )ألن

ــز()))).  ــول جائ ــى املفع ــل بمعن الفاع

: نادِر:
ً
رابعا

قــال  )َنــاِدر(،  الكعبــة  أســاء  ومــن 
ــُة مــن الذهــب  ــْدَرُة: الِقْطَع : )والنَّ ــري  األزه
ــان:  ــاِدَرُة الزَّم ــِدن()))). )ون ــد يف امَلْع ــة توج والفض

وحيــد العــر()1)).

ــُه َنــْدرة، ويف النَّــْدرة،  َي وجــاء يف اللســان: )َلِق
والنَّــَدرة، وَنــَدرى، والنَّــَدرى، ويف النَّــَدَرى أي: 
ُتــه يف  ْي فيــا بــن األيــام. وإْن ِشــْئت ُقــْل: َلِق
َنــَدَرى بــال َألِــٍف والم. ويقــال: إنــا يكــون 
ذلــك يف النَّــْدرة بعــد النَّــْدرة إذا كان يف األحايــن 

ــرة()))).  م
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واخلالصــة: أن الكعبــة ســميت بنــادر؛ 
ــن  ــْدرة، )أي: ب يهــا يف النَّ ــرب كانــت تأت ألنَّ الع
ــكلها  ــث ش ــن حي ــادرة م ــي ن ــام()))). وه األي
ــك  ــا بذل ــا وتفرده ــا وفضائله ــا ومكانته وبنياهن

 .((( كله)

ة:
َّ
نِي

َ
: الب

ً
خامسا

ــن  ــال اب ــة(، ق يَّ ِن َب ــة )ال ــاء الكعب ــن أس وم
ــة؛  ــة: الكعب ل ي ــى َفِع ــة، ع يَّ نِ َب : )وال ــور  منظ

 .(((() ــيٍّ نِ ْب ــي أرشُف َم ــا إذ ه لرشفه

ــال:  ــرور  ق ــن مع ــرباء ب ــث ال ويف حدي
ــٍر ـ يعني:  ــي بَِظْه ــَة ِمنِّ يَّ نِ َب )َرأَْيــُت أاَلَّ أَدََع َهــِذه اْل

َهــا()))). ْي ــَة ـ َوأَْن أَُصــيِّ إَِل َب اْلَكْع

ــى  ــت ُتْدَع : )وكان ــر  ــن األث ــال اب ق
ــَر  ــه بناهــا، وقــد َكُث ؛ ألنَّ ــة إبراهيــم  َبنِيَّ

ــة()))).  يَّ نِ َب ــذه ال ــربِّ ه ــُمهم ب َس َق
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وار:
ّ
: الد

ً
سادسا

بضــم  )الــّدوار(  الكعبــة  أســاء  ومــن 
ــن  ــن اب ــور ع ــن منظ ــل اب ــا، ونق ــدال وفتحه ال
ــرام))))،  ــت احل بي ــاء ال ــن أس ــدوار م ــيده أنَّ ال س
حــول  وران  الــدَّ إىل  يعــود  التســمية:  وســبب 
ــة  ار صيغ ــر، وَدوَّ ــع دائ وار مج ــدُّ ــة، )فال الكعب
بطــن كثــرُة دوران  مبالغــة، فاجتمــع يف الضَّ

الطائفــن حــول الكعبــة()))).

وار:  )الــدَّ أنَّ  منظــور   ابــن  ــر  وذََك
ــه، يعلــون موضعًا  صنــم كانــت العــرب تنصب
نــم  حولــه يــدورون بــه... واألشــهر يف اســم الصَّ
ــو مــن  ــم، فه وار، بالض ــدُّ ــا ال َدوار، بالفتــح، وأمَّ

ــرأس()))). ُدوار ال
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ة: 
َ
ل
ْ
: القِب

ً
سابعا

ڃ  ڃ  چڃ  تعــاىل:  اهلل  قــال 
)التــي  أي:  ]البقــرة:143[.  چچ  چ   چ 
ــاىل:  ــه تع ــة؛ كقول ــي الكعب ــا، وه ــت عليه أن
أي:  عمــران:110[،  ]آل  ٺچ  ٺ  چٺ 

الكعبــة)))). فالقبلــة هنــا هــي:  أنتــم()1)). 
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احلواشي

))) انظــر: احلــرم املكــي الرشيــف واألعــام املحيطــة بــه دراســة تارخييــة وميدانيــة، د. عبــد امللــك بــن دهيــش )ص))(؛ 
مكــة املكرمــة تاريــخ ومعــامل، حممــود حممــد محــو )ص1)(.

))) انظر: تفسري املاوردي، ))/))(. تفسري الطربي، ))/))(. 

ــرازي  ــري، لل ــري الكب ــرازي )ص)))(. التفس ــاح، لل ــار الصح ــور ))/)))(. خمت ــن منظ ــرب، الب ــان الع ــر: لس ))) انظ
.)((/(((

))) أخبار مكة، ))/)))ـ1))(.

))) مجهرة نسب قريش وأخبارها، الزبري بن بكار )ص))(. 

))) انظر: لسان العرب، ))/)))(. فتح الباري، البن حجر ))/)))(.

))) انظر: الكعبة املرشفة دراسة حتليلية للخصائص التصميمية، د. حييى حممد وزيري )ص))(. 

))) رشح النووي عىل صحيح مسلم، ))/))(.

ــْل نــاذَج ذلــك يف أرقــام آيــات الســور التاليــة: )البقــرة:)))، )))، )))(؛ )آل عمــران:))ـ))(؛ )األنفال:))(؛  ))) تأمَّ
ــج:))(؛ )قريش:)(. )احل

ْل ناذَج ذلك يف أرقام آيات السور التالية: )البقرة:)))(؛ )إبراهيم:))(؛ )احلج:))(. )1)) تأمَّ

ْل ناذَج ذلك يف أرقام آيات السور التالية: )املائدة:))(؛ )احلج:))، ))(؛ )الطور:)(. )))) تأمَّ

)))) فتح القدير، للشوكاين ))/))(.

ــْل نــاذَج ذلك يف أرقــام آيات الســور التاليــة: )البقــرة:)))، )))، )))(؛ )آل عمــران:))ـ))(؛ )األنفال:))(؛  )))) تأمَّ
ــج:))(؛ )قريش:)(. )احل

رس اللغوي، أ. د. رياض بن حسن اخلوام )ص))(. )))) انظر: أساء الكعبة املرشفة يف الدَّ

)))) اجلامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الرشيف، )ص))(.

)))) املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ))/)1)(.

)))) الكشاف، ))/)))(.

)))) منائح الكرم يف أخبار مكة والبيت ووالة احلرم، للسنجاري ))/)))(.
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رس اللغوي، )ص1)(. )))) انظر: أساء الكعبة املرشفة يف الدَّ

)1)) الكشاف، ))/)))(.

)))) انظر: معاين القرآن، للنحاس ))/)1)(؛ الكشاف، ))/)))(.

)))) انظر: هتذيب األساء، للنووي ))/)))(؛ لسان العرب، البن منظور )1)/)))(.

)))) أضواء البيان، للشنقيطي ))/)))(.

)))) انظر: دالئل النبوة، للبيهقي ))/)))(؛ تفسري البغوي، ))/)))(؛ تفسري الثعلبي،))/1)(.

)))) البحر املحيط، أليب حيان ))/)))(.

)))) اجلامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الرشيف، )ص))(.

)))) التحرير والتنوير، البن عاشور )))/1))(.

)))) انظر: املحرر الوجيز، البن عطية ))/)))(؛ تفسري القرطبي، )))/))(.

)))) البحر املحيط، ))/)))(؛ روح املعاين، لآللويس )))/)))(.

)1)) رواه الرتمــذي، ))/)))(، )ح))))(؛ وابــن حبــان يف )صحيحــه(، )))/)))(؛ واحلاكــم يف )املســتدرك(، 
))/1))(، )ح))))( وقــال: )صحيــح اإلســناد، ومل خيرجــاه(. وصححــه األلبــاين يف )صحيــح ســنن الرتمــذي(، 

)ح))))(.  ،)(1(/((
)))) انظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، البــن فــارس ))/1))(؛ النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، البن األثــري ))/)))(؛ 

ــان العرب، )1)/)))(. لس
)))) أضواء البيان، ))/)))(.

)))) أخبار مكة، ))/1))(؛ هناية األرب يف فنون األدب، للنويري ))/)))(.

)))) لسان العرب، ))/1))(.

ــة، البــن  ــان تلبيــس اجلهمي ــاء البيــت الرشيــف، )ص11)(؛ بي )))) انظــر: اجلامــع اللطيــف يف فضــل مكــة وأهلهــا وبن
ــة ))/)))(. تيمي

)))) معجم ما استعجم، للبكري ))/1))(.

)))) أخبار مكة، ))/1))(.
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)))) أساء الكعبة املرشفة يف الدرس اللغوي، )ص))(.

)))) هتذيب اللغة، )))/))(؛ لسان العرب، ))/11)(.

)1)) القاموس املحيط، )ص)))(.

)))) لسان العرب، ))/)))(.

)))) القاموس املحيط، )ص)))(.

)))) انظر: أساء الكعبة املرشفة يف الدرس اللغوي، )ص))(.

)))) لسان العرب، )))، ))(.

)))) رواه أمحــد يف )املســند(، ))/)))(، )ح)))))(؛ وابــن خزيمــة يف )صحيحــه(، ))/)))(، )ح)))(؛ وابــن حبــان 
ــند،  ــو املس ــال حمقق ــري(، )))/))(، )ح)))(. وق ــرباين يف )الكب ــه(، )))/)))(، )ح))1)(؛ والط يف )صحيح

)))/))(، )ح)))))(: )حديــث قــوي، وهــذا إســناد حســن(.
)))) النهاية يف غريب احلديث واألثر، ))/)))(.

)))) انظر: لسان العرب، ))/)))(.

)))) أساء الكعبة املرشفة يف الدرس اللغوي، )ص))(.

)))) لسان العرب، ))/)))ـ)))(.

)1)) تفسري البغوي، ))/)))(.

)))) انظر: الكشاف، ))/)))(؛ 
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