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م  ٢٠٢٢                                                                       ـه١٤٤٣  
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  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

لَ  إِن     بَي ِنَات    آيَات   فِيهِ ( 96)  ِلْلعَالَِمينَ  َوهًُدى ُمبَاَرًكا بِبَك ةَ  لَل ِذي ِللن اِس  ُوِضعَ  بَْيت   أَو 

  َسبِيالً   إِلَْيهِ   اْستََطاعَ  َمنِ  اْلبَْيتِ  ِحج   الن اِس   َعلَى َولِِل ِ  آِمنًا َكانَ  َدَخلَهُ  َوَمنْ  إِْبَراِهيمَ  َمقَامُ 

َ  فَِإن   َكفَرَ  َوَمنْ  ( 97)  اْلعَالَِمينَ  َعنِ  َغنِي   ّللا   

هللاالعظيمصدق 



 ت 

 الإهداء  
محمد  الرحمة نبي األول   المعلم  الى األمانة وادي الرسالة بلغ من الى  

(  اجمعين  وصحبه اله وعلى عليه هللا ) صلى  

 و  األديان  شوائب من يخلوا وطن أجل   من حياتهم ختموا  الذين األبرار شهدائنا الى

 يزهوا

لنا  فخر دمتم واألمان بالعلم  

الحياة  مناحي كافة  في واالجتهاد والجد الصبر  علمتني من إلى  

أمي  عيني قرة  

النفس  زمام كبح وكيفية ، الكريم الخلق قواعد لدي أرسى من إلى  

الموقر  أبي  

  رسالتهم وأكملوا الجهل   بوجه الصعوبات كل  رغم وقفوا ودكتور وأستاذ معلم كل  ،

 التعليمة 

 

  



 ث 

ر  دي  ق  كر والت 
 الش 

 قضيناها  أعوام إلى  نعود وقفة  من  الجامعية  الحياة في  األخيرة خطواتنا نخطو  ونحن لنا بد ال

  الكثير لنا  قدموا الذين الكرام اساتذتنا مع  الجامعة رحاب في

  واالمتنان الشكر  آيات أسمى  نقدم نمضي أن وقبل الغد جيل بناء في  كبيرة جهودا بذلك باذلين

الحياة في  رسالة  أقدس حملوا الذين الى  والتقدير  

: رأسهم وعلى  األفاضل أساتذتنا جميع إلى    

(( ... الكيالني عمر . د . أ  المحترم العميد السيد))   

((م . د . عدنان حسن موسى سلمان  )) والشكر بالتقدير وأخص  

....   الشكر جزيل  مني فله  خير كل  هللا فجزاه  البحث هذا على  باإلشراف تفضل  

العون  يد لي ومد البحث هذا إتمام على   ساعد من  كل  أشكر وكذلك  

.  البحث  هذا  إلتمام الالزمة بالمعلومات وزودنا  والمساعدة  

طريقنا   في أحيانا  تقف كانت التي الظلمة  يضيء ونورا هذا بحثنا في لنا عونا كانوا الذين  

كانت تقف احيانا في طريقنا . التي  
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 المقدمة

فالحفيهماالدينمنوشرحيعلملممااإلنسانوعلمالخلقخلقالذيهللالحمد الحمد 

والهعليههللاصلى)ورسولهعبدهمحمدوأنهللاإلإلهألواشهدواآلخرةالدنيافيوسعادة

(وسلم  

..بعداما  

الحياةجوانبكلفيوشاملةكاملةجاءتوالتي.اإلسالميةبالشريعةالشرائعختمهللافأن

العلماءاستجالهايتولى.المسائلواستحداثمتعددة،ومجالتبربهالنسانعالقةتنظيم

علىاختياريوقعثمومنوبنائهاأسمائهاوبيانالمكرمةمكةمفهومتحديديستدعيوذلك

(اإلسالميالفكرفيالمكرمةمكة)موضوع  

لذلكصدريفانشرحتعالىهللااستخرتووارشدونيعليهفشجعونياألساتذةفاستشرت

.والسدادوالتوفيقالعونمنهومستمدةوجل،عزبللهمستعينةفيهالكتابةعلىفعزمت  

: أهمية الموضوع وسبب اختياره  

وتقعفيالحجازمدينةفيالسالمومسقطراسالرسولمكةهياقدس-١  

ومعرفةمعنىكلاسم.مكةالمكرمةالتيذكرتفيالقرانالكريماسماءبيان-٢  

مشكلة البحث:    

ومعرفةاسماءمكةالمكرمةالتيذكرتفيبيانمفهوممكةالمكرمةفياللغةوالصطالح

 القرانالكريمومراحلبناءالكعبةالمشرفة.

 هيكلية البحث :

حيثأنالمبحثاألول)تعريفمكةالمكرمةلغةيتكونالبحثمنمقدمةوثالثمباحث

اسماءمكةالمكرمة(والمبحثالثالث)بناءالكعبةالمشرفة(واصطالحا(والمبحثالثاني)  
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 مكة المكرمة في الكتاب والسنة وأقوال علماء األمة  

 -تعريف مكة المكرمة لغة واصطالحاً: -األول : المبحث

،مأأأنمأأأأخوذة:لغــــة مكــــة مكأأأأايمكأأأهأمأأأهضأأأرعفأأأيمأأأاالفصأأأأيلومأأأنالملأأأك 

ذلأأأأكواسأأأأمالمأأأأ ،مأأأأنفيأأأأهمأأأأاامأأأأت :کمکأأأأهووتمكمکأأأأهوامتکأأأأهومكوكأأأأا 

ظلأأأممأأأنتملأأأككانأأأتألنهأأأابأأأذلك سأأأميتقيأأأل:ومكأأأةوالمكأأأاك،المكاكأأأة:الشأأأيء

 الراجزةقالتهلکه:أيوألحد،فيها

 (١)وعكا مذحجا تمکيولمکامكيالفاجر بامكة

فأأأيمأأأاالفصأأأيلامتأأأك:يقأأأالأفأأأق،كأأألمأأأنالنأأأاسلجتأأأذابهامكأأأةسأأأميتوقيأأأل

ذنأأأوبتمأأأك ألنهأأأا:»وقيأأأل (٢)شأأأيئامنأأأهيأأأدعفلأأأماسنفصأأأاه،إذا:الناقأأأةصأأأرع

 1(٣(".بهاتذهب:أيالمؤمنين،

-:مكة اصطالحا

هجأأأري(:)امأأأاالحأأأرمفمكأأأةومأأأاطأأأاف٤٥٠وتعنأأأيالحكأأأموقأأأالالمأأأاوردي)ت:

 (٤)بهامننصبحرمها(

ة مأأأةمكأأأ  الرسأأأولرأسمسأأأقطوهأأأيالحجأأأاز،عاصأأأمةمقد سأأأة،إسأأأالميَّةمدينأأأةالمكرَّ

فة،والكعبأأأةالحأأأرامالمسأأأجدوفيهأأأاوسأأأل م،عليأأأههللاصأأأل ىمحمأأأد إليهأأأايحأأأ  المشأأأرَّ

يتعأأام،كأألَّالمسأألمون م  ةوسأأّ ِنق  ألن هأأامكأأ  كّأوتفنيهأأاأوالأأذنوب تأأّ فيهأأاظلأأممأأنتهلأأ 

ةالحأأرامالبيأأتزرت مأأةبمكأأ  و }-(٥)المكر  هأأّ ذ يو  فَّالأأَّ ي ّهمِكأأ  د  نكّمِأ يأأِ ي كّمِعأأ  د  أ يأأِ ِنّهمو  عأأ 

كَّة ب ب ِطن  نم  كّمِأ نِب ِعد م  مِأ ِظف ر  ك ان ۚع ل ِيه  ّو  اّللاَّ لّون ب م  ات ِعم  ير   (٦(ب ص 

  

 

٤٩١لسانالعرب.ابنمنضور -١
١٥١ ١التبيانفيتفسيرغريبالقرآن.ج-٢
١٣٤. ١تحريرالفاظالتنبيهط-٣
٢٣٢الحكامالسلطانيةوالولياتالدينية -٤
١٨٢ ٥معجمالبلدانلياقوتالحمويج-٥
٢٤الفتحسورة-٦
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 2المكرمة  مكة الثاني: أسماء  المبحث

إناألشأأأأياءالشأأأأريفةتكثأأأأرأسأأأأماؤها لكثأأأأرةمناقبهأأأأاوعظمأأأأةمحاسأأأأنها،وانتشأأأأار

كثأأأرةاألسأأأماءتأأأدلعلأأأىعظأأأمفوائأأأدهاونفعهأأأا،قأأأالاإلمأأأامالنأأأووي:)واعلأأأمأن

،كمأأأافأأأيأسأأأماءهللاتعأأأالىوأسأأأماءرسأأأوله،ولنعلأأأمبلأأأدةأكثأأأرأسأأأماءالمسأأأمى

(١(منمكةوالمدينة لكونهماأفضلاألرض(.

:االسم األول: مكة المكرمة -

ِذىوردهأأأذاالسأأأمفأأأيالقأأأرآنالكأأأريممأأأرةواحأأأدةفأأأيقولأأأهتعأأأالى:) َو ذلـــ   َوهـــُ

ــَ  ِدَيُهْم عـ ــْ ف  أَيـ ــَ ْيِهْم   كـ ــَ َركُْم َعلـ ــَ ِد أَْن أَْظفـ ــْ َن َبعـ ــِ ةَ مـ ــ  َبْطِن َمكـ ــِ ْنُهم بـ ــَ ِدَيكُْم عـ ــْ نكُْم َوأَيـ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َبِصيرً  .(٣)،وبطنمكة:الحديبية(٢){اَوَكاَن ذلِل 

وقأأأدمأأأرتبنأأأاثالثأأأةأقأأأوالفأأأيمعنأأأى"مكأأأة"أر أنهأأأاصأأأحيحةجميعهأأأالكأأأن

مقأأأدمعلأأأىاآلخأأأر،فمكأأأةسأأأميتبهأأأذاالسأأأم،ألنهأأأاتمأأأكذنأأأوبالمأأأؤمنينبعضأأأها

يقصأأأأدونهابالزيأأأأأارةوالتعظأأأأيمويأأأأأؤدوننسأأأأكهمفأأأأأيأرجائهأأأأا،فتمحأأأأأقالأأأأذين

ذنأأأأوبهموتمحأأأأأوخطايأأأأأاهم،وتأأأأأذهبأوزارهأأأأمفيعأأأأأودونأنقيأأأأأاءكنقأأأأأاءالثأأأأأوب

األبأأأيضمأأأأنالأأأأدنس،وهأأأأذاالمعنأأأأىمقأأأأدمعلأأأىغيأأأأرهمأأأأنكونهأأأأاتأأأأد أعنأأأأا 

برة،ويؤيدذلكالعقلوالنقل.الجبا

أمأأأاالعقأأألفأأأالنمواضأأأأعالعبأأأادةإنمأأأاوضأأأعتلتكأأأأونمأأأواطنرحمأأأةوأمأأأأاكن

الغفأأأرانالأأأذنوببالدرجأأأةاألولأأأى،وبعأأأدذلأأأكتأأأأتيمسأأأألةعقوبأأأةمأأأن یترتجأأأ

ثأأأمإنالمسأأأيئينهأأأمالشأأأواذ،وليصأأأح-ثابتأأأةلشأأأكفيهأأأاوهأأأي–أسأأأاءإليهأأأا

ةفنقدمهعلىغيره.شائعأننتخذمنالشواذأمرا

وأمأأأاالنقأأألفلقأأأولالنبأأأي:)مأأأنحأأأ هأأأذاالبيأأأتفلأأأميرفأأأثولأأأميفسأأأقرجأأأعكيأأأوم

 (٤(.ولدتهأمه

 

  

 

(٣/١٥٧تهذيباألسماءوالصفات)-١
٢٤سورةالفتح-٢
١٨٥. ١٦.ج٥الجامعألحكامالقرآنط-٣
١٣٥٠ومسلم١٥٢١وصححهالبخاري٥٩٤٣صحي الجامع -٤
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 3     -:خالصة االسم

فأأيالسأأمهأأذااختيأأارمأأنالحكمأأةولمعرفأأةتامأأة،بدقأأةلفظأأةكأألالكأأريمالقأأرآنيختأأار

فأأتحقبأألنأأزل*النبأأيإنهأأواآليأأةهأأذهنأأزولسأأبب.أننعأأرفأنبأأدلالموضأأعهأأذا

الصأأحابةهللافأأأمكنمكأأة،أهأألمأأنجماعأأةفهأأاجمهمأصأأحابهومعأأهالحديبيأأةإلأأىمكأأة

آيأأاتعأدةسأأيا فأياآليأةهأأذهجأاءتوقأأدفأأطلقهم،النبأيعلأأيهممأنثأأمفأسأروهممأنهم،

منهأأاللكأأافرين،سأأبحانهوقهأأرهوالتأييأأد،بالنصأأرالمأأؤمنينعلأأىتعأأالىهللاامتنأأانتأأذكر

ل وِ:)تعالىقوله ين ق ات ل كّمّو  لَّّواك ف ّرواالَّذ  ّدون ل ثّمَّاأِل ِدب ار ل و  ل يًّاي ج  ل و  او  ير   (١((ن ص 

 

 :عدة أقوال على  مكة تسميتها سبب في العلماء واختلف

ي ت:األول م   ك ألنهأأابأأذلك سأأّ نِت مأأّ م مأأ  إذا:الرجأألمككأأت:قولأأكمأأن.تّهلكأأه:أيفيهأأا،ظ لأأ 

 (٢(.كلهابهاتذهب:أي:الذنوب وتمك نخوته،رددت

ــاني ي ت:الث م   ةبأأذلك سأأّ يد ةابأأنقأأالمائهأأا،ل ق لأأَّ كَّ:)-هللارحمأأه-سأأ  ه ثأأدي الصأأبي مأأ  أّمأأ  

ا  كأأَّ ةم  كأأ  ِكم  ى:وم  ه،اِست ِقصأأ  ة اشأأتقا هأأذاومأأنم صأأَّ كأأَّ ة م  كأأانواألنهأأمبهأأا المأأاءلقلأأَّ

 (٣((.يستخرجونه:أيالماء ،يَْمتَك ون

ي ت:الثالأأث م   تّ:قأأولهممأأناألباعأأد،مأأنالنأأاسلجتأأذابهابأأذلك سأأّ ككأأِ م ت م  مأأاأخأأذتّ:الع ظأأِ

 (٤(الّم   منفيه

  

 

٢٢سورةالفتح-١
(٣/٧٢غريبالحديث.الخطابي.)-٢
(١/٢٦٩(..معجممااستعجم)٢/٩٨٤جمهرةاللغة)-٣
 (.٢/١٠٦الزاهر.لالنباري)-٤



 - 5 - 

 4بكة:  الثاني االسم -

قأالواحأدة،مأرةالكأريمالقأرآنفأيوردوقأدمكأة،أسأمبعأدالشأهرةفأيالسأمهأذاويأتي

ل إ نَّ:)تعأأأالى ت أ وَّ ع ب يأأأِ ّوضأأأ  اس  يل لنأأأَّ ذ  ة ل لأأأَّ اب ب كأأأَّ كأأأ  د  ّمب ار  هأأأّ ين و  ال م  قأأأال(١)(ل ِلعأأأ 

حجهأأأمفأأأيلطأأأوافهمالنأأأاسبمأأأزدحمالأأأذيللبيأأأت:يعنأأأي(:)أه٣١٠:ت)الطبأأأري

يبكيأأهفهأأوصأأدمهوزحمأأهإذافالنأأا ،فأأالنبأأك :منأأهيقأأالالأأزحم،:البأأك وأصأألوعمأأرهم

(٢)(يزدحمون:أييتباكون،وهمبكا ،

(٣)((تدقها:أيبظلم،فيهاألحدومنالجبابرةأعنا نيكألنهابكة سميتوقيل



 :أقوال ثالثة على  منهما كل تحديد حيث من وبكة مكة بين الفرق في العلماء اختلف وقد

(٤)أبياتفيهطو ذييأسفلمنزلفهومكةوأماالقرية،اسمهوبكهإن:األول-

(٥)والشميطكالنبيطمكة،فيلغةبكةإن:الثاني-

 (٦)الراجحوهو".البلدومكةالمسجد،موضعبكة:الثالث-

 

  

 

٩٦سورةآلعمران-١

٩ ٤ج١جامعالبيانفيتأويلالقرآن.الطبري.ط-٢

١٢٦ ١.ج١الفائقفيغريبالحديث.الزمخشري.ط-٣

٢٦٩ ١ج٣معجممااستعجممناسماءالبالدوالمواضع.للسكريط-٤

٦٧ ٢أنوارالتنزيلوأسرارالتأويل.البيضاوي.ج-٥

 ٢٤٥ ١ج١معجمالبلدان.الحمودي.ط-٦



 - 6 - 

 :قولين على " بكة" ب  المراد في  العلماء واختلف

الميمتبدلالعربألنواحد بهماوالمسمىللبلد،اسمانوهماالبدل،علىواحد،بمعنىوبكةمكةأن:األول

جينل قِّرب ولزم  لزب ض ِرب :فتقولبالباء، ِخر  (.١)الم 

(.٢)كلأأهالحأأرمهأأيومكأأةالبيأأت،موضأأعهأأيبكأأةإن:فقيأألوبكأأة،مكأأةبأأينفرقأأا هنأأاكأنَّ:الثأأاني

(.٣)اللغةأهلعامةقولوهوواحد،بمعنىوبكةمكةأنَّوالراجح

5

 :قولين على  بك ة تسميتها سبب في العلماء واختلف

ي ت:األول م   ك فأأأالن بأأأكَّ:يقأأأالبهأأأا،النأأأاسلزدحأأأامبأأأذلك سأأأّ ة،ي بأأأّ م ،:أيب كأأأَّ حأأأ  :القأأأومّوتبأأأاكَّز 

ةّ.ازدحمأأأوا ك الزدحأأأام،:والب ِكب كأأأ  عّعليأأأه،ازدحمأأأواإذا:الشأأأيء علأأأىالقأأأومّت ب ِكبأأأ  مأأأِ اكوج  :ب ِكبأأأ 

(.٤)كثير

يت:)هللارحمأأه-الفراهيأأديأحمأأدبأأنالخليأألقأأال م   ةّوسأأّ ة مكأأَّ ك النأأاسألنَّبكأأَّ همي بأأّ فأأيبعضأأا بعضأأّ

واف، هميأأدفعأيالطأأَّ يت:)هللارحمأأه-دريأأدابأأنوقأأال(.٥()بالزدحأأامبعضأأا بعضأأّ م   ةّوسأأّ ة مكأأَّ بكأأَّ

ي تِإنَّمأأا:)يقأأولكأأانأنأأه-هللارحمأأه-جأأري ابأأنوعأأن(.٦()بهأأاالنأأاسلزدحأأام م   ةّ،سأأّ لتبأأاك  بكأأَّ

(.٧()الكعبةقّدَّامبأقدامهمالناس

يت:)قال-هللارحمأأه-قتأأادةوعأأن م   ةّسأأّ ة  مكأأَّ كَّهللا ألنَّبكأأَّ دَّامالنسأأاءّفيصأأل  يجميعأأا ،النأأاس بهأأابأأ  قأأّ

جال، هببلد ذلكيصلحولالر   (.٨()غير 

ي ت:الثاني .المتكبريننخوةمنتضعوكذلكت ّدق ها،:أيالجبابرة،أعنا  تبك ألنهابذلك سّم  

ي ت بأأل:ويقأأال:)هللارحمأأه-أحمأأدبأأنالخليأألقأأال م   ك كانأأتألنهأأاسأأّ أ لحأأدواإذاالجبأأابرةأعنأأا  ت بأأّ

م فيهأأا ك ،(٩()ب ظّلأأِ ،د   :والبأأ  ق  ةالعّنأأّ هشأأيء :والب ِكب كأأ  زّتفعلأأّ تّبولأأدها،الع نأأِ هوب ك كأأِ هعّنّقأأ  اأبّكأأ  إذا:ب كأأًّ

ِعتّ د ِدتّمنه،وض  ت هور   .ن ِخو 

 

(١/٣٣٥..جمهرةاللغة)١٤الكنزاللغويلبنالسكيت -١
(٥/٥٩٧(...تفسيرالطبري)١/٢٨٠اخبارمكةاألزر )-٢
(٢/١٣٣(...لسانالعرب)١/٢٦٩معجممااستعجم)-٣
(١/١٨٦مقايساللغةلبنفارس)-٤
(٥/٢٨٥العين)-٥
(١/٧٥للغة)جمهرةا-٦
(١/٢٨٠اخبارمكةلالزرقي)-٧
(٤/٩تفسيرالطبري)-٨
(٥/٢٨العين)-٩
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  االسم الثالث : ام القرى

 -وورد هذا االسم في القرآن الكريم في ثالث مواضع :

ذ ا)تعأالىقولأه:الول هأ ذ تأ اب و  اهّك  ِلنأ  ك أ ِنز  ار  د   ّّمبأ  ذ يّمصأأأأأ  يِأه ب ِين الأَّ د  ر يأ  ل تّنِأذ  نِاِلقّر  ذأّمَّو  م  و 

ا ِول ه  ين ۚح  الَّذ  نّون و  ة يِّؤم  ر  نّون ب اآِلخ  هّمِۖب ه يِّؤم  مِع ل ىذو  ت ه  اف ظّون ص ال  (١)(يّح 

ا)تعالىقوله:الثاني م  ب ك ك ان و  تَّىذاِلقّر  ذّمِهل ك ر  اف يي ِبع ث ح  ه  ول أّم   سأأأأّ مِي تِلّور  ۚآي ات ن اع ل ِيه 

ا م  يكّنَّاو  اإ لَّاِلقّر  ذّمِهل ك  أ ِهلّه  (٢)(ظ ال ّمون و 

ك )تعأالىقولأه:الثأالأث لأ  ذ ذ كأ  او  ِينأ  اإ ل يِأك أ ِوح  اقِّرآنأ  ب يأًّ ر ع ر  نِاِلقّر  ذأّمَّل تّنِأذ  م  او  ِول هأ  ر ح  تّنِأذ  ي ِوم و 

ِمع  ِيب ل اِلج  يق ۚف يه ر  نَّة ف يف ر  يق اِلج  ف ر  ير ف يو  (٣)(السَّع 

 

 :6أقوال  ثالثة على القرى بأم ِ  تسميتها سبب في واختُِلف

ي ت:األول ي دليل،إلىيفتقرقول لكنهتحتها،منّدحيتاألرضألنَّبذلك سّم   حديثانفيهورو 

ي ت )قالوسأألمعليههللاصأألىالنبيأنَّسأأابط  ابنعن:االول   الحديث نِاأل ِرضّّدح  كَّة ،م  م 

ك ان ت  الئ ك ةّو  (٤)(ب الب ِيت ت طّوفّالم 

ابن عن:الثاني  الحديث :وسألمعليههللاصألىهللارسأولّقال:قال-عنهماهللارضأي-عباس 

لّ) ع تِبِقع ةأوَّ فيّوضأ  عّاألِرض  ِوضأ  ِنهاّمدَّتِثمالب ِيت  م  ل وإنَّاألِرّض،م  ب ل أوَّ ع هّج  ضأ  هللاو 

علىتعالى ،أبّواألِرض  ِنهّّمدَّتِثمَّقب ِيس  بالّم  (٥)(الج 







 

٩٢سورةاألنعام-١
٥٩سورةالقص -٢
٧سورةالشور -٣
(١/٧٦(..ابنأبيحاتم)١/١٩٩رواهالطبري)-٤
(٣/٤٣١(.والبهيقي.شعباليمان)٢/٣٤١رواهالعقيلي.الضعفاء.)-٥
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ي ت:الثاني م   هونالقّر أهلألنَّبذلك سأأأأّ أهلألنَّ:)هللارحمه-الزركشأأأأيقالإليها،يتوجَّ

ينفيإليهايرجعونالقّر  اوالدنيا الد   ح ل:وقيلوجوارا ،واعتمارا حجًّ إلَّبلد أهل نّسّأكّي صأ 

7(١)(بقصدها

يأ ت:الـثاـلث م   ا.تعأالىهللا بيأتّوفيهأاالقّر ،أعظ مّألنهأابأذلأك سأأأأّ لأ كبأأنَّالعأادةجرتولمأَّ الم 

ي األماكنجميععلىّمقدَّمانوبل د ه ا سّم   مةاألّمَّألنَّأّمَّ (٢)متقد  

ا:)هللارحمه-القيمابنقال فالقر القر ،أم أنهاأخبرتعالىهللاأن:تفضأأأأيلهاعلىيدلوممَّ

كمأافهيعديل،القّر فيلهأايكونألَّفيجأبالقّر ،أصأأأألّوهيعليهأا،وفرع لهأا،ت ب ع كل هأا

اإللهيةالكتبفيلهايكنلمولهذاالقرآن،أم أنها(الفاتحة)عنوسلمعليههللاصلىالنبيأخبر

(٣)(عديل



  البلد:  الرابع االسم

وردمأافأأمأاوالتكبرالتعريفبينتراوحأتمراتخمسالكريمالقرآنفيالسأأأأمهأذاتكرر

إ ذِ)تعأالىفقولأهبأألمعروفأا  ال و  يمّقأ  اه  ب  إ ِبر  لِر  ذ ااِجعأ  د هأ ذ ااِلب لأ  نأ  اِجنِّبن يآم  ب ن يَّو  ن ِعبّأد أ نِو 

نأ ام  مّل )تعأالىوقوله(٤)(اأِل صأأأأِ ذ اأِّقسأأأأ  أ ِنت (1)اِلب لأ د ب هأ  ل و  ذ اح  وردماأما(و٥)(اِلب لأ د ب هأ 

لّ)تعالىقولهفيمنكرا  ت ِحم  يه ت كّونّوال مِب ل د إ ل ىذأ ثِق ال كّمِو  ق  إ لَّب ال غ  ب ش  بَّكّمِإ نَّۚاأِل ِنفّس  ّءوف ر  ل ر 

يم  ح  إ ذِ)تعأالىوقولأه(٦)(ر  يمّقأ ال و  اه  ب  إ ِبر  ذ ااِجعأ لِر  نأ اب لأ د اهأ ذ اِرّز ِآم  ن أ ِهلأ هّو  ات م  ر  نِالثَّم  م 

ن  ِنّهمِآم  َّّ م  ا اِلي ِوم بأ  ر و  ال ۖاآِلخ  نِقأ  م  ت  عّأهّك ف ر و  أّم  هّثّمَّق ل يال فأ  ط ر  ذ اب إ ل ىذأ ضأأأأِ ار عأ  ب ئِس ۖالنأَّ و 

يرّ ص   (٨(مكةبالبلدالمرادأنعلىالمفسرونأجمعوقد(٧)(اِلم 

 

  

 

٧٩المساجد اعالمالمساجدباحكام-١
٦٥١القر اقصدامالقر لمحبالدينالطبري -٢
(٥٠-١/٤٩زادالمعاد)-٣
٣٥سورةإبراهيم-٤
٢و١سورةالبلد-٥
٧سورةالنحل-٦
١٢٦سورةالبقرة-٧
(٢٠/٤٠القرطبي)-٨
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لهاتفخيمةمكة:والبلد...والشامكالعرا المكانجنس:البلد:)منظورابنوقال8

قطانهباجتماعوالمتأثرالمحدودالمكانالبلد:)المناويوقال(١)(للمندلوالعودللثرياكالنجم

موطنا لكونهابلدا والمقبرة.الوحشموضعمنلكونهابلدة المفازةوسميتفيه،وإقامتهم

(٢((بلدذاصارإذا:الرجلوأبلد.لالموات



 االسم حكمة

بالناس،مأهولبلدةتكونأنلمكةدعا(ع)إبراهيمسأأأأيدناأنالمالحظ:السأأأأماختيار:أول

 إسأماعيلوولدهاهاجربزوجهورحمتهإبراهيمسأيدناعطفهوذلكوراءالسأببأنوأر 

كيالنأاسمنمقطونأاحولأهومأاالبيأتذلأكيكونأنهللافأدعأاللبيأت،بنأائأهبعأدتركهمأاألنأه

وهيبلأدلكألتمنحأنيمكنمنحأةأعظملمكأةهللامنطلأببألبأذلأكيكتفلمثميؤانسأأأأوهمأا

.األمان

حينفيإبراهيمسورةفيبالمعرفا"البلد"اسمورد:والتنكيرالتعريف:ثانيا

:فقالبينهماالفر الشوكانيبينوقدالبقرة،سورةفيمنكرا ورد

البلديةهنالكوالمطلوباألمن،مجردهناالمطلوبأنهنالكوماهنامابينوالفر 

(٣)(واألمن

البقرةسأأورةفيوالمطلوبواألمن،البلديةآمنابلدا"بقولهإبراهيمسأأورةفيالمطلوبإنأي

 األمنمجرد(آمناالبلدهذا)بقوله

 

(٣/٩٤لسانالعرب.مادة)بلد(.)-١
١٤٤. ١مهماتالتعاريفطالمناوي.محمدعبدالرؤوف.التوقيتعلى-٢
 . ٣الشوكاني.محمدبنعلي.فتحالقديرالجامعبينفنالروايةوالدراية.ج-٣
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   االسم السادس : البلد األمين

ّرهردو كأأأأِ ةذ  رَّ ذ ا:﴿تعأأأأالىقولأأأأهفأأأأيالقأأأأرآن،فأأأأيواحأأأأدةمأأأأ  هأأأأ  د و  ين اِلب لأأأأ  :أي(١)﴾األ مأأأأ 

ن البلأأأد وهأأأذا) النأأأاسّفيأأأهيأأأأمن:)وقيأأأل(٢)(يغأأأزوهمأوأهلأأأه،يحأأأاربواأنأعدائأأأهمأأأناآلمأأأ 

المكرمأأأةمكأأأة:هأأأوهنأأأااألمأأأينالبلأأأدفأأأإنَّالمفسأأأرينوبإجمأأأاع(٣)(واإلسأأأالمالجاهليأأأةفأأأي

.مكانتهاوعظيممكةشرفعلىيدلتعالىهللامنق س م وهذا(٤)

فهالأأأذياألمأأأين،البلأأأدهأأأيمكأأأةحيأأأثأن هوعظَّمأأأه،تعأأأالى،هللاشأأأرَّ م،وخصأأأَّ وبأأأدعاء بالق سأأأ 

ب  :﴿السالمعليه-الخليل ن اب ل د اه ذ ااِجع لِر  اِرّز ِآم  نِأ ِهل هّو  ات م  ر  (٥)﴾الثَّم 

ف كمأأأا مِ:﴿تعأأأالىقولأأأهفأأأيبأأأاألمنّوصأأأ  لأأأ  نِأ و  كأأأ   مِنّم  ال هأأأّ مأأأ  ر  اح  نأأأ  ىآم  ه يِّجبأأأ  اتّإ ل يأأأِ ر  ل  ث مأأأ  كأأأّ

ِيء  اشأأأ  ِزقأأأ  نِر  ّدنَّامأأأ  مِ:﴿تعأأأالىوقولأأأه (٦)﴾لأأأ  لأأأ  ِواأ و  ر  ايأأأ  اأ نأأأَّ ع ِلنأأأ  اج  مأأأ  ر  اح  نأأأ  فّآم  طأأأَّ يّت خ  و 

اسّ نِالنأأأأَّ مِمأأأأ  ِول ه  ن شأأأأروطأكبأأأأرواألمأأأأن.)(٨)أمأأأأنذا:يعنأأأأي.(٧)﴾حأأأأ  ألنَّالمكأأأأان ّحسأأأأِ

اكن بمأأأاأولّالسأأأَّ المةوهأأأواألمأأأن،يتطلأأأَّ فأأأيآمنأأأا كأأأانفأأأإذاوالمخأأأاوف،المكأأأارهمأأأنالسأأأَّ

، ل ه  (٩)(ينالهالذيبالنعيمشاعرا البال،ّمطمئنَّكانمنز 

ن التأأأيالأأأن  عمأعظأأأممأأأناألمأأأنونعمأأأة تنشأأأأاألمأأأنوجأأأودفمأأأععبأأأاده،علأأأىتعأأأالىهللابهأأأاي مأأأّ

هتعأأأالىهللاتوفيأأأقمأأأنوكأأأاناألّمأأأم،وتتقأأأدَّمالمجتمعأأأاتوتأأأنهضالحضأأأارات -إبأأأراهيملنبيأأأ  

ةإلأأأىنبَّهأأأهأنِ-السأأأالمعليأأأه وانتهأأأاء  ابتأأأداء العظأأأيمالأأأد عاءهأأأذاإلأأأىفهأأأداهاألمأأأن،أهميأأأَّ

ب  :﴿بقولأأأأهابتأأأأداء  لِر  ذ ااِجعأأأأ  د اهأأأأ  اب لأأأأ  نأأأأ  مأأأأنبلأأأأد هنأأأأاكيكأأأأونأنقبأأأألوذلأأأأك.(١٠)﴾آم 

ب  :﴿بقولأأأأهوانتهأأأأاء لوجأأأأوده،وشأأأأرطا البلأأأأدهأأأأذالبنأأأأاءأساسأأأأا األمأأأأنفجعأأأألاألسأأأأاس، ر 

ن ااِلب ل د ه ذ ااِجع لِ .األمننعمةعليهيّديمأنتعالىهللامنطالبا .(١١)﴾آم 

ن ح لدعائأأأه،تعأأأالىهللااسأأأتجابوقأأأد م األمأأأن،نعمأأأة الحأأأرامالبلأأأد فمأأأ  ظأأأ  هأأأاالن  عمأأأةهأأأذهول ع  ذك ر 

را العظيمالقرآنمنآيةمنأكثرفيسبحانههللا 9.بهاعليهموّمِمت نًّاأهلهاّمذ ك  

 

 ٣التينسورة-١
 (٣٠/٢٤١)الطبريتفسير-٢
 (٤/٥٠٤)اللغويتفسير-٣
 (٣٠/٢٤٢)الطبريتفسير-٤
 ١٢٦البقرةسورة-٥
 ٥٧القص سورة-٦
٦٧العنكبوتسورة-٧
(٣٢/١١ر)التفسيرالكبي-٨
(٧/٢٣١التحريروالتنوينلبنعاشور)-٩
١٢٦سورةالبقرة-١٠
٣٥سورةإبراهيم-١١
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 االسم حكمة

أولأأي مأأنمرسأالنبيأأامنهأأاواحأدةكأألفأأيهللابعأثثالثأأةمحأأالهأذه:)األئمأأةبعأأضقأال

التأأي المقأأدسبيأأتوهأأيوالزيتأأونالتأأينمحلأأةفأأاألولالكبأأار،الشأأرائعأصأأحابالعأأزم

هللاكلأأمالأأذيسأأيناءطأأوروهأأو:سأأينينطأأوروالثأأاني،مأأريمابأأنعيسأأىفيهأأاهللابعأأث

آمنأأا،كأأاندخلأأهمأأنالأأذياألمأأينالبلأأدوهأأومكأأةوالثالأأث،هللاعمأأرانبأأنموسأأیعليأأه

هللاجأأاء"الثالثأأةاألمأاكنهأأذهذكأرالتأأوراةآخأرفأأي:قأأالوا،محمأدافيأأهأرسألالأأذيوهأو

"سأأاعيرمأأنوأشأأر "عمأأران،بأأنموسأأیعليأأههللاكلأأمالأأذييعنأأي"سأأيناءطأأورمأأن

جبأأاليعنأأيفأأارانجبأألمأأنواسأأتعلن"عيسأأى،منأأهبعأأثالأأذيالمقأأدسبيأأتجبأأليعنأأي

بحسأأبالوجأأوديالترتيأأبعلأأىعأأنهممخبأأرافأأذكرهم،محمأأدامنهأأاهللاأرسأألالتأأيمكأأة

  10(١((.منهماباألشرفثممنه،األشرفثمباألشرفأقسمولذلكالزمانفيترتيبهم

 (٢( البلدة:  السادس االسم

ا)تعالىقولهوهوواحدموضأأأعفيالسأأأمهذاالكريمالقرانذكر ِرتّإ نَّم  بَّأ ِعبّد أ نِأّم  ه ر  ذ  ه ذ

ياِلب ِلد ة  االَّذ  ه  م  رَّ ل هّح  ِيء كّل و  ِرتّۖشأأأ  أّم  ن أ كّون أ نِو  ين م  ل م  معيتفقالسأأأموهذا(٣)(اِلّمسأأأِ

بصأيغةوالبلدةالمذكربصأيغةفالبلدالصأيغةحيثمنويباينةالشأتقا حيثمنالرابعالسأم

 قطعةأوموضأعكل:والبلدالبلدة:»منظورابنقالبينهما،الفر اللغةعلماءبينوقد المؤنت

الجزء والبلدةوالشأأأام،كالعرا المكانجنس:والبلد...عامرةغيرأوكانتعامرةمسأأأتحيزة

 ((.ودمشقكالبصرةمنهالمخص 

فيالسأأمهذااختيارمنالحكمةأنليظهرفقدالبلدمنأخ البلدةكانتولماالسأأمحكمة

ألمورترجعالموضعهذا





 

 

٥٢٨-٥٢٧ ٤ابنكثير.ابوالفداء.اسماعيلبنعمر.تفسيرالقرانالعظيم.ج-١
٣/٩٣لسانالعرب)مادةالبلد(-٢
سورةالنمل-٣
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الذي:)سأأبحانهقولهيؤيدهكلهالمكةبالتحريم،المخصأأ الجزءهوالمقصأأودأن:أولها-)

   11(حرمها

والترهيأب،الترغيأباتيأآخاللمنهللاإلىالأدعوةمعرضفيوردتاآليأةهأذهإن:ثأانيهأا-

ن:)سأأأأبحأانأهقولأهمنهأا ءء م  نأ ة جأ  سأأأأ  اِلح  ِير ف لأ هّبأ  اخ  ِنهأ  هّمِم   نو  ع م   ذ ف ز  ئأ  نّون ي ِوم  ن*آم  م  ءء و  جأ 

ي  ئأ ة  ار ف يّوّجوهّّهمِف كّبأَّتِبأ السأأأأَّ ِون هأ لِالنأَّ اإ لَّتِّجز  لّون كّنتّمِمأ  هأاهنأاالسأأأأيأا فليس،(١)(ت ِعم 

حرمها،منهوتعالىهللاأنإلىالناسأنظار  لفتهناالمرادوإنمامكة،تعظيمعلىمنصأأأبة

لمنيحقولوحده،يعبأدأنأحقسأأأأبحأانهفإنهولذلكالبلأداتكسأأأأأائربلأدةلكأانتذلكولول

وقاصأأأديهالبيتبخدمةيغترأنولسأأأواء،يعيدأنالجواربذلكفيأمنحرمهبجواريسأأأكن

 .الحرمةتلكمكةوهبالذيالبيتبرباإليمانويترك

كانوإنذكرته والمنعةالقوةإلىشأأيءنسأأبةأرادتإذاالعربألنالسأأم،أنثإنه:ثالثها-

منصأأبةواآليةمذكرة،كانوإنأنثتهوالحاجةالضأأعفمننوعإلىنسأأبتهأرادتوإنمؤنث،

منحهالمأاوإنمأالذاتهأاتحرملمالبلأدةهذهأنبذلكيشأأأأيروكأنهمكأة،لتعظيمهللا،تعظيمعلى

(٢()إليهمفتقرةوهيبهتلوذالتيمخلوقاتهمنفهيهللا،



 اآلمن الحرم: السابع االسم -

القرآنفيوردوقد(٣)مكةأسأأأماءمنعدأنهإلأقربالوصأأأفإلىكانوإنالسأأأموهذا

ل مِ:)تعالىقالمرتين،الكريم نِأ و  ك   ال ّهمِنّم  م  ر  ن اح  اتّإ ل ِيه يِّجب ىذآم  ر  ِيء كّل  ث م  ِزق اشأأ  نِر  ل ّدنَّام 

نَّ ك  ل ذ هّمِو  ل مِ:)تعأالىوقأال،(٤)(ي ِعل ّمون ل أ ِكث ر  ِواأ و  اي ر  اأ نأَّ ع ِلنأ  اج  مأ  ر  اح  نأ  طَّفّآم  يّت خ  اسّو  النأَّ

نِ مِم  ِول ه  ل ۚح  نّون أ ف ب اِلب اط  ة يِّؤم  ب ن ِعم  أهليعني:يرواأولم:)البيضأأأاويوقال(٥)(ي ِكفّّرون ّللاَّ و 

القتألعنأهلأهآمنأاوالتعأدي،النهأبعنمصأأأأونأابلأدهمجعلنأا:أيآمنأا حرمأاجعلنأاأنأامكأة،

تغاورفيحولهالعربكانتإذوسأأأبية،قتاليختلسأأأونحولهممنالناسويتخطفوالسأأأبي،

(٦()وتناهب

 

٩٠-٨٩سورةالنمل-١
٣/٩٠لسانالعرب،مادة)البلد(-٢
١٣تاري مكةالمكرمةقديماوحديثا .دمحمدإلياسعبدالغني. -٣
٥٧سورةالقص -٤
٦٧سورةالعنكبوت-٥
٤/٣٢٤البيضاويتفسير-٦
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 معاد: الثامن االسم -

وأخأأأأأأذ هأأأأأأذا السأأأأأأأأأأم مأأأأأأن قأأأأأأولأأأأأأه تأأأأأأعأأأأأأالأأأأأأى ( إ نَّ:

ذ ي ض الأأأَّ ك فأ ر  يأأأِ لأ  اد ك الِأقّأِرآن عأ  اد إ لأ ىذلأ ر  عأأأ  لِۚۚمأ  بأ  يقأأأّ مّر  نِأ عِألأ  اء مأ  د  ذجأأأ  الِأهأأأّ نِبأأأ  مأ  هّأو و 

ل ف ي ال  إلىبردهومحمدنبيهببشأارةالسأورةختم:)اآليةهذهعنالقرطبيقال(١)(ّمب ين ضأ 

عباسابنوعن(٢)(يعودثمينصرفألنهبلده :الرجلمعاد:القتيبيقال..ألعدائهقاهرةمكة

(.٣)(مكةإلى:قالمعاد،إلىلرادك:)عنهماهللارضي)

12

 القرية: التاسع االسم -

أ ي  نِ):تعأالىقأالمرات،أربعالمكرمأةمكأةبمعنىالكريمالقرآنفي"القريأةذكرورد كأ  نِو  م 

د ه ي ق ِري ة  ة أ شأ  نِقّوَّ تِك الَّت يق ِري ت ك م  ج  ر ف ال أ ِهل ِكن اهّمِأ ِخر  حالسأبحانهووصأف(٤)(ل ّهمِن اصأ 

الأأأأأمسأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأعأأأأأفأأأأأيأأأأأن فأأأأأيأأأأأهأأأأأا فأأأأأقأأأأأال { ا: مأأأأأ  و  مِ كأأأأأّ لأأأأأ 

ب يل ف يتّق ات لّون ل  اِلّمسِأت ضِأع ف ين ّللاَّ سأ  ن و  ال م  ج  اء الر   الن  سأ  ِلد ان و  اِلو  ين و  بَّن اي قّولّون الَّذ  ِجن ار  أ ِخر 

نِ ه م  ذ  االظَّال م اِلق ِري ة ه ذ اِجع لِأ ِهلّه  نِل ن او  ل يًّال ّدِنك م  اِجع لِو  نِل ن او  اك ل ّدنِم  ير  (٥)(ن ص 

لأأأأهأأأأمعأأأأقأأأأوبأأأأتأأأأهوتأأأأعأأأأالأأأأىسأأأأأأأأبأأأأحأأأأانأأأأههللاذكأأأأركأأأأمأأأأا :فأأأأقأأأأال

ب ) ر  ضأأأأأأ  ّو  ال ّللاَّ ثأأ  ة مأأ  ِريأأأ  تِقأأ  انأأأ  ة كأأأ  نأأأ  ة آمأأ  نأأأَّ ئأأ  مأأ  طأأِ امأأّ يأأهأأأ  أِتأأ  ايأأأ  هأأأ  ِزقأأّ د ار  غأأأ  نِر  مأأ 

ان كّأل   كأ  تِم  أ ِنعّم ف ك ف ر  اّللاَّ بأ  أ ذ اق هأ  ّفأ  اس ّللاَّ ِوف اِلّجوع ل بأ  اِلخ  اب و  انّوامأ  ن عّون كأ  وذكر(٦)(ي صأأأأِ

ق الّوا)فقالالمشأأأركينمحاجة ل ل ِول و  ذ انّز   ّجل ع ل ىذاِلقِّرآنّه ذ ن ر  يم اِلق ِري ت ِين م   :والقريتان(ع ظ 

 (.٧)والطائفمكة

 

٨٥سورةالقص -١
١٣/٢١٢تفسيرالقرطبي.-٢
٤٤٩٥.رقم٤/١٧٩٠البخاري.الصحيح.-٣
١٣سورةمحمد-٤
٧٥سورةالنساء-٥
١١النحلسورة-٦
٣١سورةالزغرف-٧
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 الحرام المسجد: العاشر االسم -

المكرمأأأةمكأأأةحينأأأةبأأأهفأريأأأدكثيأأأراالكأأأريمالقأأأرآنفأأأيالسأأأمهأأأذاتأأأرددوقأأأد 13

تحديأأأدفأأأيالمفسأأأرينولخأأأتالفبالتحديأأأد،المسأأأجدأخأأأرأحيانأأأابأأأهوقصأأأد كلهأأأا،

وردالتأأأيالمأأأراتعأأأددتحديأأأديصأأأعبفإنأأأهاآليأأأات،تلأأأكبعأأأض فأأأيبأأأهالمأأأراد

أنأأأهسأأأو بأأأالذيبأأأأمرالخأأأالفذلأأأكولأأأيس.مكأأأةبأأأه وأريأأأدالمسأأأجدلفأأأظفيهأأأا

:تعأأأالىقولأأأهفمنهأأأاالمقصأأأود،وهأأأومكأأأةعلأأأى الحأأأرامالمسأأأجدلفأأأظإطأأأال يثبأأأت

ك ) لأأأأ  نِذ ذ مِل مأأأأ  نِلأأأأ  هّي كأأأأّ يأ ِهلأأأأّ ر  اضأأأأ  د ح  ج  سأأأأِ ام اِلم  ر  واۚاِلحأأأأ  اتَّقأأأأّ واّللاَّ و  اِعل مأأأأّ ّللاَّ أ نَّو 

يدّ د  اب شأأأ  قأأأ   كأأأانمأأأنوحاضأأأروه:)المأأأدرسالكأأأريمعبأأأدالشأأأي قأأأال،(١()اِلع 

أوالقصأأأأر،مسأأأأافةعلأأأأىتكأأأأونبأأأأأرضأوبأأأأالحرم،أوالمكرمأأأأة،بمكأأأأةمسأأأأكنه

 (.٢)(أزيد لمنهاأقل

ان :)تعأأأالىقولأأأهومنهأأأا ِبح  ذ يسأأأّ ر  ذالأأأَّ ه أ سأأأِ د  ِيال ب ع بأأأِ ن لأأأ  د مأأأ   ج  سأأأِ ام اِلم  ر  ىاِلحأأأ  إ لأأأ 

د  ج  سأأأأِ ىاِلم  بفتحتأأأأينوالحأأأأرم،حأأأأرم"مأأأأنمشأأأأتقة"حأأأأرام"وكلمأأأأة(٣)(اأِل ِقصأأأأ 

الممنأأأوع،بمعنأأأىالحأأأرامومنأأأهفعلأأأهامتنأأأع:أيوحرامأأأا ،حزمأأأاالشأأأيحأأأرم)مأأأن

الحتأأأأرام،بمعنأأأأىاسأأأأموهأأأأيالمهابأأأأة،وأيضأأأأاانتهاكأأأأه،يحأأأأللمأأأأاوالحرمأأأأة

 (٤()حرماتوالجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 


١٩٦سورةالبقرة-١
٣٤٨. ١.ج١مواهبالرحمنفيتفسيرالقرانط-٢
١سورةاإلسراء-٣
٢٥٠الفيروزأيادي.القاموسالمحيط:مادة)حرم(-٤
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مخرج الصدق:عشر الحادي االسم -

لِ:)تعأأأأالىبقولأأأأهإليأأأأهالمشأأأأاروهأأأأوالصأأأأد مخأأأأرج قأأأأّ ب  و  ير  ِلنأأأأ  ل أ ِدخ  ِدخ  مأأأأّ

ِد   يصأأأأ  ِجنأأأأ  أ ِخر  ج و  ر  ِد  ّمخأأأأِ لِصأأأأ  اِجعأأأأ  يو  نِلأأأأ  ّدِنك مأأأأ  ِلط ان الأأأأ  اسأأأأّ ير  ،(١)(ن صأأأأ 

واإلخأأأأراج،اإلدخأأأأالبمعنأأأأىمصأأأأدران:والمخأأأأرج فالمأأأأدخل:)البروسأأأأويقأأأأال

يسأأأأتأهلإدخأأأأال:أيالجأأأأود،حأأأأاتمنحأأأأوالمبالغأأأأةألجأأأألالصأأأأد إلأأأأىواإلضأأأأافة

ومخأأأرجسأأأوءمأأأدخلمقابلأأأةفأأأيألنأأأهيكأأأره مأأأافيأأأهيأأأر ولإدخأأأاليسأأأمىأن

 14(.٢)(مكةمنواإلخراجالمدينةإدخالالمرادوقيل،سوء،

 

 زرع ذي غير واد: عشر الثاني االسم -

قولأأأأهفأأأأيوأهلهأأأأالمكأأأأةاظأأأأهإبأأأأراهيمسأأأأيدنادعأأأأاءالكأأأأريمالقأأأأرآنلنأأأأاحكأأأأى

ا:سأأأبحانه بَّنأأأ  ير  ك ِنتّإ نأأأ   نِأ سأأأِ يمأأأ  يَّتأأأ  اد ذّر   و  ر بأأأ  ِرع ذ يغ يأأأِ د ز  نأأأِ ك ع  م ب ِيتأأأ  رَّ اِلّمحأأأ 

ا بَّنأأأ  وار  ة ل يّق يمأأأّ ال  لِالصأأأَّ د ة ف اِجعأأأ  ن أ ِفئأأأ  مأأأ  اس  يالنأأأَّ و  مِت هأأأِ ِيه  مِإ لأأأ  اِرّزِقهأأأّ ن و  ات مأأأ  ر  الثَّمأأأ 

مِ كّّرون ل ع لَّهأأأأأأّ وادييعنأأأأأأي:زرعذيغيأأأأأأربأأأأأأواد:)البيضأأأأأأاويقأأأأأأال،(٣)(ي شأأأأأأِ

 (.٤)"تنبتلحجريةفإنهامكة،







  

 

٨٠سورةاإلسراء-١
٥/١٩٣البرموسيتفسيره-٢
٣٧سورةإبراهيم-٣
٣البيضاويتفسير:-٤
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 بناء الكعبة المشرفة  -المبحث الثالث:

 15   -: ودعوته الكريمة إبراهيم  سيدنا بناء: أوال 

قأأدالمكرمأأةمكأأةلتأسأأيساألولأأىالمرحلأأةالشأأريفةللكعبأأةهللاإبأأراهيمسأأيدنابنأأاءيعأأد

عّإ ذِ:)تعأأأالىقأأأالالبنأأأاء،ذلأأأكالكأأأريمالقأأأرآنذكأأأر يمّي ِرفأأأ  اه  ر  د إ بأأأِ اعأأأ  ن اِلق و  ت مأأأ  اِلب يأأأِ

يلّ اع  م  إ سأأِ او  بَّنأأ  لِر  ات ق بأأَّ نأأَّ ك ۖم  يعّأ نأأت إ نأأَّ م  يمّالسأأَّ إبأأراهيمنبيأأهتعأأالىهللاأمأأرفلمأأا،(١)(اِلع لأأ 

سأأيدناوكأان-هأاجر وأمأهبإسأماعيلالحأأرامالبيأتموضأعإلأىالشأاممأنيخأرجأنالغأه

ومعأأالمالبيأأتموضأأع علأأىيدلأأهجبريأألسأأيدنامعأأهخأأرج-طفأأالآنأأذاكإسأأماعيل

لهأأميقأأالنأأاسوبهأأا(٣)وسأأمرسأألممأأن(.٢)عضأأاءآنأأذاكوكانأأت بلغهأأافلمأأاالحأأرم،

. (٤)مدرةحمراءيومئذوالبيتحولهافيمامكةمنخارجالعماليق

نعأأم،:قأأال؟(٥)أضأأعهماأنأمأأرتأهاهنأأا:لأأهجبريأأللسأأيدناهللاإبأأراهيمسأأيدنافقأأال

(٦)".الشامإلىانصرفثمالحجر،موضعفيالإبراهيمسيدنافأنزلهما

"نأأأأبيبأأأأريفوجأأأأدهإسأأأأماعيلإلأأأأىجأأأأاءالبيأأأأتيبنأأأأيأنتعأأأأالىهللاأمأأأأرهفلمأأأأا

والولأأأأدبولأأأأدهالوالأأأأديصأأأأنعكمأأأأافصأأأأنعاإليأأأأه،قأأأأامرآهفلمأأأأازمأأأأزممأأأأنقريبأأأأة

:قأأأالبأأأأمر،أمرنأأأيقأأأدوهللاإنإسأأأماعيليأأأا:إبأأأراهيم سأأأيدناقأأأالثأأأمبوالأأأده،

قأأأدتعأأأالىهللافأأأإن:قأأأالوأعينأأأك،:قأأأال؟وتعيننأأأي؟:قأأأالأمأأأرك،فيمأأأاربأأأكفأأأأطع

البيأأأت،مأأأنالقواعأأأدإبأأأراهيمرفأأأعذلأأأكفعنأأأدهاهنأأأا،بيتأأأالأأأهأبنأأأيأنأمرنأأأي

يناولأأأه،وإسأأأماعيليبنأأأيشأأأرعثأأأمآدم،بنأأأووضأأأعهالأأأذياألسأأأاسعأأأنفكشأأأف

هاهنأأأأاأضأأأأعهحجأأأأرافأأأأالتمساذهأأأأب:إلسأأأأماعيلقأأأأالالحجأأأأرموضأأأأعبلأأأأ فلمأأأأا

رجأأأعفلمأأأااألسأأأود،بأأأالحجرجبريأأألوجأأأاءإسأأأماعيل،فأأأذهببأأأه،النأأأاسليهأأأدي

علأأأىيتكأأأللأأأممأأأنعنأأأدمأأأن:قأأأالالحجأأأر؟هأأأذالأأأكأيأأأنمأأأن:ألبيأأأهقأأأالإسأأأماعيل

 (٧( .وبنائكبنائي

 

١٢٧ةايةسورةالبقر-١
(١٣/٥١٦العضاء.شكرلهشوك.ابنمنظور.لسانالعربمادة)عضة(-٢
١٢/٢٩٦السلم.نوعمنالعضاة.ابنمنضور.لسانالعرب.مادة)سلم(-٣
٥/١٦٢المدر:قطعالطيناليابس.ابنمنضور.لسانالعرب.مادة)مدر(-٤
ايسيدنااسماعيلوالسيدةهاجر)عليهمالسالم(-٥
٥٦-٤٥ -١اخبارمكةوماجاءفيهامناآلثار.الزرقي.ابوالوليدمحمدبنعبدهللابناحمد.ج-٦
٦٢-١/٥٨الزرقي.اخبارمكة:-٧
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بعأأأضفأأأو بعضأأأهابحجأأأارةاغأأأهإبأأأراهيمسأأأيدنابناهأأأافقأأأدبنائهأأأاصأأأفةوأمأأأا(

عميقأأأةحفأأأرةدخلهأأأامأأأنيمأأأينعلأأأىباطنهأأأافأأأيوحفأأأروجأأأ ،طأأأينغيأأأرمأأأن

أذرع،ثالثأأأةعمقهأأأاوكأأأانلهأأأا،خزانأأأةتكأأأونإليهأأأايهأأأد مأأأافيهأأأايلقأأأىكأأأالبئر

البأأأابلمكأأأانتأأأركوإنمأأأاغيأأأره،أوخشأأأبمأأأنبابأأأاولسأأأقفاللكعبأأأةيجعأأألولأأأم

:فقأأأطركنأأأينلهأأأاجعأأألوقأأأدالبيأأأت،وجأأأهعلأأأىللدللأأأةالشأأأرقيجأأأدارهافأأأيفتحأأأة

بأأألالحجأأأرجهأأأةمأأأنأركانأأأالهأأأايجعأأألولأأأماليمأأأاني،والأأأركناألسأأأود،الأأأركن

سأأأيدنابنأأأاءكأأأانوقأأأدالحجأأأر،كجأأأداردائأأأرةنصأأأفهيئأأأةعلأأأىمأأأدورةجعلهأأأا

ولبنأأأأانتأأأأاء،يزوطأأأأورسأأأأيناء،طأأأأورمأأأأن:جبأأأأالخمسأأأأةمأأأأنللكعبأأأأةإبأأأأراهيم

وجعأأأألالجبأأأأال،تلأأأأكمأأأأنبالحجأأأأارةتأتيأأأأهالمالئكأأأأةوكانأأأأتوحأأأأراء،والجأأأأودي،

لغنمأأأهزربأأأا فكأأأان،إسأأأماعيلغأأأنمتقتحمأأأهأراكمأأأنشأأأايعرجنبهأأأاإلأأأىالحجأأأر

فأأأأياألرضمأأأأنارتفاعأأأأهوجعأأأألمبأأأأوب،وغيأأأأرباألرض.لصأأأأقةالبأأأأابوجعأأأأل

وثالثأأأأينإثنأأأأينفيأأأأهالأأأأذيوجههأأأأاجأأأأدارعأأأأرضوجعأأأألأذرع،تسأأأأعةالسأأأأماء

الجأأأأداروعأأأأرض،ذراعأأأأاوثالثأأأأينواحأأأأدالأأأأهالمقابأأأألالجأأأأداروعأأأأرضذراعأأأأا،

16(١().ذراعاعشرينلهالمقابل

البنيأأأانارتفأأأعالبيأأأتيبنأأأيإبأأأراهيمسأأأيدناكأأأانلمأأأافإنأأأهالقأأأهإبأأأراهيممقأأأاموأمأأأا

عليأأأهيقأأأومفكأأأانالحجأأأرهأأأذاإسأأأماعيلسأأأيدناإليأأأهفقأأأربتناولأأأه،عليأأأهوشأأأق

قأأأأدميأثأأأأرفبقأأأأيآيأأأأةيجعلأأأأهأنهللافأأأأأرادالبيأأأأت،نأأأأواحيفأأأأيويحولأأأأهويبنأأأأي

(٢فيه)إبراهيمسيدنا



 بيت  أول 

ل إ نَّ)تعأأأأالىقأأأأالواألوليأأأأة،السأأأأبقفضأأأألالحأأأأرامالمسأأأأجدحأأأأازوقأأأأد ت أ وَّ ب يأأأأِ

ع  ّوضأأأأ  اس  يل لنأأأأَّ ذ  ة ل لأأأأَّ اب ب كأأأأَّ كأأأأ  د  ّمب ار  هأأأأّ ين و  ال م  أقأأأأوالعأأأأدةوللمفسأأأأرين(٣()ل ِلعأأأأ 

مأأأأاأولإن:)مجاهأأأأدقأأأأولمنهأأأأاالطبأأأأري،نقلهأأأأا"بيأأأأتأول"بقولأأأأهالمأأأأرادفأأأأي

أمأأأأا:)السأأأأديقأأأأالحأأأأينفأأأأي،(٤()تحتهأأأأامأأأأناألرضدحأأأأاثأأأأمالكعبأأأأةهللاخلأأأأق

 

١٥-١٣....فيرحابالبيتالحرام.المالكي.محمدبنعلوي. ٦٤-١/٦٣اخبارمكة.الزرقي.-١
٣٦-٢/٣٣اخبارمكة.الزرفي-٢
٩٦سورةآلعمران-٣
.٤/٨الطبري.تفسير:-٤
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خلأأأأقفلمأأأأااألرضعلأأأأىزبأأأأدةوكانأأأأتمأأأأاءاألرضكانأأأأتيأأأأومفإنأأأأهبيأأأأت،أول

وفأأأأأي(١()األرضفأأأأأيوضأأأأأعبيأأأأأتأولفهأأأأأومعهأأأأأا،البيأأأأأتخلأأأأأقاألرضهللا

:الطبأأأأريقأأأأالثأأأأم(٢()تيأأأأبقبلأأأأهيوضأأأأعلأأأأم:)وقتأأأأادةمجاهأأأأدعأأأأنروايأأأأة

وضأأأعوهأأأد مبأأأاركبيأأأتأولإنفيأأأهثنأأأاؤهجأأألقأأأالمأأأاذلأأأكمأأأنوالصأأأواب)

فيأأأههللالعبأأأادة:أيللنأأأاس،وضأأأعبيأأأتأولإن:ذلأأأكومعنأأأىببكأأأة،للأأأذيللنأأأاس

هللتعظيمأأأاالطأأأائفينوطأأأوافنيالناسأأأکلنسأأأكومابأأأابأأأذلكيعنأأأي:وهأأأد مبأأأارك

(٣()ببكةللذيله،وإجالل

أولفهأأأأأيمكأأأأة،أرض:أيالبيأأأأأت،موضأأأأع":بيأأأأتأول"بقولأأأأأهأريأأأأدإن:قلأأأأت

وإن،"القأأأأر أماسأأأأممعنأأأأىشأأأأرحفأأأأيمأأأأركمأأأأاهللاخلقأأأأهاألرضمأأأأنموضأأأأع

 17.هللالعبادةوضعبيتاولحينئذالمعنىفيكون"الكعبة"بالبيتأريد

 البينات اآليات

ات ف يأأأه و:قولأأأهبيتأأأهعلأأأىوتعأأأالىسأأأبحانهبأأأهأثنأأأيوممأأأا ات آيأأأ  امّب ي  نأأأ  قأأأ  يم م  اه  ر  إ بأأأِ

نِ مأأأ  هّو  لأأأ  ان د خ  اكأأأ  نأأأ  َّ آم   ّ ىو  ع لأأأ  اس  ت حأأأ   النأأأَّ ن اِلب يأأأِ ت ط اع مأأأ  ه اسأأأِ ب يال إ ل يأأأِ نِسأأأ  مأأأ  و 

ر  إ نَّك فأأأ  ي ّللاَّ فأأأ  ن غ نأأأ  ين عأأأ  ال م  هللاقأأأدرةمأأأنعالمأأأاتفيأأأه:)الطبأأأريقأأأال(٤")اِلعأأأ 

قأأأأامالأأأأذيالحجأأأأرفأأأأيإبأأأأراهيمخليلأأأأهقأأأأدمأثأأأأرمأأأأنهنإبأأأأراهيم،لأأأأهيخلآثأأأأارو

بنأأأاءمأأأنأنأأأهظأأأاهرةدللت:أي،"نأأأاتيباتيأأأآ:)"كثيأأأرابأأأنوقأأأال،(٥()عليأأأه

معنأأأأىفأأأأيأقأأأأوالثالثأأأأةالطبأأأأريوذكأأأأر(٦()وشأأأأرقهعظمأأأأةهللاوأنإبأأأأراهيم،

 :منهاالبينات،اآليات

 .الحراموالمشعرإبراهيممقامأنها-أ

 (٧(واتخذوامنمقامابراهيممصلى((قولهتعالىإبراهيم،مقام-ب

 .وحدهإبراهيممقام-ج

 
٤/٨الطبري.تفسير-١
٤/٨٩القرطبي.تفسير-٢
٤/٨الطبري.تفسير-٣
٩٧سورةآلعمران-٤
٤/١١الطبري.تفسير-٥
٤/١٣٥ابنكثيرتفسير-٦
١٢٥سورةالبقرة-٧
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الحجأأأأأرمنهأأأأأاوأنمجتمعأأأأأة،اآليأأأأأاتتلأأأأأكأحأأأأأدهأأأأأوالمقأأأأأامأنرجأأأأأحثأأأأأم

لكننأأأأاإبأأأأراهيممقأأأأامهأأأأوالإبأأأأراهيمسأأأأيدناقأأأأدميوموضأأأأع:قلأأأأت(١)(.والحطأأأأيم

ذلأأأأكارتقأأأأىعنأأأأدماإبأأأأراهيمسأأأأيدناألنمقأأأأام كلأأأأهالبيأأأأتأنالقأأأأولنسأأأأتطيع

قأأأام:أيجميعأأأا،ليتمهأأأاالبيأأأتحأأأولبأأأهدارالحجأأأرفأأأإنالبيأأأتبنأأأاءليأأأتمالحجأأأر

 .األخيرموضعهفياستقرثمجميعا،البيتجهاتفيعليه

 ومنهأأأااألسأأأود،الحجأأأرومنهأأأاإبأأأراهيم،مقأأأامفمنهأأأاكثيأأأرةالبينأأأاتاآليأأأاتإنثأأأم

مأأأأأواطنهأأأأأيإذوالميأأأأزاب،والحجأأأأأر،والمسأأأأأتجار،والملتأأأأزم،اليمأأأأأاني،الأأأأركن

 .بينةواضحةاإلجابةهللامنوجدفيهادعاومنللمغفرة،

آيأأأأاتعأأأأدةعلأأأأىانطأأأأوتعظيمأأأأةآيأأأأةألنأأأأهبالأأأأذكر خأأأأ المقأأأأامأنويبأأأأدو

(٢(هيالعلماء، ذكرها

.آيةالصخرةفيالشريفتينالقدمينأثر-1

.آيةالكعبين،إلىفيهاوغوصهما-٢

.آيةبعض،دونالنوعهذاوإلنه-٣

وكأأأذلكآيأأأة،بالبنأأأاءارتفأأأعحأأأينالسأأأماءفأأأيالخليأأألإلبأأأراهيمالمقأأأاموارتفأأأاع-4

.جبلكأطولكانحتىبالح لألذانعالهحين

18.آيةالزمانمرعلىوإبقاؤه-و

.آيةعدائهم،وشدةكثرتهممعاألعداءمنالسنينألوفوحفظه-:

.آيةنبوته،علىودليلالفاإلبراهيممعجزةالمقام-٧

المقأأأأام،خلأأأأفوسأأأأاجدراكأأأأعوقأأأأائممأأأأناللحظأأأأاتمأأأأنلحظأأأأةتخلأأأأولأنأأأأه-٨

.آية

مأأأنوذلأأأكنأأأوره،مأأأنشأأأيءأصأأأابهالبصأأأيرةبعأأأينإليأأأهنظأأأرمأأأنأنومنهأأأا:قلأأأت

 إبراهيمسيدناقدميبركة

 

.٤/٨الطبري.تفسير-١
١٤٩-١٤٧. ٦.طسائدبكداش.فضلالحجراألسودومقامإبراهيم-٢
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  19 إبراهيم سيدنا دعوات:  ثانيا -

فيماكلهاإجابتهاظهرتوقددعوات،عدةلمكةدعاإبراهيمسأأأأيدناأنالكريمالقرآنلناذكر

 :وأهمهاالمكرمة،مكةأرضعلىبعد

كانتولماوالعباد،البالديصأألحماكلأنبياءهتعالىهللاألهملقد:وحراماآمنابلداتكونأن-1

فيإلشأأأأهأايمعأاتتيسأأأأر ولبهأا،إلالبلأدانتنهضولهللا،يمنحهأامزيأةأعظماألمنمنحأة

:بقولأأهوأهلهأأالمكأأةالفأأتإبراهيمسأأأأيأأدنأأابهأأادعأأادعوةأولكأأانأأتفقأأدأفيأأائهأأا،

ب  ) ذ ااِجعأ لِر  نأ ااِلب لأ د ه ذ أنربهإبراهيمدعامكأة،:هنأابالبلأدوالمراد:الشأأأأوكانيقال(١)..(آم 

انتفىإذاألنأهبعأده،المأذكورةالمطأالأبسأأأأأائرعلىاألمنطلأبوقأدمأمن،ذا:أيآمنأا،يجعلأه

هألمكأةفيالعلمأاءاختلفوقأد (٢ا()والأدنيأالأدينأمورمنلشأأأأيءاإلنسأأأأأانيفرغلماألمن

 (٣(قولينعلىكذلك قبلهكانتأوإبراهيمبسؤالآمناحرماصارت

المثالتوسأأائر والزلزلالخسأأوفومنالمسأألطين،الجبابرةمنحرمةتزللمأنها:أحدهما

أهلهأابأهصأأأأأارمأالهأاوالهيبأةتعظيمهأامنالمتمردةالنفوسفيوجعألبأالبالد،تحألالتي

علىالعظيمأةالعالمةمنسأأأأبحأانهفيهأاجعألولقأدالقر ،أهلمنغيرهممنباألمنمتميزين

ينفرولالصأيد،الكلبفالوالصأيد،الكلبفيهافيجتمعفيها،الصأيدأمرمنشأوهدماتوحيده

 (٤(والهربالنفورإلىوعادعليهالكلبعداالحرممنخرجاإذاحتىمنه،

آمنا،حرما صأأأارتبدعوتهوإنالبالدكسأأأائرإبراهيمدعوةقبلحاللكانتمكةإن:والثاني

 .حاللكانتأنبعدأمناهللارسولبتحريمالمدينةصارتكما

هذاإن:»مكة رسأأأولقالقال،عنهماهللارضأأأي)عباسابنبحديثاألولىالمقالةأهلاحت 

القيامة،يومإلىتعالىهللابحرمةحرامفهوواألرضالسأأماواتخلقيومتعالىهللاحرمهالبلد

إلىهللابحرمأةحرامفهونهأار،منسأأأأأاعأةإللييحألولمقبلي،ألحأدالقتأالفيأهيحأللموإنأه

خالها،يختليولعرفهامنإللقطتهتلتقطولصأيده،ينفرولشأوکهيعضأدلالقيامة،يوم

فأقأأأالوبأيأوتأهأم،لأقأيأنأهأمفأأأإنأأأهاألذخأرإلهللارسأأأأأولبأأأابأأأهالأعأبأأأاسفأقأأأال إل

  (٥)األذخر«

 

٣٥سورةإبراهيم-١.
٣/٨١المناوي.فتحالقدير-٢
٨١-٢/٨٠هؤلءقولنوتوجيهكلمنهما.القرطبي.-٣
٩١. ١الجصا .احمدبنعليالرازي.احكامالقرآن.ج-٤
٢/٩٦٨ومسلم:الصحيح١٧٣٦رقم٢/١٦البخاري:الصحيح-٥
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هللاعلأأأأمبسأأأأابقإخبأأأأاراألولألنالحأأأأديئين،بأأأأينتعأأأأارضول:)عطيأأأأةابأأأأنقأأأأال

:والثأأأاني.بإيمأأأانالقطأأأرعمأأأارةوأوقأأأاتآدمعأأأدةالحرمأأأةوكأأأونوقضأأأائه، فيهأأأا

األولالقأأأأولوكأأأأانالأأأأدثور،بعأأأأدذلأأأأكوإظهأأأأارلحرمتهأأأأاإبأأأأراهيمبتجديأأأأدأخبأأأأار

بإسأأأنادالمأأأؤمنينعلأأأىمكأأأةحرمأأأةبتعظأأأيمإخبأأأاراالفأأأتحيأأأومثأأأانيالنبأأأيمأأأن

محالأأأةوللنفسأأأهمثأأأالالمدينأأأةذكأأأرعنأأأدإبأأأراهيموذكأأأرتعأأأالى،هللاإلأأأىالتحأأأريم

مسأأأأابقوفضأأأأائهنافأأأأذومأأأأنتعأأأأالىهللاقبأأأألمأأأأنأيضأأأأاهأأأأوالمدينأأأأةتحأأأأريمأن

بأأأأذلكالخلأأأأقهللايتعبأأأأدفلأأأأمحرامأأأأامكأأأأةكانأأأأت:)الطبأأأأريوقأأأأال،(١()علمأأأأه

20(.٢)(فحرمهاإبراهيمسألهحتى

 

التأأأأأيالرحمأأأأأاتهللاإبأأأأأراهيمسأأأأأيدنارأ ولمأأأأأا:األفئأأأأأدةمهأأأأأو تصأأأأأبحأن-٢

ربأأأهدعأأأاالخيأأأرذلأأأكالمأأأؤمنينيفأأأوتلأنعلأأأىحريصأأأاوكأأأانمكأأأةعلأأأى تتأأأزل

مِ):بقولأأأه ِيه  يإ لأأأ  و  ت هأأأِ اس  النأأأَّ ن  د ة مأأأ  ِلأ ِفئأأأ  :ومجاهأأأدعبأأأاسابأأأنقأأأال(٣()ف اِجعأأأ 

والهنأأأأأدوالتأأأأأركوالأأأأأرومفأأأأأارسعليأأأأأهلزدحمأأأأأت. "الناسأقنأأأأأدة"قأأأأأاللأأأأأو»

فقولأأأأهالمسأأأألمون،فهأأأأمالنأأأأاسمأأأأنقأأأأالولكأأأأنوالمجأأأأوس،والنصأأأأار واليهأأأأود

:البروسأأأويوقأأأال(٤()البيأأأتزيأأأارةإلأأأىوتحأأأنإلأأأيهمتحأأأن:أي،"إلأأأيهمتهأأأوي

محمأأأأدحسأأأأينالشأأأأي وقأأأأال،(٥()محبأأأأةنحأأأأوهموتطيأأأأرشأأأأوقا،إلأأأأيهمتسأأأأرع)

فأأأأيأسأأأأرعإذا:هويأأأأةيهأأأأويهأأأأو :يقأأأأالوودادا،شأأأأوقاإلأأأأيهمتسأأأأرع:)مخلأأأأوف

 (٦ك()يريد:أينحوك،يهويفالنرأيت:تقولكماتريدهم،أوالسير،

 

  

 

.٣٤٩. ٣.ج١...المقدسي.ابوعبدهللامحمدبنمفلح.ط٢/٨١القرطبيتفسير:-١
١/٥٤٣الطبري:تفسير-٢
٣٧سورةإبراهيم-٣
٩/٢٤٥القرطبي:تفسير-٤
٤/٤٢٧البروسوي.روحالبيان.-٥
٣٣١. ٣صفوةالبيانلمعانيالقرآن.طحسنينمحمدمخلوف.-٦
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أنتجبأأىإليهأأاالثمأأرات:كانأأتمكأأةالمكرمأأةعبأأارةعأأنوادغيأأرذيزرعفأأدعا-3

ات  ر  الثَّمأأ  ن  ِممأأ  اِرّزِقهأأّ (قأأالالبروسأأوي:)مأأنأنواعهأأا١()لهأأاسأأيدناإبأأراهيم،بقولأأه:)و 

بأأأنيجعأألبقأأربمنأأهفأأر يحصأألفيهأأاذلأأك،أويجبأأيإليأأهمأأناألقطأأارالبعيأأدةوقأأد

هيجتمأأأعفيأأأهالفواكأأأهالريعيأأأةوالصأأأيفيةوالخريفيأأأةفأأأييأأأومحصأأألكالهمأأأاحتأأأىإنأأأ

(وقأأالالشأأي عبأأدالكأأريمالمدرسأأةمأأنالمأأراتالتأأيتجلأأبإليهأأامأأنالنقأأود٢واحأأد()

المعدنيأأأة:الأأأذهبوالفضأأأةواألقأأأواتواألدهأأأانواأللبسأأأةوالفأأأرشوالمأأأواعينوسأأأائر

21(٣األشياءالمحببةللناس()

 

األهأأل التركيأأةوالحكمأأة:بعأأدأنأتأأمسأأيدناإبأأراهيمهللادعواتأأهأنيبعأأثفيهأأانبأأي-4

مكةجعألختامهأامسأكةحأيندعأاأنتكأونمكأةمبعأثنبأيعظأيميجمأعلهأابأينخيأري

ا-إنأطأأاعوه-الأأدنياواآلخأأرة،فيصأألحظأأواهرأهلهأأاكمأأايز أأيبأأواطنهم بَّنأأ  فقأأال:)ر 

ِنّهِمي تِلأأّ مأأ  ول  سأأّ ِمر  يه  ِثفأأ  اِبعأأ  و  ت  أ نأأِ ك  ِمۚإ نأأَّ يه  ك   ز  يأأّ ة و  ِكمأأ  اِلح  و  اب  تأأ  ّماِلك  يّع ل  ّمهأأّ و  ك  ِمآي اتأأ  ِيه  وع لأأ 

يّم() كأأأ  يأأأّزاِلح  (قأأأالالبروسأأأوي:)"فأأأيهم"،أي:فأأأيجماعأأأةاألمأأأةالمسأأألمةمأأأن٤اِلع ز 

أولدنأأا،"رسأأولمأأنهم"،أي:مأأنأنفسأأهم،فأأإنالبعأأثفأأيهمليسأأتلزمالبعأأثمأأنهم،فهأأو

(،٥لأذيأجيأأببأهدعوتهمأأا،رويأنأأهقيأللأأه:قأأداسأتجيبلأأكوهأأوفأيآخأأرالزمأأان()ا

وقأأالالشأأوكاني:)وقأأدأجأأابهللاإلبأأراهيمالهأأذهالأأدعوةفبعأأثفأأيذريتأأهرسأأولمأأنهم

 (٦وهومحمد()

وقأأدذكأأررسأأولهللابأنأأههأأوالمشأأارإليأأهبأأدعوةسأأيدناإبأأراهيمهللا،عأأنالعربأأاضبأأن

وانآدملمنجأأدلفأأيطينتأأه،نيأأيقأأالرسأأولهللا:إنأأيعنأأدهللالخأأاتمالنبسأأاريةقأأال،

(٧وسأنبئكمبأولذلك:أنادعوةأبيإبراهيم...()



 


٣٧سورةسورةإبراهيم-١
٤/٤٢٧البروسوي.روحالبيان.-٢
١٠/٦٣المدرس.تفسير:ج-٣
١٢٩سورةالبقرة-٤
١/٢٣٤البروسويتفسير:-٥
١/١٤٤الشوكاني.تفسير:-٦
٨٦/ ٦....والبخاري.محمدبنإسماعيل.التاري الكبير.ج١٢٧/ ٤ابنحنبل.المسند:ج-٧
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 اإلسالم قبيل للكعبة قريش  بناء

عأامبعأدوذلأكالجاهليأة،فأيقأريشيأدعلأىبناؤهأاأعيأدأنإلأىحالهأاعلأىالكعبةبقيت

امأأرأةمحاولأأةعأأننأأت بالكعبأأة،كبيأأرحريأأقحأأدثإذ(١)عامأأا ثالثأأينبحأأواليالفيأأل

أجأأزاءحطأأمسأأيلجأأاءثأأمالبنأأاء،وضأأعفالنأأارفاشأأتعلتالكعبأأةتبخيأأرقأأريشمأأن

دخلوالأنواتفقأأوابناءهأأا،قأأريشفأعأأادتالكعبأأة، فقصأأرتطيبأأا مأأالإلبنائهأأافأأييأأّ

رفعأأواأنهأأمبنأأائهممميأأزاتومأأنأمتأأار ثالثأأةالحجأأرجهأأةمأأنفأأأخرجواالنفقأأةبهأأم

لهأأذاالمقابأألالخلفأأيالبأأابوسأأدواأرادوهمأأنالكعبأأةليأأدخلالمطأأافمسأأتو مأأنالبأأاب

بنأأاءورفعأأواالحطأأيم،فأأياألمطأأارميأأاهيسأأكبميزابأأا لهأأاوجعلأأواالكعبأأةوسأأقفواالبأأاب

مأأنيبلأأ وكأأانمحمأأد،النبأأيحضأأرهوقأأدمتأأر،4.32كأأانأنبعأأدمتأأر8.64الكعبأأة

فأأيقأأريشأرادتولمأأاالعمأأل،فأأيأعمامأأهالشأأريفةبنفسأأهوشأأاركسأأنة35حينهأأاالعمأأر

بينهأأا،فيمأأاقأأريشبطأأوناختصأأمتمكانأأهفأأيلتضأأعهاألسأأودالحجأأرترفأأعأنالبنأأاءهأأذا

يخأأرجرجأألأولبيأأنهميحكأأمأنعلأأىاصأأطلحواثأأمالحأأرب،بيأأنهمتقأأعكأأادتحتأأى

الحجأأريجعلأأواأنبيأأنهمفقضأأىخأأرجمأأنأولهللارسأأولفكأأانالسأأكة،هأأذهمأأنعلأأيهم

فوضأأعهمحمأأدارتقأأىثأأمفرفعأأوهالقبائأألزعمأأاءيرفعأأهثأأم(كسأأاءأي)مأأرطفأأياألسأأود

بأأأأينحروبأأأأا تسأأأأببكأأأأادتالتأأأأيالمشأأأأكلةبأأأأذلكفحأأأألمكانأأأأه،الشأأأأريفةبيأأأأده

الرسأأأولأجأأدادأحأأأدوهأأوكأأأالببأأنقصأأيأنأيضأأأانشأأيرأنويجأأأب.قأأريشقبائأأل

قبأألوذلأأكالنخيأأل،وجريأأدالأأدومبخشأأببسأأقفهاقأأامحيأأثالكعبأأة،سأأقفمأأنأولمحمأأد

22(٢).طويلبزمنللكعبةقريشبناء

 الزبير بن هللا عبد  بناء

فأأيشأأبالأذيالحريأأقمأنأصأأابهابعأدماالكعبأأةبنأاءأعيأأدالزبيأربأأنهللاعبأدعهأأدوفأي

عبأأدمأأعنزاعأأهفأأيلمكأأةمعاويأأةبأأنيزيأأدحصأأارأثنأأاءبأأالمنجنيق،رميأأتبعأأدماالكعبأأة

بأأأنيزيأأأدمبايعأأأةرفأأأضالزبيأأأربأأأنهللاعبأأأدأنهأأأوالحصأأأاروسأأأببالزبيأأأر،بأأأنهللا

بأأنمسأألمبقيأأادةالمدينأأةإلأأىجيشأأا يزيأأدفأرسأألالمدينأأةفأأيمعأأهالزبيريأأونوثأأارمعاويأأة

قيأأادةفأأيفخلفأأه(٣)إليهأأا،يصأألأنقبأألتأأوفيولكنأأهمكأأةإلأأىاتجأأهثأأمودخلهأأاعقبأأة،

لفترة،مكةحاصرالذيالنميربنالحصينالجيش

 

٢٢١ ١جالسهيليالنف،الروض-١  
١٩٢ ١جالصالحييوسفبنمحمدالعباد،خيرسيرةفيوالرشادالهد سبل-٢  
٢٩٥ ٢جالمسعوديالذهبمروج-٣  
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أخأأذثأأمقعيقعأأان،وجبأألقبأأيسأبأأيجبأألعلأأىيسأأيطرأنالحصأأيناسأأتطاعوبالفعأأل

المسأأجد،فأصأأيببأأالمنجنيقالمسأأجدداخأألمتحصأأنينكأأانواالأأذينوأتباعأأهالزبيأأريرمأأي

وضأأأعفالكعبأأأة،فاحترقأأأتبالنأأأارالمسأأأجدرمأأأىبأأألبأأأذلكالحصأأأينيكتأأأفولأأأم

23(١)يزيدتوفيأنبعدالشامإلىعادالحصينولكنبنائها،

إمأأا:أمأأرانأمامأأهكأأانهأأأ64سأأنةالمسأألمينعلأأىخليفأأةالزبيأأربأأنهللاعبأأدمبايعأأةبعأأد

علأأىبنائهأأاوإعأأادةالكعبأأةهأأدمفقأأرربنائهأأا،يعيأأدثأأميهأأدمهاأنأوالكعبأأةيأأرممأن

فيأأهيقأأولحأأديثا المأأؤمنينأمعائشأأةخالتأأهمأأنسأأمعقأأدكأأانلمأأاإبأأراهيم،،النبأأيقواعأأد

حداثأأةلأأولوأنأأهبهأأمقصأأرتأمأأوالهمألنالكعبأأةبنأأاءمأأننقصأأواقأأريشأنمحمأأدالنبأأي

مأأنويخرجأأواأحأأدهمامأأنالنأأاسليأأدخلبأأابينلهأأاوجعأألبنائهأأاألعأأادباإلسأأالمقأأريش

قواعأأدعلأأىلتكأأونبنائهأأافأأيوزادالنحأأوهأأذاعلأأىالكعبأأةبنأأاءهللاعبأأدفأعأأاد.اآلخأأر

ارتفاعهأأاوكأأان.األرضمسأأتو علأأىبأأابينلهأأاوجعأألإبأأراهيمعهأأدفأأيالقأأديمالبنأأاء

للأأدخولشأأرقي)بأأابينلهأأاجعأألكمأأاذراعأأينجأأدرانهاوعأأرضذراعأأا وعشأأرونسأأبعة

التوسأأعةهأأذهتمأأتوقأأدالحأأرام،المسأأجدبتوسأأعةالزبيأأرابأأنقأأامكمأأا،(للخأأروجوغربأأي

مسأأاحتهوبلغأأتالمسأأجدمسأأاحةمأأنوضأأاعفتهجريأأة،والسأأتينالخامسأأةالسأأنةفأأي

(٢).مربعمترآلفعشرة

















 

٣٣١ ١جالصفياءوطبقاتالولياءوحلية٨١ ٤جالطبري،الصحيحتاري وضعيفصحيح-١  
١٩٩ ١جمكةاخبار-٢  
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مة   ات   الخ 

يحتأأويوالأأذيالبحأأثهأأذابإعأأدادالقيأأامإلأأىوفقنأأاألنونشأأكرههللانحمأأدالختأأاموفأأي

-:وأبرزهاالنقاطمنالكثير

السأأالموأتأأمالصأأالةأفضأألعليأأهاألنأأامسأأيدومولأأدالحأأرام،هللابلأأدالمكرمأأةمكأأة-١

وإليهأأاهأأاجروأبيأأهإسأأماعيلواألواه،إبأأراهيمالخليأألوحأأرمهللا،رحمأأاتتنأأزلمحأأط

.والهواجرالقرفيقصدهاوعذبالمحاجر،وترنوالقلوبتهفو

وقبيلتأأهالمعظمأأةقبلتأأهوفيهأأاملتأأه،إلأأىودعأأابدعوتأأه،محمأأدسأأيدناصأأدعفيهأأا-٢

.المفخمة

يأأدخلهالثأأماآلمأأال،وتتحقأأقالأأدعواتتسأأتجاببقاعهأأاوفأأيالرحأأال،تشأأدإليهأأا-٣

جعلهأأا.ملأأكإلفقيأأرعظمهأأاومأأاهلأأك،إلجبأأارإليهأأاأسأأاءمأأا.الأأدجالولالطأأاعون

عامكلفيالمسلمونإليها.الفرضأوجبمنحجهاوجعللألرض،مركزاهللا

زمأأزمالمبأأاركمائهأأاومأأنيطوفأأون،وبكعبتهأأاويلتأأون،يكبأأرونأرجائهأأاوفأأييحجأأون،

الحنأأونکأأاألماحتضأأنتهممنهأأااقتربأأوافأأإذاينفكأأون،لإليهأأاالشأأو وعأأنيتضأألعون،

ومنهأأاويسأأعد،يهنأأأقبلأأهمأأنالأأذياألسأأود،الحجأأركعبتهأأاأركأأانفمأأنهأأائمون،فهأأم

األمانيوتتحققالرغائبعندهنالالذياليماني،الركن

غايأأأةحجونهأأأاوفأأأيضأأأمن،إلمسأأألمفيهأأأامأأأاتومأأأاأمأأأن،إلخأأأائفدخلهأأأامأأأا-٤

تعطأأأرتبهأأأا(عنهأأأاهللارضأأأي)الكبأأأر خديجأأأةالسأأأيدةالمأأأؤمنينأمإنهأأأاالبشأأأر ،

أدلء،الخيأأرعلأأىوأئمتهأأافقهأأاء،وعلماؤهأأاعلمأأاء،أهلهأأاعأأوام.والحجأأونمكة.شأأعاب

.أتقياءوشبابها
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 المصادر والمراجع 

.الكريمالقران-١

القأأرآن،غريأأبتفسأأيرفأأيالتبيأأانالهأأائم،محمأأدبأأنأحمأأدالأأدينشأأهابالمصأأري،(٢)

.١ج:القاهرةبطنطا،للتراثالصحابةدار،1طالدابولي،أنورفتحي.د:تحقيق

:تحقيأأقالتنبيأأه،ألفأأاظتحريأأر،(أه676:ت)شأأرفبأأنيحيأأیزکريأأاأبأأوالنأأووي،(3)

.أه١٤٠٨دمشقالقلمدار،1طالدقر،الغنيعبد

الدينيأأأة،والوليأأأاتالسأأألطانيةاألحكأأأاممحمأأأد،بأأأنعلأأأيالحسأأأنأبأأأوالمأأأاوردي،(4)

والنشأأرللطباعأأةاألرقأأمأبأأيبأأناألرقأأمدارشأأركةحيأأاوي،الأأرحمنعبأأدنبيأأل:تحقيأأق

.بيروتوالتوزيع،

:بيأأروتالمعرفأأة،دار،1طواللغأأات،األسأأماءتهأأذيبشأأرف،بأأنيحيأأیالنأأووي،(٥)

٣ج

ألحكأأأامالجأأأامع،(ه١٧١:ت)األنصأأأاريأحمأأأدمحمأأأدهللاعبأأأدأبأأأوالقرطبأأأي،(٦)

.١:ج:بيروتالعلمية،الكتبداربيضون،عليمحمدمنشورات.٥طالقرآن،

الفکأأر،دار،1طالقأأرآن،آيتأويأألعأأنالبيأأانجأأامعجريأأر،بأأنمحمأأدالطبأأري،(٧)

.٤ج:أه١٩٠٥بيروت،

:تحقيأأقالحأأديث،غريأأبفأأيالفأأائق،(أه٥٣٨:ت)عمأأربأأنمحمأأودالزمخشأأري،(٨)

.١جبيروت،المعرفة،دار،٢طإبراهيم،الفضلأبيومحمدالبجاويمحمدعلي

مأأناسأأتعجممأأامعجأأم،(أه٤٨٧:ت)األندلسأأيالعزيأأزعبأأدبأأنهللاعبأأدالبسأأكري،(٩)

.١ج:بيروتالكتب،عالم،3طالسقا،مصطفىتحقيقوالمواضع،

التأويأأل،وأسأأرارالتنزيأألأنأأوار،(هأأم١٨٠:ت)عمأأربأأنهللاعبأأدالبيضأأاوي،((١٠)

.٢ج:م١٩٩٩-أه1416بيروت،الفکر،دارعرفات،القادرعبد:تحقيق

:تحقيأأقالفقهأأاء،أنأأيس،(أه٩٧٨ت)علأأيأميأأربأأنهللاعبأأدبأأنقاسأأمالقونأأوي،،(١١)

.أه1406جدة،الوفاء،دار،1طالكبيسي،الرزا عبدأحمد.د
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ج:أه١٣٨٩اسأأأطنبول،أثأأأر،مكتبأأأةالبيأأأان،روححقأأأي،إسأأأماعيلالبروسأأأوي،(١٢)

١.

العظأأيم،القأأرآنتفسأأير،(هأأأ774:ت)عمأأربأأنإسأأماعيلالفأأداءأبأأوکثيأأر،ابأأن(١٦)

4ج.هأ١٤١٠بيروت،الفکردار

دارالصأأالحي،يوسأأفبأأنمحمأأدالعبأأاد،خيأأرسأأيرةفأأيوالرشأأادالهأأد سأأبل(١٧)

١جم،1990/هأ1410بيروت،اللبناني،الكتابدارالقاهرة،المصري،الكتاب

بمكتبأأأةوالبحأأوثالدراسأأأاتمركأأز:المحقأأأقلألصأأفهاني،القأأأرآن،غريأأبكتأأاب(١٨)

األولالجزءاألولى،الطبعةالباز،مصطفىنزاردارالباز،مصطفىنزار

بعكمادة.1989بالقاهرة،العربيةاللغةمجمعالقرآن،ألفاظمعجم(١٩)

الأأأدينصأأأالح.د:ودراسأأأةتحقيأأأقالعأأأاقولي،محمأأأدبأأأنمحمأأأدالطيأأأب،عأأأرف(٢٠)

،1طالمنأأأأأورة،المدينأأأأأةودراسأأأأأاتبحأأأأأوثمركأأأأأزمطبوعأأأأأاتشأأأأأكر،عبأأأأأاس

م2007/هأ1428



 


