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الكعبة املشرفة  ..قبلة املسلمني

الكعبة املشرفة هي قبلة املسلمني في صلواتهم،
وحولها يطوفون أثناء أداء فريضة احلج ،كما أنها
أول بيت يوضع في األرض وفق امل ُعتقد اإلسالمي،
وال ميكن ذكر املسجد احلرام دون ذكر الكعبة ،إذ
يبدأ تاريخ املسجد بتاريخ بناء الكعبة املشرفة.
يعتقد املسلمون أن من بنى الكعبة أول مرة

هم املالئكة قبل آدم ،ومن مسمياتها أيضاً البيت
احل��رام ،وسميت بذلك ألن الله حرم القتال بها،
ويعتبرها املسلمون أقدس مكان على وجه األرض،
ضعَ
ْت وُ ِ
فقد جاء في القرآن الكرمي« :إ َِّن أ ََّولَ َبي ٍ
ّاس َللَّذِي ِب َب َّك َة ُمبَا َركًا وَ هُ دًى ِّللْعَ المَ ِنيَ»
لِل َن ِ
يعتقد املسلمون أيضاً أن الله تعالى أمر النبي

حم�سنون من الكويت

إبراهيم برفع قواعد الكعبة ،وساعده ابنه إسماعيل
في بنائها ،وملا اكتمل بناؤهما أمر الله إبراهيم أن
يؤذّن في الناس بأن يزوروها ويحجوا إليها ،فقد
ورد في القرآن الكرمي« :وَ إ ِ ْذ َي ْرفَعُ إ ِ ْبرَاهِ ي ُم ا ْل َقوَاعِ َد
السمِيعُ
مِنَ ا ْل َبيْتِ وَ إ ِْسمَاعِ ي ُل َر َّبنَا َت َق َّب ْل ِم َنّا إ ِ َنّكَ أ َنتَ َّ
الْعَ لِي ُم «

تقع الكعبة وسط املسجد احل��رام تقريباً على
شكل حجرة كبيرة مرتفعة البناء مربعة الشكل،
ويبلغ ارتفاعها خمسة عشر مترا ً ،ويبلغ طول
ضلعها الذي به بابها اثنا عشر مترا ً ،وكذلك يكون
الذي يقابله ،وأما الضلع الذي به امليزاب والذي
يقابله ،فطولهما عشرة أمتار ،ولم تكن كذلك في

�شخ�صيات ورموز

فاطمة محمد عبد العزيز امليلم
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عهدإسماعيل بل كان ارتفاعها تسعة أذرع ،وكانت
من غير سقف ،ولها باب ملتصق ب��األرض ،حتى
جاء تبع فصنع لها سقفاً ،ثم جاء من بعده عبد
املطلب بن هاشم وصنع لها باباً من حديد وحالّه
ب��ال��ذه��ب ،وق��د ك��ان بذلك أول م��ن حلىّ الكعبة
بالذهب.

فتوحات �إ�سالمية

مشاري العفاسي

فتح القسطنطينية ..بشارة نبوية
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