
 الكعبة المشرفة

أول بيت وضع للناس، ورفع عـلى قديم األسـاس، بني مثاال للبيت المعـمور، ودعى إليه كل مأمور، وأذن إبراهيم 

صلوات اهلل عليه بالحج، ودعا إليه الناس فأتوه من كل فج، حجته المالئكة قبل آدم، وجاءته وعهده ما تقادم، ويقـال 

عدة أنبيـاء دفنوا في الحجـر منه، ولم تزل شعـائره مكرمة، ومشاعره محرمـة، أنه لم يبق نبي حتى حـجه، ويعـد 

وهو ( َوَمْن ُيَعِظْم َشَعاِئَر الَلِه َفِإَنَها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب ) عظم في الجاهلية واإلسالم، وحرم من حيث بنيت األعالم 

حجـر األسود الذي هو يمين اهلل في أرضـه، والشاهد البـيت المحجـوب، والمقصـود بالزيارة قصـد الوجوب، وبه ال

قال اهلل . لمن حج وقبله بأداء فرضه، سـماء الدعاء، وحرم تحريم الدماء، يأمن به الحمام ساكنا، ومن دخله كان آمنا

 :تعالى

 (ِفيِه آَياٌت َبِيَناٌت َمَقاُم ِإْبَراِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا ِإَن َأَوَل َبْيٍت ُوِضَع ِللَناِس َلَلِذي ِبَبَكَة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلْلَعاَلِميَن ) 

 

 

 - الكعبة المشرفة -

 

  وصـف الكعبـة المشرفة

ن الحجر األسود ثم الركن العراقي ثم الركن الشامي أو المغربي ثم الرك) أركان الكعبة أربعة وهي حسب الطواف 

وكلمة ركن يقصد بها ركن الحجر األسود وإذا أطلقت كلمة الركنين فيراد بها الحجر األسود والركن ( الركن اليماني 

ربعت  وفي عهد إبراهيم عليه السالم كان ما بين الركنين العراقي والشامي على شكل قوس وقد. اليماني 

 . األركان في عهد عبد اهلل بن الزبير رضي اهلل عنهما 



 
 ::الشاذروان  -4 ::( مزراب الرحمة ) الميزاب  -3 ::باب الكعبة  -2 ::  الحجر األسود -1 ::

  ::ركن الحجر األسود  -8 ::مقام سيدنا إبراهيم  -7::الملتزم  -6 ::( الحطيم ) ر إسماعيل حج -5 ::
 :خط الممر البنى  -13 ::ستار الكعبة  -12 ::الركن العراقى  -11 ::الركن الشامى  -11 ::الركن اليمانى  -9 ::

 

 ةفروازن الكعبة المشر

مشرفة ، وقد جعل ابن الزبير لسطح الكعبة أربعة روازن غير روزن هي المناور التي تدخل الضوء إلى جوف الكعبة ال

هـ حيث ألغاها الملك األشرف 843مدخل البرج إلى السطح ، وجعل إطار المناور من الرخام وظلت إلى عام 

 .برسباي ليمنع دخول المطر داخل الكعبة المشرفة 

 ميزاب الكعبة المشرفة

سقفت الكعبة ، وجعلت مصبه إلى حجر إسماعيل عليه السالم ، وحاكاهم أول من وضع ميزابًا للكعبة قريش حين 

عبد اهلل بن الزبير في ذلك ، ثم جعل عليه الوليد بن عبد الملك صفائح الذهب ، وبعد ذلك أصبح يجدد من قبل 

الدولة هـ وقد رخم في عهد 1273الخلفاء واألثرياء ، وآخر ميزاب كان من إهداء السلطان عبد المجيد خان عام 

  . السعودية الحالية أكثر من مرة 

 حجر إسماعيل عليه الصالة والسالم

هو الجزء المنحني الواقع شمال الكعبة المشرفة من جانب الميزاب ، ويسمى الحطيم ألنه حطم من البيت أي 

ر على وهو ساحة مرخمة عليها جدا. كسر منه حيث أنقصته قريش من البيت حين جددت بناء الكعبة المشرفة 

صورة نصف دائرة ، ذو فتحتين شرقية وغربية ، يرتفع عن األرض بمقدار متر ونصف المتر تقريبًا ، وعليه ثالثة 

وقد رمم أكثر . وجزء منه بمقدار ستة أذرع وشبر يعتبر امتدادًا للكعبة المشرفة وجزء منها . فوانيس إضاءة وزينة 

رى بني إسماعيل ، وتعددت الروايات التاريخية التي تذكر أن من خمس وعشرين مرة ، وكان يطلق عليه قبور عذا

إسماعيل عليه السالم وأمه هاجر مدفونان فيه ، وقد ورد في روايات تاريخية أن ما تحت شعب الكعبة أي ميزابها 

 .موضع التزام مجاب فيه الدعاء 



 الملتزم

، ويقال له المدعى والمتعوذ ، وهو موضع  وهو الجزء الذي يقع بين ركن الحجر األسود وباب الكعبة المشرفة 

استجابة للدعاء ، وهو الموضع الذي يسن إلصاق الخدين والصدر والذراعين والكفيه عليه مع الدعاء ضراعة إلى اهلل 

 .سبحانه وتعالى 

  
 -الملتزم  -

 المستجار

ويسمى أيضًا المتعوذ والمستجاب ، وهو ما بين الركن اليماني وموضع الباب المسدود خلف الكعبة المشرفة 

 . مسامتًا للملتزم ومقاباًل له ، ويسمى ملتزم عجائز قريش ، وهو موطن إجابة للدعاء من اهلل عز وجل 

 الحطيم

م ، كما يطلق على المساحة الواقعة بين حجر إسماعيل بما فيها الحجر يطلق عليه حجر إسماعيل عليه السال

 . وبين الحجر األسود ومقام إبراهيم عليه الصالة والسالم وزمزم ، وهي التي تتحطم فيها الذنوب 

 الحجر األسود

نة ، ولونه وهو الذي يبدأ منه الطواف في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة المشرفة ، وأصله من يواقيت الج

المغمور أبيض كلون المقام ، وهو موضع سكب العبرات ، واستجابة الدعاء ويسن استالمه وتقبيله ، وهو يمين اهلل 

. في األرض بمعنى أنه مقام مصافحة العهد مع اهلل على التوبة ، ويشهد يوم القيامة لكل من يحط الخطايا حطًا 

 . معتمرين والزوار وهو ملتقى األنبياء والصالحين والحجاج وال



 
 - األسود الحجر -

 باب الكعبة المشرفة

كان باب الكعبة المشرفة أيام الخليل عليه الصالة والسالم مجرد فتحة للدخول ، ثم جعل له الملك أسعد تبع 

الثالث أحد ملوك اليمن بابًا بمصراع يغلق ويفتح ، ثم جعلته قريش بمصراعين ثم جدد الباب وحليته عدة مرات عبر 

التاريخ ، وله قفل ومفتاح مميز موضوع عند آل الشيبي ال ينازعهم فيه أحد وذلك بأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 سم  222األرض من الشاذروان  سم وارتفاعه عن 171سم وعرضه  318وسلم ، وطول الباب 

 
 - باب الكعبة المشرفة -

 المعجن

الجهة الشرقية بين الركن العراقي وباب الكعبة هو حفرة صغيرة كانت موجودة لصق جدار الكعبة المشرفة من 

المشرفة ، ويقال إنها عالمة موضع المقام في عهد إبراهيم عليه الصالة والسالم ، والموضع الذي جعل فيه المقام 

مؤقتًا بعد إعادته حيث ذهب به سيل أم نهشل في عهد عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه ، ثم جاء عمر وأعاده إلى 

والحفرة أيضًا هي عالمة مصلى الرسول صلى اهلل عليه وسلم يوم الفتح بعد خروجه من الكعبة . صلي مكانه األ

وأبقى مكانه عالمة . وقد سدت هذه الحفرة لتعثر الناس بها أثناء الطواف . المشرفة وهي مصلى جبريل أيضًا 

وتسمى . زة عليها كتابات صعبة القراءة هـ ، ويقابلها على الشاذروان رخامة ممي1377مربعة بين الرخام وذلك عام 

 . الخفرة بالجب والبئر واألخسف والغيغب 



 مقام إبراهيم عليه الصالة والسالم

ويعتبر من لواحق الكعبة المشرفة ومن لواحق المسجد الحرام ، وهو الحجر الذي وقف عليه الخليل سيدنا إبراهيم 

وأثر أقدامه . ي الناس بالحج وكان يستقبله في صالته عند الباب عليه السالم أثناء بنائه للبيت ، وعند اآلذان ف

عليه الصالة والسالم محفورة عليه فيه آية بينة ، وهو محل مغفرة لمن صلى خلفه ، ونزل فيه أمر إلهي باتخاذه 

 . مصلى 

 
 - إبراهيم مقام -

 الشاذروان

هو الوزرة المحيطة بأسفل جدار الكعبة المشرفة من مستوى الطواف ، و هو مسنم الشكل ومبني من الرخام 

في الجهات الثالثة ما عدا جهة حجر إسماعيل عليه الصالة والسالم ، وهو جزء من الكعبة المشرفة على األرجح ، 

يربط فيها ثوب الكعبة المشرفة ، ويقال إن أول من بناه عبد اهلل بن الزبير رضي اهلل عنهما ،  ومثبت فيه حلقات

 .الستمساك البناء وحمايته من تسرب المياه إلى األساسات ، وقد رمم وعمر عدة مرات 

 
 - الشاذروان -



 مصطبة الحراسة

لقد أنشئت إلى جانب الحجر األسود مصطبة ذات تكييف سفلي ، مرتفعة بجدار من رخام يرقى عليها جندي 
  . الحراسة لتنظيم عملية تقبيل الطائفيين للحجر األسود 

 الدعائم التي داخل الكعبة المشرفة

بة المشرفة ، وهي من عمل عبد اهلل بن الزبير رضي اهلل عنهما ، قطر هي األعمدة الثالثة التي تحل سقفي الكع
 . متر  2.35كل منها ذراع تقريبًا ، والمسافة بين كل عمودين 

 جب الكعبة المشرفة

 

هو حفرة تقع على يمين الداخل إلى الكعبة المشرفة في جوفها ، جعلها إبراهيم عليه الصالة والسالم بعمق 
ستودعًا لما يهدى للكعبة المشرفة ، وقد ظلت باقية إلى عهد عبد اهلل بن الزبير رضي اهلل ثالثة أذرع لتكون م

عنهما ، ثم أزيلت وتحولت خزانة الكعبة إلى دار بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ، واستعيض عن الجب بإيجاد 

 . مشاجب ومعاليق لهدايا الكعبة المشرفة في الداخل 

 

 اخلهاصفة الكعبة المشرفة من د

في الركن الشامي على يمين الداخل إلى الكعبة المشرفة يوجد بناء الدرج المؤدي إلى السطح ، وهو عبارة عن 
بناء مستطيل شكله كالغرفة المسدودة بدون نوافذ ، ضلعاها الشرقي والشمالي من أصل جدار الكعبة المشرفة ، 

ستارة حريرية جميلة مكتوبة ومنقوشة بالذهب وتحجب في داخلها الدرج ، ولها باب عليه قفل خاص وعليه 
سم ، وإذا صعد 151سم ، وعرض الجدار الغربي 225وعرض الجدار الجنوبي للدرج والذي فيه بابها . والفضة 

اإلنسان من الدرج إلى السطح فقبل وصوله إلى السطح بنحو قامة يرى أمامه بابًا صغيرًا وعن يساره بابًا مثله ، 

سم ، وينتهي الدرج عند  121ما بين سقفي الكعبة المشرفة ومسافة ما بين السقفين  وكالهما يدخل إلى
وفي داخل . ويرفع الغطاء عند الصعود إلى السطح . مغطاة بغطاء محكم منعًا لدخول المطر ( منور)السطح بروزنة 

لتي ال يعرف مثلها ، الكعبة أعمدة خشبية ثالثة تحمل سقف الكعبة المشرفة ، وهي من أقوى أنواع األخشاب ا
عامًا ، وهي بنية اللون تميل إلى  1351وهي من وضع عبد اهلل بن الزبير رضي اهلل عنهما أي أن عمره أكثر من 

سم ، ولكل منها قاعدة مربعة خشبية منقوشة  44سم تقريبًا بقطر 151السواد قلياًل ، ومحيط كل عامود منها 
لثالثة َمَداد معلق فيه بعض هدايا الكعبة المشرفة ، ويمتد على األعمدة بالحفر علىالخشب ، ويوجد بين األعمدة ا

وهذه األعمدة الثالثة مرتفعة إلى السقف األول . الثالثة حامل يمتد طرفاه إلى داخل الجدارين الشمالي والجنوبي 

لكن جعلت عدة الذي يلي الكعبة المشرفة وال تنفذ من هذا السقف إلى السقف األعلى الذي يلي السماء ، و
أخشاب بعضها فوق بعض على رؤوس هذه األعمدة الثالثة من داخل السقفين إلى أن تصل إلى السقف األعلى ، 

 . ويوجد في كل عمود ثالثة أطواق للتقوية . فتكون هذه األعمدة الثالثة بهذه الصفة حاملة للسقفين المذكورين 

 نمط رخام أرض وجدار الكعبة المشرفة

 
وجدار الكعبة المشرفة من . كعبة المشرفة فهو مفروش بالرخام وأغلبه من النوع األبيض والباقي ملون أما أرض ال

داخلها مؤزر برخام ملون ومزركش بنقوش لطيفة وُتغطى الكعبة المشرفة من الداخل بستارة من الحرير األحمر 

 7ثمانية أو  8 الحسنى على شكل الوردي مكتوب عليها بالنسيج األبيض الوردي الشاهادتان وبعض أسماء اهلل
 . سبعة متكررة ، وُكسي بهذه الستارة سقف الكعبة المشرفة أيضًا 

 األحجار الرخام المكتوبة داخل الكعبة
 

توجد في داخل الكعبة المشرفة تسعة أحجار من الرخام مكتوبة بالخط الثلث بالحفر علىالحجر ، إال حجرًا واحدًا 

البارز ، وحروف الكلمات على هذه اللوحة تتكون من قطع من الرخام الملون الثمين ، فإنه مكتوب الخط الكوفي 
ملصقة بعضها إلى جانب بعض على قاعدة الخط الكوفي المربع ، وكل هذه األحجار مكتوبة بعد القرن السادس 

مين الشريفين للهجرة ، وفي الحائط الشرقي وبين باب الكعبة المشرفة وباب التوبة وضعت وثيقة خادم الحر

محفورة على لوح رخام تشير إلى تاريخ ترميمه الشامل لبناء الكعبة المشرفة ، وبذلك صار عدد األحجار المكتوبة 
سم مائة وأربعة وأربعين سنتيمترًا ، ما عدا الحجر الموضوع فوق عقد باب  144في باطن الكعبة المشرفة بمقدار 

كثر من مترينالكعبة المشرفة من الداخل فإنه يرتفع بأ  


