
( ِفيِه آيَاٌت 69ُمَبارًَكا َوُهًدى ِلْلَعاَلِميَن ) بَِبكَّةَ ِإنَّ َأوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي 
َناٌت َمَقاُم ِإبْ َراِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع  بَ ي ِّ

 ( 69ِإَلْيِه َسِبيًًل َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن )
 

في سورة آل عمران ، وال شك أن أول  ببكةأول بيت وضع للناس للذي  إن
هيكل أقيم لتوحيد اهلل وتنزيهه وإعًلن ذلك وإبطال اإلشراك هو الكعبة التي 

بناها إبراهيم أول من حاج الوثنيين باألدلة وأول من قاوم الوثنية بقوة يده فجعل 
ده ذلك الهيكل العظيم ليعلم كل األوثان جذاذًا ، ثم أقام لتخليد ذكر اهلل وتوحي

أحد يأتي أن سبب بنائه إبطال عبادة األوثان ، وقد مضت على هذا البيت 
العصور فصارت رؤيته مذكرة باهلل تعالى ، ففيه مزية األولية ، ثم فيه مزية مباشرة 

إبراهيم عليه السًلم بناءه بيده ويد ابنه إسماعيل دون معونة أحد ، فهو لهذا 
رق في الداللة على التوحيد وعلى الرسالة معاً وهما قطبا إيمان المعنى أع

 المؤمنين وفي هذه الصفة ال يشاركه غيره .
ثم َسن الحج إليه لتجديد هذه الذكرى ولتعميمها في األمم األخرى ، فًل جرم 

أن يكون أولى الموجودات باالستقبال لمن يريد استحضار جًلل الربوبية الحقة 
اهلل مثل المسجد األقصى إالّ بعده بقرون طويلة ، فكان هو قبلة وما بنيت بيوت 

 المسلمين .



وعدل عن تعريف البيت باسمه العَلم بالغلبة ، وهو الكعبة ، إلى تعريفه 
( : ألّن هذه الّصلة صارت أشهر في تعّينه عند  ببكةبالموصولية بأنَّه ) الَّذي 

ة غيره ، بخًلف اسم الكعبة : السامعين ، إذ ليس في مّكة يومئذ بيت للعباد
فقد أطلق اسم الكعبة على القليس الَّذي بناه الحبشة في صنعاء لدين النصرانية 

 ولّقبوه الكعبة اليمانية .
 + وكانت تلبية بني تميم:

لبيك اللهم لبيك ، لبيك عن تميم ، قد تراها قد أخلقت أثوابها وأثواب من وراءها ، 

 وأخلصت لربها دعاءها . 

 كانت تلبية قريش :

 لبيك اللهم لبيك ال شريك لك ، تملكه وما ملك .

 وكانت تلبية قيس عيالن:

 لبيك اللهم لبيك ، لبيك أنت الرحمان ، أتتك قيس عيالن ، راجلها والركبان . 

 + وكانت تلبية ثقيف : 

 لبيك اللهم إن ثقيفا قد أتوك ، وأخلفوا المال وقد رجوك .

  + وكانت تلبية مذحج :

 لبيك رب الشعرى ، ورب الالت والعزى

كانت تتم خارج مكة ، إذ كانت كل قبيلة تقف عند صنمها ، وتصلي عنده ثم تلبي ، 

قبل أن تقدم مكة . وذلك بالنسبة لمن كان يحج مكة . فابطل ذلك اإلسالم ، وألغى ما 

لبيات كان من ذلك من حج أهل الجاهلية . وقد رأينا صيغ التلبيات ، وكيف كانت ت

 القبائل خاصة بها ، تلبى كل قبيلة لصنمها ، وتوجه نداءها اليه .

والكعبة علم على البيت الذي بناه إبراهيم عليه السًلم بمكة بأمر اهلل تعالى 
ليكون آية للتوحيد . وقد تقّدم ذلك في تفسير قوله تعالى : } إّن أّول بيتٍت 



( . قالوا : إنّه علم مشتّق  69{ في سورة آل عمران )  ببكةوضع للناس للذي 
من الَكَعب ، وهو النتوء والبروز ، وذلك محتمل . ويحتمل أنّهم سّموا كّل بارز  
كعبة ، تشبيهاً بالبيت الحرام ، إذ كان أول بيت عندهم ، وكانوا من قبله أهل 

خيام ، فصار البيت مثًًل يمّثل به كّل بارز . وأّما إطًلق الكعبة على ) القليس ( 
لذي بناه الحبشة في صنعاء ، وسّماه بعض العرب الكعبة اليمانية ، وعلى قبة ا

 نجران التي أقامها نصارى نجران لعبادتهم التي عناها األعشى في قوله :
 حتى تُناخي بأبوابها ...َفكْعَبُة َنجَران َحْتم عليِك 

 ن .فذلك على وجه المحاكاة والتشبيه ، كما سّمى بنو حنيفة مَسليمة رحما
وقوله : البيت الحرام { بيان للكعبة . قصد من هذا البيان التنويه والتعظيم ، إذ 
شأن البيان أن يكون موّضحاً للمبّين بأن يكون أشهر من المبّين . ولّما كان اسم 
الكعبة مساوياً للبيت الحرام في الداللة على هذا البيت فقد عّبر به عن الكعبة 

[ فتعّين أّن ذكر  2ين البيت الحرام { ] المائدة : في قوله تعالى : } وال آمِّ 
البيان للتعظيم ، فإّن البيان يجيء لما يجيء له النعت من توضيح ومدح ونحو 

ذلك . ووجه داللة هذا العلم على التعظيم هو ما فيه من لمح معنى الوصف 
بالحرام قبل التغليب . وذكر البيت هنا ألّن هذا الموصوف مع هذا الوصف 

 صارا علماً بالغلبة على الكعبة .
والحرام في األصل مصدر َحُرم إذا ُمِنع ، ومصدره الحرام ، كالصًلح من صُلح 
، فوصف شيء بحرام مَبالغة في كونه ممنوعاً . ومعنى وصف البيت بالحرام أنّه 

ممنوع من أيدي الجبابرة فهو محترم عظيم المهابة . وذلك يستتبع تحجير وقوع 



الفواحش فيه ، وقد تقّدم أنّه يقال رجل حرام عند قوله تعالى : } غير المظالم و 
 ( ، وأنّه يقال : شهر حرام ،  1محّلي الصيد وأنتم ُحُرم في هذه السورة ) 

بْ َراِهيَم َمَكاَن اْلبَ ْيِت َأْن اَل ُتْشِرْك ِبي َشْيًئا َوَطهِّْر بَ ْيِتَي ِللطَّائِِفيَن  َوِإْذ بَ وَّْأنَا إِلِ
 ( 29َقاِئِميَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد )َوالْ 

 } وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيًل { "
فتضمنت اآلية ثًلثة أمور مرتبة بحسب الوقائع: أحدها: الموجب لهذا الفرض 
فبدأ بذكره، والثاني: مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس، والثالث: 

 إيجابا وبهم وجوبا وأداء، وهو الحج. النسبة، والحق المتعلق به
 

} بوأنا إلبراهيم مكان البيت { . والمعنى : وأمرناه ببناء البيت في ذلك المكان 
 ، وبعد أن بناه قلنا ال ُتشرك بي شيئاً وطّهر بيتي .

وإضافة البيت إلى ضمير الجًللة تشريف للبيت . والتطهير : تنزيهه عن كل 
حش وظلم الناس وبّث الخصال الذميمة ، وحّساً من خبيث معنًى كالشرك والفوا

 األقذار ونحوها ، أي أعدده طاهرًا للطائفين والقائمين فيه .
والطواف : المشي حول الكعبة ، وهو عبادة قديمة من زمن إبراهيم قررها 

 اإلسًلم وقد كان أهل الجاهلية يطوفون حول أصنامهم كما يطوفون بالكعبة .
: الداعون تجاه الكعبة ، ومنه سمي مقام إبراهيم ، وهو مكان  والمراد بالقائمين

 قيامه للدعاء فكان الملتزم موضعاً للدعاء .



والبركة زيادة الخير في مختلف وجوهه ، وقد تقدم تفسيرها عند قوله تعالى : } 
 مباركاً { ببكةإن أول بيت وضع للناس للذي 

 بكة قوالن :
يقال تَ َبّاك القوم بعضهم بعضاً إذا ازدحموا ،  أحدهما : أنه مأخوذ من الزحمة ،

 فبكة ُمْزَدَحُم الناس للطواف .
والقول الثاني : أنها سميت بكة ، ألنها تَ ُبكُّ أعناق الجبابرة ، إذ ألحدوْا فيها 

 بظلم لم يهملوْا .
 (  لغيره صحيح) 
 مسند وهو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت قال عنه اهلل رضي وعنه 

 اهلل أن ولوال الجنة يواقيت من ياقوتتان والمقام الركن يقول الكعبة إلى ظهره
  والمغرب المشرق بين ما ألضاءتا نورهما طمس تعالى

 والحاكم صبيح بن رجاء رواية من كًلهما صحيحه في حبان وابن الترمذي رواه 
  البيهقي طريقه ومن

 الجنة ياقوت من والمقام الركن إن(  صحيح حسن)  قال للبيهقي رواية وفي 
 من مسهما وما والمغرب المشرق بين ما ألضاء آدم بني خطايا من مسه ما ولوال
  شفي إال سقيم وال عاهة ذي

  قال رفعه أيضا عنه له أخرى وفي 
 وما شفي إال عاهة ذو مسه ما الجاهلية أنجاس من مسه ما لوال(  صحيح)  

  غيره الجنة من شيء األرض على



 (  الصحيحة) 
  آدم بني خطايا فسودته الثلج من بياضا أشد الجنة من األسود الحجر نزل 

 
 ال حجر أنك ألعلم إني واهلل أما للركن قال عنه اهلل رضي الخطاب بن عمر أن

 استلمتك ما استلمك سلم و عليه اهلل صلى النبي رأيت أني ولوال تنفع وال تضر
 ثم اهلل أهلكهم وقد المشركين به راءينا كنا إنما وللرمل لنا فما قال ثم فاستلمه

  نتركه أن نحب فًل سلم و عليه اهلل صلى النبي صنعه شيء قال
 مسلم[ 1221 ر]  
 . وقبلك بيده مسك(  استلمك. )  األسود الحجر أي(  للركن)  ش]  

 ِللطَّائِِفينَ  بَ ْيِتيَ  َوَطهِّرْ  َشْيًئا ِبي ُتْشِركْ  ال َأنْ  اْلبَ ْيتِ  َمَكانَ  إلبْ َراِهيمَ  بَ وَّْأنَا َوِإذْ } 
 َضاِمرٍ  ُكلِّ  َوَعَلى رَِجاال يَْأُتوكَ  بِاْلَحجِّ  النَّاسِ  ِفي َوَأذِّنْ *  السُُّجودِ  َوالرُّكَّعِ  َواْلَقاِئِمينَ 

 َأيَّامٍ  ِفي اللَّهِ  اْسمَ  َوَيْذُكُروا َلُهمْ  َمَناِفعَ  لَِيْشَهُدوا*  َعِميقٍ  َفج   ُكلِّ  ِمنْ  يَْأتِينَ 
َها َفُكُلوا األنْ َعامِ  َبِهيَمةِ  ِمنْ  َرَزقَ ُهمْ  َما َعَلى َمْعُلوَماتٍ  *  اْلَفِقيرَ  اْلَباِئسَ  َوَأْطِعُموا ِمن ْ

 29الحج { . اْلَعِتيقِ  بِاْلبَ ْيتِ  َوْلَيطَّوَُّفوا نُُذوَرُهمْ  َوْلُيوُفوا تَ َفثَ ُهمْ  ْليَ ْقُضوا ثُمَّ 
 تقول سلم و عليه اهلل صلى النبي زوج سلمة أم سمعت يقول المسيب بن سعيد

 هًلل أهل فإذا يذبحه ذبح له كان من)  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: 
 مسلم( يضحي حتى شيئا أظفاره من وال شعره من يأخذن فًل الحجة ذي

------------------------------------- 



 َأيَّامِ  ِفى اْلَعَملُ  َما » قَالَ  َأنَّهُ  - وسلم عليه اهلل صلى - النَِّبىِّ  َعنِ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ 
 ِإالَّ  ، اْلِجَهادُ  َوالَ  » قَالَ  اْلِجَهادُ  َوالَ  قَاُلوا.  « َهِذهِ  ِفى اْلَعَملِ  ِمنَ  َأْفَضلَ  اْلَعْشرِ 
 البخاري« ِبَشْىءٍ  يَ ْرِجعْ  فَ َلمْ  َوَماِلهِ  بِنَ ْفِسهِ  ُيَخاِطرُ  َخَرجَ  َرُجلٌ 

 
 
 

 


