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التعريف بالبلد احلرام وأمسائه
وفيه مبحثان:
املبحث األول :التعريف بالبلد احلرام.
املبحث الثاين :أسامء البلد احلرام.

-1-

التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
املبحث األول
التعريف بالبلد احلرام
التعريف:

البلد احلرام هو مكة املكرمة( ،)١أو هو احلرم املكي ،ولفظ احلرم إذا ُأ ْطلِق فإنه يراد به :حرم مكة ،وهو

حرم اهلل وحرم رسوله

املحرم(.)٢
 ،واحلرم قد يكون احلرام؛ مثل :زمن وزمان ،كام يطلق عىل حرم مكة َّ

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 ك ُّله)(.)٣
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التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
تنصيب أنصاب احلرم:

له ،فأراه حدود احلرم،
 ،بداللة جربيل
نصب أنصاب احلرم هو إبراهيم اخلليل
َّأول َم ْن َّ
أنصاب احلرم عام الفتح؛ كام جاء عن ِ
ٍ
؛
عباس
ابن
فوضع أنصاهبا (عالماهتا)( ،)٤وقد جدَّ د النبي

رسول ِ
َ
اهلل
أن
( َّ

خل َز ِ
الف ْت ِح َ ِ
ث َع َام َ
بن َأ َس ٍد ا ُ
َب َع َ
حل َر ِم)(.)٥
ت َيم َ
اب ا َ
فج َّد َد أن َ
اع َّي َ
ْص َ

واستمر األمراء جيدِّ دوهنا من خمتلف النواحي حسب احلاجة حتى بلغ عدد األعالم املحيطة باحلرم ما
َّ

يقرب من ألف علم ،ويبلغ حميط احلرم املكي 127( :كم) ،ومساحته300( :ر 550كم.)٦()2
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التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
حدود احلرم احلديثة:

املؤرخون( ،)٧وتبلغ املسافة بني حدود احلرم واملسجد احلرام
هناك حدود قديمة للحرم ،ذكرها العلامء ِّ

عىل الطرق احلديثة(:)٨

1ـ من طريق املدينة النبوية (التنعيم)5( :ر 6كم).
2ـ من طريق جدة الرسيع 22( :كم).
3ـ من طريق الليث اجلديد 17( :كم).
4ـ من طريق الطائف السيل850( :ر 12كم).
5ـ من طريق الطائف اهلدا5( :ر 15كم).
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التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
املبحث الثاني
أمساء البلد احلرام
للبلد احلرام أسامء كثرية مشهورة ،ورد ِذك ُْرها يف الكتاب والسنة ولغة العرب ،ولقد اعتنى العلامء
بإبرازها منذ ِ
القدَ م ،مما يدل عىل عظم مكانته ،وعلو قدره ،وأوصل بعضهم هذه األسامء إىل مخسني اس ًام،
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التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
أن كثرة األسامء تدل عىل ِع َظ ِم
( :واعلم َّ

سمى؛ كام قال النووي
وهذه العناية اخلاصة تدل عىل رشف ا ُمل َّ
أسامء من مكة واملدينة؛ لكوهنام أفضل
أكثر
ا ُمل َس َّمى ،كام يف أسامء اهلل تعاىل ،وأسامء رسوله  ،وال نعلم بلد ًا َ
ً
األرض)( ،)٩ومن أسامء البلد احلرام ما ييل:
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التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
ً
أوال :مكة:

وهو أشهر أسامئها ،ورد ِذك ُْره َم َّرة واحدة يف القرآن ،يف قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ..ﭼ [الفتح.]٢٤:

واختلف العلامء يف سبب تسميتها مكة عىل أقوال عدة:
تكُّ َم ْن َ
ظ َل َم
األولُ :س ِّم َيت بذلك؛ ألهنا َ ُ

فيها ،أيُ :تلكه .من قولك :مككت الرجل:
ُّ
الذنوب :أي :تذهب هبا
ومتك
إذا رددت نخوته،
َ

كلها(.)١٠

وأنشدوا:
ِ
الفاج َر ُمكِّي َمكّا وال َتُكِّي َم ْذ ِحج ًا َو َعكّا
يا َم َّك ُة

()١١

الثاينُ :س ِّم َيت بذلك؛ لِ ِق َّلة مائها ،قال ابن
ِ
(م َّ
ومك َْمكَة:
ك
ِسيدَ ة
الصبي َ
ثدي ُأ ِّمه َم َّك ًا َ
ُّ
َ :
ْاس َت ْق َص َم َّصه ،ومن هذا اشتقاق َمكَّة؛ لق َّل ِة املاء هبا؛
املاء ،أي :يستخرجونه)(.)١٢
ألهنم كانوا َي ْم َتكُّون َ
الثالثُ :س ِّم َيت بذلك؛ الجتذاهبا الناس من

أخذت ما فيه
ْت ال َع ْظ َم:
ُ
األباعد ،من قوهلمَ :تَكك ُ
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التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
من ا ُمل ِّخ(.)١٣
ً
ثانيا :بكة:

وهو من أشهر أسامئها ،ورد ِذك ُْره أيض ًا َم َّرة واحدة يف القرآن ،يف قوله تعاىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

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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التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
الزب والز ٌم؛ لِ ُق ْر ِ
ب ا َملخْ َرجني(.)١٤
ض ٌب
ٌ
امليم بالباء ،فتقولْ َ :
أن هناك فرق ًا بني مكة وبكة ،فقيل :إن بكة هي موضع البيت ،ومكة هي احلرم كله(.)١٥
الثاينَّ :
أن مكة وبكة بمعنى واحد ،وهو قول عامة أهل اللغة(.)١٦
والراجح َّ
واختلف العلامء يف سبب تسميتها بكَّ ة عىل قولني:

فالن َي ُب ُّ
األولُ :س ِّم َيت بذلك؛ الزدحام الناس هبا ،يقالَّ :
َح َم ،وتباكَّ
القوم :ازدمحوا.
بك ٌ
ك َبكَّة ،أي :ز َ
ُ
ِ
وال َبكْ َبكَ ُة :االزدحامَ ،ت َب ْك َب َ
ج ُع َبكْ َباك :كثري(.)١٧
ك القو ُم عىل اليشء :إذا ازدمحوا عليه ،و َ ْ
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التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي

بعضهم بعض ًا باالزدحام)(.)١٨
أي يدفع ُ
وقال ابن دريد

(وس ِّميت م َّك ُة بكَّة؛ الزدحام الناس هبا)(.)١٩
ُ :
ت ب َّك ُةِّ ،
لتباك الناس بأقدامهم ُقدَّ ام الكعبة)(.)٢٠
أنه كان يقول( :إنَّام ُس ِّم َي ْ

وعن ابن جريج
وعن قتادة
ذلك ٍ
ببلد ِ
غريه)(.)٢١

ألن الناس َي ُب ُّ
بعضهم بعض ًا يف ال َّطواف،
ك ُ
(وس ِّميت م َّك ُة بكَّة؛ َّ
ُ :

ِّ
ألن اهللَ َب َّ
الرجال ،وال يصلح
فيصل
الناس مجيع ًا،
قال(:س ِّميت م َّك ُةَّ ،
ك هبا َ
النساء ُقدَّ ام ِّ
ُ
ُ

َ
الثاينُ :س ِّم َيت بذلك؛ ألهنا تبكُّ
أعناق اجلبابرة ،أي :تَدُ ُّقها ،وكذلك تضع من نخوة املتكربين.

َ
( :ويقال :بل ُس ِّم َيت؛ ألهنا كانت َت ُب ُّ
أعناق اجلبابرة إذا َأحلدوا فيها بِ ُظ ْلمٍ)(،)٢٢
ك

قال اخلليل بن أمحد
يشء تفع ُله ال َع ْن ُز بولدها ،و َبكَ كْ ُت ُع ُن َقه أ ُبكُّ ه َب ًّكا :إذا َ
وال َبكُّ َ :د ُّق ال ُعن ُِق ،وال َبكْ َبكَ ة:
ور َد ْد ُت
وض ْع ُ
ت منهَ ،
ٌ
َنخْ َوتَه(.)٢٣

ً
ثالثا :أم القرى:

ورد ِذك ُْر أ ِّم القرى مرتني يف القرآن الكريم ،يف قوله تعاىل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [األنعام .]٩٢:وقوله تعاىل :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘﭼ [الشورى.]٧:
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التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
بأم القرى عىل ثالثة أقوال:
واخ ُتلِف يف سبب تسميتها ِّ

ألن األرض ُدحيت من حتتها ،لكنه ٌ
قول يفتقر إىل دليل ،وري فيه حديثان
األولُ :س ِّم َيت بذلك؛ َّ

ضعيفان(.)٢٤

ألن أهل ُ
يتوجهون إليها ،قال الزركيش
القرى
الثاينُ :س ِّم َيت بذلك؛ َّ
َّ

- 11 -

(ألن أهل ال ُقرى يرجعون
َّ :

التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
أهل ٍ
ك ِ
حجا واعتامر ًا وجوار ًا ،وقيل :ال َي ِص ُّح ن ُُس ُ
بلد إالَّ بقصدها)(.)٢٥
إليها يف الدِّ ين والدنيا؛ ًّ

بيت ِ
ظ ُم ُ
الثالثُ :س ِّم َيت بذلك؛ ألهنا أع َ
بأن ا َمللِك وب َلدَ ه
اهلل تعاىل .و َّملا جرت العادة َّ
القرى ،وفيها ُ
()٢٦
ألن األُ َّم متقدِّ مة
ُمقدَّ مان عىل مجيع األماكن ُس ِّم َي ُأ َّما؛ َّ

قال ابن القيم
( :وممَّا يدل عىل تفضيلها :أن اهلل تعاىل أخرب أهنا أ ُّم القرى ،فالقرى ك ُّلها َت َب ٌع
وفرع عليها ،وهي ُ
عن
أصل ال ُقرى ،فيجب أالَّ يكون هلا يف ال ُقرى عديل ،فهي كام أخرب النبي
هلا،
ٌ
(الفاحتة) أهنا ُّأم القرآن ،وهلذا مل يكن هلا يف الكتب اإلهلية عديل)(.)٢٧

ً
رابعا :املسجد احلرام:

ورد هذا الرتكيب الوصفي يف القرآن الكريم مخس
عرشة مرة( ،)٢٨وقد ُأريد به يف بعض املواضع البلدُ احلرا ُم،

ُ
ألن أسامء مكة
وأريد به يف مواضع ُأخرى الكعب ُة املرشف ُة؛ َّ
تتداخل مع أسامء الكعبة جماز ًا(.)٢٩
قال ابن القيم

( :املسجد احلرام يراد به يف كتاب اهلل تعاىل

ثالثة أشياء :نفس البيت ،واملسجد الذي حوله ،واحلرم ك ُّله)(.)٣٠
حرمه وع َّظمه.
حرم؛ ألن اهلل تعاىل َّ
واحلرام مصدر بمعنى ا ُمل َّ

ومن املواضع التي ُأطلق فيها لفظ(املسجد احلرام)
ويراد به البلد احلرام:
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التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
1ـ قوله تعاىل :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [الفتح،]٢٧:

2ـ قوله تعاىل :ﭽﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﭼ[البقرة.]١٩٦:

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

ورد ِذك ُْر البلد ثالث مرات يف القرآن الكريم،

يف قوله تعاىل :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪﭼ[إبراهيم]٣٥:؛ وقوله تعاىل :ﭽﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ [البلد1:ـ.]2

وبإمجاع املفرسين بأن البلد هو :مكة املكرمة(.)٣١
وعن ِ
ٍ
عباس
ابن

أن النَّبِ َّي
؛ َّ

قال( :إِ َّن

األر َض،
هذا ا ْل َب َل َد َح َّر َم ُه اهلل يوم َخ َل َق الساموات َو ْ
ِح ْر َم ِة َّ ِ
الل إىل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َامةِ)(.)٣٢
َف ُه َو َح َر ٌام ب ُ

وسبب تسميته بالبلد؛ ألنه َصدْ ر ال ُقرى ،قال ابن

اجلوزي

( :البلد :صدر القرى ،والبلدة :الصدر.

وتب َّلد الرجلَ :
تحي ًا)(.)٣٣
وض َع يدَ ه عىل صدره ُم ِّ
وقال ابن فارس

أيض ًا عن الزخمرشي

صدرها .وجاء ذلك
بلدتا باألرض إذا بركت)( ،)٣٤أي:
( :يقال :وضعت الناق ُة َ
َ

بلدتا وهي صدرها إذا بركت)(.)٣٥
 ،حيث قال( :وضعت الناق ُة َ

- 14 -

التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
ً
سادسا :البلد األمني:

ورد ِذك ُْره َم َّرة واحدة يف القرآن ،يف قوله
تعاىل:ﭽﭗ ﭘ ﭙﭼ [التني.]٣:
البلد ِ
أي( :وهذا ِ
اآلمنِ من أعدائه أن حياربوا

الناس يف
أهله ،أو يغزوهم)( ،)٣٦وقيل( :يأمن فيه
ُ

فإن البلد
اجلاهلية واإلسالم)( .)٣٧وبإمجاع املفرسين َّ
األمني هنا هو :مكة املكرمة( ،)٣٨وهذا َق َس ٌم من اهلل
تعاىل يدل عىل رشف مكة وعظيم مكانتها.

( :مكة هي البلد األمني،
قال القزويني
وخصه بال َق َسم،
رشفه اهلل تعاىل ،وع َّظمه،
َّ
الذي َّ
ِ
وبدعاء اخلليل،
 :ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀﭼ [البقرة.) ]١٢٦:

كام ُو ِ
ص َ
ف باألمن يف قوله تعاىل :ﭽﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ [القصص]٥٧:؛ وقوله تعاىل :ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ [العنكبوت .]٦٧:يعني :ذا أمن(( .)٣٩واألمن أكرب رشوط ُح ْس ِن
السالمة من املكاره واملخاوف ،فإذا كان آمن ًا يف ِ
الساكن ُ
منزلِ ِه ،كان
املكان؛ َّ
أول ما يتط َّلب األمن ،وهو َّ
ألن َّ
طمئن البال ،شاعر ًا بالنعيم الذي يناله)(.)٤٠
ُم
َّ
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التعريف بالبلد
احلرام وأسامئه
ً
سابعا :البلدة:

قال اهلل تعاىل عىل لسان رسوله الكريم

ﭵ ﭶﭼ [النمل .]٩١:قال الثعلبي

 :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

( :يعني :مكَّة ،جعلها َح َرم ًا آمن ًا ،فال ُيسفك فيها د ٌم حرام ،وال

ُيظلم فيها أحد ،وال ُياج ،وال ُيصطاد صيدها ،وال ُيتىل خالهلا)( .)٤١وهو الراجح(.)٤٢
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احلواشي
( )1قدي ًام كان احلرم يشمل مكة ،أما يف الوقت املعارص َّ
َّوسع العمراين.
فإن أجزا ًء من مكة خارج احلرم؛ نظر ًا للت ُّ

( )2انظر :لسان العرب)95/4( ،؛ هتذيب األسامء واللغات)88/3( ،؛ القاموس املحيط( ،ص)1411؛ خمتار الصحاح( ،ص.)56
( )3أحكام أهل الذمة.)400/1( ،
( )4انظر :املغازي ،للواقدي ()270/2؛ مثري العزم الساكن إىل أرشف األماكن ،البن اجلوزي ()187/1؛ شفاء الغرام بأخبار البلد
احلرام ،للفايس (.)86/1
( )5رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى)295/4( ،؛ واألزرقي يف (أخبار مكة))127/2( ،؛ وأبو نعيم يف (معرفة الصحابة)،
( .)452/1وحسن إسناده ابن حجر يف (اإلصابة).)183/1( ،
( )6انظر :احلرم املكي الرشيف واألعالم املحيطة به دراسة تارخيية وميدانية( ،ص)165؛ مكة املكرمة تاريخ ومعامل( ،ص.)34
( )7انظر :أخبار مكة ،لألزرقي ()131/2؛ أخبار مكة ،للفاكهي ()89/5؛ مثري العزم الساكن)186/1( ،؛ معجم البلدان ،لياقوت
احلموي ()282/2؛ هتذيب األسامء واللغات.)82/3( ،
( )8انظر :احلرم املكي الرشيف واألعالم املحيطة به دراسة تارخيية وميدانية( ،ص166ـ)167؛ مكة املكرمة تاريخ ومعامل( ،ص)34؛
أحكام احلرم املكي الرشعية( ،ص.)40
( )9هتذيب األسامء واللغات.)332/3( ،
( )10انظر :مجهرة اللغة ،البن دريد ()166/1؛ غريب احلديث ،للخطايب ()72/3؛ كشف املشكل؛ البن اجلوزي (.)353/1
( )11انظر :األزمنة ،لقطرب (ص)43؛ أخبار مكة ،للفاكهي ()282/2؛ هتذيب اللغة لألزهري (.)344/9
( )12املخصص .)52/1( ،وانظر :مجهرة اللغة)984/2( ،؛ معجم ما استعجم.)269/1( ،
( )13انظر :الزاهر ،لألنباري ()106/2؛ األزمنة( ،ص.)43
( )14انظر :الكنز اللغوي ،البن السكيت (ص)14؛ مجهرة اللغة)335/1( ،؛ الزاهر)497/1( ،؛ هتذيب اللغة.)29/2( ،
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( )15انظر :أخبار مكة ،لألزرقي)280/1( ،؛ تفسري الطربي)597/5( ،؛ معجم ما استعجم.)269/1( ،
( )16انظر :معجم ما استعجم)269/1( ،؛ لسان العرب.)133/2( ،
( )17انظر :مجهرة اللغة)176 ،74/1( ،؛ الزاهر)106/2( ،؛ مقاييس اللغة ،البن فارس (.)186/1
( )18العني.)285/5( ،
( )19مجهرة اللغة .)75/1( ،وانظر :الزاهر.)106/2( ،
( )20أخبار مكة ،لألزرقي .)280/1( ،وانظر :مجهرة اللغة.)378/1( ،
( )21املناسك ،البن أيب عروبة (ص)29؛ تفسري الطربي)9/4( ،؛ الدر املنثور.)266/2( ،
( )22العني.)285/5( ،
( )23انظر :املصدر نفسه)285/5( ،؛ مجهرة اللغة)176/1( ،؛ املخصص)345/3( ،؛ التفسري الكبري ،للرازي (.)129/8

ٍ
َت امل َ ِ
ت ا َأل ْر ُض ِم ْن َمكَّ َةَ ،وكَ ان ِ
قالُ ( :د ِح َي ِ
ٌ
الئكَ ُة ت ُ
سابط؛ َّ
َط ُ
مرسل،
وف بِال َب ْيتِ) .وهو حديث
أن النبي
( )24احلديث األول :عن ابن
رواه الطرباين يف (تفسريه))199/1( ،؛ وابن أيب حاتم يف (تفسريه)( ،)76/1( ،ح .)316وض َّعف إسنا َده اب ُن ٍ
كثري ،يف (تفسريه)،
ٍ
()71/1؛ وقال :أمحد شاكر يف خترجيه لتفسري الطربي( :)448/1( ،أ َّما إرسا ُلهَّ :
تابعي وهو ثقة ،ولكن
سابط
فإن عبدَ الرمحن ب َن
ٌّ
كبار الصحابة؛ كعمر وسعد ومعاذ وغريهم) .احلديث الثاين :عن ِ
ٍ
عباس
ابن
النبي
قال :قال
 ،بل مل ُيدرك َ
مل ُيدرك َّ
ُ
رسول اهلل

ض ُع ال َب ْي ِ
األر ِض َم ْو ِ
َّ ( :أو ُل ْبق َعة ُو ِ
األر ِض أ ُبو ق َب ْي ٍس،
األر ُضَّ ،
ض َع ْ
وإن َّأو َل َج َبلٍ َو َض َع ُه اهلل تعاىل عىل ْ
ت؛ ثم ُم َّد ْت ِم ْنها ْ
ت يف ْ

اجل ُ
َّثم ُم َّد ْت ِم ْن ُه ِ
بال) .رواه العقييل يف (الضعفاء))341/2( ،؛ والبيهقي يف (شعب اإليامن)( ،)431/3( ،ح .)3984وض َّعفه

األلباين يف (ضعيف اجلامع الصغري)( ،ص( ،)312ح.)2132
( )25إعالم الساجد بأحكام املساجد( ،ص.)79

( )26انظر :مثري العزم الساكن إىل أرشف األماكن ،البن اجلوزي ()327/1؛ ِ
القرى لقاصد أم ال ُقرى ،ملحب الدين الطربي (ص.)651
( )27زاد املعاد49/1( ،ـ.)50
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نامذج ذلك يف أرقام آيات السور التالية( :البقرة)217 ،196 ،191 ،150 ،149 ،144:؛ (املائدة)2:؛ (األنفال)34:؛
( )28تأ َّم ْل
َ
(التوبة)28 ،19 ،7:؛ (اإلرساء)1:؛ (احلج)25:؛ (الفتح.)27 ،25:

( )29انظر :أسامء الكعبة املرشفة يف الدرس اللغوي( ،ص.)13
( )30أحكام أهل الذمة.)400/1( ،
( )31انظر :تفسري الطربي)255/2( ،؛ تفسري البغوي.)488/4( ،
( )32انظر :تفسري الطربي.)193/3( ،
( )33رواه البخاري(،)1164/3( ،ح  .)3017ومسلم( ،)986/2( ،ح.)1353
( )34نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر( ،ص.)201
( )35مقاييس اللغة.)1298( ،
( )36أساس البالغة.)49/1( ،
( )37تفسري الطربي.)241/30( ،
( )38تفسري البغوي.)504/4( ،
( )39انظر :تفسري الطربي)242/30( ،؛ تفسري ابن أيب حاتم.)3447/10( ،
( )40انظر :التفسري الكبري.)11/32( ،
( )41التحرير والتنوير ،البن عاشور (.)317/25
( )42الكشف والبيان.)231/7( ،

- 19 -

احملتويات
التعريف بالبلد احلرام وأسامئه 1...........................................................................
املبحث األول :التعريف بالبلد احلرام2.....................................................................
تنصيب أنصاب احلرم 3............................................................................

حدود احلرم احلديثة 4..............................................................................
املبحث الثاين :أسامء البلد احلرام 5........................................................................
أوالً :مكة7........................................................................................
ثاني ًا :بكة 8........................................................................................

ثالث ًا :أم القرى 10..................................................................................
رابع ًا :املسجد احلرام12........................................................................... :

خامس ًا :البلد13.................................................................................. :
سادس ًا :البلد األمني15............................................................................:
سابع ًا :البلدة16...................................................................................:

احلوايش 17..................................................................................................

