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 رآنيِّالُق عبرِيها يف الّت( وأوصاُف(َةّكَم)) أمساُء

 الكّداوي فراس عبد العزيز عبد القادر. د.م.أ

 04/8/0225تاريخ القبول:  47/5/0225تاريخ التقديم: 

 الصرحية األمساء: أّواَل

، القرآني في مواضع قليلـةفي االستعمال  (مكة) لـاألسماء الصريحة وردت 
ــ بكــة ومكــة والكعبــة )وهــي بحســر اكرهــا  مكــة""ي وصــ ت ب ــا التــا باألوصــا  قياس 

بالتحليــــل  األســـماءنق  عنـــد هـــا  ســـو (، والمســــ د والبيـــت وأم القـــر  والقريـــة والبلـــد
ووفـ  السـياقات ، القرآنـيالتعبير  استعملهالداللي لينكش  لدينا مدلول كل اسم كما 

 . التي  اءت في ا

  ((ُةكََّم و ُةكََََّب))

، معنــو وصــياصة وصــوتا   مــااالســمي  "بكــة ومكــة" لتقارب  ال مــع بــي  آثرنــا
واحـد مــع و ـود فــر  لييـ  دقيــ   يءهمــا اسـما  لشــ-كمــا اكـر بعــل العلمـاء-بـل
وبكة وردت فـي موضـع قرانـي واحـد فـي سـيا  بيـا  فريضـة الحـ  فـي قولـه . مابين 

تتَ  ِ َبل َ  عــو و ــل ََّ َِ َِّسَِّتتلَِّ ََّسَّتتِكة ِبَب َل َبْيتت و ِوِعتت ََتتلََِّ ينِإنَّ َأوَّ  آل َتتلو َوِدتتلول ََّْس
 أصـلوالكـا  فـي المضـاع   و"البـاء بك"وبكة اسم مأخوا م  ال عل ". 69ا /عمر 

  :وا ر فال  يبك بكة بمعنو وحم قال ال ومنه بك   (1)ي مع التواحم والمغالبة"
 أخكتتتتتتتتتتتتتت  أ      إكا اَّشتتتتتتتتتتتتت ي ِ 

 
 فخس تتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتتت  يبتتتتتتتتتت  بَتتتتتتتتتت  

اا إكبــك القــوم علــو الشــ  تبودحــام اال: والبكبكــة. (2)ااودحمــو  وتبــاك القــوم  
واكـــر  (3)ومعكوســـه الكبكبــة ال ماعـــة مـــ  النـــاب تحمــل فـــي الحـــرر عليـــه ااودحمــو 

                                                 
 ية/ كلية اآلدار/  امعة الموصل.قسم اللغة العرب 
 . بيروت – تحقي  محمد عول، دار إحياء التراث العربي. 69مقاييب اللغة، اب  فارب/ (1)
 – للماليي  معيار، دار العل رتحقي  أحمد عبد الغ و 4/1759=: الصحاح، ال وهري:  (2)

 بيروت. 
لمثنو، بغداد، بصائر اوي مكتبة ا - يبع باألوفست1/191=:  م رة اللغة، اب  دريد:  (3)

 . مصر –اليحاوي، ميابع األهرام  متحقي  عبد العلي9/999التمييو، ال يرووآبادي: 
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نـي آ"مكـة" فقـد وردت فـي موضـع قر  أمـا، (1)البـك هـو د  العنـ  أ   الخليل ب  احمد 
في سيا  فضل اهلل علو رسوله والمؤمني  في صلح الحديبية في قوله تبـارك  أيضا

ََتَ َِْم َودِ وتعـالو ْْ تِل َأْن َأ َْ َََّ  ِ ن َب َِْم َعِِْهم ِبَبْطِن َ  َِْم َوَأْيِلَي ََفَّ َأْيِلَيِهْم َعِ َو اََِّّكة 
َ ِسوَن َبِصي او  َْ  94ال تح/ َعَسْيِهْم َوََلَن اَّسَِّ  ِبَ ل َت

 أصـــــال فـــــالميم والكـــــا  المضـــــع ة  "ومكـــــة اســـــم اشـــــت  مـــــ  ال عـــــل "مـــــك  
 أخر ــتمككــت الع ــم أي : يقــال، انتقــاء الع ــمصــحيحا  يــدل ال عــل من مــا علــو 

ومنـه ، االستقصـاء: والتمكـك. مصه وشربه: أمهال صيل ما في ضرع  ومتكا، مخه
او قـول م ألهـل  ـمومـ  ال. (2)صـوانعتست أي ال "علو صرمائكم ا"التمككو  () قوله
راء الم سـري  آوقـد تضـاربت  (3)مكـوكعت م ياا بـاإالملـوك  إ : المكـوك وتقـول: مكة

اسـمي  لمسـمو واحـد  واللغويي  في مدلول االسـمي  )بكـة ومكـة( فمـن م مـ   عل مـا
هـاا  اوقـد عللـو . ييل  علو المكا  الاي فيه بني المسـ د الحـرام فـي ارل الح ـاو

"ما هاا بضربة  الميم م  الباء مستندي  بقول العرر إبدالالرأي بما و دو  م  اثر 
وحمــو مغميــة ، متــراتــر ورا أمــرواالعتقــار ، النبــيي والنمــيي: الوم والور" وقــول م

 : (5)ل النابغةقا (4)وصيرهاومغبية 
 هبَتتلَ   َّ َشتت ال وال يهستتبون اَّخيتت َ 

 
 الز  عتتت ب َ   َّ وال يهستتتبون اََّشتتت 

همـــا  إا، ولعـــل هـــاتي  اللغتـــي  مردهمـــا الت ـــانب الصـــوتي فـــي مخـــر  البـــاء والمـــيم 
 . (6)سي بي  الشدة والرخاوةوالثاني م  ور متو ، م  ور شديد األولحرفا  ش ويا  

                                                 

 . إبراهيم السامرائي. م دي المخوومي ود. تحقي  د7/917=: العي :  (1)
 ، المكتبة التوفيقية454، الم ردات في صرير )أل ا ( القرآ ، الراصر/639=: مقاييب اللغة/ (2)

 . مصر –
  بيروت - دار صادر991=: أساب البالصة، الومخشري/ (3)
 . 113، الكشا ، الومخشري/9/119=: الواهر في معاني كلمات الناب، اب  االنباري:  (4)
 . بيروت – ، دار المعرفة19ديوا  النابغة الابياني/ (5)
نية المتقاربة صوتا  ، األل ا  القرآ99خليل العيية/. =: في البحث الصوتي عند العرر، د (6)

عماد عبد . في احد األصليي  األول والثاني، د من ما درب داللي لما اختل  –ومعنو  
 . 1666سنة  39بحث منشور في م لة آدار الرافدي  ع  994يحيو/
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بكـة هـي اسـم البيـت  اومن م م  فـر  بين مـا بحسـر المكـا  ال غرافـي فقـالو 
ول اســـم لمــا حـــ أو، مكــة اســـم المدينــة اوقــالو ، وقيـــل بيــ  مكـــة، أي المســ د الحــرام

المـادة اللغويـة التـي  إلـوومـن م مـ  فـر  بين مـا ن ـرا ، (1)هي البلد الحـرام أو، الحرم
في ا ب لـم  ألحدوا إااال بابرة  أعنا تبك  ألن اسميت بكة  أن االك  م ، اشتقا من ا
وقيــل ال  النــاب يبــك بعضــ م ، قصــمه اهلل تعــالو إال معتــد هاولــم يقصــد، أي تــدق ا
و ــه تســمية  أمــا. (2)والتبــاك االودحــام، ر ــاال ونســاء فــي اليــوا  يتــدافعو  بعضــا
، و  الماء في ـا أي يسـتخر ونهكيمت أهل اال  ، كالك لقلة مائ افقيل سميت  )مكة(
  : تمك م   لم أي تاهر نخول م ومنه قول الرا و ألن اوقيل 

تتتتتت ِ  اََّتتتتتتل  َ  يتتتتتتل  َتتتتتت ِ  تتتتتتلي  َ َ   َ 
 

تتتتتتتتتتت ِ وال تَ   تتتتتتتتتتتلي ِ تتتتتتتتتتتَ   َ  كه لو وَع
النــاب  الودحــام أو، فــي الع ــم مــا أصــلكــالما الــاي هــو ، األرلألن ــا وســي  أو 

ـا  شـديدا   ااإال صـيل مـا فـي ضـرع الناقـة  متـكا: في ا مـ  قـول م وقيـل . (3)مصـه مص 
. (4)شيئا   فال يبقي فيه أمهيمك ال صيل ضرع ألن ا تمك الانور أي تاهر ب ا كما 

ية آلا أ   يتي  اللتي  ورد في ما اسما)بكة ومكة( نووال  ومناسبة والاي يبدو لنا م  اآل
ت تخصيصـا  لبيـا  فريضـة الحـ  والحـ  محلـه البيـ  ـاءتالتي ورد في ا اسم )بكة( 

. المخصوصـة  فبكة إا  هـي المسـ د الحـرام بحـدود، الحرام الاي يتواحم فيه الناب
تخصيصــا  لبيــا  نصــر صــلح الحديبيــة   ــاءتالتــي ورد في ــا اســم )مكــة(  اآليــةأمــا 

فمكــة هــي المدينــة أو البلــدة ، وهــو خــار  مكــةحــ  بيتــه  ()رســول اهلل  أرادحينمــا 
، معاصر وقد أثبت هاا ال ر  باحث. ةالتي في ا البيت الحرام بحدودها المخصوص

بكــة هــو موضــع بنــاء بيــت اهلل الحــرام إا اكــر أ  ومكــة ســائر المنيقــة التــي بنــي ، ّ 
 . (5)في ا البيت

                                                 

، األل ا  القرآنية المتقاربة 9/999، بصائر اوي التمييو: 65، الم ردات/113=: الكشا /( 1)
 . 994/-صوتا ومعنو  –

 . 4/1159، الصحاح: 69، مقاييب اللغة/7/915=: العي :  (2)
، لسا  العرر، اب  من ور: 454، الم ردات/9/119=: الواهر في معاني كلمات الناب:  (3)

 . بيروت – ، دار صادر19/461
 . بيروت – ، دار ال كر7/119=: مع م البلدا ، ياقوت الحموي:  (4)
 . 994/-صوتا  ومعنو   –تقاربة =: األل ا  القرآنية الم (5)
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 ((الكعبة))

: ي  فـي سـورة المائـدة همـا قولـه تعـالوينورد اسم )الكعبة( في موضعي  قـرآ
 ََِّْْم َدتْليلو َبتلََِّ  ا َِِم ِبِ  َكَوا َعْللو َ ِ َِيَن َأو َعتْلِل َكَِّتَ  َيْه ََتلِم َ َستل َّتلَ  ط َط ََ َبتِ  َأْو  َْ ََ

َبتتَ  اََّْبْيتتَ  اََّْهتت َاَم ِ َيل تتلو وقولــه عــو و ــل ، 67/اآليــة ...ِصتتَيل لو  َْ ََ تتَل اَّس تتِ  اَّْ ََ  َ
سَ  َْ َسِ وْا َأنَّ اَّس َ  َي َْ ِم َ تل ِفتي اَّسَّتَ لَواِ  ََّسَِّلَِّ َواَّشَّْهَ  اََّْه َاَم َواََّْهْلَة َواََّْقاَلِئَل َكََِّ  ََِّت

والكعبــة اســم علــو البنــاء المربــع الــاي بنــا  ســيدنا . 65اآليــة  ...َوَ تتل ِفتتي اَضْ  ِ 
، للحـــ  النـــابليكـــو  بيـــت الل ـــه يقصـــد   )علي مـــا الســـالم( إســـماعيلوولـــد   إبـــراهيم

 اإلنسـا إما م  كعـر : والكعر مشت  م  شيئي ، وأصل الكعبة مأخوا م  "كعر"
"الع ـم لكـل اي : والكعـر (1)وم  كعـر القنـاة و معـه كعـورأ عه كعاروالدابة و م

فــو  رســغه عنــد  والكعــر كــل اي م صــل للع ــام وكعــر اإلنســا  مــا اشــر ، أربــع
، وقيــل هــو الع ــم الناشــو عنــد ملتقــو الســا  والقــدم، وقيــل الناشــو فــو  قدمــه، قدمــه

الع مــا   مــاأن  إلــوواهــر قــوم ، نــه فــي   ــر القــدمأقــول النــاب  األصــمعيوانكــر 
ومنـه ، (2)". . . اللاا  في   ر القدم ور ل عالي الكعـر يوصـ  بالشـر  وال  ـر

قــــال . (3)ف ــــي كاعــــر -اي عليــــا فــــي صــــدرها-يقــــال كعبــــت المــــرأة إاا نتــــأ ثــــدياها 
عـارة  -بالضـم– والكعبة 33/النبأ َوَكَواِعَر َأْتَرابا واص ا  نساء أهل ال نة سبحانه

 )الكعبـة( ـواختل  في تسمية البيـت الحـرام بـ. (4)رية بكعبت اال ارية ومنه قول م ال ا
، فقيـــل ســـميت بـــالك أل  التكعيـــر هـــو التربيـــع وكـــل بنـــاء مربـــع عنـــد العـــرر كعبـــة

بــــع أعــــال  و مــــع الكعبــــة  إلــــوالكعبــــة  اوأضــــافو  البيت)كعبــــة البيــــت( أل  كعبتــــه تر 
 :   يع رب األسودييوفو  به قال  االكعبات بيت لربيعة كانو  ووا، الكعبات

تتتد واَّستتتلي  وبتتتل دو   أدتتتل اَّخوِ 
 

 (5)واَّبي  كة اَََّبتل   تن ستِلال 
 
 

                                                 

 . 94=: االشتقا ، اب  دريد/ (1)
 . 167، و=: مقاييب اللغة/1/511لسا  العرر:  (2)
 . 311، المصباح المنير/913/ 1=: الصحاح:  (3)
 . 749=: أساب البالصة/ (4)
 . 1/314،  م رة اللغة: 1/995=: العي :  (5)
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، وكــل بنــاء مرت ــع ف ــو كعبــة، رت ــاع بنائ ــا ونتوئ ــاالوقيــل ســميت بالكعبــة 
ثـم ، مكا  الكعبة األرلفي  - لو  عو–ما خل  اهلل  أول أ  األخباروقد ورد في 

التسمية م    ة   اءتلاا (1)ووسي الدنيا األرلم  تحت ا ف ي سر ة  األرلدحا 
وتخصيص الكعبة في اآليتي  بالاكر ورد في األولو لتحـريم ، ال يئة تربيعا  وارت اعا  
فعلـه ناسـيا  قـد م هـديا  يبلـي البيـت فمحـل الحرمـة هـي الكعبـة   ْ ا  و ، الصيد وقت الحـ 

 وفـــي الثانيــة بيانـــا  ل ضـــل الكعبــة المحرمـــة علـــو تحديــدا  ويشـــمل التحـــريم مك ــة كل ـــا
 . الناب إا هي قيام ل م بما يصلح دين م ودنياهم

 ))القرية((

فـي  ()مـوي  والدة رسـول اهلل ، ورد ل   القرية علمـا  علـو مكـة المكرمـة
َوَ تتلَِّوا ََّتتْواَل ِِتتَزَل ورد فــي ســورة الوخــر  وهــو قولــه تعــالو  األولموضــعي  قــرآنيي  

تيمو  َقتْ َيَتْينِ ََّدَكا اَِّْقْ آِن َعَس  َ ِ تلو َ تَن ا ِْ والثـاني فـي سـورة محمـد وهـو 31/اآليـة َع
َِتلِدْم  و ـلقوله عو  َْ َأَين َ ن َ ْ َي و ِدَي َأَشلُّ  ِتوَّ و َ تن َ ْ َيِتتَ  اََِّّتتي َأْخَ َ ْتتَ  َأْدَس َوََ

وبقريتــك فــي ، مكــة واليــائ  األولقصـد بــالقريتي  فــي ، 13/اآليــة َفتتاَل َِلِصتتَ  ََِّهتتمْ 
والقرية"كل مكا ٍ  اتصلت . ()ضافة إلي ا خيار للرسول الثانية مكة والكا  الم

وهــي المكــا  الــاي ي تمــع فيــه . (2)وات خــا قــرارا  وتقــع علــو المــد  وصيرهــا" األبنيــةبــه 
وأصـله قــول م "قــروت  أصــل اشـتقاق ا فقيــل مشــتقة مـ  "قــرو"واختلــ  فـي ، (3)النـاب
وقيـل مشـتقة ، ريـة  قريـة  ق األرلوما ولت استقري ها  ، وتق ريت ا إاا تتبعت ا األرل

ومصــدر  "قريــا  ، "قريــت المــاء فــي الحــول إاا  معتــه: والــك مــ  قــول م مــ  "قــري"
"  : قال الرا و، ويقال يقري البعير العل  في شدقه أي ي معه وقري 

 َّصتتتتتتتتتستلن يقتتتتتتتتت ة يتتتتتتتتل ع بتتتتتتتتتل
 

 (4)يقتتت ة وال يقتتت ل فأ ستتت  ي تتت ة 
 

                                                 

، المكتبة 9/914ع ألحكام القرآ ، القريبي: ، ال ام494-4/493=: مع م البلدا :  (1)
 . مصر – التوفيقية

 . 961المصباح المنير/ (2)
 . 4/999=: بصائر اوي التمييو:  (3)
 . 17/151، لسا  العرر: 7997، أساب البالصة/9/195الواهر في معاني كلمات الناب:  (4)
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قــروت وقريــت" إاا ": وقــد  عــل ابــ  فــارب القــرو والقــري واحــدا  والــك قولــك
يقــرو الــد كادك مــ  دنبــا  : الــابيانيســلكت وتتبعــت قريــِة قريــِة مستشــ دا  بقــول النابغة

" بالضم علو صير القياب(2()1)واألكما إا  مع ما كا  علو وو  ، و مع القرية "قر  
"فعلة" ممدود مثل " بية و باء" وقـد  ـاء هـاا ال مـع مقيسـا  فـي لغـة أهـل الـيم  إا 

وقــد تيلــ  . (3)القيــروا  ال ماعــة مــ  النــاب وخيــل معــررو . ة" بالكســريقولــو  "قريــ
َِّتل ِفيَهتل "القرية" ويراد ب ا أهل ا كمـا ورد فـي قولـه عـو  و ـل   َِ َواْستَأِل اََّْقْ َيتَ  اََِّّتتي 

َِّتتتل َََّصتتتلِلِ ونَ  َِتتتل ِفيَهتتتل َواِِ ْيتتتَ  اََِّّتتتتي َأْ َبْس َِ  وأقـــامفحـــا  المضـــا  ، 19/يوســـ  َواَّْ
وقد يراد بالقرية القـوم أن سـ م وعلـو هـاا  ـاء القـرآ  فـي قولـه ، مقامه إليهالمضا  
َِّ و : عو  و ل   لَِْ  آِ َِ و ِ ْطَ ِئ ََ 119 /النحل َعَ َ  اَّسَِّ  َ َثالو َ ْ َي و 

وقد تيل  ، (4)
ََّتْواَل ِِتَزَل : كمـا اكـرت القريتـا  فـي قولـه تعـالو، مكا  مخصوص ا القرية ويراد ب

تيمو َدَكا اَِّْق ْ  ِْ وعليـه ورد قـول معـ  بـ   13الوخـر / آِن َعَس  َ ِ تلو ِ تْن اََّْقتْ َيَتْيِن َع
 : (5)أوب

 َّهتتتتتل  تتتتتو ل بتتتتتلَّق يتين و صتتتتتل 
 

 ََّتتتتتتتو  فتتتتتتتال و ال تتتتتتتتزال تِلزَّتتتتتتت  
َأَين َ ن َ ْ َيت و ِدتَي َأَشتلُّ  ِتوَّ و َ تن َ ْ َيِتتَ  اََِّّتتي َأْخَ َ ْتتَ  أما قوله تعـالو   َوََ

َِلِدمْ  َْ ( أهلكنـاهمولـالك قـال ) أهل ا وأرادالقرية  يل فا13/محمد َفاَل َِلِصَ  ََِّهمْ  َأْدَس
مكــة علــو  أهــلبــالقوم  والمــراد. (6)والمعنــو وكــأي  مــ  قــوم هــم اشــد قــوة مــ  قوتــك

 . -كما اكرنا- سبيل الم او

 ((البلد))

                                                 

 . 194رواية الديوا / (1)
ف تل اَّسيتل ِصتهت  غلا  ث     

 تل ِصس
 

 لن واالَ لتز  ن َّبِت و اال لعتيق 
  

 . 179=: مقاييب اللغة/ (2)
 . 9/9461، الصحاح: 419-9/411=:  م رة اللغة:  (3)
 . 4/999=: بصائر اوي التمييو:  (4)
 . 4/337مع م البلدا :  (5)
 .بيروت – ، دار إحياء التراث العربي67-1/64إرشاد العقل السليم، أبو السعود:  (6)
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حــو  التعبيــر القرآنــي ســتة مواضــع ورد في ــا ل ــ  )البلــد( علمــا  علــو مكــة 
 األم البلــد الحــرام بــ ألهــل () إبــراهيموال   ــاءا دعــاء مــ  ســيدها ألا ،المكرمــة

تتتْل َدتتتتََكا َبَستتتلاو آِ ِتتتلو َواْ ِزْد َأْدَستتتِ  ِ تتتَن  فـــي قولـــه تعـــالو ََ َواِِْك َ تتتلَل ِإْبتتت َاِديِم َ َ  اْ 
تتْل َدتتتَكا اَّْ إ وفــي قولــه تعــالو، 199/البقــرة اَّثََّ تت َا ِ  ََ َبَستتتَل ِ ْك َ تتتلَل ِإْبتت َاِديِم َ َ  اْ 

ا  مــ  البـــاري عـــو و ـــل بالبلـــد مَ اآلخـــرا   ـــاءا قَســـعا  والموضــ. 37/إبـــراهيم لآِ ِتتت
تتَ  ِهتتله ِبَهتتَكا 4اَل ِأْ ِستتِم ِبَهتتَكا اََّْبَستتِل  : وهــو قولـه تعــالو ()وتسـلية للرســول  { َوأَِ

فـي سـورة النمـل فـي قولـه وموضـع ورد بصـيغة التأنيـث )البلـدة( ، 9-1 /البلد اََّْبَسلِ 
تتلُّ َشتتْي و  تتل اِ  ــل عــو و  َِ ََِّ تتل ِأِ تتْ ِ  َأْن َأْعِبتتَل َ  َّ َدتتِكِه اََّْبْستتَلِ  اََّّتتِكة َه ََّ َهتتل َوََّتتِ  

َِوَن ِ َن اَِّْ ْسِسِ ينَ   وموضع موصو  وهـو قولـه عـو و ـل 61/النمل َوِأِ ْ ِ  َأْن َأ
 َِوَدَكا اََّْبَسِل اْضَِ ين  لمتميـو المحـدود والبلد ييل  علو الموضـع المخـتي ا. 3/التي

قــامت ميســتأنب بــه قيانــه با تمــاع م ، األرلمــ   وقــد ييلــ  علــو المكــا  ، فيــه وا 
وكــالك الم ــاوة ، األمــواتمــوي   ألن ــاوتســمو المقبــرة بلــدا  ، المســكو  صيــر يالخــال
والبلـد يـاكر ويؤنـث )بلـد . (1)وربما عني بالبلد التـرار ن سـه، موي  الوحشيات ألن ا
وورد ل ـ  )البلـد( فـي القـرآ  . (2))بـالد( بلدا ( و مع المؤنـثبلدة( و مع الماكر )-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه خمســـــــــــــــــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــــــــــــــــا   المعنـــــــــــــــــــــــــــــــــو  (3) الكـــــــــــــــــــــــــــــــــريم وأريـــــــــــــــــــــــــــــــــد ب
ِسوا ِ ن َ: سبأ في قوله عو و ل: والثاني، -آن ا   هوقد اكرنا مواضع-مكة : األول

َِِ وا ََِّ  َبْستَل ط َطَيَبت ط َوَ  ه َغَِتو ط  َِْم َواْش  اإليـال عمـوم : ثالثالـ، 17سـبأ/ َ ْزِد َ َب
ََتتتِ وْا ِفتتتي اَّْتتتِباَللِ  علـــو المـــد  فـــي قولـــه عـــو و ـــل ََ َِّتتتَ  َتَقسُّتتتِ  اََّّتتتِكيَن  آل  اَل َيِغ َّ

َِلِه ِإََّت  في ا في قوله عو و ـل  نباتال ة بالم د األرل: الرابع، 169/عمرا  ِسْق
َكَِّ َ  ََ َل َ ْوِتَهل  َْ َِل ِبِ  اْضَْ َ  َب  األرل: الخـامب، 6/فـاير اَُِِّّشو ِ  َبَسلو  ََّي و َفَأْهَيْي

َواََّْبَستِل : ب ا الكناية ع  ص اء الـن ب وخبث ـا فـي قولـه عـو و ـل أريدالمنبتة وقيل 
َِتلاو  ََ اَل َيْختِ ِج ِإالَّ َِ ومـ  ، 71/األعـرا  اَّطََّيِ  َيْخِ ِج ََِبلِتِ  ِبتِِْكِن َ َبتِ  َواََّّتِكة َخِبت

براهيملد( في آيتي البقرة د ل   )البو بديع الن م القرآني ور  بالتعري  بالتنكير أوال  و  وا 

                                                 

 . 96، الم ردات/1/94=: العي :  (1)
 مصر  -  ، دار المعار 96، 91=: ال يصل في ألوا  ال موع، عباب أبو السعود/ (2)
 . 953-9/959=: بصائر اوي التمييو:  (3)
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ِوتتلر  فــي البقــرة كيــوتن، ثانيــا   تتْل َدتتَكا َبَستتلوا آِ  ََ قصــد بــه بلــد مكــة قبــل بنــاء  َ َ  اْ 
النكــرة إاا  إ وقيــل ، قصــد بــه البيــت الحــرام بعــد البنــاء إبــراهيمفــي  وتعري ــه، البيــت

ـــة ـــه ,تكـــررت صـــارت معرف ـــه أ  وهـــ آخـــر وثمـــة تو ي تتتْل َدَكاَبَستتتلوا فـــي قول ََ َ َ  اْ 
 . (1)سواء كاإلتيا فيكو   باإلشارةاكت اء  َبَسلوا آِ ِول اَّبسلَدَكاوالتقدير  احافآِ ِول

تَ  ِهتله ِبَهتَكا  (4)ِأْ ِستِم ِبَهتَكا اََّْبَستلِ ال ما مـا ورد فـي م تـتح سـورة البلـد أ َوأَِ
وواد ، األمكنــةا  لشـرفه وعلــو مكانـه بــي  فقــد اقســم اهلل عـو و ــل بالبلـد تع يمــ اََّْبَستلِ 
مـــع  ()وقيـــل إنـــه ، قســـام بـــهبإع امـــه باالبـــه إشـــعارا   ()شـــرفا  بحلولـــه  األمـــر

ــة قــدر  فقــد اســتحل الك ــار فــي هــاا البلــد إاا وســب  البلــد  (2)  واالعتــداء عليــهء الل
 أمـر ـو موضع التأنيـث ف أما. )هاا( واد  ت خيما  وتع يما  لد  السامع اإلشارةسم اب

ََِّ تل ِأِ تْ ِ  َأْن َأْعِبتَل َ  َّ رر بلدتـه التـي ع م ـا إا يقـول  ألنـهاهلل لرسوله بعبادته  ِإ
ضـــافة، 61/النحـــل َدتتتِكِه اََّْبْستتتَلِ  اََّّتتتِكة َه ََّ َهتتتل لت خـــيم شـــأن ا " إلي ـــا (ل ـــ  )رر وا 

تشــري  وتع ــيم اثــر تع ــيم مــع مــا  إياهــاتعــالو مكان ــا والتعــرل لتحريمــه  وا  ــالل
ت عــن اََّّتتِكة َه ََّ َهتتلوقولــه  (3)"ومو ــر االمتثــال بــه األمــربعلــة  اإلشــعاريــه مــ  ف

نعـــت للـــرر محلـــه  ي َه ََّ َهتتتلتتتتاََّّ وقـــرأ ابـــ  مســـعود وابـــ  عبـــاب ، للبلـــدة م ـــرور
 . (4)النصر

 ((رىأم الُق))

ــ أمورد اســم  فــي ســورة  األول، قــرآنيي فــي موضــعي   مكــةا علــو القــر  علم 
تِكَ  تعالو قوله  في األنعام َِلِه ِ َبتلَ  ط  َُّصتَلِد اََّّتِكة َبتْيَن َيَلْيتِ  َوَِّتِِ َزَّْ َِتَل ط أَِ َوَدتَكا 

تَكََِّ   والثاني في سورة الشور  فـي قولـه تعـالو 69/اآلية ِأمَّ اَِّْقَ ل َوَ ْن َهْوَََّهل َوََ
تِكَ  ِأمَّ اَّْقِتَ ل َوَ ت َِل ِإََّْيَ  ِ ْ آِلو َعَ ِبي لو ََّتِِ قـد ا مـع علمـاء  5/اآليـة ...ْن َهْوَََّهتلَأْوَهْي

                                                 

 . مصر – رلليباعة والنش ء، دار الوفا115=: البرها  في متشابه القرآ ، الكرماني/ (1)
 . 6/199=: إرشاد العقل السليم:  (2)
 . 9/399إرشاد العقل السليم:  (3)
، و=: مع م القراءات القرآنية، عبد العال سالم، احمد 13/161=: ال امع ألحكام القرآ :  (4)

 . إيرا  – ، ميبعة أمير4/354: مختار عمر
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العلميـة بعـد  إلي ـاوقـد انتقلـت  (1)م القـر ( يـراد ب ـا مكـة)أ أ   علـو و اللغة والم سر 
 –وهـاا وارد فـي العربيـة ، وضع ا نتي ة لكثرة االستعمال أصلكانت وص ا في  أ 

ر لــــم مــــ  المركــــكــــو  هــــاا العيو . العلميــــة إلــــواعنــــي انتقــــال الل ــــ  مــــ  الوصــــ ية 
 األصـلفـي اللغـة يعنـي  األمول   ، )القر ( إليه( والمضا  أمالمضا  ) اإلضافي
العـرر تسـمي الـك     إفـ، يليـهسائر مـا  إليهيضم شيء كل  أ اعلم ". شيءفي كل 
، األصـلوهـي  أبوار ع اب  فارب هاا األصل إلو أربعةوقد فر  ، (2)". . . ا  أم  الش  

الـــاي يـــدل  لو ـــود الـــرابي الـــرئيب (3)متقاربـــةوالـــدي  و ميع ـــا ، وال ماعـــة، والمر ـــع
بعيـــدة  أو، وتكــو  قريبـــة مــ  الـــاي ولدتــه، الوالـــدة: األر بــإواء واألم. األصـــله عليــ

في ا  واألمة، عيدبعلو الك المعنو ال أمناوسميت حواء ، تهدوهي التي ولدت م  ول
وبضـم ا ، وبكسرها وتعني النعمة، وتعني الش ة في الدماغ ل موةاب تح  أو هثالثة 
ومن ـا ، ر ل يقوم مقام ال ماعـة أو، من ا ال ماعة م  الناب، م  معنو أكثرول ا 
ّ   أو أم اتعلو  األموت مع . (4). . . األمومن ا ، الحي  َّ ـَا  أ علـو  فـاألول، اتم 
، دمآ مع فـي بنـي  أم اتوقيل ، والثاني علو ويادة ال اء في وسي ا، م ةأ أصل ا
 أصـالوقال بعض م امة وام ة لغتـا  ليسـت احـداهما ، مفي صيرهم أي الب ائ وأمات
 : وقد  مع الشاعر بين ما في قوله، دعو  حا  وال ويادة إلووال حا ة  (5)لألخر 

 اَّو تتتتتتوهَ  َدَ َبْهتتتتتتنَ  ض هتتتتتتل ِ ا إكا
 

 ف هتتتتتتتتتتتتت  اَّْتتتتتتتتتتتتتالم بل لتَتتتتتتتتتتتتتل 
بــه  أريـدالكتــار  وأم،   وم تتحـهؤ ألن ـا مبتــد وسـميت ســورة ال اتحـة أم القــرا  

وتسـمية . (6)الـرأب الـدماغ وأم. عليه الر مح لواؤ  وما ل  وأم، لوح المح و الما في 
لألصل والمر ـع حتـو  األمإا شاعت استعارة ،  اء بيري  االستعارةمكة )ام القر ( 

                                                 

، الواهر في بيروت-تحقي  محمد علي الن ار، عالم الكتر1/344=: معاني القرآ ، ال راء:  (1)
 . 1/199، ال امع ألحكام القرآ : 7/1193، الصحاح: 9/195الناب:  معاني كلمات

 . 1/499العي :  (2)
 . 31مقاييب اللغة/ (3)
تحقي  صالح ال ريوسي، دار الحرية ، 391-1/395=: المثلث، اب  السيد البيليوسي:  (4)

 . بغداد – لليباعة
 . 99-16=: المصباح المنير/ (5)
 . 33=: الم ردات/ (6)
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فقـــال ابـــ  عبـــاب ، الت ســـير فـــي ســـبر التســـمية أهـــلوقـــد اختلـــ  . (1)ةصـــارت حقيقـــ
، ابع ل ــاصــل ومــا حول ــا فــرع تــا فصــارت هــي األســميت بــالك ألن ــا قبلــة أهــل الــدني

ويحصـــل في ـــا في تمـــع الخلـــ  كمـــا ، عبـــادات أهـــل الـــدنيا الحـــ  أصـــلوكـــالك أل  
األم ولمــا كــا  الحـ  فيــه منــافع الت ــار والكسـر فــال يحصــل فــي  إلــو األوالدي تمـع 

 أولوقيــل أل  الكعبــة . المعيشــة أصــولصيــر مكــة مــ  بــالد كانــت تلــك المنــافع مــ  
تتِكَ  ِأمَّ  اآليــةأمــا . (2)األرلمكــة أول بلــدة ســكنت  إ  وقيــل، بيــت وضــع للنــاب َِّتِِ

 اإلنـاارإا المقصـد مـ  ، أم القـر  أهـلف ي ا حا  للمضا  والتقدير لتنـار  اَِّْقَ ل
 القـر ( سـبقا أم  ورد في مـا اسـم )الموضـعي  اللـاي أ ويلحـ  ، الناب وليب المكا 

والك أل  بـدء الرسـالة ومكـا  ، لب عل الناارة بصيغة المضارع المسبو  بالم التعلي
فكـــا  ، بأســر  اإلســـالميالعــالم  إلـــوثــم  ()  ورهــا كـــا  فــي مكـــة مولــد الرســـول 

 اإلشــارةسـل ت -ل ــ  )القـر ( فقــد  أمـا، الحنيـ  اإلســالميأصـال  لنشـر معــالم الـدي  
 . -م صال   إليه

 ((البيت))

ــــ  )بيــــت( اســــما  علمــــا  خاصــــا  بالكعبــــة المشــــرفة فــــي  شــــر ع أربعــــةورد ل 
والـالم ومنـه قولـه  بـاألل معرفـا   األولـو، وقد اتخـا ثـالث صـور تركيبيـة، (*)موضعا  

َبَ  اََّْبْيَ  اََّْه َاَم ِ َيل تلو ََّسَِّتلَِّ عو و ل  َْ ََ َل اَّس ِ  اَّْ ََ  َ /والـالم  واأللـ  65المائـدة
هلل ا إلـــو يـــاء المـــتكلم العائـــدة إلـــو إمـــا باإلضـــافةوالثانيـــة معرفـــا  ، فيـــه للع ـــد الـــاهني

ِِ اَّسُّتِ ول: تعالو كما في قوله عو و ل ت ََّ َِيَن َواََّْقتلِئِ يَن َواَّ ُّ  َوَطَهْ  َبْيِتَي َِّسطَّتلِئ
ََِِ  ِ تتن كــا  الخيــار كمــا فــي قولــه عــو و ــل  إلــوأو  99/الحــ  َِتتي َأْستت َِتتل ِإ بَّ َّ 

موصـوفا  كمـا : والثالثـة، 35/إبـراهيم عو ِعِتَل َبْيِتتَ  اَِّْ َهت َّمِ ِكَ يَِّتي ِبتَوالو َغْيتِ  ِكة َز ْ 
َِْ و ِ  في قوله عو و ل أ  السـياقات التـي  ـاء في ـا ويلحـ  4اليور/ َواََّْبْيِ  اََّْ 

ِإنَّ  كمــا فــي قولــه تعــالو أحكــامكانــت لبيــا  الحــ  ومــا يتعلــ  بــه مــ   َبْيتت ِ ل ــ  
                                                 

 . 4/359: التحرير والتنوير، اب  عاشور =: (1)
 الميبعة الب ية المصرية. ، 5/19=: الت سير الكبير، الراوي:  (2)
، 65، 9، المائدة/65-69، آل عمرا /171، 195، 197تن ر المواضع: البقرة/( *)

 . 3، قريش/4، اليور/33، 96، 99، الح /35، إبراهيم/37األن ال/
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ََّ اََّْبْيتتَ  َأِو  ََلِئِ  اَّس تتِ  َفَ تتْن َهتت ََل َواََّْ تتْ َوَ  ِ تتن َشتت تت ََ َعَسْيتتِ  َأن اَّصَّ اْعَتَ تتَ  َفتتاَل ِ َِتتل
َِ ط َعِستيمط  َف ِبِهَ ل َوَ ن َتَطوََّع َخْي او َفِِنَّ اَّس َ  َشل لبيـا  فضـل اهلل  أو، 71/البقـرة َيطَّوَّ

ِبِلوا َ  َّ َدَكا اََّْبْيِ ) كما في قوله تعالوعلو قريش  َْ َََ ِهْم ِ ْن ِ توعو 1َفْسَي (اََِّّكة َأْط
َِِهْم ِ نْ  لبيا  نعي اهلل علو الك ار فـي يـواف م بالبيـت  أو، 4-3/قريش َخْوفو  َوآَ 

تتلَن َصتتاَلِتِهْم ِعِتتلَ  َوَ تتل كمــا فــي قولــه تعــالو تتل  ََ ََ َوَتْصتتِلَي و َفتتِكوِ وْا  اََّْبْيتتِ  ِإالَّ ِ 
ََتتَكاَ  ِبَ تتل َِتتِ ونَ  اَّْ َْ المــراد مــ   أ وقــد ا مــع الم ســرو  علــو ، 37 /األن ــالَِِتتِتْم َت

والبيـت فـي مادتـه اللغويـة )البـاء . (1)الكعبة( حصـرا  البناء المربع المرت ع )بيت هو ال
يدل علو المأو  والمآر وم مع الشمل ومنه سمي بيت الشعر  أصلوالياء والتاء( 

وبـــات الر ـــل إا أقـــام بالليـــل وضـــد  إاا أقـــام ، (2)والمعـــاني األل ـــا ي مـــع  ألنـــهبيتـــا  
وتضـعي  . (3)سك  م  صيـر اعتبـار لليـل فيـهالل   علما  علو الم أصبحبالن ار ثم 

 : (4)قال  رير، إاا دب ر  ليال   األمربي ت : ثانيه )عينه( بي َت بمعنو دب ر ليال  يقال
 اعتتتتتتل  َّبيتتتتتتو  اض تتتتتت  إكا ستتتتتت  

 
   لَّيتتتتتت و ه فتتتتتتلو و يستتتتتتلو  َتتتتتت لا 

 األول معــا  وللبيــت . (5)كــريمٍ  البيوتــات إاا كــا  مــ  بيــتٍ  أهــلمــ   وفـال  
والثـاني ، بيـات(أ-( فـي كـل اسـم ثالثـي معتـل العـي  )بيـتأفعـاللو ونة ) مع قلة ع

وقـــد فـــر  . (6)بيـــوت(- مـــع كثـــرة علـــو ونـــة )ف ع ـــول( وييـــرد فـــي وو  )َفْعٍل()بيـــت
خــاص  مــع  واألبيــات، اللغويــو  بــي  ال معــي  بــأ  البيــوت  مــع خــاص بالمســك 

ِيتتو و َأِكَن اَّسَّتتِ  َأْن ِفتتي بِ   ــاء بلغــة التنويــل فــي قولــه عــو و ــل واألول. (7)بالشــعر
َ  ِفيَهل اْسِ  ِ  ََ َِ َوِيْك وتخي ر ل   البيت علما  علو الكعبـة الشـري ة  39النور/ ...ِتْ َف

بيـت الِعـو والرفعـة  يوهـ، ألن ا مأو  الح ـي  ومـآب م وم مـع شـمل م مـ  كـل و  ـة
كيـ   وان ـر، فمـا حـال بيـت رر العـالمي ، البيـت مـأو  الر ـل وعيالـه أ والكرم كما 

                                                 

 . 9/169، بصائر اوي التمييو: 1/199حكام القرآ : ، ال امع أل67الكشا /=:  (1)
 . 149=: مقاييب اللغة/ (2)
 . 57=: الم ردات/ (3)
 . بيروت – المعرفة ، دار139ديوانه/ (4)
 . 79أساب البالصة/ (5)
 . 97، 39=: ال يصل في ألوا  ال موع/ (6)
 . 49=: المصباح المنير/ (7)
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عبادتـه  إلـومع المعاني في سورة قريش التي دعـا في ـا رر قـريش  األل ا تواش ت 
)  فقــال يتتاَلِف  ِتتَ ْي و تتْيِف) (4ِلِ ِبتتِلوا َ  َّ َدتتَكا  (0ِإياَلِفِهتتْم ِ ْهَستتَ  اََّشتتتَلِ  َواَّصَّ َْ َفْسَي

َِِهْم ِ ْن َخْوفو  (1اََّْبْيِ ) َََ ِهْم ِ ْن ِ وعو َوآَ  م الح  تبارك شأنه بأ   ب فن اََِّّكة َأْط
واالت ار برحلة الشتاء والصـي  وفـي  اإليال بل لشأ  هاا ، يعبدو  ال لسائر نعمه

فميـو  أوثـا ألنه كانـت ل ـم : احدهما: تعري  ن سه ل م بأنه رر هاا البيت و  ا "
ــرلفوا علــو ســائر العــرر فــاكر ل ــم الــكألوالثــاني . ن ــامن ســه  تــاكيرا  ، ن ــم بالبيــت ش 
من م بعد خو  وتحق  الك في دعـاء سـيدنا ؤ وم، ف و ميعم م بعد  وع (1)"لنعمته
ْل َدَكا َبَسلوا آِ ِول َواْ ِزْد َأْدَسِ  ِ ن اَّثََّ  َا ِ  إبراهيم ََ  . 199/البقرة ...َ َ  اْ 

 ((املسجد))

، (*)ل ـــ  )المســـ د( ورد علمـــا  علـــو مكـــة فـــي خمســـة عشـــر موضـــعا  قرآنيـــا  
وب ــاا الــاكر يعــد ، فــي م تتح ــا ف ــي مكيــة اإلســراء  آيــة  ميع ــا مدنيــة الــاكر ســو 

مقرونـا   إالومما لوح  أيضا  انه لم يرد هاا الل ـ  ، األكثر دورانا  في التعبير القرآني
بقيــد الوصــ  محصــورا  بل ــ  )الحــرام( فأصــبح االســم مــع وصــ ه )المســ د الحــرام( 

مـ  الـك ات ـا  القبلـة ، بيانـه فقد تنوعت وف  المـراد، سياقات الاكر أما. علما  مركبا  
َِّتَ  فـي قولـه عـو و ـل ، إليهفي الصالة  َِِوَََّي َ تْل َِتَ ل َتَقسُّتَ  َوْ ِهتَ  ِفتي اَّسَّتَ لِ  َفَس

ومنه حرمة القتل فـي ، 144/البقرة ِ ْبَس و َتْ َعلَدل َفَوَل َوْ َهَ  َشْطَ  اََّْ ْسِ ِل اََّْه َامِ 
، 161/البقرة ِعَِل اََّْ ْسِ ِل اََّْه َاِم َهتَّ  ِيَقلِتِسوَِْم ِفي ِ  اَل ِتَقلِتِسوِدمْ وَ : قوله عو و ل

ََِّ تتل اَِّْ ْشتتِ َِوَن ََِ تتَّط َفتتاَل َيْقَ ِبتتوْا اَ أيوحرمــة المشــركي  دخولــه  ِِتتوْا ِإ يَُّهتتل اََّّتتِكيَن آَ 
تتَل َعتتلِ ِهْم َدتتتَكا َْ ــد عــ  دخولــه فــي ق، 91/التوبــة اََّْ ْستتِ َل اََّْهتت َاَم َب ولــه ومنــه الص 

َِْم َشَِلِن َ ْومو َأن َصلُّوَِْم َعتِن اََّْ ْستِ ِل اََّْهت َامِ  تعالو َِّ ومنـه ، 9/المائـدة َواَل َيْ ِ َ 
ْاَيتتل ِبتتلََّْهَد ََّتَتتْلِخِسنَّ : البشــارة ل تحــه فــي قولــه تعــالو َََّقتتْل َصتتَلَد اَّسَّتتِ  َ ِستتوََِّ  اَّ ُّ

منـه فـي  ()الرسـول  إسراءومنه ، 95/ال تح اََّْ ْسِ َل اََّْه َاَم ِإْن َشلَ  اَّسَِّ  آِ ِِينَ 
ََْبتِلِه ََّتْيالو ِ تن اََّْ ْستِ ِل اََّْهت َاِم ِإََّت  اََّْ ْستِ ِل  قوله عو و ل ِسْبَهلَن اََّّتِكة َأْستَ ل ِب

                                                 

 . 99/199ال امع ألحكام القرآ :  (1)
، 34، األن ال/9، المائدة/915، 169، 161، 179، 146، 144تن ر المواضع: البقرة/( *)

 . 95، 97، ال تح/97، الح /1، اإلسراء/91، 16، 5التوبة/ 
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التـي اتخـات دالالت شـرعية  اإلسـالمية األل ـا والمسـ د مـ  ، 1/اإلسـراء اْضَْ َص 
الموضـع الـاي تـؤد  فيـه  أوعلو المكا   علما   أصبحإا ، اإلسالم ديدة بعد م   

واصــله مــ  ال عــل )ســ د( الــاي يــدل علــو ، العبــادة مــ  صــالة واكــر وتــالوة للقــرآ 
يــأ رأســه يأأســ د الر ــل إاا : عمــرو أبــووكــل مــا ال  فقــد ســ د قــال ، تيــام  وال  

 : ب  ثور دل حميقا، وانحنو
 فعتتتتتتتتتتتولط أز  تهتتتتتتتتتتتل أستتتتتتتتتتت ل 

 
 (1)ستتتتتتتت ول اَِّصتتتتتتتتل ل ض بلبهتتتتتتتتل 

تميـل بميل ـا : للريـاح والسـ ينة تسـ د، ش رة سـا دة أي مائلـة: لم اواوم   
 : ومنه قول الشاعر

 أ اِتتتتتتتتي لَّتتتتتتتتل صتتتتتتتتَهم وَّقتتتتتتتتل أ
 

 عستتتتتتتتت  زو ا  تستتتتتتتتت ل َّس يتتتتتتتتتلَ 
اا إويقـال للبعيـر  (2)فاترة: وعي  سا دة، كا  خاضعا اليال إاا: المنخر دفال  سا  

 : سه لراكبه قد س د البعير واس د قال الشاعرأر  يام 
 ستتت لاأستتت ل َّسيستتت  فاو ستتتن َّتتت    

 
  

المعنو  إلوم او   ثم انتقل المعنو اللغوي بحقيقته و، (3)رأسه أيأي إااأي البعير  
وخـــص الســـ ود فـــي : (4)يقـــول الراصـــر –عـــو و ـــل–الشـــرعي بالتـــالل واالنقيـــاد هلل 

الشــريعة بــالرك  المعـــرو  مــ  الصـــالة ومــا ي ــري م ـــر  الــك مـــ  ســ ود القـــرآ  
ـــه ،وســـ ود الشـــكر ـــه عـــ  الصـــالة بقول ـــر ب ـــارأي  َوَأْلَبتتتلَ  اَّسُّتتتِ ولِ  وقـــد يعب  إدب

، َوَأنَّ اََّْ َستلِ َل َِّسَّت ِ : الصـالة اعتبـارا  بالسـ ود وقولـهوالمس د موضع ... الصالة
وقيــل المســا د ... كل ــا مســ دا  وي ــورا   األرلقــد  علــت  إا األرلبــه قيــل عنــي 

والمســ د اســم مكــا  ، الركبتــا  والــر ال واليــدا  و  واألنــ مواضــع الســ ود وال ب ــة 
، والقياب )مسـَ د( ب ـتح المـيم وال ـيم معـا  ، علو ونة )مْ ِعل(  اء علو صير القياب

 والـك ال  قيـاب صـوغ اسـمي الومـا  والمكـا  مـ  الثالثـي الـاي مضـارعه مضـموم

                                                 

 . 413مقاييب اللغة/ (1)
 . 917=: أساب البالصة/ (2)
 . 3/111=: بصائر اوي التمييو:  (3)
 . 939الم ردات/ (4)
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د( علو ونة )م ْ َعل( العي  )س  
سـ د والم" (2)الـووني  بقولـه بـي  وقـد فـر  الخليـل، (1)
ـــالك أ  يكـــو  أتخـــاد بعـــيســـ د  اســـم  ـــامع ي مـــع وحيـــث ال المســـ د مـــ   فأمـــا، ل

 . صدر للنوع وال يئةم والس دة بالكسر. "فموضع الس ود ن سه األرل

 : (*)األوصاف: ثانيًا

 أسـمائ اعلـو  - مكـة –في اكر  للبقعة المباركة لم يقتصر التعبير القرآني 
ـــ عمال الوصـــ اســـما  بيريـــ  اســـت أصـــبحمـــا  أو، الصـــريحة  أ ل المتأمـــ وي ـــد اعلم 
وادت ــا شــرفا  وعلــوا  لــم تكــ  لغيرهــا مــ   أوصــافاعلي ــا  أســبيقــد  -و و ــلعــ–البــاري 
بـاكر  األول ـاء ، فكـا  ل ـا نسـقا  فـي الـاكر األوصـا وقد تعـددت . األرلبالد 

ـــم  أوالاالســـم الصـــريح  ـــة  أرد ث ـــروهـــاا هـــو  –بالوصـــ  ثاني ـــر األكث ، -فـــي التعبي
وســوغ تــرك االســم ، د لالســم قبلــهو تمــد علــو اكــر الوصــ  دو  ســابقه ور والثــاني اع

شــارك ا فيــه ت)مكــة( ال  مقتصــرا  علــو أصـبحالوصــ  المســتعمل     أفـي هــاا النســ  
نــه قــد يــاكر  ــار  اللغــوي وتتعــدد صــيغه أوممــا يلحــ  فــي م ــ  الوصــ  . بلــدة أيــة

ة داللت ــا التــي لكــل صــيغ إامــي ( ألوا مــ آلاو  األم ـ)الوصــ  بــالصــرفية كمــا فــي 
، (إليـــهي ْ َبو ـ)وقـــد يكـــو  الوصـــ  فعـــال  كمـــا فـــي الوصـــ  بـــ، يحـــددها الســـيا  ل ـــا
 : وكما يأتي، اكرا   اوقلت  اوكثرت ، لغويا   أسبقيت ا وف ، األوصا وسنستقصي اكر 

 : املتكررة األوصاف: أواًل

                                                 

 هنداوي، دار ، اعتناء عبدالحميد119الصر ، احمد الحمالوي/ في ف   =: شاا العر  (1)
 . بيروت – الكتر العلمية

 . 9/46العي :  (2)
( آثرنا استعمال مصيلح )الوص ( علو )الص ة(، والك ال  الوص  اسم  نب يقع علو *)

خص منه وهي ضرر منه، وقد فر  أبو هالل العسكري بي  أالكثير والقليل، والص ة 
ا أشار إلو أ  "الوص  مصدر والص ة فعلة، وفعلة نقصت فقيل: ص ة، إ المصيلحي 

الوص  اسم  نب يقع علو كثير  وقليله     خص م  الوص ، ألأواصل ا وص ة ف ي 
والص ة ضرر م  الوص  مثل ال لسة والمشية، وهي هيئة ال الب والماشي، ول اا أ ريت 

 . بيروت – كتر العلميةال ، دار43الص ات علو المعاني" ال رو  اللغوية/
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  ((األمني -منآلا -األمن)) ـالوصف ب

 ع واحـد ورد فـي قولـه عـو و ــل( فـي موضــاألمـ وصـ  البيـت بالمصـدر )
  ِوتتتل َواتَِّختتتِكوا ِ تتتْن َ َقتتتلِم ِإْبتتت َاِديَم ِ َصتتتس َِّتتتلَِّ َوَأْ  َِتتتل اََّْبْيتتتَ  َ ثَلَبتتت و َِّس ْس ََ  ...َواِِْك َ 
قولــه  األول( فقــد ورد فــي موضــعي  مــ آلاالوصــ  باســم ال اعــل ) أمــا. 197/لبقــرةا

ََْن ََِّهْم َهَ  ول آِ ِول يِ  تعـالو َِتَل َشتْي و َأَوََّْم َِِ  ، 75القصـص/ ...ْ َب  ِإََّْيِ  َثَ  َاِ  
َِّتتتتلَِّ ِ تتتتْن َهتتتتْوَِِّهمْ وقولـــه  ِوتتتتل َوِيَتَخطَّتتتتِف اَّ تتتتل آِ  َِتتتتل َهَ  و ْس ََ َِّتتتتل َ   ...َأَوََّتتتتْم َيتتتتَ ْوا َأ

للبلد فـي موضـع واحـد  و   الوص  بصيغة الص ة المشب ة وص ا  . 95/العنكبوت
وال ــامع ل ــاا الوصــ  بتعــدد . 3/التــي  ِ تتينِ َوَدتتَكا اََّْبَستتِل اْضَ فــي قولــه عــو و ــل 

 األمـ يأم  فيـه النـاب مـ  الخـو  والقتـل و  إا، واألما  األم )مكة( بلد  أ صيغه 
وآمنــت ، فأنــا آمــ  أمنــتوقــد . أمانــهدخــل فــي ، واســتأم  فــال  فالنــا  ، ضــد الخــو 

فـي علـو المـأمو  كمـا  األمـي وقـد ييلـ  ، واصل آم  َأْأم  علـو ونـة أفعـل، صيري
 : قول الشاعر

 أِِتتتياَّتتم تَس تتي يتتتل ستتسم ويهتت  
 

 أ يِتتتتتيهسَتتتتت  ي يِتتتتتلو ال أختتتتتون  
 : (1)األعشوقال  األمي  –بالضم والتضعي  –واأل ملا  ، والمعنو مأموني 

 وَّقتتتتتتتتل شتتتتتتتتهل  اَّتتتتتتتتتل   اَّتتتتتتتتت
 

 (2) تتتتتتتتتتتتو ولاو شتتتتتتتتتتتت اب  أ تتتتتتتتتتتتلن 
اا  م ال اعـل واسـ، الن ر في التغير الصرفي في استعمال المصـدر )أْمنـا ( أمعناما  وا 

فــي تحديــد الداللــة  أهميت ــالكــل صــيغة  أ   ( ن ــد األمــي والصــ ة المشــب ة )، (آمنــا)
ــــرصم ممــــا عرضــــه ، عن ــــا اإلفصــــاحنــــي آالســــياقية التــــي يــــروم التعبيــــر القر  علــــو ال

 فقـــد  ـــاء تقريـــرا   األولالموضـــع  فأمـــا، الم ســـرو  فـــي تحليـــل االســـتعماالت الثالثـــة
ثباتــا   مثابــة  بأن ــاهــا  البقعــة المباركــة ، ص البيــت الحــراماهلل عــو و ــل قــد خــ أ   بــ وا 

ِوتتلمنــا أللنــاب و  َِتتل اََّْبْيتتَ  َ ثَلَبتت و َِّسَِّتتلَِّ َوَأْ  ْس ََ مصــدر قياســي لل عــل  وأمنــا، َواِِْك َ 
، ( والمصــدر كمــا هــو معلــوم يــدل علــو الحــدث ال ــاري علــو ال عــل ِمــالمتعــدي )أ

ول أتـوقـد ، ثبـت مـ  ال عـلأاالسـم و . (3)والـاات وموضوع لمعنا  دو  الوما  والنسـبة
                                                 

 . بيروت - ، دار المعرفة41ديوانه/ (1)
 . 13/91، اللسا : 9599-7/9951=: الصحاح:  (2)
 . الموصل –رلليباعة والنش ر، دار الكت116عبد ال بار النايلة/. =: الصر  الواضح، د (3)
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مصـــدر بـــا  علـــو  أمنـــافقـــالوا ، ويالتأ( عـــدة تـــاأمن ـــالم ســـرو  فـــي م ـــ  المصـــدر )
 التأويـلالمصـدر نـار منـار اسـم ال اعـل للمبالغـة وحملـوا هـاا  أ   وقالوا ب، مصدريته

ِوتل علو قوله عو و ل تل آِ  َِتل َهَ  و ْس ََ َِّتل َ  يـه م ـاوي أي ف واإلسـناد ...َأَوََّْم َيَ ْوا َأ
و  ــوا فــي الــك  أو. مــ آه موضــع أن ــهــو  ــر  مكــا  علــو  امــ  داخلــه وقــالو  آمنــا

والبادي لنا واهلل اعلم تو يه المصدر ببقائه علو . (1)م أحافا للمضا  والتقدير اا 
: بالبيت يقول اب  عاشـور األم وص   إثباتالمراد  إا، في الداللة أقو مصدريته 

 األمـ ن ـب  كأنـهه سـبر امـ  ف عـل أن    البيت باعتبار خبر به عأمصدر  األم و "
 أســبابهال  الــك قــدرة اهلل واو ــد ، ال عــل التكــويني إمــاوالمــراد مــ  ال عــل ، مبالغــة

ال اهليـة  أهـلتع يمه فاسـتقر الـك بـي   إلوال اهلية ويسرهم  أهلفاستقر الك بي  
مـــا، تع يمـــه إلـــوويســـرهم  ابنـــه  إبـــراهيمابلغـــه بـــالك ف إبـــراهيماهلل  أمـــر أ ال عـــل  وا 
التعبيـر بصـيغة  أمـا. "المسـلمة األمـورتلقـي  أعقـاب موبثه في اريتـه فتلقـا   إسماعيل

والحدوث وفاعله وهو  ثالحدعلو اسم ال اعل يدل  أ ( ف و علو آمنااسم ال اعل )
وهــو يرســا ، (2)ثبــوت الصــ ة المشــب ة إلــوولكنــه ال يرقــو ، مــ  ال عــل دوم واثبــتأ

 (ومــ  العلمــاء مــ  حمــل صــيغة )فاعــل( علــو صــيغة )م عــول، الصــ ة بالموصــو 
الح ــــاو ويخصــــونه بالنعــــت  أهــــلوهــــو وارد فــــي لغــــة  "مو أمــــ  بمعنــــو مــــ"أفقــــالوا 

وخيـــر مـــا يستشـــ د بـــه علـــو هـــاا قــــول ، (3)كـــاتم بمعنـــو مكتـــوم فيقولـــو  هـــاا ســـر
 : (4)الحييئة

 لع اَّ َتتتتتتل م ال ت هتتتتتتل َّبغيتهتتتتتتل
 

 اَّطتتلعم اََّلستتي أِتت وا َتتل فلِتت   
كمـا قـالوا ر ـل تـامر أي او ، الشـ  إلـواسم ال اعل هنـا يـدل علـو النسـر  إ يل وق 

مـــ  الم ســـري  مـــ  فســـر الـــك علـــو  أ صيـــر . وبلـــد آمـــ  بمعنـــو اي امـــ ٍ ، (5)تمـــر
ِوتتتلفيكـــو  المـــراد مـــ  قولـــه ، الم ـــاو ـــهأي  َبَستتتلوا آِ   والخـــو  ال األمـــ ال  ، أهل

                                                 

، محمد ، حاشية الصاوي علو ال اللي 1/175، إرشاد العقل السليم: 67=: الكشا / (1)
 . 1/71الصاوي: 

 . ت، ميابع  امعة الكوي45-49فاضل السامرائي/. =: معاني األبنية في العربية، د (2)
 . عما  – لليباعة  ، دار الشرو 69=: صراع األنماي اللغوية، دانيا سالم الصرايرة/ (3)
 . 19=: ديوانه:  (4)
 . 73-79=: معاني األبنية في العربية/ (5)
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فقد دلت ها   َوَدَكا اََّْبَسِل اْضَِ ينِ وص  البلد بصيغة )فعيل(  أما. (1)يلحقا  بالبلد
وهــاا ، بالبلــد الحــرام ورســوخ ا حتــو تقــوم الســاعة األمــ الصــيغة علــو ثبــوت صــ ة 

فنقــول هــاا ر ــل يويــل وااك يت ــ  مــع داللــة صــيغة )فعيــل( فــي الصــ ة المشــب ة 
و ــود هــاا النــوع مــ   إلــوالصــرفيو   أشــاروقــد ، ( علــو)آم (األمي وفســر)، قصــير
قــالوا فــي )علــيم(  فأ ــاووا م ــ  )فعيــل( بمعنــو اســم ال اعــل كمــا، الصــيغي التعــاور

إا قـد ، الـك االسـتعمال علـو محدوديتـه اوو  ـو ، ليم( بمعنو)مؤلم(بمعنو)عالم( و)أ
النعدم ال ر  بي  صـيغتي  أنناصير . (2)نشأ في  رو  ل  ية اقتصر و ود  علي ا

ت الوصـ  فـي الموصـو  صيـر إا كالهما يدال  علو ثبـو ، )فعيل( و)اسم ال اعل(
فـال يرقـو اسـم ال اعـل هـاا ، دوم فـي مالومـة الموصـو  واثبـتأالص ة المشـب ة  أ 

كحكـيم ، فصيغة )فعيل( بمعنو )م عل(، بمعنو )المؤم (( األمي ) إ وقيل . الثبوت
 : قال الشاعر وهو عمرو ب  معدي كرر. وسميع بمعنو مسمع، بمعنو محكم

  تتتتن  يهلِتتتت  اَّتتتتل اعي اَّستتتت يِأ
 

 د تتتتتتتتتوع وأصتتتتتتتتتهلبيِي    ا يتتتتتتتتت 
 أو. (3)أي يـــؤم  مـــ  يدخلـــه: األمـــي ومعنـــو البلـــد . اء الســـميع بمعنـــو المســـمع ـــف 

 أمنــهيكــو  فعــيال  بمعنــو م عــول مــ   أ وي ــوو ": (4)بمعنــو م عــول قــال الومخشــري
 . "مأمو  الغوائل ألنه

 (احملرم(-احلرام-احلرم)) ـالوصف ب

ص في موضعي  وردا في سورتي القصـ "حرما  "  بالمصدر استعمل الوص
ِوتتل تتل آِ  تتْن ََِّهتتْم َهَ  و ََ تتل  والعنكبــوت /75... َأَوََّتتْم َِِ  َِتتل َهَ  و ْس ََ َِّتتل َ  َأَوََّتتْم َيتتَ ْوا َأ

ِول  الوص  بصيغة المصدر أما. وقد تالوم هاا الوص  مع وص )آمنا (، /95آِ 
ســم )المســ د( فــي خمســة اب ــاء مســبوقا   ورد فــي ســبعة عشــر موضــعا  )الحــرام( فقــد 

                                                 

 . 4/76الكبير:  =: الت سير (1)
 . 51، صراع األنماي اللغوية/67=: شاا العر  في ف  الصر / (2)
 ، تحقي  يه عبدالحميد، دار9/791=: البيا  في صرير إعرار القرآ ، اب  االنباري:  (3)

، 93محمود سليما  ياقوت/. ،  اهرة التحويل في الصيي الصرفية، دمصرـ الكتار العربي 
 . مصر – ال امعية المعرفة دار

 . 191الكشا / (4)
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وفــي موضــعي  . (*)كالمنــا فـي ل ــ  )المســ د( أثنــاءفــي لـالك  شــرناأوقــد اكــرا   عشـر
تتَل اَّسَّتتِ  و، /9َواَل آَ تتيَن اََّْبْيتتَ  اََّْهتت َامَ )البيــت( فــي ســورة المائــدة  ســب  بل ــ  ََ  َ

تتل َِّسَِّتتلَِّ  َبتتَ  اََّْبْيتتَ  اََّْهتت َاَم ِ َيل و َْ ََ الوصــ  بصــيغة اســم الم عــول فقــد  اأمــ. /65اَّْ
ََِِ  ِ تْن   في قوله عـو و ـل إبراهيمح ي باكر واحد ورد في سورة  َِتي َأْست َِتل ِإ َ بَّ

تتَل َبْيِتتتَ  اَِّْ َهتت َّمِ  ِْ واصــل الحــرم فــي اللغــة المنــع . /35ِكَ يَِّتتتي ِبتتَوالو َغْيتتِ  ِكة َزْ عو ِع
إاا لــــم يلــــ  بعــــد قــــال ، مومنــــه يقــــال ســــوي محــــر ، والحــــرام ضــــد الحــــالل، والتشــــديد
 : (1)األعشو

تتتتت ل عيِهتتتتل صتتتتغوا  فتتتتي  ِتتتت  
  ا هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 

َ تتي اَّقطيتتِ اَّ ه  تتل   ت ا تت  فتتي َ
اا حـرم عليـه مـا إ، واحرم الر ل بالح ، والحرما  ييلقا  علو مكة والمدينة المنورة 

ـرم ويـراد . (2)أي دخل في الش ر الحرام حرم الر ل أيضا  أو ، ال  كا  حال وييلـ  المح 
 : (3)األعشورم علو ما ورد في قول به الح

 و ل  َل اَّ ه ن بيتت  فتي اََّست 
 

 بأ يتتتتلل غ بتتتتي  اَّصتتتتَل واَّ هتتتت  م 
اا  وال عــل )حــرم( مــ  بــار كــرم مضــموم . (4)الحــرم قلــت ر ــل حرمــي إلــونســبت  وا 
ْرمـــا   ـــر أوالعـــي  فـــي الماضـــي والمضـــارع ومصـــدر  ح  ـــٍر وع س  ر مـــا  مثـــل ع ْس  أمـــا، ح 

وصـيغة اسـم الم عـول )مَحـر م( ، َقرر وتعـر حرامـا  وَحَرمـا  حرمت الصالة فم  بابي 
دخـال ، مـ  الســنة ال  ريـة األولسـمي بـه الشــ ر  والـالم عليــه لمـح للصــ ة  األلــ وا 

رمـا (  أووالمصـدر قـد يمـد فيكـو  )حرامـا ( . و عل علمـا  ب مـا، فيه يقصـر فيكـو  )ح 
مـــ    ـــة  أو، يبمنـــع بشـــر  أو، والحـــرام يكـــو  بتســـخير ال ـــي. (5)مثـــل ومـــا  وومـــ 

الحــرام فــي  أنــواعويعــد تحــريم مكــة نــوع مــ  ، أمــر يرتســم مــ   أو، الشــرع أوالعقــل 
لتحـريم ، ه سـمي الحـرم حرمـا  نـوم، وتحريم ا تحريم تـوقير وحرمـةٍ ، المن ور الشرعي

                                                 

 . ( م  البحث11تن ر ص حة ) (*)

 . 156ديوانه/ (1)
 . 931=: مقاييب اللغة/ (2)
 . 159ديوانه/ (3)
 . 3/991=: العي :  (4)
 . 19=: المصباح المنير/ (5)



 م0242هـ/4114                                       ( 75العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
16 

وممـا يلحـ  . (1)كثيـرا  ممـا لـيب بمحـرم فـي صيـر  مـ  المواضـع هفيـ -عو و ل–اهلل 
شرف ا –إا يقصد به مكة ، وسع في داللته علو التحريمأ)حرما ( ـورود الوص  ب أ 
عــو –كــد القــرآ  علــو هــاا عنــدما نعــو اهلل أوقــد ، عامــة ومــ  ضــمن ا البيــت -اهلل

تْن ََِّهتْم   قـال إاخ اء نعمه علي م بتحريمه بلـدهم إعلو المشركي   -و ل ََ َأَوََّتْم َِِ 
َِتَل َشتْي و  ِوتل  وقـال  َهَ  ول آِ ِول ِيْ َبت  ِإََّْيتِ  َثَ ت َاِ   تل آِ  َِتل َهَ  و ْس ََ َِّتل َ  َأَوََّتْم َيتَ ْوا َأ

)الحرام( فخص  به المس د وهـو فنـاء ـالوص  ب أما.  َوِيَتَخطَِّف اََِّّلَِّ ِ ْن َهْوَِِّهمْ 
َ تتتْل َِتتتَ ل َتَقسُّتتتَ  َوْ ِهتتتَ  ِفتتتي اَّسَّتتتَ لِ    ا قـــال اهلل ســـبحانهإ، البيـــت والبيـــت ن ســـه

ََِّ  ِ ْبسَ  َِِوَََّي َََل  وقال، 144البقرة/  و َتْ َعلَدل َفَوَل َوْ َهَ  َشْطَ  اََّْ ْسِ ِل اََّْه َامِ َفَس  َ
َبتَ  اََّْبْيتتَ  اََّْهت َامَ  َْ ََ )المحرم( فقـد ورد فـي دعــاء ـالوصـ  بــ أمـا، 65/المائــدة اَّسَّتِ  اَّْ

ـــاا  ـــاءت صـــيغة اســـم الم عـــول، قبـــل بنائـــه للبيـــت () إبـــراهيم تتتَل َبْيِتتتتَ   ل ِْ ِع
موضع الكعبة تحديدا  حتو بـو أ  اهلل لـه  () إبراهيممشعرة بعدم معرفة   َّمِ اَِّْ هَ 
اا. فبناهـــا ثرهــــا فــــي أم( و . ر. )ح نــــربي بــــي  الداللـــة اللغويــــة لمــــادة أ  أردنــــامــــا  وا 

شـــ  ثبـــت  يكـــو  بعـــدم اســـتحالل أي أ  إمـــاالتعبيـــر القرآنـــي وصـــ ا  لمكـــة فـــالتحريم 
 -ســيما المســ د الحــرام في ـــاوال–مكــة  أ أي التحــريم يعنــي المنــع  أو، تحريمــه فيــه

 . (2)ممنوعة م  ال لمة وال بابرة

 : ((العتيق)) ـالوصف ب

: األولبــالعتي  فــي موضــعي  مــ  ســورة الحــ  -الكعبــة–ورد وصــ  البيــت 
  ّ فِتوا ِبلََّْبْيتِ  ا: وعال قول اهلل  ل  َََثِهْم َوَِّْيوِفوا ِِِكوَ ِدْم َوََّْيطَّوَّ ََِتيتدِ ِثمَّ ََِّيْقِعوا َت َّْ 

ََِتيتدِ . . .  قولـه ســبحانه، الثـاني، 96/اآليـة . 33/اآليــة ثِتمَّ َ ِهسَُّهتتل ِإََّت  اََّْبْيتتِ  اَّْ
لـ : األولوللعت  معنيا    األولوقـالوا فـي ، (3)القـدم: والثـاني، الكـرم فـي الَخلـ  والخ 

 ،الالعتـ  ال مـ أيضـاومـ  البـار . داللـة علـو الكـرم، بي  العت  فـي و ـه فـال أما 
بكــر الصــدي   أبــووســمي ، كــا  ســبيا   مــيال   إاا فــرب عتيــ : واشــتقاقه مــ  قــول م

                                                 

 . 479-9/477، بصائر اوي التمييو: 199=: الم ردات/ (1)
 . 6/399=: ال امع ألحكام القرآ :  (2)
 . 595=: مقاييب اللغة/ (3)



 فراس عبد العزيز عبد القادر الكّداوي. د.م.أ          أمساُء ))َمّكَة(( وأوصاُفها يف الّتعبرِي الُقرآنيِّ

 99 

( )األولومــ  المعنــو . (1)مــع شــبار إالوال يكــو  ال مــال عتيقـا  ، عتيقـا  ل مالــه 
عتقـا  وعتاقـة ب ـتح العـي  ، يضـرر–ة يقال عت  العبد يعت  وبابه ضررالعت  الحري

وتعد يــه يكــو  بــال موة ، الومــا  مبنيــا  للمعلــومثالثيــا   إالوال يكــو  ، ف ــو عــات  وعتيــ 
: وال يأتي ثالثيه مبنيا  للم  ول فال يقال، فال يتعد  بن سه، ف و معت  أعتقتهيقال 

و مــع عتيــ  عتقــاء ، )معتــو ( وصــيغة فعيــل )عتيــ ( بمعنــو م عــول، عتــ  العبــد
 . (2)ويأتي قليال  علو وو  ِفعال )ِعتا (. علو القياب
 وقـــد عتـــ  يعتـــ  عتاقـــا  ، اني فـــالعتي  القـــديم مـــ  كـــل شـــ المعنـــو الثـــ أمـــا

ويقــال للخمــر ، ومنــه دينــار عتيــ  ودنــانير عتــ . عليــه ومــ  يويــل أتــو إاا، وعتاقـة  
راء العلمـاء آو ه وص  البيت بالعتي  فقد اختل ت  أما (3)المعتقة: ومانا أعتقتاا إ

مــ  بنــي  حــد  أه نــه لــم يملكــألســمي بــالك  بأنــهوالم ســري  فــي الــك فمــن م مــ  قــال 
واعتق ا مستندي  في هاا علو قوله عو و ـل  األرلمسا د  أقدم ألنهوقيل  (4)دمآ
 َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ََّ َِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلَِّ ََّسَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِكة ِبَب َِ َِّس َل َبْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و ِوِعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ...ِإنَّ َأوَّ

69/آل عمرا 
، وأهلكـهقصـم اهلل   ـر   إالعـات  أولـم يقصـد   بـار  ألنـهوقيل . (5)

اهلل تعالو اعتقه م      وقيل أل، (6)ت  وعتي العبد ف و مع أعتقتوهاا يواف  معنو 
والـوم المالئكـة ح ـه ، السـماء إلـوالغر  في يوفا  قوم نوح عليه السالم فرفعه اهلل 

ــه قولــه تعــالو (7)فــي الســماء تتلَن اََّْبْيتت ِ  ودليل ََ ْبتت َاِديَم َ  َِتتل ِلِ وقيــل هــو  ...َواِِْك َبوَّْأ
 : اا كريما قال الشاعرإ، حسر عتي : مأخوا م  قول العرر، عتي  لكرمه
 اهتتتتتتت و  َّتتتتتتتو َِتتتتتتت َ  أن أ تتتتتتتل واه

 

 (8)وال اََّتيتتتتتد أِتتتتت َ و تتتتتل بتتتتتلَّه   
 

                                                 

 . 79-46=: االشتقا / (1)
 . 933، المصباح المنير/1791-4/1799=: الصحاح:  (2)
 . ، لسا  العرر1/149=: العي :  (3)
 . 19/49، ال امع ألحكام القرآ : 9/91=:  م رة اللغة:  (4)
 . هرةالقا – ث، تحقي  يحيو مراد، دار الحدي9/571=: معاني القرآ ، النحاب:  (5)
 . 397، الم ردات/9/111=: الواهر في معاني كلمات الناب:  (6)
عرابه، الو ا :  (7)  - /تحقي  عبد ال ليل شلبي، دار الحديث3=: معاني القرآ  وا 

 . 93/39، الت سير الكبير: 344القاهرة
 . 3/169=: معاني القرآ ، ال راء: ( 8)
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اهلل عو و ـل يعتـ  فيـه رقـار المـانبي  مـ  العـاار  أ  إلومن م م  اهر 
 أر ـــحلقدمـــه وهـــو  البيـــت ســـمي عتيقـــا   أ   القريبـــي بـــ إليـــهاهـــر  مـــا أ والبـــادي لنـــا 

البيــت  أ التــي تثبــت  واآلثــار ألحاديــثامعضــدا الــك بمــا ورد فــي صــحيح  األقــوال
و ـو  الت سـير فـي البيـت  أ اوالو ا  قد  أ صير . (1)األرلمس د وضع في  أول

والـك ال  العتيـ  فيـه ، (2)اهلل إلـوالعلـم فيـه  أوكـلثـم ، العتي  ووص  الك بالحس 
فكل قديم عتي  وكـل ، الرتبة أولوما  والمكا  امعا  عامة وييل  علو المتقدم في 

  .(3)وم  حس  و  ه ل ماله عتي ، ريم عتي  وم  خلي ع  الر  عتي ك

 : األحادية األوصاف: ثانيًا

  ((الربكة)) ـالوصف ب

( وص ا للبيـت فـي بكـة فـي موضـع واحـد فـي مباركا اءت صيغة اسم الم عول )
َِ َِّسَِّلَِّ ََّسَِّكة ِببَ ل عمرا  وهو قوله عو و ل آسورة  َل َبْي و ِوِع َََّ  ِ َبلَ َول َوِدتلول ِإنَّ َأوَّ

ََلََِّ ينَ   . 69/اآلية َِّْس
ك( ، ر، )بارك( و ـار  )ر باألل خوا م  الثالثي المويد أواصل مباركا م

اا إبـرك البعيـر : ومنـه يقـال، ولوومه و ميـع معانيـه متقاربـةيء يدل علو ثبوت الش
ك و معه والمبرك موضع البرو ، الشبع أوال الة م  حر الشمب  أووقع علو الماء 

البركــة ب ــتح البــاء  أمــا، والبركــة بكســر البــاء موضــع اســتقرار المــاء وثبوتــه، مبــارك
كثيـر " ألنـهووص  بيت اهلل الحرام بالمبارك  (4)رفي الخي والنماءراء ف ي الويادة وال

الخير لما يحصل لم  ح ه واعتمر  وعك  عند  ويـا  حولـه مـ  الثـوار وتك يـر 
أي وضـع  الحـال مـ  الضـمير فـي ال عـل )وضـع( علو ا(ونصر )مبارك   (5)"الانور
ــ الــاي اســتقر: ( والتقــديرنصــر بــال ر  مــ  )بكــةأو هــو   ووال ي ــو ، ا()ببكــة مبارك 

                                                 

 . 19/49=: ال امع ألحكام القرآ : ( 1)
عرابه: =: ( 2)  . 3/344معاني القرآ  وا 
 . 4/11، بصائر اوي التمييو: 397=: الم ردات/( 3)
 . 39، المصباح المنير/196-191=: مقاييب اللغة/( 4)
 . 113الكشا /( 5)
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والتعبيــر بصــيغة ، (1)أضــمار مبتــدإعلــو  أومــ  )الــاي(  بــدال   أو، اا ثاني ــخبــر   إعرابــه
ال  و ـهلـو وع، يحـب الخير اإلل ي يصـدر مـ  حيـث ال"    أل ا(اسم الم عول)مبارك  

 هوفيـ، هو مبـارك: صير محسوسةويادة  منه دقيل لكل ما يشاه، روال يحص ويحص
 . (بركة

 ((املثابة)) ـالوصف ب

فــي  )المثابـة( ـمكرمـة بـال ةنـي بوصـ  بيـت اهلل فــي مكـآالقر  اقتصـر التعبيـر
َِتتل اََّْبْيتتَ  َ ثَلَبتت و ســورة البقــرة فــي قولــه ســبحانه  هموضـع مت ــرد حوتــ ْس ََ َِّسَِّتتلَِّ َواِِْك َ 

ِوتتتل يـــا  يســـتقيا  مـــ  أر  (هـــل الت ســـير فـــي بيـــا  معنـــو )المثابـــةألو  197/اآليـــة َوَأْ 
و  منـه يقضـ ال إليـهيثوبو   ه الحرام مر عا  اهلل  عل بيت    أ: ألولا، اللغوي األصل
اهلل  عــل بيتــه الحــرام موضــع ثــوار يثــار فيــه النــاب  ــواء     أ: والثــاني، أبــداويــرا 
ثـور أي ر ـع وعـاد ي -خواة م  ال عل ثـار أوالمثابة م ،(2)ار متعاو بح ه  أعمال م

عـو اهلل   فكـأ، أعمالـهوار اهلل للعبد  ـواء ومنه ث، لكل را ع ثائروقيل ، الش  إلو
ومــ  م ــاو البــار . (3)ا وثوابــا  ا وثؤوب ــوالمصــدر ثوب ــ،  ــر عملــهأ إليــهقــد ر ــع  لو ــ

 سـمه بعـد ال ـوال  إليـهثـار و ، وكثـر عسـي إااوثـار الغبـار ، حلمـهعقله و  إليهثار 
والـك ألن ـا ، ة أكثـرأاا توو  ثير ولكنه في المـر إ اإلنسا وييل  علو . (4)اا سم إ

 المثابة ف ي اسم مكا  واصله ماأ. (5)أهل ا بغير الو ه الاي خر ت منه إلوتر ع 
بعــــدما  األولــــوحالتــــه  إلــــور ــــع اا إيقــــال ثــــار المــــاء  موضــــع فــــم البئــــر المســــتقو

المثوبــة نقلــت حركــة الــواو  أصــل اصــرفي فالمثابــة  إعــاللي الصــيغة وفــ. (6)يســتقو
وحمـل االخ ـش ال ـاء في ـا للمبالغـة ، لثار يثـور إتباعا   أل ا  فانقلبت الواو ، الثاء إلو

                                                 

 . 919-9/996بصائر اوي التمييو:  (1)
 . 1/175=: إرشاد العقل السليم:  (2)
 . 1/994=:  م رة اللغة:  (3)
 . 51الصة/=: أساب الب (4)
 . 79=: المصباح المنير/ (5)
 . 1/994،  م رة اللغة: 414=: االشتقا / (6)
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 أ  –واهلل اعلـم  –والـاي يبـدو. (1)البيت الحرام إلوكما في )نسابة( لكثرة م  يثور 
بيــت اهلل فــي كــل ومــا  هــو األقــو  مــ   وإلــي القائــل بــا  المثابــة هــو المر ــع أالــر 

 . البيت الاي وضع للناب مثابة وأمنا ل م أ   اخبر اهلل تعالو ب إا، اآليةسيا  

  (( الثررا يبج)) ـالوصف ب

و ـل  ني في سورة القصص وهـو قولـه عـوآورد هاا الوص  في موضع قر 
 َََْن ََِّهْم َهَ  ول آِ ِول ِيْ َب  ِإََّْيِ  ث َِتَل َشتْي و َأَوََّْم َِِ  وصـ   أرد  75/اآليـة َ ت َاِ  

ومعنو الك  ومن م قريش، للناب وأمنهثبت له تحريمه  أ الثمرات بعد  البيت ب ني
وهـاا ، الـك الحـرم المع ـم إلـووت مـع  بـووخيـرات كـل بلـد ت ، رلأثمرات كل  أ 

 ()قـالوا للرسـول  أ م  فضل اهلل ومنه علو قريش المخصوصي  بالخيار بعد 
وت معه  وال بي  مع الش ، (2)تبعناك تخي تنا العرر م  أرضنا وهي مكة إااا أن  ب

الحــول الواســع تشــرر : وال ابيــة، أي  معــه مــأخوا مــ   بــي المــاء فــي الحــول
فـــال  "   الم ـــاوومـــ. (3)أيضـــاســـ د وهـــو ت مـــع  إااومنـــه  بـــو الر ـــل  اإلبـــلمنـــه 

  (4)لرمةي تبي  بي الم د أي يقوم بالم د وي معه لن سه قال او ا
 و تل زَّت  تستت و َّس َتلَّي وت تبتتي

 
اَّ  تتتتل  تتتتك شتتتتل  عسيتتتت     بتتتت 

 اَّ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلز 
 

وهـو ، مستعار منه ال  م   مع شيئا لن سه فقد اختصه واصـي ا ، اختار : وا تبا 
و حــدوث فعــل والتعبيــر بصــيغة ال عــل المضــارع يــدل علــ (5)"مــ   بــوة اهلل وصــ وته

وبناء الصـيغة للم  ـول ، تنقيع ه الفالبركة في، تقوم الساعة أ  إلو  ال بي وت دد
والقــــول فــــي عمــــوم . ســــوا حــــد أفــــاهلل  ــــابي الخيــــرات وال ، العلــــم بال اعــــلدل علــــو 
ـــوشـــ  ي بـــو لال خصوصـــية  بأنـــهشـــعر أ ()مـــ  كـــل شـــ  اإليـــال  ، هـــاا البلـــد إل
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وثمــة . والــرائح يادغــلاوالن ــع ال حصــر لــه فــي ، فــالخيرات متنوعــة والبركــات مختل ــة
 . وليب للحرم، والعود في ا للثمرات (1)(اء )ت بوفع وهي بالتقراءة قرأ ب ا نا

 ((املعرور)) ـالوصف ب

ِ تو ِ : ي قولـه سـبحانهورد هاا الوص  مرة واحدة في سورة اليور ف َْ  َواََّْبْيتِ  اََّْ 
اهر فـ، اآليةمور الماكور في وقد اختل  الم سرو  في تحديد البيت المع، 4/اآلية
ـــ إلـــومـــن م  فريـــ  ـــاي فـــي الســـماء واســـمه ه الأن  المالئكـــة عمـــر  ت، الضـــراح()بيـــت ال

وهــو حيــال الكعبــة وقيــل هــو البيــت ، إليــهال يعــودو   إانــه والخــرو  م إليــهبالــدخول 
 إلــوفلمـا يغــو المـاء رفـع ، فــي موضـع الكعبـة قبــل اليوفـا  األرلالـاي كـا  فـي 

فــي  أو، بعــةفــي الرا أو، فقــالوا فــي السادســة، واختل ــوا فــي أي ســماء محلــه، الســماء
هو  اآليةالمقصود بالبيت في  أ  إلوواهر فري  ثا  م  الم سري  . السماء الدنيا

 أولف ــو ، ع ــو النــاب أتمــه بالمالئكــة  ْ إفــ، ابالكعبــة الــاي عمــر  اهلل تعــالو بالنــ
الثاني  الرأي أ  –واهلل اعلم–والبادي لنا . (2)األرلبيت وضع لعبادته سبحانه في 

م  ، العمارة للبيت الحرام بتثالك فثمة قرائ  ت ع  فضال  ، ويلالتألبعد  ع   أر ح
َ تْن آَ تَن ِبلَّسَّتِ  الك قول عو و ل  ََ ْسِتْم ِسَقلَيَ  اََّْهلَج َوِعَ لَ َ  اََّْ ْستِ ِل اََّْهت َاِم  ََ َأَ 

ِختتت ِ  ِْ ِ تتتِ  َ َستتتلِ َل اَّسَّتتتِ  َ تتتْن آَ تتتَن بِ  وقولـــه . 16/ةالتوبـــ َواََّْيتتتْوِم ا َْ ََِّ تتتل َي  لَّسَّتتت ِ ِإ
صـله يـدل علـو بقـاء وامتـداد ومـا  أوالمعمـور اسـم م عـول مـ  )عمـر( و ، 11/التوبة
عمـر ، األرلومنه عمـارة ، أعمارهمعمر الناب يالت : الحياة ويقال العمر: ومنه

 األرلواســـتعمر اهلل النـــاب فـــي ، والمكـــا  عـــامر ومعمـــور، عمـــارة األرلالنـــاب 
واالعتمـــار ، عتمـــار والعمـــارة ضـــد الخـــراروالعمـــارة ضـــد الخـــرار واال، (3)ليعمروهـــا

م  العمارة التـي هـي ح ـ   إماوعمارة المس د ، والعمرة الويادة التي في ا عمارة الود  
هي م  قول م عمرت بمكا  كاا أي قمـت  أوم  العمرة التي هي الويادة  أو، البناء
َوَأَكْن ئــرو  يعمــر  وا  ْ أاهلل ســبحانه قــد تع ــد  بــ    ووصــ  البيــت بــالمعمور أل (4)بــه

                                                 

 .القاهرة – الدينية الثقافة ، تصحيح أوتويرتول، مكتبة159=: التيسير، أبو عمرو الداني/ (1)
 . 15/41، ال امع ألحكام القرآ : 1977الكشا / (2)
 . 959=: مقاييب اللغة/ (3)
 . 379ات/=: الم رد (4)
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َ  َعِ يتتدو  تتَل َفتت َِ تتَل َعتتلِ  و َيتتْأِتيَن ِ تتْن  َِ ََ َيتتْأِتوَ  ِ َ تتلالو َوَعَستت    ِفتتي اََِّّتتلَِّ ِبتتلََّْه
 . والاكر والتكبيرفي التلبية  أصوات موم  صور عمارته رفع ، 35/الح 

 ((املعاد)) ـالوصف ب

ل رد اكر هـاا الوصـ  فـي موضـع مـ  سـورة القصـص فـي قولـه عـو و ـ ت
 ََتللو الخيـار مو ـه للرسـول  17/اآليـة ِإنَّ اََِّّكة َفَ َ  َعَسْيَ  اَِّْقْ آَن ََّت َالَُّ  ِإََّت  َ 
() ، وقـــد اختلـــ  فـــي معنـــو قولـــه ََتتتللو نـــول أَ الـــاي  إ أي : فقيـــل ََّتتت َالَُّ  ِإََّتتت  َ 

ه رتــه  إلــوإشــارة ، بلــدتك مكــة إلــولــرادك ، يــا محمــدعليــك  أحكامــهوفــرل ،  آالقــر 
() الســورة مكيــة  أ والعــودة إلي ــا منتصــرا بــال تح والغلبــة علــو الــرصم مــ   ،من ــا

فنولــت  إلي ــااشـتا  ، فبلـي ال ح ــة، لمــا خـر  مــ  مكــة ()النبـي أ والــك . النـوول
ََّتت َالَُّ  وقيــل معنــو قولــه ، عنــد الم ســري  واألكثــرشــيع ي هــو األأوهــاا الــر . (1)اآليــة

ََللو      وقيـل أل، سرائهإدخل ا ليلة  ألنهويال  قيل وفي الك تأ، ال نة إلوأي  ِإََّ  َ 
بالنصـر علـو المشـركي  ()وفي كال القولي  بشارة للرسـول ، (2)دم خر  من اآأبا  

العـود تثنيـة     أل، مكة بالمعاد وو ه وص . اآلخرةبدخوله ال نة في  أو، في الدنيا
 إليـهثنـوا الر ـوع  إاا والعودة المرة الواحدة والح  معاد الحـا ، ا علو بدءعود   األمر

واهلل ، لــاا فــاآلخرة معــاد للنــاب، المصــير إليــهوالمعــاد كــل شــ  ، (3)بعــد االنصــرا 
لمعاودتــه علــو ، ومنــه ســمي العيــد عيــدا  ، المبــدو والمعيــد إا بــدأ الخلــ  ثــم يعيــدهم

وقـــد يكـــو  ، المعـــاد يقـــال للعـــود وللومـــا  الـــاي يعـــود فيـــه"و. (4)النـــاب فـــي كـــل عـــام
ََتللو قال تعالو  إليهود للمكا  الاي يع  ِإنَّ اََِّّكة َفَ َ  َعَسْيتَ  اَّْقِتْ آَن ََّت َالَُّ  ِإََّت  َ 

، مكـة إلوبعود   ()والخيار وا   كا  مخصوصا  بالرسول ، (5)"به مكة أرادقيل 
ينصرفوا عن ـا  أ مكة بعد  إلويعودو  ه يشمل الناب  ميعا  إا في كل عام أن  صير 

 . م الل   ال بخصوص السبرالعبرة بعمو و ، وم  الح 
                                                 

 . 197=: لبار النقول، السيويي/ (1)
 . 975-13/979=: ال امع ألحكام القرآ :  (2)
 . 9/911=: العي :  (3)
 . 963-969مقاييب اللغة/ (4)
 . 374الم ردات/ (5)
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 ((القيام للناس)) ـالوصف ب

تَل هاا الوص  في موضع واحد فـي سـورة المائـدة فـي قولـه تعـالو اكر ََ  َ
تتتل َِّسَِّتتلَِّ  َبتتتَ  اََّْبْيتتَ  اََّْهتتت َاَم ِ َيل و َْ ََ اكـــر اهلل حرمــة بيتـــه  أ بعــد  65/اآليـــة اَّسَّتتِ  اَّْ

 أ   عــل هــاا البيــت قيامــا  ل ــممكــة بــ أهــلرد  مبينــا  نعمــه وفضــله علــو أ )الكعبــة(
ومقاصدهم فـي معاشـ م  أصراض م إلودين م ودنياهم ون وضا   أمرانتعاشا  ل م في "

ووفـ  . (1)"منـافع م وأنـواعح   ـم وعمـرت م وت ـارت م  أمـرومعادهم لما يـتم ل ـم مـ  
و  قيامـا  يقومـ: الثـاني، يقومـو  ب ـاقيامـا  : األولهاا الت سير يكو  )قياما ( بمعنيي  

بالمكـا  إقامـة  وأقمـتقمت قيامـا  ومقامـا : تقول"، مصدر)قام( و)قياما (. (2)ع ائبشرا
ـــام، ومقامـــا   ـــام والمقامـــة. موضـــع القـــدمي : والمق ـــ: والمق ـــهيالموضـــع الـــاي تق ... م في
تتتل العمـــاد فـــي قولـــه ســـبحانه: والقيـــام تتتْم ِ َيل و َِ تتتَل اَّسَّتتتِ  ََّ ََ  َ"(3)  وهـــو مـــ  الديمومـــة

 ومويـــد ، مـــع الكســـرة ااو يـــاء   ــواو صــل قيـــام قـــوام قلبــت الـــو أو ، راألمـــوالثبــات علـــو 
 . (4)( دل  علو اتخاا المكا  وينا  أقامبال موة )

 ((دىاهُل)) ـالوصف ب

ََلََِّ ينَ  حوت سورة آل عمرا  وص  البيت الحرام في مكة بأنـه  ِدلول َِّْس
َِّتتتلَِّ ََّسَّتتت والـــك فـــي قولـــه تعـــالو َِ َِّس َل َبْيتتت و ِوِعتتت تتتل َوِدتتتلول ِإنَّ َأوَّ تتتَ  ِ َبلَ َو ََّ ِكة ِبَب

ََتتلََِّ ينَ  للبيــت الحــرام فــي مكــة كــا   األوصــا شــملت اآليــة  ملــة مــ  69اآليــة/ َِّْس
ََلََِّ ينَ ه أن  مسك ختام ا  سـبل الخيـر  إلـوي ـدي م ألنـه قبلـت م فـي التو ـه  ِدلول َِّْس

( مبالغـة "والتوحيد  ل هـد   و عـ، هـد  سـبر ألنـهووص ه بالمصدر في قولـه )هـد  
وتســـامع النـــاب بـــه يحمل ـــم علـــو التســـاؤل عـــ  ســـبر ، شـــ رته    للعـــالمي  كل ـــم أل

ــــ و، وضــــعه ــــد اهللأن  ــــث الشــــرك، ه لتوحي ــــر الن ــــوب مــــ  خب ــــالك ، وتي ي ــــدي ب في ت
الــــواو  أ حــــدهما أ ي ــــا  )هــــد ( تو  إعــــراروفــــي  (5)"ويرعــــوي المتشــــككالم تــــدي 

                                                 

 . 311الكشا /( 1)
 . 9/914=: ال امع ألحكام القرآ :  (2)
 . 7/931=: العي :  (3)
 . 396=: المصباح المنير/ (4)
 . 4/19التحرير والتنوير:  (5)
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ن ة وهـد  خبـر أالـواو مسـت أ  واآلخـرمباركـا( معيـو  علـو الحـال ) عاي ة وهد 
صــل ال دايــة الرشــاد والداللــة ضــد أو  (1)"وهــو هــد  للعــالمي "محــاو  تقــدير   ألمبتــد

 م يري  الصالح بي  لوهدية أي الضالل يقال هد  اهلل العباد هد  وهديا وهداية 
َّل ط ََِّ تْن تَتلال د  ومنه قوله سبحانه  االهتداء موضع وقد يقام، والخير َِي َََّغ َ  َواِِ

ل ثِتمَّ اْدتَتَلل  أسـمائهمـ  ، اإليمـا علـو  أقـاموالمعنـو  19يـه/ َوآَ تَن َوَعِ تَل َصتلَِّهو
ــــــه ــــــاي بصــــــر العبــــــاد بربوبيت وكــــــل مــــــ  هــــــدا  اهلل ف ــــــو ، تعــــــالو ال ــــــادي وهــــــو ال

الثــاني  إلــويتعــد   أ  إمــام عــولي  ولــه صــورتا   إلــومنــه يتعــد  وال عــل (2)م ــدي
بـي  ال ـر   إي ـادويمكـ  ، (إلـو أو ـر )الـالم الثاني بحـر  ال إلويتعد   أومباشرة 

تعــد   واإلبانــة ةاعتبــر فيــه معنــو االراء" فــإاا، الــك عــ  يريــ  معنــو ال عــل ن ســه
فحالة تعديته هي المؤانـة ، ف و متعد بالحر  اإلرشادوا  اعتبر فيه ميل  ، بن سه

 . (3)"بالحدث المتضم  له

 ((الوضع للناس))ـ الوصف ب

َل  آل عمــرا نــي فــي ســورة آفــي موضــع قر  أيضــا  هــاا الوصــ  ورد  ِإنَّ َأوَّ
 َ ََّ َِ َِّسَِّلَِّ ََّسَِّكة ِبَب مـ  اهلل عـو و ـل بقـدم بيتـه  إخبـار اآليـة 69 يـة/اآل َبْي و ِوِع

نولــت  اآليــة أ والــك ، مــا وضــع مــ  بيــوت العبــادة للنــاب أولالحــرام فــي مكــة ف ــو 
، مــ  الكعبــة أفضــلالمقــدب  قــال الي ــود بيــت إا، حينمــا ت ــاخر المســلمو  والي ــود

خلــ  : قــال م اهــد" (4)ثبــت مــا قالــه المســلمو أف، أفضــلوقــال المســلمو  بــل الكعبــة 
ل ـي قواعـد   أ   و ، سـنة بـأل ي األرليخلـ  شـيئا مـ   أ اهلل موضع هاا البيت قبـل 

و ملــــة  (5)()فبنــــا  ســــليما   األقصــــو دالمســــ  وأمــــا الســــابعة الســــ لو األرل
وبنــي ال عــل الم  ـول للعلــم ب اعلــه "محــل  ـر صــ ة لبيـت فعليـة فــي (وضـع للنــاب)

                                                 

 . 149=: إعرار القرآ / (1)
 . 11/361=: لسا  العرر:  (2)
 . 1/111التحرير والتنوير:  (3)
 – التوفيقية ، تحقي  م دي فتحي وخيري سعيد، المكتبة69/ي=: أسبار النوول، الواحد (4)

 . مصر
 . 4/199ال امع ألحكام القرآ :  (5)
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. فضــال عــ  صــر  المخايــر لالهتمــام بال عــل ومــ  وقــع عليــه، فــاهلل هــو الواضــع
وهـــو ضـــد . (1)وضـــعا األرلالخ ـــل والحـــي تقـــول وضـــعته فـــي : واصـــل الوضـــع

قريـر التنـاول عـ  التنـاول كـا  الموضـوع هـو  يدا  بعالمرفوع ولما كا  الش  ": الرفع
 . (2)"والت يئة لالنت اع، لمتناولل اإلدناءالوضع لمعنو   فأيل

                                                 

 . 1977=: مقاييب اللغة/ (1)
 . 4/19التحرير والتنوير:  (2)
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Names of Mecca in the Quranic Contexts 

Asst. Prof. Dr. Firăs A. Abdul-Qadir 

Abstract 

The current paper aims at studying the Quranic verses in 

which the qualities and names of the holy city, namely, Mecca 

are mentioned. The study crystallized after pondering on the 

verses that mention the names of Mecca explicitly or mention 

some qualities of it. The study falls into two main parts: the 

first part concerns with the explicit names like: Mecca, Becca, 

Ka'ba, Al-Balad, Al-Bait, Um-u-l-Qura ……etc. As for the 

second part, it concerns with the most recurrent qualities of the 

holy city, i.e. Mecca. Sometimes, these qualities may be in 

combination with the explicit names, others may be qualities 

alone. This isolation may be satisfying, because these qualities 

like proper names confined only to Mecca and not applied to 

other cities. Some of these qualities are mentioned once and 

others are mentioned twice or thrice with different forms from 

the same root. We have selected the name Mecca rather than 

others as a title for our paper because it is the most famous 

name. We have analyzed the names and qualities linguistically 

and semantically in addition to giving a Quranic statistics for 

each one.  
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