مكت املكرمت عاصمت الثقافت

خالل الفرتة املكيت من عصر النبوة
ورؤيت مستقبليت

ارثبطت مكة املكرمة بقووب امناس منذ أذن نيب هللا إبراهمي  يف امناس ابحلج ،بأمر هللا
 هل َ ( :و أَو ِّذذ ْنن يِفيف امنَّن يِفاس يِفابمْن َو ِّذج ً َو ْنأث ُتووَو يِفر َو ا ًالا َو َو َو ُت ِّذ َو ا يِفم ٍرر ً َو ْنأ يِفث َو يِفم ْن ُت ِّذ َو ٍّجج َو يِف ٍري) (احلج)27 :
 ،قصدها امناس حتقيقا مقوهل  مسان نبيه إبراهمي َ ( : وربَّننَوا إ ِّذيِفِّن أَو ْنس َوكنْن ُتت يِفم ْن ُتذ ِّذرً َّن يِفِت
امصال َوة َو ْناج َوع ْنل أَو ْن يِفئ َود ًالة يِفم َو امنَّن يِفاس َو ْنَت يِفوي يِفإهَوْيْن يِف ْنم َو ْنارزُت ْنقه ْنُتم
ب َويِفوا ٍرد غ َو ْن يِفْي يِفذي َوز ْنرع ٍر يِفع ْنن َود ب َو ْني يِفت َوك امْن ُتم َو َّنر يِفم َوربَّننَوا يِفم ُت يِفق ُتميوا َّن
يِفم َو امل َّن َوم َور يِفات مَو َوعوَّنه ْنُتم ٌ َو ْن ُتك ُتر َون) (إبراهمي ، )37 :أهما امناس  ،صارت مرلزا دًنيا جقا يا ثنوعت يه
املقا ات  ،موطنا جتاراي خرجت منه رحوتا ( ام تاء امص ف )  ،اكنت موئال نو عر األدب ،
مالذا آمنا هلك م دخوها .
ه امبس طة ( إ َّنيِفن
مقد اصطفى هللا  " مكة املكرمة " جفعل ْيا أ ل رمز نوعبادة
ُتدد يِفنوْن َوعامَو يِفم َو ) (آل ران ، )96 :قعت أر ها
أَو َّن َول بَويْن ٍرت ُت يِف َو يِفنونَّن يِفاس ن َو َّن يِف ي يِفب َوبكَّن َوة ُتم َو َواراكًال َو ه ًال
أحداث اترخي ة ذات أثر ابمغ يف احل اة  ،اكن م ثو يي هللا  اخت ارها متكون منبلي امرساةل
اإلسالمية اخلامتة  ،ماكان معبادة ا ثصح إا ْيا  ،عاشت مكة زاخرة منذ امبعلة امنبوًة ابمعطاء
امر يح امفكري ،أصبح امويح اإلمهيي من ئا جقا ة إسالمية  ،همذاب ملقا ات قامئة  ،اكن مزاما
أرابب امقمل  ،د اة امفكر أن ًقفوا قفة ثأمل م هذا املاكن امطاهر ٌ ،س توهموا مما جرد
و ه م أحداث در سا مألمة يف قهتا امراه  ،حيث ثفرقت امس بل بأبناهئا  ،غدا بعضهم يف
حاةل م الاهنزامية احلضارًة ؛ مبعدمه ع تراجه حضارثه األص ةل  ،انهبارمه بربًي حضارات
ميست هدد م هللا .
ٌ مل هذا املو وع املباحث امتام ة :
مدخـــل  :مكة املكرمة مرلز جقايف ق ل اإلسالم .
امل ـ ث األ ل  :الاصطفاء اإلمهيي ملكة املكرمة .
امل ـ ث املاِّن  :امويح إن اء جقا ة إسالمية أص ةل .
املب ث املامث  :همينة املقا ة اإلسالمية املقا ات يف مكة ق ل اإلسالم :
( أ ) أس باهبا  ( .ب ) مظاهرها  ( .ج ) نتاجئها .
املب ث امراب  :رؤًة مس تق و ة ملكة املكرمة كعامصة جقا ية يف عرص امعوملة .

اخلامتة  :امتوص ات املقرتحات .

