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املبحث األول التعريف بالكعبة
التعريف:
الكعبــة هــي بيــت اهلل تعــاىل ،تقــع يف
وســط املســجد احلــرام ،وهــي بيــت مســ َّق ف
مر َّبــع َّ
أن ُج دراهنــا غ ــر متس ــاوية:
الشــكل ،إالَّ َّ

ــر ُض ِج ِ
دارهــا مــن جهــة البــاب
ف َع ْ
(بــاب الكعبــة)68( :ر11م) ،ومــن جهــة
ِ
احل ْج ــر90( :ر9م) ،ومــا بــن الركــن الشــامي
والي ــاين04( :ر12م) ،وم ــا ب ــن احلج ــر األس ــود
والركــن اليــاين18( :ر10م) ،ويبلــغ ارتفاعهــا:
(14م) ،ومس ــاحتها عنــد قاعدهتــا145( :م. )2
(((
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التعريف بالكعبـة
وأسامئها
مرتني:
وقد َو َر َد ِذكْ ُرها يف الق رآن الكريم َّ

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

وال َّث انية :يف قوله سبحانه :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ [املائدة.]٩٥:

سبب التسمية:

هناك قوالن يف سبب التسمية:

ِ
وبروزه ــا ،م ــن قوهل ــم :قــد كع ــب ثــدي امل ــرأة إذا عال
لعلوه ــا ونتوئِ ه ــا
َّ
ـم يت بذل ــك؛ ِّ
األولُ :س ـ ِّ
ونتــأ ،وه ــو ق ــول اجلمه ــورُّ .
وكل ب ــارز كع ــب؛ مس ــتدي ر ًا أو غ ــر مس ــتدير ،ومنــه :كعب ال َقــدَ م .
(((

ـم يت بذل ــك؛ ل َت َك ُّع ـ ِ
ـب بنائه ــا أي :تربيع ــه ،وه ــو ق ــول جماهــد .وكل مربــع عنــد
ال َّث ــاينُ :س ـ ِّ
العــرب كعبــة ،والتكعيــب:
ال رتبي ــع ،وأكث ــر بي ــوت الع ــرب
مــدورة ال مر َّب عــة .
َّ
(((

وروى األزرقــي عــن ابــن
أيب نجيــح قال(:إنــا ســميت
الكعبــة؛ ألهنــا ُم َك َّع بــة عــى
ِخ ْل قــة ال َك ْع ــب ،قــال :وكان
ـدورة؛
النــاس يبن ــون بيوهت ــم م ـ َّ
ــن
فــأول َم ْ
تعظيــ ًا للكعبــةَّ ،
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التعريف بالكعبـة
وأسامئه
بنــى بيتــ ًا ُم َر َّب عــ ًا محيــد بــن زهــر ،فقالــت
ـع محي ــد ب ــن زه ــر بيت ـ ًا ،إم ــا حي ــا ًة
قري ــش :ر َّبـ َ
للكعبــة املعظمــة أربع ــة أركان مشــهورة،
وإم ــا موت ـ ًا) ( .فجعل ــت ُر َّج ــاز قري ــش يرجتزون
ـ وهــي ُت بنــى:
وت تَّجــه أركاهنــا إىل اجلهــات األربعــة األصليــة
ٍ
مــع انح ـراف يس ـر:
ــيــد َبــ ْيــتُــ ْه
ــم
الـــ َي ْ
ـــو َم ُيــ ْبــنَــى َُل ْ
ـــوتُـــ ْه
وإمــــــا َم ْ
َّإمـــــا َحـــ َيـــاتُـــ ُه َّ
ففــي الشــال :الركــن الع راقــي ،ويف
فلــا مل تصبــه عقوبــة ،ر َّب عــت قريــش اجلنــوب :الركــن اليــاين ،ويف الــرق :احلجــر
منازهلــا) .
األســود ،ويف الغــرب :الركــن الشــامي.

أركان الكعبة:

(((

(((

األول أقرب إىل ِ
الص َّح ة لسببني:
والقول َّ

قــال النــووي

( :واعلــم أن للبيــت

1-1أن الكعــب يف ال ُّلغــة :هــو العظــم الناتــئ أربع ـ َة أركان :الركــن األس ــود ،والركــن الي ــاين،
عنــد ملتقــى الســاق وال َقــدَ م .
(((

2-2أن الشــكل اهلنــديس ملس ــقط الكعب ــة ـ ك ــا
تثبتــه الدِّ راســات احلديثــة :هــو الشــكل
املنحــرف أو املختلــف األضــاع ،وهــو
مــن األشــكال اهلندســية نــادرة االســتعامل
يف املب ــاين ،وهــذا يعن ــي :أن س ــبب تس ــمية
الكعبــة املرشفــة هبــذا االســم ربــا يرجــع
لربوزهــا ،ال لكوهنــا ُم َك َّع بــة الشــكل .
(((
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وأسامئها
اآلخ ــران ،فيقــال هلــا :الشــاميان .فالركــن األســود فيــه
ويقــال هلــا :اليامنيــان ،وأمــا الركنــان َ
فضيلتــان :إحدامهــا :كونــه عــى ق واعــد إب راهيــم

 ،والثانيــة :كونــه فيــه احلجــر األســود.

وأما اليامين :ففيه فضيلة واحدة ،وهي كونه عىل ق واعد إب راهيم.

وأمــا الركن ــان َ
ــص احلجــر
اآلخ ـران :فليــس فيهــا يشء مــن هاتــن الفضيلتــن؛ فلهــذا ُخ َّ
ألن في ــه
األس ــود بش ــيئني :االس ــتالم وال تَّقبي ــل؛ للفضيلت ــن ،وأم ــا الي ــاين فيس ــتلمه ،وال ُي ق ِّب ْل ــه؛ َّ
اآلخ ـران :فــا ُي ق َّب ــان ،وال ُي س ـ َت َل امن) .
الركنــان َ
فضيل ـ ًة واح ــدة ،وأم ــا ُّ
(((
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التعريف بالكعبـة
وأسامئها
املبحث الثاني
أمساء الكعبة
املســم ى ،ومــن
الكعبــة املرشفــة هلــا أســاء كثــرة ،وكثــرة هــذه األســاء تــدل عــى رشف
َّ
أس ــاء الكعب ــة م ــا ي ــي:

ً

أوال :البيت:
وردت هــذه اللفظــة يف الق ــرآن الكري ــم مخ ــس ع ــرة م ــرة  ،أحيان ـ ًا مف ــردة ،وأحيان ـ ًا مضاف ـ ًة
إىل الضم ــر العائ ــد إىل اهلل تع ــاىل  ،وأحيان ـ ًا موصوف ـ ًة بالنع ــوت (احل ـرام ،أو املح ـ َّـرم ،أو العتيق) ،
وم ــن أمثل ــة ذل ــك م ــا ييل:
(((

(((1

(((1

 -أالبيت:

ُأطلِــق لفــظ البيــت مــراد ًا
بــه الكعبــة يف قولــه تعــاىل:
ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﭼ [آل عمــران.]٩٦:
ألن لــه ســقوف ًا
ــم ي بيتــ ًا؛ َّ
(وس ِّ
ُ
وج ــدُ ر ًا ،وهــي حقيقــة البيــت،
ُ
وإن مل يكــن بــه ســاكن) .
(((1
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التعريف بالكعبـة
وأسامئه
ويف هــذه اآلي ــة ورد ـ أي :البي ــت ـ بصيغــة
الس ــياق العام
ال نَّك ــرة؛ َّ
ألن التنك ــر يتناس ــب مع ِّ
ِ
ـع ع ــى
لآلي ــة ،وه ــو اإلخب ــار عــن أول بي ــت ُوضـ َ
ظه ــر األرض ال يعرف ــه الن ــاس ،بخــاف اآلي ــات
األخــرى  ،والتــي ورد فيهــا لفظــة البيــت
صــارت
ألن العــرب
ْ
معرفــة ب (أل) العهديــة؛ َّ
َّ
ٍ
ِ
بع ــد َو ْض ع ــه ع ــى عهــد ب ــه ومعرف ــة ،وأم ــا اآلن
ف(أل) الداخلــة عــى البيــت دالــ ٌة عــى إرادة
الغلبــة ،فأصبحــت لفظــة البيــت َع َل ــ ًا عــى
الكعبــة املرشفــة ؛ كــا أشــار إىل ذلــك ابــن
ظهــرة
يف قولــه تعــاىل :ﭽﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [البق ــرة ،]١٢٥ :فقــال( :امل ـراد
ـب عليه ــا كال ن َّْج ــم
بالبي ــت الكعب ــة؛ ألن ــه غال ـ ٌ
لل ُّث ريــا) .
(((1

(((1

(((1

ٌ
الض مري:
بيت ُم
ضافة إىل َّ
-ب ٌ

وردت لفظة البيت مضاف ًة إىل الضمري الدَّ ال عىل اهلل تعاىل ثالث م رات:
ا ُألوىل :يف قوله تعاىل :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ [البقرة.]١٢٥:

الثانية :يف قوله تعاىل :ﭽﮀ ﮁ ﮂﭼ [احلج.]٢٦:
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التعريف بالكعبـة
وأسامئها
الثالثة :يف قوله تعاىل :ﭽﮌ ﮍ ﮎﭼ [إب راهيم.]٣٧:
ِ
ـت إىل نفس ــه؛
وأفص ــح اب ــن عطي ــة
س هــذه اإلضاف ــة قائ ـاً( :وأض ــاف اهللُ البي ـ َ
عــن ِّ
ـوق إىل خال ــق ،وممل ـ ٍ
ت رشيف ـ ًا للبي ــت ،وه ــي إضاف ــة خمل ـ ٍ
ـوك إىل مال ــك) .
(((1

حل رام:
 -ج البيت ا َ

ُو ِص َ
ف البيت بلفظة (احل رام) يف موضعني من القرآن العظيم:

األول :يف قوله تعاىل :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ [املائدة.]٢:

الثاين :يف قوله تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ [املائدة.]٩٧:

ـت احل ـرا َم
(إن البي ـ َ
قــال الزخمــري َّ :
ٍ
ُ
بيــان عــى جهــة املــدح ،ال عــى
عطــف
هنــا،
ِ
الصف ــة كذل ــك) .
جه ــة ال تَّوضي ــح ،كام جت ــيء ِّ
(((1

حــرم ،قــال
واحلــرام مصــدر بمعنــى ا ُمل َّ
أســاء
الســنجاري ( :وهلــا [أي :الكعبــة]
ٌ
البيــت احلــرام؛ ألن اهلل تعــاىل
كثــرةٌ ،منهــا:
ُ
تعظيــم
حرمــه وع َّظ مــه ،واملــرا ُد بتعظيمــه
ُ
َّ
ســائر احلــرم) .
(((1

حرم:
 -د البيت امل ُ َّ

ج ــاء ع ــى لس ــان إب راهي ــم

 ،يف قول ــه
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التعريف بالكعبـة
وأسامئه
تعــاىل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮎﭼ [إب راهي ــمُ .]٣٧:و ِصـ َ
ـف
ــرم) ـ وهــو اســم مفعــول
البيــت بلفــظ (ا ُمل َح َّ
ـ وهــو وصــف ي تَّفــق يف الدَّ اللــة مــع وصفــه
بلفــظ َ
(احل ـرام).
الو ْص َف ني:
والفرق بني َ

 1-1أن الوصــف باس ــم املفع ــول (امل ُ َح ـ َّـرم) في ــه
ــرم ،أي:
داللــة عــى أنــه البيــت الــذي ُح ِّ
حصــل ل ــه التحري ــم بع ــد أن مل يكــن.

 2-2أم ــا الوصــف ب املصــدر (ا َحل ـرام) ف امل ـراد أن
ُح رم ــة البي ــت قــد حصلــت ،وثبتــت ل ــه،
واس ــتمرت في ــه ،مــن غ ــر التف ـ ٍ
ـات واهتــا ٍم
إىل وقــت احلص ــول ،ب ــل االهت ــام ُم ت ِ
َّج ــه إىل
الثب ــوت واالس ــتم رار .
(((1

وص ِف ِ
ــر َم
ــرم؛ َّ
وســبب ْ
(ألن اهلل َح َّ
ــه بامل ُ َح َّ
وج َع ــل م ــا حول ــه
ال تَّع ـ ُّـر َض ل ــه والته ــاون ب ــهَ ،
َح َرم ـ ًا ملكان ــه ،أو أل َّن ــه مل ي ــزل مم نَّع ـ ًا عزي ـز ًا هياب ــه
ُّ
ــرم الــذي ح ُّقــه أن
كل جبــار ،كالــيء ا ُمل َح َّ

ـر ٌم عظي ــم احلرم ــة ال حيــل
ُْ
ي َت نَــب ،أو أل َّن ــه ُم ـ َ
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انتهاكه ــا ،أو أل َّن ــه ُح ـ ِ
ـر َم ع ــى الطوف ــان ،أيُ :م ن ِ َع
ـق من ــه فل ــم
ـم ي عتيق ـ ًا؛ ألن ــه ُأ ْع تِـ َ
من ــه ،ك ــا ُس ـ ِّ
ُي ْس ــت َْو َل عليــه) .
(((2

هـ -البيت العتيق:

ج ــاء وصــف البي ــت بالعتي ــق يف آيت ــن
كريمت ــن مــن الق ــرآن الكري ــم:

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

الثانيــة :يف قولــه تعــاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭼ [احلــج.]٣٣:

سبب وصفه بالعتيق:

ذكــر العلــاء عــدَّ ة أقــوال يف ســبب
وصــف البيــت بالعتيــق ،وهــي عــى النحــو
التــايل:
ــم َي بذلــك؛ لِ ِق َدمــه  ،والعتيــق يف
ُ 1-1س ِّ
اللغــة :هــو القديــم مــن ِّ
كل يشء ،يقــال:
س ــيف عتي ــق ،ودينــار عتي ــق أي :قدي ــم ،
ويؤيــده قولــه تعــاىل:ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
(((2

(((2
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التعريف بالكعبـة
وأسامئه
ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [آل عمــران .]٩٦:فهــو
(أقــدم م واضــع التع ُّب ــد) .
(((2

ــم َي بذلــك؛ ألن اهلل تعــاىل أعتقــه مــن
ُ 2-2س ِّ

اجلباب ــرة أن يصل ـوا إىل ختريب ــه ،فل ــم َي ْظ َه ـ ْـر
ــن
عليــه جبــار ،ومل ُي َس ــ َّّل ْط عليــه إالَّ َم ْ
ُي َع ِّظ مــه وحيرتمــه .
(((2

ومــن احلــوادث التارخييــة التــي تؤيــد

ه ــذا املعن ــى :مــا قالــه أبــو حيــان ( :كــم
ٍ
ــع
قصــدَ ه ُت َّب ٌ
جبــار ســار إليــه فأهلكــه اهلل؟ َ
ليهدم ــه فأصاب ــه الفال ــج ،فأش ــار األخي ــار عليه
أن ي ُك ـ َّ
ـف عن ــه ،وقال ـوا :ل ــه َر ُّب يمنع ــه ،فرتك ــه
وقصــدَ ه أبره ـ ُة
ـن كس ــاهَ ،
وكس ــاه ،وه ــو أول َم ـ ْ
فأصاب ــه م ــا أصاب ــه ،وأم ــا َ
احل َّج ــاج فل ــم يقصــد
ال تَّس ـ َ
ـن
حتصــن ب ــه اب ـ ُ
ـليط ع ــى البي ــت ،لكــن َّ
الزبــر فاحتــال إلخ راجــه ،ثــم بنــاه) .
(((2

ـم َي بذل ــك؛ ألن ــه مل ُي ْم ل ــك َق ـ ُّ
ـط ،ق ــال اب ــن
ُ 3-3س ـ ِّ
ظه ــرة ( :وقي ــل :ألن ــه كري ــم ع ــى اهلل؛
ـق اهلل،
ي ـ ِر علي ــه ُم ْل ــكٌ ألح ـ ٍـد م ــن َخ ْل ـ ِ
ألن ــه مل َ ْ
ـت
ـت فــان ،وإن ــا يقــال :بي ـ ُ
فــا يقــال :بي ـ ُ

- 11 -

التعريف بالكعبـة
وأسامئها
اهلل)  .وأكَّــد هــذا املعنــى ابــن عاشــور
حي ــث ق ــال( :والعتي ــق :ا ُمل َح ـ َّـرر غ ــر
اململ ــوك للن ــاسُ ،ش ـ ِّب َه بالعب ــد العتي ــق؛ يف
ـك ألح ـ ٍ
أن ــه ال ُم ْل ـ َ
ـد علي ــه .وفي ــه تعري ــض
ــن
ب املرشكــن إذ كانــوا يمنعــون منــه َم ْ
يش ــاؤون حت ــى جعل ـوا با َب ــه مرتفع ـ ًا ب ــدون
درج؛ لئــ َّ
ــن شــاؤوا) .
ا يدخ َل ــه إالَّ َم ْ
(((2

(((2

ألن اهلل تعــاىل َي ْع ِت ُ
ــق فيــه
ــم َي بذلــك؛ َّ
ُ 4-4س ِّ
رقــاب املذنب ــن مــن الع ــذاب ومــن النــار(،((2

والعتيــق( :فعيــل بمعنــى ُم ْف ِع ٍ
ــل ،أي:
ُم ْع تِــق رقــاب املذنبــن ،و َن َس ــب اإلعتــاق
إلي ــه جمــاز ًا ،إ ْذ بزيارت ــه والط ـواف ب ــه حيصــل
اإلعتــاق ،وينشــأ ع ــن كون ــه ُم ْع تِقـ ًا أن يقــال
فيــه :يعتــق فيــه رقــاب املذنبــن) .
ويؤيــده :مــا جــاء عــن َعائِ َش ــ َة ؛ َأ َّن
ـل ع ــى رس ـ ِ
َأ َب ــا َب ْك ـ ٍ
ـول اللَِّ َ ،ف َقـ َ
َد َخ ـ َ
ـر
ـال:
َُ
ِ
ِ ٍ
ــن ال ن ِ
ــم َي
( َأن َ
ْــت َع تِ ُ
يــق اللَِّ م َ
َّــار) َف َي ْو َم ئ ــذ ُس ِّ
َعتِ ي ًقــا .
(((2

(((3

ودتــه ،ويؤيــده:
وج َ
ــم َي بذلــك؛ لرشفــه َ
ُ 5-5س ِّ
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التعريف بالكعبـة
وأسامئه
أن مــن معــاين العتيــق يف اللغــة :الكريــم
ال رائــع مــن ِّ
كل يشء ،وقــد قي ــل للكري ــم:
عتيــق ،ويقــال :مــا أبــن العتــق يف وجــه
فــان ،يعنــي :الكــرم .وامــرأة عتيقــة:
مجيلــة كريمــة .
(((3

ِّ
لــكل
وال مانــع مــن تســميته بالعتيــق
ِ
بالص ــواب ه ــو الق ــول
م ــا ُذك ــر؛ لك ــن َأوىل األق ــوال َّ
األول؛ وهــو أنــه ســمي عتيقــ ًا لِ ِق َد ِم ــه.

( :قولــه تعــاىل:
قــال الشــنقيطي
ﭽﮱ ﯓ ﯔﭼ ؛ يف املــراد
بالعتيــق هنــا للعلــاء ثالثــة أقــوال:

األول :أن املــراد بــه القديــم ،ألنــه أقــدم
م واضــع التعبــد.
الثاين :أن اهلل أعتقه من اجلبابرة.

الثالث :أن امل راد بالعتق فيه الكرم.

القديـــم عتيقـــ ًا
ســـم ي
والعـــرب ُت
َ
ِّ
وعاتقـــ ًا...

وقــد د َّل ــت آي ــة مــن كتــاب اهلل ،ع ــى أن
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التعريف بالكعبـة
وأسامئها
العتي ــق يف اآلي ــة بمعن ــى :القدي ــم األول ،وه ــي
قول ــه تع ــاىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﭼ [آل عمــران .]96:مــع أن املعنيــن
حــق ،ولكــن القــرآن َّدل
اآلخ َريــن كالمهــا
َ
ٌّ
القــرآن
ــر بــه
ُ
عــى مــا َذ َك ْرنــا ،وخــر مــا ُي َف َّ
القــرآن) .
(((3

ً
قادس:
:
ثانيا
ِ

ومــن أســاء الكعبــة ( َق ِ
ــادس) ،قــال
ـت ي دْ ع ــى ِ
قادس ـ ًا) ،
األزرق ــي ( :وكان البي ـ ُ ُ َ
ونــص ابــن منظــور
عــى ذلــك بقولــه:
َّ
ِ
(والقــاد ُس:
البيــت احلــرام)  .وهــو مأخــو ٌذ
ُ
ــم ي
مــن التقديــس ،أي :ال تَّطهــر ،ومنــه ُس ِّ
ال ُقــدُّ وس ُقدُّ وســ ًا .ومنــه :ا ُمل َقــدَّ س :ا ُمل َط َّه ــر،
والقــادس :الطاهــر .
(((3

(((3

(((3

ــم يت قادســ ًا؛
واملقصــودَّ :
أن الكعبــة ُس ِّ
(ألهنــا ُت َط ِّه ــر مــن ُّ
الذنــوب) .
(((3
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التعريف بالكعبـة
وأسامئه
ً
ناذر:
:
ثالثا
ِ
وم ــن أس ــاء الكعب ــة ( َن ـ ِ
ـص علي ــه
ـاذر) ،ن ـ َّ
البيــت ُي دعــى قادســ ًا،
األزرقــي بقولــه( :وكان
ُ
و ُي دعــى نــاذر ًا)  .وســميت الكعبــة بذلــك؛
(ألن ــه ُي نْـ َ
ـذ ُر إليهــا اهلــدي وغ ــره ،وجم ــيء اس ــم
الفاعــل بمعنــى املفعــول جائــز) .
(((3

(((3

ً
نادر:
:
رابعا
ِ

ومــن أســاء الكعبــة ( َن ِ
ــادر) ،قــال
األزه ــري ( :وال نَّــدْ رةُِ :
الق ْط َع ـ ُة مــن الذه ــب
َ
ِ
ِ
والفض ــة توج ــد يف ا َمل ْع ــدن) ( .ون ــاد َر ُة ال زَّم ــان:
وحيــد العــر) .
وج ــاء يف اللس ــانَ ( :ل ِق َي ـ ُه َنــدْ رة ،ويف ال نَّــدْ رة،
وال نَّــدَ رة ،و َنــدَ رى ،وال نَّــدَ رى ،ويف ال نَّــدَ َرى أي:
وإن ِش ــئْت ُق ْ
ــلَ :ل ِق ْي تُــه يف
فيــا بــن األيــامْ .
َنــدَ رى بــا َألِ ٍ
ــف والم .ويقــال :إنــا يكــون
َ
ذل ــك يف ال نَّــدْ رة بع ــد ال نَّــدْ رة إذا كان يف األحاي ــن
مــرة) .
(((3

(((4

(((4
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التعريف بالكعبـة
وأسامئها
واخلالصــة :أن الكعبــة ســميت بنــادر؛
ألن الع ــرب كان ــت تأتيه ــا يف ال نَّــدْ رة( ،أي :ب ــن
َّ
األيــام)  .وهــي نــادرة مــن حيــث شــكلها
وبنياهنــا ومكانتهــا وفضائلهــا وتفرده ــا بذل ــك
كله .
(((4

( ((4

َ َّ
ً
خامسا :الب ِنية:

ومــن أس ــاء الكعب ــة (ال َب ِن َّي ــة) ،قــال اب ــن
منظ ــور ( :وال َب ن ِ َّي ــة ،ع ــى َف ِع يل ــة :الكعب ــة؛
ُ ِ
لرشفهــا إذ ه ــي
ـي) .
أرشف َم ْب ن ـ ٍّ
(((4

ويف حدي ــث ال ـراء ب ــن مع ــرور ق ــال:
ـت َأالَّ َأدع هـ ِ
ـذه ا ْل َب ن ِ َّي ـ َة ِم ِّن ــي بِ َظ ْه ـ ٍ
ـر ـ يعني:
(ر َأ ْيـ ُ
ََ َ
َ
ا ْل َك ْع َب ـ َة ـ َو َأ ْن ُأ َص ـ ِّ
ـي إِ َل ْي َه ــا) .
(((4

قــال ابــن األثــر ( :وكانــت تُدْ َع ــى
ِ
ــر
َب ن َّي ــة إب راهيــم ؛ ألنَّــه بناهــا ،وقــد َك ُث َ
ــم هم
بــرب هــذه ال َب ن ِ َّي ــة) .
ِّ
َق َس ُ
(((4
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التعريف بالكعبـة
وأسامئه
ّ

ً
سادسا :الدوار:
الــدوار) بضــم
ومــن أســاء الكعبــة ( ّ
الــدال وفتحهــا ،ونقــل اب ــن منظ ــور عــن اب ــن
أن ال ــدوار مــن أس ــاء البي ــت احل ـرام ،
س ــيده َّ
وســبب التســمية :يعــود إىل الــدَّ وران حــول
الكعبــة( ،فالــدُّ وار مجــع دائــر ،و َد َّوار صيغــة
الض بطــن كثــر ُة دوران
مبالغــة ،فاجتمــع يف َّ
الطائفــن حــول الكعبــة) .
(((4

(((4

و َذ َك ــر ابــن منظــور
أن (الــدَّ وار:
َّ
صن ــم كان ــت الع ــرب تنصب ــه ،جيعل ــون موضع ًا
الص ن ــم
حول ــه ي ــدورون ب ــه ...واألش ــهر يف اس ــم َّ
وأم ــا الــدُّ وار ،بالض ــم ،فه ــو م ــن
َدوار ،بالفتــحَّ ،
ُدوار الــرأس) .
(((4
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التعريف بالكعبـة
وأسامئها
َْ
ً
القبلة:
:
سابعا
ِ

قــال اهلل تعــاىل :ﭽﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭼ [البقــرة .]١٤٣:أي( :التــي
أنــت عليهــا ،وهــي الكعبــة؛ كقولــه تعــاىل:
ﭽﭞ ﭟ ﭠﭼ [آل عمــران ،]١١٠:أي:
أنتــم)  .فالقبلــة هنــا هــي :الكعبــة .
(((5

(((5

- 18 -

احلواشي
((( انظــر :احلــرم املكــي الرشيــف واألعــام املحيطــة بــه دراســة تارخييــة وميدانيــة ،د .عبــد امللــك بــن دهيــش (ص)98؛
مكــة املكرمــة تاريــخ ومعــامل ،حممــود حممــد محــو (ص.)40
((( انظر :تفسري املاوردي .)69/2( ،تفسري الطربي.)76/7( ،

((( انظــر :لســان العــرب ،البــن منظــور ( .)718/1خمتــار الصحــاح ،للــرازي (ص .)238التفســر الكبــر ،للــرازي
(.)83/12
((( أخبار مكة279/1( ،ـ.)280

((( مجهرة نسب قريش وأخبارها ،الزبري بن بكار (ص.)93

((( انظر :لسان العرب .)718/1( ،فتح الباري ،البن حجر (.)211/2

((( انظر :الكعبة املرشفة دراسة حتليلية للخصائص التصميمية ،د .حييى حممد وزيري (ص.)18

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم.)14/9( ،
ـاذج ذلــك يف أرقــام آيــات الســور التاليــة( :البقــرة)158 ،127 ،125:؛ (آل عمــران96:ـ)97؛ (األنفال)35:؛
((( تأ َّمـ ْـل نـ َ
(احلــج)26:؛ (قريش.)3:
نامذج ذلك يف أرقام آيات السور التالية( :البقرة)125:؛ (إبراهيم)37:؛ (احلج.)26:
( ((1تأ َّم ْل َ
نامذج ذلك يف أرقام آيات السور التالية( :املائدة)97:؛ (احلج)33 ،29:؛ (الطور.)4:
( ((1تأ َّم ْل َ

( ((1فتح القدير ،للشوكاين (.)79/2
ـاذج ذلك يف أرقــام آيات الســور التاليــة( :البقــرة)158 ،127 ،125:؛ (آل عمــران96:ـ)97؛ (األنفال)35:؛
( ((1تأ َّمـ ْـل نـ َ
(احلــج)26:؛ (قريش.)3:
( ((1انظر :أسامء الكعبة املرشفة يف الدَّ رس اللغوي ،أ .د .رياض بن حسن اخلوام (ص.)15
( ((1اجلامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الرشيف( ،ص.)14
( ((1املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.)208/1( ،
( ((1الكشاف.)714/1( ،

( ((1منائح الكرم يف أخبار مكة والبيت ووالة احلرم ،للسنجاري (.)257/1
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( ((1انظر :أسامء الكعبة املرشفة يف الدَّ رس اللغوي( ،ص.)20
( ((2الكشاف.)524/2( ،

( ((2انظر :معاين القرآن ،للنحاس ()403/4؛ الكشاف.)694/1( ،

( ((2انظر :هتذيب األسامء ،للنووي ()189/3؛ لسان العرب ،البن منظور (.)236/10
( ((2أضواء البيان ،للشنقيطي (.)253/5

( ((2انظر :دالئل النبوة ،للبيهقي ()125/1؛ تفسري البغوي)285/3( ،؛ تفسري الثعلبي.)20/7(،
( ((2البحر املحيط ،أليب حيان (.)339/6

( ((2اجلامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الرشيف( ،ص.)19
( ((2التحرير والتنوير ،البن عاشور (.)250/17

( ((2انظر :املحرر الوجيز ،البن عطية ()119/4؛ تفسري القرطبي.)53/12( ،
( ((2البحر املحيط)339/6( ،؛ روح املعاين ،لآللويس (.)147/17

( ((3رواه الرتمــذي( ،)616/5( ،ح)3679؛ وابــن حبــان يف (صحيحــه))279/15( ،؛ واحلاكــم يف (املســتدرك)،
(( ،)450/2ح )3557وقــال( :صحيــح اإلســناد ،ومل خيرجــاه) .وصححــه األلبــاين يف (صحيــح ســنن الرتمــذي)،
(( ،)508/3ح.)3679

( ((3انظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس ()220/4؛ النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،البن األثــر ()179/3؛
لســان العرب.)263/10( ،
( ((3أضواء البيان.)253/5( ،

( ((3أخبار مكة)280/1( ،؛ هناية األرب يف فنون األدب ،للنويري (.)291/1
( ((3لسان العرب.)170/6( ،

( ((3انظــر :اجلامــع اللطيــف يف فضــل مكــة وأهلهــا وبنــاء البيــت الرشيــف( ،ص)100؛ بيــان تلبيــس اجلهميــة ،البــن
تيميــة (.)537/2
( ((3معجم ما استعجم ،للبكري (.)290/1
( ((3أخبار مكة.)280/1( ،
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( ((3أسامء الكعبة املرشفة يف الدرس اللغوي( ،ص.)25

( ((3هتذيب اللغة)67/14( ،؛ لسان العرب.)200/5( ،
( ((4القاموس املحيط( ،ص.)619
( ((4لسان العرب.)199/5( ،

( ((4القاموس املحيط( ،ص.)618

( ((4انظر :أسامء الكعبة املرشفة يف الدرس اللغوي( ،ص.)26
( ((4لسان العرب.)95 ،14( ،

( ((4رواه أمحــد يف (املســند)( ،)461/3( ،ح)15836؛ وابــن خزيمــة يف (صحيحــه)( ،)223/1( ،ح)429؛ وابــن حبــان
يف (صحيحــه)( ،)472/15( ،ح)7011؛ والطــراين يف (الكبــر)( ،)87/19( ،ح .)174وقــال حمققــو املســند،
(( ،)95/25ح( :)15798حديــث قــوي ،وهــذا إســناد حســن).
( ((4النهاية يف غريب احلديث واألثر.)158/1( ،
( ((4انظر :لسان العرب.)298/4( ،

( ((4أسامء الكعبة املرشفة يف الدرس اللغوي( ،ص.)28
( ((4لسان العرب297/4( ،ـ.)298
( ((5تفسري البغوي.)123/1( ،

( ((5انظر :الكشاف)225/1( ،؛
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