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 المقدمة
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

محماد   أحمد هللا رب العالمين وأصلي وأسلم علي المبعوث رحمة وهداية للعاالمين 

وعلا  آلااص وصااحبص والتااابعين اللناام إنااا نبارأ ماان حولتااا ولولتااا و وا تااا ونلااوذ بحولاا  

ولول  و و   فال  كلتا إل  أنفستا لرفة عين وال  بضتنا يا أرحام الارحمين اللنام إناا 

نسأل  يا حتان يا متان يا بديع السماوات واألرض أن  جعل أ والتاا وأفعالتاا وحركا تاا 

   خالصة إن  علي كل شئ  دير وسكتا تا في  ل

 
 وبعد 
  

إن شاا  هللا باالت ر فيناا  –فنذه ور ات يسعد القلم بخطنا والكا ب بتسطيرها والقارئ 

ألننااا  اادور حااول أى القاار  المكااان الااذ  باركااص هللا عاا  وجاال وجعلااص مشاار  التااور 

ووجنة قين ومتطلق الرسالة مكة التي أعل  هللا  درها فجعلنا  بلة للخافومنبط الوحي 

 للعالمين وأمانا لل ائرين القاصدين من الراكعين الساجدين 

فاي واو  القارآن الكاريم والساتة التبوياة  و دور هذه الور ات حول أسمائنا وفضاائلنا

أسأل هللا  عال  أن يتفاع بناذا الجناد المتواواع الاذ  يعاده صااحبص شارفا لاص  ،المطنرة

 ة عن هذه البلدة اآلمتة  ورفعة أن يشارك ولو بقدر وئيل في الكتاب

 

 

 وهللا المستعان                                               

 الفقير إل  عفو ربص: رمضان خميس الغريب
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 أسماء مكة في القرآن الكريم
 

 

 

صاراحة أو وامتا عتي القرآن الكاريم ييار مارة فاي اتايااه باذكر هاذه البلادة المباركاة 

 رة وألفاظ دالة عل  عدد من المعاني ومن أبرز هذه األسما  بأسما  لنا دال الت معب

 

 مكة - 1
 

ورد هااذا اللفاا  فااي القاارآن الكااريم فااي  ولااص  عااال  د وهااو الااذ  كاا  أياادينم عااتكم   

  (1د(وأيديكم عتنم ببطن مكة من بعد أمان أظفاركم علاينم وكاان هللا بماا  عملاون خبيارا

تين إذ نصرهم هللا  عال  بفتح مكة علاينم    واآلية واردة في معرض االمتتان علي المؤم

ار من  وجيص ذكره أهل العلام فمتاص أنناا ساميل باذل  ألنناا  ما  ذوالتسمية بمكة لنا أك

الااذنوب أ   ااذهب بنااا أو ألننااا  ماا  الفاااجر أ  خرجااص متنااا أو لقلااة مائنااا ماان امتاا  

كانال  قاول رب في الجاهلية عو يل سميل مكة ألن ال (2دالفصيل ورع أمص إذا مصص

ال يتم حجتا حت  نأ ي مكان الكعبة فتم  فيص أ  أن نصفر صافير المكاا  حاول الكعباة 

والمكاا  لاائر ياأو  الريااض  لال  بناا يصفرون ويصافقون بأيادينم إذا لاافوا اوكانو

( و اال 3دولعل من ذل   ولص  عال  د وما كان صال  نم عتد البيل إال مكا  و صاد ياة 

  (4دبمت لة المكوك  ين جبلين مر فعين وهي في هبطة وى سميل مكة ألننا ب

  

   بكة -2

ومن أسمائنا في القرآن كذل  بكة و د ورد ذل  في  ولاص  عاال  د إن أول بيال وواع  

للتاس للذ  ببكة مباركا وهد  للعلمين فباص آياات بيتاات مقااى إباراهيم ومان دخلاص كاان 

في معرض ذكر فضائل هذا البيال واآلية من سورة آل عمران وهي واردة   (5دآمتا (

أو الكريم الذ  جعلص هللا  عاال  مااباة للتااس وأمتاا واالسام مشاتق مان البا  وهاو الاد  

الدفع ألن التاس يب  بعضنم بكا في الطاوا  أ  يادفع بعضانم بعضاا أو ساميل باذل  

 .ألننا  ب  أ   د  أعتا  الجبابرة 

شي  يبكص بكا أ  خر ص أو فر ص وبا  فريقي الب  د  العتق وب  اليقول ابن مت ور األ

فالن يب  بكة أ  زحم وب  الرجل صاحبص بكة وبكا أ  زاحمص أو زحمص و يل بكاة ماا 

 (6ديب  بعضنم  بعضا بكا في الطوا  أ  يدفعبين جبلي مكة ألن التاس 

                                                 
 24الفتح  1
ريخ انقال عن   603   29أسما  مكة والمديتة في اللسان العربي بحث متشور في مجلة الحكمة عدد :ن را 2

 مكة ألحمد

 . 35األنفال  3- 
 ان ر أسما  مكة في اللسان العربي نقال عن معجم البلدان  - 4
 96،97آل عمران آية  5
 بكةلسان العرب مادة  6
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  ليقول السمين الحلبي في كتابص عمدة الحفاظ في  فسير أشر  األلفااظ عتاد  ولاص  عاا

بكة مباركا ( بكة  يل مكة والعرب  عا ب باين الباا  والمايم  االوا واربة الزى د للذ  ب

وإنمااا سااميل مكااة بكااة ألننااا  باا   ,كباار وحتطااة ,والزب و ياال باال همااا ممااا يترادفااان

و يال مكاة اسام للبلاد أعتا  الجبابرة إذا  صدوا فينا إلحاادا و يال الزدحااى التااس فيناا 

ألن التاس يتبااكون  يل بل اسم لمووع الطوا  وبكة اسم لبطتنا وهو جميع المسجد و

فيص أ  ي د حمو ن و يال اسام للبيال خاصاة ألناص يبا  مان  صاده بساو  أو ألن التااس 

فالبا  بدل الميم و يل مكاة الحارى وبكاة و يل بكة ومكة بمعت  واحد   (1ديتباكون حولص

    (2دالبيل ومووع الطوا  و يل البيل خاصة

 

  أم القرى 3
 

ا  مكااة التااي وردت فااي القاارآن الكااريم أى القاار  وذلاا  فااي  ولااص  عااال  د وماان أساام 

وكذل  أوحيتا إلي   رآنا عربيا لتتذر أى القر  ومن حولناا و تاذر ياوى الجماع ال رياب 

وماا كاان ربا  لينلا   وفاي  ولاص  عاال  د  (3دفيص فريق في الجتة وفرياق فاي الساعير(

وماا كتاا منلكاي القار  إال وأهلناا  آيا تااالقر  حت  يبعث في أمنا رسوال يتلاو علاينم 

    (4دظالمون (

"أى  :أى القر  ألن األرض لويل من  حتنا وفي ذلا  يقاول ابان مت اور مكة وسميل

و يال ألنناا  بلاة  –فيماا زعماوا  – عال  ألننا  وساطل األرض القر  مكة شرفنا هللا 

 (5د "  شأناجميع التاس يؤموننا ، و يل سميل بذل  ألننا كانل أع م القر

ولعل سر التسمية بذل  أننا  بلة الدنيا كما أن األى  بلة وليدها فيتوجص التااس إليناا فاي  

و ااد أاباال العلاام الحااديث أن مكااة ساارة األرض  ننم والاادين والاادنيا فااي عبااادا نم وشااؤ

 ومرك  العالم.

 

  القرية -4
 

قريااة وذلاا  فااي  ولااص وماان األسااما  التااي وردت لمكااة فااي القاارآن الكااريم ال            

 عال  دو الوا لوال أن ل هذا القرآن عل  رجل من القريتين ع يم أهام يقسامون رحماة 

 (6د رب  نحن  سمتا بيتنم معيشتنم في الحياة الدنيا ورز  رب  خير مما يجمعون (

والقرية في اآلية الكريمة مكة و الطائ  وفي  ولص  عال  د وجعلتا بياتنم وباين القار   

 (7دركتا فينا  ار  ظااهرة و ادرنا فيناا الساير سايروا فيناا ليلاي وأياماا آمتاين (التي با

وذل  في معرض االمتتاان علا  أهال سابأ و اذكيرهم باتعم هللا  عاال  علاينم  لا  الاتعم 

                                                 
 343/ 1نقال عن عمدة الحفاظ   602أسما  مكة والمديتة في اللسان العربي   - 1
 603أسما  مكة    2
 .1الشور  آية  3
 . 59القصص  4
 .أمم:مادة  ,ربعن الالس 5
 31ال خر   6
 18سبأ  -7

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4 

التي جحدوها وأنكروها فلم يفلتوا من  انون هللا  عال  الاابال فاي جحاد الاتعم وشاكرها 

 (1د م إن عذابي لشديد(د لئن شكر م ألزيدنكم ولئن كفر 

 

  البلد -5
        

و د ورد هذا االسم في  ولص  عال  د ال أ سام بناذا البلاد وأنال حال بناذا البلاد             

والبلاد المكاان كاالعرا  والشااى والبلادة   (2دووالد وما ولد لقد خلقتاا اننساان فاي كباد (

لناا كاالتجم للارياا والعاود والبلاد مكاة  فخيماا الج   المخصص متص كالبصرة ودمشاق 

  (3دل للمتد

   عال  صلفاظ و ولشر  األالحفاظ في  فسير أ في كتابص عمدة ييقول السمين الحلب 

أ سام بناا وأنال حال  يعتي بنا مكاة شارفنا هللا  عاال  والمعتا  ال 4د ال أ سم بنذا البلد(

وذلاا  بنااا أ  ال يع موناا  حااق  ع يماا  وال يحرموناا  حااق حرمتاا  فأناال كااالحالل 

 ع يما لص من ربص ع  وجل ، و يل معتاه وعده بفتحنا عليص . و ولاص د رب اجعال هاذا 

فاأ   بمكاة   (6ديعتي مكة و ال في موواع آخار دوهاذا البلاد األماين (   (5دالبلد آمتا (

فقااال اجعاال هااذا باال كااان بريااة  بلاادا معرفااا ومتكااراي فقياال إنااص فااي حااال التتكياار لاام يكاان

ن بلدان التاس يسكتونص لعمارة حرم  وزيارة نبي  ، عليص الصاالة بلدا م المكان القفر 

ي و يال ألناص علياص والسالى وفي حال التعري  كان  د صار بل دا وساكت  فاأ   باص معرفاا

الصالة والسالى علم أنص البد أن يكون باص ساكت  التااس فاأ   باص كالشااهد وسام  البلاد 

  (7ديص "واجتماع  طانص وإ امتنم فبلدا لتأاره بسكانص 

 
 البلدة -6
 

ومن األسما  التاي وردت لمكاة فاي القارآن الكاريم البلادة وذلا  فاي  ولاص                 

 عال  دإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذ  حرمنا ولص كل شي  وأمرت أن أكاون 

  (8دمن المسلمين (

  (9دهللا  عااال  يقااول الفيااروز آباااد  فااي القاااموس المحاايط "البلااد والبلاادة مكااة شاارفنا 

ويقول ابن مت ور "البلد والبلدة كل مووع أو  طعة مساتحي ة عاامرة مان األرض أو 

  (10د"يير عامرة 

 

                                                 
 . 7إبراهيم آية  - 1
 3-1البلد  2
 ان ر لسان العرب مادة بلد-  3
 . 1البلد آية  4
 لقاموس مادة بلدان ر ا 5
 3التين  6
 نقال عن عمدة الحفاظ 604أسما  مكة والمديتة   7
 91التمل  8
 .ان ر القاموس مادة بلد - 9
 اللسان مادة بلد 10
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  البيت الحرام -7
و د ورد هذا االسم في  ولص  عال  د وإذ بوأنا نبراهيم مكاان البيال                        

يقااول  (1د ن والركااع السااجود (ئفااين والقااائمي أال  شاارك بااي  شاايئا ولناار بيتااي للطااا

 –بضام الحاا   –السمين الحلبي عتد هاذه اآلياة الكريماة " البيال الحاراى مكاة والحارى 

ومتاص البيال الحاراى والمساجد الحاراى لكوناص حارى  –بكسر فسكون –المتع وكذا الحرى 

عل  الجباابرة ومتاع ماتنم أو ألناص حارى فياص أشايا  وهاي حاالل فاي يياره كاالصاطياد 

ويقول انماى السيولي: ومن أسما  مكة البيال الحاراى  (2دشجار ونحو ذل "و طع األ

  (3دلتحريم القتال فيص "

 
  البيت العتيق -8

                    

والعتياق القاديم  (4دو د ورد ذلا  فاي  ولاص  عاال  دوليطوفاوا بالبيال العتياق (           

نااص أعتااق ماان الغاار  و ياال ماان والبياال العتيااق الكعبااة ألنااص أول بياال ووااع و ياال أل

السامين الحلباي عتاد  فساير  و اال (5دأصحاب الفيل و يال مان البياع وأن يدعياص أحاد "

سمي بذل  ألنص معتق من الجبارين لم يقصده جبار إال  صم و يال  هذه اآلية الكريمة "

ألنص معتق من الطوفان و يل ألنص مقدى يدل علي ذل   ولاص  عاال  دإن أول بيال وواع 

وأصلص التقدى في ال مان أو المكان أو الر باة ومان اام  يال للقاديم  (6دس للذ  ببكة(للتا

  (7دعتيق ولكل من خال من ر  عتيق "

  اآلمن – 9
 

واألمااين هتااا بمعتاا    (8دو ااد ورد هااذا فااي  ولااص  عااال  دوهااذا البلااد األمااين (           

ويقااول الساامين  (9د"حب اللسااان "اآلماان يعتااي مكااة وهااو ماان األماانااآلماان يقااول صاا

الحلبي في كتابص عمدة الحفاظ معلال التسمية "ألن يير مكة من البالد كاان أهلناا يغيار 

  (10دبعضنم عل  بعض ومكة آمتة من ذل  "

 
 المأمون – 10
ألن فعاايالي ياأ ي بمعتاا  وهاو ماأخوذ أيضااا مان داللاة  ولااص  عاال  داألماين (              

  (11دمون "أ"و د يقال األمين الممفعول وفي ذل  يقول ابن مت ور 
                                                 

 26الحج  1
  .ان ر أسما  مكة والمديتة 2
 16  الحجج المبيتة في التفضيل بين مكة والمديتة 3

 
  .29الحج -4
  عن مختصر العيننقال 606أسما  مكة والمديتة   5
 .96عمران  آل 6
 نقال عن عمدة الحفاظ 601أسما  مكة    7
 .3التين  8
 أمن . :ان ر اللسان مادة - 9
 195  1ج- 10
 ان ر اللسان مادة أمن . -  11
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د  و د ورد ذلا  فاي  ولاص  عاالي د إن إلاي فارض عليا  القارآن لارآدك إلاي امع – 11

و د اختل  المفسرون في المراد بمعاد ومن بين اآلرا  الموجاودة أن الماراد  (1دمعاد(

  (2دبنا مكة 

 

 

كااة المكرمااة وكمااا ناار  هااذه األسااما  هااي مجماال مااا ورد فااي القاارآن الكااريم عاان م   

من األمن واألماان و وجاص التااس إليناا فاي أماور الادين  وهي أسما  لنا دالالت معبرة

إال دكال عتقااص وار اد خاساارا علا  عقبااص وها   بلااة  يقربنااا أحاد بسااو  وأناص الوالادنيا 

 التاس وأى القر  وأول مكان ووع للتاس .

              

                                                 
 . 85القصص  1
 . 126- 1223   20ج  :ان ر جامع البيان عن  أويل آ  القرآن 2
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 رةطهأسماء مكة في السنة النبوية الم
 

 

ا اخااتص هللا  عااال  البلااد الحااراى مكااة المكرمااة بعاادد ماان األسااما  واآليااات فااي وكماا 

باذكر عادد مان أسامائنا كاذل  وكاارة القرآن الكريم فقد حفلال الساتة التبوياة المطنارة 

رحماص هللا "واعلام أن كاارة  –يقاول انمااى التاوو   ,األسما   دل عل  شر  المسمي 

وال نعلام   ساما  هللا  عاال  وأساما  رساولص األسما   دل عل  ع م المسم  كما في أ

  ماان مكااة والمديتااة لكوننمااا أفضاال األرض وذلاا  لكااارة الصاافات بلااداي أكااار أسااما

 ومن ذل   (1دالمقتضية للتسمية "

  الحرم - 1
 

 ولص "اللنم إن إبراهيم خليل  ونبي  دعاك ألهال   فقد ورد عن التبي                    

 (2د مكة اللنم إني حرمل ما بين البتينا كما حرمل عل  لسان إبراهيم الحرى"

 
   مكة – 2
 

اللنم إني أحرى ما بين البتينا كماا حارى إباراهيم مكاة  و د ورد ذل  في  ولص          

  (3داللنم بارك لنم في مدهم وصاعنم "

 
 ةالبلد – 3

  (4دفي حجة الوداع "أ  بلد هذا أليس البلدة ؟" و د ورد ذل  في  ولص                

و اااد ورد ييااار ذلااا  مااان األساااما  فاااي اللساااان العرباااي كالباساااة والتاساااة والحالماااة 

 والمقدسة وصالح وأى روح ويير ذل  من األسما 

                                                 
 بن الجوز  نقالي عن  نذيب األسما  واللغات .ل ا23  1فضائل مكة الواردة في الستةج 1
 . 2/291حص يرواه مسلم في صح - 2
 . 993/ 2ومسلم  83/ 6رواه البخار   3
 . 1/157والحديث رواه البخار  ومسلم  4
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 فضائل مكة في القرآن الكريم
      

 ا القرآن الكريم  دل عل  ع متنا ومن ذل  للبلد الحراى فضائل ذكره   
 

وهااي عتاياة القارآن الكااريم بالحاديث عتنااا بصاورة لام  تااوفر لبلادة أخاار  ولام ال  – 1

والندايااة التااي أشاار ل علاا  العااالمين فضاااعل بأريجنااا مطلااع التااور ومبعااث الااوحي 

 الدنيا عطراي وشذ ي ونوراي وهد ي 
 

للتاااس فقااال عاا  ماان  ائاال دإن أول بياال  أن هللا  عااال  جعاال فينااا أول بياال ووااع –2

فيص آيات بيتات مقاى إبراهيم ومان دخلاص ووع للتاس للذ  ببكة مباركا وهد  للعالمين 

و د جعل هللا هذا البيل  بلة للتاس في ديتنم ودنياهم مشعل نور ومبعاث ( 1د(كان آمتا 

 هداية و د رز  هللا أهلص البركة والتعيم .
 

 راى جعلنا هللا  عال  أى القر أن هذه البلدة الح – 3
 

و د ذكر العلماا  أن مان فوائاد   ع يمنا في القرآن الكريم عن لريق القسم وييره –4

القساام الداللااة علاا  ع مااة المقساام بااص ولفاال أن ااار التاااس إلاا   يمتااص وأهميتااص وجااذب 

العتايااة بااص وهااذا وارد فااي مكااة ماان ناحيااة  يمتنااا وع متنااا فااي الوا ااع انتباااهنم إلاا  

 نفوس المسلمين و
 

تنااا وأماار المساالمين بتأميتنااا وامااتن علاا  أهلنااا بااذل  فقااال مأ -عاا  وجاال–أن هللا  – 5

فأ ساام بنااا بنااذه الصااورة ووصاافنا  (2د عااال  دوالتااين وال يتااون وهااذا البلااد األمااين (

باألمين ،و د  ال أهل اللغة _ كما سبق إن األماين هتاا بمعتا  اآلمان أو الماأمون ،و اد 

والجملاة خبرياة  (3د ومان دخلاص كاان آمتاا ( :في دعوة المؤمتين في  أميتنا  ال  عال  

مااراد بنااا اننشااا  أ   أمتااوه وهااذا ماان أباادع اآليااات وأع منااا داللااة علاا  فضاال هااذا 

"مان اآلياات البيتاات أن مان دخال  –رحماص هللا –المكان وشارفص يقاول الشايخ الساعد  

اام رساولص    عال  ورساولص إباراهيم ع  د أمر هللا الحرى كان آمتا شرعا و درا فالشر

باحترامص و أمين من دخلص وأال يناج حت  إن التحريم في ذل  شامل صايودها   محمد

واساتدل بناذه اآلياة مان ذهاب  مان العلماا  إلا  أن مان جتاي جتاياة  وأشجارها ونبا نا

يتناا يخارج متاص وأماا  أم  خارج الحرى ام لجاأ إلياص فهناص ياؤمن وال يقام علياص الحاد حتا

باص نفاوس المشاركين  ضائص و دره وواع فاي نفاوس التااس حتا  درا فألن هللا  عل  بق

إن الواحد متنم ماع حمياتنم وعادى احتماالنم للضايم يجاد   الكافرين بربنم احترامص حت

أن كاال ماان أراده بسااو  فالبااد وأن  ا اال أبيااص فااي الحاارى فااال ينيجااص وماان جعلااص حرمااا 

و د من هللا  عال  علا   (4د"ل بأصحاب الفيل وييرهم،يعا بص هللا عقوبة عاجلة كما فع

إن نتبع الناد  معا  نتخطا   التاس بأن جعل لنم حرما آمتا فقال ع  من  ائل دو الوا

                                                 
 . 97، 96آل عمران  - 1
 . 1البلد  -  2
 . 97آل عمران  -  3
 هــ للشيخ السعد   . 1420ـ مؤسسة الرسالة ل 139 يسير الكريم الرحمن في  فسير كالى المتان صـ -  4
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يص امرات كال شاي  رز اا مان لادنا ولكان لمن أروتا أولم نمكن لنم حرما آمتا يجب  إ

 (1د يعلمون( ال أكار التاس

علينم ومتة من متتص لدينم أننم مؤمتون في  وهذه نعمة من نعمص سبحانص و عال 

ديارهم مطمئتون في مساكتنم  أ ينم أرزا نم ريدا من كل مكان "فنذا الحرى يكاره ا 

لمتتا بون ويقصده ال ائرون  د احترمص البعيد والقريب فال يناج أهلص وال يتتقصون 

و  من كل جانب والحال أن كل ما حولنم من األماكن  د ح  بنا الخبقليل وال كاير 

وأهلنا يير آمتين وال مطمئتين ،فليحمدوا ربنم عل  هذا األمن التاى الذ  ليس فيص 

ييرهم وعل  الرز  الكاير الذ  يجي  إلينم من كل مكان من الامرات واأللعمة 

 (2د والبضائع ما بص يرز ون ويتوسعون "

 

ن هللا  عال  يحف  مكة حف نا من الفساد   و د ورد في القرآن الكريم ما يؤكد أ – 6

من الفساد ولعل حديث العلما  عن سبب  سمية مكة وبكة بنذا االسم إشارة إل  ذل  

ا بسو  ،حت  الذ  يع ى فينا عل   عال  من ال المين والقاصدين لن فقد متعنا هللا

انفساد يعا بص هللا  عال  عقوبة عاجلة حاورة ومصدا  ذل   ولص  عال  دومن يرد 

عدا ذل  من الفضائل والمكرمات التي خص  (3دأليم ( باد ب لم نذ ص من عذاحفيص بهل

 مكة والبيل الحراى .  هللا  عال  بنا 

 

                                                 
 . 57القصص -  1
 . 621 يسير الرحمن صــ -  2
 . 25الحج  -  3
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 فضائل مكة في السنة النبوية المكرمة
 

وكما اعتت  القرآن الكريم بالحديث عن فضائل مكة ومي ا نا فقد عتيل الستة التبوية 

  ا نا ومن ذل  ما يليالمطنرة كذل  بالحديث عن فضائلنا ومي

 النص على حرمة مكة والنهي عن استحاللها  – 1
و د حفلل الستة التبوية المطنرة بذكر هذه الفضيلة لمكة في حشد                      

:"إن هللا حبس عن مكة الفيل وسلط ن األحاديث ومن ذل   ول المعصوى هائل م

وإننا بلي وإننا أحلل لي ساعة من ننار علينا رسولص والمؤمتين وإننا لم  حل ألحد  

شوكنا وال  حل سا طتنا إال لمتشد  يلن  حل ألحد بعد  فال يتفر صيدها وال يختل

 (1د فنو بخير الت رين إما أن يفد  وإما أن يقتل "ومن  تل لص  تيل 

 والحديث واوح في ذكر فضيلة من فضائل مكة وهي أننا حرى وأن استحاللنا ال

 يجوز .

 ظم إثم من قتل فيها ع – 2
نصل الستة التبوية عل  شتاعة من  تل في مكة و د وردت أحاد                        

" أن   طبر  عن ابن عباس   يث كايرة في هذا المعتي ومن ذل   ولص فيما ذكره ال

لما خرج من مكة إل  الغار أراه التفل إل  مكة فقال :أنل أحب بالد هللا إل   التبي 

   مت  فأعد وأنل أحب بالد هللا إلي فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج هللا

حول الجاهلية فأن ل يير  ا لص أو  تل ب األعدا  من عدا عل  هللا في حرمص أو  تل 

 (2دين من  رية هي أشد  وة من  ريت  أهلكتاهم فال ناصر لنم ( هللا  عال  دوكأ

 فضل الرباط فيها  – 3
فقد وردت نصو  في فضل الربال في مكة وإعداد السالح                              

"إذا جاوز م الخمسين من منا جر  إل  المديتة  بنا للعدو ومن ذل   ول الرسول 

فهنص سيكون جوار وربال  الوا يا رسول ويكون بمكة ربال  ال والذ  نفسي بيده 

يجيئون فما ربال  حل ظل السما  ليجيئون عددا للكعبة وما  درون من أ  أرجائنا 

        (3دمشر  وال مغرب أفضل من ربال مكة"

 مكة خير البالد وأحبها إلى هللا ورسوله  – 3
 ال :"وهللا  ومن ذل  ما ورد في الستة أن رسول هللا                                    

خرجل ما  أخرجونيي هللا ولوال أن  وم  إن  لخير أرض هللا وأحب أرض هللا إل

 (4د اللنم اجعل في  لوبتا من حب المديتة مال ما جعلل في  لوبتا من حب مكة "

 يص  مكة ودروبنا  ال :يا أصيل دع القلوب  قر .  أصيال  وعتدما سمع 

عتدما أخذ ب ماى   الد إلي الصحابة فقد ورد أن عبد هللا ابن أى مكتوى بمكة أحب ال

 الكعبة كان يقول يطو  ب  نا ة الرسول 

 أرض بنا أهلي وعواد        *يا حبذا مكة من واد                     
                                                 

 البخار  ك العلم باب كتابة العلم ومسلم ك الحج باب  حريم مكة . - 1
 .  48/ 26جا مع البيان عن  فسير آ  القرآن  -  2
 . 283- 282/ 2ذكره الفاكني في أخبار مكة  -  3
 . 361/ 12الطبراني في الكبير -  4
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 أرض بنا أمشي بال هاد      *أرض بنا  رسخ أو اد                 

عتدما أخذ ص  وهذا الوص  يشعر بمد  حب الصحابة لمكة ودروبنا وأبو بكر 

 بعد النجرة كان يقول   الحم

 بواد وحولي إذخر وجليل      * شعر  هل أبيتن ليلة    أال ليل       

 وهل يبدون لي شامة ولفيل   *وهل أردن يوما مياه مجتة             
 

قر  لبي في مكان كما كان يستقر في مكة تكانل  قول ما اس  وأى المؤمتين عائشة 

وجل أن يحبب هللا ع   وما رأيل القمر في مكان أووأ متص في مكة وهتا دعا التبي 

إلي الصحابة المديتة كحبنم لمكة أو أشد إن دل هذا علي شي  فهنما يدل علي مد  

وحببنا هللا    حب الصحابة لمكة وار بالنم بنا ولم ال و د دعا لنا خليل الرحمن 

  عالي إلي العالمين .

 

ل وبعد فنذه إلاللة سريعة  عل  مكة في القرآن والستة من حيث األسما  والفضائ

ولو  تبعتا ما لمكة من الخصائص والمي ات وما يجب عل  المسلم نحوها لتراخي 

المد  و د عتيل بعض الدراسات بكاير من هذه الجوانب وفيما حبل الكتابة وامتد 

                                                                                                                                                   كر يتية ذ

 وهللا المستعان
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 أهم المراجع
 القرآن الكريم-أ      

 ب     

 

بحاث محكام متشاور وامن مجلاة الحكماة  أسما  مكاة والمديتاة  فاي اللساان العرباي –

 .29عدد

 

 ألبي الفدا  عماد الدين بن كاير. فسير القرآن الع يم  –

 

 للشيخ عبد الرحمن السعد . من في  فسير كالى المتان يسير الكريم الرح –

 

 , لمحمد بن جرير الطبر .جامع البيان عن  أويل آ  القرآن –

 

 الحجج المبيتة في التفضيل بين مكة والمديتة  –

 صحيح انماى البخار  –

 صحيح انماى مسلم –

 فضائل مكة في الستة التبوية –

 .للفيروزباد  القاموس المحيط   –

 البن مت ور. لسان العرب –
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