
 

 

 مقدمة تعبير عن مكة المكرمة

مكة المكرمة أقدس البالد وأطهرها والمكان الذي اختاره هللا لتهفو إليه النفوس والقلوب وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، المكان 

الذي خرج منه النور الذي أنزله هللا من سمائه فأضيء هذا الكون كله برسالة النبي عليه الصالة والسالم، مكة قبلة القلوب  

 .األولى

 لمكرمة قصير جدا لالطفال تعبير عن مكة ا

في تعبير قصير عن مكة المكرمة ال بدّ أن يحوي على أهم المعلومات الخاصة بمكة المكرمة وما هو سبب تسميتها بهذا االسم 

 .وأين تقع وما هي مكانتها في اإلسالم ونحو ذلك من األمور األخرى

 سبب تسمية مكة المكرمة بهذا االسم 

ت على ذكر سبب تسمية مكة المكرمة بهذا االسم، فقال بعضهم إّن سبب التسمية الرئيس بسبب  لقد تعددت األسباب التي أت

ازدحام النّاس في هذا المكان، وقال آخرون إّن سبب تسمية مكة بهذا االسم بسبب تصرفات أهل الجاهلية في مكة المكرمة، حيث 

ّكاء والمّكاء هو نوع من أنواع الطيور التي كانت تعيش في إنّهم كانوا يأتون لمكة المكرمة فيصفرون حول الكعبة تصفير الم

 .مكة المكرمة

 أين تقع مكة المكرمة 

ذكرت المصادر التاريخية واإلسالمية أّن مكة المكرمة تقع في غرب المملكة العربية السعودية، وتبعد مكة المكرمة عن المدينة  

جاه الجنوبي الغربي للبلد، ولم تكن مكة المكرمة بهذا الحجم من الحياة كيلو متر مربع وذلك في االت 400المنورة ما يُقارب الـ 

في بدايتها حيث إنّها كانت صحراء في بادئ األمر حتى تّم حكم هللا تعالى وترك إبراهيم زوجه هاجر وابنه إسماعيل في مكة 

 .أن كاد العطش يفتك بهم المكرمة وهي صحراء وبعد جهد وشدة أخرج هللا لهم نبع زمزم من األرض فسقوا من بعد

 معالم مكة المكرمة 

لقد استقت مكة المكرمة أهميتها من قدسية األماكن التي وجدت فيها، وأّول تلك األماكن وأعظمها الكعبة المشرفة التي يتوجه 

ام وهو أعظم  إليها المسلمون في كل يوم خمس مرات لقضاء الصالة التعبدية هلل تعالى، حيث تتوسط الكعبة قلب المسجد الحر

المساجد اإلسالمية، وال يُمكن لمسلم أن يتغافل عن غار حراء وأهميته اإلسالمية فقد نزل جبريل على رسول هللا صل هللا عليه  

وسلم في المرة األولى في ذلك الغار، وكذلك غار ثور وهو الغار الذي دخله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما هاجر مع أبي 

 .بكر الصديق

 انة مكة المكرمة مك

تستمد مكة المكرمة مكانتها الجليلة والعظيمة من األماكن المقدسة الموجودة فيها ومن التاريخ المقدس لها، وقد بدأ ذلك مع عهد  

إبراهيم عليه السالم لما ترك في ذلك المكان هاجر وإسماعيل، ثم أمر هللا تعالى إبراهيم أن يبني الكعبة المشرفة فصار أقحل  

على هذه األرض هو أكثر مكان يعج بالحياة، وقد جعل هللا تعالى فريضة من فرائض اإلسالم الخمس أن يحجوا إلى البيت مكان 

، والبيت في مكة المكرمة أطهر البقاع على هذه األرض  .لمن استطاع إليه سبيالا

 ماء زمزم في مكة المكرمة 

عه المؤرخون اإلسالميون إلى ألفي سنة قبل الميالد كما ذكرت  إّن ماء زمزم في مكة المكرمة له تاريخ قديم عظيم ويُرج

في غير   -صلى هللا عليه وسلم-المصادر التاريخية، وذلك من عهد نبي هللا إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم، وقد ذكر رسول هللا 



 

 

ر ماء زمزم من أشهر وأهم اآلباء  موضع من المواضع أّن مياه زمزم فيها بركة عظيمة وشفاء من األمراض بإذن هللا، ويعد بئ

 .على وجه هذه الرض بسبب لمكانة الروحية العالية التي يحظى بها عند المسلمين

 فضل مكة 

ال يُمكن لمسلم أن يتغافل عن فضل مكة المكرمة مهد والدة الشريعة اإلسالمية والتي جاهد من أجلها رسول هللا صلى هللا عليه  

ا، مكة المك رمة األرض التي وطئها المجاهدون فكسروا األصنام وصار عبق التوحيد فيها منذ ذلك الوقت،  وسلم جهاداا عظيما

ا ما يرغب أي مسلم أن يزور هذه األرض ويسجد قرب الكعبة المشرفة ويرى آثار اإلسالم منذ أكثر من ألف عام  .ودائما

 تعبير عن مكة المكرمة خاتمة

ير عن مكة المكرمة األرض التي اصطفاها هللا تعالى على كل مكان آخر ويكفيها  إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مطاف تعب

ِ إليه ولو ِ وأحبُّ أرِض َّللاه ِ إنهِك لخيُر أرِض َّللاه ا أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد ولد فيها وقال عنها وَّللاه ال أن أَْهلَِك  فخرا

 .أخَرجوني منِك ما َخرجتُ 


