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بيت هللا الحرام وِقْبَلـة المسـلمين؛ ٕاليهـا يتجهـون وبهـا  الَكْعـَبة
. وهـي حـرم ٓامـن فـي بلـد ٓامـن. وٕاليهـا يـٔاتون مـن كـل فـج عميـق يطوفـون،

ٕابراهيم في مكانها المعروف بقلـب مكـة المكرمـة  رفع قواعدها ٔابو األنبياء
ٔامـره الحـق  وبعـدها. ابنـه ٕاسـماعيل بٔامر هللا واختياره، وساعده فـي ذلـك

ليحجــوا هــذا  تبــارك وتعــالى، كمــا يحكــي القــرٓان، ٔان ينــادي فــي النــاس
ن فـي النــاس بــالحج يـٔاتوك البيـت ويــزوروه رجــااًل وعلـى كــل ضــامٍر  ﴿ؤاّذِ

ثــم ليقضــوا تفــثهم  ...﴿ ٕالــى قولــه تعــالى ﴾...يــٔاتين مــن كــل فــج عميــق
  .٢٩ - ٢٧: الحج وليوفوا نذورهم وليّطوفوا بالبيت العتيق﴾

ـــب الشـــكل، مبنـــيٌّ بالحجـــارة الصـــلبة والكعبـــة ويبلـــغ  .بنـــاء مكعَّ
م ١٠م وطول ضلعها الذي فيه الميزاب والضـلع الـذي يقابلـه ١٥ارتفاعها 

 .م١٢وطول الضلع الذي فيه الباب والذي يقابله  سم،١٠و 
ولــذلك  قــديًما بٔانهــا بنايــة مكعبــة، الكعبــة وقــد وصــف المؤرخــون

قبــل اإلســالم  الكعبــة كانــت .لكعبــةا ٔاطلــق علــى البيــت الحــرام اســم
علــى بعــض مــن غيــر  بخمســة ٔاعــوام صــنًما، ٔاي حجــارة وضــعت بعضــها

كانــت تســعة ٔاذرع مــن عهــد ٕاســماعيل، ولــم : مــالط، فــوق القامــة، وقيــل
وكــان ٔاول مــن عمــل لهــا . لهــا ســقف وكــان لهــا بــاب ملتصــق بــاألرض يكــن

. ه بالــذهبعبــد المطلــب باًبــا مــن حديــد حــالّ  غلًقــا هــو تبــع، ثــم صــنع لهــا
 .الكعبة وهو ٔاول ذهب ُحلّيت به

   َتْسِمَيُة الكعبة
 

الكعبـة مـن الشـيء المكّعـب، وتسـمى الكعبـة  :الكعبة فـي اللغـة العربيـة
لعلوهـا ونتوئهـا، وتسـمى بالبيـت  لتكعيبها وهو تربيعها وقيل االسمبهذا 

  . العتيق، والبيت الحرام
يت الكعبة كعبةً  عـًا و مكعبـًا تقريبـًا ، َو َقـْد ُرِوَي لكونهـا بنـاًء  ُسِمّ ُمربَّ

ُه  نَّ َما: " أَ نَّ َهـا إِ نَّ َعـًة اِلَٔ َعـٌة َو َصـاَرْت ُمَربَّ َهـا ُمَربَّ نَّ َيْت َكْعَبـًة اِلَٔ َبْيـِت  ُسـِمّ
ْ
ِبِحـَذاِء ال

َبْيُت 
ْ
ٌع َو َصاَر ال َمْعُموِر َو ُهَو ُمَربَّ

ْ
ُه ِبِحـَذاِء ا ال نَّ عًا اِلَٔ َمْعُموُر ُمَربَّ

ْ
َعـْرِش َو ُهـَو ال

ْ
ل

ـٌع َو َصـاَر  ْسـاَلُم  ُمَربَّ ِٕ
ْ
ِتـي ُبِنـَي َعَلْيَهـا اال َكِلَمـاِت الَّ

ْ
نَّ ال عـًا اِلَٔ َعـْرُش ُمَربَّ

ْ
ْرَبـٌع َو  ال أَ

الَّ  َلَه إِ ِه َو اَل إِ َحْمُد ِللَّ
ْ
ِه َو ال ْكَبُر  ِهَي ُسْبَحاَن اللَّ ُه أَ ُه َو اللَّ   . " اللَّ

 موضــــــــــــعين القــــــــــــرٓان فــــــــــــي فــــــــــــي" الكعبــــــــــــة " و قــــــــــــد ُذِكــــــــــــَرت لفظــــــــــــة 
ـْيَد  * ِذيَن ٓاَمُنوْا اَل َتْقُتُلـوْا الصَّ َها الَّ يُّ ـًدا  َيا أَ َتَعِمّ نـُتْم ُحـُرٌم َوَمـن َقَتَلـُه ِمـنُكم مُّ َوأَ

ْثُل َما َقَتَل  َكْعَبـِة  َفَجَزاء ِمّ
ْ
نُكْم َهْدًيا َبـاِلَغ ال َعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمّ  ِمَن النَّ

ـاَرٌة طَ  فَّ ْو كـَ َيـُذوَق َوَبـاَل أَ و َعـْدُل َذِلـَك ِصـَياًما ِلّ ْمـِرِه َعَفـا الّلـُه  َعـاُم َمَسـاِكيَن أَ أَ
ـا َسـَلف َوَمـْن َعـاَد َفَينـَتِقُم الّلـُه ِمْنـهُ   {٩٥-المائـدة{َوالّلـُه َعِزيـٌز ُذو اْنِتَقـاٍم  َعمَّ

َكْعَبـةَ  *
ْ
ـ َجَعـَل الّلـُه ال ـاِس َوالشَّ لنَّ َحـَراَم ِقَياًمـا ِلّ

ْ
َبْيـَت ال

ْ
َهـْدَي ال

ْ
َحـَراَم َوال

ْ
 ْهَر ال

ـَماَواِت  نَّ الّلـَه َيْعَلـُم َمـا ِفـي السَّ َقاَلِئَد َذِلَك ِلَتْعَلُموْا أَ
ْ
نَّ  َوال ْرِض َوأَ َوَمـا ِفـي االَٔ

  }٩٧-المائدة{َعِليٌم  الّلَه ِبُكِلّ َشْيٍء 

  أســـــماء الكعبـــــة فـــــي القـــــرآن
   :رٓان، وهئاسماء ُتعَرُف بها، وهذه األسماء وردت في الق للكعبة عدة

نــُتْم ُحــُرٌم َوَمــن َيــا: لكعبـةا ــْيَد َوأَ ــِذيَن ٓاَمُنــوْا اَل َتْقُتُلــوْا الصَّ َهــا الَّ يُّ َقَتَلــُه  أَ
َعِم  ْثــُل َمــا َقَتــَل ِمــَن الــنَّ ــًدا َفَجــَزاء ِمّ َتَعِمّ ــنُكْم  ِمــنُكم مُّ َيْحُكــُم ِبــِه َذَوا َعــْدٍل ِمّ

ــاَرٌة  فَّ ْو كـَ َكْعَبــِة أَ
ْ
َيــُذوَق  َهــْدًيا َبــاِلَغ ال و َعــْدُل َذِلــَك ِصــَياًما ِلّ َطَعــاُم َمَســاِكيَن أَ

ْمـِرِه َعَفـا ـا َسـَلف َوَمـْن َعـاَد َفَينـَتِقُم الّلـُه ِمْنـُه َوالّلـُه َعِزيـٌز ُذو َوَبـاَل أَ  الّلـُه َعمَّ
   }٩٥-المائدة{اْنِتَقاٍم 

َبْيـــَت َمَثاَبـــةً : البيـــت 
ْ
ْذ َجَعْلَنـــا ال ْمنـــًا َواتَّ  َوإِ ـــاِس َوأَ لنَّ َقـــاِم ِلّ ِخـــُذوْا ِمـــن مَّ

ى ْبـَراِهيَم ُمَصـلًّ ـَرا َبْيِتـَي  إِ ن َطِهّ ْسـَماِعيَل أَ ْبـَراِهيَم َوإِ َلـى إِ ِللطَّـاِئِفيَن   َوَعِهـْدَنا إِ

ــُجودِ   ــِع السُّــــــــ ــاِآِفيَن َوالرُّآَّــــــــ ــرة{َواْلَعــــــــ  }١٢٥-البقــــــــ

وَّ : العتيــق  البيــت  َيطَّ
ْ
ُيوُفــوا ُنــُذوَرُهْم َول

ْ
ــَثُهْم َول َيْقُضــوا َتَف

ْ
َبْيــِت  ُفــواُثــمَّ ل

ْ
ِبال

َعِتيِق 
ْ
   }٢٩-الحج{ال

ـِذيَن : المسـجد الحـرام  َهـا الَّ يُّ ـْهَر  َيـا أَ ـوْا َشـَعٓاِئَر الّلـِه َواَل الشَّ ٓاَمُنـوْا اَل ُتِحلُّ
َحــَراَم َوالَ 

ْ
َحــَراَم َيْبَتُغــوَن  ال

ْ
َبْيــَت ال

ْ
ــيَن ال َقآلِئــَد َوال ٓاِمّ

ْ
َهــْدَي َواَل ال

ْ
ــن  ال َفْضــاًل ِمّ

ِهْم َوِرضْ  ِبّ َذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوْا َوالَ رَّ وُكْم  َواًنا َوإِ ن َصـدُّ ُكْم َشـَنٓاُن َقـْوٍم أَ َيْجِرَمنَّ
ن َحــَراِم أَ

ْ
َمْســِجِد ال

ْ
ْقــَوى َواَل َتَعــاَوُنوْا  َعــِن ال بــِرّ َوالتَّ

ْ
ــُدوْا َوَتَعــاَوُنوْا َعَلــى ال َتْعَت

نَّ اللّ  َعَلى ُقوْا الّلَه إِ
ُعْدَواِن َواتَّ

ْ
ْثِم َوال ِعَقاِب  َه َشِديُد االِٕ

ْ
    }٢-المائدة{ال

َبْيِت : البيت المعمور 
ْ
َمْعُمورِ  َوال

ْ
  }٤-الطور {ال

ْسَكْنُت ِمْن : البيت المحرم   ي أَ ِنّ َنا إِ
ِتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك  َربَّ يَّ ُذِرّ

َنا ِم َربَّ ُمَحرَّ
ْ
ْفِئَدًة  ال اَلَة َفاْجَعْل أَ َلْيِهْم ِلُيِقيُموا الصَّ اِس َتْهِوي إِ َواْرُزْقُهْم  ِمَن النَّ

ُهْم  َمَراِت َلَعلَّ   }٣٧- ٕابراهيم{َيْشُكُروَن  ِمَن الثَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقع الكعبة
المسـجد الحـرام تقريبـًا علـى شـكل حجـرة كبيـرة مرتفعـة  تقع الكعبة وسط

ارتفاعها خمسة عشر مترا وفي ضـلعها الشـرقي  البناء مربعة الشكل ويبلغ
هـي الـركن  األربعةالكعبة  ٔاركان. الباب مرتفعا عن األرض نحو مترينيقع 

العراقـي وفـي ٔاعلـى الجـدار  والـركن الشـامي والـركن اليمـاني والـركن األسود
 الشــمالي يوجــد الميــزاب وهــو مصــنوع مــن الــذهب الخــالص ومطــل علــى

  . حجر ٕاسماعيل

  بناء الكعبة
كــة وتفيــد الروايــات بناهــا هــم المالئ كمــا يعتقــد المســلمون ٔان ٔاول مــن

: وفيمـا يلـي ٔاسـماء البنـاة مـرة عبـر التـاريخ ١٢التاريخية ٔان الكعبة بنيـت 
وجــرهم  المالئكــة وٓادم وشــيت ابــن ٓادم وابــراهيم واســماعيل والعمالقــة

هـــ، والحجــاج  ٦٥وقصــي بــن كــالب وقــريش وعبــدهللا بــن الزبيــر فــي عــام 
  . هـ١٠٤٠هـ، والسلطان مراد الرابع في 74 بن يوسف في عام

  بناء قريش للكعبة
يـدخلوا فـي  قبـل الهجـرة ؤاتفقـوا ٔان ال ١٨قريش ببناء الكعبة سنة  قامت

م ومــن  ٣فقصــرت بهــم النفقــة فــٔاخرجوا مــن جهــة الحجــر  بنائهــا ٕاال طيبــاً 
مســتوى المطــاف ليــدخل الكعبــة  مميــزات بنــائهم ٔانهــم رفعــوا البــاب مــن

الكعبـــة  وســـدوا البـــاب الخلفـــي المقابـــل لهـــذا البـــاب وســـقفوا ٔارادوهمـــن 
متـر بعـد  ٨.٦٤وجعلوا لها ميزابا يسكب في الحطيم ورفعوا بنـاء الكعبـة 

كعبة 
ال

 :
سمية 

الت
– 

الموقع 
– 

البناء
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متـر ؤاكبـر ميـزة لهـذا البنـاء مشـاركة النبـي محمـد فـي البنـاء  4.32 ان كـان
القبائــل حـول مــن  اختلفـتالحجـر األسـود بعــد مـا  بنقـل الحجـارة ووضــع

ــــه شــــر  علــــى ٔان مــــن  فــــاتفقوا ف ٕاعــــادة الحجــــر األســــود لمكانــــهســــيكون ل
ســـيدخل علـــيهم يحّكمونـــه فيمـــا بيـــنهم فكـــان ٔاول مـــن دخـــل هـــو النبـــي 

الذي حل المشكلة بطريقة ذكية، وهي ٔان يمسك شيخ كل قبيلـة  محمد
في وسـطها الحجـر األسـود ثـم قـاموا برفعهـا  طرفًا من قطعة قماش يضعوا

ووضــع الحجــر األســود  بــي محمــد،ٕالــى موضــع الحجــر األســود وتقــدم الن
 بيديــه فــي مكانــه فحــل بــذلك المشــكلة التــي كــادت تســبب حروبــًا بــين

  .قبائل العرب

   اهللا بن الزبير بناء عبد
تعرضت الكعبـة للتصـّدع ٔاثنـاء حصـار جيـوش  في عهد عبد هللا بن الزبير

بنائها ولما كان قد سمع مـن  الكعبة، فقرر عبد هللا ٕاعادةاألمويين له في 
قـريش نقصـوا  خالته عائشة ٔام المؤمنين حديثا يقول فيه النبي محمد ٔان

 من بناء الكعبة ألن ٔاموالهم قصرت بهم ؤانه لوال حداثة قريش باإلسالم
ألعــاد بنائهــا وجعــل لهــا بــابين ليــدخل النــاس مــن ٔاحــدهما وبخرجــوا مــن 

هللا بنـاء الكعبـة علـى هـذا النحـو وزاد فـي بنائهـا لتكـون  د عبـدفٔاعـا. اآلخـر
عهـد ٕابـراهيم وجعـل لهـا بـابين علـى مسـتوى  على قواعـد البنـاء القـديم فـي

 .األرض

   بناء الحجاج بن يوسف
هـ قرر عبد الملك بن مروان التخلص من عدوه و منافسـه عبـد هللا ٧٣في 
زلـة ابـن الزبيـر فـي مكـة، و الزبيـر ٕالـى األبـد، فجهـز جيشـًا ضـخمًا لمنا بـن

بـــن يوســـف، فخـــرج بجيشـــه ٕالـــى الطـــائف، و انتظـــر  ٔامـــر عليـــه الحجـــاج
الجيــوش ٕاليــه حتــى تقــوى  الخليفــة ليــزوده بمزيــد مــن الجيــوش، فتوالــت

المنجنيقــات  تمامــًا، فســار ٕالــى مكــة و حاصــر ابــن الزبيــر فيهــا، و نصــب
دامــــت علـــى جبــــل ٔابــــي قبــــيس و علــــى قعيقعـــان و نــــواحي مكــــة كلهــــا، و 

وتــــٔاثرت جــــدران الكعبــــة حــــين ســــقطت عليهــــا الحجــــارة  الحــــرب ٔاشــــهراً 
وبعـد مقتـل عبـد هللا بـن الزبيـر  المقذوفة من المنجنيق، وتزعـزع البنـاء،

بنـاء الكعبـة  واستيالء األمويين على مكة، قرر الحجـاج بـن يوسـف ٕاعـادة
ألصـــالح ماحـــدث لجـــدرانها مـــن التصـــدع، ومعلـــاًل هـــذا بـــٔان عبـــد هللا بـــن 

لفق هذا الحديث ؤانـه ٔابتـدع فـي بنـاء الكعبـة، فردهـا الحجـاج ٕالـى  يرالزب
  .قريش ما كانت عليه في عهد

   السلطان مراد العثماني
للهجــرة ،  ١٠٤٠العثمــاني ســنة ؤامــا ٓاخــر بنــاء للكعبــة فكــان فــي العصــر

وصـل  عنـدما اجتاحـت مكـة سـيول عارمـة ٔاغرقـت المسـجد الحـرام، حتـى
قــة، ممــا ســبب ضــعف بنــاء الكعبــة، عنــدها ارتفاعهــا ٕالــى القناديــل المعل

باشا مهندسين مهـرة، وعمـااًل يهـدمون الكعبـة، ويعيـدون  ٔامر محمد علي
كاملــة، وكلفهــم ذلــك ٔامــواال باهظــة،  بناءهــا، واســتمر البنــاء نصــف ســنة

  .حتى تم العمل

   الحجر األسود
يوجد في الجنوب الشرقي من الكعبة حجر ثقيل بيضـاوي الشـكل ٔاسـود 

سم ويحيط به ٕاطار من الفضـة ويسـن  ٣٠ٕالى الحمرة وقطره  مائلاللون 
ويقبلـــه عنـــد ) ٔاي يلمســـه بيـــده (األســـود  لمـــن يطـــوف ٔان يســـتلم الحجـــر

فٕان لم يستطع اسـتلمه  مروره به ، فٕان لم يستطع استلمه بيده وقبلها ،
ـل ذلـك الشـيء ، فـٕان لـم) كالعصـا ومـا شـابهها ( بشيء معه  يسـتطع  وَقبَّ

وقـــد ورد فـــي الحـــديث ٔان رســـول هللا محمـــد . ده وال يقبلهـــا ٔاشـــار ٕاليـــه بيـــ
الحجــر والمقــام ياقوتتــان مــن يــاقوت الجنــة طمــس هللا نورهمــا  ٕان: قــال

وقــد ورد فــي " مــا بــين المشــرق والمغــرب  ولــوال ٔان طمــس نــورهم ألضــاء
بياضــا مــن اللــبن  الحــديث ٔايضــًا ٔان الحجــر األســود نــزل مــن الجنــة ٔاشــد

  .فسودته خطايا بني ٓادم

   اإلطار الفضي
بالفضــة ثــم تتــابع  األســودعبــدهللا بــن الزبيــر ٔاول مــن ربــط الحجــر  كــان

من الفضـة كلمـا ٔاقتضـت الضـرورة وفـي شـعبان  الخلفاء في عمل االطواق
جديـدًا مـن الفضـة وقـد  هـ وضع الملك سعود بن عبد العزيز طوقـاً ١٣٧٥

  ..هـ1422 تم ترميمه في عهد الملك فهد بن عبد العزيز في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الملتزم
وهـو موضـع . ومقداره نحـو متـرين وهو مابين الحجر األسود وباب الكعبة

والــذراعين  ٕاجابــة الــدعاء ويســن بــه الــدعاء مــع ٕالصــاق الخــدين والصــدر
والكـفين كما ورد ٔان عبدهللا بن عمرو بن العاص طـاف وصـلى ثـم اسـتلم 

اليـه ثـم قـال قام بين الحجر والباب فالصق صدره ويديه وخـده  الركن ثم
: وقـال ٔابـو الزبيــر ). سـنن ابــن ماجـة(، )يفعـل هكـذا رٔايـت رسـول هللا: (

بـن الزبيـر مـا يلتزمونـه وقـال  رٔايت عبدهللا بـن عمـر وابـن عبـاس وعبـدهللا
فيــدعو هللا  ٕانســانٔان مــابين الحجــر والبــاب ال يقــوم فيــه : ابــن عبــاس مــا 

 ٢٣٠للفــاكهي ) ٔاخبــار مكــة.(ٕاال رٔاى فــي حاجتــه بعــض الــذي يحــب بشــيء
  .حسن بٕاسناد

  الرئيسيباب الكعبة 
متــر وعرضــه  ٣.٠٦وارتفــاع البــاب  ٢.٥يرتفــع عــن ٔارض المطــاف بحــوالي 

عبـــدالعزيز  متـــر والبـــاب الموجـــود اليـــوم هديـــة الملـــك خالـــد بـــن ١.٦٨
ـــــغ مقـــــدار الـــــذهب ـــــذهب حيـــــث بل ـــــم صـــــنعه مـــــن ال  يرحمـــــه هللا وقـــــد ت

بتكلفـــة  ٩٩.٩٩كيلـــو جـــرام عيـــار  ٢٨٠للبـــابين حـــوالي  المســـتخدم فيـــه
  .لایر عدا كمية الذهب ٔالف ٤٢٠مليونا و  ١٣اجمالية بلغت 

   أركان الكعبة
جــاءت باعتبــار اتجاهاتهــا األربــع تــارًة ، وجــاءت  ٔامــا تســمية األركــان فقــد

 . باعتبار خصوصية ٔاخرى فيها تارة ٔاخرى 
الــركن وهــو الــذي يكــون بجــوار بــاب الكعبـــة و وهــو : الــُركن الشــرقي  -١

بئــر زمــزم تقريبــًا ، و ُيســمى بــالركن الشــرقي لكونــه باتجــاه المشــرق  ُيقابــُل 
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ى ـٌت فيـه ومنـه  تقريبًا ، و ُيسمَّ ٔايضًا بالركن األسود ألن الحجر األسـود ُمَثبَّ
  .الكعبة يبدٔا الطواف حول

ـــُركن العراقـــي   -٢ شـــرقي حســـب جهـــة وهـــو الـــركن الـــذي يلـــي الـــركن ال: ال
ى بـالركن الشـمالي لمواجهتـه للشـمال تقريبـًا  الحركة في الطـواف ، و ُيسـمَّ

       علــى الجانــب الشــرقي مــن ِحْجــِر ٕاســماعيل،  ، و هــو الــركن الــذي يكــون
ى ٔايضا بالركن العراقي لكونه باتجاه   . العراق و ُيسمَّ

ـــُركن الغربـــي  -٣ ـــركن الشـــمالي حســـب: ال ـــذي يلـــي ال ـــركن ال جهـــة  وهـــو ال
ى بالركن الغربـي لمواجهتـه للمغـرب تقريبـًا ،  الحركة في الطواف ، و ُيسمَّ

ى ٔايضــاً  بــالركن الشــامي لكونــه باتجــاه الشــام ، و هــو الــُركن الــذي  و ُيســمَّ
  . ِحْجِر ٕاسماعيل يكون على الجانب الغربي من

الحركة  وهو الركن الذي يلي الركن الغربي حسب جهة :الُركن اليماني  -٤
ى بــــالركن الجنــــوبي لمواجهتــــه للجنــــوب تقريبــــًا،           فــــي الطــــواف ، و ُيســــمَّ

ى   . ٔايضا بالُمستجار و ُيسمَّ

   داخل الكعبة
الكعبــــة ريــــح طيــــب مــــن خلــــيط المســــك والعــــود  يوجــــد بــــداخل: ٔاوال

ويســتمر مفعولــه طــوال  والعنبرالــذي يســتخدم بكميــات كبيــرة لتنظيفهــا
  .العام
الوســط، ٔامــا  تغطــى ٔارضــية الكعبــة برخــام مــن اللــون األبــيض فــي: ثانيــا

األطــراف التـــي يحــددها شـــريط مــن الرخـــام األســود فهـــي مــن رخـــام الـــروزا 
ٔامتـار دون ٔان يالصـق  ٤الذي يرتفع ٕالى جدران الكعبة مسـافة  (الوردي(

دار الرخـامي حتـى السـقف من الج -المسافة المتبقية  ٔاما. جدارها األصلي
) ٔاو ستائر من اللون الـوردي(األخضر  الكعبة فيغطيها قماش -) ٔامتار ٥(

كمـا . وتمتد حتى تغطي سقف الكعبـة المكـتوب عليه بالفضة ٓايات قرٓانية
ســـجود  توجـــد بالطـــة رخاميـــة واحـــدة فقـــط بلـــون غـــامق تحـــدد موضـــع

موضــع  بينمــا توجــد عالمــة ٔاخــرى مــن نفــس الرخــام فــي. الرســول محمــد 
الرسـول محمـد ، بطنـه الشـريف وخـده األيمـن علـى  الملتزم حيـث ٔالصـق

  ).بالملتزم ولذا سمي(الجدار رافعا يده وبكى 
السـقف  ثالثة ٔاعمدة في الوسط من الخشب المنقوش بمهارة لـدعم: ثالثا

  .ٔامتار محالة بزخارف ذهبية ٩حوالي  بارتفاع
النحــــاس والفضــــة المعلقــــة المصــــنوعة مــــن  عــــدد مــــن القناديــــل: رابعــــا

  .العثماني والزجاج المنقوش بٓايات قرٓانية تعود للعهد
 يصـل حتـى سـقف الكعبـة مصـنوع مـن األلومنيـوم) سـلم(درج : خامسـا 

  .والكريستال
 مجموعة من بالطات الرخام التي تم تجميعها مـن كـل عهـد مـن: سادسا 

  .عهود من قاموا بتوسعة الحرم المكي الشريف
لعمـــال التنظيـــف ) ليفـــت-مـــان( لـــيآ  جهـــاز رافـــعيوضـــع مـــن وقـــت آلخـــر 

تغسل  .داخل الكعبة مع مضخة ضغط عالي تعبٔا بالماء ومواد التنظيف
الكعبة من الداخل مرة واحدة فـي كـل عـام بالمـاء والصـابون ٔاوال ثـم يلـي 

جـــدرانها الداخليـــة ؤارضـــيتها بالطيـــب بكـــل ٔانواعـــه وتبخـــر  ذلـــك مســـح
  .بٔاجمل البخور 

  
  
  
  

   المطاف
قعة التي تحيط بالكعبة، وهو مكسو بالرخام، ويبدٔا الطواف مـن وهو الب
األسود، فٕان استطاع ٔان يقبله فعل، ٔاو يلمسه ٔاو يشير ٕاليـه، ثـم  الحجر

  .ويمضي ويطوف سبعة ٔاشواط حول الكعبة يجعل الكعبة على يساره

   الشاذروان
سـم،  ٥٠جدار الكعبة مكسي بالرخـام ارتفاعـه حـوالي  وهو جدار يالصق

ٔانقصتها قريش من عـرض جـدار ٔاسـاس  الشاذروان هو األرض التيؤاصل 
  .كالب الكعبة حين ٔاعيد بناؤها وقت قصي بن

  الحج
قصــــد بيــــت هللا الحــــرام ألداء مناســــك : القصــــد، واصــــطالًحا :لغــــة الحـــــج

  .مخصوصة في زمن مخصوص
علـى كـل مسـلم ومسـلمة فـي ٔاواخـر السـنة  الحـج فرضاهلل سـبحانه وتعـالى

﴿وهلل على الناس حّج البيـت مـن اسـتطاع  بقوله تعالى للهجرة،التاسعة 
وقـد حـج النبـيص حجـة اإلسـالم فـي السـنة  ٩٧: سـبيال﴾ ٓال عمـران ٕاليـه

وهو ركـن مـن ٔاركـان اإلسـالم، يتعـّين علـى المسـلم ٔاداؤه  .للهجرة العاشرة
ومـن لـم يكـن مسـتطيًعا بجسـده، وكـان . مسـتطيًعا متـى كـان بالًغـا عـاقالً 

  .المسلمين من يحج عنه وجب عليه ٔان ينيب من يملك المال

 الحـج فضـل
دعينــا  مــن ٔافضـل العبــادات؛ الشــتراك المـال والبــدن فيـه، وألننــا الحـج
فـي ٔاصـالب اآلبـاء كاإليمـان الـذي هـو ٔافضـل العبـادات،  ونحـن الحـج ٕالـى

ن في الناس بالحج ئاتوك رجااًل وعلـى كـل ضـامر يـٔاتين  :قال تعالى ﴿ؤاّذِ
وألنه يجمع كل معـاني العبـادات، فمـن  . ٢٧ :الحج ﴾من كل فج عميق

 .هللا وغزا حج فكٔانما صام وصلى واعتكـف وزكى ورابط في سبيل
عـن ٔابـي هريـرة، رضـي : وقد وردت ٔاحاديـث كـثيـرة فـي فضـل الحـج، منهـا

ٕايمــان : ٔاي األعمــال ٔافضـل؟ قــال) ص( ُسـئل رســول هللا :هللا عنـه، قــال
ثــم : الجهــاد فــي ســبيل هللا، قيــل :ثــم مــاذا؟ قــال: قيــل بــاهلل ورســوله،

وعـن ٔابـي هريـرة، رضـي هللا عنـه، . )رواه البخـاري (حـج مبـرور: ماذا؟ قال
لعمرة ٕالى العمرة كـفارة لما بينهما، والحج المبـرور :قال) ص(ٔان الرسول 

وعـــن ٔابـــي هريـــرة ٔان . )رواه البخـــاري ومســـلم( الجنـــة لـــيس لـــه جـــزاء ٕاال
ولـم يفسـق رجـع كيـوم ولدتــه  مـن حـج هلل فلـم يرفــث: قـال ) ص(الرسـول

والعمـرة  الحـج تـابعوا بـين) ص(ومنهـا قـول الرسـول . البخـاري  رواه ( ٔامـه
ينفيــان الفقــر والــذنوب كمــا ينفــي الكيــر خبــث الحديــد والــذهب  فٕانهمــا

رواه الترمذي والنسـائي  ( المبرورة ثواب ٕاال الجنة والفضة، وليس للحجة
  .)ؤاحمد بٕاسناد صحيح

  

 الحـج فوائـد
ٔانـه مـن ٔافضـل األعمـال، ؤان جـزاءه الجنـة ٕان  الحـج لنـا مـن فضـل تبـين

ؤان هللا ســـبحانه وتعـــالى يغفـــر للحـــاج ولمـــن اســـتغفر لـــه  كـــان مبـــروًرا،
الدينيــة التــي يتمناهــا المســلم ويطمــع  الحــاج، وهــذه مــن ٔاعظــم الفوائــد

باألخالق الكريمـة، ويحقـق  والحج ينفي الفقر، ويعين على االلتزام. فيها
د  والحـج. نفس بالبعد عن الفحش فـي القـول وعـن المعاصـيطهارة ال ُيعـّوِ

المسـلم علـى الصـبر وتحمـل المتاعـب ويطهـر الـنفس مـن الشـح والحــرص 
كمـا ٔان مناسـكه . ينفـق الحـاج فـي سـفره ويقـدم مـن الهـدي على المال بمـا

اآلخــر، كمــا ال يجــوز ٔاكـثرهــا ٕاال فــي مكــان  يجــوز بعضــها ٕاال بعــد الكـثيــرة ال
د المسلم على االنضباطوزمان محددي  .واالهتمام بوقته ن، تَعّوِ
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ــ علــى بٕامكــان الحــاج ٔان يحقــق بعــض المنــافع الدنيويــة األخــرى كالتجــارة  ـ
 : عملـه بـٔاداء حجـه ـ فقـد ٔابـاح هللا سـبحانه وتعـالى ذلـك بقولـه ٔاال يخـل

﴿ؤاذن في الناس بالحج ئاتوك رجااًل وعلى كل ضامر يـٔاتين مـن كـل فـج 
  .  ٢٧،٢٨ الحج منافع لهم ﴾ليشهدوا  ¦ عميق

االلتقــاء وتــدارس قضــاياهم  والحــج مــؤتمر ســنوي كبيــر يتــيح للمســلمين
والبحــث  وتبـادل اآلراء وتـدارس مـا يعتــرض الـدعوة ٕالـى هللا مـن عقبــات،

عــن الحلــول المناســبة فــي جــّو روحــي بوجــود عــدد كبيــر مــن ٔاهــل العلــم 
المســلمين التــي والمســاواة بــين  يحقــق األخــوة الحــج ٔان كمــا. والــدعوة

وقــوله  ١٠: ﴿ٕانما المؤمنـون ٕاخـوة﴾ الحجـرات : قررها هللا سبحانه بقوله
﴿يأايهــا النــاس ٕانــا خلقنــاكم مــن ذكــر ؤانثــى وجعلنــاكم شــعوًبا  :سبحــــانه

  ١٣:ٔاكرمكم عند هللا ٔاتقاكم﴾ الحجرات وقبائل لتعارفوا ٕان
ن فــي فــالغني والفقيــر والقــوي والضــعيف والحــاكم والمحكــوم كلهــم يقفــو

ــــؤدون مناســــكهم نفســــها فــــي الزمــــان والمكــــان بمالبــــس  صــــعيد واحــــد ي
  .الدنيا واحدة، بعيًدا عن الكبر والخيالء ومظاهر
 الحـج حكـم

. كـل مسـلم ومسـلمة بـالغين عـاقلين مسـتطيعين فـرض عـين علـى الحـج
العمــر، فعــن ٔابــي هريــرة، رضــي هللا  ٕاال مــرة واحــدة فــي الحــج وال يجــب

 الحــج هللا علــيكم ٔايهــا النــاس قــد فــرض :قــال) ص(عنــه، ٔان رســول هللا
ـًا،  ٔاكل عام يـا: فقال رجل . حجوا رسـول هللا ؟ فسـكت، حتـى قالهـا ثالثـ

  .)رواه مسلم (لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم): ص( فقـال النبي

 ومكانه الحـج وقـت
﴿الحـج  :للحج ٔاشهر معلومات يجوز فيها، وال يجوز في غيرها قـال تعـالى

 شــوال وذو القعــدة: وهــذه األشــهر هــي .١٩٧: ات﴾ البقــرةٔاشــهر معلومــ
ى. والعشرة األوائل من ذي الحجـة وقيـل ذو الحجـة كلـه : فـي الحـج ويـؤدَّ

  .ومزدلفة، وعرفات مكة، ومنى،

  الُعمــرة
 النبـي اعتمـر وقـد.. مخصـوص وجـه علـى البيت زيارة: وشرًعا الزيارة، لغة

ــا عمــرات؛ ٔاربــع )ص(  والعمــرة. حجتــه مــع والرابعــة القعــدة، ذي فــي ثالًث
 عظـــيم وفضـــلها ٓاخـــرين، عنـــد مؤكـــدة وســـنة العلمـــاء، بعـــض عنـــد واجبـــة

: ³ ولقولـه النبـي لفعـل عظيم ؤاجره جائز مرة من ٔاكـثر العمر في وتكرارها
 تـابعوا( وقوله. ومسلم البخاري  رواه) بينهما لما كـفارة العمرة ٕالى العمرة(

. الترمـــذي رواه) ٕالـــخ...والـــذنوب الفقـــر ينفيـــان فٕانهمـــا والعمـــرة الحـــج بـــين
  .كسعيه وسعيها كطوافه وطوافها الحج كٕاحرام العمرة وٕاحرام

 
  

  
  
  
  
  
  
  

  ..الحج والكعبة في الكتاب المقدس
  العهدين القديم والحديث

  ∗ علي ٔابو الخير/ بقلم
  

ارتبطــــــت النبــــــوات بــــــاألرض المقدســــــة واألرض المقدســــــة تشــــــمل 
الشــمالي الطبيعــي نحــو الشــام ، وهــي األرض الجزيــرة العربيــة وامتــدادها 

التــي عــاش فيهــا ٔابــو األنبيــاء ٕابــراهيم عليــه الســالم وذريتــه مــن بعــده ، ٔاي 
ٔان اإلنسان ارتبط بـاألرض المقدسـة ، ثـم جـزء مـن هـذه األرض المقدسـة 
جعــل رمــزًا للتوحيــد اإللهــي والعــدل الرســالي ، فكــان البيتــان الحــرام فــي 

  .صى في القدس الشريف مكة المكرمة والمسجد األق
ارتــــــبط الخليـــــــل بالكعبــــــة ، وتـــــــرك وراءه ٔاجيــــــااًل جـــــــاهزة للتطـــــــور 
التوحيـــدي ، فكانـــت اليهوديـــة ثـــم المســـيحية ، ومـــا بينهمـــا مـــن نبـــوات 
ممتـــدة تتطلـــب ٔان يكـــون العقـــل اإلنســـان مســـتعدًا فـــي ٔاطـــواره الممتـــدة 
ا الســتيعاب الحقــائق الكونيــة لتردهــا ٕالــى ٔاصــل واحــد ومصــدر واحــد ، لــذ

ــــوراة واالنجيــــ ــــٕان الكـتــــب الســــماوية الت ل جــــاءت بالكعبــــة والحــــج فــــي ف
، ألن كــل الــديانات الســماوية وكــل األنبيــاء جــاءوا برســالة واحــدة جنباتهــا

ـــــف التـــــوراة  علـــــى ٔالســـــنة ٔانبيـــــاء مختلفـــــين ، وبعيـــــدًا عـــــن القـــــول بتحري
واإلنجيل ؤاعمال الرسل ، فٕان بحثنا هذا يتركز في ٕايراد ما جاء عن مكة 
وعن شعائر الحج في العهدين القديم والجديد ، وسـيتطلب ذلـك ٔابحاثـًا 

األول عن سيرة ٕابراهيم في مكة المكرمة ، والثاني عـن الحـج فـي ثالثة ، 
  .والثالث عن الحج في العهد الجديدالعهد القديم ، 

  : المبحث األول 
  : سيرة ٕابراهيم في مكة المكرمة كما في العهد القديم

لـم يكـن إلبـراهيم وطـن عنـد بيـت :"  )١(يقول األستاذ عباس العقاد 
وطن السكن ٔاو وطن الـدعوة ٔاو وطـن المرعـي المقدس ، سواء نظرنا ٕالى 

، فـــالمتواتر مـــن روايـــات التـــوراة ٔانـــه لـــم يجـــد عنـــد بيـــت المقـــدس مـــدفنًا 
  .لزوجه فاشتراه بالمال من بعض الحيثيين 

ٔاما الدعوة الدينية فقد كانـت الرئاسـة فيهـا ألحبـار ٔايـل عليـون وكـان 
ن معــه ٔاتبــاع ٕابــراهيم يقــدم العشــر ٔاحيانــًا ٕالــى ٔاولئــك الرهبــان ، ومــن كــا

يخرجــون فــي طلــب المرعــي فــال بــد لهــم مــن مكــان يســيمون فــيهم ٕابلهــم 
وماشيتهم بعيدًا عن المزاحمة والمنازعة ، وهكذا كان ٕابـراهيم يميـل فـي 
ٔاكـثــر ٔايامــه كمــا تــواترت ٔابنــاؤه فــي ســفر التكــوين ، فــال يــزال متجهــًا ٕالــى 

حي ٕاليــه الجنــوب ، وهنــاك ٔاســباب دينيــة غيــر هــذه األســباب الدنيويــة تــو
لعبـــادة هللا هـــيكاًل غيـــر  حيـــث يســتطيع ٔان يتبنـــىٔان يســير ٕالـــى الجنـــوب 

الهياكــل التــي يتوالهــا الكهــان واألحبــار مــن ســادة بيــت المقــدس ٕالــى ٔايــام 
مرادفــة لكلمــة الحكمــة والمشــورة الصــادقة ، ) تيمــان(ٔارميــا وكانــت كلمــة 
اإلشـارة  فـي اللغـة العربيـة بجميـع معانيهـا ومنهـا) يمـن(وهي تقابـل كلمـة 

ٕالــى الجنــوب ، والجنــوب هــو الحجــاز ، فــي هــذا الطريــق ســلك األنبيــاء ، 
وذكرت المصادر اإلسرائيلية منهم من بلغ مدين ، وذكرت منهم مـن علـه 

  . ٔاقام في نجد ٔاو لعله ٔاقام وراءها من البالد العربية
ٕان ما ورد في التوراة عن رحلة ٕابراهيم ٕالى الحجاز ليست بالوضوح الـذي 

فــٕان اإلشــارات التــي جــاءت  –رغــم ذلــك  -غليــل الباحــث ، ولكــن  يشــفي
فــي التــوراة تؤكــد رحلــة الخليــل ٕالــى ٔارض الحجــاز ، ففــي ســفر التثنيــه علــى 

جاء الرب من سـيناء ؤاشـرق لهـم مـن سـعير  )٢(لسان موسى عليه السالم 

                                                            
  .جميع الحقوق محفوظة لموقع المكـتبة ∗
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، وســـعير ٔاو ٔارض ســـعير هـــي سلســـلة جبـــال " وتـــألأل مـــن جبـــال فـــاران 
شــرقية مــن وادى عربــة مــن البحــر الميــت ٕالــى خلــيج ممتــدة فــي الجهــة ال

وهــو جــد ســكان تلــك ( العقبــة وســميت بــذلك نســبة ٕالــى ســعير الحــروري 
) وهــو الــراجح(ٔاو ســميت نســبة ٕالــى خشــونة منظــر الــبالد كلهــا ) األراضــي

، وال تـزال القسـم ) عيبـال(والمؤرخ اإلسرائيلي بوسيفوس يسـميها جبـال 
، وكانــت يــرة العربيــة يــدعي جيبــال ة حتــى الجزالشــمالي مــن جبــل ســعير 

 )٣(حــدود ســعير تمتــد قــديمًا ٕالــى الجزيــرة العربيــة والخلــيج العقبــة جنوبــا 
ٔامــا بريــة فــاران فٔاولــة فــاران هــو جبــل النــور عنــد مكــة المكرمــة ،والبريــة 
تشمل تلك البقاع القدسة ، والذى سكن تلك البريـة هـو ٕاسـماعيل عليـه 
الســالم بعــد ٔان عــاش فيهــا الخليــل ورفــع معــه ن بنيــان الكعبــة المشــرفة 

سـيناء حيـث كلـم   فـيويكون معنـى ماجـاء بسـفر التثنيـة ٔان الـرب اشـرف  
ســعير قريبــا منبيــت لحــم حيــث ولــد  فــيعليــه الســالم ثــم اشــرف  موســى

فاران فكان يمثل بعثـة محمـد صـلى  فيالمسيح عليه السالم ،اما التألل 
والتـين والزيتــون "وهـذا يصـادق ماجـاء بـالقران الكـريم .هللا عليـه وسـلم  

،فــــالتين والزيتــــون ٕاشــــارة ٕالــــى )٤(" وطــــول ســــنين وهــــذا البلــــد األمــــين 
ر سيناء ٕاشارة ٕالى  موسى والبلد األمـين  ٕاشـارة ٕالـى البيـت المسيح اما طو 

  ) .ص(الحرام وبعثة الرسول 
"  )٥(والــدليل ٔان بريــة فــاران هــي ٔارض الحجــاز مــا جــاء فــي ســفر التكــوين 

ؤامـــا ســـاراي امـــرٔاة ٔابـــرام فلـــم تلـــد لـــه ، وكانـــت لهـــا جاريـــة مصـــرية اســـمها 
هـــاجر ، فقالـــت ســـاراي إلبـــرام هـــو ذا الـــرب قـــد ٔامســـكني عـــن الـــوالدة ، 
ادخــل علــى جــاريتي لعلــي ٔارزق منهــا بنــين ، فســمع ٔابــرام لقــول ســاراي ، 
فٔاخــذت ســاراي امــرٔاة ٔابــرام هــاجر المصــرية جاريتهــا مــن بعــد عشــر ســنين 

ٔابرام في ٔارض كنعان ؤاعطتها ألبرام رجلها زوجـة لـه ، فـدخل علـى  إلقامة
هاجر فحبلت ، ولما رٔات ٔانها حبلـت صـغرت موالتهـا فـي عنيهـا ، فقالـت 
ساراي ألبرام ظلمي عليك ، ٔانا دفعت ٕاليـك جـاريتي ٕالـى حضـنك ، فلمـا 
رٔات ٔانهـــا حبلـــت صـــغرت فـــي عينيهـــا ، قضـــي الـــرب بينـــي وبينـــك ، فقـــال 

و ذا جاريتك في يـديك ، افعلـي بهـا مـا يحسـن فـي عينيـك ٔابرام لساراي ه
فٔاذلتهـا سـاراي فهربـت فــي البريـة ، فوجـدها مـالك الــرب علـى عـين المــاء 

يـــا هـــاجر جاريـــة : فـــي البريـــة علـــى العـــين التـــي فـــي طريـــق شـــور ، وقـــال 
ٔانـــا هاربـــة مـــن وجـــه : ســـاراي مـــن ٔايـــن ٔاتيـــت وٕالـــي ٔايـــن تـــذهبين فقالـــت 

 واخضـــعيالك الـــرب ارجعـــي ٕالـــى موالتـــك مـــوالتي ســـاراي ، فقـــال لهـــا مـــ
تحـــت يـــديها ، وقـــال لهـــا مـــالك الـــرب تكـثيـــرًا ٔاكـثـــر نســـلك فـــال ُيعـــد مـــن 
الكـثرة ، وقال لها مالك الـرب هـا ٔانـت حبلـي فتلـدين ابنـا وتـدعين اسـمه 
ٕاسماعيل ألن الرب قد سمع لمـذلتك ؤانـه يكـون ٕانسـانًا وحشـيًا يـده علـى 

، ثـم قـال " ميـع ٔاخوتـه يسـكن كل واحـد ، ويـد كـل واحـد عليـه ؤامـام ج
مالك يا هاجر ال تخـافي ألن هللا : لها مالك الرب بعد ٔان ولدت ٕاسماعيل 

قــد ســمع لصــوت الغــالم حيــث هــو ، قــومي احملــي الغــالم وشــدى يــدك 
ألني سٔاجعله ٔامه عظيمه ، وفتح هللا عينيهـا فٔابصـرت بئـر مـاء ، فـذهبت 

الغـالم فكبـر وسـكن فـي ومألت القربة ماء وسقت الغالم ، وكـان هللا مـع 
  .  )٦( "برية فاران ، ؤاخذت له ٔامه زوجة من ٔارض مصر

يتضـــح مـــن التـــوراة ٕاذن ٔان الـــذي ســـكن ٔارض فـــاران هـــو ٕاســـماعيل عليـــه 
السالم ، وكان مقدمة قوله تألأل من جبل فاران ، فٔارض فاران هي ٔارض 
النـــور ، مـــع العلـــم ٔان اإلســـرائيليين دخلوهـــا مبكـــرًا بعـــد مفـــارقتهم ٔارض 

، وقـد )٨(، ثم ٔارسلو منها الجواسيس ٕالى ٔارض كنعان  )٧(التيه في سيناء 
ذكــر فـــي العهـــد القـــديم ثمانيـــة عشـــر موضــعًا مـــن المواضـــع التـــي نـــزل بهـــا 

  .شعب ٕاسرائيل مدة رحالتهم في تلك البرية 
الذي يعنينا ٔان رحلة الخليل كانـت ٕالـى الجنـوب كمـا ذكـر األسـتاذ العقـاد 

األسـفار الخمسـة مـن العهـد القـديم ، وقـد تٔاكـدت وكما تدل الروايـات فـي 

هللا :" )٩(هــذه المعــاني مــن جديــد فــي ســفر حبقــوق فقــد قــال ذلــك النبــي 
جــــاء مــــن تيمــــان ، والقــــدوس مــــن جبــــل فــــاران ، ســــاله ، جاللــــه غطــــي 
الســماوات ، واألرض امــتألت مــن تســبيحه ، وكــان لمعــان نــور ، لــه مــن 

مـرادف لجبـال النـور ٔاو فـاران ، ، وهـذا "يده شعاع وهناك اسـتتار قدرتـه 
والتسابيح التي كانـت ال يعرفهـا البشـر تعلموهـا مـن الخليـل فـي ٔاول عهـد 

  .رسالته ومكة ثم دامت وتطورت حتى وصلت ٕاألى الرسالة الخاتمة 
وتشــــرح التــــوراة بعضــــًا مــــن ســــيرة الخليــــل عنــــدما شــــرع فــــي ذبــــح ابنــــه 

ظمـــة ٕاخـــالص ٕاســـماعيل بنـــاء علـــى طلـــب هللا منـــه ، وبعـــد ٔان ظهـــرت ع
وٕايمــــان ٕابــــراهيم وٕاســــماعيل افتــــداه هللا بكــــبش عظــــيم ، وعنــــدها نــــادى 
مـالك الـرب مـن السـماء ٕابـراهيم ليؤكــد لـه الوعـد الـذي وعـده هللا ٕايـاه مــن 

وقال بذاتي ٔاقسمت يقول الرب ، ٕاني من ٔاجل ٔانـك "  : )١٠( قبل فقال له
ر نسـلك فعلت هذا األمر ولم تمسك ابنك وحيدك ، اباركك مباركة ؤاكـثـ

تكـثيــرًا كنجــوم الســماء وكالرمــل الــذي علــى شــاطئ البحــر ، ويــرث نســلك 
، فالنــداء األلهــي " بــاب ٔاعدائــه ، ويتبــارك فــي نســلك جميــع ٔامــم األرض 

إلبــراهيم كــان بالحجــاز ف مكــة ، حيــث ٔان ٕاســماعيل كــان االبــن الوحيــد 
ق إلبراهيم قبل والدة اسحق عليه السالم ال كما ذكـرت التـوراة بـابن اسـح

  .هو الذبيح 

وتكلــم "  )١١(ثــم وعــد هللا ٕابــراهيم ٔاثنــاء ٕاقامتــه فــي الحجــاز حيــث قــال لــه 
هللا معه قائاًل ، ٔاما ٔانا فهو ذا عهدي  معك ، وتكون ابًا بجمهو من األمـم 
، فال يدعي اسمك بعُد ٔابـرام بـل يكـون اسـمك ٕابـراهيم ، ألن ٔاجعلـك ٔابـًا 

جعلـــك ٔاممـــًا ، وملـــوك منـــك لجمهـــور مـــن األمـــم ، ؤاثمـــرك كـثيـــرًا جـــدًا وأ 
يخرجون ، ؤاقيم عهدي بينـي وبـين نسـلك مـن بعـدك فـي ٔاجيـالهم عهـدًا 
ٔابديًا ، وقال هللا إلبـراهيم ؤامـا ٔانـت فـتحفظ عهـدي الـذي تحفظونـه بينـي 
وبيــنكم وبــين نســلك مــن بعــدك ، ُيخــتن مــنكم كــل ذكــر ، فثختنــون فــي 

راهيم ٕاســماعل فٔاخــذ ٕابــ.. لحــم غــرلتكم فيكــون عالمــة عهــد بينــي وبيــنكم 
ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من ٔاهـل بيـت 
ٕابــراهيم ، وخــتن لهــم غــرلتهم فــي ذلــك اليــوم ُخــتن فــي لحــم غرلتــه ، فــي 

  ".ذلك اليوم عينه ختن ٕابراهيم وٕاسماعيل ابنه 
مـا يعنينـا هنـا هــي تلـك األحـداث التـي حــدثت مـع ٕابـراهيم فـي مكــة ، ألن 

ذهب للشـــام ، وكـــل مـــا ورد بـــين ٕابـــراهيم وٕاســـماعيل لـــم ٕاســـماعيل لـــم يـــ
يكــن فــي الشــام بــل فــي الحجــاز ، ونــرى بوضــوح ٔان اســحق لــم يــذكر فــي 
ذلك ، ؤان العهد بتكـثيره ومنه يخرج ملوك ، والختان كان عالمـة اعهـد 
، وكان العرب ختنون طوال عهدهم حتى وهم مشـركون اقتـداء بـٕابراهيم 

العهـــد الــــذي جعلــــه هللا بينــــه وبــــين  وٕاســـماعيل ، ويتضــــمن هــــذا الــــنص
ٕابــراهيم ونســله ، مــع التٔاكيــد بــٔان المقصــود بــٔان يجعلــه ٔابــا لجمهــور مــن 
األمم ٔان يجعله علم وهدى وقدرة في السير ٕالى هللا تعالي واإلخـالص لـه 
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وقـــــدرة للبشـــــرية مـــــع بعـــــده ، ولهـــــذا الـــــنص  ٔانبيـــــاء، ؤان يكـــــون نســـــله 
، ولكننــا لســنا بصــدد قرٓانيـة ونصـوص ٔاخــرى مــن التـوراة مــا تطابقهــا ٓايــات

ٕاعداد دراسة مقارنة بـين القـرٓان والتـوراة ، بـل هـو سـيرة ٕابـراهيم بالحجـاز 
  .يشوب ذلك من تضبيب ديني وتاريخي من التوراة نفسها رغم ما

لــم تكـــن ٕاقامـــة ٕابــراهيم بالحجـــاز ٕاقامـــة دائمــة ، بـــل ٔانـــه كــان يزورهـــا فـــي 
ٔاوقات مختلفة ، والظن األغلب هنا ٔانه كان يقوم بـٔاداء فريضـة الحـج ثـم 
يتٔاكد من انتشار الـدعوة بـين القبائـل العربيـة التـي سـكنت الحجـاز ، ثـم 

مــن طــواف وٕافاضــة وغيرهمــا مـــن كــان يــؤدي مناســك الحــج اإلبراهيميــة 
  .كالنس

  شعائر الحج في العهدين القديم والجديد:  المبحث الثاني
رغــم ٔان التــوراة حرصــت علــى التــٔاريخ لقبائــل ٕاســرائيل وحــدها ، وألننــا ال 
نعتمد على المصادر اإلسـالمية فـي هـذا المبـث ، نعيـد القـول ٕان ٕابـراهيم 
ـــؤدى الفريضـــة كـــل عـــام  ـــزور مكـــة حاجـــًا ، ٔامـــا ٕاســـماعيل فكـــان ي كـــان ي

اء ، ؤاول مــــا يلفــــت انتباهنــــا هــــو ٔان التــــوراة ذكــــرت فــــي بطبيعــــة األشــــي
وهذه ٔاسـماء بنـي :"  )١٢(ٕاشارات قليلة ٔاواًل ٕالي نسل ٕاسماعيل حيث جاء 

نبـايوت بكــر ٕاســماعيل ، وقيــدار : ٕاسـماعيل حســب ٔاســمائهم ومواليــدهم 
ؤادبئيــــل ومبســــام ، ،  ومشــــماع ودومــــة ومســــًا ، وصــــدار وتيمــــا ويطــــور 

ٕاســـماعيل وهـــذه ٔاســـماؤهم بحســـب ٔاحـــويتهم  ونـــافيش وقزمـــة هـــؤالء بنـــو
  ". وحظائرهم ٕاثنا عشر زعيمًا لقبائلهم 

وهذا النسب دونه موسـى عليـه السـالم فـي سـفر التكـوين ، وهـؤالء االثنـا 
عشــــر رجــــاًل مــــن نســــل ٕاســــماعيل مــــن المفتــــرض ٔانعــــم ٔاجــــدد العــــرب ، 

  .ؤاحدهم كان جد النبي صلي هللا عليه وسلم 
وجــدناها تقريبــًا فــي العهــد القــديم ، ففــي ســنة ولــو تٔاملنــا لمناســك الحــج ل

قبــل المــيالد تنبــٔا النبــي ٔاشــعياء بقيــام وظهــور اإلســالم ليكمــل مســيرة  ٧٠
قـــومي اســـتنيري ألنـــه قـــد جـــاء نـــورك ومجـــد الـــرب :"  ) ١٣(الحـــج فقـــد جـــاء 

ٔاشرق عليك ألنه ها هي الظلمة تغطى األرض ، والظالم الدامس األمـم ، 
مجـده عليـك يـرى ، فتسـير األمـم فـي نـورك ، ٔاما عليـك فيشـرق الـرب ، و

والملــــوك فــــي ضــــياء ٕاشــــراقك ، ٕارفعــــى عينيــــك حواليــــك وانظــــرى ، قــــد 
اجتمعــوا كلهــم جــاءوا ٕاليــك ، يــٔاتي بنــوك مــن بعيــد ، ثحمــل بناتــك علــى 
األيــدي ، حينئــذ تنظــرين وتنيــرين ، بخفــق قلبــك ويتســع ، ألنــه تتحــول 

تغطيـــك كـثـــرة الجمـــال ،  ٕاليـــك ثـــروة البحـــر ، ويـــٔاتي ٕاليـــك غنـــي األمـــم ،
بكران مديان وعيفه كلها تٔاتي من شبا تحمل ذهبًا ولبانًا وتبشـر بتسـابيح 
الــرب ، كــل غــنم قيــدار تجتمــع ٕاليــك ، كبــاش نبــايوت تخــدمك ، تصــعد 

  .هـ .ٕاليك مقبولة على مذبحي ؤازين بين جمالي ط ٔا 
حة عنـوا للـرب ٔاغنيةجديـدة ، تسـبي"  )١٤(جاء ) ٔاشعياء(وفي نفس السفر 

من ٔاقصى األرض ، ٔايها المنحدرون فـي البحـر ومائـه ، والجزائـر وسـكانها 
سـكنها قيـدار ، لتتـرنم سـالع  ي، لترفـع البريـة ومـدنها صـوتها ، الـديار التـ

، مــن رؤوس الجبــال ليهتفــوا ، ليعطــوا للــرب مجــدًا ، ويخبــروا بتســبيحه 
الجزائــــر ، الــــرب كالجبــــار يخــــرج كرجــــل حــــروب يــــنهض غيرتــــه ، يهتــــف 

  .هـ .أ " يصرخ ويقوى على ٔاعدائه و
ولو ٔاردنا وصـفًا لمناسـك الحـج لـن نجـد ٔاكـثـر روعـه ووضـوحًا ممـا جـاء فـي 

  : سفر ٔاشعياء كما سنرى 
غنــوا للــرب ٔاغنيــة جديــدة ، وهــي التلبيــة الخالــدة لبيــك اللهــم لبيــك ال  -١

، وهـي ٔاغنيـة "شريك لك لبيك ، ٕان الحمد والنعمة لك ، ال شريك لـك 
يـدة علـى سـمع اإلسـرائيليين ، ولكـنهم تلبيـة الخليـل ٕابـراهيم ٔاو تلبية جد

ٕاال شريكًا هو لك ، تملكـه (، وظل العرب يرددوها ، ولكنهم ٔاضافوا لها 
، والــذي اختفــي بالبعثــة حــرافهم العقائــدىوذلــك ٔاثنــاء فتــرة ان) ومــا ملــك 

النبويـــة الشـــريفة ، نبـــي هللا ٔاشـــعياء كـــان يبشـــر النـــاس جميعـــًا وخاصـــة 

ليين بــٔان األغنيــة جديــدة وقادمــة ٔاى ٔانــه كــان يبشــر ببعثــة النبــي اإلســرائي
: الكـــريم ، ؤان هـــذه التلبيـــة ســـتتردد فـــي اآلفـــاق ، ولـــذلك قـــال ٔاشـــعياء 

تســــبيحه مــــن ٔاقصــــى األرض ، مــــن المنحــــدرين مــــن البحــــر ومــــن البــــر ، 
لترتفـــع الحنـــاجر بتلـــك األغنبيـــة وهـــم يواصـــلون طـــريقهم نحـــو بيـــت هللا 

: في القاموس (يار التي سكنها قيدار ، وتترنم سالع المحرم ٕالى حيث الد
ســلع جبــل بالمدينــة ، وســليع بالتصــغير جبــل بالمدينــة ، وســالع جبــل 

بتلـك التلبيـة عنـدما يـزور الحجـاج مدينـة الرسـول صـلي ) قباله جبـل ٔاحـد
هللا عليـــه وٓالـــه وســـلم ، ويتـــراءى ذلـــك التجمـــع عنـــدما يمجـــدون الـــرب ٔاو 

ا للــرب مجــدًا ، ويخبــروا بتســابيحه الجزائــر حســب مــا قــال ٔاشــعياء ليعطــو
ٔاى األراضـــى اليابســـة ، والنـــاس جـــاؤوا مـــن بعيـــد مـــع ٔابنـــائهم ، يحملـــون 
بنــاتهم ، وهنــا تخفــق قلــوب األمــم التــي ٔاشــرق عليهــا نــور الــدعوة وحقيقــة 

  .التوحيد 
مـــــــن المعـــــــروف ٔان الحجـــــــاز وادي غيـــــــر ذي زرع ، ؤان الحجـــــــازيين  -٢

رزق من خـارج الحجـاز ، ٕامـا مـع حجـاج بيـت يعيشون على ما ئاتيهم من 
هللا الحـــرام ، ومـــن الثـــروات التـــي يوقفهـــا ٔاصـــحابها علـــى الـــديار المقدســـة 
ألنها خيـر األرض ، ولـذلك فـٕان ٔاشـعياء قـال بعـد ٔان ذكـر الـراحلين للحـج 

: يقـول ) ٔاو مـن كـل فـج عميـق حسـب التعبيـر القرٓانـى ( من كل األراضـى 
ي ٕاليــك غنــى األمــم ، وهــذه ٕاشــارة ٕالــى مــا ألنــه تتحــول ٕاليــك البحــر ، ويــٔات

ٔاكــد عليــه التــراث اإلســالمي بــٔان الحجــاز يــؤتي ٕاليــه مــن الثمــرات ، ٔاي مــن 
  .خارج الحجاز 

تغطيـة كـثــرة الجمـال بكــران مـدايان وعيفــة كلهـا تــٔاتى  مـن شــبا تحمــل  -٣
ذهبـًا ولبانــًا ،وتبشــر بتســابيح الــرب ،هكـذا قــال ٔاشــعاء ،وهــوتكرار لثــروة 

الحجــــاز ، ولكنــــه يقــــول تبشــــر بتســــابيح الــــرب ،  فــــياألمــــم ا لتــــى تنفــــق 
والتســابيح ال تكــون بعــد الوصــول ٕاال ٔاثنــاء الطــواف ، وهــو مــا ردده النبــي 

واألرض امــتألت مــن تســبيحه ، واألرض التــي يعنيهــا : بقــوق فيمــا بعــد ح
هــــي ٔارض فــــاران ٔاو جبــــل النــــور فــــي الحجــــاز ، وتلــــك ٕاشــــارة ٕالــــى طــــواف 

  .الحجاج بالبيت الحرام 
كل غـنم قيـدار تجتمـع ٕاليـك ، كبـاش نبـايوت تخـدمك ، تصـعد ٕاليـك  -٤

يـوم  مقبولة على مـذبحي وازيـن بيـت جمـالي ، وهـذه دالئـل واضـحة علـى
عرفــه ويــوم النحــر فــي منــي ، حيــث ٔان الجمــال والكبــاش تصــعد ٕالــى منــي 
حيث المذبح الذي طلب هللا من ٕابراهيم ٔان يذبح ابنه بالقرب منـه ، ثـم 
فــــداه بكــــبش ،وصــــارت ســــنة الحجــــاج التقــــرب ٕالــــى هللا بالــــذبح وتوزيــــع 
اللحوم على الفقراء ، وتبدو اإلشارة واضحة على كـثـرة الـذبح ألن الحجـاج 

ميعــًا يــذبحون ، ألنهــا تصــعد مقبولــة مــن هللا علــى المــذبح حتــى يتــزين ج
بيــت الجمــال ، وبيــت الجمــال هنــا مكــان الــذبح فــي منــى ؛ والزينــة ألن 
الجميـــع يـــؤدى فرضـــا مـــن فـــرائض الحـــج ،واألضـــحية يســـتفيد منهـــا فقـــراء 

الحجــاز وخــارج الحجــاز الــذين يــٔاكلون اللحــوم فيشــكرون  فــيالمســلمين 
  . حجاز ثوابهم من هللا تعالىٔاخذ الهللا ،وي

  األسود فى العهد القديم رمزية الحجر
قبل المـيالد ،وفـى ٔايـام النبيـــى دانيـل  ٥٣٨الى  ٥٩٧فى الفترة من سنة 

،وفــى ٔارض الســبى بمملكــة بابــل،وفى الســنة الثانيــة مــن الملــك نبوخــذ 
نصر ملـك بـا بـل ، يلهـم هللا ذلـك الملـك الـوثنى برؤيـا مناميـة ،ويكشـف 

مبراطوريـــات التـــي تتعاقـــب وتـــدور حتـــى يـــٔاتى اإلســـالم ،ويرمـــز ٕاليـــه لـــه االٕ 
بحجــر قطــع بغيــر يــدين ،وطلــب الملــك الــوثنى ٔان يفســرها لــه المنجمــون 
،ولكنهم  فشلوا جميعا ،ذلك ٔانه لم يذكر الرؤيا لهم ،فقط  طلب مـنهم 
ٔان يقولــوا الرؤيــا ثــم يفســرها لــه ،وهنــا جــاء الــدورعلى دانيــال النبــى فقــال 

كنــــت تنظــــر ٕالــــى ٔان قطــــع حجــــر بغيــــر يــــدين :")١٥(فــــى ســــفره  كمــــا جــــاء
ــــد وخــــزف ،فســــحقهما  ،فضــــرب التمثــــال علــــى قديمــــه اللتــــين مــــن حدي
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فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحـاس والفضـة والـذهب معـٔا ،وصـار 
كعصــافة البيــدر فــى الصــيف ،فحملتهــا الــريح فلــم يوجــد لهــا مكــان ،ٔامــا 

،ولقـد كـان "كبيرًا ومأل الدنيا كلها الحج الذى ضرب التمثال فصار جباًل  
تفســير الرؤيــا ٕايــذانا ببــدء عصــور مســتقبلية تشــير جميعهــا ٕالــى ممالــك رمــز 

    " )١٦(ٕاليها المنام كما يلى
ق،م مملكة بابل ،ويرمز ٕاليها بالرٔاس من الذهب فى عهـد  ٧٠١سنة  -١

  . نبوخذ نصر الذى ٔاخذ اليهود ٔاسرى فى السبى البابلى الشهير
م ،المملكــــة الكلــــدانيين فــــى عهــــد ميــــداس ويرمــــز لهــــا .ق ٦١٣ســــنة  -٢

 .       بالفضة حيت اشتهرت بها
م المملكـــــة اإلغريقيـــــة فـــــى عهـــــد االســـــكندر المقـــــدونى .ق ٣٢٦ســـــنة  - ٣

،ويرمز لعصـره بالنحـاس  ألن عصـر االسـكندر اشـتهر بالنحـاس ولـم يكـن 
 . السكندر راغبًا في الذهب والفضةا
، اإلمبراطوريــــة الرمانيــــة فــــى عهــــد بومبــــاى ويرمــــز لهــــا م.ق ٥٣ســــنة  -٤ 

  .  بالحديد
م اإلمبراطوريــــــة  البيزنطيــــــة فــــــى الغــــــرب واالمبراطوريــــــة  ٦١٢ســــــنة  - ٥

الفارسية الساسانية فى الشرق اوالحديد والخزف ،ؤانهما جميعا انسحق 
الجميع الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا ،وهـى ٕاشـارة ٕالـى 

لممالــك التـى ٔاقيمــت منــذ عصـر دانيــال ،ؤانهــا لـم يبــق لهــا فــى انهـار كــل ا
الوجود شىء ، وعبر عن ذلك كانت عصافة البيدر فى الصـيف ،ٔاى ٔانهـا 

 .                               ذهبت مع الريح ولم يعد لها وجود 
م يقــوم اإلســالم وينتشــر ويبقــى صــامدًا حتــى اآلن بعــد ٔان  ٦٣٧ســنة  - ٦

ك ٕالى كنت التاريخ ،ٔاما اإلسالم فهـو الـذى بقـى ،وعبـر ذهبت كل الممال
عنــه دانيــال بــالحجز الــذى ضــرب التمثــال بغيــر يــدين فصــار جــباًل كبيــرًا 

 .      ومأل األرض كلها 
والحجــز فــى المنــام والــذى فســره دانيــال ٕاشــارة ٕالــى الحجــز األســود صــار 

األسود لـه  جباًل كبيرًا ،وهو تعبير مجازى عن اإلسالم نفسه ،أل ن الحجر
  قداسة فى نفوس المسلمين ،
 .وذكره انتشر ليمأل األرض كلها 

علـى تلـك السـنين التـي  )كمـا ذكرنـا فـي هـامش المصـادر (ورغم تحفظاتنـا 
ٔاوردها المؤرخون ،لكـن المؤكـد ٔان النبـي دانيـال كـان يفسـر حلـم نبوخـذ 
نصــــر علــــى ٔاسســــه الدينيــــة ألنــــه ملــــك وثنــــى قــــاد قبائــــل ٕاســــرائيل ٔاســــرى 

ٔانه من ٔافعالهم سلط هللا عليهم ملوكـًا وثنيـين ،ومـع ذلـك ظـل  ،صحيح
الـدعوة والتنبـؤ بـالخالص ،وبالفعـل  من بنى ٕاسرائيل ٔانبياء يريدون نشـر

 .فٕان نبوخذ نصر خفف األعباء عن اليهود بعد تفسير دانيال لمنامه 
وفى التراث اإلسالمي ٔان المسلمين بعد ٔان فتحـوا العـراق وجـدوا دانيـال 

ي بابـــل مـــدفونا قريبـــا مـــن ســـطح األرض ،وكـــان  جســـده الطـــاهر النبـــي فـــ
فٔارسـلوا ٕالـى ) ألن األرض ال تٔاكل ٔاجساد األنبياء (مازال محتفظًا بطراوته 

عمــر بــن الخطــاب يخبــروه بخبــره ،فٔارســل لهــم ٔان غســلوه وكـفنــوه وصــلوا 
عليــه ثــم ادفنــوه دفــن المســلمين ، وفعــل المســلمون مــا قــال عمــر رحمــه 

  .هللا 
  )ص(لعهد القديم بالرسالة اإلسالمية والنبي بشائر ا

ال يفوتنــا ونحــن نتحــدث عــن الحــج ومكــة والبيــت الحــرام ٔان نتحــدث عــن 
خاتمــًا لألنبيــاء ، وفــي هــذه البشــائر ) ص(البشــائر التــي جــاءت بالرســول 

دالئــل علــى وجــود مكــة ومناســك الحــج فــي الكـتــاب المقــدس لكــل ، ألن 
لــى التوحيــد اإلبراهيمــي ٔاو حســب هــو الــذي ســيعيد الحيــاة إ ) ص(النبــي 

الــنص القرٓانــي الحنيفيــة اإلبراهيميــة ، كمــا يعيــد لمكــة قدســيتها ورمزيتهــا 
  .للبشرية كلها 

فبعـد ٔان بشــر هللا ٕابــراهيم فـي مكــة ٔان يكـثــر نســله حتـى يكــون مثــل عــدد 
  : )١٧(الرمــال وعــدد النجــوم ، نجــد فــي ســفر التثنيــه مخاطبــًا بنــي ٕاســرائيل 

، "يقــيم الــرب ٕالهــك نبيــا مــن وســط ، مــن اخوتــك مثلــي لــه تســمعون " 
ٔاقــيم لهــم نبيــًا مــن وســط ٕاخــوتهم ٔاجعــل كالمــي فــي فمــه :"  )١٨(وكــذلك 

  ".فيكلمهم بكل ما ٔاوصيه به 
جـاءت رمزيـة ) ص(والذي يتٔامل تلك الكلمات يجد ٔان البشارة بالرسول 

من ٔاخوة ٕاسـرائيل لكنها واضحة ، ٔاقيم لهم نبيًا من وسط اخوتهم ، ٔاي 
ـــــه يســـــمعون ، ٔاي يســـــمع بنـــــو  ـــــة ٕاســـــماعيل ، ل واســـــحق ، ٔاي مـــــن ذري

  .ٕاسرائيل له عندما يظهر 
واجعل كالمي في فمه وهذا كنايـة عـن ٔان النبـي الـذي يبشـر بـه كـان ٔاميـًا 
ـــردده بفمـــه الشـــريف ٕالـــى  ـــوحي وي ال يقـــرٔا وال يكـتـــب فكـــان ينـــزل عليـــه ال

هــذا باإلضــافة ٕالــى ٔان بركــة . كـتـاب الــوحي مــن ٔاصــحابه فيــدونوه كمــا نــزل 
 .حفيد ٕابراهيم ) ص(الرب إلبراهيم مع ٕاسماعيل تجلت في ظهور النبي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الحج في العهد الجديد: المبحث الثالث 
ليس في العهد الجديد ٕاشارات كـثيرة للحج والكعبة كما في العهد القـديم 

القـــديم يصـــدقه ، ولكـــن العهـــدين متـــرابطين بحيـــث ٔان مـــا يقولـــه العهـــد 
، وهــذا مــا يــؤمن بــه المســيحيون بصــورة ٔاكيــدة ) اإلنجيــل(العهــد الجديــد 

وقاطعة ، فالمسيح عليه السالم جاء يكمل الناموس ٔاي يحيــى الشـريعة 
  .الموسوية 

ٔاما قـرٔاتم :" )١٩( )ع(ومع ذلك توجد ٕاشارات ٕالى الكعبة ، يقول المسيح 
الحجـر الـذي رفضـه البنـاؤون هـو قـد صـار رٔاس الزاويـة ، : قط في الكـتـب 

ٕان : مــن قبــل الــرب كــان هــذا وهــو عجيــب فــي ٔاعيننــا ، لــذلك ٔاقــول لكــم 
  ".ملكوت هللا ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل ٔاثماره

والحجــر الـــذي قصـــده المســـيح هـــو ٕاســـماعيل ، ذلـــك ٔان قبائـــل ٕاســـرائيل 
نبيـًا ، وتفـاخروا عليــه بقـولهم ٕاذن لسـنا ٔاوالد جاريــة  رفضـت االعتـراف بــه

بــل ٔاوالد حــرة ، ٔاي ٔانهــم ال يعترفــون بــه فقــد كــانوا ينظــرون ٕاليــه علــى ٔانــه 
لـــيس بمقـــدارهم وال مكـــانتهم ؤانـــه ذهـــب ٕالـــى البريـــة مـــع ٔامـــه ؤانـــه كـــان 
وحشيًا ، ثم ٔاولوا كل بشارات هللا إلسماعيل فخصوا بهـا اسـحق دونـه ، 

حجر الزاوية ٕاسماعيل ، وفـي الوقـت ذاتـه تفسـير للحجـر والمسيح قصد ب
األسود الذي في ٕاحـدى زوايـا الكعبـة المشـرفة ، ألن ٕاسـماعيل كـان يرفـع 
بنـــاء الكعبـــة مـــع خليـــل هللا ، ثـــم وضـــعوا الحجـــر فـــي مكانـــه المعهـــود  ، 
فرمزيــة الحجــر تنطبــق علــى ٕاســماعيل ، كمــا تنطبــق علــى الحجــر األســود 

ــالحجر األســود دون اســحق عليــه الســالم ،  ذاتــه ألن ٕاســماعيل اخــتص ب
والمسيح عندما تنبٔا بـٔان ملكـوت هللا ينـزع ، فهـو مـنهم مـن بنـي ٕاسـرائيل 
الذين كـذبوه وٓاذوه ، ثـم بشـر بـٔان ملكـوت هللا يعطـى ألمـه تعمـل ٔاثمـاره 
، ٔاي ٔامـــة ٔاخـــرى غيـــر األمـــة اإلســـرائيلية ، كمـــا ٔان المســـيح ضـــمن نبوٓاتـــه 

ٔامـا :" )٢٠(يبقـى فيـه حجـر علـى حجـر فقـال كان يقول عن الهيكـل ٕانـه لـن 
انــه ال يتــرك حجــر علــى حجــر ال : تنظــرون جميــع هــذه ، الحــق ٔاقــول لكــم 
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يـــا ٔاورشـــليم يـــا ٔاورشـــليم يـــا قاتلـــة  :"  )٢١(ثـــم قـــال عـــن ٔاورشـــليم " يـــنقص 
األنبيــاء وراجمــة المراســلين ، كــم مــرة ٔاردت ٔان ٔاجمــع ٔاوالدك كمــا تجمــع 

ــ م تريــدوا ، هــو ذا بيــتكم يتــرك لكــم الدجاجــة فراخهــا تحــت جناحيهــا ول
، النبوٓات العيسوية كان تحدد دورة الزمن بانقضاء عمر المسيرة " خرابًا 

الموســـوية ، ؤان النهايـــة مٔاســـاوية لهيكـــل الـــرب الـــذي بالفعـــل دمـــر عـــام 
م علــى يــد اإلمبراطــور الرومــاني هادريــان الــذي لــم يخــتص الهيكــل  ١٣٥

بكرة بيوتها وهيكلها ، ثم ٔاسـماها  وحده بل دمر مدينة ٔاورشليم كلها عن
  .ٕايلياء الكبرى 

ســئاتي مســيا المرســل :"  )٢٢(كمــا ورد بــبعض األناجيــل ٕاشــارة ٕالــى الحــج 
من هللا لكل العالم ، الـذي خلـق هللا العـالم ألجلـه ، وحينئـذ ُيسـجد هلل 
فــي كــل العــالم وتنــال الرحمــة حتــى ٔان ســنة اليوبيــل التــي تجــئ اآلن كــل 

  ".ا مسيا كل سنة من كل مكان مائة سنة سيجعله
وكلمة المسيا في اللغة اآلرامية تعنى الرسول ،ؤان اختصار مائة عـام فـي 
عـــام واحـــد ٕاشـــارة ٕالـــى حـــج بيـــت هللا الحـــرام ، التـــي جعلهـــا هللا فـــي ٔايـــام 

  .معلومة في شهر ذي الحجة من كل عام

  
  ):ص(بشائر اإلنجيل بالرسول 

ــــا ــــا عــــن بشــــائر العهــــد القــــديم ب ــــورد بعــــض بشــــائر ) ص(لنبي كمــــا ذكرن ن
األناجيــــل بــــه صــــلى هللا عليــــه وســــلم ، ألن التبشــــير بــــه تبشــــير بدعوتــــه 

  .وبٔاركان رسالته ومنها حج بيت هللا الحرام
          : )٢٣(مـــن هـــذا البشـــائر مـــا جـــاء علـــى لســـان الســـيد المســـيح للحـــواريين 

 ٕان لـــــي ٔامـــــورًا كـثيـــــرة ٔايضـــــًا ألقـــــول لكـــــم ، ولكـــــن ال تســـــتطيعون اآلن" 
، الخلق فهـو يرشـدكم ٕالـى جميـع الحـق ، ؤاما متى جاء ذلك روحتحتملوا

ور ألنـــه ال يـــتكلم مـــن نفســـه ، بـــل كـــل مـــا يســـمع يـــتكلم بـــه ويخبـــركم بـــٔام
  ".ٓانية

فالمسيح كما جاء في سـفر التثنيـه يتحـدث عـن رسـول ٓاخـر يتحـدث بكـل 
يــتكلم بــه ، ٔاي ، فكــل مــا يسـمع يســمعه ٔاي مــن فمـه كمــا جــاء التثنيـهمـا 
  .، ؤاشار ٕالى النبي القادم بٔانه روح الحق ه لكـتاب الوحىيقول

ومتــى جــاء :" )٢٤(فــي نفــس اإلنجيــل يتحــدث عــن روح الحــق ذاك فيقــول 
ٔاي ٔان الرســـول  "مـــن عنـــد اآلب ينبثـــق فهـــو يشـــهد لـــي روح الحـــق الـــذي 

وبالفعل فقـد شـهد الرسـول للمسـيح عيسـى بـن مـريم الـذي جـاء ذكـره فـي 
ونًا بكلمة هللا والكلمة التي ٔالقاها ٕالى مـريم عليهـا القرٓان الكريم كـثيرًا مقر 

  .السالم 
فــٕان موســى قــال لآلبــاء ٕان " )٢٥(فــي ٔاعمــال الرســل يقــول القــديس بطــرس 

، لـه تسـمعون فـي كـل مـا  ٕاخـوتكمنبيا مثلي سيقيم لكم الرب ٕالهكم من 
هـــذا هـــو الحجـــر الـــذي :"  )٢٦(، ثـــم يقـــول فـــي موضـــع ٓاخـــر " يكلمكـــم بـــه 

هـــا البنـــاؤون الـــذي صـــار رٔاس الزاويـــة ، ولـــيس بٔاحـــد غيـــره احتقـــر تمـــوه ٓاي
  ".الخالص 

فالقديس بطرس كان يعيد ٔاو كٔانه يفسر ما قالت به التوراة ومـا جـاء علـى 
ســيكون مــن اخــوة بنــي ) ص(لســان الســيد المســيح مــن ٔا، النبــي محمــدًا 

ٕاسرائيل ؤانه يقول ما يسمع من الوحى ، كما يعيـد بطـرس الحـديث عـن 
الزاويــة ، الــذي رفضــه البنــاؤون ، وهوالــذي يــٔاتي بــالخالص ، وفيــه حجــر 

الذي يخلص ) ص(ٕاشارة عن ٕاسماعيل وعن الحجر األسود ، وعن النبي 
، والحقيقـــة ٔانـــه يمكـــن القـــول كمـــا قـــال الشـــيخ مـــم مـــن األســـر الفكـــري االٔ 

ٔاحمد ديدات رحمه هللا بٔانه ٕاذا كانـت التـوراة واألسـفار هـي العهـد القـديم 
ل هي العهد الجديد ، فٕان القرٓان الكريم هو العهد األخير ، ألنه واألناجي

  .المتمم لشريعة التوحيد والعدل والتي هي دعوة األنبياء كـثيرًا 
  

  خاتمة البحث 
لــم نــورد فــي البحــث ٔايــة ٕاشــارة ٕالــى المصــادر اإلســالمية التــي تتحــدث عــن 

يظـن  ، ألن البعض قد) ص(تبشير التوراة واالنجيل بالرسول المصطفي 
  :ٔاننا نعقد مقارنة بين األديان ، ولكن هذا ال يعنينا لسببين 

ٔان البحـــث ســـوف يطـــول ٔاكـثـــر ؛ والحـــديث عـــن تطـــابق :  الســـبب األول
القــــرٓان فــــي كـثيــــر مــــن اآليــــات المبشــــرة بالرســــول مــــع مــــا جــــاء بالكـتــــاب 
المقـــــدس ســـــيخرج البحـــــث عـــــن هـــــذا النطـــــاق ، وبحثنـــــا يتعلـــــق بـــــالحج 

  .ارات الواضحة عند ٔاهل الكـتاب والكعبة كما ورد في اإلش
لســـنا بصـــدد الـــدخول فـــي جـــدل مـــع ٔاهـــل الكـتـــاب ألن :  الســـبب الثـــاني

العقائـــد عمومـــًا خارجـــه عـــن نطـــاق الجـــدل ، ؤانـــه يمكـــن التقريـــب بـــين 
البشــر فيمــا يتفقــون حولــه مــن ٔاخالقيــات ومثــل ومبــادئ وقــيم كالحريــة 

طـاق العقائـد فٕانـه والكرامة اإلنسانية وغيرها ، ٔامـا ٕاذا دخـل الجـدل فـي ن
  .يفرق كـثيرًا 

ـــدور حـــول الحـــج والكعبـــة عنـــد ٔاهـــل الكـتـــاب ،  مـــن هنـــا كـــان البحـــث ي
والمتٔامـل لـذلك يجــد ٔان األرض المباركـة ٔاو التـي بــارك هللا فيهـا للعــالمين 
هــي صــرة العــالم القــديم ، ؤان هللا ســبحانه وتعــالي حــدد مصــير البشــرية 

ه فرعــان ، همــا فــرع اســحق وفــرع فــي ذريــة ٓابــي األنبيــاء ، ؤابــو األنبيــاء لــ
ٕاســماعيل ، وقــد اخــتص هللا تعــالي الفــرع االســحاقي بالبركــة النبويــة فقــد 
جعل هللا من ذرية اسحق عددًا كبيرًا من األنبيـاء والدعـة ٕالـى هللا ، كـان 
ٔاعظمهم قدرًا ؤارفعهم مقامـًا النبـي موسـى عليـه السـالم صـاحب الشـريعة 

م ، ولكـن ونظـرًا لالنحرافـات المتكـررة ، وٓاخرهم النبي عيسى عليه السال
من بني ٕاسرائيل وقيامهم بقتل بعض األنبياء ، فقد زالت عـنهم البركـة ، 

ٕان بيــت ٕاســرائيل كمــا ســكنوا ٔارضــهم نجســوها :"  )٢٧(ففــي ســفر حزقيــال 
، فســكبت كانــت طــريقهم ٔامــامي كنجاســة الطامــثبطــريقهم وبٔافعــالهم 

األرض وبٔاصـنامهم نجسـوها، فكوه على غضبي عليهم ألجل الدم الذي س
دنـــتهم ،  ضـــي كطـــريقهم وكٔافعـــالهما، فتـــذروا فـــي األر فبـــددتهم فـــي األمـــم

  ".األمم حيث جاؤوا نجسوا اسمي القدوس  فلما جاؤوا ٕالى
كــان بســبب مــذابح  ةفالشــتات الــذي ٔاقــيم وخــيم علــى القبائــل اإلســرائيلي

 ٔاقاموهـــا ؤاصـــنام عبـــدوها فنجســـوا األرض المقدســـة فـــي فلســـطين فحـــق
  .عليهم الشتات والتبدد في األرض ، وبالتالي سح منهم االمتياز ٔاو البركة

ويتبـــين ٔان بركـــة األمـــم لـــم تتحقـــق فـــي نســـل اســـحق ألن بنـــى ٕاســـرائيل 
م فـي وسـطهم ففـي ييقولون ٕان شـريعة موسـى خاصـة بهـم وللغريـب المقـ

مثلكم يكون مثل الغريب ٔامام الرب ، شـريعة واحـدة :"  )٢٨(سفر العدد 
وهذا يعنـي ٔان الرسـالة ".احد يكون لكم وللغريب النازل عندكم وحكم و

التي حملها موسى جاءت خاصة بقومه فقط من دون األمم ، وعلى ذلك 
  .فلم يتحقق وعد هللا إلبراهيم بمباركة جميع األمم من نسله االسحاقي 
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وبـــذلك يتضـــح ٔان بركـــة هللا فـــي اســـحق ونســـله كانـــت مرحليـــة محـــدودة 
لى سلســـلة مـــن األنبيـــاء مـــن نســـل اســـحق ليمهـــدوا حيـــث جعـــل هللا تعـــا

الطريق ويهيئوا العقل اإلنساني الستقبال رسـالته النهائيـة للنـاس جميعـًا 
مـــن النســـل اإلســـماعيلي إلبـــراهيم الخليـــل ، ) ص(علـــى يـــد النبـــي محمـــد 

وهــو النســـل الــذي تكـــاثر كـثيــرًا ، وتباركـــت األمــم فـــي دعــوة ٕابـــراهيم مـــن 
  .نسله اإلسماعيلي 

األرض المقدســـة اســـتقبلت كـــل الرســـاالت ، وكانـــت الكعبـــة هـــي رمـــز ٕان 
ن الحـــج هـــو الوســـيلة لتٔاكيـــد اكـــوحيـــد لكـــل هـــؤالء الرســـل جميعـــًا ، و الت

، بــالوجود اإلنســاني الفــاهم للتوحيـــدرمزيــة مكــة كمكــان مقــدس مــرتبط 
، ء المنبثقــة مــن دعــوة ٔابــي األنبيــاءوليجمــع كــل ٔاصــحاب رســاالت الســما

  .رًا في الكـتاب المقدس ، وهو ذكر عظيم مبارك ولذلك وجدنا لها ذك
  مصادر البحث

 –القــاهرة  –كـتــاب اليــوم  –ٔابــو األنبيــاء ٕابــراهيم  –عبــاس العقــاد  -١
  .٢٣٢ص  – ١٩٥٣

 .٢٣/٣/سفر التثيه  -٢
 – والقـــرٓان واإلنجيـــلمحمـــد فـــي التـــوراة  –ٕابـــراهيم خليـــل ٔاحمـــد  -٣

 . ٣٦ص  –بدون تاريخ  –القاهرة  –العربي  الوعيمكـتبة 
 .سورة التين  -٤
 . ١٦-سفر التكوين  -٥
 .٢١-/٢١/١٧:تكوين  -٦
 .١٠/١٢:سفر العدد  -٧
 .١٣/٣:سفر العدد  -٨
 .٤-٣/٣:سفر حبقوق  -٩

 .١٨-١٢/١٦:تكوين  -١٠
 .٢٣/٢٦، ١١-١٧/٣:تكوين  -١١
 .٢٥/١٢:تكوين  -١٢
 . ٢-٦٠/١:سفر ٔاشعياء  -١٣
 .٤٢/١٢:سفر ٔاشعياء  -١٤
 .٣٥-٢/٣١:سفر دانيال  -١٥
والقــرٓان ، ورغــم تحفظنــا علــى بعــض  واإلنجيــلمحمــد فــي التــوراة  -١٦

الممالــك التــي ذكرنهــا مؤلــف الكـتــاب ، لكــن مــن الضــرورى القــول 
ٔان المستقبل في الكـتب المقدسة عموما ال ئاتي واضـحًا ، ولكنهـا 

 .رموز يفهمها الراسخون في العلم فضاًل عن األنبياء 
 .١٨/١٥:سفر التثنيه  -١٧
 .٨/١٨:سفر التثنيه  -١٨
 .٤٣-٢١/٤٢:انجيل متى  -١٩
 .٢٤/٢:نجيل متى ا -٢٠
 . ٣٨-٢٣/٣٧متى  -٢١
برنابـــا  بٕانجيـــل، والكنيســـة ال تعتـــرف  ١٨-٨٢/١٦:انجيـــل برنابـــا  -٢٢

رغــــم ٔان ٔاول مــــن ترجمــــة هــــو األســــتاذ خليــــل ســــعادة ٕالــــى اللغــــة 
، لصــاحبها محمــد رشــيد رضــا اإلنجيــلالعربيــة ونشــرت دار المنــار 

، وألن ٔاهـــل مكـــة عـــدم اعتـــراف الكنيســـة بـــه لـــم يتـــداولوبســـبب 
لهـي كغيـره ابها فقلنا نٔاخـذ منـه مـا يؤكـد وحـدة الـدين االٕ ٔادرى بشع

 .، دون الخوض النقاش الجدلي في العقائد من األناجيل والتوراة
 . ١٣-١٢/١٢:انجيل يوحنا  -٢٣
 .١٥/٢٦:انجيل يوحنا  -٢٤
 .٣/٢٢:ٔاعمال ارسل  -٢٥
 .١٢-١٤/١١ٔاعمال الرسل  -٢٦
 .٢٠-١٣٦/١٧:سفر حزفيال  -٢٧
 . ١٦-١٥/١٥:سفر العدد  -٢٨

  مكانة الكعبة الشريفة 
  في قلب العرب قبل اإلسالم

  تقديس وتعظيم..
  ∗ رحاب ٔاسامة/استطالع رٔاي ٕاعداد 

عـــــرف العـــــرب حرمـــــة الكعبـــــة منـــــذ رفـــــع ٕابـــــراهيم قواعـــــدها ، فعظموهـــــا 
وجعلوهــا حرمــًا ٓامنــًا ، ومثــابتهم ومحجهــم ، وقــد توجهنــا ٕالــى نخبــة مــن 

  :المكانة علماء اإلسالم ، نستطيع ٓاراءهم في هذه 
  :الدكـتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث اإلسالمية

قــال فــي القــرٓان الكــريم ٕان الكعبــة الشــريفة هــي ٔاول بيــت لهدايــة البشــر 
ومن دخلهـا كـان ٓامنـًا ، بـل ٕان هللا جعلهـا بيتـه لـيحج لـه المسـلمون فهـي 
ٔاول بيــت وضــع للناســكما ٔانهــا ٔاولـــى المقدســات لــدى المالئكــة والرســـل 

 فهي ٔاول بيت مبـارك وهـدًى للعـامين وفيـه ٓايـات بينـات وهـي ؤانبياء هللا
مقـــام ٕابـــراهيم ، والعـــرب قبـــل اإلســـالم كـــانوا يطوفـــون بالكعبـــة وال يـــزال 
المسلمون حتى اآلن يطوفون بالكعبـة ويوجـد بـاب لمقـام ٕابـراهيم ، وقـد 
حــاول ٓال ســعود ٔان يزيلــوا هــذا المقــام ألنــه يصــنع زحامــًا للــذين يطوفــون 

، ولكن العلماء منعوهم بناء على هذه اآليات ، ولقد كانـت حول البيت 
الكعبــــة قبلــــة العــــرب قبــــل اإلســــالم يحجــــون ٕاليهــــا علــــى فطــــرتهم وكــــانوا 
يقدســــون ٔاصــــنامًا ، وبقــــد ٔامــــر هللا ٔانبيــــاءه كســــيدنا ٕابــــراهيم وٕاســــماعيل 
واألنبيــاء الحجــازيين مثــل نبينــا صــاح عليــه الســالم بتطهيــر الكعبــة مــن 

ــ م يكــن العــرب قبــل اإلســالم يضــعون األصــنام داخــل هــذه األصــنام ، ول
عبة وحولها ٕاال احترامًا لها ، ل ٕان ذلك يعنـي ٔان الكعبـة مقدسـة عنـد كال

  .العرب خاصة ٔان سيدنا ٕابراهيم ُدفن بالكعبة 
  :الدكـتور عبد الصبور شاهين المفكر اإلسالمي الكبير

ـــا وهـــدى للعـــالمين ومـــن  الكعبـــة المشـــرفة ٔاول بيـــت وضـــع للنـــاس مبارًك
دخلــه كــان ٓامنــًا ، كمــا ٕانهــا البيــت الــذي يحــج ٕاليــه العــالمون وتلــك ٔاهــم 
ٕاشــارة للبيــت الحــرام ،التــي رٔاى العــرب ٔانهــا بيــت عبــادتهم ، وقــد حطــم 

األصــــنام التــــي حولهــــا والتــــي قدســــها العــــرب وعظمــــوا بهــــا "ص"الرســــول 
الكعبة ألنهم رٔاوا ٔان رب هذا البيت هـو الـذي ٔاطعمهـم مـن جـوع وٓامـنهم 

وف ، وذلــك يعنــي ٔان الكعبــة الشــريفة مكانــة اقتصــادية باإلضــافة مــن خــ
، ولقــــد ٔاثبتــــت األبحــــاث ٔان الكعبــــة الشــــريفة تقــــع فــــي لمكانتهــــا الدينيــــة

محـــور بالنســـبة لليابســـة ، ٔاي ٔان الكعبـــة فـــي مركـــز األرض حتـــى تصـــل لا
لكــــل الجهــــات ، والغريــــب ٔان صــــور ســــفن الفضــــاء " ص"رســــالة محمــــد 

ٔاثبتت ٔان الكون يتحول ٕالى الظالم شديد وذلك ما قالـه سـبحانه وتعـالى 
، وفـــي ســـورة " ؤايـــة لهـــم الليـــل نســـلخ منـــه النهـــار فـــٕاذا هـــم مظلمـــون " 

ٔانــــتم ٔاشــــد خلقــــًا ٔام الســــماء بناهــــا رفــــع ســــمكها :" النازعــــات قــــال تعــــالى 
، وعنـدما صـعد رواد الفضـاء وسـط "اها فسواها ٔاغطش ليلها ؤاخرج ضـح

الظالم الحالك رٔاوا شعاعًا ضوئيًا يصد من األرض ومصدره مكـة وتتبعـوه 
 حمــائم والطيــور لفــي مكــة فوجــدوه صــادرًا عــن بيــت هللا الحــرام ، حتــى ا

، فالكعبــة مركــز ال نــراه قــه فــالطيور تــرى مــاتلــف حــول البيــت وال تطيــر فو
  .األرض والدوران والطواف يبدٔا من هذا المركز 

  :الدكـتور محمد الجيوشي عميد كلية الدعوة األسبق
ربنــا وتقبــل منــا :" الكعبــة الشــريفة بناهــا ٕابــراهيم وٕاســماعيل فقــال تعــالى

  وذلـــك يعنـــي ٔان ســـيدنا ٕابـــراهيم بنـــى الكعبـــة فـــي مكـــة" ؤارنـــا مناســـكنا 
حيــث نشــٔا ســيدن ٕابــراهيم ، وتربــي ، وتعتبــر الكعبــة ٔاثــرًا مــن ٓاثــار ســيدنا 
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ٕابراهيم ، ولذلك كـان لهـا مكانتهـا عنـد العـرب وكـانوا يحجـون ٕاليهـا ألنهـم 
وعنـدما يقدسون الكعبـة بـالطواف حولهـا ،  يتبعون سيدنا ٕابراهيم وظلوا

 امعـوقررت قريش ٕاعـادة بنـاء الكعبـة بنـاء متـين يصـمد ٔامـام السـيول ؤاج
ا معشــر قــريش ال :" ٔامــرهم علــى ذلــك وقــف فــيهم عائــذ ابــن عمــران فقــال 

تــدخلوا فــي بنائهــا مــن كســبكم ٕاال طيبــًا فــال يــدخل فيهــا مهــر بغــى وال بيــع 
وكانــت القبائــل العربيــة القديمــة تهــاب " ربــا وال مظلمــة ٔاحــد مــن النــاس 

هــدم الكعبــة خشــية ٔان يحــل علــيهم ســخط هللا وذلــك ال يــدل ٕاال عظمــة 
  .العربية كة لدى القبائلم

  الدكـتور عبد المعطي بيومي
  :عميد كلية ٔاصول الدين األسبق

الكعبـــة بيـــت هللا منـــذ ٔان بنتـــه المالئكـــة وهنـــاك اعتقـــاد بـــٔان المالئكــــة 
تتعبــد فيــه ؤان ســيدنا نــوح كشــف قواعــده ، ولقــد كــان العــرب يقدســون 
الكعبــة ويعبــدون األصــنام لتقديســهم الكعبــة ألنهــا رمــز لبيــت هللا ، كمــا 
ٔان مكــة المكرمــة والكعبــة لهــا مكانــة سياســية وتجاريــة ، ألن بهــا تجتمــع 

الموضـــوعة حـــول  لألصـــنامالقبائـــل مـــن مختلـــف األديـــان لـــتحج  مختلـــف
الكعبـــة ومـــع اســـتقبال قـــريش لهـــذه القبائـــل كـــان لهـــم الزعامـــة والمكانـــة 
السياسية التـي خلقتهـا هـذه المكانـة الدينيـة ، كمـا ٔان كـثيـرًا مـن القوافـل 

حـج وبالتـالي كـان العـرب مسـئولين عـن لالتجارية كانت تٔاتي مع مواسم ا
للكعبة واألنشطة التجارية التابعة لموسم الحج ، باإلضـافة تنظيم الحج 

لمسئوليتهم عن العناية ببناء الكعبة ، فٔاكـثر من مرة تصدع بناء الكعبة 
نتيجــة لكـثــرة الســيول ، وكـثيــر مــن القبائــل اهتمــت برعايــة بنــاء الكعبــة 

  .بداية من قبيلة العماليق وجرهم ونهاية بقريش 
  الدكـتور صبرى عبد الرؤوف 

  :ستاذ الفقه بكلية الدراسات اإلسالمية جامعة األزهر أ 
ــــارًا  الكعبــــة هــــي بيــــت هللا الحــــرام وقبلــــة المســــلمين وقــــد جعلهــــا هللا من

كعبـــة البيـــت الحـــرام لجعـــل هللا ا:" للتوحيـــد ورمـــزًا للعبـــادة فقـــال تعـــالى 
، وهي ٔاول بيت وضع للناس ببكة مباركًا وهـدى للعـالمين "قيامًا للناس 
لمشــرفة تــاريخ طويــل مــرت فيــه بمراحــل عديــدة حيــث يبــدٔا ، وللكعبــة ا

تاريخهــا فــي عهــد نبــي هللا ٕابــراهيم وولــده ٕاســماعيل عليهمــا الســالم حــين 
ٔامـــره هللا بـــٔان يســـكن مكـــة هـــو ؤاهلـــه وكانـــت مكـــة صـــحراء قاحلـــة وبعـــد 

في مكة وبلوغ ٕاسماعيل عليه السالم ٔاذن هللا تعالى لهمـا ببنـاء  راالستقرا
وٕاذا يرفع ٕابراهيم القواعـد :" دها حيث يقول هللا تعالى الكعبة ورفع قواع

، فجعـل ٕاسـماعيل يـٔاتي بالحجـارة "من البيـت وٕاسـماعيل ربنـا تقبـل منـا 
وٕابــراهيم يبنــي وارتفــع البيــت شــيئًا فشــيئًا حتــى ٔاصــبح عاليــًا ال تصــل ٕاليــه 

، عنـــدها جـــاء ٕاســـماعيل عليـــه الســـالم بحجـــر ليصـــعد عليـــه ٔابـــوه  األيـــدي
ربنــا تقبــل منــا ٕانــك ٔانــت " ســتمر علــى ذلــك وهمــا يقــوالن ويكمــل عملــه وا
،وكانـت لمكـة المكرمـة مكانـة عظيمـة فـي قلـوب العـرب "السميع العلـيم 

" العمـــاليق" ، فبعـــد ٔان اســـتقرت بعـــض القبائـــل العربيـــة فـــي مكـــة مـــن 
وتصـــدع بنـــاء الكعبـــة ٔاكـثـــر مـــن مـــرة نتيجـــة لكـثـــرة الســـيول ، " جـــرهم "و

يتها وٕاصالحها وبعـدها ٔاصـبحت قـريش هـي بدٔات هاتان القبيلتان في رعا
المســئولة عــن العنايــة ببنــاء الكعبــة وذلــك قبــل البعثــة بســنين ، ودليــل 
علــى عظمــة مكانــة الكعبــة عنــد العــرب قــديمًا ٔان الكعبــة كانــت عبــارة عــن 
حجارة منضودة موضوعة فـو بعضـها مـن غيـر طـين ، ممـا جعـل السـيول 

لــى متانــة الكعبــة فٔاضــعفت التــي تجتــاح مكــة بــين الحــين واآلخــر تــؤثر ع
بنياتهــا وصــدعت جــدرانها حتــى كــادت تنهــار ، فقــررت قــريش ٕاعــادة بنــاء 
الكعبــة بنــاء متينــًا يصــمد ٔامــام الســيول ، ولمــا ٔاجمعــوا ٔامــرهم علــى ذلــك 

يـا معشـر قـريش ال تـدخلوا فـي بنائهـا :" وقف فيهم عائذ ابن عمران وقـال 
 بـع ربـا وال مظلمـة ٔاحـد فيهـا مهـر بغـى وال يـدخلمن كسـبكم ٕاال طيبـًا فـال 

مـــن النـــاس ، وكانـــت قـــريش تهـــاب هـــدم الكعبـــة وذلـــك خشـــية ٔان يحـــل 
عليهم سخط هللا ،وليس ٔادل على عظمة مكة لدى القبائـل العربيـة بعـد 
ـــين القبائـــل وتولـــت كـــل واحـــدة جـــزء مـــن بنـــاء  ـــم تقســـيم العمـــل ب ٔان ت
الكعبــــة ، ؤان لمــــا بلــــغ البنيــــان موضــــع الحجــــر ٕالــــى موضــــعه بــــل كــــادوا 

بٔان يحضـروا ثوبـًا ) ص(يقتتلون فيما بينهم حتى اقترح عليهم رسول هللا 
لتٔاخذ كـل قبيلـة بناحيـة مـن الثـواب : ووضع الحجر في وسطه وقال لهم 

ففعلــوا فلمــا بلغــوا بــه موضــعه ٔاخــذه بيــده الشــريفة .. ثــم ارفعــوه جميعــًا 
ووضـــعه فـــي مكانـــه ولمـــا كانـــت قـــريش قـــد عزمـــت علـــى بنـــاء الكعبـــة مـــن 

موالهـــا فقـــد جمعـــت لهـــذا األمـــر مـــا اســـتطاعت لبنـــاء الكعبـــة مـــن حـــالل أ 
المـــال الحـــالل فقــــط لـــذلك بنوهـــا ناقصــــة عـــن بنـــاء ٕابــــراهيم كمـــا يــــروى 

  ).ص(البخارى في صحيحه عن النبي 
  :الدكـتور عبد العظيم المطعني المفكر اإلسالمي المعروف 

رة اإلســالم ورث تعظــيم الكعبــة مــن المجتمــع الــوثني فقــال تعــالى فــي ســو 
:" ، وفــي ســورة المائــدة قولــه تعــالى "ومــن دخلــه كــان ٓامنــاً :" ٓال عمــران 
وقـد عـرف العـرب ٔاكـثـر مـن " كعبة البيت الحرام قيامًا للناس لجعل هللا ا

كعبـــة قبـــل اإلســـالم فـــي جزيـــرة " ٢١"كعبـــة ، وعلـــى الـــرغم مـــن وجـــود 
وحرصـت " كعبـة مكـة"العرب فٕان القبائل العربية ٔاجمعت على تقـديس 

فــي ذلــك مــن القبائــل مــن كانــت  يســتويرص علــى الحــج ٕاليهــا ، ٔاشــد الحــ
، بــل كــان هنــاك عــرب يهــود ونصــارى " غطفــان"لديــه كعبــة مثــل قبيلــة 

يشـــاركون فـــي موســـم الحـــج للكعبـــة ، ومـــن شـــدة تقديســـهم للكعبـــة ٔان 
"! الرجــل مــنهم كــان يــرى قاتــل ٔابيــه فــي البيــت الحــرام فــال يســمه بســوء 

حــرام ٔاو الكعبــة ٕالــى ٔاكبــر مــزار دينــي ولقــد تحولــت مكــة بفضــل البيــت ال
صـــنما ال تخـــص  ٣٦٠تؤمهـــا كافـــة القبائـــل وكـــان داخـــل الكعبـــة وحولهـــا 

ا القريشــيين وحــدهم بــل كــل القبائــل حتــى ٕان صــورة مــريم العــذراء وابنهــ
كـان  الكعبـة، وذلـك يعنـي ٔان موقـع المسيح كانت معلقة داخـل الكعبـة

دل مـــع ظهـــور اإلســـالم ، عظيمـــًا فـــي الوجـــدان العربـــي واإلســـالم ولـــم يتبـــ
فكـل شـئ بقـى علـى حالـه مــا عـدا ٕازالـة األصـنام والتوجـه بالعبـادة ٕالــى هللا 
بشكل تجريدي خاصة ٔان الحج هو الـركن الخـامس مـن اإلسـالم ، حيـث 

س حــج البيـت ومـن اســتطاع وهلل علـى النـا" قـال تعـالى فـي كـتابــه العزيـز 
البيـت الحـرام وكانـت  فالعرب قبل اإلسالم كانوا يحجون ٕالى" يه سبيالً ٕال

لكــل قبيلــة تلبيـــة خاصــة بهـــا وكــان تعظـــيم الكعبــة والحجـــر األســود مـــن 
عادات العرب فـي الجاهليـة ، كمـا كـان للطـواف شـٔان عظـيم فـي الشـعائر 
الدينيـــة عنـــد العـــرب القـــدماء وكـــان العـــرب فـــي الجاهليـــة يقومـــون بـــذات 

لوقـــوف التلبيـــة واإلحـــرام وذبـــح الهـــدى ، وا: الطقـــوس والمناســـك وهـــي 
ــــى منــــى ، والطــــواف بالكعبــــة  ــــى مزدلفــــة ، والتوجــــه ٕال ــــدفع ٕال بعرفــــة وال

ـــين الصـــفا والمـــروة ، وكلمـــة  " الحـــج"وتقبيـــل الحجـــر األســـود والســـعي ب
بل كان العرب يمارسـون فـي الحـج " الحك"مٔاخوذة في األصل من كلمة 

طقسًا غريبًا وهو االحتكاك بالحجر األسود ، وهناك روايـة ٕاسـالمية تـذكر 
الحجر األسود كان ٔابيض ولكنه ٔاسود مـن مـس الحـيض فـي الجاهليـة ٔان 

ٔاي ٔانه كان ٔاحد الطقوس لدى الجاهلية تؤديها النساء في الحجر ، بمس 
الحجر األسود بدماء الحيض اعتقاد مـنهم ٔان دم الحـيض هـو سـر المـيالد 

  .وتعظيمًا منهن للكعبة 
  :الدكـتورة فتحية النبراوي ٔاستاذة السيرة النبوية 

مكانة الكعبة عند العرب ومهابتهـا عنـدهم مـن تخـوفهم الشـديد مـن هـدم 
الكعبـــة وٕاعـــادة ترميمهـــا ، حتـــى ولـــو كـــان بغـــرض ٕاعـــادة بنلئهـــا ، بـــل ٕان 
العــــرب فــــي الجاهليــــة مــــن شــــدة تقــــديرهم للكعبــــة كانــــت تنفــــرد قــــريش 
بالعمل لترميم الكعبة وفق مفاهيمهم وتصوراتهم بدفع باب البيت حتـى 

ٔامنيتـه ٕاعـادة " ص"من شاءوا ، وعلى النقـيض كـان الرسـول ال يدخله ٕاال 
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بنـــاء بيـــت ٕابـــراهيم وٕانـــزال مســـتوى البـــاب ليكـــون فـــي ٕامكانيـــة الجميـــع 
الــــدخول والخــــروج منــــه ، كمــــا ٕان قريشــــًا كانــــت تقصــــى المــــال الحــــرام 
الناشــــىء مــــن ظلــــم النــــاس والربــــا وال تضــــعها فــــي ٕاعــــادة بنــــاء الكعبــــة ، 

ــًا يوضــح حجــم  المــال الحــرام والتعــامالت الماليــة التــي فكانــت تضــع بيان
تشــــوبها الحرمـــــة وال تـــــدخلها فـــــي ٕاعمــــار الكعبـــــة ، وتـــــٔاتي هـــــذه المكانـــــة 
العظيمــة فــي قلــوب العــرب للكعبــة الشــريفة ألن الــذي قــام ببنــاء الكعبــة 
هــــــم المالئكــــــة بــــــٔامر هللا ، وهــــــو الــــــذي جعــــــل ســــــحابة ُتظــــــل ٕابــــــراهيم 

عا قواعده فٕاذا الكعبة علـى وٕاسماعيل وتحدد لهما حدود البيت  الذي رف
حجــر ٕاســماعيل "هيئــة غرفــة وبجوارهــا مــن حــدها الشــمالي نصــف دائــرة 

يحـــيط بـــه جـــدار بارتفـــاع متـــر وثالثـــين ســـنتيمتر وســـمك متـــر ونصـــف ، 
وذلــك يــودع فــي اإلنســان شــحنة روحيــة ولــذلك يشــتد ٔاثنــاء طوافــه حــول 

وشـدة هـذا الكعبة كلما اقترب منها ، ويقـل فـي شـدته كلمـا ابتعـد عنهـا ، 
، وهــــذا المجــــال ٔاقــــوى كلمــــا كــــان عــــدد الطــــائفين ٔاكـثــــرالمجــــال تكــــون 

الروحـــي حـــول الكعبـــة ال ينشـــٔا فقـــط مـــن طـــواف النـــاس وٕانمـــا ينشـــٔا مـــن 
طـواف المالئكـة ٔايضـًا حيـث يطـوف حـول البيـت ٔالـف ملـك ال ينقطعـون 

ٔالـــف ملـــك وهـــذا المجـــال  ٧٠ٔابـــدًا ٔاي ٔان البيـــت يطـــوف حولـــه كـــل يـــوم 
ى مــن يطــوف بالكعبــة ولــذلك كانــت الصــالة فــي بيــت الروحــاني يــؤثر علــ

هللا الحرام بمائة ٔالف صالة في سواه ألن قرب اإلنسان من ربه بالمسـجد 
الحــرام ٔاقــوى كـثيــرًا مــن ٔاي مكــان ٔاخــر ، ولــذلك فالكعبــة والبيــت الحــرام 
بمكــة مكــان لالستشــفاء الروحــي والنفســي مــن تــدبير الخــالق وهندســته ، 

  .وهو بيت هللا الحرام من دخله كان ٓامنًا فهو ٔاول بيت وضع للناس 
  :بمشيخة األزهر  اإلفتاءالدكـتور محمود الحنفي عضو لجنة 

موسم الحج عنـد العـرب فـي الجاهليـة واالسـتعداد لـه سـاعد شـبه الجزيـرة 
العربية على القضـاء علـى حالـة التفكـك السياسـي حـين كانـت ال توحـدها 

نــزاع دائمــة بــين  ينــة فــي حالــةحكومــة ، كمــا كانــت المددولــة وال تــديرها 
األوس والخــزرج ولكــن موســم الحــج كــان هدنــة لحقــن الــدماء ومحــاوالت 

،  الرعويلوقف هذا النزاع وعمل استقرار سياسي ، واستغالل االقتصاد 
حيـــث ٕان القبائـــل العربيـــة اســـتقرت فـــي األمـــاكن التـــي يتـــوافر فيهـــا المـــاء 

غلــب علــى مكــة النشــاط وتصــلح لرعــي اإلبــل واألغنــام والمــاعز ، ولــذلك 
زرع وتــتحكم بطــرق التجــارة بــين الــيمن  ذيالتجــاري ألنهــا تقــع بــواٍد غيــر 

والشـــام حيــــث تمــــر القوافـــل محملــــة بالتوابــــل والبخـــور والعطــــور ، كمــــا 
تمثلـــت مكانـــة الكعبـــة الدينيـــة عنـــد العـــرب فـــي حمايـــة قوافلهـــا التجاريـــة 

لـــة الصـــيف ٕالـــى مـــع القبائـــل التـــي تجتـــاز ديارهـــا فـــي رح" اإليـــالف"وعقـــد 
  .الشام ورحلة الشتاء ٕالى اليمن 

  :الدكـتور جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث اإلسالمية 
الكعبــة هــي بيــت هللا الحــرام فــي قلــب مكــة المكرمــة ، وهــي القبلــة التــي 

ٔاقــدم بيــت  فهــييحــج ٕاليهــا النــاس والمالئكــة منــذ ٔاقــدم العهــود التاريخيــة 
ل مكـــة يعظمـــون هـــذا البيـــت حتـــى وضـــعه هللا تعـــالى للنـــاس ، وكـــان ٔاهـــ

ٕانهـــم لـــم يكونـــوا يســـتطيلون عليـــه فـــي البنـــاء وكـــانوا يبنـــون بيـــوتهم علـــى 
تعظيمــًا لرباعيــة الكعبــة ، ؤاول مــن بنــي بيتــًا مربعــًا فــي  الــدائري الشــكل 

زهيـر بيتـًا  رفـع حميـد بـن" مكة هو حميد بن زهير فخافت قريش وقالـت 
، وتظهــر عظمــة الكعبــة المشــرفة ألنهــا مبنيــة مــن "  فٕامــا حيــاة وٕامــا موتــاً 

ســـبعة وعشـــرين مـــدماكًا مـــن الصـــخور الجبليـــة ، بـــل ٕان ســـيدنا ٕابـــراهيم 
حـــراء، ثبيـــر، "عليــه الســـالم بنـــي الكعبــة مـــن صـــخور خمســـة جبــال هـــي 

" الخيـــر ، لبنـــان وهـــي مـــن جبـــال مكـــة ، وجبـــل الطـــور بصـــحراء ســـيناء 
ول بيـــت هلل بناهـــا المالئكـــة وفضـــائل وشـــرف الكعبـــة المشـــرفة لكونهـــا أ 

فـي ترميمهـا فـي العـام الخـامس قبـل البعثـة " ص"واألنبياء وشارك سيدنا 
المشــــرفة ، وألن الكعبــــة تنــــاظر البيــــت المعمــــور ٔاو كعبــــة المالئكــــة فــــي 

السماء واألنبياء حجوا ٕاليها والمالئكة تطوف بها ، كان العرب يعتقدون 
ل دخـول اإلسـالم ، وقـد قـال ٔان النظر للكعبة عبادة ومحض اإليمـان قبـ

اإلمـــام الشـــافعي ٕان الجلـــوس تجـــاه الكعبـــة يجلـــو البصـــر ، كمـــا حظيـــت 
الكعبــة بمكانــة عظيمــة عنــد العــرب قبــل اإلســالم إليمــانهم ٔان الــذي بنــي 
الكعبة هم المالئكـة ، ٔاو ٔادم عليـه السـالم ثـم سـيدنا ٕابـراهيم وٕاسـماعيل 

التــي تــزوج منهــا " همجــر "عليهمــا الســالم وتولــت ٔامرهــا بعــد ذلــك قبيلــة 
ســيدنا ٕاســماعيل ثــم بعــدها قبيلــة خزاعــة والتــي ٔاجلــت جرهمــًا مــن مكــة 

" عام حتى ٔاخرجها قصي بن كالب المعروف " ٣٠٠"وتولت ٔامر البيت لـــ
كبـــر  وبعـــد ذلـــك بنتهـــا قبيلـــة فـــي العـــام الخـــامس قبـــل بعثـــة " بقـــريش األ

  ".ص"سيدنا محمد 
  الدكـتورة كوثر المسلمي 

  : ث بكلية الدراسات اإلسالميةرئيس قسم الحدي
العـــرب قدســـوا الكعبـــة قبـــل دخـــول اإلســـالم فلقـــد كـــان العـــرب يضـــعون 

للبيت فقـد كانـت  تعظيمأاصنامهم حولها وكنوزهم ومنعوا الدخول ٕاليها 
تٔاتي الكعبة وعلى مر العصور واألزمان الكنوز والهدايا واألموال والطيـب 

دخــل الكعبــة وجــد فـــي عنــدما فــتح مكــة و" ص"، بــل ٕان ســيدنا محمــد 
ٔالف وقية من الذهب فلم ئاخذها ٔاو يتصرف فيها وكـذلك " ٧٠"خزينتها 

  .فعل الخلفاء الراشدون 
مــــــن تعظــــــيم العــــــرب للكعبــــــة ٔانهــــــم كــــــانوا يخالفونهــــــا فــــــي البنيــــــان وال 
يستطيلون عليها ، كما كانوا يعقـدون االتفاقيـات ويتحـالفون فيهـا بـل ٔان 

كعبة وذلك ٔان العرب ٕاذا كـتبوا قصـيدة المعلقات السبع كانت معلقة بال
فٕانهم يعلقونهم بالكعبة تعظيمًا لشٔانها وظهرت المعلقات السبع وعنـدما 
انتشــر ٔامــر اإلســالم وقاطعــت قــريش بنــى هاشــم وحاصــرتهم فــي الشــعب 
وضيقت عليهم ، كـتبوا ذلك في صحيفة ٔاال يبيعـوا ٔاو يشـتروا ٔاو يتزوجـوا 

دعوتـــه ٔاو تســـلمه بنـــي " ص"  مـــن بنـــي هاشـــم مـــا لـــم يتـــرك ســـيدنا محمـــد
هاشـم لقــريش لتقتلـه ، ووضــعوا الصــحيفة فـي جــوف الكعبـة توكيــدًا علــى 

فـدعا عليـه رسـول هللا " النفـر بـن الحـارث"ٔانفسهم فكان كاتب الصـحيفة 
  .هذه الصحيفة " األرضة"فٔاصابه شلل في ٔاصابعه وقد ٔاكلت " ص"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


