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ُّاإِلْساَلم َُُّّقْبلَُُّّاْلَحج ُّ
ُّد.ُّثامرُّكاظمُّالخفاجي

 مدير معيد المعممين المركزي/بابل
ُّالمقدمة
ااْيًَا َوَطيّْااْر َبْيتِااَا ِلمطَّاااَِِ يَن َواْل َاااَِمِ َتعاااَلف  ااا كتابااو العزيااز    َ  قَااالَ    َِ ْْ بِااا  ااِر ِْ ََ َمَكاااَن اْلَبْيااِت َأن َِّ ُت ْبااَراِىي يَن ِإْذ َبوَّْأَنااا ِِِ

َل َبْيٍت ُوِضَع ِلمنَّاِس َلمَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَركاً ،   (ٔ (َوالرُّكَِّع السُُّجودِ  ََ َوَمان َدَهمَاُو  (  ِ َوُىًدى لّْْمَعاَلِمينَ  ِإنَّ َأوَّ َُ ِإْباَراِىي يِو آَياٌت َبيّْااَناٌت مَّ َاا
 .(ٕ (اْلَعاَلِمينَ  َكاَن آِمنًا َوِلّمِو َعَمف النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبياًل َوَمن َكَ َر َ ِإنَّ اهلل َغِناّّ َعنِ 

ِسالَ، ِّرع اهلل الحج عماف كاّل مسامَ ماّرة العمار، ليكاون اجتماعاًا لممساممين مان ِاتف أقطاار الحج ركن من أركان ا  
اِسالمية ليتعار وا ولي ربوا الصمة  يما بيبنيَ  تتألف قموبيَ، ويتدارسوا ما ي يدىَ ويطيروا ن وسيَ بِكر اهلل عّز وجاّل عماف 

التااا تنجاذب إليااو أ َاادة الماؤمنين ماان كااّل  اّج عمياا  حيااث الكعبااة  نعماو وتو ي ااو إلااف أداض  ريضاة الحااج  ااا الابالد الم دسااة،
المِار ة بياات اهلل العتياا ، وحيااث عر اة مجمااع الحجاايج، ىناااْ يساعد المااؤمن حااين ياارى ن ساو وسااط الجمااوع الم بمااة عمااف اهلل 

 الممبية لنداَو  تزكو روحو، وتص و نواياه بأداض المناسْ.
ن جيااد الاان س والمااال، وتحماال المِااا  بالتن اال الااداَب وداض المناسااْ ووقااوف والحااج رحمااة قدسااية يبااذل  ييااا المسااممو   

 بعر ات وسعا بين مزدل ة ومنف ومن أداض النحر واليدي والحم  والت صير ورما الجمرات.
والح  إن موسَ الحاج ماؤتمرًا جماياًل يتوحاد  ياو المساممون حاين تمت اا جماوعيَ  اا ميابط الاوحا ومناباة العماَ، ناعماة  

 أ اض اهلل عمييا من العناية اِليية واليداية المحمدية. بما
 

ُّالفصلُّاألول
ُّالّحجُّفيُّالّمغة

و حجاِّ، ورجل محجوج  أي م صود، وحججت  النًا أي قصدتواْلَحجُّ   و يحجَّ  .(ٖ   أي ال صد، حج إلينا  الن  أي َقِدَ، وحجَّ
  كنارة اْلَحجُّ وي ال لمّرجل الكنير حّجاج، وحّج عمينا  الن، أي قدَ، و  ،  ي ال ِحّج وِحّجة،اْلَحجُّ قال الهميل  قد تكسر الحّجة و  

 .(ٗ ال صد إلف من ُيَعّظَ
 .(٘ قضاض نسْ سنة واحدة اْلَحجُّ إلف البيت  أي قصد التوجو إلف البيت، وقال اوزىري   اْلَحجُّ وقال ابن السكّْت   
رعًا  قصد الكعبة بص ة مهصوصة  ترداد ال صد إلف ما يراه هير اْلَحجُّ وقال المناوي     .(ٙ ه وبّره، أو ال صد إلف معظَ، ِو
ىااو العماال المعااروف بااين المسااممين الااذي ِااّرعو إبااراىيَ الهمياال عميااو السااالَ، وكااان بعااده بااين  اْلَحااجُّ وقااال الطباطباااَا  و  

ىااذا العماال باااِحراَ، والوقااوف  ااا  العاارب، نااَ أمضاااض اهلل ساابحانو وتعااالف ليااذه اوّمااة ِااريعة باقيااة إلااف يااَو ال يامااة، ويبتاادأ
العر اااات، و يياااا التضاااحية بمناااف، ورماااا الجمااارات الااانالث، والطاااواف وصاااالتو، والساااعا باااين الّصااا ا والماااروة، و يياااا أماااور 

 .(ٚ م روضة ُأهر
ُّ:اْلَحج ُّأنواعُّ
 إلف نالنة أقساَ وىا  اْلَحجُّ ين سَ 

 وحده. اْلَحجُّ او راد  أي ينوي أداض -ٔ
ًِ نَ العمرة بعده. اْلَحجُّ ينوي أداض ال ران  أي -ٕ  أو
التمتع  أن يناوي العمارة وحادىا َ ُيحاِرَ مان المي اات  اإذا وصال مكاة وأّدى أعماال العمارة تحمال ولابس مالبساو العادياة، ناَ -ٖ

 . اْلَحجُّ أحَر مرة أهرى من مكة  ا اليَو النامن من ذي الحّجة، ويؤدي أعمال 
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ْعُموَماٌت َ َمان  ا اِير معمومات وقد أِار ال رآن الكريَ إلف ذلْ، قال تعالف      إلف مكة يتَ اْلَحجُّ كان       ُيٌر مَّ ِْ اْلَحجُّ َأ
َِ ِجَداَل ِ ا اْلَحجّْ  َِ ُ ُسوَ  َو  .(ٛ (َ َرَض ِ يِينَّ اْلَحجَّ َ اَل َرَ َث َو

 .(ٜ   ِوال، ورجب، وعِرة من ذي الّحجةاْلَحجُّ وأِير   
ُّ:ْمَحج ُّلاالستعمالُّالقرآنيُّ

          قال تعالف  مّرات، وكميا مدنية. ٛ   عاًل ومصدرًا واسَ مصدر واسَ  اعل بنالث معانا  اْلَحجُّ جاضت كممة    
ًِ َوَعَمف ُكلّْ َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمن ُكلّْ َ جٍّ َعِمي ٍ  -ٔ َْ ِرَجا َأذّْن ِ ا النَّاِس ِباْلَحجّْ َيْأُتو ََ

 ٔٓ).  
اِكٌر َعِميٌَ َ َمْن َحجَّ الْ  -ٕ َِ َف ِبِيَما َوَمن َتَطوََّع َهْيرًا َ ِإنَّ الّمَو   .(ٔٔ َبْيَت َأِو اْعَتَمَر َ اَل ُجَناَح َعَمْيِو َأن َيطَّوَّ
َْ َعاِن اوِىمَّاِة ُقاْل ِىاَا َمَواِقياُت ِلمنَّااِس َواْلَحاجّْ َولَاْيَس اْلبِارُّ بِاَأْن تَاْأُتْوْا اْلُبُياوَت ِمان ظُ  -ٖ ُيوِرَىاا َولَااِكنَّ اْلبِارَّ َماِن اتَّ َاف َوْأتُاوْا َيْسَأُلوَن

َْ تُْ ِمُحون اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَيا َواتَُّ وْا الّمَو َلَعمَُّك
 ٕٔ). 

َِ َتْحِم ُاوْا ُرُؤوَسا     -ٗ َْ َ َماا اْسَتْيَساَر ِماَن اْليَاْدِي َو َْ َحتَّاف َيْبمُاَ  اْليَاْدُي َمِحمَّاُو َ َمان َكااَن َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِلمّاِو  َاِإْن ُأْحِصاْرُت ُك
َْ َ َمان َتمَ  ٍْ َ ِإَذا َأِمناُت تَّاَع بِااْلُعْمَرِة ِإلَاف اْلَحاجّْ َ َماا اْسَتْيَساَر ِمنُكَ مَِّريضًا َأْو ِبِو َأًذى مّْن رَّْأِسِو َ ِ ْدَيٌة مّْن ِصَياٍَ َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُس

َُ َنالَنِة َأيَّاٍَ ِ ا اْلَحجّْ ِمَن اْلَيْدِي َ َمن لَّ  َْ َيِجْد َ ِصَيا
 ٖٔ). 

َِ ِجااَداَل ِ ااا اْلَحااجّْ َوَمااا تَ  -٘ َِ ُ ُسااوَ  َو ْعُموَماااٌت َ َماان  َااَرَض ِ اايِينَّ اْلَحااجَّ  َاااَل َر َااَث َو ااُيٌر مَّ ِْ ْ َعمُااوْا ِمااْن َهْيااٍر َيْعَمْمااُو المّااُو اْلَحااجُّ َأ
ُدوْا َ ِإنَّ َهْيَر ا  .(ٗٔ لزَّاِد التَّْ َوى َواتَُّ وِن َيا ُأْوِلا اَوْلَبابِ َوَتَزوَّ

 .(٘ٔ َوِلّمِو َعَمف النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبياًل َوَمن َكَ َر َ ِإنَّ اهلل َغِناّّ َعِن اْلَعاَلِمينَ  -ٙ
َن الّمِو َوَرُسوِلِو ِإَلف النَّاِس َيْوََ ا -ٚ  .(ٙٔ ْلَحجّْ َوَأَذاٌن مّْ
َْ ِسَ اَيَة اْلَحاجّْ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراَِ َكَمْن آَمَن ِبالّمِو َواْلَيْوَِ اآلِهِر َوَجاَىَد ِ ا َسا -ٛ َِ َيْساَتُووَن ِعناَد المّاِو َوالمّاُو َأَجَعْمُت ِبيِل المّاِو 

َِ َيْيِدي اْلَ ْوََ الظَّاِلِمينَ 
  ٔٚ). 

ُُّّاألكبرُّاْلَحج ُّ
ِرِكيَن َوَرسُ ال تعالف  ق    ِْ َن اْلُم َن الّمِو َوَرُسوِلِو ِإَلف النَّاِس َيْوََ اْلَحجّْ اَوْكَبِر َأنَّ الّمَو َبِريٌض مّْ َْ َوَأَذاٌن مّْ َْ َ ُيَو َهْيٌر لَُّك وُلُو َ ِإن تُْبُت

ِِّْر ا َْ َغْيُر ُمْعِجِزي الّمِو َوَب َْ َ اْعَمُموْا َأنَُّك ن َتَولَّْيُت ُُّّ.(ٛٔ لَِّذيَن َكَ ُروْا ِبَعَذاٍب َأِليٍَ َواِ 
 .(ٜٔ يَو عر ة ( َيْوََ اْلَحجّْ اَوْكَبرِ قال الطوسا  قال النبّا صمف اهلل عميو وآلو وسمَ    

 .(ٕٓ اوصغر  الُعمرة اْلَحجُّ ، و اْلَحجُّ وقال الطبري  قال عطاض الحّج اوكبر  
ر  أياَ منف كّميا، منل يَو صّ ين ويَو الجمل ويَو بعاث، يراد بو الحين والّزمان، اوكب اْلَحجُّ وقال البغوي، قال النوري  يَو 
 .(ٕٔ ون ىذه الحروب دامت أياماً 

اوكبار  العااَ الااذي حاّج  ياو صامف اهلل عمياو وآلاو وسامَ حّجاة الاوداع، وحّجاات  اْلَحاجُّ وقاال ال رطباا، قاال ابان سايرين  ياَو   
 .(ٕٕ معو  يو اومَ
 .(ٖٕ اوكبر  الوقوف بعر ة، واوصغر  النحر اْلَحجُّ لرازي  يَو وقال ال هر ا

ُّأسماءُّمّكة
 آن الكريَ  ا عدة مواضع   د سماىا أَ ال رى  ذكرىا اهلل تعالف  ا ال ر   
ََّ َقاَل َتعاَلف       ٌْ مَُّصدُّْ  الَِّذي َبْيَن َيَدْيِو َوِلتُنِذَر ُأ اْلُ َرى َوَماْن َحْوَليَاا َوالَّاِذيَن ُيْؤِمُناوَن بِااآلِهَرِة ُيْؤِمُناوَن َوَىاَذا ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَر

َْ ُيَحاِ ُظونَ  َْ َعَمف َصاَلِتِي ََّ اْلُ َرى َوَمْن َحْوَلَيا َوتُنِذَر َيْوََ اْلَجمْ (  وَقاَل َتعاَلف    ِبِو َوُى َْ ُقْرآنًا َعَرِبّيًا لّْتُنِذَر ُأ َْ َأْوَحْيَنا ِإَلْي ِع َوَكَذِل
 .(ٕٗ (َِ َرْيَب ِ يِو َ ِريٌ  ِ ا اْلَجنَِّة َوَ ِريٌ  ِ ا السَِّعير

 .(ٕ٘ (َىَذا اْلَبَمِد اْوَِميِن وسماىا عّز وجّل البمد اومين  ا قولو تعالف    وَ   
ُ وا ِباْلَبْيِت اْلَعِتي ِ وقولو تعالف      .(ٕٙ (َوْلَيطَّوَّ
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ََ وَِ آمّْيَن اْلَبْيَت وقال تعالف      َُ َربّْ اْجَعاْل َىااَذا اْلَبمَاَد آِمناًا   (ٕٚ (اْلَحَرا ْذ قَااَل ِإْباَراِىي َُ ِبيَاَذا اْلَبمَادِ   (ٕٛ (َواِ  َوَأناَت ِحالّّ ، َِ ُأْقِسا
 .(ٜٕ (ِبَيَذا اْلَبَمد 

يَِّتا ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتِ وقولو تعالف      بََّنا ِإنّْا َأْسَكنُت ِمن ُذرّْ َِ رَّ  .(ٖٓ (َْ اْلُمَحرَّ
ولما هرج الرسول الكريَ صامف اهلل عمياو وآلاو وسامَ مان مّكاة وقاف عماف الحازورة قااَاًل    إناا وعماَ إناْ أّحاب الابالد إلااَّ  

 .(ٖٔ وانْ أحب أرض اهلل إلف اهلل ولِو المِركين أهرجونا منْ ما هرجت(
 أما اِت اقيا   يو عدة أقوال   
راىيَ قال  بّكة  موضع البيات وموضاع ال رياة مّكاة، وقيال  إنياا ساميت بّكاة ِن اوقاداَ تباْ بعضايا روي عن مغيرة بن إب  

بعضا، وعن يحيف بن أبا أنيسة قل  بّكة موضع البيت ومّكة ىو الحَر كمو، وقال زيد بن أسمَ  بّكة الكعبة والمسجد ومّكة 
َْ    اات ،  ااا قولااو تعااالف ذو طااوى  وىااو بطاان الااوادي الااذي ذكااره اهلل تعااالف  ااا سااورة ال َْ َوَأْيااِدَيُك َْ َعاانُك َوُىااَو الَّااِذي َكاافَّ َأْيااِدَيُي

َْ َوَكاَن المَُّو ِبَما َتْعَمُموَن َبِصيراً  َْ َعَمْيِي  .(ٕٖ (َعْنُيَ ِبَبْطِن َمكََّة ِمن َبْعِد َأْن َأْظَ َرُك
 .(ٖٖ هوتيَقال أبو بكر اِنباري  سميت مّكة ونيا ُتّمْ الجّبارين، أي تذىب ن

 .(ٖٗ وي ال إنما سميت مّكة ِزدحاَ الناس بيا من قوليَ، أمتْ ال صيل ضرع اّمو إذا مّصو مصًا ِديداً  
أي الصااا ير  كاااانوا بالجاىمياااة يطو اااون بالبيااات عاااراة، يصااا ّرون باااأ واىيَ ويصااا  ون  -مه اااف –وقيااال  مكاااة مااان المكااااض  

 .(ٖ٘ بأيدييَ
 .(ٖٙ ّكة  لجذب الناس إليياوقال ابن اوعرابا  أن مّكة سميت م 
 .(ٖٚ ومن أسماَيا  أَ ال رى  ونيا توسطت اورض، وقال ابن هالويو  ي ال ليا أَ الرحَ  

، وليااا عاادة أسااماض أهاارى  وىااا مّكااة وبّكااة وأَ رحااَ وأَ ال اارى ومعاااد والحاطمااة، والحااَر والبمااد اومااين (ٖٛ وي ااال ليااا  صااالح
 .(ٜٖالباسةوالعرش وال ادس والم دسة والناسة و 

ااَة ُمَباَركااًا َوُىااًدى أن اهلل ساابحانو وتعااالف قااد ذكاار بّكااة  ااا موضااع واحااد   قَاااَل َتعاااَلف     َل َبْيااٍت ُوِضااَع ِلمنَّاااِس َلمَّااِذي ِبَبكَّ ِإنَّ َأوَّ
 . (ٓٗ (لّْْمَعاَلِمينَ 

ُّموقعُّمّكة
حاّج إلياو المساممون مان مِاار  اورض من اِير مدن العالَ كّمو وىا عاصمة بالد العرب و يياا البيات العتيا  الاذي ي

 ومغاربيا وبما أنيا  ا ىذه المنزلة   د وجب عمينا أن نطيل  ا وص يا وبيان أحواليا.
 ٜدقي اة و ٓٗدقي اة و اا طاول  ٕٛدرجاة و ٖٔمتار وىاا عماف عارض ٖٖٓىا مدينة ترت ع عمف سط  البحار بنحاو 

درجة، وعرضيا نالث وعِرين درجة، وقيال  إحادى وعِارين دقاَ ، قال بطميموس  طوليا من جية المغرب نمان وسبعون 
 .(ٔٗ تحت ن طة السرطان، طالعيا النريا، بيت حياتيا النور، وىا  ا اِقميَ النانا

اايون يعااذبون بعااض المسااممون اوواَاال    ت ااع مّكااة  ااا منط ااة جا ااة مناهيااا قاااري حااار جاادًا  ااا الصاايف، وكااان ال ِر
ليااَ، غياار أن ج اااف المناااخ أدى إلااف جعميااا مدينااة صااحية هاليااة ماان اووبَااة وهاصااة  بإي ااا يَ  ااا رمضاااض الصاايف تعااذيباً 

 المالريا التا كان يعانا منيا أىل ينرب وهيبر ذات المياه الو يرة.
أما أمطار مّكة  يا قميمة، قد تّمر سنوات بدون أن يسا ط عميياا المطار،  كانات مياىياا ِاحيحة، وقاد اعتماد ساكانيا   

ر لمِرب، ولكن معظَ ىذه المياه مالحة وغيار صاالحة، وقاد أل ات قماة الميااه العابض الكبيار عماف أىاالا مكاة عمف مياه اآلبا
 .(ٕٗ  ح روا  ييا الكنير من اآلبار

وىناْ رجاًل عّينت لو ميمة تدبير س اية الحجيج، وكنير ما كاانوا يضاطرون إلاف مازج المااض بالزبياب ليجعماوه صاالحًا   
 لمِرب.
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ا وادي غياار ذي زرع، إِ انااو قااد تنباات  ييااا بعااض اِعِاااب ماادة قصاايرة ماان الساانة لرعااا المواِااا، كاناات مّكااة  اا  
 .(ٖٗ ويروى أن قصيًا عندما أراد بناض الكعبة اقتطع ِجيرات كانت قاَمة ىناْ

يَّتِاا بِاَوادٍ وقد أِار ال رآن الكريَ إلف ذلْ،  َقاَل َتعاَلف     بََّناا ِإنّْاا َأْساَكنُت ِمان ُذرّْ َِ َربََّناا  رَّ َْ اْلُمَحارَّ َغْياِر ِذي َزْرٍع ِعناَد َبْيتِا
َْ يَ  َن النََّمَراِت َلَعمَُّي َْ َواْرُزْقُيَ مّْ َن النَّاِس َتْيِوي ِإَلْيِي ََِدًة مّْ اَلَة َ اْجَعْل َأْ  ُكُرونَ ِلُيِ يُموْا الصَّ ِْ) ٗٗ) . 

وساعدىا عمف ذلْ كونياا واقعاة عماف الطريا  التجااري  وقد أدت ىذه الظروف المناهية إلف اتجاه سكانيا نحو التجارة،
البااري بااين الاايمن واليااالل الهصاايب، وىااو طرياا  أ ضاال ماان طرياا  البحاار اوحماار المعرضااة ساا نو إلااف الهطاار، عمااف أن 

يَ كنيار المكيين لَ يكت وا بان تكون مدينتيَ ممرًا لم وا ل   ط، بل ساىموا بأن سيَ  ا النِاط التجااري،   اد ذكار ال ارآن الكار 
من التعابير المالية والتجارية التا استعماليا ال رآن كالحساب والميزان وال سطاس والذرة والمن ال والدراىَ، وقد سااعدىا ذلاْ 
كونيا مركزًا دينيًا يحّج إليو سنويًا عد كبير من العرب، وبذلْ يتي  لممكيين سوقًا تجارياًا لممبادلاة واِساتيالْ، كاَ أنياَ مادوا 

 إلف اوقطار اوهرى  ا سوريا واليمن والحبِة.     تجارتيَ
 

ُّاْلَكْعَبـة
  البياات المربااع وجمعااو كعاااب، والكعبااة  البياات اْلَكْعَباااة، وقااال اباان منظااور  (٘ٗ قااال اباان دريااد  ساامّيت بالكعبااة لتربيعيااا

 .(ٙٗ الحراَ
يااا ساارة اورض ووسااط الاادنيا، وأَ ال اارى، نااَ دحااا ماان تحتيااا الماااض   اْلَكْعَباااةأول مااا هماا  اهلل تعااالف  ااا اورض مكااان 

ااري وقاال  ىاو  اا وساط المساجد  اْلَكْعَبةأوليا  ِّ وبّكة حول مكة، وحول مكة الحَر وحول الحَر الدنيا، أما ص تيا،  اذكر الب
الحراَ، مرباع الِاكل باباو مرت اع عان اورض نحاو قاماة، عمياو مصاراعان ممبساان بصا اَ  ال ضاة قاد طميات بالاذىب م ااباًل 

وهمسااة عِاار ذراعااًا وطااول الكعبااة أربعااة  ةذراع وساابعون ذراعااًا، وعرضااو نالنماَاا ةلممِاار ، وطااول المسااجد الحااراَ نالنماَاا
بر، وذرع دور الحجر همسة وعِارون ذراعاًا، وذرع الطاواف ماَاة  بر، وعرضيا نالنة وعِرون ذراعًا ِو وعِرون ذراعًا ِو

ذراعااًا، والحجاار ماان قباال الِاااَ  يااو ي مااب المياازاب ِاابو اوناادر قااد  ذراع وساابعة أذرع، وساامكيا  ااا السااماض ساابعة وعِاارون
ألبست حيطانو بالرهاَ مع أرضو، يسمونو الحطيَ، والطواف من وراَو ِو يجوز الصالة عميو، والحجار اوساود عماف الاركن 

َز ت ابال البااب، والطاواف الِرقا عند البااب عماف لساان الزاوياة  اا م ادار رأس إنساان ينحناا إلياو مان قّبماو يسايرًا، وقباة زما
بينيماا وماان وراَيمااا قباة الِااراب  ييااا حاوض كااان يساا ا  ياو السااوي  والسااكر قاديمًا، وم اااَ إبااراىيَ عمياو السااالَ بااإزاض وسااط 
، يادهل  اا الطاواف أيااَ الموساَ، عمياو صاندو  حدياد مكساو طولاو  البيت الذي  ياو البااب، وىاو أقارب إلاف البيات مان زماَز

ع الم اَ  ا كل موسَ إلف البيات  اإذا رّد جعال عمياو صاندو  هِاب لاو بااب ي ات  أوقاات الصاالة،  اإذا أكنر من قامة، وير 
 .(ٚٗ سّمَ اِماَ استممو نَ أغم  الباب، و يو أنر قدَ إبراىيَ عميو السالَ وىو أسود وأكبر من الحجر

َ بمنالو وقدره بعث اهلل عاّز وجاّل مالَكاة   اال المالَكة عمييَ السالَ قبل أن يهم  آدَ عميو السال اْلَكْعَباةأول من بنف 
ليَ  ابنوا لا بيتًا  ا اورض،  أمر اهلل سبحانو وتعالف من  ا اورض من هم و أن يطو وا  ا ىذا البيت كما يطاوف أىال 

 .(ٛٗ السماض بالبيت المعمور
سااالَ يتهطااف  طوياات لااو اورض حتااف وقياال  أن اهلل تعااالف أماار آدَ عميااو السااالَ  ااا بناااض بيتااا لااو،  أقباال آدَ عميااو ال

 .(ٜٗ انتيف إلف مكة  بنف البيت الحراَ
 كان أول من أسس البيت وصمف  يو وطاف بو آدَ عميو السالَ، والبنااض عباارة عان حمياة مان الجناة وضاعت لاو بمّكاة 

 ماَ يازل معماورًا يعمروناو ىاَ  ا موضع البيت، ومات آدَ عميو السالَ  بنف بنوا آدَ  من بعده مكانيا بيتًا بالطين والحجارة 
 .(ٓ٘ ومن بعدىَ حتف كان زمن نوح عميو السالَ  نس و الغر ، وغّير مكانو حتف بوئ ِبراىيَ عميو السالَ
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،   الاات لااو اْلَكْعَباااةوقيال أن إبااراىيَ همياال اهلل عارج بااو إلااف الساماض  نظاار إلااف مِاار  اورض ومغاربيااا  اهتااار موضاع 
 ةترت حاَر اهلل تعاالف  اا اورض،  بنااه مان حجاارة سابعة أجبال وقيال همساة أجبال، وكانات المالَكاالمالَكة يا هميل اهلل اه

 .(ٔ٘ تأتا بالحجارة إلف إبراىيَ عميو السالَ من تمْ الجبال
ن ، لماا ولاا أمار البيات جماع ن  تاو ناَ ىادَ الكعباة  بناىاا بنياناًا لاَ ياب(ٕ٘ بعاد بنااض تّباع اْلَكْعَبااةويّعد قصا أول مان بناف 

 أحد ممن بناىا قبمو منمو، بناىا عمف همس وعِرين ذراعًا ، وحين بناىا تمنل قاَاًل  
ُّابنيُّلقوميُّبيتُّرفعتهاُُُُُُُُّّّّّّّّوليبنُّأهلُّوراثهاُّبعديُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ
ُّ(ٖ٘)بنيناهاُّوتمامهاُّوحجابهاُُُُُُُُّّّّّّّّبيدُّاإللهُّوليسُّبالعبـدُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ

، وكاان السايل قاد (ٗ٘ بعاد قصاا بان كاالب اْلَكْعَبااةعميو وآلو وسمَ  اا عياده قاد بناف وأن عبد المطمب جّد النبّا صمف اهلل   
ور عت من سمكو وكان مان البنااض إلاف أن بعاث اهلل تعاالف المصاط ف صامف اهلل عمياو وآلاو  اْلَكْعَباة،  بنت قريش اْلَكْعَباةىدَ 

 .(٘٘ وسمَ همس سنوات
ُّقبلُّاإلسالمُّاْلَحج ُّمواضعُّ

كيماومتر مرباع ت ريباًا، وت اع إلاف الِار  الجناوبا مان مّكاة  اا  ٛٔبسط  سي  مان اورض تبما  مسااحتيا وىو منعرفات:ُّ-ٔ
وسط الطري  بين مّكة والطاَف، وتحيط ىذه المنط ة الجبال عماف ِاكل نصاف داَارة، و اا أطرا ياا صاهور وىضااب، قاال 

 .(ٙ٘ ر آل مالْابن عباس  حّد عر ة من الجبل المِرف عمف بطن عر ة إلف جباليا إلف قص
وأما سبب تسميتيا عر ة، أن جبراَيال عمياو الساالَ عاّرف إباراىيَ عمياو الساالَ المناساْ،    مماا وق او  اا عر اة قاال لاو      

 .(ٚ٘ عر ت، قال  نعَ  سميت عر ة
يعتر اون باذنوبيَ وي ال بل سميت بذلْ ون آدَ وحواض عمييما السالَ تعار ا بيا بعد نزوليما مان الجناة، وي اال أن النااس    

ِّ بإ اضتو  .(ٛ٘  ا ذلْ الموقف، وقد كان ليَو عر ة َريس من بيت معين من بيوتات العرب، ِ ي يض الناس إ
بالغياا      ولعل الزعماض وأصحاب الِاأن مان العارب كاانوا يتهاذون مان ىاذا الياَو المِايود وسايمة ِعاالن بعاض اوماور وا 

و وآلو وسمَ  رصة ىذا اليَو المِيود ِعالن البراضة من المِاركين حاين كماف اِمااَ لمناس، وقد اتهذه النبا صمف اهلل عمي
 .(ٜ٘ عما بن أبا طالب عميو السالَ تالوة سورة التوبة عمييَ، ويَو عر ة يَو يباىا اهلل عّز وجّل بو المالَكة

َ ( و ياو  مبيات الحااج ليماة العياد، وقاد ناانا اومااكن، وىاو الموضاع الاذي ساماه ال ارآن الكاريَ باا  المِاعر الحارامزدلفة:ُّ-ٕ
اهتمف  ا معنف تسميتيا بذلْ، قاال يااقوت  إنياا من ولاة مان   اِزدِف( وىاو اِجتمااع، وقيال  اِزدِف  اِقتاراب ونياا 

دل ون م ربة من اهلل تعالف، وقا ِزدِف الناس  ا   منف( بعد اِ اضة، وقيل الزل ة  ال ربة،  سميت مزدل ة ون الناس يز 
 .(ٓٙ  ييا إلف المحَر

وماان مجمااوع ىااذه اوقااوال نسااتنتج أن مااادة التساامية إنمااا ىااا ماان اِجتماااع أو اِقتااراب، وربمااا الكاال صااحي  ماان دون     
 الحاجة إلف أن نهتار معنف دون اآلهر.  

نزلاو الحااج ويرماا وىاا عماف وزن رضاا، موضاع ي اع باال رب مان مكاة  اا درج الاوادي الاذي ي -بالكسر والتنوين -ِمنى -ٖ
 يااو الجمااار، وقااد جاااض  ااا كتااب المغااة معااان ليااذه الكممااة، منيااا  اِهتبااار واِمتحااان، ومنيااا  سااما بااذلْ لمااا يمنااف  يااو 

 .(ٔٙ الدماض، أي يرا 
 وقيل  ون آدَ عميو السالَ تمنف  يو الجنة، والت سير اوول أكنر موا  ة لممنط .   
وكان أبو الحسن الكرها يحتج بجوار الجمعة بيا، ونيا ومكة كمصر واحد،  مماا حاّج  ت ع منف بين جبمين مطمين عمييا،  

أبو بكر الجصاص ورأى بعاد ماا بينيماا استضاعف ىاذه العمّاة وقاال  ىاذه مصار مان أمصاار المساممين تعمار وقتاًا وتهماوا 
اَ ىااا  أياااَ التِااري   و ييااا ترمااف ، و ييااا يمتااَز الحاااج بااالمكوث نالنااة أياا(ٕٙ وقتااًا، وهموىااا ِ يهرجيااا عاان حااد اومصااار

 الجمار.
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وىا جمع ُأمنية   د جاض عن اِماَ الصاد  عميو السالَ إنيا سّميت بيذا اِسَ  -بالضَ ِ بال ت  -ويمكن أن ت رأ ُمنف   
اىيَ هميال اهلل ، و اا ىاذه اورض كاان إبار (ٖٙ ون جبراَيل عميو السالَ أتاف إباراىيَ عمياو الساالَ   اال لاو  َتُمانُّ ياا إباراىيَ

 عميو السالَ تحت اهتبار وامتحان وبالض ِديد، ومن ىذا المكان وصل عميو السالَ إلف م اَ اِمامة.
ُّالوظائفُّالدينيةُّفيُّمكة:

تعد مّكة من أىاَ المراكاز الدينياة الاذي يحاّج إليياا عادد كبيار مان النااس، مماا أدى إلاف ظياور عادة وظااَف لم يااَ بياا  اا   
يحتاااج إلييااا الحاااّج، وأن أىااَ ىااذه الوظاااَف ىااا وظي ااة متصاامة بالاادين وأمااوره، وىااذه الوظاااَف توضااع  هدمااة الحجاايج ومااا

 لهدمة الحجيج، وقد تكون ىذه الوظاَف قديمة ومنذ زمن بعيد.
لما تولف قصا سيادة مكة ب يت ىذه الوظاَف بيد أصحابيا ال دماض، ويروي ابن إسحا  أن قصايًا قاد أقاّر لمعارب  اا ِاأن  

 َ ما كانوا عميو من قبل ونو كان يراه دينًا  ا ن سو ِ ينبغا لو تغييره،  من ىذه الوظاَف  حجي
، وماان المعمااَو انااو كاناات ىناااْ أربعااة أِااير حااَر ِ  النســيء:-ٔ وىااا الوظي ااة التااا  ييااا ال اااََ يعماان عمييااا اوِااير الحااَر

، قَااَل َتعااَلف  يجوز  ييا الحرب وال تال بل يسود  ييا السمَ واومن، وقد أِار ِإنَّ ِعادََّة    ال ارآن الكاريَ إلاف اوِاير الحاَر
َِْيرًا ِ ا ِكَتاِب الّمِو َيْوََ َهَمَ  السََّماَوات َواَوْرَض ِمْنَيا َأْرَبَعٌة ُحرُ  ََِر  ُُِّيوِر ِعنَد الّمِو اْنَنا َع                    .                                                          (ٗٙ (ٌَ ال

،  ضاًل عن أن بعض ال باَل لو أِاير حاَر      ويظير إنو كان ل ريش دور كبير  ا جعل العرب تحتَر ىذه اوِير الحَر
 .(٘ٙ غير ىذه،  كان لغط ان   البسل( وىا نمانية أِير حَر ليَ من كّل سنة من بين ال باَل

ْ بن كنانة ، وذلْ أن مالْ بن كنانة نك  إلف معاوية بن نور الكندي قال الكمبا  أول من أنسأ الِيور من مضر  مال    
، نااَ صااار  ااا بنااا مالااْ باان كنانااة، وقااد كاناات العاارب  ااا (ٙٙ وىااو يومَااذ  ااا كناادة وكاناات النساااضة قباال ذلااْ  ااا كناادة

ض اِسالَ  حّرماو ، وقد ظموا ي ومون  يو حتف جا(ٚٙ الجاىمية تكبس  ا كل نالث سنين ِيرًا وتسميو النساض أي التأهير
ُموَنُو َعاماً  بعد مّكة، قال اهلل تعالف      .(ٛٙ (ِإنََّما النَِّساُض ِزَياَدٌة ِ ا اْلُكْ ِر ُيَضلُّ ِبِو الَِّذيَن َكَ ُروْا ُيِحمّْوَنُو َعامًا َوُيَحرّْ

الكعبة، وىذه الوظي اة ِ تتطماب  إن ال اََ بيذا العمل يمتمْ م اتي  الكعبة، وىو الذي يأذن لمناس بالدهول  ا الحجابة:-ٕ
من أن يكون صااحبيا عالماًا دينياًا، وكانات ماورد رز  لم ااَمين بياا، وقاد كانات عناد هزاعاة ناَ أهاذىا قصاا مان هزاعاة، 
ده من بعده، وقاد أرجعياا رساول اهلل صامف اهلل عمياو وآلاو وسامَ إلاف بناا عباد  وصار من بعده إلف ولده عبد الدار نن وِو

،  طمبياا العبااس بان عباد المطماب مان رساول اهلل صامف اهلل عمياو وآلاو وسامَ  اأنزل اهلل تعاالف عماف (ٜٙ   مكةالدار بعد  ت
َذا َحَكْماتَُ َباْيَن النَّااِس َأن َتْحُكُماوْا ِباْلَعا   َقاَل َتعاَلف  نبّيو الكريَ  َْ َأن تُاؤدُّوْا اَوَماَنااِت ِإلَاف َأْىِميَاا َواِ  ِل ِإنَّ المّاَو دْ ِإنَّ الّمَو َياْأُمُرُك

اا َيِعُظُكااَ بِااِو ِإنَّ المّااَو َكاااَن َسااِميعًا َبِصايراً  رسااول اهلل صاامف اهلل عميااو وآلااو وسامَ عنمااان باان طمحااة  ااد ع إليااو ،  اادعا (ٓٚ (ِنِعمَّ
   هاذوىا ياا بناا أباا طمحاة بأماناة اهللصامف اهلل عمياو وآلاو وسامَ  غيباوه ناَ قاال الم تاح، وقال صمف اهلل عمياو وآلاو وسامَ

 .(ٔٚ سبحانو
َْ ِساَ اَيَة اْلَحااجّْ َوِعَمااَرَة اْلَمْساِجِد اْلَحاَراَِ َكَماْن   قَااَل َتعااَلف  ل د أِاار ال ارآن الكاريَ إلاف عماارة البيات،  عمارةُّالبيت:-ٖ َأَجَعْماُت

َِ َيْسَتُووَن ِعنَد الّمِو َوا َِ َيْيِدي اْلَ ْوََ الظَّاِلِمينَ آَمَن ِبالّمِو َواْلَيْوَِ اآلِهِر َوَجاَىَد ِ ا َسِبيِل الّمِو  ، ويروي ابان حجار أن (ٕٚ (لّمُو 
 .(ٖٚ لمعباس بن عبد المطمب الس اية والعمارة  ا الجاىمية كانت

  كان كّل ما تجمعو قريش من أمواليا إلف قصا بان كاالب ليصانع مناو طعاماًا لمحااج يأكماو مان لاَ يكان لاو ساعة الرفادة-ٗ
ن قصيًا قد  رضو عمف قريش   ال ليَ  يا معِر قريش إنكَ جيران اهلل وأىل بيتاو وأىال الحاَر ِو زاد  ا موسَ الحّج، وأ

،  جعماوا لياَ ِارابًا وطعاماًا أيااَ الحاج،  كاانوا يهرجاون سانويًا  وأن الحاج ضايف اهلل وزوار بيتاو ىاَ أحا  بالضايا ة والكاَر
 .(ٗٚ ف ظيور اِسالَمن أمواليَ  يد عونو إليو  يضعو لمناس أياَ  منف(  جرى ذلْ حت

كانات تصانع الساّ ة مان حيااض مان أدَ وتوضاع  اا  نااض الكعباة ومناف وعر اة وتماب بالمااض العاذب مان اآلباار السقاية:ُّ-٘
، ونظرًا ل مة المياه العذبة الصالحة لمِرب  كانت ىذه الميمة صعبة (٘ٚ عمف اِبل ويس ف الحاج، وكانت  ا عيد قصا
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الس اية كانت   ط ت تصر عمف الحجيج، وكانت الس اية عند ظيور اِسالَ مودعة لمعبااس وهاصة لبمد منل مكة، ولكن 
 .(ٙٚ الذي كنير ما كان يمزج الماض بالزبيب

وماان الوظاااَف الدينيااة الميمااة التااا توجااب اِىتماااَ بيااا  ااا مكااة ىااو اوماان والحمايااة لمحجاايج ماان الصااعاليْ وسااّرا       
صة وسوض اوحوال إلف ارتكاب الجراََ  ضاًل عن الغزوات الهارجية التا كانات تتعارض الطر  التا تد عيَ نزعاتيَ الها

لااو مكااة، أو قااد ت ااَو مكااة ن ساايا بحاارب ضااد أعااداَيا، لااذلْ كااان ماان الواجااب عمييااا تييَااة جاايش لمواجيااة اوهطااار،   ااد 
 نظمت وظاَف عسكرية منيا  

 .(ٚٚ المعركة، وكان يسند إلف بنا عبد الدارالمواض  وىو العمَ الذي يحمل  ا المعاْر وتدور حولو -أ
 .(ٛٚ ال يادة  وىا غير المواض، وكانت بيد بنا أمّية، وقد قاد أبو س يان قريًِا  ا أحد والهند -ب
 .(ٜٚ اوعّنة  ويكون صاحبيا الم دَ عمف هيول قريش  ا الحرب-ج
 .(ٓٛ الحكومة  وىا اوموال التا يسمونيا آلليتيَ-د
الاااْ هاااالف باااين أ اااراد العِااايرة أو أ اااراد ال باَااال  اااأنيَ كاااانوا يمجاااأون إلاااف الكااااىن أو اليااااتف أو اِست سااااَ وقاااد ينِاااأ ىن  

 .(ٔٛ باونصاب واويسار، وذلْ لعدَ وجود وظي ة ال اضا، أو حاكَ  ا ال ضايا التا تنِب بين الناس
 
ُّواليةُّخزاعةُّلبيتُّاهللُّالحرامُُّّ
َ عان ال اَو إذ ان طعاوا عانيَ و اارقوىَ، وذلاْ أنياَ انهزعاوا عان جماعاة اوساد أيااَ هزاعة  مِات ة مان قاوليَ  انهازع ال او   

، لما صاروا إلف الحجاز،  ا ترقوا بالحجاز  صار قَو إلف عمان وآهرون إلف الِاَ  ، قال حسان  (ٕٛ سيل العَر
ُّ(ٖٛ)فمماُّقطعناُّبطنُّمرُّتخزعتُُُُُُُُُّّّّّّّّّخزاعةُّمناُّفيُّجموعُّالكراكر

 .(ٗٛ من بنا عمرو بن لحا وقبيمة هزاعة ت رقت
بعد أن جاضت جرىَ وقاطوراض وىما قبيمتان من اليمن أبناض عَّ جرىَ بن عامر بن سبأ بن ي طن بن ِالخ بن أر هِاد بان   

جر  نِز نَ تزوج إسماعيل عميو الساالَ مان جارىَ، ولماا تاو ا إساماعيل جااض  ساَ بن نوح عميو السالَ،  رأيا بمدًا ذا ماض ِو
نابت نَ ولا بعده هالو مضاض بن عمرو الجرىما، بدأت المنا سة عمف الممْ بين قاطوراض والجرىميين وتاداعوا  بعده ولده

ًِ ِااديدًا انيزماات قاااطوراض وب ااا الممااْ لجاارىَ، ولكاان الجاارىميين بغااوا بمكااة  اسااتحموا حرامااًا ماان الحرمااة  لمحاارب واقتتمااوا قتااا
، وكمماا   ظمموا من دهميا وأكموا ماال الكعباة الاذي ييادي إليياا سارًا وعالنياة، وناالوا ماا لاَ بكان يناالون واساته وا بحرماة الحاَر

عدا س ييا منيَ عمف منكر لَ يجد أِرا يَ من يمنعو ويد ع عنو، وظمموا من دهميا مان غيار أىمياا، حتاف دهال رجال مانيَ 
ا أمرىَ بينيَ واهتم اوا وكاانوا قبال ذلاْ مان بامرأتو الكعبة و جر بيا أو قّبميا  مسها حجرين   ّر  أمرىَ  ييا وضع وا وتنازعو 

ًِ وسالحًا، وقد نصحيَ رجل منيَ ي ال لو  مضاض بن عمر بان الحاارث بان مضااض بان  ًِ وأموا أّعز العرب وأكنرىَ رجا
 عمرو قاَ هطيبًا  وعظيَ وقال  يا قَو اب وا عمف أن ساكَ وراقباوا اهلل  اا حرماو وأمناو   اد رأياتَ وسامعتَ مان ىماْ مان صادر
اعيب  اال ت عماوا وتواصاوا وتواصاموا باالمعروف وانتياوا عان المنكار ِو تساته وا بحاَر اهلل  ىذه اومة قبمكَ قَو ىود وصال  ِو

 .(٘ٛ تعالف وبيتو الحراَ ...
ن وكانت مّكة تسمف النساسة ِ ت ّر ظممًا ِو بغيًا ِو يبغا  ييا أحد عمف أحد إِ أهرجتو، وكان بناو بكار بان عباد منااة با  

كنانة بن غسان، وهزاعة حموا حول مّكة بعد أن ىاجرت هزاعة من اليمن بعد سيل العاَر  اا نحاو منتصاف ال ارن الساادس 
، نااَ ىجمااوا عمااف الجاارىميين وطااردوىَ ماان مّكااة، وب ياات (ٙٛ قباال الماايالد وعمااييَ مضاااض اباان الحااارث وسااكنوا ظااواىر مكااة

يااة البيات حاوالا نالنماَاا ، يتوارنونيااا واحادًا بعااد واحاد، وكاان آهاارىَ حميال باان (ٚٛ همساماَة سانةسانة وقياال   ةهزاعاة عماف ِو
 حبِية بن سمول بن كعب بن ربيعة  وىو هزاعة بن حارنة بن عمرو مزي يا الهزاعا.
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،  غّيار ديان إباراىيَ عمياو الساالَ وبّدلاو بعباادة اووناان، وىاو (ٛٛ وكان أول من ولف أمر البيات مان هزاعاة عمارو بان لحاا  
 نصب اوصناَ حول الكعبة وجاض بيبل من ىيت من أرض الجزيرة  نصبو  ا بطن الكعبة.أول من 

قال ابن ىِاَ  حّدننا بعض أىل العماَ أن عمارو بان لحاا هارج مان مكاة إلاف الِااَ  اا بعاض أماوره  مماا قادَ ما ب مان   
باان نااوح عميااو السااالَ رآىااَ يعباادون أرض البم اااض وبيااا يومَااذ العمااالي  وىااَ ولااد عمااال  وي ااال ولااد عممياا  اباان ِوذ باان ساااَ 

اوصااناَ   ااال ليااَ  مااا ىااذه اوصااناَ التااا أراكااَ تعباادونيان قااالوا لااو  ىااذه أصااناَ نعباادىا  نسااتمطرىا  تمطرنااا، ونستنصاارىا 
 تنصرنا،   ال ليَ  أِ تعطونا منيا صنمًا  أسير بيا إلف ارض العرب  يعبدونو،  أعطوه صنمًا ي ال لو ىبل   ادَ باو مكاة 

 .(ٜٛ بو وأمر الناس بعبادتو وتعظيمو نص
َ، وىااو أول ماان غّياار الحن يااة دياان إبااراىيَ عميااو السااالَ   ، وقياال أن أول ماان ساايب (ٜٓ كاناات العاارب تست سااَ عنااده باااوِز

السواَب وعبد اوصناَ أبو هزاعة  عمارو بان عاامر، وأناو رأوه يجار معدتاو  اا الناار، وىاذا ي تضاا أن عمارو بان لحاا ىاو 
، وكااان أماار البياات بأياادييَ ماان ساادانة (ٜٔ الااذي تنسااب إليااو ال بيمااة بكماليااا كمااا زعمااو بعضاايَ ماان أىاال النسااب أبااو هزاعااة

 هدمااة البياات( والساا اية  ساا اية الحجاايج( زمنااًا طااوياًل حتااف أن بعااض التبابعااة قااد سااار لييّدمااو ويهّربااو   اماات دونااو هزاعااة 
لبيت  ا يد هزاعاة حتاف رجاع قصاا بان كاالب مان الِااَ وكاان ذاىباًا ، وما زال أمر ا(ٜٔ   اتمت عميو اِد ال تال حتف رجع

إلااف أّمااو صااغيرًا وىااو ماان أح اااد كعااب والاابطن الرابااع والعِاارين ماان إسااماعيل  جمااع قباَاال قااريش بمااا كااان  يااو ماان حساان 
أن أباات السياسااة والااذكاض وقااوة المعارضااة بعااد أن كاناات ت رقاات وأهااذت الِااحناض تاادب بياانيَ حتااف انت ماات إلااف قصااا، بعااد 

 .(ٕٜ هزاعة أن تدع الم اتي  بيد قصا واهذوا الم اتي  من حّبف بعد أن سّممت حّبف الم اتي  إلف قصا
ُّواليةُّقصيُّبنُّكالبُّالبيتُّالحرام

ما سما قصيًا ونو قصا عن قومو،  كان  ا بنا عاذرة ماع أهياو وّماو، وي اال    قصا  وىو تصغير قاص، وأسمو  زيد، وا 
 .(ٖٜ واً   قصا الرجل ي صو قص

معًا ونو جمع قريش بمكة من أقطارىا، ي ول الِاعر      (ٜٗ وكان قصيًا يّم ب مجَّ
ُّأبوناُّقصيًاُّكانُّيدعىُّمّجمعًاُُُُُُُّّّّّّّبهُّجمعُّاهللُّالقبائلُّمنُّفهرُّ

 وقصااا أول ماان بنااف الكعبااة بعااد بناااض تُّبااع، وكااان ساامكيا قصاايرًا  ن ضااو ور عيااا وبنااف دار الناادوة  وىااا الاادار التااا كاناات 
 قريش تجتمع  ييا عبد النواَب  ا حرب أو غيرىا، ولَ يكن يدهميا إِ ابن أربعين أو ما زاد.

 . (ٜ٘ ومن ولد قصا  عبد مناف وعبد الدار ودرج عبد ِو نسل لو 
كانت ل صا مكانة هاصة عند ال ريِيين،  يو الذي استطاع أن ينتزع إدارة مّكة من هزاعة ويجعميا ل ريش التاا توحادت   
ّب عند أهوالو بنا قضاعةب ، نَ جاض وتزوج من ُحّبف (ٜٙ عد أن كانت مت رقة  ا كنانة، وتروي المصادر العربية إنو نِأ ِو

،  اولف (ٜٚ بنت هميل الهزاعا الذي كان سيد مّكة، وقد تمكن بذلْ بمساعدة قضاعة من انتزاع سيادة مكة من أيدي هزاعة
ليَ إلاف مّكاة، وقاريش إذاْ حماول وصاَر وبيوتاات مت رقاون  اا قاوميَ مان بناا قصا البيت وأمر مّكة وجمع قوماو مان منااز 

كنانة، إِ أنو أقّر لمعرب ما كانوا عميو وذلْ إنو كان يراه َدْينًا  ا ن سو ِ ينبغا تغيره،  كان قصا أول بنا كعب بان لاؤي 
 ة والمواض،  حاز ِرف مّكة كميا. أصاب ممكًا أطاع لو بو قومو،  كانت إليو الحجابة والس اية والر ادة والندو 

قاَ قصا ب طع أرباعًا بين قومو  اأنزل كال قاَو مان قاريش مناازليَ مان مّكاة التاا أصابحوا عميياا، ويازعَ النااس أن قريِاًا   
ىاابوا قطااع ِااجر الحااَر  اا منااازليَ   طعيااا قصااا بياده وأعوانااو  ساامتو مجمعااًا لماا جمااع ماان أمرىااا وتيمنات بااأمره  مااا تاانك  

ِ يتزوج رجل من قاريش وماا يتِااورون  اا أمار نازل بياَ ِو يع ادون لاواض الحارب قاَو غيارىَ إِ  اا داره، يع اده لياَ امرأة و 
بعض ولده، وما تدرع جارية إذا بمغت أن تدرع من قريش إِ  ا داره، يِ  عمييا درعيا نَ تدرعو نَ ينطما  بياا إلاف أىماو، 

د موتااو كالاادين المتّبااع ِ يعماال بغيااره، وأتهااذ دار الناادوة وجعاال بابيااا إلااف  كااان أمااره  ااا قومااو ماان قااريش  ااا حياتااو وماان بعاا
 .(ٜٛ مسجد الكعبة،   ييا كانت قريش ت ضا أمورىا
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وبيااذه النصااوص يباادو أن قصاايًا كاناات بيااده اومااور اِداريااة واِقتصااادية واِجتماعيااة، ونااو حاااول إعااادة تنظيميااا بِااكل   
 وكانت لو من قوة الِهصية ما جعل الناس تذعن لو. أدى إلف تركيز كا ة السمطات بيده،

ىاا قبماو  ماَ يماس منياا إِ ماا رواه اِزرقاا وغياره مان اناو ن ال أساا ًا وناَماة    أما الِؤون الدينية   د تركيا بيد مان كاان يتِو
 .(ٜٜ من الص ا والمروة ووضعيما عمف بَر زمَز واآلهر لص و بالكعبة

، وقد أورث قصا (ٓٓٔ لنار بالمزدل ة، وظمت تمْ النار توقد تمْ الميمة  ا الجاىمية واِسالَوقد أحدث قصا أيضًا وقود ا  
 .(ٔٓٔ ابنو عبد الدار سمطاتو  أعطاه دار الندوة كما أعطاه الحجابة والمواض والس اية والر ادة

لادار السادانة وىاا الحجاباة ودار قال اِزرقاا  أن قصايًا قساَ الوظااَف باين ابنياو عباد الادار وعباد منااف،  اأعطف عباد ا   
 .(ٕٓٔ الندوة، والس اية والر ادة وال يادة

ُّأوالدُّقصيُّوواليةُّبيتُّاهللُّالحرام
ل د أورث قصا ابنو عبد الدار سمطاتو جميعيا نَ أورث عبد مناف ىذه السمطات من بعده نَ صارت إلف ولده عاامر بان   

ف بن قصا نا سوا عامرًا عمف ما كانت لو من سمطات وأرادوا انتزاعياا ، غير أن بنا عبد منا(ٖٓٔ عبد مناف بن عبد الدار
منو، وقد ناصرىَ عمف ذلْ بنو أسد بن عبد العزى وبنو زىرة وبنو تيَ بن مّرة وبنو الحارث بن  ير، أما بنو عباد الادار  ماَ 

وىكااذا ان ساامت قااريش إلااف  يستساامموا لمنا سااييَ، ووجاادوا ليااَ مؤياادين  ااا بنااا مهاازَو وبنااا جماا  وبنااا ساايَ وبنااا عاادي،
 .(ٗٓٔ كتمتين متهاصمتين، وكونت عِاَر كل كتمة حم ًا بينيما، ويدعف حمف بنا عبد مناف بحمف المطيبين

أما حمف بنا عبد الدار  يدعف حمف لع ة الدَ، وقد سوي الهالف بطري ة سممية بينيَ، بان تب اف الحجاباة والماواض والنادوة   
 . (٘ٓٔ س اية والر ادة  تصب  لبنا عبد منافبيد بنا عبد الدار، أما ال

اهذ ىِاَ بن عبد مناف الس اية والر ادة بعد الصم  الذي ع د بينو وبين زعيَ المعارضة عاامر بان عباد منااف بان عباد  
الدار، وىذا دليل عمف قوة ِهصية ىذا الرجل وما يتمتع بو مان ن اوذ و ضال كبيار،  ضااًل عان دوره اِقتصاادي الكبيار  اا 

، وىِاَ ىو أول من أطعَ (ٚٓٔ ، وبَر بذر،  مما ح رىا قال ىِاَ  وجعمّنيا لمناس بالغاً (ٙٓٔ  ره لعدة آبار منيا بَر سجمةح
 .(ٜٓٔ ، وىو أول من سن الرحمتين ل ريش، رحمة الِتاض والصيف(ٛٓٔ النريد لمحجاج  ا مكة

الارَو وغساان، وأهاذ لياَ عباد ِامس حاباًل مان النجاِاا وىو الذي أهاذ اِياالف   أهاذ لياَ ىِااَ حاباًل مان مماْو الِااَ و   
، وىاذا دليال باأن ىِااَ كانات لاو عالقاة (ٓٔٔ اوكبر  ذىبوا باذلْ السابب إلاف العارا  وأرض  اارس، وأهاذ لياَ المطماب حاباًل(

 .(ٔٔٔ طيبة مع إهوانو، وقد مات ىاَِ بغزة
لمطماب رجعات السا اية إلاف ِايبة بان ىِااَ الاذي عااد مان نَ تولف بعاد ىِااَ أهياو المطماب السا اية والر اادة، ولماا تاو ا ا  

المدينة بعد و اة أبيو، وقد سما ِيبة بن عبد المطمب لعّمو وولف الس اية والر اادة، وح ار بَار زماَز عناد الكعباة  ع ات عماف 
 ، وكان منيا ِرب الحاج.(ٕٔٔ آبار مكة كميا

ا نَ يس ا لبنياا  اا حاوض مان أدَ عناد زماَز ويِاتري الزبياب وكانت لعبد المطمب إبل كنيرة،  إذا كان موسَ الحج جمعي  
 .(ٖٔٔ  ينبذه بماض زمَز ويس يو الحاج

إن زعامة عبد المطمب لَ تكن هالية من المنا سة  ا باادئ اومار ساواض كانات مان العِااَر أو مان زعمااض قاريش، وياروي   
 .(ٗٔٔ  ا  استنجد بأهوالو بنا النجارالطبري أن نو ل بن عبد مناف نا س عبد المطمب عمف الس اية  ا الص

ولعل أبرز ما حدث  ا عيد عبد المطمب ىا غزوة اوحباش لمّكة وتِتت ِمل الحممة، ويذكر أن سبب تمْ الحممة ىو   
حتاف يظيار عماف ظياره  يارى ناو بحار  (٘ٔٔ أن أبرىة الحبِا قد أجمع عمف أن يبنا ال ميس   وىا كنيسة بناىاا  اا الايمن(

أن تحّجو العرب ولكن أحد المكيين استاض من ذلْ  جاض إلاف الغمايس وتغاوط  يياا،  أغتااظ أبرىاة مان ذلاْ وجياز عدن وأراد 
، وتِاير المصاادر أن أىال مكاة انساحبوا وأن عباد المطماب هارج ي ااوض أبرىاة (٘ٙٔٔ جيًِا ِحتالل مكة وتدمير الكعبة  ييا
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ن كبير مكة وسيدىا ي اوض عمف إن اذ إبمو دون أن يتطر  إلف لكا ِ يمس بعض أباعر يمتمكيا، وقد أعجب أبرىة كيف أ
 .(ٚٔٔ مكة والكعبة، باعتبار أن لمبيت رّبًا يحميو، كما تضع الرواية عمف لسان عبد المطمب

ض أقول أن ىاتين الروايتين ِ يمكن وي عربا غيور أن يت بّميا، أِو  الرواية اوولف التاا تاذكر باان أىال مكاة اغتااظوا لبناا 
أبرىة كنيسة مع العمَ أن ىناْ كناَس موجودة  اا أمااكن عادة مان باالد الارَو ولاَ يغتااظوا منياا المساممون، نانياًا  لايس مان 
قيَ العربا أن يدهل بيوت الغرباض حتف ي عل عمل غير أهالقاا ويتغاوط  اا دياار الغربااضن وأيان  اا أعظاَ م دسااتيَ، وأماا 

اهلل الاذي بنااه جااده الهميال عمياو الساالَ بياذه السايولة والتوسال بالحصاول عماف إبمااو بالنسابة إلاف عباد المطماب وتساميمو بيات 
بمااو   يااذا محااض ا تااراض،  كيااف ي عاال ذلااْ وىااو الااذي اسااتنجد بأهوالااو بنااا النجااار عمااف زعامتااو لمبياات، وكااان يجمااع أموالااو وا 

الصاحة  االغرض منياا رعاياة ومصامحة  سنويًا حتف يس ا ويطعَ الحجيج، أن ىذه الروايات اليزيمة وان كاان  يياا ِااض مان
 مكانتو عند العرب.   دأىل مّكة ولكن ليس بيذا الِكل،  كان موقف عبد المطمب ىذا لو الدور الكبير  ا ازديا

ونحاان ِ ننسااف أن ماان أسااباب حممااة أبرىااة عمااف مكااة ىااو بساابب الصااراع الااذي كااان داَاارًا بااين الساسااانيين والبياازنطيين،   
ممْ الحبِة ال وة ليعينيَ ب وة عسكرية عمف أعداَيَ الساسانيين  كان طري يَ سالكًا عمف مكاة لينضاَ  وطمب البيزنطيين من

إلف الجيوش البيزنطية، وكان يرا   ىذه الحممة  يل وربما  يمة، وقد أِار ال رآن الكريَ إلف ىذه الحممة  ا سورة ال يل، قَااَل 
َْ َتعاَلف     َْ َتَر َكْيَف َ َعَل َربُّ ، وكان قدَو أبرىة مكة يَو اِننين لنالث عِرة ليماة ب يات مان المحاَر (ٛٔٔ (ِبَأْصَحاِب اْلِ يلِ  َأَل

 .(ٜٔٔ واننتين من عيد ذي ال رنين ةسنة نمانماَ
لمااا أىمااْ اهلل تعااالف أبرىااة الحبِااا صاااحب ال ياال وجيِااو عّظماات العاارب قريِااًا وأىاال مكااة، وقااالوا أىاال اهلل قاتاال عاانيَ   

عدوىَ  ازدادوا مان تعظايَ الحاَر والمِااعر الحاراَ والِاير الحاراَ ووقروىاا ورأوا أن ديانيَ هيار اودياان وأحبياا  وك اىَ مؤنة
 .(ٕٓٔ إلف اهلل

ده سنًا  هرج بو إلف وىب بن عبد مناف بن زىرة بن كالب بان ماّرة    د عبد المطمب  عبد اهلل الذي كان أصغر أِو ومن أِو
اار ًا  زوجاو بابنتاو آمنااة بنات وىاب وىااا يومَاذ ساايدة بان كعاب باان لاؤي بان غالااب بان زىا رة وىااو يومَاذ سايد بنااا زىارة سانًا ِو

نساض قوميا، وقد تو ا عبد اهلل وتْر أرممتو وط ميا الوحيد يتيمًا، وىنااْ هاالف  اا تااريخ و اتاو   يال بعاد ِايرين مان مولاو 
وعمر النبّا صمف اهلل عميو وآلو نمانية وعِرون  الِريف، وقال آهرون بعد سنة من مولده، وروى جماعة أن عبد اهلل تو ا

 .(ٕٔٔ ِيرا
 كان المصط ف صمف اهلل عميو وآلو سيد ولاد آدَ و هارىَ  اا الادنيا واآلهارة، أهتااره اهلل عاّز وجاّل لمرساالة وال يااَ بالادعوة   

 ااا معظااَ أنحاااض الجزياارة لاادين الحاا  والوحدانيااة المطم ااة، واسااتطاع بعااد نضااال نااالث وعِاارين ساانة أن ينِااره بااين العاارب 
العربيااة ناان امتااد بعااد و اتااو ليِاامل جميااع ب اااع الااادنيا ِو ياازال يمعااب دورًا ميمااًا  ااا التوجيااو الحضاااري وال كااري والسياساااا 

 لمعتن يو الذين يناىزون المميارات من المسممين.  
 
  

ُّالخالصة
ياة الحااج قبال اِساالَ، وبالتحدياد مان قبيماة ليس ِْ أن البحث لَ يكن بحنًا طوياًل بسبب اِمتداد الزمنا الاذي    يِامل ِو

ظيااره باالمظير الاذي يرضاا  هزاعة إلف عصر اِسالَ،   د حصمت عمف معموماات سااعدتنا عماف إتمااَ البحاث الجميال وا 
يا الجميع، وبعد إتماما ليذا البحث، أرى  ا حاجة إلف الوقوف مميًا عناد بعاض النتااَج الميماة  اا البحاث والتاا استهمصات

 كما يما 
تأكد لا بعد دراستا لمكة ولتاريخ الحّج، أن لمّكة أىمية كبيرة  ا التاريخ العربا واِسالما كونيا أكبر المراكز الدينية  ا  

الجزيرة، يؤميا عدد كبير من مهتمف أنحاض الجزيرة،  ضاًل عن التمسْ العربا بيذه الب عاة الم دساة وحمايتياا مان اليجماات 
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بية،  ضاًل عن اِدارة الكبيرة التا تديرىا ال باَل العربياة التاا كانات تساكن مكاة ساواض كانات هزاعاة أو قبيماة واوطماع اوجن
ده من بعده، والتا كانت ت ّدَ أ ضل الهدمات لمحاج وكل ِاض يحتاجو الحاج، والنظاَ الجميل المتّباع  قصا بن كالب وأِو

ده مان حجاباة وعماارة   ا توزيع الوظاَف الدينية لهدمة حجاج بيت اهلل ياة قصاا بان كاالب وأِو الحراَ وهاصاة  اا عياد ِو
 ًِ البياات والساا اية رغااَ قمااة المياااه  ااا مكااة،  كااانوا يييااأون الماااض ويمزجااوه بالزبيااب،  ضااال عاان الر ااادة التااا تهاارج قااريش أمااوا

تاداض الهاارجا ومان بعاض اوعاراب منيا لتصنع طعامًا من لَ يكن لو سعة ِو زاد، وىناْ الحماياة واومان لمحجايج مان اِع
 والسّرا ، ىذا يبّين كَر العرب واحتراميَ لبيت اهلل الحراَ ومحبتيَ ِهوانيَ العرب من كل ب اع الجزيرة العربية.

ىااذا مااا توصاامت إليااو ماان نتاااَج البحااث عرضااتيا بإيجاااز، أرجااو أن أكااون قااد و  اات إلااف الصااواب ب ضاال اهلل وحااده، ومّنااة  
دوا طري  المعر ة وسيموا م اصدىا بعمميَ وعمميَ وبيَ اقتديت، والحماد هلل رب العاالمين والصاالة والساالَ اوعالَ الذين عبّ 

 عمف هير اونبياض والمرسمين وعمف آلو وصحبو الغّر الميامين ومن واِىَ إلف يَو الدين وسمَ تسميما.
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 .ٕٚاآلية ْلَحجُّ  اسورة  .ٓٔ
 .ٛ٘ٔالب رة   .ٔٔ
 .ٜٛٔالب رة   .ٕٔ

 .ٜٙٔالب رة   .ٖٔ

 .ٜٚٔالب رة   .ٗٔ
 .ٜٚعمران   آل .٘ٔ

 ٖالتوبة   .ٙٔ
 .ٜٔالتوبة   .ٚٔ
 .ٖالتوبة   .ٛٔ
 .ٜٜٔ/٘التبيان  .ٜٔ
 .٘ٚ/ٓٔت سير الطبري  .ٕٓ

 .ٖٚٔ/ٕمعالَ التنزيل  .ٕٔ
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 .ٓٚ/ٛجامع وحكاَ ال رآن  .ٕٕ

 .ٕٕٕ/٘ٔالت سير الكبير  .ٖٕ

 .ٚ اآلية ى الِور ، سورة ٕٜ اآلية اونعاَ سورة  .ٕٗ

 .ٖ من اآليةالتين   سورة .ٕ٘

 .ٜٕ من اآليةالحج   سورة .ٕٙ

 .ٕ من اآليةالماَدة   سورة .ٕٚ

 .ٖ٘ من اآليةإبراىيَ   سورة .ٕٛ

 .ٕو ٔ اآلية البمد  سورة .ٜٕ

 .ٖٚ من اآليةإبراىيَ   سورة .ٖٓ

 .ٜٕ٘/ٕٔالمت ا اليندي  كنز العمال  .ٖٔ

 .ٕٛٔ/٘الحموي  معجَ البمدان  .ٕٖ

 .ٕٗال ت    .ٖٖ

 .ٔٛٔ/٘ن الحموي  معجَ البمدا .ٖٗ

 . ٕ٘٘/ٖابن منظور  لسان العرب  .ٖ٘

 َ. ن. .ٖٙ
 .ٖٗٔ/ٔالسيوطا  المزىر  ا المغة  .ٖٚ

 .ٜٜٖ/َٔ. ن  .ٖٛ

 .ٜٕٔ/َٕ. ن  .ٜٖ

 .ٕٛٔ/٘الحموي  معجَ البمدان  .ٓٗ

 .ٜٙآل عمران   .ٔٗ
 .ٔٛٔ/٘الحموي  معجَ البمدان  .ٕٗ

مناذ زمان نباا  ، يذكر  ييا اِزرقاا عادد كبيار مان اآلباار التاا ح ارت قبال بَار زماَزٕٗٔ/ٕاِزرقا  أهبار مكة  .ٖٗ
 ىا(. ٕٛٔاهلل آدَ عميو السالَ إلف أياَ الهمي ة العباسا المأمون  ت

 .ٗٛٔ/ٕ، الطبري  تاريخ اومَ والممْو ٖٚٔ/ٔابن ىِاَ  السيرة  .ٗٗ

 .   ٖٚإبراىيَ   .٘ٗ

 .ٕٗاِِت ا  ص  .ٙٗ

 .ٕٙٙ/ٖلسان العرب  .ٚٗ

 .ٗٙٗ/ٗالحموي  معجَ البمدان  .ٛٗ

 .ٖٓ٘ة ، ابن همدون  الم دمٖٗ/ٔاِزرقا  أهبار مكة  .ٜٗ

 .ٕٔٗ/ٕ، الحاكَ النيسابوري  المستدْر عمف الصحيحين ٖٙ/ٔاِزرقا  أهبار مكة  .ٓ٘

 .ٓ٘/ٔاِزرقا  أهبار مكة  .ٔ٘

 .ٖ٘ٔ/َٔ.ن  .ٕ٘

 .  ٖٔ٘، ابن همدون  الم دمة ص ٘٘ٔابن دريد  اِِت ا  ص  .ٖ٘

 .ٖٙباسالمة  تاريخ الكعبة المعظمة ص  .ٗ٘

 .َ٘ٙ. ن ص  .٘٘
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 .ٕٛٚ/ٕالمسعودي  مروج الذىب  .ٙ٘

 .ٗٓٔ/َٗ البمدان الحموي  معج .ٚ٘

 .ٗٓٔ/َٗ.ن  .ٛ٘

 .ٖٔٔ/ٔابن ىِاَ  السيرة  .ٜ٘

 .ٕٕٗ/ٔٔالحر العامما  وساَل الِيعة  .ٓٙ

 .ٕٓٔ/ٗالحموي  معجَ البمدان  .ٔٙ

 .ٜٛٔ/٘الحموي  معجَ البمدان  .ٕٙ

 .ٜٚٔ/ٕالصدو   من ِ يحضره ال  يو  .ٖٙ

 .ٖٙالتوبة  .ٗٙ

 .ٖٗ/ٔابن ىِاَ  السيرة  .٘ٙ

 .ٕٛٔ/ٔاِزرقا أهبار مكة  .ٙٙ

 .ٕٗٓ/ٕ المسعودي  مروج الذىب .ٚٙ

 .ٖٚالتوبة   .ٛٙ
 .ٓٔٔ/ٔ، اِزرقا  أهبار مكة ٓٔ/ٗابن سعد  الطب ات الكبرى  .ٜٙ

 .ٛ٘النساض   .ٓٚ

 .ٔٔٔ/ٔاوزرقا  أهبار مكة  .ٔٚ

 .ٜٔالتوبة   .ٕٚ
 . ٖٖٙ/ٕاِصابة  ا تمييز الصحابة  .ٖٚ

 .٘ٛٔ/ٕ، الطبري  تاريخ ٗٗٔ/ٔابن ىِاَ  السيرة  .ٗٚ
 ُّ.ٔٗ/ٔابن سعد  الطب ات الكبرى  .٘ٚ
 .ٗٔٔ/ٔاوزرقا  أهبار مكة  .ٙٚ
 .٘ٔٔ/ٔاوزرقا  أهبار مكة  .ٚٚ

 .ٔٓٔ/ٕابن اونير  أسد الغابة  .ٛٚ

 . ٖٖٙ/ٕاِصابة ُّابن حجر  .ٜٚ

 .ٕ٘ٔ/ٔابن ىِاَ  السيرة  .ٓٛ
 .ٛٙٗابن دريد  اِِت ا  ص  .ٔٛ

 .َٛٙٗ.ن  ص  .ٕٛ

 .َٛٙٗ.ن  ص  .ٖٛ

 .ٜٓ/ٔاوزرقا  أهبار مكة  .ٗٛ

 .ٖ٘٘/ٜوجدي  داَرة معارف ال رن العِرين  .٘ٛ

 .ٕٗ٘/ٔا  تاريخ ، اليع وبٖٕٔاوزرقا  تاريخ مكة ص .ٙٛ

 . ٙٛٔ/٘الحموي  معجَ البمدان  .ٚٛ

 .ٚٛٔ/ٕابن كنير  البداية والنياية  .ٛٛ

 ُّ.ٓٓٔاِزرقا  تاريخ مكة ص  .ٜٛ

 .ٛٛٔ/ٕابن كنير  البداية والنياية  .ٜٓ
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 .ٛٛٔ/ٕابن كنير  البداية والنياية  .ٜٔ

باة  أعطتاو لزوجياا حّبف بنت حميل سادن الكعبة، زّوجيا إلف قصا بن كالب، وأوصف إلييا وأعطاىاا م ااتي  الكع .ٕٜ
 .ٜٙٗقصيًا،  تحولت الحجابة من هزاعة إلف قصا، ابن دريد  اِِت ا  ص 

 .ٜٔابن دريد  اِِت ا  ص  .ٖٜ

 .َ٘٘ٔ.ن  ص  .ٜٗ

 .َ٘٘ٔ.ن  ص  .ٜ٘

 .ٔٛٔ/ٕ، الطبري  تاريخ ٖٙ/ٔابن سعد  الطب ات الكبرى  .ٜٙ

 .ٕ٘ٓ/ٕة ، ابن كنير  البداية والنيايٛ٘/ٕ، المسعودي  مروج الذىب ٕٛٔ/ٕالطبري  تاريخ  .ٜٚ

، الطبااري  تاااريخ ٜٖ/ٔ، اباان سااعد  الطب ااات الكباارى ٖٓٔ/ٔ، اِزرقااا  أهبااار مكااة ٖٚٔ/ٔاباان ىِاااَ  الساايرة  .ٜٛ
 .ٜٕٓ/ٕ، ابن كنير  البداية والنياية ٗٛٔ/ٕ

 .ٕٓٔ/ٔاوزرقا  أهبار مكة  .ٜٜ

 .ٛٛٔ/ٕ، الطبري  تاريخ ٓٗ/ٔابن سعد  الطب ات الكبرى  .ٓٓٔ

 .ٚٛٔ/٘، الحموي  معجَ البمدان ٗٛٔ/ٕيخ ، الطبري  تار ٔٗٔ/ٔابن ىِاَ  السيرة  .ٔٓٔ

 .ٓٔٔ/ٔاوزرقا  أهبار مكة  .ٕٓٔ

 .ٖٕٜ/ٖ، البكري  معجَ ما استعجَ ٗٛٔ/ٕ، الطبري  تاريخ ٔٗٔ/ٔابن ىِاَ  السيرة  .ٖٓٔ

 .ٜ٘/ٕالمسعودي  مروج الذىب  .ٗٓٔ

 .ٗٗ/ٔ، ابن سعد  الطب ات الكبرى ٖٗٔ/ٔابن ىِاَ  السيرة  .٘ٓٔ

 .ٕٚٔ/ٕاوزرقا  أهبار مكة  .ٙٓٔ

 .ٕٙٔ/َٕ.ن   .ٚٓٔ

 .ٖٔابن دريد  اِِت ا  ص  .ٛٓٔ

 .ٓٛٔ/ٕ، الطبري  تاريخ ٖٗ/ٔابن سعد  الطب ات الكبرى  .ٜٓٔ

 .ٓٛٔ/ٕ، الطبري  تاريخ ٚ٘/ٔابن ىِاَ  السيرة  .ٓٔٔ

 .ٛٚٔ/ٕالطبري  تاريخ  .ٔٔٔ

 .ٖٔٔ/ٔاوزرقا  أهبار مكة  .ٕٔٔ

 .ٗٔٔ/َٔ.ن  .ٖٔٔ

 .ٛٚٔ/ٕتاريخ الطبري  .ٗٔٔ

أرب، وبم اايس صاااحبة الصاارح الااذي ذكاار اوزرقااا أن ىااذه الكنيسااة بنياات بحجااارة قصاار بم اايس الااذي بماا .٘ٔٔ
 .ٖٛٔ/ٔذكره ال رآن الكريَ  ا قصة سميمان عميو السالَ، أهبار مكة 

، اباان كنياار  البدايااة ٓٔٔ/ٕ، الطبااري  تاااريخ ٓٗٔ/ٔ، اوزرقااا  أهبااار مكااة ٖٗ/ٔاباان ىِاااَ  الساايرة  .ٙٔٔ
 .ٓٚٔ/ٕوالنياية 

 .ٕٔٔ/ٕتاريخ  ، الطبري ٘٘/ٔ، ابن سعد  الطب ات الكبرى ٓ٘/ٔابن ىِاَ  السيرة  .ٚٔٔ

 .ٔال يل   .ٛٔٔ

 .ٙٚٔ/ٕ، ابن كنير  البداية والنياية ٕٓٛ/ٕالمسعودي  مروج الذىب  .ٜٔٔ

 .ٜٗٔ/ٔ، اوزرقا  أهبار مكة ٜ٘/ٔابن ىِاَ  السيرة  .ٕٓٔ

 .ٖٓٔ/ٕ، الطبري  تاريخ ٕٙ/ٔابن سعد  الطب ات الكبرى  .ٕٔٔ
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ُّالمصادر:
ُّالقرآنُّالكريم.

ُّهـ(ُّٖٓٙابنُّاألثير:ُّعزُّالدينُّعميُّبنُّأبيُّالكرمُّ)تُُّّ
 ىا .ٕٖٗٔ( طيران ، ٘-ٔأسد الغابة  ا معر ة الصحابة   -ٔ

ُّهـ(ُّٖٕٕاألزرقي:ُّمحمدُّبنُّعبدُّاهللُّ)تُُُُُّّّّّ
دي الصال ، دار اوندلس، مدريد، أسبانيا   د. ت(. -ٕ  أهبار مكة وما جاض بيا من اآلنار، تح ي   ِر

ُّهـ(ُُّّٚٛٗندلسي)تالعزيزُّاألُُّّاهللُّبنُّعبدُّالبكري:ُّعبدُُُُُُّّّّّّ
 ىا(.ٖٓٗٔ( تح ي   مصط ف الس ا، عالَ الكتب  بيروت  ٗ-ٔما أستعجَ من أسماض البالد والمواضع   معجَ -ٖ

ُّهـ(٘ٓٗتُّالحاكمُّالنيسابوري:ُّابنُّالبيعُّ)ُُُُُُّّّّّّ
 .( إِراف  د. يوسف عبد الرحمن، دار المعر ة، بيروت  د.ت(ٗ-ٔالمستدْر عمف الصحيحين   -ٗ

ُّهـ(ُّٕ٘ٛتُّابنُّحجر:ُّأحمدُّبنُّعميُّ)
 ىا (.ٕٔٗٔ( مراجعة عما محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت  ٛ-ٔصابة  ا تمييز الصحابة  اِ -٘

ُّهـ(ُّٕٙٙتُّالحموي:ُّشهابُّالدين،ُّياقوتُّبنُّعبداهللُّالروميُّ)
  ( بيروت، دار إحياض التراث العربا  د.ت( .٘-ٔمعجَ البمدان   -ٙ

ُّهـ(ُّٛٓٛابنُّخمدون:ُّعبدُّالرحمنُّبنُّمحمدُّ)ُّتُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
 َ(.ٜٛٚٔدمة، دار ال مَ، بيروت   الم  -ٚ

ُّهـ(ُّٕٖٔابنُّدريد:ُّمحمدُّبنُّالحسنُّ)ُّتُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
 اِِت ا ، تح ي   عبد السالَ ىارون، مكتبة المننف، بغداد. -ٛ

ُّهـ(ٙٓٙالرازي:ُّمحمدُّبنُّعمرُّ)تُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
 الت سير الكبير  م اتي  الغيب( المطبعة البيّية، مصر  د.ت(. -ٜ

ُّهـ(ُّٖٕٓمدُّبنُّمنيعُّ)تابنُّسعد:ُّمحُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
 ( بيروت  د.ت(.ٛ-ٔالطب ات الكبرى   -ٓٔ

ُّهـ(ُّٜٔٔالرحمنُّابنُّأبيُّبكرُّ)تُّالسيوطي:ُّعبد
 َ(.ٜٜٛٔ  ٔالمزىر  ا عمَو المغة وأنواعيا، تح ي    ؤاد عما منصور، دار الكتب العممية، بيروت، ط/ -ٔٔ

ُّهـ(ُّٖٓٔالطبري:ُّمحمدُّبنُّجريرُّ)تُُّّ
 ىا( . ٚٓٗٔ  ٔ( دار الكتب العممية  بيروت، ط/٘-ٔتاريخ اومَ والممْو   -ٕٔ
 ىا(.٘ٔٗٔجامع البيان  ا ت سير ال رآن، دار ال كر، بيروت   -ٖٔ

ُّهـ(ٓٙٗتُّالطوسي:ُّمحمدُّبنُّالحسنُّ)ُُُُُُّّّّّّ
ُُّّىا(.ٜٓٗٔالتبيان  ا ت سير ال رآن، تح ي   أحمد العامما، مكتبة اِعالَ اِسالما، قَ،   -ٗٔ

ُّهـ(ُّٓٚٔلخميلُّبنُّأحمدُّ)ُّتُّالفراهيدي:ُّاُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
 العين، مطبعة دار اليجرة، قَ  د. ت(. -٘ٔ

ُّهـ(ٔٚٙالقرطبي:ُّمحمدُّبنُّأحمدُّاألنصاريُّ)تُُّّ        
 ىا(.٘ٓٗٔالجامع وحكاَ ال رآن، دار إحياض التراث، بيروت   -ٙٔ

ُّهـ(ُُّّٗٚٚالدمشقيُّ)تُّابنُّكثير:ُّإسماعيلُّبنُّعمرُّبنُّكثيرُُُُُُُّّّّّّّ
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 َ(.ٜٚٙٔ( دار بن كنير، بيروت  تٗٔ-ٔ البداية والنياية  -ٚٔ
ُّهـ(ُّٖٙٗتُّالمسعودي:ُّعميُّبنُّالحسنُّبنُّعميُّ)ُُّّ        

 ، بيروت  د.ت(.اِسالميةالحميد، المكتبة   ( تح ي   محمد محا عبدٗ-ٔمروج الذىب ومعادن الجوىر  -ٛٔ
ُّهـ(ُّٖٔٓٔالمناوي:ُّمحمدُّبنُّعبدُّالرؤوفُّ)تُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ

 ىا(.ٓٔٗٔلتعاريف، تح ي   محمد الدايو، دار ال كر، دمِ   التوقي ات عمف ميمات ا -ٜٔ
ُّهـ(ٔٔٚابنُّمنظور:ُّمحمدُّبنُّمكرمُّ)تُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

 .( دار لسان العرب ، بيروت  د.ت(ٗ-ٔلسان العرب   -ٕٓ
ُّهـ(ٖٕٔابنُّهشام:ُّعبدُّالممكُّ)تُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ

 ىا(. ٜٖٓٔالسيرة، مصر   -ٕٔ
ُّهـ(ُّٕٜٕاليعقوبي:ُّأحمدُّبنُّأبيُّيعقوبُّ)تُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ

 َ(.ٜٓٙٔتاريخ اليع وبا، دار صادر، بيروت   -ٕٕ
ُّ:المراجع

ُّباسالمة:ُّحسينُّعبدُّاهللُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
 تاريخ الكعبة المعظمة، تح ي   عمر عبد الجبار، دار مصر لمطباعة  د.ت(. -ٖٕ

ُُّّالطباطبائي:ُّمحمدُّحسينُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
 الميزان، مطبعة إسماعيميان، قَ  د . ت(. -ٕٗ

ُّحمدُّفريدُّوجدي:ُّمُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
 ىا(.  ٖٙٛٔدار معارف ال رن العِرين، مطبعة دار المعارف   -ٕ٘
 
 


