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املبحث األول

التعريف بالبلد احلرام

التعريف:

البلد احلرام هو مكة املكرمة)1(، أو هو احلرم املكي، ولفظ احلرم إذا ُأْطلِق فإنه يراد به: حرم مكة، وهو 
م)2(. ، واحلرم قد يكون احلرام؛ مثل: زمن وزمان، كام يطلق عىل حرم مكة املحرَّ حرم اهلل وحرم رسوله 

وقد ُيطلق عىل البلد احلرام: املسجد احلرام؛ كام جاء عن ابن القيم  حيث قال: )املسجد احلرام يراد 
به يف كتاب اهلل تعاىل ثالثة أشياء: نفس البيت، واملسجد الذي حوله، واحلرم كلُّه()٣(. 
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تنصيب أنصاب احلرم:

احلرم،  حدود  فأراه  له،  جربيل   بداللة   ، اخلليل  إبراهيم  هو  احلرم  أنصاب  ب  نصَّ َمْن  ل  أوَّ
؛  د النبي  أنصاب احلرم عام الفتح؛ كام جاء عن ابِن عباٍس  فوضع أنصاهبا )عالماهتا()٤(، وقد جدَّ

َد أْنَصاَب احَلَرِم()٥(. يَم بَن َأَسٍد اخُلَزاِعيَّ فَجدَّ )أنَّ رسوَل اهلِل  َبَعَث َعاَم الَفْتِح َتِ

دوهنا من خمتلف النواحي حسب احلاجة حتى بلغ عدد األعالم املحيطة باحلرم ما  واستمرَّ األمراء جيدِّ
يقرب من ألف علم، ويبلغ حميط احلرم املكي: )127 كم(، ومساحته: )٣00ر٥٥0 كم2()٦(.
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حدود احلرم احلديثة:

خون)7(، وتبلغ املسافة بني حدود احلرم واملسجد احلرام  هناك حدود قديمة للحرم، ذكرها العلامء املؤرِّ
عىل الطرق احلديثة)٨(:

1ـ من طريق املدينة النبوية )التنعيم(: )٥ر٦ كم(.

2ـ من طريق جدة الرسيع: )22 كم(.

٣ـ من طريق الليث اجلديد: )17 كم(.

٤ـ من طريق الطائف السيل: )٨٥0ر12 كم(.

٥ـ من طريق الطائف اهلدا: )٥ر1٥ كم(.
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املبحث الثاني

أمساء البلد احلرام

العلامء  اعتنى  ولقد  العرب،  ولغة  والسنة  الكتاب  يف  ِذْكُرها  ورد  مشهورة،  كثرية  أسامء  احلرام  للبلد 
اساًم،  بعضهم هذه األسامء إىل مخسني  يدل عىل عظم مكانته، وعلو قدره، وأوصل  مما  الِقَدم،  منذ  بإبرازها 
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ِعَظِم  : )واعلم أنَّ كثرة األسامء تدل عىل  النووي  ى؛ كام قال  العناية اخلاصة تدل عىل رشف امُلسمَّ وهذه 
، وال نعلم بلدًا أكثَر أسامًء من مكة واملدينة؛ لكوهنام أفضل  ى، كام يف أسامء اهلل تعاىل، وأسامء رسوله  امُلَسمَّ

األرض()٩(، ومن أسامء البلد احلرام ما ييل: 
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: مكة:
ً
أوال

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعاىل:  قوله  يف  القرآن،  يف  واحدة  ة  َمرَّ ِذْكُره  ورد  أسامئها،  أشهر  وهو 
پ پ پ پ..چ ]الفتح:2٤[.

واختلف العلامء يف سبب تسميتها مكة عىل أقوال عدة:

َظَلَم  َمْن  كُّ  َتُ ألهنا  بذلك؛  َيت  ُسمِّ األول: 
الرجل:  مككت  قولك:  من  هُتلكه.  أي:  فيها، 
هبا  تذهب  أي:  الذنوَب:  ومتكُّ  نخوته،  رددت  إذا 

كلها)10(.

وأنشدوا: 

ي َمْذِحجًا َوَعّكا)11(  ي َمّكا وال مَتُكِّ ُة الفاِجَر ُمكِّ يا َمكَّ

ابن  قال  مائها،  لِِقلَّة  بذلك؛  َيت  ُسمِّ الثاين: 
وَمْكَمَكة:  ًا  َمكَّ ِه  ُأمِّ ثدَي  الصبيُّ  )َمكَّ   : ِسيَدة 
ِة املاء هبا؛  ة؛ لقلَّ ه، ومن هذا اشتقاق َمكَّ اْسَتْقَص َمصَّ

ون املاَء، أي: يستخرجونه()12(. ألهنم كانوا َيْمَتكُّ

َيت بذلك؛ الجتذاهبا الناس من  الثالث: ُسمِّ
فيه  ما  الَعْظَم: أخذُت  مَتَكْكُت  األباعد، من قوهلم: 
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.)1٣( من امُلخِّ

: بكة:
ً
ثانيا

ة واحدة يف القرآن، يف قوله تعاىل: چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   وهو من أشهر أسامئها، ورد ِذْكُره أيضًا َمرَّ
ڱ ڱ ڱ ں ںچ ]آل عمران:٩٦[[. 

واختلف العلامء يف املراد ب »بكة« عىل قولني:

األول: أن مكة وبكة بمعنى واحد، عىل البدل، ومها اسامن للبلد، واملسمى هبام واحد؛ ألن العرب تبدل 
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ٌب الزٌب والزٌم؛ لُِقْرِب امَلْخَرجني)1٤(.  امليم بالباء، فتقول: َضْ

الثاين: أنَّ هناك فرقًا بني مكة وبكة، فقيل: إن بكة هي موضع البيت، ومكة هي احلرم كله)1٥(.

والراجح أنَّ مكة وبكة بمعنى واحد، وهو قول عامة أهل اللغة)1٦(.

ة عىل قولني:  واختلف العلامء يف سبب تسميتها بكَّ

ة، أي: َزَحَم، وتباكَّ القوُم: ازدمحوا.  َيت بذلك؛ الزدحام الناس هبا، يقال: بكَّ فالٌن َيُبكُّ َبكَّ األول: ُسمِّ
ُع َبْكَباك: كثري)17(.  والَبْكَبَكُة: االزدحام، َتَبْكَبَك القوُم عىل اليشِء: إذا ازدمحوا عليه، وَجْ
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ة؛ ألنَّ الناس َيُبكُّ بعُضهم بعضًا يف الطَّواف،  ُة بكَّ يت مكَّ : )وُسمِّ  قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي 
أي يدفع بعُضهم بعضًا باالزدحام()1٨(. 

ة؛ الزدحام الناس هبا()1٩(.  ُة بكَّ يت مكَّ : )وُسمِّ وقال ابن دريد 

ام الكعبة()20(.  ُة، لتباكِّ الناس بأقدامهم ُقدَّ َيْت بكَّ وعن ابن جريج  أنه كان يقول: )إنَّام ُسمِّ

جال، وال يصلح  ام الرِّ ُة، ألنَّ اهللَ َبكَّ هبا الناَس مجيعًا، فيصيلِّ النساُء ُقدَّ يت مكَّ وعن قتادة  قال:)ُسمِّ
ذلك ببلٍد غرِيه()21(.

ها، وكذلك تضع من نخوة املتكربين. َيت بذلك؛ ألهنا تبكُّ أعناَق اجلبابرة، أي: َتُدقُّ الثاين: ُسمِّ

َيت؛ ألهنا كانت َتُبكُّ أعناَق اجلبابرة إذا َأحلدوا فيها بُِظْلٍم()22(،  : )ويقال: بل ُسمِّ قال اخلليل بن أمحد 
وَرَدْدُت  منه،  إذا وَضْعُت  ا:  َبكًّ ه  أُبكُّ ُعُنَقه  بولدها، وَبَكْكُت  الَعنُْز  تفعُله  الُعنُِق، والَبْكَبَكة: يشٌء  َدقُّ   : والَبكُّ

َنْخَوَته)2٣(.

: أم القرى:
ً
ثالثا

ورد ِذْكُر أمِّ القرى مرتني يف القرآن الكريم، يف قوله تعاىل: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
چک ک ک گ گ گ گ ڳ  تعاىل:  ]األنعام:٩2[. وقوله  ژ ژ ڑ ڑ ک کچ 

ڳ ڳچ ]الشورى:7[.
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واخُتلِف يف سبب تسميتها بأمِّ القرى عىل ثالثة أقوال:

حديثان  فيه  وري  دليل،  إىل  يفتقر  قوٌل  لكنه  حتتها،  من  ُدحيت  األرض  ألنَّ  بذلك؛  َيت  ُسمِّ األول: 
ضعيفان)2٤(.

: )ألنَّ أهل الُقرى يرجعون  هون إليها، قال الزركيش  َيت بذلك؛ ألنَّ أهل الُقرى يتوجَّ الثاين: ُسمِّ
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ا واعتامرًا وجوارًا، وقيل: ال َيِصحُّ ُنُسُك أهِل بلٍد إالَّ بقصدها()2٥(.  ين والدنيا؛ حجًّ إليها يف الدِّ

ألهنا أعَظُم الُقرى، وفيها بيُت اهلِل تعاىل. وملَّا جرت العادة بأنَّ امَللِك وبَلَده  َيت بذلك؛  الثالث: ُسمِّ
مة)2٦(  ا؛ ألنَّ األُمَّ متقدِّ َي ُأمَّ مان عىل مجيع األماكن ُسمِّ ُمقدَّ

َتَبٌع  كلُّها  فالقرى  القرى،  أمُّ  أهنا  أخرب  تعاىل  اهلل  أن  تفضيلها:  عىل  يدل  )وممَّا   : القيم  ابن  قال 
النبي  عن  هلا، وفرٌع عليها، وهي أصُل الُقرى، فيجب أالَّ يكون هلا يف الُقرى عديل، فهي كام أخرب 

)الفاحتة( أهنا أمُّ القرآن، وهلذا مل يكن هلا يف الكتب اإلهلية عديل()27(.

: املسجد احلرام: 
ً
رابعا

مخس  الكريم  القرآن  يف  الوصفي  الرتكيب  هذا  ورد 
احلراُم،  البلُد  املواضع  بعض  يف  به  ُأريد  وقد  مرة)2٨(،  عرشة 
مكة  أسامء  ألنَّ  املرشفُة؛  الكعبُة  ُأخرى  مواضع  يف  به  وُأريد 

تتداخل مع أسامء الكعبة جمازًا)2٩(. 

: )املسجد احلرام يراد به يف كتاب اهلل تعاىل  قال ابن القيم 
ثالثة أشياء: نفس البيت، واملسجد الذي حوله، واحلرم كلُّه()٣0(. 

مه وعظَّمه. م؛ ألن اهلل تعاىل حرَّ واحلرام مصدر بمعنى امُلحرَّ

احلرام(  لفظ)املسجد  فيها  ُأطلق  التي  املواضع  ومن 
ويراد به البلد احلرام:
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1ـ قوله تعاىل: چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ ]الفتح:27[، 

2ـ قوله تعاىل: چىث يث حج مج جح مح جخ حخچ]البقرة:١٩٦[.

واملعنى: أن التَّمتع بالعمرة إىل احلج ألهل اآلفاق، وال تصلح ألهل مكة.
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: البلد:
ً
خامسا

ورد ِذْكُر البلد ثالث مرات يف القرآن الكريم، 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چٿ  تعاىل:  قوله  يف 
چڄ  تعاىل:  وقوله  ڤچ]إبراهيم:٣٥[؛  ٹ 
]البلد:1ـ2[.  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

وبإمجاع املفرسين بأن البلد هو: مكة املكرمة)٣1(.

؛ أنَّ النَّبِيَّ  قال: )إِنَّ  وعن ابِن عباٍس 
َواألْرَض،  َخَلَق الساموات  َمُه اهلل يوم  اْلَبَلَد َحرَّ هذا 

ِ إىل َيْوِم اْلِقَياَمةِ()٣2(. َفُهَو َحَراٌم ِبُحْرَمِة اهللَّ

وسبب تسميته بالبلد؛ ألنه َصْدر الُقرى، قال ابن 
الصدر.  والبلدة:  القرى،  صدر  )البلد:   : اجلوزي 

ًا()٣٣(.  وتبلَّد الرجل: وَضَع يَده عىل صدره ُمتحريِّ

: )يقال: وضعت الناقُة بلدهَتا باألرض إذا بركت()٣٤(، أي: صدَرها. وجاء ذلك  وقال ابن فارس 
، حيث قال: )وضعت الناقُة بلدهَتا وهي صدرها إذا بركت()٣٥(. أيضًا عن الزخمرشي 
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: البلد األمني:
ً
سادسا

قوله  يف  القرآن،  يف  واحدة  ة  َمرَّ ِذْكُره  ورد 
تعاىل:چپ پ پچ ]التني:٣[.

حياربوا  أن  أعدائه  من  اآلِمِن  البلِد  )وهذا  أي: 
يف  الناُس  فيه  )يأمن  وقيل:  يغزوهم()٣٦(،  أو  أهله، 
البلد  فإنَّ  املفرسين  وبإجاع  واإلسالم()٣٧(.  اجلاهلية 
اهلل  من  َقَسٌم  وهذا  املكرمة)٣٨(،  مكة  هو:  هنا  األمني 

تعاىل يدل عىل رشف مكة وعظيم مكانتها. 

األمني،  البلد  هي  )مكة   : القزويني  قال 
بالَقَسم،  ه  وخصَّ وعظَّمه،  تعاىل،  اهلل  فه  رشَّ الذي 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چېئ   : اخلليل،  وبدعاِء 
ی ی جئچ ]البقرة:12٦[ (.

كام ُوِصَف باألمن يف قوله تعاىل: چہ ہ 

ڇ  ڇ  چ  چچ  تعاىل:  وقوله  ]القصص:٥7[؛  ڭچ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ُحْسِن  رشوط  أكرب  )واألمن  أمن)٣٩(.  ذا  يعني:  ]العنكبوت:٦7[.  ڌچ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
المة من املكاره واملخاوف، فإذا كان آمنًا يف منِزلِِه، كان  اكن أوُل ما يتطلَّب األمن، وهو السَّ املكان؛ ألنَّ السَّ

ُمطمئنَّ البال، شاعرًا بالنعيم الذي يناله()٤0(. 
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: البلدة:
ً
سابعا

چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   : قال اهلل تعاىل عىل لسان رسوله الكريم 
ة، جعلها َحَرمًا آمنًا، فال ُيسفك فيها دٌم حرام، وال  : )يعني: مكَّ ڄ ڃچ ]النمل:٩1[. قال الثعلبي 

ُيظلم فيها أحد، وال ُياج، وال ُيصطاد صيدها، وال ُيتىل خالهلا()٤1(. وهو الراجح)٤٢(.
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احلواشي
ع العمراين. )١( قدياًم كان احلرم يشمل مكة، أما يف الوقت املعارص فإنَّ أجزاًء من مكة خارج احلرم؛ نظرًا للتَّوسُّ

انظر: لسان العرب، )٩5/4(؛ هتذيب األسامء واللغات، )88/3(؛ القاموس املحيط، )ص١4١١(؛ خمتار الصحاح، )ص5٦(.  )2(

)3( أحكام أهل الذمة، )١/400(.

)4( انظر: املغازي، للواقدي )270/2(؛ مثري العزم الساكن إىل أرشف األماكن، البن اجلوزي )١87/١(؛ شفاء الغرام بأخبار البلد 
احلرام، للفايس )8٦/١(.

الصحابة(،  )معرفة  يف  نعيم  وأبو  )١27/2(؛  مكة(،  )أخبار  يف  واألزرقي  )2٩5/4(؛  الكربى،  الطبقات  يف  سعد  ابن  رواه   )5(
)452/١(. وحسن إسناده ابن حجر يف )اإلصابة(، )١/١83(.

)٦( انظر: احلرم املكي الرشيف واألعالم املحيطة به دراسة تارخيية وميدانية، )ص١٦5(؛ مكة املكرمة تاريخ ومعامل، )ص34(.

)7( انظر: أخبار مكة، لألزرقي )١3١/2(؛ أخبار مكة، للفاكهي )8٩/5(؛ مثري العزم الساكن، )١8٦/١(؛ معجم البلدان، لياقوت 
احلموي )282/2(؛ هتذيب األسامء واللغات، )82/3(.

)8( انظر: احلرم املكي الرشيف واألعالم املحيطة به دراسة تارخيية وميدانية، )ص١٦٦ـ١٦7(؛ مكة املكرمة تاريخ ومعامل، )ص34(؛ 
أحكام احلرم املكي الرشعية، )ص40(.

)٩( هتذيب األسامء واللغات، )332/3(. 

)١0( انظر: مجهرة اللغة، البن دريد )١٦٦/١(؛ غريب احلديث، للخطايب )72/3(؛ كشف املشكل؛ البن اجلوزي )١/353(.

)١١( انظر: األزمنة، لقطرب )ص43(؛ أخبار مكة، للفاكهي )282/2(؛ هتذيب اللغة لألزهري )٩/344(. 

)١2( املخصص، )52/١(. وانظر: مجهرة اللغة، )٩84/2(؛ معجم ما استعجم، )2٦٩/١(.

)١3( انظر: الزاهر، لألنباري )١0٦/2(؛ األزمنة، )ص43(.

)١4( انظر: الكنز اللغوي، البن السكيت )ص١4(؛ مجهرة اللغة، )335/١(؛ الزاهر، )4٩7/١(؛ هتذيب اللغة، )2/2٩(. 
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)١5( انظر: أخبار مكة، لألزرقي، )280/١(؛ تفسري الطربي، )5٩7/5(؛ معجم ما استعجم، )2٦٩/١(.

)١٦( انظر: معجم ما استعجم، )2٦٩/١(؛ لسان العرب، )١33/2(.

)١7( انظر: مجهرة اللغة، )74/١، ١7٦(؛ الزاهر، )١0٦/2(؛ مقاييس اللغة، البن فارس )١8٦/١(. 

)١8( العني، )285/5(.

)١٩( مجهرة اللغة، )75/١(. وانظر: الزاهر، )2/١0٦(.

)20( أخبار مكة، لألزرقي، )280/١(. وانظر: مجهرة اللغة، )١/378(.

)2١( املناسك، البن أيب عروبة )ص2٩(؛ تفسري الطربي، )٩/4(؛ الدر املنثور، )2/2٦٦(.

)22( العني، )285/5(.

)23( انظر: املصدر نفسه، )285/5(؛ مجهرة اللغة، )١7٦/١(؛ املخصص، )345/3(؛ التفسري الكبري، للرازي )8/١2٩(.

َة، َوَكاَنِت املاَلِئَكُة َتُطوُف ِبالَبْيتِ(. وهو حديث مرسٌل،  )24( احلديث األول: عن ابن سابٍط؛ أنَّ النبي  قال: )ُدِحَيِت اأَلْرُض ِمْن َمكَّ
رواه الطرباين يف )تفسريه(، )١٩٩/١(؛ وابن أيب حاتم يف )تفسريه(، )7٦/١(، )ح3١٦(. وضعَّف إسناَده ابُن كثرٍي، يف )تفسريه(، 
ا إرساُله: فإنَّ عبَد الرمحن بَن سابٍط تابعيٌّ وهو ثقة، ولكن  )7١/١(؛ وقال: أمحد شاكر يف خترجيه لتفسري الطربي، )448/١(: )أمَّ
، بل مل ُيدرك كباَر الصحابة؛ كعمر وسعد ومعاذ وغريهم(. احلديث الثاين: عن ابِن عباٍس  قال: قال  مل ُيدرك النبيَّ 
َل َجَبٍل َوَضَعُه اهلل تعاىل عىل األْرِض أُبو قَبْيٍس،  ْت ِمْنها األْرُض، وإنَّ أوَّ ُل بْقَعة ُوِضَعْت يف األْرِض َمْوِضُع الَبْيِت؛ ثم ُمدَّ : )أوَّ رسوُل اهلل 
فه  العقييل يف )الضعفاء(، )34١/2(؛ والبيهقي يف )شعب اإليامن(، )43١/3(، )ح3٩84(. وضعَّ اجِلباُل(. رواه  ِمْنُه  ْت  ُمدَّ ثمَّ 

األلباين يف )ضعيف اجلامع الصغري(، )ص3١2(، )ح2١32(. 

)25( إعالم الساجد بأحكام املساجد، )ص7٩(.

)2٦( انظر: مثري العزم الساكن إىل أرشف األماكن، البن اجلوزي )327/١(؛ الِقرى لقاصد أم الُقرى، ملحب الدين الطربي )ص٦5١(.

)27( زاد املعاد، )4٩/١ـ50(.



- 1٩ -

2١7(؛ )املائدة:2(؛ )األنفال:34(؛   ،١٩٦  ،١٩١  ،١50  ،١4٩ التالية: )البقرة:١44،  ْل نامذَج ذلك يف أرقام آيات السور  تأمَّ  )28(
)التوبة:7، ١٩، 28(؛ )اإلرساء:١(؛ )احلج:25(؛ )الفتح:25، 27(.

)2٩( انظر: أسامء الكعبة املرشفة يف الدرس اللغوي، )ص١3(.

)30( أحكام أهل الذمة، )١/400(.

)3١( انظر: تفسري الطربي، )255/2(؛ تفسري البغوي، )488/4(.

)32( انظر: تفسري الطربي، )١٩3/3(.

)33( رواه البخاري، )١١٦4/3(،)ح 30١7(. ومسلم، )٩8٦/2(، )ح١353(. 

)34( نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر، )ص20١(.

)35( مقاييس اللغة، )١2٩8(.

)3٦( أساس البالغة، )4٩/١(.

)37( تفسري الطربي، )30/24١(.

)38( تفسري البغوي، )504/4(.

)3٩( انظر: تفسري الطربي، )242/30(؛ تفسري ابن أيب حاتم، )١0/3447(.

)40( انظر: التفسري الكبري، )32/١١(.

)4١( التحرير والتنوير، البن عاشور )3١7/25(.

)42( الكشف والبيان، )7/23١(.
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