ا

نثر األقالم يف تعظيم البلد احلرام

أصدرتها جامعة أم القرى -مقر ريع ذاخر –مبناسبة مشاركتها
يف مسابقة محلة تعظيم البلد احلرام( 6مكة عهد ومثابة)
اإلصدار األول 1439/6/11هـ  2018/2 /27 -م
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املـقـــدمــــــة
احلمد هلل ذي الفضل و اإلحسان  ،محدًا يليق بوصفه الرمحن  ،فضالً يزيد بكونه املنّان  ،أن جعل لنا من مكة خري عنووان ،
وهذا شرف يتوّجنا بطوق عقيان  ،شرف يعجز عن شكره بليغ البيان  ،فلله شكر و محد ال ميلّ منوه بوو اللسوان  ،ولوه علينوا أن
حنفظ للجوار شرف املكان  ،و نكون لزوارة خري إخوان  ،وتكون جامعيت هاموة فووق

ول عنوان  ،فاهوغ بوه نريهوا مون اوهوران  ،و

فازت حبسن شرف املكان .
وبعد ..
فإن مكة املكرمة حتظو بههميوة نينيوة عظيموة و نفوول املسولم  ،إذ تعتو بلوداً ممنواً  ،مبار واً  ،وواهرًا ،وموونواً للودين
اإلسالمي و ذلك لوجون املسجد احلرام فيه و هو هبلة املسلم  ،و هي أرض بيغ اهلل و أحب البقاع إىل رسول اهلل

صلى هلل لىهل وسلى

 ،ومهبط وحيه  ،فحرمتها عظيمة عند اهلل عز وجل إىل أن يرث اهلل اورض و من عليها .
و إنرا اً من احلكومة الرشيدة هلذا التعظوي انطلوق مووروع تعظوي البلود احلورام ،وذلوك لنوور مفهووم التعظوي  ،وربطوه
باحلياة اجملتمعية .وجعل البوابة اجملتمعية هي ميدان التفعيل لودى أفوران اجملتموا املكوي و مون هوذه امليوانين (جوامعيت هطعوة
من أرض احلرم) و هو اآلن و عامه السانل إالّ أن مقر "ريا ذاخر " تُعد املوار ة اووىل و محلة تعظي البلد احلرام .
ومن هنا رأت الكليات و املقر أن يكون وهالم منسوبيها مساحة من نور للبو عن مواعرهن جتاه البيغ املعمور .
وجُمِا هذا البو و جملة باس (نثرُ اوهالم و تعظي البلد احلرام) .
وهبل نبض هذه الكلمات  ،أرنت أن أهدم بطاهة تعريف بسيطة عن مقر ريا ذاخر :

بطاقة تعريفية
تقا و الة الدراسات اجلامعية و ريا ذاخر حيث تض عدنًا من الكليات:
 . 1لية إنارة أعمال بههسامها الثالثة:
 إنارة أعمال
 التسويق
 السياحة والفندهة
 . 2لية اللغة العربية (والبات مستجدات) "املستوي اوول والثاني" بههسامها الثالثة:
 اللغة والنحو والصرف
 البالنة والنقد
 اونب
 . 3لية العلوم االجتماعية (والبات مستجدات) "املستوي اوول والثاني" :
 هس اللغة اإلجنليزية
وتقدم الو الة افة اخلدمات الطالبية من ( افترييا  ،و حضانة أوفال  ،و مر ز تصوير  ،و عيانة وبية ) .

بقلم د /آمال صديق
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ن /إنصاف علي ذا ر خباري
اوستاذ املساعد بقس اونب مبقر ريا ذاخر
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مكة مثابة للناس

أ .ن /سلوى حممد احملماني
أستاذ العقيدة بكلية الدعوة
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مكة  . .عَهدٌ و مَثابةٌ
إضاءاتٌ لُغويَّةٌ

ن /أمرية زبري مسبس
اوستاذ املساعد بقس اللغة والنحو والصرف مبقر ريا ذاخر

ختصص فقه اللغة
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ك!
س ِ
ك يا مك ُة ! وما أهد َ
ما أعظ َم ِ
اختاركِ اهللُ – سبحانه وتعاىل – من ب سائر البِقواع علو وجوه املعموورة لتحتضوه بيتوه املقودل بو جبالوكِ  ،وروابيوكِ ،
ولتكوني مقصدَ العامل من أصقاع الدنيا ،يُؤنُّون فيهوا ر نوا عظيموا مون أر وان اإلسوالم  ،وهوو احلون  ،ثو إنوه – جول وعوال –
ك لدي ِه – سبحانه . -
ك  ،ومكانت ِ
جعل لكِ خصائص  ،ووضا لكِ مزايا يب ُ لنا بها هداستكِ  ،وحرمت ِ
ومن هنا تبنغ مجعيةُ مرا ز اوحياء مبكة املكرمة ( موروع تعظي البلد احلرام )  ،وهو يُعدُّ من أعظ املواريا التطوعية
 ،اليت تسع إىل تهصيل معن تعظي مكة املكرمة و هلوب املسلم املقيم و مكة املكرمة  ،والوافدين إليها ؛ لتبق بلدًا
ممنا  ،وليكون جمتمعها مثال يُحتذى به و احلفاظ عل اوروا واوموال واوعراض  ،وحسن التعامل ما اآلخرين  ،والعناية
ببيئته  ،وإعمارها ،

ما يسع موروع البلد احلرام إىل أن يضاعف أهل مكة املكرمة جهونه لتعظي البلد احلرام  ،ونور

ثقافته  ،ونرل هيمة و نفول املسلم عن وريق تفعيل نور اوفران واملؤسسات .
أي زمون ،
ي و ِّ
ِّل عا ٍم يطالعنا املورو ُع بوعارٍ جديد  ،يؤ د عظم َة هذا البلد  ،فتعظي ُ البلد احلرام مت ما هو يو َ

وو

وان

سببا لوجون حياة اجتماعية إميانية راهية و اجملتما املكي .
وجامعتُنا بوصفها هطعةً من أرض احلرم  ،امسًا ومسمًّ ،

ان هلا نو ُر فاعل و تفعيل هذه احلملة  ،ع السنوات املاضية ،

إال أن مقر ريا ذاخر سيوارك للمرة اووىل و هذه احلملة  ،و حلتها اجلديدة  ،ع شعار  :مكة  ..عهد ومثابة .
وو الصفحات التالية حماولة مقتضوبة للوهووف علو معواني

لموات الوِّوعار الوثالث  ،وتسوليط الضووء عليهوا مون الناحيوة

اللغوية .
أوال  :مكة
مكّة املكرَّمة مدينة إسالميَّة مقدّسة  ،عاصمة احلجاز  ،وهي مسقط رأل الرسول حممد  -صلّ اهلل عليه وسلّ
املسجد احلرام والكعبة املورَّفة  ،حينّ إليها املسلمون

 ، -وفيها

لَّ عام  ،وسُمّيغ مكّة ونّها تُنْقِص الذنوبَ أو تفنيها أو ته ِلكُ من ظل

طني مَكَّةَ } .
فيها  :زرت البيغ احلرام مبكّة املكرّمة َ { ،وهُوَ الَّذِي َفَّ َأيْ ِد َي ُه ْ عَنْ ُك ْ َوَأيْ ِديَ ُك ْ عَ ْن ُه ْ بِبَ ْ
وإذا ما راجعنا معاج اللغة ،وجدنا
- 1

لمة مكة تدور حول املعاني اآلتية :

َككوه ،إذا
املَكُّ الذي هو استخالص الويء واستقصاؤه واستنفانه .يقالَ :مكَّ الفصيلُ ضرعَ أمِّه يَمُكُّهُ مَكًّا وامْتكّه وتَم َّ

مل يُبْقي فيه من اللنب شيئًا إال مصّه.
- 2

ومكَّ العظ َ :امتص ما فيه من املخ ،واالس املُكاك واملُكا ة ،وهو اللبُّ واملخُّ الذي و وسط العظ .

- 3

ومنه مكَّ الغري  :إذا استقص نينه وألَّ و ولبه .ورن و احلديث(:الَتتَمكَّكوا عل نُرمائك ) ،مبعن  :ال تستقصوا

عليه ال ّدَيْن وارفقوا به و اهتضائه ،فانظِروه إىل مَيْسَرة.
- 4
- 5

ما يهتي املكُّ مبعن الزِّحام.
وذ ر أن أصل الكلمة من مكا يَمْكُو :إذا صَفَر .ومنه املُكاء .
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و بناء عل ما سبق ميكن القول :
 - 1إن مكة عرفغ بهذا االس ؛ونها وسط الدنيا

هنها لبها وخالصها،

ما أن املخ لب العظ

 - 2وهيل :ونها تَمُكُّ اجلبابرة فتذهب خنوته وتقصمه  ،أو ونها متكُّ الذنوب فتمحوها.
 - 3وهيل :بل الزنحام النال بها ،فه يؤمُّونها من
لدعوة سيدنا إبراهي

ل مكان،

هنها جتذبه إليها

ما جيذب الفصيل اللنب  ،مصداهًا

جعَلْ أَفْئِدَةً ِمنَ النَّالي َتهْويي إيلَ ْي يه ْ".
-عليه الصالة والسالم  -ح نعا" :فَا ْ

 - 4وهيل  :ون العرب يكانوا يَصْفِرون ويصفقون بهيديه إذا وافوا بالكعبة ،و انوا يقولون ":ال يت ُّ حجُّنَا حت نهتيَ مكان
صلَا ُت ُه ْ عِنْدَ الْبَيْغِ إيلَّا
الكعبة فنَ ُمكّ فيه" .أي :نصفر صفري املكاء .وهذا ما سجله القرمن الكري و هوله تعاىل َ ":ومَا َانَ َ
مُكَاءً وَتَصْ ِديَةً".
 – 5وهيل  :ونها ب جبل مرتفع عليها ،وهي و هبطة مبنزلة املكوك.
 - 6وهيل  :ونها عبدت النال فيها فيهتونها من مجيا اووراف من هوهل  :امتكَّ الفصيل أخالف الناهة  :إذا جذب مجيا
ما فيها جذبًا شديدًا ،فل يبق فيها شيئًا.
 - 7وهيل  :ونها ال يفجر بها أحد إال بكغ عنقه وهد التوت عنقه.
انوا ميتكون املاء أي يستخرجونه.

 - 8وهيل  :من مكَّ الثدي ،أي :مصَّه لقلة مائها؛ ونه
 - 9وهيل  :ونها متكُّ من ظل  ،أي :تنقصه.
أمساء مكة :

عُرفغ مكة  -وللدَّاللوة علو شورف مسومَّاها ومسووِّ مكانتهوا  -بهمسواء

وثرية ،فمِون أمسائهوا الويت ورَنتْ و القورمن الكوري :

ونهوا حتطو مَون
"مكَّة" و"بكَّة" ،و"البلد اوم " ،ومِن أشهر أمسائِها "أم القرى" ،وهلا أمساء أخرى منها "أم رح " ،و"احلاوموة"؛ َّ
ونهووا مثوول رأل اإلنسووان ،و"احل ورَم اوم و " ،و"القريووة"،
اس و َتخَفَّ بهووا ،و"البيووغ العتيووق"؛ ونَّووه عتووق موون اجلبووابرة ،و"الوورَّأل"؛ َّ
ونهووا تقوودل موون الووذنوب؛ أي :تُطهِّوور ،و"املقدسووة"،
و"الووواني" ،و"البلوودة" ،و"البلوود" ،و"معووان" ،و"صووال " ،و"العوور " ،و"القووانل"؛ َّ
و"الناسة" و"الباسة" بالباء املوحَّدة؛ ونَّها تبسُّ؛ أي :حتط امللحِدين.
ثانيا  :العهد
إن لتعزيز الوفاء بالعهد الذي أخذ عل النوال مبكوة هيموة

وبرية  ،واومول حيودونا و أن نتعواون علو حتقيقوه واهعوا نسوع

إليه هلبا وهالبا .
وللعهدِ مَعانٍ عِدَّة و املعاج العربية  ،ميكن أن جنملها فيما يهتي :
 - 1ال َعهْدُ :املوثق واليم حيلف بهوا الرجول واجلموا

واجلما ،تقوول :علويّ َعهْودُ اهلل وَميثاهوه ،وهيول :ولويّ العهود ،ونوه ولوي

املِيْثاق الذي يؤخذ عل من بايا اخلليفة ( .لسان العرب مانة (عهد) 311/3؛ وتاج العرول مانة (عهد). )442 /2
 - 2وال َعهْ ودُ :الوص ويّة ،يقووال َعهي ودَ إل ويّ و

ووذا :أوصَوواني (تهووذيب اللغووة مووانة (عهوود) 135/1؛ ولسووان العوورب مووانة (عهوود)

. )311/3
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 - 3وال َعهْدُ :التقدم للمرء و الويء ،ومنه ال َعهْد الذي يكتب للوالة ،واجلما :عُهون ،وهد َعهيد إليه َعهْودًا (لسوان العورب موانة
(عهد)  ،311/3تاج العرول مانة (عهد) . )442- 2
 - 4وال َعهْو ودُ :الوَف وواءُ واحلِفَ وواظُ وَرعايو وةُ احلُ ْرمَ ووة (ت وواج الع وورول م ووانة (عه وود) 442- 2؛ وانظ وور لس ووان الع وورب م ووانة (عه وود)
. )311- 312/3
الذمووة ،تقووول :أنووا ُأ ْعهيودُكَ موون هووذا اوموور ،أي :أُؤمّنووك منووه ،ومنووه
 - 5وال َعهْودُ:؛ اومووان ،هووال مشورّ :ال َعهْوود اومووان ،و ووذلك ِّ
اشتقاق ال ُعهْدَة (الصحا مانة (عهد) 512/1؛ ولسان العرب مانة (عهد) . )311- 312/3
 - 6وال َعهْ ودُ :االلتقوواءَ ،و َعهي ودَ الووويء عه ودًا عَرفووه ،وَعهيدْتُ وهُ مبكووان

ووذا أي لَقيتووه و َعهْوودي بووه هريووب (الصووحا مووانة (عهوود)

512/1؛ ولسان العرب مانة (عهد) . ).313/3
 - 7وال َعهْودُ؛ :موا َعهيدْتَوه فَثافَنْتَوه ،يقوال:؛ َعهْودي بفوالن وهووو شواب ،،أي :أنر توه فرأيتوه

وذلك (تهوذيب اللغوة موانة (عهوود)

136/1؛ ولسان العرب مانة (عهد) . ).313/3
 - 8وال َعهْ ودُ :املَنْووزل الووذي ال يووزال القوووم إذا انتووهوا عنووه رجعوووا إليووه ،ويقووال لووه :امل ُعهَوود  -أيضًووا ( -لصووحا مووانة (عهوود)
 ،512/1وتهذيب اللغة مانة (عهد)  ).136/1و ذلك املنوزل املعهون به الويء يقال له :ال َعهْدُ ،هال ذو الرمة:
هل تعرف ال َعهْدَ املُحيل رَسْمُهُ (لسان العرب مانة (عهد) ).313/3
 - 9وا ْل َعهْدُ :أول مطر ،والوَلِيُّ الذي يليه من اومطار ،وو الصوحا  :ال َعهْودُ :املطور الوذي يكوون بعود املطور ،وهود ُعهيودَتِ اورض
فهي َمعْهونةٌ أي :مَمْطورة (الصحا مانة (عهد)  ،513/1وتاج العرول مانة (عهد) . )442/2
 - 10وال َعهْدُ :الزمان،

ال ِعهْدان  -بالكسر ( -تاج العرول مانة (عهد) . )442/2

 - 11وال َعهْدُ :التّوحيد (تاج العرول مانة (عهد) )442/2
 - 12وال َعهْدُ :الضّمان (تاج العرول مانة (عهد) . )442/2
 - 13وال َعهيدُ :الذي حيبّ الواليات وال ُعهُون ،وهال الكميغ:
نام املهلّب عنها و إمارته

حت مضغ سنة مل يقضها ال َعهيدُ

هال :و ان املهلب ُيحِبُ ال ُعهُون (تهذيب اللغة مانة (عهد) )137/1
 - 14وال َعهْدُ :اإللّ ،هال القرويب :والعَهد يسم إال لصفائه وظهوره ،هال اجلوهري :واإللّ؛ :العهد والقرابة ( الصوحا موانة
(ألل) . ) 1626/4
لمة العهد و القرمن الكري ومعناها :
 - 1ورن العهد مبعن الوصية واومر و عدة مواضا:
هال تعاىل و سورة البقرة ( :الَّذِينَ يَنْقُضُونَ َعهْدَ اللَّهِ ِمنْ َبعْدِ مِيثَاهِهِ ) (البقرة :من اآلية.)27
 - 2وورن العهد مبعن الوعد وااللتزام واليم :
هال تعاىل و سورة البقرةَ ( :وأَوْفُوا ِب َعهْدِي أُوفِ ِب َعهْ ِد ُ ْ) (البقرة :من اآلية.)40
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 - 3وورن العهد مبعن العقد وامليثاق:
هال تعاىل و سورة البقرة ( :أ َو ُلَّمَا عَهدُوا َعهْداً نَبذَهُ فريق ،م ْن ُه ْ ) (اوحزاب :من اآلية.)100
 - 4وورن العهد مبعن اومانة:
هال تعاىل و سورة مل عمرانَ ( :بلَ َمنْ أَوْفَ ِب َعهْدِهِ وَاتَّقَ فَإينَّ اللَّهَ ُيحِبُّ الْمُتَّقِ َ) (مل عمران)76:
 - 5وجاء العهد ناال عل ما أخذه اهلل عل به إسرائيل من وجوب اإلميان به وتصديق رسله:
هال تعاىل و سورة مل عمران( :إينَّ الَّذِينَ يَوْتَرُونَ ِب َعهْدِ اللَّهِ َوَأيْمَا ِن يه ْ ثَمَناً َهلِيالً) (مل عمران :من اآلية.)77
 - 6وجاء العهد مبعن ما أوجبه اإلنسان عل نفسه من اوميان والنذور:
هال تعاىل و سورة اونعام( :وَ ِب َعهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا) (اونعام :من اآلية.)152
 - 7وجاء العهد مبعن العهدة واالستيداع واالختصاص:
هال تعاىل و سورة اوعراف( :هَالُوا يَا مُوسَ ا ْنعُ لَنَا ر ََّبكَ بِمَا َعهيدَ عِنْدَكَ) (اوعراف :من اآلية)134
 - 8وجاء العهد مبعن اليم :
هال تعاىل و سورة التوبةَ ( :وإينْ نَكَثُوا َأيْمَا َن ُه ْ ِمنْ َبعْدِ َعهْ ِد ِه ْ) (التوبة :من اآلية.)12
 - 9وجاء العهد مبعن البيعة:
هال تعاىل و سورة النحلَ ( :وأَوْفُوا ِب َعهْدِ اللَّهِ إيذَا عَاهَدْ ُت ْ) (النحل :من اآلية.)91
 - 10وجاء لفظ العهد مبعن اوعمال الصاحلة:
الرحْ َمني َعهْداً) (مري .)87:
هال تعاىل و سورة مري ( :ال يَ ْملِكُونَ الوَّفَاعَةَ إيلَّا َمني َّاتخَذَ عِنْدَ َّ
 - 11وجاء العهد مبعن الزمان:
هال تعاىل و سورة وه( :أَفَطَالَ َعلَيْ ُك ُ ا ْل َعهْدُ) (ووه :من اآلية.)86
إنّ العهد إمّا من اخلالق أو من املخلوق  ،و لّ منهما إمّا بالذات والتكوين  ،أو بالقول واإلظهار.
فالعهد من اللّه بتكوين وإفاضة و الذات :

ما و هوله -تعاىل { : -هَالَ إينِّي جَا ِع ُلكَ لِلنَّالي يإمَامًا هَالَ َو ِمنْ ذُرِّيَّتِي هَالَ لَا

يَنَالُ َعهْدِي الظَّالِمِ َ} [البقورة ]124 :يوران مقوام اإلماموة  ،وهوو أمور يتحصّول و الونفس ومقوام يوجود و الوذات  ،وبوه يتح ّقوق
االصووطفاء واخللوووص والعصوومة وحقيقووة العبونيّووة و مووال االرتبووا ومتووام العل و واملعرفووة ونووزول اآليووات والوووح والرمحووة
وتوجّه الفيوضات الربّانية واونوار اإلهليّة.
وهذا مقام يفاض و النفس  ،وبعده يتوجّه اومر التوريعيّ واملهموريّة .وأمّا العهد من اللّه تعاىل إظهارا وهوال .
وأمّا العهد من العبد إظهارًا :

ما و :

{ َوأَوْفُوا ِب َعهْدِ اللَّهِ إيذَا عَاهَدْ ُت ْ} [النحل .]91 :
وهذا أع ّ من أن يكون العهد منه و هبال اللّه أو و هبال النال.
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ي،
وأمّووا العهوود الووذاتيّ موون العبوود  :وهووو مووا يتحقّووق و الوونفس ويوجوود و الووذات والبوواون  ،وهووذه حالووة نفس ويّة وتكووون ثووانو ّ
-

اإلميان الراسخ  ،والوهون احلقّ  ،وحقّ اليق

ما و :

{ ِمنَ الْمُ ْؤمِنِ َ يرجَال ،صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ َعلَيْهِ} [اوحزاب .]23 :
فالظاهر هو العهد النفسيّ املنبعث من اإلميان اليقيه  ،أو ما هو أع ّ منه ومن اللسان ّي .
وال خيف أنّ العبد إذا أنرك حقيقة عبونيّته وفنائه  ،حتوغ حكوموة الوربّ احلويّ القوانر القيّووم احملويط  :فيتعهّود ههورًا ،وبلسوان
احلال وو النفس مبقتض هذه العبونيّة  ،أن يتعبّد ويطيا  ،وخيلص للّه – تعاىل  ، -وأن جياهد و سبيله ويراع حقوهه.
ثالثا  :املَثَابة
تعدنت معاني ( املثابة )  ،واوص ُل واح ،د :
فهي موتقة من اجلذر :ث وب  ،ووزنها  :مَ ْف َعلَة .
جاء و مشس العلوم :
ج َعلْنَا الْبَيْغَ مَثابَةً لِلنَّالي َوَأمْنًا }.
= املَثَابة  :املكان الذي يثوب إيليه النالُ ،أي  :جيتمعون ،هال اهلل تعاىل َ { :وإيذْ َ
= واملَثابة  :املنزل؛ ون صاحبه يثوب إيليه أي يرجا .
وو حووديث عموور" :ال أُوتَ و ب َهحَوود انْ وتَقَصَ موون سُ وبُل املسوولم إيىل مَثَابَوواتِه شوويئًا إيال عاهبتُووه" ،أي :موون اهتطووا شوويئًا موون ووورق
املسلم إيىل منازهل .
= واملَثابة  :موضا اجتماع املاء و البئر .
= واملَثابة :مقام املستقي عل ف البئر عند العرو  ،هال القطامي :
الدعَا ِئ ُ
ت العُرُو ي بَقِيَّةٌ *** إيذا اسْتُلَّ من َتحْغِ العُرُو ي َّ
وما لِمَثَابا ِ
ويقال  :عند فالن مَثَابَةٌ من النال ،أي :عدن

ثري.

وذ ر املعج الوسيط :
أن [املَثَابُ ،واملَثَابَة] :البَيْغ.
و  -ا َمل ْلجَه.
ج َعلْنَا البَيْغَ مَثَابَةً لِلنَّالي وأمنًا}[البقرة.]125 :
وو التنزيل العزيز{ :وإذْ َ
و  -مُجتما النال.
و  -اجلَزاء.
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وذ ر أبو بكر الرازي و مانة ( ثوب )  ،و معجمه  :خمتار الصحا :
هَالَ سِيبَ َويْهِ :يُقَالُ لِصَاحِبِ ( :الثِّيَابِ ثَوَّاب.)،
وَ(ثَابَ) َ :رجَاَ  ،وَبَابُهُ :هَالَ.
وَ(ثَوَبَانًا) َأيْضًا بِفَ ْتحي الْوَاوي ،وَ(ثَابَ) النَّالُ اجْتَ َمعُوا َوجَاءُواَ ،و َذَ ِلكَ الْمَاءُ.
ص َلحَ بَدَنُهُ.
الرجُلُ َرجَاَ إيلَيْهِ جِسْمُهُ َو َ
وَ(مَثَابُ) ا ْلحَوْضي وَسَطُهُ الَّذِي يَثُوبُ إيلَيْهِ الْمَاءُ وَ(َأثَابَ) َّ
وَ(الْمَثَابَةُ) الْمَ ْوضِاُ الَّذِي يُثَابُ إيلَيْهِ مَرَّةً َبعْدَ ُأخْرَىَ ،ومِنْهُ سُمِّيَ الْمَنْزيلُ (مَثَابَةً) َوجَ ْمعُهُ مَثَاب.،
ُهلْغُ :نَظِريُهُ نَمَامَةٌ َونَمَامَ ،وحَمَامَةٌ َوحَمَام.،
وَ(الثَّوَابُ) وَ(الْمَثُوبَةُ) جَزَاءُ الطَّاعَةِ.
ُوبَ الْكُفَّارُ} [املطفف َ ]36 :أيْ جُوزُوا لِهَنَّ ثَوَّبَهُ
طلَقُ ا ْلجَزَاءِ َذَا نَ َقلَهُ الْهَ ْزهَرييُّ َونَيْرُهُ َو ُيعَضِّدُهُ هَوْلُهُ َتعَالَ { :هَلْ ث ِّ
ُهلْغُ :هُمَا مُ ْ
بِ َمعْنَ َأثَابَهُ.

ٍّ ِمنْ ذَ ِلكَ مَثُوبَةً} [املائدة.]60 :
وَهَوْلُهُ َتعَالَ { :بِوَر
الصلَاةُ خَيْرِ ،منَ النَّوْمي.
وَ(التَّثْوييبُ) فِي أَذَاني الْ َفجْري أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنَُّ :
ب) وَامْ َرأَةٌ ثَيِّب ،،هَالَ ا ْبنُ السِّكِّيغَِ :وهُوَ الَّذِي َنخَلَ بِوامْ َرأَة َوهِويَ الَّتِوي َنخَولَ ِبهَوا ،تَقُوولُ مِنْوهُ( :ثَيَّبَوغِ) الْمَو ْرأَةُ بِفَو ْتحي الثَّواءِ
وَ َرجُل( ،ثَيِّ ،
(تَثْيِيبًا).
وهكذا نصل إىل أن املَثابة و معناها اللغوي هي :العون والرجوع ،يقال :ثاب يثوب إذا رجا ،واملَثابة :املكان يثوب إليه النال.
ومكةُ املكرمة بلدةٌ هد عظَّمها اهلل – سبحانه وتعاىل  -وجعل هلا
جعلها مثابة للنال ؛

ما هال –سبحانه  -و

ثريا من املزايا واخلصائص ،فمن ذلك :أنه –سبحانه -

ج َعلْنَا الْبَيْغَ مَثَابَةً لِلنَّالي َوَأمْنًا( )...البقرة.)125:
تابه الكري َ (:وإيذْ َ

إنَّ النال يرتننون إليها حبب وشوق ،من نون ملل وال

لل ،بل يبذلون و سبيله أنفس ما ميلكون؛ ولبا لألجر واملثوبة ،ورنبة

و املغفرة وحمو السيئات ،ث ال ينصرفون عنها إال وه رانبون و العون إليها.
بَواعثُ ونَواعٍ وجلها صارت مكةُ مثابة للنَّال
ولعل سائال يتساءل :ما الذي جعل مكة حتظ بهذه املكانة لدى النال؟ وهل هناك سبب و ذلك؟
وثرية ال شوك و أنهوا تكوون مون

واجلواب :ميكن أن يقال :إنه ال ميكون أن ُتعورف اوسورار مجيعهوا و ذلوك؛ لكونّ هنواك أموورًا
أه اوسباب اليت وجلها حازت مكةُ هذه املكانة ،وهي ما يلي:
أوال :االس ووتجابة الفطري ووة للن ووداء الرَّب ووانيّ( َوأَذِّنْ فِ ووي النَّ ووالي بِ ووا ْلحَنِّ يَو وهْتُوكَ يرجَالً ووا َو َعلَو و

ٍّ
ُ وولِّ ضَ ووامِرٍ يَو وهْتِ َ مِو ونْ ُ وولِّ فَ وون

عَمِيقٍ)(احلن.)27:
ثانيووا :االسووتجابة موون اهلل –سووبحانه  -لوودعوة اخلليوول إبووراهي

-عليووه السووالم (-فاجعوول أفئوودةً موون النووال تهوووي إلوويه )

(إبراهي .)37:
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ثالثووا :الوورَّب –جوولَّ وعووال  -اختصَّووها بووبعض العبووانات الوويت تووؤنى عل و ثَراهووا نون نريهووا موون الووبالن ،مثوول :احلوون ،والعموورة،
والطواف ،وتقبيل احلجر اوسون أو استالمه.
رابعا :العبانات فيها أجورها عظيمة ومضاعفة ،مثل- :
أ  -اجلنووة مقابوول احلوون امل و ور ،يقووول -صوول اهلل عليووه وسوول

يال
مووا و الصووحيح (:وَا ْلحَنُّ الْمَبْ ورُورُ لَ ويْسَ لَ وهُ جَ وزَاء ،إ َّ

-

ا ْلجَنَّةُ) .
ب  -مغفرة الذنوب مقابل بعض العبانات اخلاصة بها ،مثل احلن والعمرة ،يقول -صل اهلل عليه وسول

 -و احلواج

موا

و الصحيح َ (:منْ حَنَّ هَذَا الْبَيْغَ َف َل ْ يَرْفُثْ وَ َل ْ يَفْسُقْ َرجَاَ َمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) ،واللفظ للبخاري.
ج  -أجر عتق رهبة مقابل الطواف ،يقول -صل اهلل عليه وسول

-

موا و سونن الرتموذيَ (:منْ وَوافَ ِبهَوذَا الْبَيْوغِ أُسْوبُوعًا

فَ َهحْصَاهُ َانَ َعِتْقي رَهَبَة).
-

ن  -أجر مائة ألف صالة مقابل صالة واحدة فيها ،يقول -صل اهلل عليه وسل

سجِدِي هَوذَا
صلَاةٌ فِي مَ ْ
ما و املسندَ (:

سجِدَ ا ْلحَورَامََ ،وصَولَاةٌ فِوي الْمَسْوجِدِ ا ْلحَورَامي أَفْضَولُ مِونْ مِائَوةِ ألوف صَولَاة فِوي فِيمَوا سووَاهُ)،
صلَاة فِيمَا سِوَاهُ إيلَّا الْمَ ْ
أَفْضَلُ ِمنْ أَلْفِ َ
يقول أبو بكر النقا

-رمحه اهلل  :-فحسوبغ ذلوك علو هوذه الروايوة ،فبلغوغ صوالة واحودة و املسوجد احلورام عُمْور مخوس

ومخس و سوونة وسووتة أشووهر وعووورين ليلووة ،وصووالة يوووم وليلووة و املسووجد احلوورام -وهووي مخووس صوولوات  -عُمْوور مووئيت سوونة
وسبع سنة وسبعة أشهر وعور ليالٍ.
هو  -شهانة احلجر اوسون ملون اسوتلمه ،يقوول -صول اهلل عليوه وسول

حجَورُ يَووْمَ
موا و سونن ابون ماجوه(:لَيَهْتِيَنَّ هَوذَا ا ْل َ

-

ٍّ)
وهَدُ َعلَ َمنْ يَسْ َتلِمُهُ ِبحَق
الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَاني يُبْصِرُ ِبهيمَا ،وَلِسَان ،يَنْطِقُ بِهِ ،يَ ْ
خامسا :سعة الرزق ورند العوي

جعَولْ هَوذَا َبلَودًا ممِنًوا وَارْزُقْ َأ ْهلَوهُ مِونَ الثَّمَورَاتِ مَونْ ممَونَ مِو ْن ُه ْ بِاللَّوهِ
فيهوا( َوإيذْ هَوالَ إيبْورَاهِي ُ رَبِّ ا ْ

وَالْيَوْمي الْآخِري()..البقرة.)126:
سانسا :نفي الفقر ملن تابا ب احلن والعمرة ،يقول -صل اهلل عليه وسل

-

ما و املسوند (:تَوا ِبعُوا بَو ْينَ ا ْلحَونِّ وَا ْلعُمْورَةِ ؛

َالذهَبِ وَالْفِضَّةِ . )..
فَإ َّينهُمَا يَنْفِيَاني الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ َمَا يَنْفِي الْكِريُ خَبَثَ ا ْلحَدِيدِ و َّ
ونريها من اومور اليت

انغ سببا و أن تكون مثابة للنال ،ومكانا يوتاهون إليه ب الفينة واوخرى.

خالصة ما تقدَّم :إنَّ هذا نيض ،من فيضٍ من املعاني اللغوية للكلمات الثالث السابقة  :مكة  -عهد  -ومَثابة
العامليوة ،الويت تَلقَّو فيهوا
َّ
وال تزال مكَّة املكرَّمة حت يرث اهلل اورض ومَن عليها املدينة املقدَّسة ،املدينة الفاضلة ،سيِّدة املدن والعواص
خريُ عِبان اهلل

لِّه حممد  -صلَّ اهلل عليوه وس َّول

 -القورمنَ الكوري والنوورَ املوب ؛ ليكوون الودِّين عنود اهلل هوو اإلسوالم ،و ضووء هوذه

اوزليوة فوإنَّ عظموة البيوغ العَتِيوق الوذي تَهوويي أفئودةُ املسولم إليوه مون
َّ
احلقيقة

ولِّ جونسٍ ولوون ،يوهتون إليوه مون

افوة أرجواء الودنيا،
َّ

تتجلَّ و وحدة املسلم املؤمن باهلل ،املتمثِّلة و تَلبِيتِه بنداء واحد :لبيك اللوه لبيوك ...مُتَراصِّو و صُوفوف سواسِويَة

هسونان

ٍّ وفق وريٍ ،وال عظووي وحقووري ،وال عربووي وأعجمووي؛ ﴿ إينَّ أَ ْ ورَمَ ُك ْ عِن ودَ اللَّ وهِ
املوووط موون وووواف القوودوم إىل وووواف الوووناع ،ال فوورقَ ب و نووه
تتجل و فيووه
َّ
وي الرائ و ُد الووذي
َأتْقَووا ُ ْ ﴾ [احلجوورات ، ]13 :وال تووزال جووامعيت ( أم القوورى ) هووي هطع و ٌة موون أرض احلوورم  ،وهووي النموووذ ُج املكو ُّ
خصيصة مَثابة .
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خصائص مكة بني املعهود و املأمول

ن /محدة حامد اجلابري
اوستاذ املساعد بقس اللغة والنحو والصرف مبقر ريا ذاخر

ختصص النحو والصرف
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احلمد هلل الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباونة  ،وخصّنا جبوار بيته العتيق  ،وسكن حرمه اآلمن والصالة والسالم عل
نيب اهلدى حممد بن عبداهلل وعل مله وصحبه أمجع .
فاحلديث عن مكة املكرمة وبيغ اهلل احملرم مما تتوق إليه النفول وتهفو إليه اوفئدة  ،ملا هلذه البقعة الطاهرة من أهمية
عظيمة و هلوب املسلم  ،فقد أختارها اهلل سبحانه وتعاىل ليكون بها بيته احلرام  ،والكعبة املورفة اليت هي هبلة املسلم
و شت بقاع اورض  ،وهد تعدنت أمساء مكة حت بلغغ مائة وتسعة أمساء  ،و ثرة اومساء ناللة عل عظ وهدر وإجالل
اهلل ث النال ملكة  ،وهد أظهرت اللغة العربية هوتها واضحة جلية و تعقب تلك اومساء وتعدن مواضعها وما ذلك مل جيد
الباحثون أسباب ونلب املسميات وال تواريخ تسميتها وعدم ارتباوها بهحداث معينة  ،وإن
وهي أنه ميكن تسمية البعض بتسمية الكل ومثاهلا بكة هيل :موها البيغ  ،ومكة

ان هناك هاعدة و اللغة العربية

امل البلد .

فلما جاء اإلسالم أضاف هلا من اخلصوصية ما يزيد و هدرها وذلك بتسميتها احلرم فحرَّمها عل نري املسلم  ،وجعل
هلا

ثرياً من املزايا واخلصائص من ذلك :

*جعلها مثابة للنال وهد ذ ر ذلك و هوله تعاىل ( :وإذ جعلنا البيغ مثابة للنال وأمنا )...البقرة . 125
واملثابة و اللغة العربية :

ما هال ابن منظور و لسان العرب  :ثاب  :أي عان ورجا إىل موضعه الذي

ان هد أفض إليه .

ب " حُر وغ الوواو
واملثابة هو املكان الذي يُثاب إليه أي يرجا إليه مرة بعد أخرى ،واوصل و مثابة مثوبوة ،فهصول " ثواب " " ثَو َو َ
وفُتح ما هبلها فقلبغ ألفًا .
فمكة مثابة للنال  ،ون النال يرتننون إليها حبب وشوق ومن نون ملل وال

لل  ،بل يبذلون و سبيل القدوم إليها أنفوس موا

ميلكون ولبًا لألجر واملثوبة  ،وولب املغفرة وحمو السيئات  ،وال يغانرونها إال وه رانبون و العونة إليها مرة أخرى .
فإجنووذاب أفئوودة النووال إىل مكووة وإنعطافهووا وحمبتهووا يرتج و
املبار ة ومهما مكثوا فيها ال يقضون منها وورا ،بل

وول عووام بقوودوم اآلآلف املؤلفووة موون احلجووين إىل هووذه البقعووة

لما ازنانوا هلا زيارة أزنانوا هلا شوهاً  ،ميثل ذلك هول الواعر :

ال يرجاُ الطرفُ عنها ح ينظرُها  #حت يعونَ إليها الطرفُ موتاها .
ومن أه اوسباب اليت جعلغ مكة مثابة للنال ما يلي :
*استجابة للنداء الرباني و هوله تعاىل (:وأذِّن و النال باحلن يهتوك رجاالً وعل

ل ضامرٍ يهت من

ل فنّ عميق )

احلن . 27:
فمكة موونُ ل عبانة جليلة  ،ور ن عظي من أر ان اإلسالم وهو احلن إضافة إىل أنه سبحانه شرع الطواف حول الكعبة
املورفة  ،فال وواف إال بالبيغ احلرام  ،هال تعاىل (:ث ليقضوا ثفثه وليوفوا نذورَه وليطوفوا بالبيغ العتيق ) احلن . 29:
فالكعبة املورفة هبلة املسلم

يتوجهون إليها و صلواته  ،وهد أخ

عنها عز وجل بقوله ( :هد نرى تقلب وجهك و

السماء فلنولينك هبلة ترضاها فوّل وجهك شطر املسجد احلرام) البقرة  ،144:وعظ النيب صل اهلل عليه وسل شهنها
فنه عن استقباهلا أو استدبارها عند هضاء احلاجة .
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*استجابة اهلل تعاىل لدعاء اخلليل إبراهي عليه السالم ( :فاجعل أفئدة من النال تهوى إليه ) إبراهي . 37 :
*أن مكة من أحب البالن إىل اهلل تعاىل ويظهر ذلك من خالل:
أ و القس بها و

تابه العزيز وهد ذلك و موضع :

اوول :و هوله تعاىل  (:ال أهس بهذا البلد ) البلد  ،1 :والثاني و هوله تعاىل  (:والت

والزيتون ووور سن وهذا البلد

اوم )الت . 3- 1:
ب  -أن مكة بها البيغ احلرام الذي أضافه اهلل تعاىل إىل نفسه توريفاً وتعظيماً له  ،ومحالً للنال عل تعظيمه  ،لذلك
عهد إىل خليله إبراهي وابنه إمساعيل – عليهما السالم – بتطهريه  ،فقال عز وجلَّ  ...( :وعهدنا إىل إبراهي وإمساعيل أن
وهرا بييت للطائف والعا ف والر ا السجون) البقرة . 125:
وهو أول بيغ وضا للنال  ،جعله اهلل مبار اً وهدى للعامل  ،وهد أخ اهلل عنه بقوله (:إن أول بيغ وضا للنال للذي ببكة
مبار ًا وهدى للعامل ) مل عمران . 96 :
ما أنه أحب البقاع إىل رسول اهلل صل اهلل عليه وسل فقد أخرج أمحد و املسند عن أبي هريرة – رضي اهلل عنه – هال :
ب
وهف النيب صل اهلل عليه وسل عل احلَزْورة (وهو موضا مبكة عندباب احلنَّاو ) فقال (:علمغ أنك خريُ أرض اهلل وأح ُ
اورض إىل اهلل  ،ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجغ ) .
وهلذا البيغ فضائل خصَّه اهلل بها حيث جعله حرماً ممنا  ،ال يسفك فيه نم وال يقطا فيه شجر وال ينفر وال يهين منه صيد ،
هال تعاىل  (:ومن نخله

ان ممنا  )...مل عمران  ، 97 :أي يهمن

ل أحد  ،حت الوح

واجلمانات

اوشجار واوحجار

ونريها .
مما اختص به بيغ اهلل احلرام أيضاً مضاعفة ثواب الصالة فيه عن جابر رضي اهلل عنه – هال  :هال رسول اهلل – صل اهللري من ألف صالة فيما سواه إالاملسجد احلرام ،وصالة و املسجد احلرام أفضل من مائة
عليه وسل  (:صالة و مسجدي هذا خ ،
ألف صالة فيما سواه) رواة أمحد وابن ماجه وصححه اولباني .
 ما أن النال يقصدون بيغ اهلل لتكفري ذنوبه ومغفرة أوزاره وإهالة عثراته ففي احلديث (:من حن هذا البيغ فليرفث ومل يفسق رجا

يوم ولدته أمه ).

خصَّ اهلل تعاىل البيغ احلرام بهن يودُ إليه الرحال ويوار ه و هذا احلرم النبوي واملسجد اوهص  ،روى أبو هريرة –رضي اهلل عنه – عن النيب – صل اهلل عليه وسل – هال (:ال تودُّ الرحال إال إىل ثالثة مساجد  :املسجد احلرام  ،ومسجد
الرسول صل اهلل عليه وسل  ،واملسجد اوهص ) .
ففي احلديث نهي عن السفر إىل نري هذه املساجد الثالث بقصد الزيارة وتعمد الصالة فيها
من خصائص بيغ اهلل احلرام أن اهلل توعد من يه َّ فيه بسوء و وإن مل يفعله و بالعذاب اولي حيث هال (:ومن يرن فيهب ألي ) احلن. 25:
بإحلان بظل نذهه من عذا ِ
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فاملقصون باإلحلان و اآلية  :هو مطلق املعاصي والظل  ،فمن أحدث فيه حدثاً فقد باء باخلسران املب  ،فاإلحلان و احلرم
جرم ،عظي  ،وإث ،

بري  ،هال صل اهلل عليه وسل ( :أبغض النال إىل اهلل ثالثة  :ملحد و احلرم ومبتغ و اإلسالم سنة

اجلاهلية  ،ومطلب نم أمرئ بغري حق ليهريق نمه) رواه البخاري .
*خص اهلل مكة بهن حرم نخول نري املسلم إليها ،وهد جاء ذلك صرحياً و هوله تعاىل  (:يهيها الذين ممنوا إمنا املور ون
س فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامه هذا ) التوبة . 28 :فنجس : ،أي خبثاء و عقائده وأعماهل .
جن ،
*خصَّ اهلل مكة أيضاً بوجون بئر زمزم فيها  ،فهي مقصد للنال نون نريها  ،فماء زمزم فيه شفاء للمريض  ،وإشباع للجائا
وسد لظمه العطوان وجيل السحر عن املسحور  ،فقد ورن عن النيب صل اهلل عليه وسل " ماء زمزم ملا شُرب له " وهال أيضاً
":إنها وعا ُم وع ٍ وشفاءُ سق ٍ ".
*مما اختص اهلل به مكة نون نريها بهن تكفل حبفظها  ،فما هصدها ظامل إال هصمه  ،وما عدى عليها عان إال أخزاه ورنه ،
وهصة أبرهة احلبوي وما مل إليه جيوه معروفة معروضة و القرمن حيث هال (:أمل تر

يف فعل ربك بهصحاب الفيل )...

الفيل . 1 :
ولذلك مسيغ مكة بذلك  ،ونها متكُّ من ظل فيها وتهلكه  ،ومساها اهلل أيضاً بكه  ،ونها تدّق رهاب اجلبابرة إذا أحلدوا
فيها بظل .
وهد جعل اهلل تعاىل عل منافذ مكة وورهها مالئكة حترسها من الدجال .
*ومن خصائص مكة عل نريها أن اهلل اختار خامت أنبيائه وأفضل رسله منها  ،وأختارها لنزول أفضل

تبه وهو القرمن

الكري  ،وفيها بدء نزول الوحي .
*ومما يدل عل تفضيل مكة أن اهلل تعاىل أخ أنها أم القرى ،
الذي ب يديه ولتنذر أم القرى ومن حوهلا) اونعام  ، 92 :فالقرى

ما و هوله تعاىل (:وهذا

تاب أنزلناه مبارك مصدق

لها هلا تبا  ،وفرع من فروعها وهي أصل القرى

ما

أخ النيب صل اهلل عليه وسل أن الفاحتة أم القرمن .
*مما اختصغ به مكة املكرمة وجون اوما ن املقدسة اليت يُوني فيها املسلمون النسك وخاصة و احلن والعمرة
ومن ومزنلفة ،

ما أن فيها " نار حراء " الذي

عرفات

ان فيه نزول أول ميه من القرمن الكري عل الرسول صل اهلل عليه وسل

(أهرا باس ربك الذي خلق )...العلق  1:ونار ثور الذي اختبه فيه رسول اهلل صل اهلل عليه وسل وصاحبه الصديق رضي اهلل
عنه و هجرتهما إىل املدينة املنورة .
مجيا اخلصائص السابقة اليت امتازت بها مكة

انغ وراء خصصية مثابة –

ما رأينا – وممكن أن نقول  :تلك

اخلصائص ملكة املكرمة أسباب جلعلها مثابة للنال وأمنا .
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*مناذج واهعية عل حتقيق خصيصة مثابة :
لقد حتقق ذلك و خمتلف العصور اإلسالمية فمما ورن عن السلف الصال حرصه عل الرتنن إىل مكة وشوهه إليها
آلناء احلن والعمرة  ،فقد ثبغ عن ابن عبال – رضي اهلل عنه – أنه هال  :حججغ ما عمر – رضي اهلل عنه – إحدى عورة
حجة .
 -ما نُقل عن واول بن

يس أنه حن أربع حجة .

 ومنه من حن أ ثر من مثان حجة .وو التاريخ اإلسالمي مناذج مورفة لتحقيق املثابة ملكة املكرمة فما ورن و شوق الصحابة ورنبته و جماورة بيغ اهلل احلرام
مبكة الصحابي اجلليل بالل بن ربا – رضي اهلل عنه – فقد عا

مبكة فلما هاجر الرسول صل اهلل عليه وسل إىل املدينة

هاجر معه واستوون املدينة ولكنه متن العونة إىل مكة فهنود :
أال ليغ شعري هل ابينت ليلةً  #بوان وحولي إذخر و جليل .
ومن الصحابة الذين جاوروا بيغ اهلل احلرام مبكة جابر بن عبداهلل وعبداهلل بن عمر بن بن اخلطاب  ،هيل إنه جاور البيغ
احلرام عام  ،وعبداهلل بن عبال  ،وأبوهريرة وأبو سعيد اخلدري .
ومن التابع  :سفيان بن سعيد الثوري  ،ومن املفسرين صاحب الكواف أبي القاس حممون بن عمر الزخموري فقد جاور
بيغ اهلل سنينًا حت لقب جبار اهلل وتغن و مكة بقصيدة هال فيها  :أنا اجلارُ جارُ اهلل مكة مر زي  #ومضرب أوتاني ومعقد
أونابي.
لقد

ان الغرض اومس من جماورة هؤالء لبيغ اهلل احلرام هو ولب اوجر واملثوبة من اهلل تعاىل بإنراك فضل مكة املكرمة.

وال تزال مكة املكرمة " مثابة للنال وأمنا " ففي الوهغ احلاضر يقدم إليها

ل عام مالي احلجاج من خمتلف اوجنال

ليؤنوا فريضيت احلن والعمرة وليوهدوا منافا هل  ،وبعد االنتهاء من املناسك جند هذه اوفئدة ترنب و املكث و مكة ولو
لفرتة هصرية فيقبلون عل جماورة بيغ اهلل احلرام وهد تعلقغ هلوبه به وازنان شوهه إليه  ،و ثر ولعه به  ،وح
مغانرته لبيغ اهلل احلرام تذرف عيونه الدما وال ينصرفون إال وه رانبون و العونة إليه .
املهمول إجتاه خصائص مكة :
لقد منَّ اهلل تعاىل عل مكة بهن جعل فيها أهدل اوما ن وأوهرها ففيها بيغ اهلل احلرام والكعبة املورفة وبئر زمزم ونريها
من املواعر املقدسة ،

ل هذا يتطلب من سكان مكة وجماوري بيغ اهلل احلرام و ذلك الوافدين إليه من أصقاع اورض أن

يستوعروا ما عليه من واجبات اجتاه مكة ومقدساتها .
*فاملهمول من سا ه مكة والوافدين إجتاه هذا البلد اوم أن يسهموا و حتقيق اومن وذلك بسلو ه احلسن و البلد
احلرام حت يهمن

ل من فيها من إنسان وحيوان ووري وشجر  ،و و هذا تعظي للبلد احلرام سواء

ان و االعتقان أو و

اوفعال أو اوهوال  ،وهلذا التعظي مظاهر عديدة

لها و النهاية حتفظ ملكة أمنها وأمانها فمن ذلك  :عدم الصيد ،

والتعرض له  ،وعدم هطا اوشجار والكأل  ،والتقا

اللقطة  ،وعدم االعتداء عل النال وأمواهل بالسرهة أو السلب ،

وأعراضه  ،وعدم املواجرة و البيغ احلرم وعدم البغضاء والوحناء واحلقد واحلسد .
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*واملهمول أيضاً منهما اجتاه هذا البلد الطاهر  :احملافظة عل نظافة احلرم بالتطهري احلسي وهذا يقتضي نظافته من
ل ما خيالف الورع وذلك مبراعاة حرمته وهداسته امتثاالً لقول اهلل تعاىل :

النجاسات واوهذار ،والتطهري املعنوي من

(وعهدنا إىل إبراهي وإمساعيل أن وهرا بييت للطائف والعا ف والر ا السجون ) البقرة . 152:
*املهمول من

ال الطرف أيضاً اجتاه الكعبة املورفة معرفة عظ شهن هذه القبلة و اإلسالم  ،حيث جعلها اهلل مظهراً

لوحدة املسلم ،وهل ذا جيب عل سا ن مكة أن يعي بههمية توعية احلجاج الجتاه القلبة ون ذلك شر من شرو صحة
الصالة ،

ما أن الطواف ال يكون إال حوهلا  ،وال جيوز استقباهلا واستدبارها حال هضاء احلاجة .

*املهمول من سا ن مكة جتسيد معن مثابة و نفول الوافدين إليها حبيث تكوَّن فرق تطوعية ملساعدة احلجاج فيما
حيتاجون إليه  ،ومن ث تكون عوناً هل و إمتام مناسكه  ،وإظهار حب هذا البلد والووق إليه عن وريق السعي و خدمته
واحملافظة عل ممتلكاته من أيدي العابث .
*املهمول من سا ن مكة احملافظة عل احرتام حرمة احلرم وال يكون سبباً و جترئة الوافدين عل إهانة حرمة احلرم أو
التقليل من هيبته و نفوسه  ،ون سا ن احلرم إذا ارتكب املعاصي أو جاهر بها ورمه نريه من النال والوافدين خاصة أني
ذلك إىل استخفافه حبرمة احلرم  ،وهلذا فإذا هانغ حرمة احلرم عل أهله وسا نيه هانغ عل نريه من النال .
* ما أن املهمول من سا ه مكة ترسيخ حرمة احلرم و أذهان الناشئة  ،بتعليمه الواجب حنوه  ،حت ينوهوا عل تعظي
احلرم وحرمته وتوهريه واوخذ بآناب العي

فيه  ،وتعريفه باملآثر املوجونة فيه .

أه املصانر واملراجا :
 إعالم اونام بتاريخ بيغ اهلل احلرام  /حممد صال بن أمحد بن زين العابدين الوييب العبدري احلجي  ،نور وول مرةعن خمطوويت مكة املكرمة وحققه وعلق عليه ووضا ملحقاته وعمل فهارسه إمساعيل محد إمساعيل حافظ  ،جامعة أم
القرى  ،مكة املكرمة  1405هو 1984 /م .
 -لسان العرب  /أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري ،

 ، 1/نار صانر – بريوت 1410 ،

هو 1990 /م .
 معج أمساء مكة  /عبداهلل بن حممد اوربح الزهراني  ،نار الطرف  :الطائف  ،ن1431 ، .هو . مواهري احملدث الذين جاوروا مكة املكرمة ع العصور  /حممد بن عمر بن سامل بازمول  /جامعة أم القرىالدعوة وأصول الدين و هس الكتاب والسنة .
 -روابط إلكرتونية +

تب إلكرتونية .
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لية

اإلقناع يف حوارات إبراهيم عليه السالم:
رعاية للعهد و مثابة للحق

ن /فاومة مستور املسعوني
اوستاذ املوارك بقس اونب مبقر ريا ذاخر

ختصص أدب حديث
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عمارة املسجد احلرام بني النفي و اإلثبات يف
سورة التوبة

ن /تغريد عبد العزيز املبارك
اوستاذ املساعد بقس البالنة و النقد مبقر ريا ذاخر

ختصص بالغة قرآنية
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ِل و احلَ َرمِ
مكّةُ بني احل ِّ

ن /نانة سعد السعيدي
اوستاذ املساعد بقس اللغة والنحو والصرف مبقر ريا ذاخر

ختصص النحو والصرف
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ح ح
مح ّ
وال ّر ّ
بنيّالحلّّ ّ
ّ
مكّةّّ

احلمد هلل الذي جعلنا من أهل حرمه وأمنه  ،ومنّ علينا جبوار بيته  ،وأسكننا خري بقعة يف أرضه  ،والصالة والسالال علالخ خالري عهالارس ورسالله الالذي
عظّم حَرَمه  ،وعلخ آله وصحهه الذين عرفوا للهلد احلرا قدرس  ،وبعد
فإن مكة املكرمة – حرسها اهلل – أرض حمرّمة اختارها اهلل لتكالون مكاًاالا لهيتاله املعظّالم الالذي عهالد بهنائاله وطههالريس يبينالا ابالراهيم وابناله ا اعيالل –
عليهما السال – اذ يقول جلّ جالله  ( :وَعَهِدًَْا اِلَخٰ اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلهَّائِفِنيَ وَالْعَاكِفِنيَ وَالرُّكَّعِ السُّجُورِ ) ،1واملقصور بالتههري هاهنا ؛
ختليصه من الشرك وايوثان واملعاصي 2بكل أشكاهلا  ،ومل يقف أمر اهلل طعالا لنهياله ابالراهيم عنالد بنالاي الهياله وطههالريس ؛ بالل أمالرس أن يالسذن يف النالا
باحلج اليه  ،اذ يقول جلّ من قائل  ( :وَأَذِّن فِي النَّا ِ بِالْحَجِّ يَأْطُوكَ رِجَالاا وَعَلَخٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْطِنيَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) ، 3فأجابه النا وهم يف أصالب
آبائهم وأرحا أمهاهتم  ،روى الفاكهي بإسنار صحيح :من طريق جماهالد عالن ابالن عهالا رضالي اهلل عنهمالا أًاله قالال :قالال رسالول اهلل صاللخ اهلل علياله
وسلم( :ملا فرغ ابراهيم عليه الصالة والسال من ب ناي الهيه أمرس اهلل عز وجل أن يناري يف احلجِّ ،فقا علخ املقا فقال :يا أيها النا  ،ان ربَّكم قد بنخ
بيتاا فحجُّوس ،وأجيهوا اهلل عز وجل؛ فأجابوس يف أصالب الرجال وأرحا النساي :أجهناك ،أجهناك ،أجهناك ،اللهمّ لهيك ،قال :فكاللّ مالن حالجَّ اليالو فهالو
ممّن أجاب ابراهيم علخ قدر ما لهّخ) ،4ومن هنا كان حبّ مكة وطعظيمها واحلنني اليها والشوق لعرصالاهتا فهالرة يف قلالب الهشالر يلهالخ راعيهالا املساللم ،
فما ينصرف قلهه عنها اال واًثخ عائدا اليها " فلله كم هلا من قتيل وسليب وجريح  ،وكم أًفق يف حهها مالن ايمالوال وايروا ، ،ورضالي امالبّ مبفارقالة
فلذة ايكهار وايهل وايحهاب وايوطان  ،مقدّما بني يديه أًواع املخاوف واملتالف واملعاطف واملشاق  ،وهو يستلذ ذلك كلاله  ،ويسالتهيهه  ،ويالراس لالو
ظهر سلهان امهة يف قلهه أطيب من ًعيم املتحلية وطرفهم ولذاهتم ".5
واختيار اهلل العليم احلكيم مكة لتكون مكان الهيه ال عتيق قد اقتضخ أن يكون هلا من التعظيم واالختصالا مالا لاليغ لاريهالا يف سالائر ايرض  ،لالذلك
جعله حمرمة ايرض والفضاي  ،حير علخ النا فيها ما حيلّ هلم يف غريها  ،وفيها يكالون للحسالنات طعظاليم وللساليتات طالالي  ،6وحترميهالا علالخ هالذا
النحو " ثابه بالشرع ال مدخل للعقل فيه  ...فحرمتها من أول اخللق وليغ ممّا اختصه به شريعة النيب " ،7ويف هذا يقول صلخ اهلل عليه وساللم " :
ان اهلل  -طهارك وطعا – حر مكة ومل حيرمها النا  ،مل حتلّ يحد قهلي  ،وال حتلّ يحد بعدي  ،ومل حتلّ يل اال ساعة من هنار  ،ثم هي حرا حبالرا
اهلل – عزّ وجلّ – ا يو القيامة " 8فما أعظم املُحرِّ جلّ شأًه ! ،وما أعلخ قدر املُحرَّ ! ،وما أكرب غر من يستحلّ هذس احلرمة وينقض العهد !.

 1البقرة 125 :
 2أضواء البيان 67-66/5 :
 3الحج 28 :
 4أخبار مكة للفاكهي 446/1 :
 5زاد المعاد 52/1 :
 6أخبار مكة للفاكهي 266/2 :
 7شرح سنن النسائي 98/25 :
 8أخبار مكة للفاكهي 253/2 :
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ان من يأت ذلك متعمدًا فقد استوجب لنفسه اهللكة من ربّ هذس الهلدة الذي حرمها  ،ويستوي يف ذلك قاطن مكة وزائرها  ،لكالن الوعيالد ا الا جالاي
يف حق قاطنيها  ،أولتك الذين اصهفاهم اهلل اًعامًا واختهارًا ليكوًوا أهل اهلل 9وجريان بيته  ،قال عليه الصالة والسال " :لن يستحلّ الهيه اال أهله ،
فإذا استحلوس فال طسأل عن هلكة العرب " ، 10وقال صلخ اهلل عليه وسلم  " :ال طزال هذس ايمة خبري ما عظموا احلرمة حالقّ طعظيمهالا  ،فالإذا ضاليعوا
ذلك هلكوا "  ، 11وجاي عن سعيد بن املسيّب قوله  " :عليك بالعزلة فإهنا عهارة  ،وعليك باحلر  ،فإن كاًاله حسالنة كاًاله يف احلالر  ،وان كاًاله
سيتة كاًه يف احللّ  ،فإًه بلاين أن أهل مكة  -أو قال  :ساكن مكة – لن يهلكوا حلخ يكون احلر عندهم مبنزلة احللّ " .12
ورُوي أن عمر بن اخلهاب – رضي اهلل عنه – خهب النا فقال حمذرا قريشًا احلر  " :يا معشر قالري ؛ ان هالذا الهياله قالد ولياله ًالا مالن طسالم
فعصوا ربّه  ،واستخفوا حبقّه  ،واستحلّوا حرمته  ،فأهلكهم اهلل  ،ثمّ وليتموس ؛ فال طعصوا ربّه  ،وال طستخفوا حبقه  ،وال طستحلّوا حرمته .13 " ...
وا ا يكون استحالل حرمة الهلد احلالرا بال ك طعظيماله  ،وا هالل خبصائصاله  ،واالسالتهاًة حبقّاله  ،والالف ًعمالة جالوارس والعالي فياله  ،ويف هالذا يقالول ابالن
املسيّب  " :اًّا كنّا ًسمع أن ساكن مكة ال ميوت حتخ يكون عندس مبنزلة احلاللّ ملالا يسالتحل مالن حرمتهالا " ، 14واذا كالان اختصالا مبكالة بالالتحريم أمالرًا
طوقيفيًا ال يُعمل العقل يف علّته وسههه ؛ فإن احلكمة من التحريم قد يُدرك شيي منها  ،وذلك أن اهلل جلّ جالله ملا جعل مكة مثابةا للنا  ،ال طنصرف
قلوهبم عنها  ،وال طنقضي أوطارهم منها  ،وملا كان للهيه جرياًه  ،وللحر قهّاًه ُجعل التحريم سهيال لتعظيم هالذا الهلالد الهالاهر؛ لالتال طعتالارس النفالو
وطألفه  ،فيكون عندها مبنزلة غريس .
وال أرلّ علخ هذا من واقع احلال  ،فإن الناظر يفعال النا يف مكة الهلد احلرا اليو ؛ جيدس بعيدًا عمًا أوجهه الشارع  -جلّ جالله  -وًصّ عليه وأمر
به  ،فهو بلد حرا حكمًا لكنه مُستحَلٌّ بأفعل بعض أهله  ،بديًا من صاائر ايمور اليت طق ف كرفع الصوت  ،واًتهايً بكهائرها  ،وهذا خالف ما كالان
عليه ا لسلف الصاحل من هذس ايمة  ،اذ بلغ طعظيم الهيه عندهم مهلااا خيشع معه القلب اجالال واكهارا  ،وجيعل السامع يرجع النظر يف حاله وشأًه مع
طعظيم ما أمر اخلالق بتعظيمه وحترميه  ،ومن ذلك قول عمر بن اخلهاب رضالي اهلل عناله  " :لالتن أخهالع سالهعني خهيتالة بركهالة ؛ أحالبّ ايل مالن أخهالع
خهيتة واحدة مبكة "  ، 15وا ا كان قول عمر هذا ؛ يًه يعلم أن السيتة يف مكة ليسه كالسيتة يف غريها  ،فهعظم املكان يعظم الذًب  ،فال " ليغ من
عصخ امللك علخ بساط ملكه  ،كمن عصاس يف املوضع الهعيد من رارس وبساطه " .16
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 13أخبار مكة للفاكهي 257/2 :
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 16زاد المعاد 52/1 :

وكالة عمادة الدراسات اجلامعية

مبقر ريع ذاخر

وأما عهد اهلل بن عمرو بن العا فقد كان له فسهاطان ؛ أحدمها يف احللّ  ،واآلخر يف احلر  ،فإذا أرار أن يعاطالب أهلاله عالاطههم يف احلاللّ  ،واذا أرار
أن يصلّي صلّخ يف احلر  ،فقيل له يف ذلك  ،فقال  :اًّا كنّا ًتحدّث أن من اإلحلار يف احلر أن ًقول  :ال واهلل  ،وبلخ واهلل "  ،17فهذس هالي النفالو الاليت
طسخر طاقاهتا لهاعة اهلل واغتنا اصابة ايجور العظيمة !  ،وكان – رضي اهلل عنه – يرى أن من اإلحلار يف احلر – أيضاا – شتم اخلار فمالا فالوق
ظلمًا  ،18وهذا هو املعينّ بقوله جلّ جالله  ( :اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ويَصُدُّونَ عَن سَهِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَا ِ الَّذِي جَعَلْ نَاسُ لِلنَّا ِ سَوَايً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْهَا ِر
وَمَن يُرِرْ فِيهِ بِإِلْحَارٍ بِظُلْمٍ ًُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ، 19والبن القيّم حديثٌ حول معنخ هذس اآلية هو غاية يف اللهف  ،حيث يقول  " :فتأمل كيف عالدّى
فعل اإلرارة هاهنا بالهاي  ،وال يقال  ( :أررتُ بكذا ) اال ملا ضُمّن معنخ الفعل ( همَّ )  ،فإًه يقال  ( :مهمهُ بكذا )  ،فتوعد من هالمّ بالأن يظلالم فياله
بأن يذيقه العذاب ايليم "  ، 20فكيف مبن علم وعصخ  ،وهمّ وأطخ  ،ثم أربر يسعخ ؟!
فاهلل اهلل يا أهل مكة حبسن ا وار فإًه من كر املنعم  ،واهلل اهلل بتعظيم الهلد احلرا الذي حرّمه اهلل فإن ذلك من طقوى القلوب  ،وفيه وفاي مبا عُهد به
يبينا ابراهيم عليه السال  ،واجابة وطلهية إلعالمه  ،و مهابة لكلّ مسلم طثوب روحه  ،ويهفو قلهه نهات هذس الهقعة املهاركة  ،فاللهمّ كما أكرمتنا هبالذا
ا وار اجعله لنا مستقرًا طرضخ عنه  ،وارزقنا بدعوة ًهيّك  -ابراهيم علياله السالال  ، -وال خترجنالا منهالا  ،وال طنزعنالا عنهالا  ،واجعلنالا أهالال الاورة
بيتك والسكن يف بلدك مهوى أفتدة عهارك  ،وال هتلكنا مبا استحللناس فيه عمدًا أو جهال  ،وارزقنا التقوى  ،وهيع لنالا فياله مالن العمالل مالا طرضالخ اًالك
ويل ذلك القارر عليه  ،وآخر رعواًا أن احلمد هلل رب العاملني .
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الرؤيا املستقبلية الريادية يف البلد احلرام

أ /فوزية الزهراني
حماضر بقس إنارة االعمال مبقر ريا ذاخر
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أ وود مستوووار خووانم احلوورم الوووريف أمووري منطقووة مكووة املكرمووة عل و " أهميووة العموول التكوواملي لتكووون العاصوومة املقدسووة
اومجل

ونها النافذة اليت يرانا اآلخرون ع ها ونقدم أنفسنا للعامل من خالهلا"

فونحن نسوتطيا أن نقوودم أنفسونا للعوامل موون خوالل تطووير البلوود احلورام والنهووض بووه علو الصوعيد التنموووي ونعو املووواريا
الريانية بالبلد احلرام وتقدي أفضل اخلدمات لسكان وزوار بيغ اهلل احلرام .
ففي ظول الودع الالحمودون مون حكوموة اململكوة العربيوة السوعونية حققوغ ازنهواراً ملفتواً علو صوعيد ريوانة اوعموال فواليوم
حتتل السعونية مر زاً متقدماً من حيث سهولة ممارسة اوعمال ،ومتتلوك العديود مون حاضونات ومسورعات اوعموال تتبنو
اوفكار واملبانرات اجلديدة ،ويذ ر أن اململكة تسع لرفا املعرفة العلمية لألفران بهدف نع االهتصان بوكل أ ثر أ انمييًا
والذي سيدفا باجتاه ريانة أعمال أ ثر ثباتاً ونميومة ،وبهوذا الصودن أولقوغ االسورتاتيجية الوونيوة لالهتصوان القوائ علو
املعرفة املهمول الوصول إليه و العام .2030
نع هناك ثورة منتظورة و موواريا ريوانة اوعموال ،وتهسويس املؤسسوات املتوسوطة والصوغرية ،وأن عصور روان اوعموال هود بودأت
مالحمه تتوكل ،وأن الفرص االستثمارية متاحة أمام الوباب لتهسيس مواريعه  ،وأن احلكومة فطنغ ملستقبل هذه املواريا،
ورمسووغ خطووة وموحووة ملسوواعدته و بوودء مووواريعه اخلاصووة ،وحتويلووه موون جووزء موون موووكلة البطالووة إىل موظووف وموووغل
ومورن اهتصاني مه .
ما تعمل انارة الغرفة التجارية والصناعية و مكة املكرمة ممثلة و مر ز ريانة اوعمال ،بتزويود اجملتموا برجوال وسويدات
أعمووال موون الوووباب ذوي الكفوواءة الووذين هو علو مسووتوى عووال موون املسووؤولية والوووعي،

مووا حتوورص علو إزالووة حوواجز الرهبووة

للدخول و هطاع اوعمال واسوتثمار الطاهوات البوورية لالرتقواء باالهتصوان الوووه مون خوالل تووجيا الووباب علو اسوتثمار
واهاته وخ اته

رؤية السعونية 2030ونع مستقبل روان اوعمال
محلغ الرؤية مضوام ورسوائل خاصوة موجهوة لوروان االعموال

وونه القووة االهتصوانية املقبلوة واسوتغالل واهواته حنوو

ريانة اعماهل ونع موروعاته الصغرية واملتوسطة اليت تعد من اه حمر ات النمو االهتصاني .
اليوم فرص هوذه الرؤيوة اصوبحغ متاحوة وظواهرة للجميوا لودع بنواء مسوتقبل روان االعموال واإلسوهام و تنميوة جموتمعه
واهتصانه القومي وسوف نرى انواء العديد من حاضنات االعمال اليت تدع توجه الرؤية السعونية .
عندما نصنا رائد اعمال سعونيا و جمتمعنا االهتصاني بعد ان وضعغ الرؤية السعونية هدفاً اسرتاتيجيا و حتقيق زيانة
مساهمة املنوآت الصغرية واملتوسطة و إمجوالي االهتصوان القوومي مون  %20إىل  ،%35وختفويض معودل البطالوة مون %11.6
إىل  %7فهذا ال يعه ان حتقيق هذا اهلدف فقط من الرؤية
فاوسوورة السووعونية شووريكة اساسووية لتحقيووق هووذا اهلوودف ونعو ابنائهووا لصووناعته

ووروان اعمووال مسوواهم و اهتصووانه ،

فصناع ة الريانة تبدأ من املنزل العائلي حت ظهووره للمجتموا اخلوارجي وذلوك بتووجيعه علو نيول اهصو نرجوات العلو
املعرو .
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مستقبل روان اوعمال
إن لقرار تهسيس هيئوة املؤسسوات املتوسوطة والصوغرية ،حاضونات اوعموال مسورعات اوعموال وصوندوق رأل املوال اجلورئ -
بالغ اوثر والدع ملستقبل ريانة اوعمال و اململكة العربية السعونية
تقوووم

وول موون حاضوونات ومس ورّعات اوعمووال بوودع صوواحب املوووروع وموووار ته اهلوودف النهووائي ذاتووه وهووو حتويوول اوفكووار

املبتكرة إىل مواريا جتاريّة ناجحة .فهي توفّر اسرتاتيجيّات اوعمال واإلرشان ومساحة عمل ووسائل متويل (لكن وفقًا لنماذج
خمتلفة) و بيئة خصبة لألعمال التجاريّة .ولكي نوضح ما الفرق ب احلاضنات واملسرّعات ورأل املال اجلورئ ونورهوا اهلوام
و نع ريانة اوعمال ؟
حاضنات االعمال
إن حاضوونات اوعمووال و اململكووة العربيووة السووعونية هووي عبووارة عوون مؤسسووات وش ور ات تعموول عل و توودريب وتطوووير واجنووا
الور ات الناشئة وذلك عن وريق تزويدها بكافة املعلومات الالزمة والدورات التدريبية وموارن الدع واخلدمات بهودف رفوا
سوية عمل الور ات الناشئة ونعمها لتغدو من الور ات الرائدة و عامل اوعمال.
مسرعات اوعمال
تعتو مسورعات اوعموال مبثابوة فورق التودخل السوريا للوور ات ،حيوث يكمون نورهوا و انتووال املوواريا مون الفوول وتودارك
اوخطاء و حال استعصغ مجيا احللول عل أصحاب االعمال والور ات ،ولذلك تعت من اونوات اهلامة و جمال ريانة
اوعمال ،وال سيما وصحاب املواريا والور ات اجلديدة.
إذاً مسوورعات اوعمووال مووا هووي إال أنوات وسوويطة موون شوور ات وجهووات ناعمووة تسووتهدف النهوووض باحلر ووة االهتصووانية للووبالن
واالستفانة بطريقة تبانلية من خالل االستثمار مبواريا ناشئة منتظر منها النجا وتساعد

افوة مسورعات اوعموال بووكل

رئيسي و نهوض الور ات الناشئة حديثًا وتسريا فرص تطورها.
«صندوق رأل املال اجلريء»
ويهوودف الصووندوق لتحفيووز االسووتثمارات املتعلقووة بوورأل املووال اجلووريء وامللكيووة اخلاصووة اوموور الووذي سوويمهد الطريووق أمووام
املواريا الصغرية واملتوسطة ومواريا ريانة اوعمال لتجاوز صعوبات التمويل من خالل احلصول متويل مقابل شوراء حصوص
و تلك اوعمال.
وتتج ووه اس وورتاتيجية التموي وول و الص ووندوق إىل التموي وول االس ووتثماري املباش وور مقاب وول حص ووص م وون رأمس ووال أو أس ووه و ه ووذه
املووواريا ،ويعوود ذلووك جتوواوزا للوودور التقليوودي للتمويوول الووذي يقتصوور عووانة عل و تقوودي اوموووال والقووروض نون املوووار ة،
وختتلوف جوذريا عون التمويول املقودم مون هبول مؤسسوات التمويول اخلاصوة

والبنوك وشور ات التمويول اخلاصوة ،ونهوا تعووه

نخول الصندوق مموال وشريكا أساسيا و املوروع.
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مزايا نخول الصندوق شريكا و املوروع الرياني
• ستكون وريقة إنارة املوروع احرتافية مبنية علو أسوس علميوة وعمليوة ولويس اجتهانيوة ،مبوا يضومن حتسو أنائهوا ،وضومان
جناحها من خالل الكفاءة العالية و التخطيط ،والتنظي اجليد للعمليوات الداخليوة؛ وبالتوالي فوإن هيموة هوذه االسوتثمارات
ستكون مرشحة للنمو مستقبال.
•أن نخول الصندوق

وريك و املواريا الريانية ،سوف يوجا باهي مؤسسات التمويل التقليدية عل إهراض ومتويول هوذه

املواريا أو الدخول شر اء فيها ،ون املخاور احملتملة من خسارة املوروع أو إفالسه ستقل عنها و حوال املوواريا املبنيوة علو
اجتهانات فرنية ،وو

لتا احلالت فإن املواريا الناشئة ستتحول إىل مواريا

ى وختلق فرصا وظيفية .

شر ة واني مكة ...عهد ومثابة
وموون أهو حاضوونات ومسوورعات اوعمووال و البلوود احلوورام شوور ة واني مكووة أنوووئغ شوور ة واني مكووة للتقنيووة

حديقووة

للعلوم تابعة جلامعة أم القرى إلجيان بيئة حمفزة وناعمة لإلبداع وريوانة اوعموال ،فباتوغ الوور ة مر وزًا حيويًوا الحتضوان
الور ات الناشئة ،والعقول البورية اليت حولغ براءات االخرتاع إىل مواريا ناجحة حتغ شعار «صنا و مكة» ،ومتاشيًا موا
رؤية  ،2030الرامية لتعزيز ريانة اوعمال و تطوير منظومة احلن والعمرة .
نور حاضنات اوعمال و واني مكة و نع روان اوعمال؟
تهدف إىل احتواء املواريا والور ات الناشئة واليت تساعد و حل موكالت اجملتما ،وهلا مستقبل زاهر و التوسا إهليميًوا
وعامليًا؛ إلنرار أربا وتوفري فرص عمل للوباب ؛

ي تسوتطيا بنواء املنتجوات التقنيوة ونخوول السووق عو تووفري الودع املوالي

واالستوارات التقنية وجمموعة من اخلدمات املساعدة مثل اخلدمات القانونية واإلنارية والتسويقية والتصنيعية.
وختتلووف فوورتة االحتضووان موون شوور ة وخوورى ،لكنهووا بصووفة عامووة التقوول عوون ثالثووة أشووهر ،وهوود تسووتمر تسووعة أشووهر أو سوونة،
حسب اخلطوات اليت تقوم بها الور ة ،وحسب مؤشرات جناحها.
أبرز اخلدمات اليت تقدمها شر ة واني مكة
اووىل :خوودمات استوووارية و جموواالت اإلنارة والتسووويق واحملاسووبة والتخطوويط االسوورتاتيجي و يفيووة تسووجيل الووور ات
واالستوارات القانونية والتقنية.
الثانية :اخلدمات املالية ،وتنقس بدورها إىل نوع :
نع عيه :يتمثل و توفري املقر اجملهز جبميا اخلدمات اللوجيستية واوجهزة اليت حتتاجها الور ة للعمل.
نع مالي مباشر :يُحدن حسب

ل موروع واحتياجاته

ختام وًا أصووبحغ واني مكووة موون أجنووح وأملووا اوونيووة املوجووونة باململكووة ،خاصووة وأنووه متخصووص و التقنيووة .ولدي وه العديوود موون
الور ات املميزة مثل  :شر ة املالحة الداخلية ،وشر ة املدن الذ ية ،وشر ة التقنيات الطبية ،وشر ة حتليول البيانوات
الرهمية ،وشر ة املخت ات الطبية ،وشر ة التحك الذ ي.
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ما يعكف واني مكة و حتقيق رؤية اململكة و  2030وذلك بالعمل عل ثالثة حماور
. 1

تفعيل حمور التحول االهتصاني :ع العمل بوكل رئيس و نقول التقنيوة مون اجلامعوات للسووق عون وريوق

منتجات وشر ات ناشئة ختدم اجملتما
. 2

توفري الوظائف وتههيل الوباب لسوق العمل ،وتوفري فرص وظيفية الئقة ومناسبة هل

. 3

توو التقنية عن وريق القدرات االستثمارية والعلمية املوجونة لدينا...

ختامًا :
وول أنوات جنووا املؤسسووات املتوسووطة والصووغرية وريووانة اوعمووال توووافرت  ،وإن أمووام الوووباب و البلوود احلوورام فرصووا واعوودة
ليكونوووا روان أعمووال بووارزين يقومووون بتطوووير منطقووة البلوود احلوورام واإلرتقوواء باإلهتصووان الووووه ويكووون البلوود احلوورام البلوود
اومجل .
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الريادة و مكة املكرمة

الطالبة /إرتقاء تر ستاني
بقس إنارة أعمال

وكالة عمادة الدراسات اجلامعية

مبقر ريع ذاخر

مكة عهد ومثابة
مكة هبلة للمسلم
مكة للسالم هامة
مكة أرض املصل
بلد الرسول والصحابة
تغمر العامل أمجع
مكة هي البلد اوم
حفظها رب العامل
ستبق نرّة برّاهة
وهي شاخمة من عهد النبي
وتعظيمها من الدين

أح ووب مك ووة

ونه ووا أوهوورُ بق وواع اورض و مس ووقط رأل احلبي ووب حمم وود

عليوه أفضوول الصووالة و التسوولي  ،ومنبووا الوودعوة لإلسووالم  ،حيرسووها اهلل
هلللطالبة  :ولد فهد هلللىحهاني
قس  :هللألدب

عز وجل بعينه اليت ال تنام من

ل الفنت و املعاصي .

مووا أنهووا مر ووز اورض فكوول موون أران الصووالة و أي مكووان و زمووان
ولّ وجهه شطر هبلتها.
يسرني جداً أن جامعتنا حتتفي بتعظي مكة  ،و ذ ر مثارها العظوام
 ،و ذ وور فض وائلها  ،و حت وواول إيصووال ذلووك للع ووامل
جهون املخلص و مبانرات العامل .
هلللطالبة  :هللصالة مسري بشناق
قس  :هللألدب

أمح وود اهلل

ووثرياً علو و نعم ووة اوم وون و اوم ووان احلم وود هلل مح ووداً

ووثرياً علوو املس ووافة القص وورية ال وويت ب وويه وبوو احل وورم و الكعب ووة
املورفة  ،أنا و نعمة عظيمة نريي يتمناها  ،عنودما أرى احلجواج
و املعتمرين الذين يهتون من

ل مكان للحرم ويقطعون املسافات

متلهف لرؤية الكعبة املورفة .
أهوودر النعمووة العظيمووة الوويت أنع و اهلل علينووا  ،ففووي هلوويب امتنووان
عظي وحب

بري ملكة  ،عس اهلل أن يدميها علينا .
هلللطالبة  :رغد هلللغامدي
قس  :هللألدب
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لووه  ،فب ووارك اهلل

تعظووي البلوود احلوورام لوويس شووعاراً يكتووب أو جمس و يووزين بووه الرفوووف أو
لمووات توووزع  ،إمنووا التعظووي يكووون بهفعووال وسوولو يات وأخووالق متووارل
علو و أرض البل وود احل وورام تعو و ع وون مكانت ووه وحب ووه و القل وووب وجتس ووده
اجل وووار ،

ووان الس وولف الص ووال يق وودرون حرم ووة البي ووغ ويعظمون ووه و

نفوسه تعظيماً عجيب ًا  ،حت إن منه من حترج من سكن مكة خووية
الوهوع و املعاصي .
هال ابن رجب  ":و ان مجاعة من الصحابة يتقوون سوكن احلورم خووية
ارتك وواب ال ووذنوب " وه ووال  ":روي ع وون عم وور ب وون اخلط وواب ه ووال  :ون أخطوو
سووبع خطيئووة يعووه بغووري مكووة أحووب إلو ّي موون أن أخطو واحوودة مبكووة ".
جاما العلوم واحلك 318/2

هللملوظفة /حنان صائغ
هللملوظفة /خىود هللحلربي
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