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 اختالؼ(  ها :ؤ بنا( 

سماعيؿ القكاعد مف البيت بعد طكفاف نكح رفع سيدنا إبراىيـ ك  -       المالئكة ؟ سيدنا آدـ ؟  -  ف( اجدراف بدكف سقؼ + باب 4)ا 
 =طيبنا فقصرت بيـ النفقة(  ماالإال يا ئ)اتفقكا عمى أال يدخمكا في بناسنكات قبؿ البعثة  5أعادت قريش بناءىا  -
 رفعكه عف مستكل المطاؼ       . جعمكا ليا سقفنا . جعمكا ليا بابنا كاحدنا ، ك    كا حجميا         . أخرجكا حجر إسماعيؿ   . صغر   
 ائو(فيو برفع الحجر األسكد عمى رد)أكبر ميزة ليذا البناء مشاركة النبي  لتصريؼ مياه األمطار مف أعمى سطحيا)فكؽ حجر إسماعيؿ(  . جعمكا ليا ميزابنا  
 جعؿ ليا بابيف في مستكل المطاؼ ك  –أدخؿ الحجر في الكعبة =  ىػ( 65)اهلل بف الزبير بناءىا عمى قكاعد إبراىيـ  أعاد عبد -
 ملسو هيلع هللا ىلصميو أياـ النبيع أعاد الحجاج بف يكسؼ الثقفي بناءىا إلى ما كانت -
 ستكل المطاؼ !    . أخرج حجر إسماعيؿ        . جعؿ ليا بابنا كاحدنا رفعو فكؽ م ق(= 7:)   
 يدم الممكؾ مف بعده  أال يجعؿ البيت ممعبة في يـ مرة آخرل فنصحو اإلماـ مالؾ بأأراد الخميفة العباسي الرشيد أف يعيدىا إلى قكاعد إبراى -

 الثانية ثناء التكسعة السعكدية األكلى ك أتـ ترميـ الكعبة  -فتذىب ىيبتو مف قمكب الناس !                    
 ضمها :ف 

 يصمكف إليو ، يطكفكف حكلو ، يعتكفكف عنده !(  )أكؿ بيت كضع لعبادة اهلل في األرض  الكعبة -
 )البيت المعمكر = قبمة أىؿ السماء ، أقسـ بو اهلل في سكرة الطكر ..( الكعبة تحاذم البيت المعمكر في السماء  -
سماعيؿ ك حج إلييا سيدنا إبراىيـ ك بة الكع -األنبياء                الكعبة بناىا المالئكة ك  -  كثير مف األنبياء مف ذريتيما ا 
 خمس سنكات قبؿ البعثة ملسو هيلع هللا ىلصالكعبة شارؾ في إعادة بناءىا النبي -
 أمننا لمناس في حياتيـ ا اهلل قبمة لمناس في صالتيـ ، ك الكعبة جعمي -
 !تعمقنا ، أك شكقنا ك  عمرة أك عككؼ أك مجاكرةيفدكف إلييا لحج أك . مرجعيـ دائمنا .ك  )= مكاف تجمعيـ(الكعبة جعميا اهلل مثابة لمناس  -
ا ك الكعبة مف قصدىا ال يريد إال الص -  مات بالطريؽ دخؿ الجنة بغير حساب الة فييا عاد كيـك كلدتو أمو ، كمف زارىا مخمصن
 الكعبة جعؿ اهلل تحيتيا الطكاؼ = -

 . الطكاؼ حكؿ الكعبة سبعنا يعدؿ عتؽ رقبة  فمف تكمـ فميتكمـ بخير      ، . الطكاؼ صالة إال أف اهلل أحؿ الكالـ فيو     
 الثناء عمى اهلل أثناء الطكاؼؼ حكؿ الكعبة سبيؿ لمحك الذنكب كتكفير الخطايا بشرط الدعاء كالذكر ك . كثرة الطكا    
 ، يجمب لمطائؼ ما ال يحصى مف أجر  ر(لسقكط مطر، أك لشدة ح )مف الطائفيف  المطاؼ . الطكاؼ حكؿ الكعبة ، عند خمك    
 جؿ مالئكتو المقربيف طائفكف ىـ مكضع مباىاة اهلل عز ك . ال    
 زمـزفي األرض = الَحَجر ، كالمقاـ ، ك  الكعبة حكليا ثالثة أسرار ال يكجد مثميا -
 مطائفيف ستكف لك أربعكف لممصميف ، عشركف رحمة ، عشركف لمناظريف ، ك الكعبة تتنزؿ عندىا مائة ك  -
 الجبابرة عمى مر العصكر مف أف تعبد أك يمتمكيا الممكؾ ك  الكعبة حماىا اهلل -
 )أنظر فضائؿ الحجر األسكد(الكعبة بيا الحجر األسكد .. ياقكتة مف يكاقيت الجنة  -
 مف أماكف استجابة الدعاء  ← باب الكعبة()بيف ركف الحجر األسكد ك الكعبة بيا الممتـز  -
 يا المسجد الحراـ .. الصالة فيو بمائة ألؼ صالة مما في سكاه الكعبة حكل -
  نظر إلييا عبادة                الكعبة ال -         عند فتح مكة ىػ; الكعبة صمى بيا النبي -
 ىدات ، يعمقكف بيا "المعمقات السبع" ، المعاقات ك فال يستطيمكف ، يعقدكف بيا االتفا )كانكا يخالفكنيا في البناء ميا العرب عمى مر العصكر الكعبة عظ   -

 عمقت قريش داخميا صحيفة مقاطعة بني ىاشـ الظالمة حتى أكمتيا األرضة (                                                         
  : وصفها 
 مترنا  47الكعبة مكعبة الشكؿ ، يبمغ ارتفاع ضمعيا حكالي  . = (6)انظر شكؿ مف الخارج  -

 ، الركف الشامي ، الركف )ركف الحجر األسكد( . لمكعبة أربعة أركاف = الركف 
 الحجر  ة ك يف باب الكعبىك المسافة مف حائط الكعبة ب الممتـز  . العمرةالحج ك  –انظر الحجر األسكد  الحجر األسكد  . في ضمعيا الشرقي يقع باب الكعبة مرتفعنا عف األرض متريف . الغربي ، الركف اليماني    

 التزمو النبي بالدعاء  –مف أماكف استجابة الدعاء  –األسكد         
  ىيمنممصقنا صدره كخده األيمف بو رافعنا كمحركنا ذراعو ال        
    مترنا 6,9مترنا بارتفاع  5,8يرتفع عف أرض المطاؼ حكالي  باب الكعبة  . عمى حائط الكعبة  أك كمتا ذراعيو( )        

  حجر إسماعيؿ = ألف إبراىيـ بنى إلسماعيؿ   )الحطيـ(ر إسماعيؿ ج  ح   . مغمؼ بالذىب الخالصمترنا ، مف أغمى أنكاع الخشب ، ك  4,98عرضك               
     كأمو ىاجر عريشنا مف شجر األراؾ ناحيتو ليسكنا فيو ؟                      

  أخرجتو مفلجزء الذم حطمتو قريش ك = ألنو ا الحطيـ ←                    
 ألف قريشنا كانت تقسـ عنده بتحطيـ األشياء ؟  الكعبة ؟ أك                    

 مف صمى فيو كاف كمف صمى في الكعبة ألنو جزء منو  -فضمو =    
 تحت الميزاب مستجاب   الدعاء فيو ك  -           

 في الحجر ال ضع لو فراشجد النبي يك  بكاف عبد المطم -           
 ىك مصنكع مف الذىب الخالص مياه األمطار مف سطح الكعبة ، ك  يكجد أعمى الجدار الشمالي فكؽ حجر إسماعيؿ ، لتصريؼ الميزاب  . صغيرطفؿ ىك ك  النبي جمس عميو غير أشراؼ مكة ك يسمح ألحد أف ي             
 ىك ركف الكعبة باتجاه اليمف   الركف اليماني  .لطيكر عميو            حكافو مدببة الشكؿ لمنع كقكؼ اك               

 لمخطايا "  الركف اليماني كفارةعف ابف عمر " مس الحجر األسكد ك  -استممو النبي أثناء طكافو حكؿ الكعبة          -فضمو =    
  يستجاب لو "اليضع أحد يده عمى الركف اليماني كيدعك ك عف مجاىد " قؿ أف  -           
   مف النحاس لربط كسكة الكعبة بيا بو حمقات  مثبتلزبير لحماية الكعبة مف السيكؿ ك اهلل بف ا بناه عبد    اذركافػػػػػػالش . ىك ركف الكعبة باتجاه الشاـ  الركف الشامي  . قنا عذاب النار"ا في الدنيا حسنة كفي اآلخرة حسنة ك " ربنا آتن األسكد()اليماني ك يقرأ ما بيف الركنيف  كاف النبي -           

 الكعبة المشّرفة ) بيت هللا الحرام (

  (3شكل ) 
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 (4)شكل من الداخل :  -
  أرضيتيا برخاـ مف المكف األبيض ، أما األطراؼ فيحدىا شريط تغطى حكائط الكعبة ك . 
 مف المكف األسكد   

  جدار المكاجو لباب الكعبة يحدد مكضع ال. تكجد بالطة رخامية كاحدة بمكف غامؽ في 
   كما تكجد مجمكعة  -ىػ  ;عند صالتو داخؿ الكعبة أثناء فتح مكة سنة  سجكد النبي  
 مف البالطات التي تـ تجمعييا مف عيكد مف قامكا بتكسعة الحـر المكي   

 اهلل بف الزبير"  تعرؼ بأعمدة "عبدكعبة ثالث أعمدة في كسط الكعبة ال . يحمؿ سقؼ
 يمنعو مف االنيياربيا سقؼ الكعبة ك  حكمو مكة ليسندأثناء عند إعادتو بناء الكعبة   

 الكعبة  يؤدم إلى سمـ حمزكني يصؿ إلى سطح "باب التكبة" . عمى يميف الداخؿ
 . عمى يسار الداخؿ بالطة رخامية في جدار الكعبة تحدد مكضع الممتـز مف الداخؿ 

 ،  الممكؾيا التي تقدـ إلييا مف الرؤساء ك . داخؿ الكعبة صندكؽ ضخـ تحفظ فيو اليدا
 تكضع مف قبؿ في حفرة بعمؽ متر كنصؼ داخؿ  )كنز الكعبة( كانت تمؾ اليداياك    
 الكعبة تسمى "بئر الكعبة"    
 التي كانت تستخدـ في األكاني القديمة سقؼ الكعبة مجمكعة مف األباريؽ ك لى مف . يتد

 ة ، ثـ تطيب جدرانيا الداخميةالقعد كاحدة كؿ عاـ أكاخر ذم تنظيفيا مف الداخؿ مرة . يتـ غسؿ الكعبة ك 
 يتـ بعده ثني أطراؼ كسكة الكعبة ، العنبر تستمر رائحتو طكاؿ العاـرضيتيا بخميط مف المسؾ كالعكد ك كأ  
 ما فكؽ باب الكعبة ، فيما يعرؼ بػ "إحراـ الكعبة" المبطنة بقماش أبيض المكف إلى   
 : دخول الكعبة 
  صمى بيا باتجاه ، ك  الربعةاكبر في نكاحييا ىػ ، كأمر بإزالة األصناـ كالصكر التي فييا ، ك  ;مكة سنة  كعبة أثناء فتحدخؿ النبي ال -       

 )اختالؼ(عامكد عف يساره الكعبة بحزاء عامكديف عف يمينو ك الجدار المكاجو لباب          
 )باتجاه الجدار الصالة في مكضع صالتو د كالركف اليماني ، ك يسف الطكاؼ حكليا سبعنا ، كاستالـ الحجر األسك  ←عند الدخكؿ لمكعبة  -       

  ( ركعات ;بعدد  ) اتجاه كؿ جدار مف جدرانيا األربعصالة ركعيف ب( ، ك عامكد عف اليساربحزاء عامكديف عف اليميف ك  الغربي             
 تجوز للنافلة فقط  ←. مالك             فلة باتجاه أي جدار تجوز للفرض والنا ←= . الجميكر  )اختالؼ(داخؿ الكعبة   حكـ الصالة -       
 مفتاح الكعبة( السدانة = الحجابة( = 
 )حجبة الكعبة = مف يحجبكنيا عف العامة "لحمايتيا"(استقباؿ زكارىا ك  كسكة فتح كغمؽ كتنظيؼ كغسؿ ك ف عمى خدمتيا مف سدنة الكعبة = القائمك  -       
  ثـ  ، )مف اليمف(ذريتو مف بعده ، ثـ اغتصبيا مف أبناء إسماعيؿ أخكاليـ مف قبيمة "جرىـ" نة الكعبة سيدنا "إسماعيؿ" ك سدا أكؿ مف تكلى -       

  رت ، ثـ صا الجد الرابع لمنبي()مف أبناء أبناء إسماعيؿ ، ك "  بف كالب بف مرة ي  ، ثـ استردىا مف خزاعة " قصَ يا مف الجرىمييف قبيمة خزاعة تاغتصب         
ا بعده جاىمية ك  ذريتو مفالدار" ك  لكلده األكبر "عبد          سالمن   حيف أعاد النبي مفتاح الكعبة لعثماف بف طمحة بف أبي طمحة مف بني عبد الدارا 
 منكـ إلى ظالـ .."  ىػ قائالن "..ىاؾ مفتاحؾ يا عثماف ، اليـك يـك بر ككفاء .. خذكىا خالدة تالدة ، ال ينزعيا ;مكة سنة  يـك فتح         
 ؿ في اكال تز  ذريتوك  بف أبي طمحة" يبة بف عثمافش ابف عمو "السدانة إلى  تقمتلـ يعقِّب ، فانمات "عثماف بف طمحة بف أبي طمحة" ك  -       
  بؽ ، فمف الممكف أف تذىب السدانة ال يشترط ابف السادف الساالسدانة األكبر فاألكبر سننا ، ك أيدييـ حتى اليـك )أسرة بني شيبة يتكارثكف          

 (كبير السدنة ىك الذم يحمؿ مفتاح الكعبة في منزلو –العـ ألف السف ىك الذم يحدد السدانة البف          
  : كسوة الكعبة 

 = نبذة تاريخية -    
 . كانت الكعبة في الجاىمية تكسى يـك عاشكراء ، ثـ صارت تكسى يـك عرفة حتى اليـك     
  نبيمة بنت حباب" أـ  كانت "ك  –عاـ  522أسعد" قبؿ اليجرة بأكثر مف ع أبي كرب ب  ت   ر" باليمف "يَ م  كسى الكعبة في الجاىمية ممؾ "ح  . أكؿ مف      

 تكسك الكعبة في الجاىمية  العباس أكؿ امرأة        
 ، ثـ كساىا الخمفاء الراشدكف سكة عمى يد امرأة أرادت أف تبخرىا يمانية بعد أف احترقت الككساىا النبي بثياب ىػ(  42). في حجة الكداع      

 كزعيا عمى الحجيج كؿ مف نزع كسكة الكعبة القديمة ك كاف سيدنا عمر أ – )أقمشة بيضاء كانت تصنع في مصر(بالقماش المسمى بالقباطي        
  كانت الكساكم تكضع بعضيا فكؽ بعض حتى شكا في العاـ الكاحد ، ك  أكثر مف مرةالتفنف فييا كسكة الكعبة ك  فيمفاء يتنافسكف . ظؿ الخ     

 فأمر أال يسدؿ عمى الكعبة إال كسكة كاحدة ، ىػ خكفيـ مف انييار الكعبة  492نتيا إلى الخميفة العباسي عاـ سد       
 كانت الكسكة الجديدة حككمة المصرية كؿ عاـ ، ك فقة الرة حككمية لصنع كسكة الكعبة عمى نـ "محمد عمي" حاكـ مصر بإنشاء أكؿ إدا. قا     

 الدمكع حمؿ" ينتظره الناس كؿ عاـ بشكؽ كشغؼ كيكدعكنو باألشكاؽ ك تكضع عمى جمؿ يدكر أرجاء القاىرة في مككب مييب يسمى "الم       
 األمنيات لزيارة المشاعر المقدسة قبؿ الذىاب إلى مكة ك        
 بإنشاء دار خاصة لعمؿ كسكة الكعبة بمكة العزيز آؿ سعكد"  حيف أمر الممؾ "عبد 95>4سكة الكعبة حتى عاـ . استمرت مصر في صناعة ك     

 " بتطكيره بأحدث التقنيات الحديثة  العزيز آؿ سعكد فيصؿ بف عبد الذم قاـ الممؾ "المكرمة ، ك        
  التجاىات  يتككف مف خمس قطع = أربعد كالمنقكش عميو عبارات التكحيد ، ك الطبيعي المصبكغ  بالمكف األسك  تصنع كسكة الكعبة مف الحرير -    

 يكجد في السدس األعمى مف الكسكة "حزاـ الكعبة" مكتكب عميو بعض اآليات لباب الكعبة كيسمى "البرقع" ، ك  ةالخامسالكعبة األربعة ، ك       
 ية الذىبلفضية ك مطرزة تطريزنا بارزنا بالخيكط ا القرآنية      
 عدد مف تفاؿ رسمي يحضره كبير السدنة ، ك تكتسي الكعبة ثكبيا الجديد بعد فجر اليـك التاسع مف ذم الحجة )يـك عرفة( كؿ عاـ في اح -    

  باليا مف تحت السفراء ، يتـ فيو إنزاؿ الكسكة الجديدة مف أعمى سطح الكعبة فكؽ الكسكة القديمة )التي يتـ فؾ حاألمراء ككبار رجاؿ المممكة ك       
 الكسكة الجديدة لتقع مف تحتيا لكراىية ترؾ الكعبة مكشكفة بدكف ساتر(        
 : العدوان عمى الكعبة 
   أكؿ مف جمب الصنـ "ى َبؿ" مف الشاـكاف سيدنا مطاعنا في مكة ، ك " ك ي  إبراىيـ عمى يد "عمرك بف ل حَ  تحريؼ ديفك إدخاؿ عبادة األصناـ  -    

 أستارىاك   )كنز الكعبة(محاكالت سرقة ما بداخؿ الكعبة  -            )خدـ( جعؿ لو سدنة في جكؼ الكعبة ك  كأدخمو       
 عشريف عامنا ك  فيأخذه إلى بالدىـ لمدة اثنامطة ك اقتالعو مف مكضعو عمى يد القر سرقة الحجر األسكد ك  -    
  ياسقفا أدل إلى احتراؽ أستار الكعبة ك األمكييف مماهلل بف الزبير" ك  لحجاز بيف "عبدا ممؾاع عمى الخالفة ك رمي الكعبة بالمنجنيؽ أثناء الصر  -    

 ؟!  سقؼ الكعبة منذ أربعة آالؼ عاـ كانت معمقة فيدل اهلل بو إسماعيؿ مف الذبح ، ك قرني الكبش الذم فك        
 البخارم( )ىدـ الكعبة في آخر الزماف "يخرب الكعبة ذك السكيقتيف مف الحبشة"  -    
 عبادات ال تصح إال باستقبال الكعبة :  

 بداية السعي عمى جبؿ الصفا    -ذبح األنعاـ      -دفف الميت     -الصالة      -         

( 4شكل )  

 غسيؿ الكعبة           
 

 


