تعظيم احلرم
دراسة تعتمد ىلع نصوص من اتلوراة واإلجنيل والقرآن

تأيلف
د  .حممد بن عبد اهلل بن صالح السحيم
عضو هيئة اتلدريس قسم ادلراسات اإلسالمية
يف لكية الرتبية جامعة امللك سعود

م 2009 -ھ1430

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة الطبعة اثلانية

احلمد هلل اذلي أرسل رسله باهلدى ودين احلق يلظهره ىلع ادلين
لكه ،وأشد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،وأشد أن حممدا
عبده ورسوهل صىل اهلل عليه وسلم سسليما ثيرا .أما بعد
فال تفتأ بعض منظمات حقوق اإلنسان وبعض أجهزة اإلعالم تثرير
بني آونة وأخرى هجمة رشسة ىلع هذا ادلين وأهله ،وقد أخري اهلل

عن استمرار هذا الكيد اخليف فقريا سريبحانه وتعرياى( :تلبلريون يف
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من اذلين أوتوا الكتاب من قبلكم
ومن اذلين أرشكوا أذى ثيرا وإن تص وا وتتقوا فإن ذلك من عزم

األمور) سورة آ عمران اآليرية  .681ومرين هريذا الكيريد واتللبري س
الشغب حريو مسريألة ( منري ريرير املسريلمني مرين دخريو احلريرم)

أظهريريرهم عليهريريا ملريرية مريرين املستدريريقني احلاقريريدين اذليريرين يتهمريريون
اإلسالم بما يعلمون براءته منريه ،ويعلمريون – أيضريا – أن اإلسريالم
جاء بأفضل مما يف دينهم ،ولكن دفعهريم احلقريد واحلسريد وكراهيرية
احلق ،وقد اختذوا هذه املسألة ذريعرية للوقيعرية يف اإلسريالم وأهلريه،
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ووصمه بالعنرصية ،وملز أهله بالطبقية ،وما ذاك إال رريبرية يف صريد
انلاس عن اهلدى ،وصدفهم عن آياته سريبحانه ،قريا تعرياى (:فمرين
أظلم ممن ثذب بآيات اهلل وصدف عنها سنجزي اذليرين يصريدفون

عن آياتنا سوء العذاب بما اكنوا يصدفون) سورة األنعام اآلية .651
وقا تعاى (:وويل للاكفرين من عريذاب شريديد .اذليرين يسريتحبون
احلياة ادلنيا ىلع اآلخرة ويصدون عرين سريليل اهلل ويبغونهريا عوجريا

أوئلك يف ضال مبني) سورة إبراهيم اآلية...3

ورريبة يف بيان احلق ،ودمغ ابلاطل ودفعريه وإههاقريه ،وبيريان أن مريا
تقوم به حكومة اململكة العربية السعودية من من ريرير املسريلمني
من دخو احلرم  -هو واجب رشيع ،وأمانة دينية ومسئويلة إدارية

أمام العالم اإلساليم أمج .

وبما أن هذا ابلحث ندري أو مريرة ضريمن أثريانل انلريدوة العلميرية
الك ى بمناسبة اختيار مكة املكرمة اعصريمة لليقافرية اإلسريالمية

لعريريام  6241ـه4005م ،يف املحريريور األو اءريريزء األو ( :واقريري مكريرية
املكرمة ادليين وأمره يف حيرياة األمريم) ص  .351-416وحيريث جريرت
العادة أن أثانل انلدوات العلميرية – نظريرا لكتتهريا وتنوعهريا – ال
تنا حقها من الند واإلشاعة؛ فقد رأيت أن أعيد طبعه ومرين مريم
ترمجته يلكون يف متناو القارئ ،ويلكريون حجرية وبيانريا يف أيريدي
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املسريريلمني وخاصريرية سريريفراء وموفريريدي هريريذه ابلريريالد؛ ألن االعريريرتا
عليهم والسؤا هلم أكريت مرين ريريرهم العتقرياد امل ريالف أن هريذا
ّ
حتكم وتعنت من السعوديني.
ويف ختام هذه املقدمة أقدم شكري للك من أسريهم يف إخريراه هريذا

الكتاب ،وأخص باثلناء سعادة وكيريل جامعرية أم القريرى لسراسريات
العليريا وابلحريريث العلريريت األسريريتاذ ادلثتريور حممريريد بريرين

العقريريال،

وسعادة اإلعاليم األستاذ منصور بن عبد العزيز اخلضري ،وكيريل
الرئ س العام لراعية الشباب لشؤون الشباب ،واألديب األستاذ محد
بن عبد اهلل القايض ،عضو جملس الشورى ،وأسأ اهلل أن جيريزيهم
عين خر اءزاء.

واهلل أسأ أن يكون هذا الكتاب حمققا لغرضريه وافيريا بمقصريوده،

وأن جيعله من العلم انلاف والعمل اخلالص ،إنريه و ذلريك ومويلريه
والقادر عليه  ،وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع خر خلقريه وأمينريه ىلع

وحيه نلينا حممد وآهل وصحبه.

املؤلف
د حممد بن عبد اهلل بن صالح السحيم
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ص ب  416034الريا

66324

جامعة امللك سعود ،لكية الرتبية ،قسم ادلراسات اإلسالمية
6241/60/64ه

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة الطبعة األوىل
احلمد هلل اذلي جعل ابليت احلرام ميابة للناس وأمنريا ،ورش

تعظيمه وحجه والطواف حوهل؛ إيمانا وتصديقا ،وأشهد أن ال هلإ إال
اهلل وحده ال رشيك هل  ،شهادة عبد يقر بربوبيرية ربريه ووحدان تريه،
ويشهد هل بأسمائه وصفاته ىلع مريا يليريق ريال هل وعظمتريه وكمرياهل

ومجاهل ،وأشهد أن حممدا عبده ورسريوهل ،بعيريه ربريه رمحرية للعرياملني،
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وإماما للمتقني ،وحجة ىلع اخللريق أمجعريني ،صريىل اهلل عليريه وىلع
أصحابه وأتباعه إى يوم ادلين ،وسلم سسليما ثيرا  .أما بعد :
ّ
فمن منرية اهلل ىلع العبريد أن يسريتعمله يف طاعتريه ،وأن يوفقريه

للعلم انلاف  ،ري فأسأهل سبحانه أن جيعلين من أوئلريك  -وأن يسري ر
علمه لذلب عرين دينريه ،وتفنيريد الشريبه الواهيرية الري يقريذف بهريا
املغرضون واحلاقدون؛ حقدا ىلع هذا ادلين ،وحسريدا ألهلريه ىلع مريا

آتاهم اهلل من اخلر ،وخصهم به من الفضل ،ثما قريا تعرياى  :ود
ثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم ثفارا حسدا
من عند أنفسهم من بعد ما تلني هلم احلق  .) ( وقريا تعرياى  :أم

حيسدون انلاس ىلع ما آتاهم اهلل مرين فضريله  .) ( فهريم حيسريدون

أهل احلق ىلع مريا آترياهم اهلل مرين احلريق ،وهريم يعلمريون أنريه احلريق

يعرفونه ثما يعرفريون أبنرياءهم  -.) ( ومرين أجريل ذلريك يثريرون
الشبه ،ويقذفون بابلاطل ،ويتظرياهرون بمظهرير املحريق،؛ إمعانريا يف

اتلعمية ،وإيغاال يف اتلدل س ىلع املتليق ،ومن هريذه الرتهريات الري

( )1سورة البقرة اآلية . 101
( )2سورة النساء اآلية . 54
( )1سورة البقرة اآلية . 141
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يدلون بهريا ادلعريوة إى أن تكريون مكرية ءميري اخللريق :مسريلمهم
واكفرهم ،برهم وفاجرهم ،ثجة أن بيت اهلل بيت ءمي عباده ،وأن
اتلفريق ب نهم ديلل عنرصية ،وعالمة ىلع احتقار اللدية .
ولم يعلموا أن للعبودية معن ني :عبودية قرسية يسريتوي فيريه
الري والفرياجر ،واملسريلم والاكفرير ،فلكهريم حتريت مشري ئة اهلل وقهريره
وسلطانه ،ثما قا تعاى  إن لك مرين يف السريموات واألر

الرمحن عبدا . ) ( 

إال آ

وعبودية طاعة واستسالم وانقيرياد وقبريو  ،وهريذه ال تكريون
للك أحد؛ بل يه منة من اهلل وفضل ،ويه من أرشف املقامات ،وقد
وصف اهلل بها أرشف خلقه يف أرشف مقام ،فقا تعاى خماطبا نليه

حممدا   : سبحان اذلي أرسى بعبده يلال من املسجد احلريرام إى
املسجد األقىص اذلي باركنا حوهل .) ( 

ويف هذا العرص تقاربت أطراف األر

بمريا فريتح اهلل للنرياس

فيه من وسائل ،ويرس من سبل االتصا ري فركريب هريذه الوسريائل لك

( )2سورة مرمي اآلية. 13
( )3سورة اإلسراء اآلية . 1
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مغر

وحاقد ،فريال تكرياد ختلريو وسرييلة مقريروءة أو مسريموعة أو

مرئية من شبههم ،ومن هذه الشبه :دعوى أن مكة بيت اهلل وحرم
اهلل  ،وأن اهلل هو رب اءمي  ،فمن حق اءمي أن يفريدوا إى بيريت
ىلع املسؤولني السريعوديني

اهلل وحرمه .وهذه الشبهة جتدها تعر
ج
يف مؤتمراتهم الصحفية ال جيرونها خرياره ابلريالد ،ثمريا تتلقاهريا
ثيريرير مريرين سريريفارات اململكريرية العربيريرية السريريعودية ،ويه  -أيضريريا -

تعر

ىلع املوفريدين السريعوديني للمشرياركة يف املعريار

ادلويلرية،

وتتنريريو اإلجابريريات ثسريريب عنرصريري املفاجريريأة ،واخللفيريرية الدريريعية
للمسؤو .
وهذه القضية لم أجد من أفردها بادلراسة وابلحريث ،واتلفنيريد

ملا ترتكز عليه من شبه واهية ،ثما أنه يغيب  -يف اءملرية  -عرين
الكيريريرين اإلحاطريرية باألدلريرية الدريريعية الريري ينبريريين عليهريريا القريريو
الديع يف هذه املسألة ،ثما خيىف ىلع الكير نصوص أهل الكترياب

ال تعد حجة عليهم يف هذا ابلاب ري من باب من فمك أدينك ري ذلا
رأيت أن أتناو هذه املسألة ،وأمج فيها نصريوص الكترياب والسرينة،
والكم أهل العلم ،وأورد نصوص أهل الكتاب ال حيسن االستدال

بها هنا ،وأستنتج من لك ذلك ما يفتح اهلل بريه
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يف هريذه املسريألة،

من رد وتفنيد هلذه القضريية ،وبيريان احلريق فيهريا ،وكشريف الزيريف
وتعريته .
وقد جعلت هذا ابلحث يف مقدمة ،وعدة مباحث ،وخاتمرية،

جيدها القارىء مرتبة يف منايا ابلحث حسب الرتتيب اتلايل :ري
املبحث األو  :بناء ابليت العتيق .
املبحث اثلاين  :املراد بعهد اهلل .
املبحث اثلالث  :املراد باملسجد احلرام .
املبحث الراب  :طهارة املسجد احلرام .
املبحث اخلامس  :تعظيم اإلسالم للحرم
املبحث السادس :تعظيم أهل اءاهلية للحرم .
املبحث الساب  :من أحاكم احلرم .

املبحث اثلامن  :جناسة املدك ،ثما وردت يف القرآن الكريم .
املبحث اتلاس  :جناسة املدك ،ثما وردت يف العهريد القريديم

والعهد اءديد .
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املبحث العارش :من رير املسلمني من دخو احلرم .
اخلاتمة .
وال خيىف ىلع ابلاحث أن اهلدف من ثتابرية هريذا ابلحريث هريو

املبحث العارش ،أما بقية املباحث فري

مقريدمات هل ،وتهيئرية ذهرين

املتليق هلذه القضية ،وذلا اقترص ابلحث يف هريذه املباحريث اثلمانيرية
ىلع اتلقرير واالستدال  ،دون احلاجة إى اتلفنيد والرد .
وبمناسبة اختيار مكة املكرمرية اعصريمة لليقافرية اإلسريالمية
لعام  6241ـه ،وإقامة جامعة أم القرى ندوة ثري ى بهريذه املناسريبة ؛
فقد حرصت ىلع أن أشارك يف هذه انلدوة بهذا ابلحث؛ بيانا للحق،
ودفااع عن ادلين ،وكشريفا للباطريل ،وتعريرية للشريبهة ،وأشريكر اهلل

اذلي يرس وأاعن ىلع إتمام هذا ابلحث ،وأشكر اءامعة ىلع الرتتيب
هلذه انلدوة ً ،
إمراء هلذه املناسبة ،ثما أشكر جامعة امللك سريعود ىلع
إتاحة الفرصة يل للمشاركة يف هذه انلدوة ،وأسريأ اهلل أن يكريون

هذا ابلحث من العلم انلاف والعمل اخلالص ،إنه و ذلك ومويلريه،
والقادر عليه  ،واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم ىلع نلينريا
حممد وآهل وصحبه أمجعني .
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املؤلف
د  .حممد بن عبد اهلل بن صالح السحيم
الريا
 6245/5/8ه

املبحث األو  :بناء ابليت العتيق

من حكمته سبحانه أن خلق اخللق؛ يلعبدوه ،قا تعاى :وما

خلقت اءن واإلنس إال يلعبدون . ) (وفطرهم ىلع عبادته وحريده

ال رشيك هل ،قا تعاى :فطرة اهلل ال فطرير انلرياس عليهريا . ) ( 

ومن رمحته بعباده أن جعل هلم ماكنا ييوبون إيله ،ويعبريدون ربهريم
حوهل؛ ابتغاء ثلوابه ،وطلبا ملرضاته ،فرياكن املرياكن األو مكرية ،واكن
أو بيت وض للناس  -املسجد احلرام ،قريا تعرياى :إن أو بيريت
( )1سورة الذاريات اآلية .51
( )2سورة الروم اآلية .30
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وض للناس لذلي ببكة .) (وخص سبحانه خليله ونليريه إبريراهيم
وابنه إسماعيل عليهما السالم بدف بنائه وعمارته ،فقا تعاى:
وإذ يرف إبراهيم القواعد من ابليت وإسماعيل.) (

وسأ أبو ذر ريض اهلل عنريه انلري  عرين أي مسريجد وضري
أو  ،فأخ ه انل  أنه املسجد احلرام ،ثما أخره ذلريك ابل رياري
عن أيب ذر  قا  :قلت :يا رسو اهلل! أي مسجد وض أو ؟ قا :

املسجد احلرام .قلت :مم أي؟ قا  :مم املسجد األقىص .قلريت :كريم

اكن ب نهما؟ قا أربعون .مم قريا  :حييمريا أدركتريك الصريالة فصريل،
واألر

لك مسجد).

( )

قا سماحة الشيخ عبد العزيز بن برياه رمحريه اهلل عنريد قريوهل

تعاى  :إن أو بيت وضري للنرياس لريذلي ببكرية ( : هريذا ابليريت
العتيق هو أو بيت وض للناس للعبادة والطاعرية  ،وهنرياك بيريوت
قبله للسريكن  ،لكرين أو بيريت وضري للنرياس يلعبريد اهلل فيريه ،
ويطاف به  ،هو هذا ابليت ،وأو من بنرياه هريو خليريل اهلل إبريراهيم

( )3سورة آل عمران اآلية .11
( )4سورة البقرة اآلية .127
( )1صحيح البخاري  ،1210/3ح  ،3243وصحيح مسلم  370/1ح .520
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عليه السالم وساعده يف ذلك ابنه إسماعيل  .وأما مريا روي أن أو
من عمره هو آدم فهو ضعيف  ،واملحفوظ واملعروف عند أهل العلم
()

أن أو من عمره هو خليل اهلل إبراهيم عليه الصالة والسالم)

وقا ابن ثير رمحه اهلل عند تفسريره لقريوهل تعرياى  :إن أو

بيت وض للناس ( ) (...خي تعاى أن أو بيت وضري للنرياس ،أي
لعمريريوم انلريرياس؛ لعبريريادتهم ونسريريكهم يطوفريريون بريريه ويصريريلون إيلريريه
ويعتكفون عنده ( لذلي ببكة ) يعين الكعبرية الري بناهريا إبريراهيم
اخلليل عليه السالم اذلي يزعم لك من طريائف انلصريارى وايلهريود
أنهم ىلع دينه ومنهجه ،وال حيجون إى ابليريت اذلي بنرياه عرين أمرير
اهلل هل يف ذلك ،ونادى انلاس إى حجه؛ وهلذا قا تعرياى ( مبرياراك )

أي وض مباراك (وهدى للعاملني )( ) .

وقا شيخ اإلسالم ابرين تيميرية رمحريه اهلل موضريحا التسلسريل
اتلارييخ بلناء املساجد اثلالمة ،وذاثرا أسماء األنلياء اذليرين دعريوا

( )2جملة اجملمع الفقه اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي  ،سننة  ، 18العند  ،10ص ، 20
وعنوان البحث  :بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق .
( )3سورة آل عمران اآلية .11
( )1تفسري القرآن العظيم . 384/1
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إيلها( :واملساجد اثلالمة هلا فضل ىلع ما سواها؛ فإنهريا بناهريا أنليرياء
ودعوا انلرياس إى السريفر إيلهريا ،فاخلليريل داع إى املسريجد احلريرام،
وسليمان داع إى بيت املقدس ،ونلينا داع إى اثلالمة :إى مسريجده،

واملسريريجدين ،ولكريرين جعريريل السريريفر إى املسريريجد احلريريرام فرضريريا،
واآلخرين تطواع ،وإبراهيم وسريليمان لريم يوجبريا شري ئا ،وال أوجريب
اخلليل احلج).

()

املبحث اثلاين  :املراد بعهد اهلل

( )2جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .214/27
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تضمنت اآليات ال وردت يف سريورة ابلقريرة ،وتناولريت شريأن
بناء ابليت :أن إبراهيم اخلليل  سأ ربه أن جيعريل مرين ذريتريه
أئمة هدى يقتدي بهم انلاس؛ فجاء اءواب اإلل

ال ينا عهدي

الظاملني  ،) ( وقا عز من قائل يف مدح املؤمنني  اذليرين يوفريون
بعهد اهلل وال ينقضون املييرياق ) ( وقريا جريل منريامه مب نريا صريفة

الاكفرين امل الفني  :اذلين ينقضون عهد اهلل من بعريد ميياقريه 

( ) إى آخر اآليات الواردة يف شأن العهد فما املريراد بالعهريد يف هريذه
اآلية؟ وهل معىن العهد الوارد يف هذه اآلية هو نفس املعين الوارد يف
اآليات األخرى؟.

وقبل احلريديث عرين معريىن العهريد يف هريذه اآليرية ،يناسريب أن

نتعرف ىلع معىن العهد لغة واصطالحا .فأما معناه لغة ،فقد عرفريه
الريريراهي يف خمتريريار الصريريحاح بقريريوهل( :العهريريد :األمريريان ،وايلمريريني،
َ
َ َ
واملوم ِق،واذلمة ،واحل ِفاظ ،والوصية ،وع ِهد إيلريه مرين برياب فهريم ،أي
()
أوصاه ،ومنه اشتق العهد اذلي يكتب للوالة).
( )1سورة البقرة اآلية .124
( )2سورة الرعد اآلية .20
( )3سورة البقرة اآلية .27
( )1خمتار الصحاح  ،ما ة عهد.
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ومعناه اصطالحا( :حفظ اليشء ،ومرااعته حرياال بعريد حريا .
هذا أصله ،مم استعمل يف ج
()
املوم ِق اذلي تلزم مرااعته).
وقا ابن منظور ( :العهد لك ما عوهد اهلل عليه ،ولك ما بريني

العباد من املواميق فهو عهد ،وأمر ايلتيم من العهد ،وكريذلك لك مريا
()

أمر اهلل به يف هذه اآليات ،ونىه عنه).

وبني الراريب األصفهاين يف مفرداته معرياين العهريد يف القريرآن

الكريم ،فقا ( :العهد :حفظ اليشريء ،ومرااعتريه حرياال بعريد حريا ،
َ
وست الموم ِق اذلي يلزم مرااعته عهدا ...وعهد اهلل تارة يكون بمريا
ركزه يف عقونلا ،وتارة يكريون بمريا أمرنريا بريه يف الكترياب وبألسرينة
رسله ،وتارة بما نلزتمه ،ول س بالهم يف أصل الد اكنلذور).

( )

وبعد هذا ابليان ملعناه اللغوي واالصريطال ،،وبيريان معانيريه
حييما وردت يف القرآن الكريم حيسن بنريا أن نتعريرف ىلع مريا قرياهل
املفرسون يف معىن العهد يف هذه اآلية.

( )2التعريفات .204/1
( )3لسان العرب .311/3
( )4املفر ات يف غريب القرآن  ،ما ة عهد  ،ص.350
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اختلف املفرسون يف املعىن املراد بالعهد يف هذه اآلية  ،فقريا
بعضهم  :انلبوة .وقا آخرون :اإلمامة يف ادلين .وقا ريرهم :العهد
هنا أال عهد عليك لظالم أن تطيعه يف ظلمه .ب نما قا فريق راب :
العهد هو األمان ،أي ال ينا أماين أعدايئ وأهل الظلم لعبريادي ،أي

ال أممنهم من عذايب يف اآلخرة.

()

وخالف هؤالء ابن اعشور فقا  :إن املراد بالعهد هنريا الوعريد،
ّ
وقا  :قوهل تعاى  :ال ينريا عهريدي الظرياملني  اسريتجابة مطويرية
بإجياه ،وبيان للفريريق اذلي تتحقريق فيريه دعريوة إبريراهيم ،واذلي ال
تتحقق فيه باالقتصار ىلع أحدهما؛ ألن حكم أحد الضدين يثبت
لآلخر نقيضريه ىلع طريريق اإلجيرياه ،وإنمريا لريم يريذثر الصرينف اذلي
تتحقق فيه ادلعوة؛ ألن املقصد ذثر الصرينف اآلخرير تعريضريا بريأن

اذلين يزعمون يومئذ أنهم أوىل انلاس بإبراهيم  -وهم أهل الكترياب
ومدكو العرب  -هم اذلين حيرمون من دعوته ...وسريى وعريد اهلل
عهدا؛ ألن اهلل ال خيلف وعده ،ثما أخ بذلك؛ فصار وعده عهدا،

( )1انظر جامع البيان  ،511-511/2ومفاتيح الغيب ،31/4وفتح القدير.202/1
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وذللك سماه انل  عهدا يف قوهل (:أنشدك عهدك ووعريدك)( ) ...
إى أن يقو  :ومن دقة القرآن اختيار هذا اللفريظ هنريا؛ ألن ايلهريود
هعموا أن اهلل عهد إلبراهيم عهدا بأنه م ذريتريه ،فرييف ذثرير لفريظ

العهد تعريض بهم ،وإن اكن رصيح الالكم توبي ا للمدكني .واملراد
ً
ابتداء املدكون ،أي اذلين ظلموا أنفسهم؛ إذ أرشكوا باهلل
بالظاملني
تعاى...وقد وصف القرآن ايلهود بوصف الظاملني ...فيف اآلية تنبيه
ىلع أن أهل الكتاب واملدريكني يومئريذ ل سريوا جريديرين باإلمامرية؛

التصافهم بأنوا من الظلم  ..وإناطة احلكم بوصف الظاملني إيماء
()

إى علة نيف أن يناهلم عهد اهلل).

واهلل سبحانه وتعاى ثما بني أن الظرياملني ال ينريالون عهريده،

فقد حكم عليهم بالسفه ،وفساد الرأي ،قا تعاى:ومرين يرريريب
عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه ) (فمن رريب عن ملة إبراهيم

( )1يشري إىل ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال النيب  يوم بدر
اللهم0:إين أنشدك عهدك ووعدك؛ اللهم إن شئت مل تعبد) .فأخذ أبو بكر بيده فقال :حسبك.
فخرج وهو يقول سيهزم اجلمع ويولون الدبر ،1017/3. ح  ،2758واآلية  45من سورة
القمر .
( )2التحرير والتنوير. 707-701/ 1
( )3سورة البقرة اآلية . 130
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 فقد سفه نفسه.والسفيه هو القليل املعرفرية بمواضري املنرياف
واملضار ،وأي سفه أعظم مرين أن يكفرير بربريه ،ويكريذب رسريله،
ويعادي أويلاءه ،وجيحد حججه وأدتله وبراهينه ،ويكذب ببعيريه،
مم يزيك نفسه ،ويديع أنه حمبوب هلل ،وأن وعد اهلل وعهده يناهل ؟! .

ومن سفه الاكفر أنه يكفر بربه ،مم يريزعم أنريه أهريل للواليرية
ادلينية ،ومن سفهه  -أيضا  -أنه يرريب عن ملة إبراهيم  وهو
يفت ر بانتسابه إيله ،قريا تعرياى  يأهريل الكترياب لريم حترياجون يف
إبراهيم وما أنزلت اتلريوراة واإلجنيريل إال مرين بعريده أفريال تعقلريون.
هاأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيمريا لري س
لكم به علم واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون .ما اكن إبراهيم يهوديا وال

نرصانيا ولكن اكن حنيفريا مسريلما ومريا اكن مرين املدريكني . ) ( 

ومن سفهه – أيضا -أنه يطلب نلفسه احلظ األدىن  -وهريو دخريو
األماكن املقدسة ،وهيارة ابليت احلرام  -وينىس أن يطلب نلفسه

احلظ األىلع ،وهو دخو اءنة ،أال يعلريم أن األمرياكن املقدسرية ال
تقريريدس أحريريدا ،وأن ادلار اآلخريريرة ال يريريدخلها إال مريرين هكريريت نفسريريه
وتقدست؟!.
( )1سورة آل عمران اآليات .17-15
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واملفرسون  -م اختالفهم يف معىن العهد هنا -متفقريون ىلع
أن معىن العهد يف هذه اآلية خمالف ملعريىن العهريد الريوارد يف اآليريات
األخرى ،ثما أنهم  -أيضا  -لم يتفقوا ىلع معريىن العهريد يف اآليريات
األخرى؛ فمنهم من قريا  :إن معريىن العهريد يف قريوهل تعرياى  اذليرين
()

ينقضون عهد اهلل من بعد ميياقريه

هريو وصريية اهلل إى خلقريه،

وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ،ونهيه إياهم عما نهرياهم عنريه
من معصيته يف ثتبه وىلع لسان رسوهل  ، ونقضريهم ذلريك تريركهم
العمل به.
ومنهم من قا  :هو ما أخذه اهلل عليهم يف اتلوراة ،من العمريل
بما فيها ،واتبا حممد  إذا بعث ،واتلصديق به وبما جاء بريه مرين

عند ربهم ،ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعريد معريرفتهم ثقيقتريه،
ج
وإنكارهم ذلك ،وكتمانهم ِعلم ذلك عن انلاس بعد إعطريائهم اهلل
من أنفسهم امليياق يلليننه للناس ،وال يكتمونه.

ومنهم من قا  :عهده إى مجي خلقه يف توحيده  -مريا وضري
هلم من األدلة ادلالة ىلع ربوب ته ،وعهده إيلهريم يف أمريره ونهيريه ،مريا

( )1سورة البقرة اآلية . 27
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احتج به لرسله من املعجزات ال ال يقدر أحد من انلرياس ريريرهم
أن يأ بميلها ،الشاهدة هلم ىلع صدقهم ،قالوا :ونقضهم ذلك تركهم
اإلقرار بمريا قريد تلينريت هلريم صريحته باألدلرية ،وتكريذيبهم الرسريل

والكتب م علمهم أن ما أتوا به حق.

ومنم من قا  :هو العهد اذلي أخذه عليهم حني أخرجهم مرين
صلب آدم اذلي وصفه يف قوهل :وإذ أخريذ ربريك مرين بريين آدم مرين
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم ىلع أنفسهم 

تركهم الوفاء به.

()

()

اآليتني ،ونقضهم ذلك

وحيتمل أن يكون املراد بالعهد هو ما أشار إيله بعض املهتدين من
أهل الكتاب من أن اهلل عهد إلبراهيم عهدا يف ذريته ،من أجريل أن

إبراهيم  امتيل أمر ربه وقرب ابنه قربانا ،فقريد اسريتد هريؤالء
املهتدون بما ورد يف اتلوراة  (:من أجل أنك فعلت هذا الفعريل ولريم
سشفق ىلع ودلك وفريردك ،فهريا أنريا أقسريم بنف

ري ألبرياركن عليريك

وألكتن ذريتك ،وألجعلنهم يف عدد جنوم السماء ،ورمل سريواحل

( )1سورة األعراف اآلية . 172
( )2انظر جامع البيان يف تأويل آي القرآن  ،184-182/1واجلامع ألحكام القرآن ،241/1
وفتح القدير ،117/1والتحرير و التنوير .370/1
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ابلحريريار ،ويريريرنل ودلك بريريسان أعريريدائهم ،ويت ري ك بهريريم مجي ري أمريريم
()

األر ).

فيتبني نلا أن معىن العهد يف هذه اآلية خمالف ملعىن العهد يف

اآليات األخرى ،وأن معناه يف هذه اآلية يد ىلع انلبريوة ،أو اإلمامرية
يف ادلين ،أو مباركة اذلرية وحفظها ،وأيا اكن معناه فال يشمل ريرير
املسلم والظالم نلفسه ،وىلع هذا فال يستحق رير املسريلمني الريرتدد
ىلع حرم اهلل؛ ألنهم ل سوا أهل واليته وعهده ! .

املبحث اثلالث  :املراد باملسجد احلرام

أمر اهلل املؤمنني بأن ال يأذنوا للمدكني بالقرب من املسريجد

احلريريرام ،قريريا تعريرياى :إنمريريا املدريريكون جنريريس فريريال يقربريريوا املسريريجد

احلرام ) (.فما املراد باملسجد احلرام؟ وهل املراد به سائر احلريرم؟ أو
املراد به املسجد فقط ؟ .
( )3سفر التكوين ،18-22:17وانظر الدين والدولة ص  ،133وحممد يف الكتاب املقدس
ص ،10وحممد يف التوراة واإلجنيل والقرآن ص . 33
( )1اجملموع .181/3
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فأقو  :ورد ذثر املسجد احلريرام يف ثترياب اهلل ريس عدرية
مرة ،وقد قا املاوردي ري رمحه اهلل ري  (:لك موض ذثر فيريه املسريجد
احلرام فهو احلريرم ،إال قريوهل تعرياى  :فريو وجهريك شريطر املسريجد
()

احلرام . ) (..فهو نفس الكعبة).

وقا انلووي  -رمحه اهلل  -يف املجمو  (:واعلريم أن املسريجد
احلرام قد يطلق ،ويراد به الكعبة فقط ،وقد يراد به املسجد وحوهلا
معها ،وقد يراد به مكة لكها ،وقد يريراد بريه مكرية مري احلريرم حوهلريا
بكماهل ،وقد جاءت نصوص الد بهذه األقسريام األربعرية .إى أن
قا :ومن الراب قوهل تعاى:إنما املدكون جنس فال يقربوا املسجد
احلرام. 

( )

وقد اختلف العلماء يف املراد باملسجد احلرام ىلع أربعة أقوا :
القو األو  :أنه املاكن اذلي حيرم ىلع اءنب اإلقامة فيه.
القو اثلاين :أنه مكة.
( )2سورة البقرة اآلية . 144
( )3حاشية كفاية احملتاج ص .101
( )4اجملموع .181/3
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القو اثلالث :أنه احلرم.
القو الراب  :أنه الكعبة ،وهو أبعدها.
وقد اسريتعر

هريذه األقريوا ابرين حريزم  -رمحريه اهلل  -وبريني

الراجح منها ،فقا  ( :فواجريب أن نطلريب مريراد اهلل تعرياى بقريوهل:
حارضي املسجد احلرام ؛ نلعرف مرين ألزمريه اهلل تعرياى اهلريدي أو
الصوم إن تمت  ،ممن لم يلزمه اهلل تعاى ذلك ،فنظرنا ،فوجدنا لفظة
املسجد احلرام ال ختلو مرين أحريد مالمرية وجريوه ال رابري هلريا :إمريا أن

يكون اهلل تعرياى أراد الكعبرية فقريط ،أو مريا أحاطريت بريه جريدران
املسجد فقط ،أم أراد احلرم لكه؛ ألنه ال يق اسم مسريجد حريرام إال
ىلع هذه الوجوه فقط ،فبطل أن يكون اهلل تعاى أراد الكعبة فقط؛

ألنه لو اكن ذلك لاكن ال يسقط اهلدي إال عمرين أهلريه يف الكعبرية،
وهذا معدوم وريرير موجريود ،وبطريل أن يكريون عريز وجريل أراد مريا
أحاطت به جدران املسجد احلرام فقط؛ ألن املسجد احلرام قد هيد
فيه مرة بعد مرة ،فاكن يكون هذا احلكم ينتقل وال يثبت ،وأيضا
فاكن ال يكون هذا احلكم إال ملن أهله يف املسريجد احلريرام ،وهريذا
معدوم رير موجود ،فإذا قد بطل هذان الوجهان فقد صريح اثلالريث؛
إذ لم يبق ريره ،وأيضا فإنريه إذا اكن اسريم املسريجد احلريرام يقري ىلع
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احلرم لكه فغر جائز أن خيص بهذا احلكم بعض ما يق عليه هذا
االسم دون سائر ما يق عليه بال برهان ،وأيضا فإن اهلل تعرياى قريد
بني علينا ،فقا   :يريد اهلل يللريني لكريم  ،فلريو أراد اهلل تعرياى

بعض ما يق عليه اسم املسجد احلرام دون بعريض ملريا أهمريل ذلريك
ّ
وبل نه ،أو لاكن اهلل تعاى معنتا نلريا ريرير مبريني علينريا مريا ألزمنريا،
ومعاذ اهلل من أن يظن هذا مسلم ،فصح إذ لم يلني اهلل تعرياى أنريه
أراد بعض ما يق عليه اسم املسجد احلرام دون بعض ،فال شريك يف

أنه تعاى أراد لك ما يق عليه اسم املسجد احلرام ،وأيضريا فريإن اهلل
تعاى يقو   :إنما املدكون جنس فال يقربوا املسريجد احلريرام بعريد
اعمهم هذا  فلم خيتلفوا يف أنه تعرياى أراد احلريرم لكريه ،فريال جيريوه

ختصيص ذلك بادلعوى ،وصح عرين رسريو اهلل  مرين طريريق أيب
هريرة وجابر وحذيفة جعلت (يل األر

مسجدا وطهريورا) ،فصريح

أن احلرم مسجد؛ ألنه مرين األر  ،فهريو لكريه مسريجد حريرام ،فهريو

املسجد احلرام بال شك...إى أن قا  :وروينا من طريق مسلم نا
بن حجر نا

بن مسهر عن األعمش عن إبراهيم بن يزيد اتليت

أن أباه قا هل :سمعت أبا ذر يقو  :سريألت رسريو اهلل  عرين أو

مسجد وض يف األر ؟ فقا ( :املسجد احلريرام) .قريا أبريو حممريد:

فصح أنه احلرم لكه بيقني ال شك فيه؛ ألن الكعبة لم تري
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يف ذلريك

الوقت ،وإنما بناها إبريراهيم وإسريماعيل عليهمريا السريالم قريا عريز
وجل :وإذ يرف إبراهيم القواعد من ابليت وإسماعيل ولريم يري
املسجد حو الكعبة إال بعد ذلك بدهر طويل) ( ) .

وتناو الشيخ ادلثتور إبراهيم الصبييح هذه املسألة بادلراسة
واتلحليل يف ثتابه :املسائل املشلكة من مناسك احلج والعمرة فقا
بعد أن أورد الكم أهل العلم يف هذه املسألة ( :-هذه نصريوص أهريل
العلم ،واملسألة خالفية ثما ترى ،إال أن الظاهر أن املراد بريه عمريوم

احلرم؛ ألن اسم املسجد احلرام إذا أطلق يف القرآن فالظاهر أنه يراد
به العموم ثما سبق نقل ذلك عن العالمة ابن القرييم ري رمحريه اهلل ري
وأن أرصح اآليات يف ذلك قو اهلل تعاى :
 6ري  واقتلوهم حيث مقفتموهم وأخرجوهم من حيث
أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام
حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ثذلك جزاء الاكفرين.

()

( )1احمللى .141-147/7وانظر فتح الباري  14/3وعمدة القارىء ،254/7هداية السالك /2
 ،122واملغين .287-281/1
( )2سورة البقرة اآلية . 111

-25-

 4ري وقوهل تعاى  :يسألونك عن الشهر احلرام قتا فيه قل
قتا فيه ثبر وصد عن سليل اهلل وكفر به واملسجد احلرام
وإخراه أهله منه أك عند اهلل . 

()

 3ري وقا تعاى   :إن اذلين كفروا ويصدون عن سريليل اهلل
واملسجد احلرام اذلي جعلناه للناس سواء العاثف فيه وابلاد ومرين
()

يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أيلم.

فهذه مالنل آيات من الكم اهلل تعاى تد ىلع أن املراد باملسجد
احلرام  :احلرم لكه؛ إذ ال يصح أن يقا  :إن مقاتلة الكفريار ال تصريح
يف احلرم حىت يقاتلوا املسلمني داخل املسجد املحيط بالكعبة.
ثما ال يصح أن يقا  :إن املراد بقوهل  :وإخراه أهله منريه، 
إخراجهم من نفريس املسريجد ،ملريا عريرف مرين أن املسريجد املحرييط
بالكعبة ل س حمال للسكن  ،بل املراد إخراجهم من احلرم ،وهذا ما

( )1سورة البقرة اآلية . 217
( )2سورة احلج اآلية .25
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حصل للمهاجرين  -رضوان اهلل عليهم  -فقد أخرجوا من احلرم ،
ول س من املسجد.
ثما ال يصح أن يقريا  :إن التسريوية بريني العرياثف وابلرياد ال

حتصل إال داخل املسجد ،وأن اتلوعد ىلع مريد اإلحلرياد والظلريم ال
حيصل  -أيضا  -إال داخل املسجد  ،وأما يف سريائر احلريرم فرياحلكم
فيه اكحلكم يف سائر ابلسان؛ بل الصحيح أن التسوية بني العاثف

وابلاد حاصلة ملن داخريل احلريرم ،وكريذا اتلوعريد ىلع مريريد اإلحلرياد
والظلم .فهذه اآليات دالة ىلع أن املراد باملسجد احلرام احلرم لكريه).

()

وورد سؤا إى اللجنة ادلائمة للبحريونل العلميرية واإلفترياء يف

اململكة العربية السعودية  ،نصه ثمريا يريي (:هريل مريواب الصريالة يف
مكة لكها مضاعف ميل الصالة يف املسجد احلرام نفسه...فأجابريت
اللجنة بما يي :يف املسريألة خريالف بريني أهريل العلريم ،واألرجريح أن
املضاعفة لليواب تعم احلرم لكريه؛ ألنريه لكريه يطلريق عليريه املسريجد

احلرام).

()

( )1املسائل املشكلة من مناسك احلج والعمرة ص . 108 – 107
( )2فتاوى اللجنة الدائمة  ،224-223/1ورقم الفتوى .1217
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وقيل لعطاء  :هذا الفضل اذلي يذثر يف املسجد احلرام وحريده
()

 ،أو يف احلرم ؟ قا  :ال ،بل يف احلرم ؛ فإن احلرم لكه مسجد.

وبعد هذا اتلوضيح بليان املراد باملسجد احلرام ،وأن املريراد بريه

احلرم لكه ،حيسن بنا أن نذثر حدود احلرم؛ حىت يكريون القريارىء
ىلع بصرة من املواض ال تنطبق عليها أحاكم احلرم ،وقد عين بها
املتقدمون واملتأخرون؛ لكتة ما يتعلق بها من أحاكم ،قريا اإلمريام

انلووي ري رمحه اهلل ري( :ومعرفة حدود احلرم من أهم ما يعتريين بريه ؛
لكتة ما يتعلق به من األحاكم ،وقد اجتهريدت يف إيضرياحه ،وتتبري

الكم األئمة يف إتقانه ىلع أكمل وجوهه ري ثمريد اهلل تعرياى ريري فحريد

احلرم من جهة املدينة دون اتلنعرييم ،عنريد بيريوت بريين نفريار( ) ،ىلع

مالمة أميا من مكة ،ومن طريق ايلمن طرف أضرياة ( ) لري ( ) ،ىلع
سبعة أميا من مكة ،ومن طريق الطريائف ىلع عرفريات مرين بطرين

( )3الدر املنثور .211/2
( )1انظر حبث بعنوان  :غفار ونفار يف حدو احلرم ،لعبد امللك بن عبد اهلل بن هيش ،نشر يف
جملة العرب السعو ية ،العد  5،1عام 1411هن ،ص . 411-415
( )2أضا األضاة الغدير ،األضاة املاء املستنقع من سيل أو غريه .لسان العرب ما ة أضا.38/14
( )3لنب بالكسر بلفظ اللنب الذي يبىن به وفيه لغتان لنب بسكون الباء وهو لفظ هذا املوضع ولنب
بكسر الباء أضاة لنب من حدو احلرم على طريق اليمن معجم البلدان .12/5
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نمرة ىلع سبعة أميا  ،ومن طريق العراق ىلع منية جبل باملقط ىلع
سبعة أميا  ،ومن طريق اءعرانة يف شعب آ عبريد اهلل برين خريادل
ىلع سسعة أميا  ،ومن طريريق جريدة منقطري األعشرياع ىلع عدرية
أميا من مكة  .هكذا ذثر هذه احلدود أبو الويلد األهريق يف ثتاب

مكة ،وأبو الويلد هذا أحد أصحاب الشافيع اآلخذين عنريه ،اذليرين
رووا عنه احلديث والفقه ،وكذا ذثر هذه احلدود املاوردي صرياحب

احلريرياوي يف ثتابريريه األحريرياكم السريريلطانية ،وكريريذا ذثرهريريا املصريرينف،
وأصحابنا يف ثتب املذهب ،إال أن عبارة بعضهم أوضح من بعض).

()

ّ
وأعد فضيلة ادلثتور عبد امللك بن دهري ش دراسرية متاكملرية

عن حدود احلرم

()

ضمنها صورا وخرائط وخمططريات جويرية مرين

واق القياسات امليدانية؛ يلتمكن من حتديد املسريافة الري تبلغهريا
دائرة احلرم ،وقد قام بقياسها من واق الطرق القديمرية واحلدييرية،
وخلص إى اتلحديد اتلايل:

( )4اجملموع ج 7:ص  . 385-384وانظر الكايف يف فقه اإلمام أمحد .313/4
( )2هذه الدراسة بعنوان احلرم املكي الشريف واألعالم احمليطة به  .راسة تارخيية وميدانية  .نشر
مكتبة النهضة احلديثة  ،مكة املكرمة .
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أوال  :من خال الطرق القديمة إى مكة :
 6ري من جدار املسجد احلرام إى أعالم منطقة اتلنعيم بلغريت
( )1،650ستة أكيا ومئة و سني مرتا .
 4ري من جدار املسجد احلرام إى أعالم منطقرية منيرية انلقريوى،
املوصلة للجعرانة ( )68ممانية عد ثيال .

ّ
 3ري من جدار املسجد احلرام إى أعالم منطقة منيرية خريل ( أو
َج َ
جبل المقط ) طريق الطريائف جنريد العريراق الرسريي ( )64،850امنريا

عد ثيال وممانمئة و سون مرتا .
 2ري من جدار املسجد احلرام إى أعالم عرنة طريريق الطريائف
القديم امللىغ اآلن ( )65،200سة عد ثيال وأربعمائة مرت .
 5ري من جدار املسجد احلرام إى أعالم طريق ايلمن القريديم (
 )61سبعة عد ثيال .
ُ َ
1ري من جدار املسجد احلرام إى أعالم احلديلية ( الشم

ىلع طريق جدة القديم (  ) 40عدون ثيال.
مانيا من خال الطرق احلديية :
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ري)

 6ري من جريدار املسريجد احلريرام إى أعريالم طريريق جريدة اذلي
خيريريرتق حنريريك الغريريراب ( أو مريريا يسريريى أظلريريم الغريرير ) ( )44امنريريان
وعدون ثيال .
 4ري من جدار املسجد احلرام إى أعريالم طريريق الليريث ايلمرين
اءديد ( )61سبعة عد ثيال.
 3ري من جدار املسجد احلرام إى أعالم طريق الطائف اهلدا

اءديد املار قرب قرن العابدية ( )65،5سة عد ثيال ونصف
الكيل ( ) .

املبحث الراب  :طهارة املسجد احلرام

( )1جملة العرب عد رجب وشعبان سنة 1411هن ،ص . 28-27

-31-

وقبل احلديث عن طهارة املسجد احلرام ،وما املراد بريه حيسرين
أن نسوق تعريف الطهارة لغة ورشاع ،فالطهارة يف اللغرية :انلظافرية
حسية أو معنوية.
ورشاع :صريريفة حكميريرية توجريريب أن تصريريحح ملوصريريوفها صريريحة
الصالة به أو فيه أو معه .وعرفت أيضا بأنها :صفة حكميرية توجريب
من قامت به رف حدنل أو إهالة خبريث يف املرياء نيرية واسريتباحة لك
()

مفتقر إى طهر يف ابلديلة.

ويه ثما تريرى صريفة حكميرية توجريب أن تصريحح ملوصريوفها
صحة الصالة به أو فيه؛ وملريا رش اهلل سريبحانه وتعرياى لعبرياده أن
يت ذوا ماكنا لعبادته يطوفريون حريوهل ،ويعتكفريون فيريه ،ويصريلون

إيله ،ومن لواهم العبادة الطهارة يف ابلقعة واثلياب ،قا تعرياى  :يريا
بين آدم خذوا هينتكم  .) ( وبني انلري  أن مواضري العبريادة ال

تصريريلح ليشريريء مريرين القريرياذورات وانلجاسريريات؛ وإنمريريا يه ذلثريرير اهلل

والصالة ،ثما روى ذلك أنس برين مالريك  قريا  (:ب نمريا نرين يف
املسجد م رسو اهلل  إذ جاء أعرايب  ،فقريام يبريو يف املسريجد ،
( )1التعاريف .481/1
( )2سورة األعراف اآلية . 31
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فقا أصحاب رسو اهلل  : مه مه! قا  :قريا رسريو اهلل  : ال
تزرموه ،دعوه .فرتكوه حىت با  ،مم إن رسو اهلل  داعه  ،فقا هل:
إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا ابلو وال القذر؛ إنمريا يه

ذلثر اهلل عز وجل والصالة  ،وقراءة القرآن ) أو ثما قا رسو اهلل

 . ) () وهذا اعم يف مجي أماكن العبادة الصريحيحة املدريوعة ري
اكن لزاما ىلع املسلمني تطهرها وتنظيفها ،والعنايرية بهريا ،وال شريك

أن أعظمها رشفا وحرمرية وماكنرية ري وهريو املسريجد احلريرام ري أوالهريا
بالطهارة وانلظافة احلسية واملعنويرية؛ وذلا أمرير اهلل خليلريه ونليريه
إبراهيم  ،وإسماعيل عليهما السريالم أن يطهريرا ابليريت احلريرام مرين
سائر انلجاسريات والقرياذورات املعنويرية واحلسريية  ،فقريا تعرياى :

وعهريريدنا إى إبريريراهيم وإسريريماعيل .) ( وال خيريريىف ىلع مسريريلم أن
انلجاسات املعنوية اكلدك والكفر ووجود األومريان ري أعظريم أمريرا
وأبلغ يف اتلدن س ألماكن العبادة من انلجاسات احلسية؛ وما ذاك
إال ألن انلجاسات املعنويرية ختريالف مقصريود العبريادة وايتهريا ،وال

يمكن تنظيفها منها  ،وتطهرها إال بإهاتلها  ،وإبعادها عنها .ب نمريا
( )1رواه البخاري يف صحيحه  ،2244/5ح  ،5171ومسلم يف صحيحه واللفظ له ، 231/1
ح .285
( )2سورة البقرة اآلية . 125
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انلجاسات احلسية قد تدنس املاكن تدن سريا مؤقتريا ري ثمريا يف خري
األعرايب السابق ري وال ختالف مقصود العبادة وايتها.
فما املراد باتلطهر اذلي أمر اهلل نلييه أن يطهرا ابليت احلريرام

منه؟ ومن أي يشء يطهر؟ وهريل اكن قبريل بنائريه بيريت يطهرير مرين
الدك؟ أو أن األمر جاء بتطهر املاكن قبل بناء ابليت فيه؟.
وقد ثفانا املفرسون اإلجابة ىلع هريذه األسريئلة ،فريابن جريرير

رمحه اهلل يقو  (:واتلطهر اذلي أمرهما اهلل به يف ابليت هو تطهره
من األصنام وعبادة األومان فيه ،ومن الدك باهلل ،فإن قريا قائريل:
وما معريىن قريوهل:وعهريدنا إى إبريراهيم وإسريماعيل أن طهريرا ب ري
للطائفني وهل اكن أيام إبراهيم قبل بنائه ابليت بيت يطهرير مرين

الدك وعبادة األومان يف احلرم ،فيجوه أن يكونريا أمريرا بتطهريره؟

قيل  :ذللك وجهان من اتلأويل ،قريد اكن لريلك واحريد مرين الريوجهني
مجاعة من أهل اتلأويريل أحريدهما :أن يكريون معنرياه :وعهريدنا إى
إبراهيم وإسماعيل أن ابنيا ب

مطهرا من الدك والريب ،ثما قا

تعاى ذثره  :أفمن أسس بنيانه ىلع تقوى من اهلل ورضوان خر أم
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من أسس بنيانه ىلع شفا جرف هار ، ) (فكذلك قوهل   :وعهريدنا
إى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا ب

 أي ابنيا ب ري ىلع طهرير مرين

الدك يب والريريب .فهريذا أحريد وجهيريه ،والوجريه اآلخرير منهمريا :أن

يكونا أ ِمرا بأن يطهرا ماكن ابليت قبل بنيانه ،وابليت بعريد بنيانريه
مما اكن أهل الدك باهلل جيعلونه فيه ىلع عهد نوح ومن قبلريه مرين

األومان؛ يلكون ذلك سنة ملن بعدهما ،إذ اكن اهلل تعرياى ذثريره قريد
جعل إبراهيم إماما يقتدي به من بعده) ( ) .

وقا الف ر الراهي يف تفسره (:فيجب أن يراد به اتلطهر من
لك أمر ال يليق بابليريت ،فريإذا اكن موضري ابليريت وحوايلريه مصريىل؛
وجريريب تطهريريره مريرين األجنريرياس واألقريريذار ،وإذا اكن موض ري العبريريادة
واإلخالص هلل تعاى؛ وجب تطهره من الدك وعبادة رير اهلل ،ولك

ذلك داخل حتت الالكم ،مم إن املفرسين ذثروا وجوهريا ،أحريدها :أن
معىن طهرا ب  ابنياه  ،وطهراه من الدك ،وأسساه ىلع اتلقريوى،
ثقوهل تعاى  :أفمن أسس بنيانه ىلع تقوى من اهلل . ) ( 

( )1سورة التوبة اآلية .101
( )1جامع البيان . 538/1
( )2سورة التوبة.101
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ومانيهاّ :
عرفا انلاس أن ب

ّ
طهريرة هلريم مريىت حجريوه ،وهاروه،

وأقاموا به...
وماثلها :ابنياه ،وال تداع أحدا من أهل الريب والدريك يريزاحم

الطائفني فيه .

ورابعها :نظفا ب

من األومريان والدريك واملعريايل؛ يلقتريدي

انلاس بكما يف ذلك .
وخامسها :تطهر ماكنه قبريل ابلنرياء ممريا اكن يلرييق فيريه أهريل

اءاهلية من القاذورات)( ) .

وقا الشريواكين يف فريتح القريدير  (:واملريراد برياتلطهر قيريل مرين
األومان ،وقيل من اآلفات والريريب ،وقيريل مرين الكفريار ،وقيريل مرين
انلجاسات وطواف اءنريب واحلريائض ولك خبريث .والظرياهر أنريه ال

خيتص بنو مرين هريذه األنريوا  ،وأن لك مريا يصريدق عليريه مسريى

اتلطهر فهو يتناوهل) ( ) .

( )1مفاتيح الغيب  .48/4بتصرف يسري .
( )2فتح القدير.201/1
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وقا ابن اعشور (:املراد من تطهر ابليت ما يد عليريه لفريظ
اتلطهر من حمسوس ،بأن حيفظ من القاذورات واألوسريا ؛ يلكريون
املتعبد فيه مقبال ىلع العبادة دون تكدير .ومرين تطهرير معنريوي ،
جَ
وهو أن يبعريد عنريه مرياال يليريق بالقصريد مرين بنائريه مرين األصرينام
واألفعريريا املنافيريرية للحريريق اكلعريريدوان والفسريريوق ،واملنافيريرية للمريريروءة
اكلطواف عريانا دون مياب الرجا والنساء).

()

والكم املفرسين ري ثما ترى ري يتضمن أن اهلل أمر نليه وخليله
إبراهيم  ،وابنريه إسريماعيل  -عليهمريا السريالم  -أن يطهريرا مرياكن
ابليت ،وأن يلنيا ابليت ،وأن يطهراه  ،وأن جيعاله طاهرا مطهريرا مرين
انلجاسات احلسية اكلقاذورات ،ومن انلجاسريات املعنويرية اكلدريك

واألومان ،واألفعا املنافية للغاية من إقامتريه .وجيريب ىلع ذريتهمريا
ومن اتبعهما ىلع اهلدى أن يقتدوا بهما ،وأن يطهروا ابليريت احلريرام
من لك انلجاسات احلسية واملعنوية .

( )3التحرير والتنوير . 712/1
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املبحث اخلامس  :تعظيم اإلسالم للحرم
ّ
إن للحرم حرمة عظيمة يف اإلسالم ،وحسبك بأمر عظمريه العظرييم

فال بد أن يكون عظيما ،إن عظمة احلرم ال حييط بها وصريف ،وال
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ّ
يلم بها بيان ،وال يطيقها بنان ،فهل يتحدنل ابلاحث عرين اتلحريريم
اإلل

املوريل يف القدم هلذا املاكن ،أم يتناو األمن الشامل يف هذه

ابلقعة املقدسرية ،أم يعرير لكونريه مهريوى األفئريدة وقبلرية الوجريوه
ّ
والقلوب ،أم يشر إى مضاعفة احلسرينات واألجريور ،أم يريذثر بأنريه
أحب ابلقا إى اهلل سبحانه وتعاى ،أم يذثر أنه مأره اإليمان.
إن ابلاحث حينما يهم باحلريديث عرين هريذا األمرير العظرييم تصرييبه

ادلهشة ،ويمنعه اإلجال عرين احلريديث؛ فريال يريدري عرين أي أمرير
يتحدنل ،ولكن حسب ابلاحث أن يريورد آيرية ،ويسريتد ثريديث،
ويستشهد بقو اعلم؛ ل شر إى هذا األمر،و وإن لم حيط به .
إن عظمة احلرم تتناو جوانب عظيمة وكيرة منها :

 -6أن اهلل سبحانه وتعاى حرم هذه ابلسة منذ خلق السريموات
واألر  ،قا تعاى:إنمريا أمريرت أن أعبريد رب هريذه ابلريسة
اذلي حرمها وهل لك يشء ،) (ويف الصحيحني عن أيب رشيح

العدوي أنه قا لعمرو برين سريعيد وهريو يبعريث ابلعريونل إى
مكة :ائذن يل أيها األمر! أحدمك قوال قام به رسريو اهلل 
الغد من يوم الفريتح ،سريمعته أذنرياي ،وواعه قلري  ،وأبرصريته
( )1سورة النمل اآلية .11
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عيناي ،حني تكلم به ،إنه محد اهلل وأمىن عليه مم قا ( :إن
مكة حرمها اهلل ولم حيرمها انلاس ،ال حيل المريرىء يريؤمن
بريرياهلل وايلريريوم اآلخريرير أن يس ريفك بهريريا دمريريا ،وال يعضريريد بهريريا

شجرا) ) (.وقا  يوم فتح مكة ( إن هذا ابلريس حرمريه اهلل
()

يوم خلق السموات واألر ).

 -4أن اهلل جعل هريذا ابليريت ميابرية للنرياس ،قريا تعرياى :وإذ

جعلنا ابليت ميابة للنرياس  ) (.قريا أبريو جعفرير الطري ي:

(فمعىن قوهل  :وإذ جعلنا ابليت ميابة للنرياس وإذ جعلنريا
ابليت مرجعا للناس ومعاذا يأتونريه لك اعم ،ويرجعريون إيلريه
فال يقضون منه وطرا).

()

 -3أن اهلل جل منامه وتقدست أسمامه جعله حرمريا آمنريا قريا
تعاى :أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويت طف انلاس من

( )1متفق عليه من حديث أيب شريح ،صحيح البخاري ،ح  ،1513 /4 ،4044وصحيح
مسلم،ح .187/2 ، 1354
( )2املسند املستخرج على صحيح مسلم .32/4
( )3سورة البقرة اآلية .125
( )4جامع البيان  ،.532/1وانظر تفسري القرآن العظيم  ،170، 111/1وأحكام القرآن
للشافعي.111/1
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حوهلم أفبابلاطل يؤمنريون وبنعمرية اهلل يكفريرون ) (.قريا
الشافيع رمحه اهلل( :يعين واهلل أعلم آمنا مرين صريار إيلريه ال
() ّ
يت طف اختطاف من حوهلم) .وذثر أهل احلرم بما امري
علريرييهم حريريىت يف حريريا جريرياهليتهم فقريريا تعريرياى:إليريريالف

قريش.إيالفهم رحلة الشريتاء والصرييف .فليعبريدوا رب هريذا
ابليت .اذلي أطعمهم من جو وآمنهم من خوف

( )

وقريا

سبحانه وتعاى :وإذ جعلنا ابليت ميابرية للنرياس ) (.قريا
َ
السيويط( :آمنا من العدوان أن حيمل فيه السالح ،وقد اكنوا
يف اءاهلية يت طف انلاس من حوهلم وهم آمنون).

()

 -2أنه من شعائر اهلل ،قا تعاى :إن الصفا واملروة من شريعائر

اهلل فمن حج ابليت أو اعتمر فريال جنرياح عليريه أن يطريوف
بهما .) ( قا ابن العر بعد أن أورد أقوا العلماء يف املراد

( )5سورة العنكبوت اآلية .17
( )1األم .141/2
( )2سورة قريش .4-1
( )3سورة البقرة اآلية .125
( )4الدر املنثور .281/1
( ) 5سورة البقرة اآلية .158
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بالشعائر(:والصحيح أنها مجي مناسك احلج) ) (.وقا تعرياى
مب نا أن تعظيم هريذه الشريعائر عالمرية ىلع اإليمريان :ذلريك
ومن يعظم شعائر اهلل فإنها من تقوى القلوب ) (.قريا ابرين

جرير(:قا ابن هيد يف قوهل :ومن يعظم حرمات اهلل قا :
احلرمات املشعر احلريرام ،وابليريت احلريرام ،واملسريجد احلريرام،
( )

وابلس احلرام ،هؤالء احلرمات).

 -5أنه قبلة للقلوب والوجوه ،قبلرية يف احليرياة ويف املمريات ،قريا
تعاى  :قد نرى تقلب وجهريك يف السريماء فلنويلنريك قبلرية
ترضاها فو وجهك شطر املسجد احلريرام وحيريث مريا ثنريتم

فولوا وجوهكم شطره. ) ( 

 -1حتريم اإلحلاد فيه ،واإلحلاد هو امليل عرين احلريق إى ابلاطريل
( ) ،وهو شامل للك عدو عن الصواب إى الظلم ،وارتكاب
وارتكاب املنهيات ىلع تنوعها حسبما فرسته السنة ) ( .وقد

( ) 1أحكام القرآن البن العريب .287،288/3
( )1سورة احلج اآلية .32
( )2جامع البيان .153/17
( )3سورة البقرة اآلية .144
( )4أحكام القرآن للجصاص .12/5
( )5املوافقات .14/4
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وقد حرم اهلل اإلحلاد يف لك همريان ومرياكن ،ولكرين خيريتص
احلرم دون ما سواه أن العبد يؤاخذ باذلنب يف احلرم بمجريرد
اهلم فيه ،وهو اعمد قاصد أنه ظلم ولري س بمتريأو  ،ولريو لريم
يفعله ،قا تعاى:ومن يريرد فيريه بإحلرياد بظلريم نذقريه مرين

عذاب أيلم) (.وأورد ابن ثير قو ابن مسريعود  (:لريو أن
رجال أراد فيه بإحلاد بظلم وهو بعدن أبريني ألذاقريه اهلل مرين

العريريذاب األيلريريم) وقريريا  :هريريذا اإلسريريناد صريريحيح ىلع رش
ابل اري

()

ّ
 -1تعظريرييم احلسريرينات ومضريرياعفتها فيريريه ،فكمريريا عظريريم ابلريرياري
ّ
سبحانه وتعاى أمم من أحلد فيه ،فقد عظريم وضرياعف أجرير
مرين عمريل صرياحلا فيريريه ،فعرين أيب هريريرة ريض اهلل عنريريه أن

انل  قا  (:صالة يف مسجدي هذا خرير مرين ألريف صريالة
فيما سواه إال املسجد احلرام) ) (.فيف هذا احلديث بني انلري

( )1سورة احلج اآلية .25
( )2تفسري القرآن العظيم  .211/3وعزاه السيوطي يف الدر املنثور إىل الفريايب ،وسعيد بن منصور،
وابن را هويه ،وأمحد ،وعبد بن محيد ،والبزار ،وأبو يعلى ،وابن جرير ،وابن املنذر ،وابن أيب حامت،
والطرباين ،واحلاكم وصححه ،وابن مر ويه ،الدر املنثور .23/1
( )3صحيح البخاري ،ح ،318/1 ،1133وصحيح مسلم ،ح .1012/2 ،1314
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 مضاعفة أجرير الصريالة ملرين صريىل فيريه ،ولريم يلريني عريدد
اتلضعيف؛ ب نما ورد من حديث عبريد اهلل برين الريزبر عنريد
ابريرين حبريريان أن الصريريالة فيريريه تعريريد مائريرية صريريالة يف املسريريجد

انلبوي ،فعن عبريد اهلل برين الريزبر قريا  :قريا رسريو اهلل

(:صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال
املسجد احلرام ،وصالة يف ذاك املسجد أفضل من مائة صريالة
()

يف هذا ،يعين يف مسجد املدينة).

 -8أن مكة أفضل ابلالد وأحبها إى اهلل ورسريوهل  فعرين ابرين
عباس ريض اهلل عنهما قريا قريا رسريو اهلل ملكرية (:مريا
أطيبك من بسة ،وأحبك إيل ،ولوال أن قومك أخرجريو مريا

سكنت ريرك).

()

 -9أن مكة واملدينة انلبوية هما مأره اإليمريان يف آخرير الزمريان
فمنها انطلق ،وإيلهما يعود فعرين برين عمرير ريض اهلل عنهمريا

عن انل  قا  (:إن اإلسالم بدأ ريريبا وسيعود ريريبا ثمريا

( )4صحيح ابن حبان  ،ح .411/4 ،1120
( )1رواه احلاكم يف املستدرك وقال هذا حديث صحيح اإلسنا ومل خيرجاه ،ح،111/1 ،1787
ورواه ابن حبان يف صحيحه  ،ح  ، 23/1 ، 3701والضياء يف املختارة ،ح 210/10 ، 217
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()

بدأ ،وهو يأره بني املسجدين ،ثما تأره احلية إى جحرها)
()

جحرها)

 -60أن مكة حرمها اهلل ،فال يعضد شجرها ،وال ينفرير صرييدها،
فعن بن عباس ريض اهلل عنهما عرين انلري  قريا  (:حريرم اهلل

مكة فلم حتل ألحد قبي ،وال ألحد بعدي؛ أحلت يل ساعة مرين
نهار ،ال خيتىل خالها ،وال يعضد شجرها ،وال ينفر صرييدها ،وال

تلريريتقط لقطتهريريا إال ملعريريرف .فقريريا العبريرياس ريض اهلل عنريريه :إال
()

اإلذخر لصاريتنا وقبورنا .فقا  :إال اإلذخر).

 -66أن مما خص اهلل به احلرم أنه جيىب إيله ممرات لك يشء قريا
تعاى:أولم نمكن هلم حرما آمنريا جيريىب إيلريه ممريرات لك يشء

رهقا من دلنا ولكن أكريتهم ال يعلمريون ، ) (وهريذه اثلمريرات
ّ
املتتابعة ىلع هذا احلرم اآلمن يه منة من اهلل تعرياى ،واسريتجابة
دلعوة اخلليل عليه السالم حني داع ربه قائال:رب اجعل هذا
بسا آمنا وارهق أهله من اثلمرات مرين آمرين مرينهم برياهلل وايلريوم

( )2صحيح مسلم ،ح  ، 128/1 ، 141وانظر صحيح البخاري ،ح .113 /2 ،1777
( )3صحيح البخاري واللفظ له ،ح  ، 452/1 ،1284وصحيح مسلم  ،ح . 188/2 ،1355
( )1سورة القصص اآلية .57
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اآلخر ،) (وقا اهلل سبحانه وتعاى خم ا عرين إبريراهيم اخلليريل
عليه السالم أنه توسل إى ربريه فقريا :ربنريا إين أسريكنت مرين
ذري بواد رير ذي هر عند ب تك املحرم ربنا يلقيموا الصريالة

فاجعل أفئدة من انلاس تهوي إيلهم وارهقهم من اثلمرات لعلهم

يشكرون .) (فاكن الواق املشاهد يف هريذا احلريرم وفريرة الريرهق،
وتعدد اثلمرات وتنوعها .

املبحث السادس  :تعظيم أهل اءاهلية للحرم
( )2سورة البقرة اآلية .121
( )3سورة إبراهيم اآلية .37
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أمر اهلل سبحانه وتعاى نليريه وخليلريه إبريراهيم  أن يلريين
ابليت احلرام؛ يلكون ميابة للناس وأمنا ،قا تعاى  :أولم يريرو أنريا

جعلنا حرما آمنا ويت طف انلاس من حريوهلم .) (وقريا تعرياى :

وإذ جعلنا ابليت ميابة للناس وأمنا.) (

ََ
ورك َز سريبحانه وتعرياى يف القلريوب حمبتريه وتعظيمريه ،وجعريل

القلوب تهفوا إيله ،قا تعاى خم ا عن إبريراهيم  أنريه داع ربريه

فقا   :فاجعل أفئدة من انلرياس تهريوي إيلهريم ) (فاسريتجاب اهلل
دعوتريه ،وأم

ري فريضريته ثريج ب تريه وتعظيمريه ،وىلع هريذا توالريريت

الدائ اإلهلية  :وهلل ىلع انلرياس حريج ابليريت مرين اسريتطا إيلريه

سليال 

()

وأخ ري انل ري  أن األنليريرياء توافريريدوا ىلع ابليريريت معظمريريني
حاجني  ،فقا  ثما رواه مسلم عن بن عباس ريض اهلل عنهما :
( )1سورة العنكبوت اآلية . 17
( )2سورة البقرة اآلية . 125
( )3سورة إبراهيم اآلية . 37
( )4سورة آل عمران اآلية . 17
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( أن رسو اهلل  مر بوادي األهرق  ،فقا  :أي واد هريذا؟ فقريالوا:
هذا وادي األهرق .قا  :ثأين أنظر إى موىس عليه السريالم هابطريا
َج َ
من اثلنية ،وهل جؤار إى اهلل باتللبية .مم أىت ىلع منية هرش ،فقا :
أي منية هذه؟ قالوا منية هرش .قا  :ثأين أنظر إى يونس برين مريىت
عليه السالم ،ىلع ناقة محراء جعدة ،عليه جبة من صريوف ،خطريام
ناقته خلبة  ،وهو يل  .قا  :ابن حنبل يف حدييه قا هشيم :يعريين

يلفا)( ) .

وسار أتبا األنلياء يقتفون خطري أنليريائهم  ،فقريد قريا ابرين
الزبر ريض اهلل عنهما ( :إن هذا ابليت اكن حيجه من بين إرسائيريل
سبعمائة ألف ،يضعون نعاهلم باتلنعيم ،مم يدخلون حفاة؛ تعظيمريا
هل)( ).

وتتابعت القلوب ىلع ما فطرت عليريه تعظيمريا وإجريالال هلريذا
ابليريريت حريريىت بعريريدما اندرسريريت انلبريريوة  ،وخفيريريت معاملهريريا ،وريلبريريت
اءاهلية ،فاكنت العرب تعظم احلرم ،وال تطوف فيه بثياب عصريت
اهلل فيها ،فاكن الرجل إذا قدم احلرم اشرتى ميابا ؛ يلطوف فيها ،فإن
( )1صحيح مسلم  ،152/1ح . 111
( )2أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه  . 217/2 ،قال حمققه  :إسنا ه صحيح .
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لم يستط استعار من أهل احلرم  ،فإن لم جيد طاف اعريا؛ ثما ذثر
ذلك ابن شهاب رمحه اهلل قا ( :اكنت العرب تطوف بابليريت عريراة
إال احلمس ،قريش وأحالفهم ،فمن جرياء مرين ريريرهم وضري ميابريه،
فطاف يف مو أمح

ري يسريتعرهما منريه ،فريإن لريم جيريد مرين يعريره

استأجر من ميابهم ،فإن لم جيد من يستأجر منه موبه مرين احلمريس،
وال من يعره ذلك؛ اكن بني أحد أمريرين :إمريا أن يلرييق عنريه ميابريه

ويطوف عريانا ،وإما أن يطوف يف ميابه ،فإن طاف يف ميابريه ألقاهريا
عن نفسه إذا ق

طوافه ،وحرمها عليريه فريال يقربهريا وال يقربهريا

ريره ،فاكن ذلك اثلوب يسى الليق.
واملرأة يف ذلك والرجل سواء إال أن النساء كن يطفن بالليل،

والرجا بانلهار ،فقدمت امرأة هلا هيئة ومجا فطافت عريانة ،وقا

بعضهم :بل اكن عليها من ميابها ما ينكشف عنها ،فجعلت تقو :
ايلوم يبدو بعضه أو لكه

فما بدا منه فال أحله

فاكنوا ىلع ذلك حىت بعث اهلل نليه  .) ()وقا السهيي( :اكن
(اكن سيدنا رسو اهلل  حني قريدم مرين تبريوك أراد احلريج ،فريذثر
( )1التمهيد البن عبد الرب . 378 - 377 / 1:وانظر صحيح مسلم  ، 2320/4ح . 3028
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خمالطة املدكني للناس يف حجهريم ،وتلب ريتهم بالدريك ،وطريوافهم
عراة بابليت؛ واكنريوا يقصريدون بريذلك أن يطوفريوا ثمريا ودلوا بغرير
اثلياب ال أذنبريوا فيهريا وظلمريوا ،فأمسريك  عرين احلريج يف ذلريك

العام).

()

وملا أرادت قريش جتديريد عمريارة ابليريت احلريرام بعريدما تهريدم
تواصوا فيما ب نهم أال يدخلوا فيه ماال حراما من ربا ،أو مهرير بريي،
وال مظلمة أحد من انلاس ،ثما ذثر ابرين إسريحاق يف السريرة عرين
عبد اهلل بن أيب جنيح أنه أخ عن عبد اهلل بن صفوان بن أمية أن
أبا وهب بن اعبد بن عمران بن خمزوم وهو جد جعدة بن هبرة برين
أيب وهب امل زويم قا لقريش ( :ال تدخلوا فيه مرين ثسريبكم إال
الطيب ،وال تدخلوا فيه مهر بي ،وال بي ربا ،وال مظلمة أحد من
()

انلاس).

لك ذلك من تعظيم احلرم ،وأن ال يدخل يف بنائه مريا حريرام ؛

وذلا ملا قرصت بهم انلفقة لم يستطيعوا إثما بناء ابليت؛ فريأخرجوا
منه احلجر ،فقد أخره ابل اري ومسلم عن اعئشة ريض اهلل عنها
( )2عمدة القارىء . 215/1
( )1فتح الباري . 444/3
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قالت  ( :سألت انل  عن اءدر أمن ابليت هو؟ قا نعم .قلريت:
فما هلم لم يدخلوه يف ابليت؟ قا  :إن قومريك قرصريت بهريم انلفقرية.
قلت :فما شأن بابه مرتفعا؟ قا  :فعل ذلك قومريك ؛ يلريدخلوا مرين
شريرياموا ويمنعريريوا مريرين شريرياموا ،ولريريوال أن قومريريك حريريديث عهريريدهم
باءاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل اءدر يف ابليريت  ،وأن

ألصق بابه باألر ) ( ).

واكنت العرب تمتن فيه عما سستحله يف ريريره ،فرياكن الرجريل
منهم لو ليق به قاتل أبيه أو أخيريه لريم يهجريه ،ولريم يعرير

هل حريىت

خيريريره منريريه ) (.وسسريريميه ماريري األصريريم؛ لسريريكون أصريريوات السريريالح
وقعقعته فيه .وملا أراد ثفار قريش قتل خبيب  أخرجريوه خرياره
( )

احلرم ؛ وذلك تعظيما للحرم.

( )2رواه البخاري يف صحيحه ،573/2ح ،1507واللفظ له  ،ومسلم يف صحيحه  ، 172/2ح
. 1333
( )3جامع البيان . 341/2، 534/1
( )1رواه البخاري يف صحيحه  ،1108/3ح . 2880
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املبحث الساب  :من أحاكم احلرم

جعل اهلل سبحانه وتعاى ابليت احلرام ميابرية للنرياس وأمنريا ،
وأخ رسو اهلل  أن اهلل رشف مكة  ،وعظمها  ،وحرمها  ،منريذ
خلق اهلل السموات واألر

 ،وخص اهلل سبحانه وتعاى هذا ابلريس

خبصائص وأحاكم لم يشرتك معه فيها ريره ،وهذه األحاكم خمتلفة:
-52-

فمنها ما يتعلق بليان حرمته ورشفه  ،فقريد بريني انلري  أن
اهلل حرم مكة يوم خلريق السريموات واألر

ثمريا روى ذلريك أهريل

الصحاح والسنن ،ومن ذلك قوهل  (: إن اهلل حرم مكة يوم خلريق

السماوات  ،واألر

ف

حرام ثرام اهلل إى يوم القيامة  ،لريم حتريل

ألحد قبي  ،وال حتل ألحد بعدي  ،ولم حتلل يل إال ساعة من ادلهر
 ،ال ينفر صرييدها  ،وال يعضريد شريوكها وال خيريتىل خالهريا وال حتريل
لقطتها إال ملنشد).

()

وأخره ابل رياري عرين عكرمرية عرين ابرين عبرياس ريض اهلل
عنهما أن انل  قا  (:إن اهلل حرم مكة فلم حتل ألحد قبي  ،وال
حتل ألحد بعدي  ،وإنما أحلت يل ساعة من نهار  ،ال خيتىل خالها ،

وال يعضريريد شريريجرها  ،وال ينفريرير صريرييدها  ،وال تلريريتقط لقطتهريريا إال
ملعرف).

()

( )1صحيح البخاري ،1517/4ح  ،4051صحيح مسلم  ، 181/2ح . 1353
( )1صحيح البخاري  ، 151/2ح .1737
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وقا رسو اهلل  (: إن إبراهيم حرم مكة وداع ألهلها  ،وإين
حرمت املدينة ثما حرم إبراهيم مكة وإين دعوت يف صاعها ومدها
بميل ما داع به إبراهيم ألهل مكة).

()

ويف احلديث األو  ،واثلاين أن اهلل حرم مكة وجعلها آمنة،
ويف احلديث اثلالث أن إبراهيم اخلليل عليه السالم هو اذلي حرم
مكة .فقد يتساء متسائل أو ما اكن احلرم آمنا قبل أن يسأ
إبراهيم ربه لريريه األمان؟.

فيقا  :املسألة حمل نظر واختالف  ،وقد أورد ابن جرير رمحه
اهلل األقوا يف ذلك  ،وذثر ديلل لك فريق  ،مم قا ( :والصريواب مرين
القو يف ذلك عندنا أن اهلل تعاى ذثريره جعريل مكرية حرمريا حريني
خلقها وأنشأها ،ثما أخ انل أنريه حرمهريا يريوم خلريق السريماوات

واألر

بغر حتريم منه هلريا ىلع لسريان أحريد مرين أنليائريه ورسريله،

ولكريرين بمنعريريه مريرين أرادهريريا بسريريوء ،وبدفعريريه عنهريريا مريرين اآلفريريات
والعقوبات ،وعن سرياثنيها مريا أحريل بغرهريا وريرير سرياثنيها مرين
انلقمات ،فلم يريز ذلريك أمرهريا حريىت بوأهريا اهلل إبريراهيم خليلريه ،

( )2صحيح مسلم  ، 111/2ح. 1310
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وأسكن بها أهله هاجر وودله إسماعيل ،فسأ حينئذ إبراهيم ربه
إجياب فر

حتريمها ىلع عباده ىلع لسانه؛ يلكريون ذلريك سرينة ملرين

بعده من خلقه يستنون بها فيها ،إذ اكن تعاى ذثره قد اختذه خليال

 ،وأخ ه أنه جاعله للناس إماما يقتريدى بريه ،فأجابريه ربريه إى مريا

سأهل ،وألزم عباده حينئذ فر حتريمه ىلع لسانه؛ فصريارت مكرية -
َ
بعد أن اكنت ممنوعة بمن اهلل إياها بغر إجياب اهلل فر االمتنريا

منها ىلع عباده ،وحمرمة بدف اهلل عنها بغر حتريمه إياها ىلع لسان
ً
أحد من رسله  -فرضا حتريمها ىلع خلقه ىلع لسان خليله إبراهيم
ً
عليريريه السريريالم ،وواجبريريا ىلع عبريرياده االمتنريريا مريرين اسريريتحالهلا،
واستحال صيدها وعضاهها ،بإجيابه االمتنريا مرين ذلريك؛ بريبال

إبراهيم رسالة اهلل إيلك بذلك إيلريه ؛ فذللريك أضرييف حتريمهريا إى

إبراهيم ،فقا رسريو اهلل :إن اهلل حريرم مكرية؛ ألن فرير

حتريمهريا

اذلي ألزم اهلل عباده ىلع وجه العبادة هل به ري دون اتلحريريم اذلي لريم
يز متعبدا هلا به ىلع وجه الالكء واحلفظ هلا قبل ذلريك ري اكن عرين
مسألة إبراهيم ربه إجياب فر

دون ريره) ( ) .

ذلك ىلع لسانه ،لزم العبرياد فرضريه

( )1جامع البيان .543/1
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وقا الشواكين رمحه اهلل بعد أن ذثر األحاديث الواردة يف ذلك
 ،وساق األقوا  (:وال تعار

بني هذه األحاديث؛ فإن إبراهيم عليه

السالم ملا بلغ أن اهلل حرمها ،وأنها لم تز حرما آمنا ،نسب إيله أنه
حرمها ،أي أظهر للناس حكم اهلل فيها ،وإى هذا اءم ذهب ابن

عطية وابن ثير ،وقا ابن جرير :إنها اكنت حراما ولريم يتعبريد اهلل
اخللق بذلك  ،حىت سريأهل إبريراهيم فحرمهريا وتعبريدهم بريذلك .والك

اءمعني حسن)

()

وقا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باه رمحه اهلل عند قريوهل
تعاى   :وإذ بوأنا إلبراهيم (:.... فاهلل جلريت قدرتريه أمرير نليريه
إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهرا هريذا ابليريت  ،وهكريذا مجيري والة

األمور جيب عليهم ذلك؛ وهلذا نبه انل  ىلع ذلك يوم فتح مكة
 ،وأخ أنه حرم آمن ،وأن اهلل حرمه يوم خلريق السريموات واألر ،
ولم حيرمه انلاس ).

()

( )1فتح القدير .208/1
( )2بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق  ،لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حبث منشور يف جملة
جممع الفقه اإلسالمي  ،السنة  ،18العد  10ص . 25 – 11النص يف ص 21
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ومنها مريا يتعلريق بعمارتريه احلسريية واملعنويرية بالعبريادة فيريه،
والطواف حوهل ،ومضاعفة احلسنات فيه .
فقد بني انل  عظيم أجر من بىن هلل ب تريا يف سريائر األر

فقا رسو اهلل (: من بىن هلل مسجدا  ،ولو ثمفحص قطاة ،بريىن

اهلل هل ب تا يف اءنة)( ) .فما بالك بعمارة املسجد احلرام اذلي جعله
اهلل ميابة للناس وأمنا ،ورش أن سشد الرحا إيله؛ طلبا ملضرياعفة

األجريرير فيريريه إذ يقريريو الرسريريو  (: ال سشريريد الرحريريا إال إى مالمريرية
مساجد :املسجد احلرام ،ومسجد الرسو  ،ومسجد األقىص)

()

.
وبني انل  مضاعفة الصالة فيه فقا  (:صالة يف مسجدي

أفضل من ألف صريالة فيمريا سريواه إال املسريجد احلريرام  ،وصريالة يف

املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه)( ).

( )3صحيح ابن حبان ج 4:ص 410:وأخرجه ابن خزمية يف صحيحه  ،218/2وابن ماجنه يف
سننه  ،243/1والترمذي يف سننه  ،134/2والبيهقي يف السنن الكربى .437/2
( )1رواه البخاري يف صحيحه  ،318/1ح  ،1132ومسلم يف صحيحه  ،1014/2ح .1311
( )2رواه امحد يف مسنده  ،420/2والبخاري يف صنحيحه ،318/1 ،ح  1133ومسنلم يف
صحيحه ،1012/2ح  ،1314وابن ماجه يف سننه  ،451/1واللفظ له ،وعبد الرزاق يف مصنفه
. ،451/8
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وأخ ابن عمر  عن األجور املرتتبة ىلع الطريواف بابليريت
حينما سأهل وادل عبد اهلل ابن عبيد بن عمر بقوهل البن عمر :إنريك
لزتاحم ىلع هذين الركنني فقا ابرين عمرير :إن أفعريل فريإين سريمعت
رسو اهلل  يقو ( :مسحهما حيط اخلطايا .وسريمعته يقريو  :مرين
طاف بابليت لم يرف قريدما  ،ولريم يضري إال ثتريب اهلل هل حسرينة ،
وحيط عنه خطيئة  ،وكتب هل درجة .وسريمعته يقريو  :مرين أحىصري

أسبواع اكن ثعتق رقبة  ،قريا يوسريف يف حدييريه  :ورفعريت هل بهريا

درجة) ( ) .

ومنهريريا مريريا يتعلريريق بتطهريريره وتهيعتريريه للمتعبريريدين والطريريائفني
والقريريائمني والركريري السريريجود ،قريريا تعريرياى  :وعهريريدنا إى إبريريراهيم
وإسماعيل أن طهرا ب

للطائفني والعاثفني والرك السريجود.) ( 

وقا تعاى :وإذ بوأنا إلبراهيم ماكن ابليريت أن ال سدريك يب شري ئا
وطهر ب

للطائفني والقائمني والرك السجود .) ( وقريا تعرياى:

وهلل ىلع انلاس حج ابليت من استطا إيله سليال . ) ( 

( )3صحيح ابن خزمية ج 4:ص.227:
( )1سورة البقرة اآلية.125
( )2سورة احلج اآلية .21
( )3سورة آل عمران اآلية .17
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ومنها ما يتعلق ثمايته مرين أن يقربريه مدريك ،أو جيريوس يف
أرضه اكفر .قا تعاى  :إنما املدكون جنريس فريال يقربريوا املسريجد

احلرام بعد اعمهم هذا. ) (

وأمر انل  أال حيج ابليريت مدريك ،فقريد قريا أبريو هريريرة
ّ
(:بعيين أبو بكر الصديق يف احلجة ال أمره عليها رسريو اهلل 
قبل حجة الودا يف رهط يؤذنون يف انلاس يوم انلحر  :ال حيج بعريد

العام مدك).

()

وسأ رجل

بن أيب طالب  بأي يشء بعيريت يف احلجرية؟

قا  ( :بعيت بأرب  :ال يدخل اءنة إال نفريس مؤمنرية ،وال يطريوف
بابليت عريان ،وال جيتم مؤمن واكفر يف املسجد احلرام بعد اعمهم

هذا ،ومن اكن ب نه وبني انل  عهد فعهده إى مدتريه ،ومرين لريم
( )

يكن هل عهد فأجله أربعة أشهر).

وقريريا الشريريافيع رمحريريه اهلل :قريريا اهلل تبريريارك وتعريرياى :إنمريريا

املدكون جنس اآليرية ،قريا  :فسريمعت بعريض أهريل العلريم يقريو :
( )4سورة التوبة اآلية 28
( )5رواه البخاري ،1701/4ح  ،4378ومسلم واللفظ له  ،182/2ح .1347
( )1أخرجه احلاكم يف املستدرك  .54/3وقال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.
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املسجد احلرام :احلرم .وبلغريين أن رسريو اهلل  قريا  ( :ال ينريبي
ملسلم أن يؤدي اخلراه ،وال ملدك أن يدخل احلرم) .قا  :وسريمعت
عددا من أهل العلم باملغاهي يروون أنه اكن يف رسالة انلري  :ال

جيتم مسلم ومدك يف احلرم بعد اعمهم هذا ،فإن سأ أحريد ممرين
تؤخذ منه اءزية أن يعطيها وجيريري عليريه احلكريم ىلع أن يريرتك
يدخل احلرم ثا فل س لإلمام أن يقبل منه ىلع ذلك ش ئا ،وال أن
يد مداك يطأ احلرم ثا من احلاالت طب با اكن أو صانعا بنيانريا

أو ريره؛ تلحريم اهلل عز وجريل دخريو املدريكني املسريجد احلريرام،
وبعده حتريم رسريوهل ذلريك ،وإن سريأ مرين تؤخريذ منريه اءزيرية أن
يعطيها وجيري عليه احلكم ىلع أن يسكن احلجاه لم يكن ذلك

هل ،واحلجاه مكة).

()

وقا  -أيضا  : -وال بأس أن يليت املدريك يف لك مسريجد إال
املسجد احلرام  ،فإن اهلل عز وجل يقو  :إنما املدكون جنس فريال
يقربوا املسجد احلرام بعد اعمهم هذا  فال ينبي ملدك أن يدخل

( )2األم ج 4:ص177:
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احلرم ثا ( ) .وبني شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحريه اهلل  -أن هريذا
احلكم يدخل فيه الاكفر الومين والكتايب ومجي الكفار ( ).

قا ابن قدامة ري رمحه اهلل ري مب نا ما خيتص به احلرم عن سائر

احلجاه (:وخيالف احلجاه؛ ألن اهلل تعرياى منري منريه ،مري إذنريه يف
احلجاه ،فإن هذه اآلية نزلت  ،وايلهود خبي واملدينة وريرهمريا مرين
احلجاه ،ولم يمنعوا من اإلقامة به ،وأو من أجالهم عمر ريض اهلل

عنه ،وألن احلرم أرشف ؛ تلعلق النسك به ،وحيرم صيده ،وشريجره،
وامللتىجء إيله ،فال يقاس عليه ،فإن أراد اكفرير ادلخريو إيلريه منري
منه ،فإن اكنت معه مرة أو جتارة خره إيله من يشريرتي منريه ،ولريم
يرتك هو يدخل ،وإن اكن رسريوال إى إمريام برياحلرم خريره إيلريه مرين

يسم رساتله  ،ويبلغها إياه ،فإن قريا  :ال بريد يل مرين لقرياء اإلمريام،

واكنت املصلحة يف ذلك؛ خره إيله اإلمام ،ولم يأذن هل يف ادلخريو ،
فإن دخل احلرم اعملا باملن عزر ،وإن دخل جاهال ن

( )1األم  ،54/1وانظر اجملموع .118/2
( )2انظر اجلواب الصحيح ملن بدل ين املسيح .111/3

-11-

وهريدد ،فريإن

مر

باحلرم أو مريات أخريره  ،ولريم يريدفن بريه ؛ ألن حرمرية احلريرم
()

أعظم).

ومنها ما يتعلق بأمن ومحاية من حل فيه مرين آديم أو حيريوان

أو طر أو شجر وحتريريم االعتريداء عليريه .قريا تعرياى وإذ جعلنريا

ابليت ميابة للناس وأمنريا ) ( .وكريذلك مريا جرياءت بريه األحاديريث
الصحيحة والرصحية عن رسو اهلل  ال حترم أن يسفك فيريه دم
حرام  ،أو أن يقتل فيه صيد  ،أو يعضد فيه شجر.

( )

ومج اإلمام انلووي ري رمحه اهلل تعاى ري يف املجمو األحاكم
ال خيالف احلرم فيها ريره من ابلالد  ،وأوصلها إى سبعة عد
حكما  ،فقا  ( :املسألة السادسة :يف األحاكم ال

فيها ريره من ابلالد  ،ويه ثيرة نذثر منها أطرافا:

( )3املغين ج 1:ص.287 -281:
( )1سورة البقرة اآلية . 125
( )2سبق ذكر بعض هذه األحا يث  ،فال حاجة لتكرارها خوفا من اإلطالة .
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خيالف احلرم

أحدها :أنه ينبي أن ال يدخله أحد إال بإحرام  ،وهل ذلك
واجب أم مستحب ؟ فيه خالف .وختمها بقوهل  :الساب عد  :ال
جيوه إحرام املقيم يف احلرم باحلج خارجه)( ) .

املبحث اثلامن :
جناسة املدك ثما وردت يف القرآن الكريم

جاء القرآن رصحيا يف وصف املدكني بانلجاسة ،قا تعاى:

إنما املدكون جنس . ) ( فما املراد بانلجس املذثور يف هذه اآليرية؟

وما سلبه؟.

وقبل اخلو

يف املراد الديع من هذا الوصف ،حيسن بنريا أن

ننظر يف معىن انلجس عند أهل اللغة .
( )3اجملموع ج 7:ص388:
( )1سورة التوبة /اآلية . 28
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انلجس :ضد الطاهر ،وانلجس :القريذر مرين انلرياس ومرين لك
يشء قذرته .و جنس اليشء بالكرس ينجس جنسا فهو جنس ،ورجل
جنريس و جنَريس ،واءمري أجنرياس ،وقيريل :انلجريس يكريون للواحريريد
ِ
واالمنني واءم واملؤنث بلفظ واحد  ،يقا  :رجل جنس ،ورجريالن

جنس ،وقوم جنس ،قريا اهلل تعرياى :إنمريا املدريكون جنريس  فريإذا
ثرسوا منوا ومجعوا وأنيوا ،فقالوا :أجناس وجنسة .وقا الفراء :جنريس

ال جيم  ،وال يؤنث .وقا أبو اهلييم يف قوهل  ( :إنما املدكون جنس
) أي أجنريرياس أخبريريانل ،يف احلريريديث أن انل ري اكن إذا دخريريل اخلريريالء
قا (:امهلل إين أعوذ بك من انلجس الرجس اخلبيث امل بث)

()

يقو الفروه أبادي يف قاموسه  (:انلجس بريالفتح وبالكرسري

وباتلحريك وككتف وعضد ضريد الطرياهر ،وقريد جنريس ثسريم ... ،
وتنجس فعل فعال خيره به عن انلجاسة)( ).
ويقو القايض عيريا

 -رمحريه اهلل  -يف مشريارق األنريوار يف

مادة ( ن ه س ) (:قوهل  :إن املؤمن ال ينجس  ،بضم اءرييم مريالي ،
وبفتحها – أيضا – والرجس :انلجس  ،يقا  :جنس وجنس بفتحهما
( )1لسان العرب  ،221/1ما ة جنس .
( )2القاموس احمليط  ،ما ة جنس .
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للواحد واالمنني واءم واذلثر واألنىث  ،قاهل الكسايئ  ،وقا ريره :
إنما يقا بفتحهما  ،فإذا أتبعته رجس قلت بالوجه اآلخرير بكرسري
( ).

انلون وسكون اءيم وانلجس لك مستقذر)

ب نما أورد أبو السعادات مادة (ن ) حيث تضمنت هذه املادة
معىن مقاربا ملعىن انلجس .وقا  (:فيها [ أي يف هذه املادة] (ما بريا
دعوى اءاهلية دعوها فإنها منتنة) .أي مذمومة يف الد  ،جمتنبة
مكروهة ثما جيتنب اليشء انل  .... ،ومنريه حريديث بريدر (لريو اكن
املطعم بن عدي حيا فلكمين يف هريؤالء انلتريىن ألطلقريتهم هل) يعريين
أسارى بدر  ،واحدهم ن

ثزمن وهمىن؛ سماهم نتريىن لكفريرهم ،

ثقوهل تعاى (:إنما املدكون جنس)( ) .وقا الراريريب األصريفهاين يف
مفرداته  (:جنس  :انلجاسرية القريذارة وذلريك رضبريان :رضب يريدرك

باحلاسريرية .ورضب يريريدرك بابلصريريرة ،واثلريرياين وصريريف اهلل تعريرياى بريريه
( )

املدكني  ،فقا  (:إنما املدكون جنس).

( )3مشارق األنوار ج 2:ص. 5،4ما ة جنس .
( )1النهاية يف غريب األثر  ،13/5ما ة ننت .
( )2املفر ات ص  ،483ما ة جنس .
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أما املعريىن املريراد بريانلجس يف هريذه اآليرية فقريد اختلريف فيريه
املفرسون ىلع قولني :
القو األو  :أنها جناسة معنوية

()

ج
نفسريانية؛ ألنهريم جينبريون

وال يغتسلون  .وهذا قو مجهريور السريلف واخللريف  ،ومرينهم أئمرية

املذاهب األربعة ؛ ألن اهلل أحل طعريامهم  ،ومبريت عرين انلري  يف
ذلك من فعله وقوهل ما يفيد عدم جناسة ذواتهم  ،فأكل يف آن ريتهم ،

ورشب منها  ،وتوضأ فيها  ،وأنزهلم يف مسجده ( ) .

وقا ابن اعشور عند تفسرير هريذه اآليرية(:فاملدريك جنريس
ألجل عقيدة إرشاثه ،وقد يكون جسده نظيفا مطيبا ال يسريتقذر،
وقد يكون م ذلك مستقذر اءسد ملط ا بانلجاسات؛ ألن دينه

ال يطلب منه اتلطهر ،ولكن تنظفهم خيتلف برياختالف عوائريدهم
وب ئريتهم  ،واملقصريريود مريرين هريريذا الوصريف هلريريم يف اإلسريريالم حتقريريرهم
وتبعيدهم عرين جمريام اخلرير ،وال شريك أن خبامرية االعتقرياد أدىن

( )3النجاسة املعنوية :هي اعتبار صاحب وصف من األوصاف مُحقرا متجنبا من النناس  ،فنال
يكون أهال لفضل ما ام متلبسا بالصفة اليت جعلته كذلك .تفسري التحرير والتنوير . 110/10
( )4انظر فتح القدير  ،311/2وجامع البيان  ،317/11والدر املنثور  ،301/7ومفاتيح الغينب
20/11ن.21
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بصاحبها إى اتلحقر من قذارة اذلات ،وذللريك أوجريب الغسريل ىلع
املدك إذا أسريلم؛ اخنريالاع عرين تلريك القريذارة املعنويرية بالطهريارة
احلسية إلهالة خبامة نفسه)

( ).

وقريريا الشريرييخ عبريريد الريريرمحن السريريعدي  -رمحريريه اهلل  (: -وأي
جناسة أبلغ ممن اكن يعبد م اهلل آهلة ال تنفري وال تاري ،وال تغريين
عنه ش ئا؟! وأعماهلم ما بني حماربة هلل ،وصد عن سليل اهلل ،ونرص
للباطريريل ،ورد للحريريق ،وعمريريل بالفسريرياد يف األر

فعليكم أن تطهروا أرشف ابليوت وأطهرها منهم)

ال يف الصريريالح؛

()

القو اثلاين  :أنها جناسة ذاتية  ،ثمريا ذهريب إى ذلريك بعريض

الظاهرية والزيدية ،وهو مروي عن احلسن ابلرصي ( )  .وقريد نرصري

هذا القو الراهي يف تفسره .

وال شك أن القو األو هو اذلي تنرصه األدلة .

( )1تفسري التحرير والتنوير.110/10
( )2تيسري الكرمي الرمحن .333
( )1فتح القدير  ،311/2ومفاتيح الغيب  ،21/11وجامع البيان  ،318/11والدر املنثور
.301-308/7
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ً
وإذا مبت أن املدك جنس جناسة معنوية  ،فهل جيوه هل دخو
املسجد احلرام ،وسائر املساجد ،وابلالد اإلسالمية أو ال؟
اختلف الفقهاء يف دخو الكفار املسجد احلريرام وريريره مرين

املساجد وبالد اإلسالم ،وقد خلريص اإلمريام ابلغريوي  -رمحريه اهلل -
ّ
أقوا الفقهاء ،وبني أن بالد اإلسالم يف حق الكفريار مالمرية أقسريام،
ونقل عنه ذلك حممد رشيد رضا يف تفسره ،وهذه األقسام يه:
القسم األو  :احلرم  ،فال جيوه لاكفر أن يدخله ثا ذميا اكن
أو مستأمنا؛ لظاهر اآلية ،وبه قا مالك والشافيع وأمحدّ ،
وجوه أبو
حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخو احلرم.
القسم اثلاين :احلجاه  ،وحده مريا بريني ايلمامرية وايلمرين وجنريد

واملدينة الديفة ،وقريا اللكري  :حريد احلجرياه مريا بريني جريبي يطء
وطريق العراق ري فيجوه للاكفر دخو أر

احلجاه باإلذن ،ولكن

ال يقيمون فيها أكت من مقام املسافر  ،وهو مالمة أيام.
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القسم اثلالث :سائر بالد اإلسريالم  ،فيجريوه للاكفرير أن يقرييم
فيها بعهريد وأمريان وذمرية؛ ولكرين ال يريدخلون املسرياجد إال بريإذن
املسلم.

()

وبناء ىلع ذلك  ،فسواء اكن املدريك جنسريا جناسرية معنويرية أم
ذاتيريرية فيجريريب منعريريه مريرين دخريريو احلريريرم؛ وذلا أمريرير اهلل إبريريراهيم،
وإسماعيل عليهما السريالم أن يطهريرا ب تريه للطريائفني والعرياثفني

والرك ري السريريجود ،فقريريا سريريبحانه وتعريرياى :وعهريريدنا إى إبريريراهيم
وإسماعيل أن طهرا ب

للطائفني والعاثفني والرك السريجود .وإذ

قا إبراهيم رب اجعل هذا بسا آمنا وارهق أهله مرين اثلمريرات مرين
آمن منهم باهلل وايلوم اآلخرير قريا ومرين كفرير فأمتعريه قلرييال مريم

أضطره إى عذاب انلار وبعس املصر .) ( واألمر باتلطهر يقتيضري
املنريري ممريريا ينجسريريه أو يدنسريريه ،وال شريريك أن أعظريريم مريريا تريريدنس بريريه
املقدسريريات هريريو وقريريو الكفريرير فيهريريا ،وتريريردد الكفريريار يف جنباتهريريا،

وانتصاب األومان واألصنام يف عرصاتها.

( )1تفسري املنار.271-275/10
( )2سورة البقرة اآليتان . 121،125
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بل قد جاء انل

رصحيا للمريؤمنني بريأن يمنعريوا الكفريار مرين

القرب منها فضال عن دخوهلا  ،والرتدد يف عرصاتها ،وعلل ابلرياري
جل منامه ذلك بما يي :
األو  :أنهم ثفار  ،والكفر يف حد ذاته موجب للحرمان من
عمارة املساجد ،سواء اكنت عمارة حسية أو معنوية؛ قريا تعرياى:
ما اكن للمدكني أن يعمروا مساجد اهلل  ) ( ؛ ألنها مساجد اهلل ،

فال حق لغر اهلل فيها .

اثلاين  :أن هذه املواطن واملقدسات واحلرمريات أقيمريت لعبريادة
اهلل وحده  ،وأقام إبراهيم اخلليل عليه السريالم أو مسريجد ري وهريو
الكعبة ري عنوانا ىلع اتلوحيد  ،وإعالنا به ،ثما قريا تعرياى :إن أو

بيت وض للناس لذلي ببكرية مبرياراك ، ) ( فريال حريق لغرير املسريلم

باالقرتاب منها أو املرور فيها فضال عن أن يتعبد فيها.
( )

اثلالريريث  :أنهريريم يشريريهدون ىلع أنفسريريهم بريريالكفر

يف حريرياهلم

ومقريرياهلم ،فكيريريف م ري شريريهادتهم ىلع أنفسريريهم بريريالكفر يطمعريريون
( )1سورة التوبة  /اآلية . 17
( )2سورة آل عمران  /اآلية .11
( )1ذكر العلماء يف تفسري هذه الشها ة وجوها منها :
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بالقرب من املقدسات ،ومن مواض عبادة اهلل ،ومشاركة املريؤمنني
باهلل يف مواض العبادة ؟ .يقو الشيخ عبد الرمحن السعدي  -رمحه
اهلل  ( : -فإذا اكنوا شاهدين ىلع أنفسريهم بريالكفر وعريدم اإليمريان
ّ
اذلي هو رش لقبو األعما  ،فكيف يزعمون أنهم عمار مسرياجد
( ).

اهلل ،واألصل منهم مفقود ،واألعما منهم باطلة ؟!)

الراب  :أن املدكني جنس فال يكونون أهال دلخو احلرم مريا

داموا متصفني بهذه الصفة ال تللسوا بها يف طوعهم واختيارهم

()

.
1ن أهنم أقروا على أنفسهم بعبا ة األوثان  ،وتكذيب القرآن  ،وإنكار نبوة نبينا حممد  ، وكل
ذلك كفر ،ومن شهد على نفسه بذلك فقد شهد عليها بالكفر.
2ن أن اليهو ي إذا قيل له :من أنت ؟ قال :يهو ي  ،وكذا النصراين إذا قيل له :من أنت؟ قنال
نصراين ،والوثين إذا قيل له :من أنت ؟ قال :وثين .
 3ن أن الغالة منهم كانوا يقولون :كفرنا بدين حممد وبالقرآن .
4ن أهنم كانوا يطوفون بالبيت :وهم عراة  ،وكلما طافوا شوطا سجدوا لألصنام  ،فهذا شنها ة
منهم على أنفسهم بالشرك.
 5ن أهنم كانوا يقولون يف التلبية :لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك متلكه وما ملك .
1ن شها هتم على الرسول  بالكفر  ،ورميه بالسحر ،ووصفه باجلنون .انظر التفسنري الكنبري
للرازي  ،1/11وجامع البيان  ،375/11وتفسري القرآن العظيم . 340 /2
( )2تيسري الكرمي الرمحن ،ص .331
( )1انظر تفسري التحرير والتنوير  ،البن عاشور  ،140-131/1وجامع البيان ،374/11وتفسري
القرآن العظيم  ،340/2ومفاتيح الغيب . 10/15
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وقا اءصرياص يف أحرياكم القريرآن عنريد قريوهل تعرياى  :إنمريا
املدكون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد اعمهم هذا : إطالق
اسم انلجس ىلع املدريك مرين جهرية أن الدريك اذلي يعتقريده جيريب
اجتنابه  ،ثما جيب اجتناب انلجاسريات واألقريذار؛ فذللريك سريماهم

جنسا ،وانلجاسة يف الد تنرصف ىلع وجهريني  ،أحريدهما :جناسرية
األعيان ،واآلخر :جناسة اذلنوب ،وكذلك الريرجس والرجريز ينرصريف
ىلع هذين الوجهني يف الد  ،قا اهلل تعاى :إنما اخلمرير وامل رسري
واألنصاب واألهالم رجس من عمل الشيطان ،) (وقريا يف وصريف

املنافقني  :سيحلفون باهلل لكم إذا انقلبتم إيلهم تلعرضوا عرينهم
فأعرضريريوا عريرينهم إنهريريم رجريريس ) (فسريريماهم رجسريريا  ،ثمريريا سريريى

املدكني جنسا)( ).

وقا الشواكين  -رمحه اهلل  -عند قوهل تعاى  :فال يقربوا
املسجد احلرام  قا ( :الفاء للتفري  ،فعدم قربانهم للمسجد

( )2سورة املائدة اآلية . 10
( )3سورة التوبة اآلية. 15
( )4أحكام القرآن للجصاص .278/4
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احلرام متفر ىلع جناستهم ،واملراد باملسجد احلرام  :مجي احلرم،
وروي ذلك عن عطاء  ،فيمنعون عنده من مجي احلرم).

( )1فتح القدير .311/2
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()

املبحث اتلاس :
جناسة املدك ثما وردت يف العهد القديم والعهد
اءديد

حيسريرين بنريريا قبريريل أن نسريريتعر

نصريريوص العهريريدين ري القريريديم

واءديد ري أن ننظر ماذا قا قاموس الكتاب املقدس عن انلجاسة،
فقد ورد حتت مادة جنس  :جناسة  :خصص جريزء ثبرير مرين العهريد
القديم تلليان موقف الديعة مرين انلجاسرية .مريم رسد مواقري هريذه
انلصوص ،وقا بعدها( :أما جناسة القلب ف
()

من القلب  ،وتمتد إى الفكر والضمر).

اخلطيئة ،ويه تنريتج

وحينما تتاب مواق هريذه انلصريوص جتريد أن نصوصريا ثيريرة
تصم أصنافا من اللد بانلجاسة ،ثما تريذثر أن
وردت يف العهدين ِ
ّ
ّ
اإلنسان انلجس ينجس املاكن اذلي حيل فيريه ،بريل يرينجس الزمريان
( )1قاموس الكتاب املقدس  ،ما ة جنس .
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اذلي يع ش فيه ،وجاء يف بعضها رضورة نيف اإلنسريان انلجريس إى
خاره املدينة ال يع ش فيها الطاهرون ،ثمريا جرياء يف بعضريها إن
اخلطيئة تمتد يف ذرية املذنب ويتوارمها أبنامه.
فقد تضريمنت نصريوص العهريدين أن عبريادة األصرينام ترينجس
صاحبها ،ثقو حزقيا ( :وقلت ألبنائهم يف ال يرية :ال سسريلكوا يف
()

فرائض آبائكم ،وال حتفظوا أحاكمهم ،وال تتنجسوا بأصنامهم).

ويف سفر حزقيا ري أيضا ري ورد أن الكهنة ( ) خالفوا الدرييعة،
ولم يفرقوا بني احلال واحلرام ،وال بريني انلجريس والطرياهر ،حيريث
يقو ( :ثهنتها خالفوا رشيع  ،وجنسريوا أقريدا

 ،لريم يمريبوا بريني

املقدس واملحلل ،ولم يعلموا الفرق بني انلجس والطرياهر ،وحجبريوا

عيونهم عن سريبو؛؛ فتدنسريت يف وسريطهم) ) (.ويف سريفر صريفنيا:
()

(ثهنتها جنسوا القدس ،خالفوا الديعة).

( )1حزقيال.18 :20
( )2الكاهن  :هو الشخص املخصص لتقدمي الذبائح .قاموس الكتاب املقدس  ،ما ة كهن .
( )3حزقيال .21 :22
( )4صفنيا .4 :3
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فيف هذا انلص ذثر أن خماليف الديعة جنسوا املاكن والزمان،
ويف انلص اتلريايل أن الكهنرية أكريتوا مرين اخليانرية ،وشريابهوا األمريم
األخرى يف ضالهلا ( :حىت إن مجي رمساء الكهنة والشعب أكريتوا
من اخليانة حسب لك رجاسريات األمريم ،وجنسريوا بيريت الريرب اذلي

قدسه يف أورشليم).

()

بل جاءت نصوص تعت الشعوب األخريرى جنسرية  ،وترينجس

ابليت املقدس ،ثما يف سفر حزقيا  ( :يكفيكم لك رجاسرياتكم
 يا بيت إرسائيل  -بإدخريالكم أبنرياء الغريريب الغلريف القلريوب،الغلف اللحم؛ يلكونوا يف مقد

 ،فينجسوا ب ).

()

ولريريم تقترصريري هريريذه انلصريريوص ىلع وصريريم املدريريك أو الاكفريرير

بانلجاسة ،بل جنريد نصوصريا مرين نصريوص العهريد القريديم ري تصريف

املذنب بانلجس  ،ثما ورد ذلك يف حزقيا ( )  ،ويف سفر االويني( :
وال تقرتب إى امرأة يف جناسة طميها؛ تلكشف عورتهريا ،وال جتعريل
م امرأة صاحبك مضجعك لريزر  ،فتترينجس بهريا ...وال تضرياج

( )5أخبار األيام الثاين.14 :31
( )1حزقيال.8 :44
( )2حزقيال . 13،7 :8
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ذثرا مضاجعة امرأة؛ إنه رجس ...بكل هذه ال تنجسوا؛ ألنه بكل
هذه قد تنجس الشعوب اذلين أنا طاردهم من أمامك).

()

ويف سفر العدد ورد اتلحذير ،من الريز واعتبريار مرين يقرتفريه

جنسا( :ولكم الرب مريوىس قريائال  :لكريم بريين إرسائيريل وقريل هلريم  :إذا
هاريت امرأة رجل  ،وخانته خيانة  ،واضطج معها رجل اضريطجا
()

هر  ،وأخىف ذلك عن عيين رجلها  ،واسترتت  ،ويه جنسة) .

ويف سفر اتلثنية ورد حتريم دخو اخليصري وابرين الريز حريىت
ّ
اءيل العارش يف اءماعة ايلهودية  (:ال يريدخل خميصري بريالر أو
جمبوب يف مجاعة الريرب ،ال يريدخل ابرين ه يف مجاعرية الريرب حريىت

اءيريريل العريريارش ،ال يريريدخل منريريه أحريريد يف مجاعريرية الريريرب ،ال يريريدخل

عمو ( ) وال موآيب( ) يف مجاعة الرب حىت اءيل العارش ،ال يريدخل
منهم أحد يف مجاعة الرب إى األبد).

()

( )3االويني . 24.11 :18
( )4العد . 11 – 14 : 5
( )1هم نسل بن عمّي بن لوط يقال هلم بنو عمون  .معجم الكتاب املقدس  ،ص .140
( )2هم نسل موآب ويقال هلم املوآبيني  .معجم الكتاب املقدس  ،ص .127
( )3التثنية . 3-1 :23
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فهذا انلص تضمن حتريم دخو اخليص واملجبوب وابن الريز
يف اءماعة ايلهوديرية ،بريل حريرم – حتريمريا أبريديا – دخريو شريعوب
بأكملها يف هذه اءماعة .وال تظرين أن هريذا انلريص يقدسريه ايلهريود
فقط  ،بل انلصارى تعتقد حجيرية ثتريب العهريد القريديم ثمريا هريو
معروف ،وتغايل فيها األصويلة املسيحية املعارصة إذ تعتقريد تييريه
()

الكتاب املقدس من اخلطأ وأن نصوصه ثتبت بإهلام.

ثما جند يف نصوص العهد اءديد ميريل ذلريك ،فقريد جرياء يف
سفر مىت ( :وأما ما خيره من الفم فمن القلب يصدر؛ وذاك ينجس
اإلنسان ؛ ألن من القلريب ختريره أفرياكر رشيريرة :قتريل ،ه  ،فسريق،
رسقة ،شهادة هور ،جتديف ،هذه يه ال تنجس اإلنسان).

()

وانلجاسة ل ست وقفا ىلع األجساد  ،بل وصفت األرواح
بانلجاسة ،فقد ذثر سفر هكريا الوعيد بالقضاء ىلع األرواح

انلجسة حيث يقو  (:وأهيل الروح انلجس).
( )4انظر األصولية اإلجنيلية ص  38وما بعدها .
( )1مىت . 20 -18 :15
( )2زكريا .2 :13
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( )

بل تتعدى األجساد واألرواح واألحياء تلصل إى األموات،
حيث ذثر اإلجنيي مىت جناسة امليت يف ق ه (:ألنكم سشبهون
قبورا مبيضة تظهر من خاره مجيلة ،ويه يف داخل مملوءة عظام

أموات ولك جناسة).

()

وهذه اآلمام ال تقترص جناستها ىلع مرتكبيها  ،بريل تتجرياوه
ذلك إى أن تنجس املاكن اذلي حيل فيه املذنب  ،ثما جرياء يف سريفر

نميا( :اذثرهم يا إل ؛ ألنهم جنسوا الكهنوت) ) (.وذلا ورد انلريص
عندهم ىلع رضورة إخراه املذنب من املحلة ؛ ئلال ينجسريها  ،ثمريا
يف سفر العدد (:ولكم الرب موىس قائال  :أوص بين إرسائيل أن ينفوا
من املحلة لك أبرص ،ولك ذي سيل ،ولك متنجس  ،اذلثرير واألنريىث
( )

ينفون إى خاره املحلة تنفونهم؛ لكيال ينجسوا حمالتهم).

ويالحظ ابلاحث أن هذا انلص تضريمن إخريراه األبريرص مرين
املحلة؛ ئلال ينجس األر  ،وال ص أمر خاره عن قدرة اإلنسريان،

( )3مىت .27 :23
( )4حنميا.21 :13 :
( )1العد . 4 – 1 :5
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وال حيلة هل يف دفعه ،وال يتسبب اإلنسان يف جلبه نلفسه؛ ولكنها
انلصوص املحرفة  ،والعبث اللدي املحض .
وإذا رأينا ري فيما مر معنا ري أن الدك واذلنب ينجس صاحبه ،
ال حيل فيها ،فهو  -أيضا  -يرينجس الزمريان اذلي

وينجس األر

يتقلب فيه ،فيف سفر نميا أن العمل يوم السبت يدنس ايلوم حيث
يقو ( :ف اصمت عظماء يهوذا  ،وقلت هلم :ما هريذا األمرير القبرييح
اذلي تعملونه ،وتدنسون يوم السبت ؟ ).

()

ثما جاء الرترييب يف حفظ السبت ،وعدم تنج سه مرين قريو
إشعياء ( :احلافظ السبت؛ ئلال ينجسه).

()

وأيضا فريإن عبريادة األصرينام تريدنس الزمريان (:ألنهريم رفضريوا
أحاكيم ،ولم يسلكوا فرائيض ،بل جنسوا سبو؛ ؛ ألن قلريبهم ذهريب
( )

وراء أصنامهم).

( )2حنميا . 17 : 13
( )3إشعياء .2 : 51
( )1حزقيال . 17 : 20
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املبحث العارش:
من رير املسلمني من دخو احلرم
-81-

ثيرا ما يرتدد يف وسائل اإلعريالم ،ويف املريؤتمرات الصريحفية،
ويف مواق الشبكة العنكبوتية التسامالت اتلايلة:
حيرم اإلسالم ىلع رير املسلمني دخو مكة ،وكريذلك دخريو
املدينة؛ ويعلل ذلك بأن رير املسلم جنس.

ً
ً
أل س هذا ديلال قاطعريا ىلع احتقريار املسريلم لغريره مرين بريين

اللد؟ .
أل س هذا من االعتداء ىلع حقوق اإلنسان وكرامته؟ .
أل س هذا من االعتداء ىلع حق املعاملرية بامليريل؟ واملسريلمون
يدخلون معابد ومقدسات رير املسلمني ؟ .
أل ست مكة بيت اهلل ؟ .
أل س اهلل رب اءمي ؟ .
ملاذا حيتكر املسلمون بيت اهلل ألنفسهم دون ريرهم ؟ ؟ .
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وهذه التسامالت والشبه لكها واهيرية ،بريل يه أوم مرين بيريت
العنكبوت ،ثما سري تلني لريك فيمريا بعريد ،ولعريل مرين املناسريب أن
تكون اإلجابرية ىلع هريذه التسريامالت جمملرية؛ ألن إجابرية بعضريها

متعلقة باإلجابة ىلع بعضها اآلخر ،وئلال يمل القارىء من تكريرار
األدلة  ،وتردد احلجج.
فأقو مستعينا باهلل  :إن اهلل سبحانه وتعرياى رش الدريائ ،

وأنز الكتب ،وأرسل الرسل؛ من أجل أن يرتيق اءرينس اإلنسرياين،
ويبلغ ثماهل املنشود ،فريأ الاكفرير إال أن يظلريم نفسريه ،ويدنسريها،
ويوبقها بالكفر واملعايل ،ويمنعها حقها الفطري  ،وهو عبادة اهلل
ّ
ّ
وحده ،فأ أن يعبدها هلل  ،وعبدها لغره ،مم يطالب أن يسوى ب نه
وبني من يعبد اهلل ،الك فال يستوي املؤمن والاكفر ،ثمريا ال يسريتوي

اخلبيث والطيب .
وأما بيان هيف هذه املطابلة ،وسقو هذه الشبهة فيتضح مرين

خال الوجوه اتلايلة  :ري

الوجه األو  :أن هريذا ادليرين حريق ،وال يقبريل اهلل يف ادلنيريا
واآلخرة دينا ريره ،قا تعاى  :ومن يلتغ رير اإلسريالم دينريا فلرين
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يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلارسين . ) ( وقد جعله اهلل مهيمنا
ىلع ما سبقه من األديان والدائ قا تعاى  :وأنزنلا إيلك الكتاب
باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكترياب ومهيمنريا عليريه .) ( وهريذا

ادلين هو ملة إبراهيم  - وهو انل املبجل مرين مجيري أصريحاب
األديان  -قا تعاى  :ومن أحسن دينا ممن أسريلم وجهريه هلل وهريو
حمسن واتب ملة إبراهيم حنيفا 

( )

الوجه اثلاين  :أن أنلياءهم بدوا أقوامهم بهذا انلري اخلرياتم ،
وبهذا ادلين الاكمل ،قا تعاى :وإذ قا ع ىس ابن مريريم يريا بريين
إرسائيل إين رسو اهلل إيلكم مصريدقا ملريا بريني يريدي مرين اتلريوراة
وملدا برسو يأ من بعدي اسمه أمحد .

()

وكتب ايلهود وانلصارى مملوءة بالشواهد املنقولة عن أنليائهم
ال تلدهم بمقدم هذا انل  ثقو موىس  خمري ا عرين اهلل

( )1سورة آل عمران . 85
( )1سورة املائدة اآلية . 48
( )2سورة النساء اآلية . 125
( )3سورة الصف اآلية . 1
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أنه يقو ( :أقيم هلم نليا من وسط إخوتهم ميلك ،واجعريل الكيم يف
فمه  ،فيلكمهم بكل ما أوصيه به ).

()

وجاء أيضا قو موىس  (: إن الرب تعاى جاء مرين طريور

س ناء ،وأرشق من ساعر ،وظهر من جبا فاران).

()

ويف هذا انلص إشريارة إى مريواطن الرسرياالت اثلريالنل ،فطريور
س ناء إشارة لرسالة موىس  ، وساعر إشريارة إى مريوطن رسريالة
ع ىس  ،وفاران  -ويه جبا مكة  -إشارة إى مهبط الرسريالة

اخلاتمة ،رسالة نلينا حممد . 
الوجه اثلالث  :شهادة من أسلم من أهل الكتاب مرين ايلهريود
وانلصارى أن هذا ادلين حق ،فقد صنفوا يف ذلك مصنفات ثيريرة،
وضمنوها من األدلة وال اهني واحلجج ما فيه حجة عل لك مبطل،

ومن هريذه الكتريب  :بريذ املجهريود  ،يف إفحريام ايلهريود  ،للمهتريدي
السموأ ،اكن يهوديا فأسلم ،وادليرين وادلولرية يف إمبريات نبريوة نلينريا
ّ
حممد  لعي بن ربن الط ي ،وانلصرييحة اإليمانيرية  ،يف فضرييحة

( )4التثنية .18 :18
( )5التثنية . 3 – 1 :33
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امللة انلرصانية  ،نلرص بن حيىي املتطبب ،وحتفة األريب يف الريرد ىلع
أهل الصليب  ،لعبد اهلل الرتمجريان ،وحممريد  يف اتلريوراة واإلجنيريل
والقرآن  ،إلبراهيم خليل أمحد ،ولك هؤالء اكنريوا نصريارى؛ فهريداهم

اهلل إى اإلسالم ) ( ،وقد نقل عن هذه الكتريب أئمرية اإلسريالم اكبرين
تيميريرية ،وابريرين القريرييم ،والقريريرايف ،وابريرين حريريزم ،ورمحريرية اهلل اهلنريريدي
...وريرهم ممن صنف يف جما اءد م أهل الكتاب .
الوجه الراب  :تضمنت ثتب ايلهود وانلصارى أن انلبوة تي
ّ
ً
منهم ،وتعط أمة تقدرها حق قدرها؛ وذللك ذثريرهم املسرييح 
بما جيدونه يف ثتبهم حينما قا هلم  ( :أمريا قريرأتم قريط يف الكتريب:
احلجر اذلي رفضه ابلنامون هو قد صار رأس الزاوية ...ذللك أقريو
لكم  :إن ملكوت اهلل يي منكم ،ويعط ألمة تعمل أمماره).

()

ويلحظ القارىء سشابها ثبريرا بريني هريذا انلريص وبريني مريا
أخرجه ابل اري ومسلم عرين أيب هريريرة ريض اهلل عنريه أن رسريو

( )1وقد استقصيت هذه احلجج واأل لة يف كتايب ( مسلمو أهل الكتاب وأثرهم يف الدفاع عن
القضايا القرآنية ) .
( )1مىت  .43 – 42 : 21وقد استدل به املهتدي إبراهيم خليل أمحد هلذا الغرض يف كتابه حممد
 يف التوراة واإلجنيل والقرآن ص . 73
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اهلل  قا  ( :إن ميي وميل األنلياء من قبي ثميل رجل بريىن ب تريا
فأحسنه وأمجله إال موض بلنة من هاوية ،فجعريل انلرياس يطوفريون
به ،ويعجبون هل ،ويقولون :هال وضعت هذه اللبنة .قا  :فأنا اللبنة،
()

وأنا خاتم انلليني).

الوجه اخلامس  :تضمن اإلجنيل حرمان رير بين إرسائيل من
اهلداية ،وحرصها فيهم ،وعدم جواه تقديمها إى ريرهم ،فقريد جرياء
يف إجنيل مىت  :أن امرأة طلبت مرين املسرييح  أن يشرييف ابنتهريا؛
فرفض ،فشف يف شأنها حواريوه فقا هلم ( :لم أرسل إال إى خريراف
بيت إرسائيل الضالة ،فأتت ،وسريجدت هل قائلرية :يريا سرييدي أعريين.
فأجاب ،وقا  :ل س حسنا أن يؤخذ خزب ابلنني ،ويطرح للريالكب).

()

( )2رواه البخاري ،1300/3ح  ،3342ومسلم ، 1711/4ح .2281
( )1مىت  . 21 – 21: 15وحنن نعلم أنه ال جيوز السجو إال هلل  ،كما نعلنم أن الرسناالت
السابقة كانت خاصة ،لكن هم يزعمون أن رسالتهم عامة لكل البشر  ،ومع ذلك ففي كتاهبم أن
الدر ال يطرح للخنازير ،وأن خبز البنني ال يقدم للكالب .

-87-

ج َ
ج َ
احلرمان مرين مرياكن العبريادة؛
واحلرمان من اهلداية أعظم من
َ
ألن اهلداية ال تتلىق إال من رسو  ،ب نما يسريتطي العبريد أن يعبريد
ربه يف لك ماكن.
وإذا اكنت هذه الرسالة مقصورة ىلع أهلها ،فإن رسريالة حممريد
 موجهة إى لك اللد ،فقد وجه حممد  ثتبه ورسله إى امللريوك
والزعماء ،ثما هو مشهور من ثتب السنة والسرة .
الوجه السادس  :أن ثتب أهل الكتاب نصت ري ثما مر معنريا
ري ىلع جناسة الاكفر واملدك ،وأنه ينجس الزمان واملرياكن اذلي حيريل
فيه ،و جيب نفيه وإبعاده عن املدينة واملحلة ال يسكنها ريره .بريل
توجب هذه انلصوص نيف األبرص ،وجتعله جنسا .
وقد يقو قائل منهم :إننا تركنا ذلك ،وال نعتقريده .فنقريو  :ال
تزا فئام منكم ثيرة تعتقد ذلك ،وتدين به ،وهب أنكم تريركتم
العمل بهذا ،فهل نطالب بأن نريرتك العمريل بدريعنا ؟ فريأنتم تريركتم
ذلك ثما تركتم ريره من شعائر دينكم ،ونن تمسكنا بمريا أمرنريا
اهلل به من حتريم أن يقرب حرمريه اكفرير أو مدريك ،ثمريا تمسريكنا
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ببقية رشائ ديننا ،وأنتم ضيعتم هذا األمر ثما ضيعتم بقية رشائري
دينكم .
الوجه الساب  :أن من رير املسلمني من دخو احلرم لري س

احتقارا ذلواتهم؛ وإنما هو تييه للماكن اذلي رش اهلل تطهره من
أن يقربه من حيمل يف قلبه الكفر باهلل ،أو يدك معه آهلة أخرى،
فريريإذا اكن ابليريريت احلريريرام أمريرير اهلل بلنائريريه تعظيمريريا ذلثريريره ،وإعالنريريا
تلوحيده؛ فريال جيريوه أن يريرتدد الكفريار يف املريوطن اذلي جعلريه اهلل

خالصريريا للتوحيريريد ،وميريريدانا لعبريريادة اهلل وحريريده ،وقريريد مريرير معنريريا أن
نصوصهم تمن من دخو العصاة يف األماكن املقدسة .
الوجه اثلريامن  :أن الرسريو اذلي بلريغ اللدريية أمرير حتريريم

احلرم ،وحتريم أن يدخله مدك -هو إبراهيم اخلليل  ، وهو أبو
األنلياء  ،وهريو انلري اذلي يريديع مجيري أتبريا األديريان :ايلهوديرية،
وانلرصانية ،واإلسالم ،أنهم يتبعونه  ،ويبجلونه  ،ويعظمونريه ،فمرين
اكن حقا متبعا إلبراهيم ومعظمريا ملريا حرمريه ومنعريه؛ فليحريرم مريا

حرمه ،ويلمتن مما منعه .
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واملسلمون حينما يمنعون الكفريار مرين دخريو احلريرم ،فإنمريا
يتبعون أمر اهلل اذلي بلغه إبراهيم إى اللدية ،وجدده نلينا حممريد
 ، فهم متبعون ال مبتدعون ،ويقتفون أمر األنلياء  ،وال يمارسون
االحتقار أو اتلفرقة العنرصية؛ إذ لم يكن سديعا خاصريا بدرييعة

حممد  ؛ بل اكن سديعا ربانيا منذ خلق اهلل السموات واألر

.

َ جَ
َ
الوجه اتلاس  :أن جعل اإلسالم املدك جنسا جناسة حكمية

إنما هو بسبب ما اتصف به من رشك وكفر ،ب نما جعلريت نصريوص
أهل الكتاب أن من سواهم فهم أجناس جناسة ذاتيرية ،وأنريه يرينجس
املاكن ثما يف سفر حزقيا  ( :يكفيكم لك رجاساتكم  -يا بيريت
إرسائيل  -بإدخالكم أبناء الغريب الغلف القلوب ،الغلف اللحم؛

يلكونوا يف مقد

 ،فينجسوا ب ري ) ) (.ووصريفوا  -أيضريا  -بريأنهم

الكب ،وال حيسن أن تقريدم هلريم اهلدايرية ،ثمريا مرير معنريا يف الوجريه
()

اخلامس.

( )1حزقيال.8 :44
( )2النصوص اليت يستدل هبا النصارى على عموم رسالة املسيح هي من النصوص النيت أحلقنت
باألناجيل وليست منها  ،انظر الدراسة اليت أعدها املهندس أمحد عبد الوهاب عن حقيقة التنصري يف
كتابه  :حقيقة التبشري بني املاضي واحلاضر ،ص  18وما بعدها .
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الوجه العريارش  :أن اإلسريالم جيعريل أصريل اءرينس اللدريي
واحدا  ،وهو آدم عليه السالم ،ثما قا تعاى  :يا أيها انلاس اتقريوا
ربكم اذلي خلقكم من نفس واحدة وخلريق منهريا هوجهريا وبريث

منهما رجاال ثيرا ونساء . ) ( وىلع هذا فريال فريرق بريني انلرياس إال
باتلقوى  ،قا تعاى :يا أيها انلاس إنا خلقناكم مرين ذثرير وأنريىث
وجعلنريرياكم شريريعوبا وقبائريريل تلعريريارفوا إن أكريريرمكم عنريريد اهلل

أتقاكم .) ( فاهلل سبحانه وتعرياى جعريل انلرياس شريعوبا وقبائريل؛
يلتعارفوا ،ال يلتفاخروا  ،وحيتقر بعضهم بعضا .
الوجه احلادي عد  :أن اإلسالم وض القواعد الدعية ال
تكفل اتلعايش اللدي الرايق ،وينىه عن لك ما يدعو إى األحقاد

والضغائن ،واحتقار اخللق ،ثما قا (: إن اهلل عز وجل قد أذهب
عنكم عبية اءاهلية ،وف رها باآلباء ،مؤمن ترييق ،وفرياجر شرييق،
وانلاس بنو آدم  ،وآدم من تراب ،يلنتهني أقريوام ف ريرهم برجريا  ،أو
يلكونن أهون عند اهلل من عدتهم من اءعالن الري تريدف بأنفهريا

( )3سورة النساء اآلية . 1
( )1سورة احلجرات اآلية . 13
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انل ) ) (.فبني انل  أصل اخلليقة ،ونىه عن اتلفاخر املمقريوت،
ووضح أسس اتلفاضل املحمود اذلي حيقق لللدية السعادة والريريق
املنشود.
الوجريريه اثلريرياين عد ري  :أن اهلل سريريبحانه خلريريق خلقريريه لغايريرية
رشيفة ،ويه عبادته سبحانه وتعاى ،ونىه عن معصيته  ،وأخ أن
اللدية إما مؤمن تيق ،أو فاجر شيق  ،وال يستوي -رشاع وعقال -

ال والفاجر ،واملؤمن والاكفر ،فمن سريوى ب نهمريا فقريد سريوى بريني
املتضادات ،ومج بني املتفرقريات ،واهلل ،وهريو رب اءميري ري املسريلم
والاكفر ري هو اذلي أمر أنلياءه ورسريله علرييهم الصريالة والسريالم أن
يمنعوا الاكفر من دخو احلرم ،وأوجب علرييهم أن يبلغريوا أتبرياعهم

وجوب املحافظة ىلع هذه األوامر اإلهلية؛ فمن قريام بهريا فقريد أطريا
اهلل ،ومن خالفها فقد عىص ربه ،واستوجب عقوبته .

الوجه اثلالث عدري  :أن املسريلمني ال يمنعريون الكفريار مرين

دخو سائر املساجد؛ وإنما يمنعونهم من دخو احلرم امليك واحلريرم
املدين ،فل س لقائل أن يقو  :ثما يدخل املسريلمون سريائر املعابريد،

( )2رواه أمحد يف املسند ،311/2والترمذي  ،381/5وأبو او .331/4
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فليؤذن لغر املسلمني بدخو احلرمني ،فاملعابد تقابلها املسرياجد،
واحلرمان ال تقابلهما املعابد .
ثما أن هذا املن ل س من االعتداء ىلع حق املعاملرية بامليريل؛

ألن من حق ريرير املسريلمني أن يمنعريوا املسريلم مرين دخريو سريائر
معابدهم ومقدساتهم ،واملسلمون ال يطابلون ريرهم بأن يؤذن هلريم
بدخو معابدهم؛ فقد أريناهم اهلل بليوت اهلل عن بيوت من سواه .
الوجريريه الرابريري عدريري  :أن اءزيريريرة العربيريرية يه احلصريريانة
اءغرافية لسين اإلساليم ،ثمريا ورد ذلريك يف ابليريان الصريادر عرين
املجلريس األىلع لسعريريوة واإلامريرية يف جلسريريته املنعقريريدة يف القريرياهرة
بتريرياريخ  4000/60/60م ،واحلرمريريان الدريرييفان همريريا قلبهريريا وقاعريريدتها

وأساسها ،فكيريف يطالريب ريرير املسريلم أن يظهرير دينريه امل ريالف
لإلسالم يف قلب العالم اإلساليم وأساسه وقاعدته.

ً
إن للك دين أساسا وحصانة حيرص أتباعه ىلع املحافظة عليها

نقية من لك دخل ،صافية من لك شائبة؛ حريىت يريبىق لسيرين ثيريان
حمفوظ حيفظ به ىلع مر األجيا .
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الوجه اخلامس عد  :أن اململكة العربيرية السريعودية  -ويه
حتافظ ىلع هذا األمر الربرياين  -إنمريا تقريوم بواجريب رشيع يفرضريه
عليها دينها.
وموقعها الديع واءغرايف والسيا

فر

عليهريا الزتامريات

إدارية وأدبية أمام بقية العالم اإلسرياليم  -ثكوماتريه وبشريعوبه -
ً
اذلي يبلريريغ تعريريداده مليريريارا ومريريائ ألريريف مسريريلم؛ إذ هريريذه ابلقعريرية
الديفة املباركة يه قبلة صالتهم ،وإيلها يتجهون يف لك يوم ريس
مرات  ،ويه مهوى أفئدتهم  ،يقصدونها من مجيري أنرياء املعمريورة؛
ألداء مناسك احلج والعمرة ،وهذا األمر ال خيريار للملكرية العربيرية
السعودية فيه؛ إذ يستند إى أمر إل  ،وسدي ربرياين ،ويعتمريد ىلع

قاعدة من قواعد الديعة ،ول س أساسه قانونا وضريعيا ،أو حكمريا
ً
برملانيا قابال للتبديل واتلغيرير ،بريل ال تملريك أي سريلطة ىلع وجريه
األر

حق اتلبديل أو اتلغير يف هذا األمر اإللري  ،بريل ىلع مجيري

املسلمني السم والطاعة .

الوجه السادس عدري  :أن هريذه ابلقعرية اخلاصرية هلريا أحرياكم
خاصة ،فكما يمن الاكفر من دخوهلا ،فكذلك املسريلم حيريرم عليريه
فيها ما ال حيرم عليه يف ريرها ،بريل إن املسريلم يعاقريب بنيرية اإلمريم
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فيها ،ولو اكن خاره احلرم ،ثما قا تعاى   :ومن يرد فيريه بإحلرياد
بظلم نذقه من عذاب أيلم ) (وهريذه اخلصوصريية شريملت احليريوان

والطر وانلبات  ،فال يصاد صيدها ،وال يقطري شريجرها ،وال خيريتىل

خالها.

الوجه الساب عد  :أن أهل اءاهلية  -م رشكهم وبعريدهم
عن هدي األنلياء  -اكنوا يعظمون احلرم ،ويمتنعون فيه عن أشريياء

ال يمتنعون عنها خاره احلرم  -ثما مر معنريا  -فوجريب ىلع أتبريا

األنلياء أن يعظموا احلرم تعظيما أعظم من تعظيم أهل اءاهلية هل،
وتعظيم احلرم من تعظيم اهلل ،وتعظيم شريعائر اهلل يريد ىلع تقريوى
القلب  ،وهاكة انلفس ،قا تعرياى :ذلريك ومرين يعظريم شريعائر اهلل
فإنهريريا مريرين تقريريوى القلريريوب .) (فتعظريرييم احلريريرم يريريد ىلع اتلقريريوى،
واملطابلة بامتهان احلرم واالستهان ِة بما عظم اهلل عالمرية ىلع فسرياد
القلب ،وخبث الطوية ،وسوء املقصد.

الوجه اثلامن عد  :أن وجريود الكفريار واملدريكني واألومريان
واألصنام يف أماكن العبادة ،بل يف أرشفها ماكنا وأعظمها حرمة -
( )1سورة احلج اآلية . 25
( )2سورة احلج اآلية . 32
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خيالف مقصود العبادة وايتها ،وهريو تعظرييم اهلل سريبحانه وتعرياى
وعبادته وحده ال رشيك هل  ،بريل خيريالف رش اهلل اذلي أمرير أن ال
يقربها اكفر أو مدك.
الوجه اتلاس عد  :أن انلجاسات املعنوية اكلدريك والكفرير
ووجود األومان  -أعظم أمرا  ،وأبلغ يف اتلريدن س ألمرياكن العبريادة
من انلجاسات احلسية؛ وما ذاك إال ألن انلجاسات املعنوية ختريالف
مقصود العبادة وايتها ،وال يمكرين تنظيفهريا منهريا وتطهرهريا إال

بإهاتلها وإبعادها عنها.
الوجه العدريون  :أن هريذه املريواطن واملقدسريات واحلرمريات
أقيمت لعبادة اهلل وحده  ،وأقام إبراهيم اخلليريل عليريه السريالم أو
مسجد  -وهو الكعبة  -عنوانا ىلع اتلوحيد ،وإعالنا بريه ،ثمريا قريا

تعاى :إن أو بيت وض للناس لذلي ببكة مبرياراك ، ) ( فريال حريق
لغر املسلم باالقرتاب منها أو املرور فيها فضال عن أن يتعبد فيها.

فريإذا أذن اهلل بعمارتريه تلوحيريده ،فكيريف يريؤذن ملرين أراد تدن سريه
بالكفر والدك اذلي خيالف اية وجوده  -أن يقربه ؟!.

( )1سورة آل عمران  /اآلية .11
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الوجه احلادي والعدون  :أن اهلل عهد إى إبراهيم يف ذريتريه
يف قوهل تعاى  :وإذ ابتىل إبراهيم ربريه بكلمريات فريأتمهن قريا إين
جاعلريريك للنريرياس إمامريريا قريريا ومريرين ذري ري قريريا ال ينريريا عهريريدي

الظاملني .) (فاإلمامة بادلين مرتبة رشيفرية ال يناهلريا إال املتقريون،
فمن اتصريف بريالكفر والدريك فريال ينرياهل عهريد اهلل ،قريا الشرييخ
السعدي  -رمحه اهلل  (: -ال ينا اإلمامة يف ادلين من ظلريم نفسريه

ورضها ،وحط من قدرها؛ ملنافاة الظلم هلذا املقام ،فإنريه مقريام آتلريه

الص وايلقني ،ونتيجته أن يكون صاحبه ىلع جانب عظرييم مرين
اإليمان واألعما الصاحلة ،واألخالق اءميلة ،والشمائل السريديدة،
واملحبة اتلامة ،واخلشية واإلنابة ،فأين الظلم من هذا املقام ؟)( ) .

وقريريا ابريرين اعشريريور (:ويف اآليريرية تنبيريريه ىلع أن أهريريل الكتريرياب
واملدكني يومئذ ل سوا جديرين باإلمامة؛ التصريافهم بريأنوا مرين

الظلم اكلدك وحتريف الكتاب)( ) .
( )2سورة البقرة اآلية . 124
( )1تيسري الكرمي الرمحن ص. 15
( )2التحرير والتنوير . 707/1
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الوجريريه اثلريرياين والعدريريون  :أن اهلل ثمريريا حكريريم ىلع الكفريريار
بالظلم فقد بني أنهم سفهاء ،ومن عالمة سريفههم أنهريم يكفريرون
باهلل ،مم يدعون أحقيتهم بالوالية ادلينية ،وينسريون احلريظ األىلع،

وهو الرريبة يف اءنة  ،ويطلبون ألنفسهم احلظ األدىن ،وهو دخريو

األماكن املقدسة؛ أال يعلمريون أن األمرياكن املقدسرية ال تقريدس
أحدا .

اخلاتمة
بعد أن ّ
من اهلل علينا بإثما هذا ابلحث؛ وقفنا ىلع احلقريائق

اتلايلة:ري
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 6ري أن اهلل سبحانه وتعاى حرم احلرم قبل أن خيلق السموات
 ،وهريريو اذلي رش لعبريرياده وأويلائريريه املريريؤمنني أن يعظمريريوا

واألر

احلرم ،ويمنعوا الكفار واملدكني أن يدخلوه.
 4ري أن اهلل جل منامه  ،وتقدست أسريمامه أمرير اخلليريل وابنريه
إسماعيل عليهما السريالم أن يلنيريا ابليريت احلريرام ؛ يلكريون ميابرية
للناس وأمنا .
 3ري أن اذلي بلغ اللدية األمرير اإللري

بتحريريم احلريرم هريو

اخلليل  ، وهو انل اذلي يعظمه مجي أتبا األنلياء .
 2ري أن املراد باملسجد احلرام هو احلرم لكه ،فعىل هذا يكريون
األمر باتلطهر  ،ومن املدكني يعم احلرم لكه ،وال خيريص مسريجد

الكعبة.

 5ري أن احلرم خيتص بريأحاكم خيريالف فيهريا ريريره مرين ابلريالد
اإلسالمية.
 1ري أن اذلي يناه يف حتريم احلريرم ،ويطالريب بريأن يكريون

ً
حى مباحا لريلك وافريد؛ إنمريا يطالريب خبريالف مريا رش اهلل،
احلرم
َ
ويعار هدي األنلياء ،ويشاق اهلل ورسله .
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 1ري أن الدائ اثلالنل  :ايلهودية  ،وانلرصانية  ،واإلسالم لكها
جاءت بمن رير املسلم مرين االقريرتاب مرين األمرياكن املقدسرية أو
ادلخو فيهريا ،ثمريا نصريت ىلع أن الكفرير وصريف حيريل بصرياحبه
انلجاسة ،ويوجب ىلع املؤمنني باهلل وكتبه ورسله وايلوم اآلخرير أن

يمنعوه من األماكن املقدسة ،وال شك أن احلرم أعظمهريا قداسرية،
وأعظمها حرمة .
 8ري أن الاكفر جنس جناسة حكميرية يف اإلسريالم ،وال تتعريدى
جناسته إى ما سواه ،ولكنه يمن من دخو احلريرم ،ب نمريا الاكفرير يف
ادليانة ايلهودية وانلرصانية جنس جناسة ذاتية ،وأن جناسريته تتعريداه
إى األر

ال يع ش عليها  ،وإى الزمان اذلي حييا فيه؛ وذلا جيب

عنريريدهم أن خيريريره مريرين األمريرياكن املقدسريرية واملريريدن والقريريرى الريري
ً
ً
يسريريكنونها .بريريل اعتريري وا اعمريرية الشريريعوب أجناسريريا وأرجاسريريا  ،وال
يستحقون أن تقدم هلم اهلداية .
 9ري أن الظالم ال يناهل عهد اهلل ،وال ينا والية اهلل  ،ول س
أهال ألن يكون إماما يف ادلين؛ فعىل هذا فل س للاكفر أو املدريك
أن يرتدد يف مواطن جعلها اهلل عنوانا للتوحيريد ،وميريدانا لإليمريان،

وموطنا تلليق الوعد اإلل

باإلمامة ادلينية .
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 60ري أن اهلل سريبحانه وتعرياى ثمريا حكريم بريأن الظرياملني ال
ينالون عهده ،فقد حكم عليهم بالسفه وفساد الرأي ،قا تعرياى:

ومن يرريب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه ) (فمن رريب عرين

ملة إبراهيم  فقريد سريفه نفسريه.والسريفيه هريو القليريل املعرفرية
بمواض املنرياف واملضريار ،وأي سريفه أعظريم مرين أن يكفرير بربريه،
ويكذب رسله ،ويعادي أويلاءه ،وجيحد حججه وأدتله وبراهينريه،

ويكذب ببعيه ،مم يزيك نفسه  ،ويديع أنريه حمبريوب هلل ،وأن وعريد
اهلل وعهده يناهل ؟؟
ومن سفه الاكفر أنه يكفر بربه  ،مم يزعم أنريه أهريل للواليرية
ادلينية ،ومن سفهه – أيضا  -أنه يرريب عن ملة إبراهيم  وهو
يفت ر بانتسابه إيله ،قا تعاى   :يأهريل الكترياب لريم حترياجون يف
إبراهيم وما أنزلت اتلريوراة واإلجنيريل إال مرين بعريده أفريال تعقلريون.
هاأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيمريا لري س

لكم به علم واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون .ما اكن إبراهيم يهوديا وال

نرصانيا ولكن اكن حنيفريا مسريلما ومريا اكن مرين املدريكني . ) ( 

( )1سورة البقرة اآلية . 130
( )2سورة آل عمران اآليات .17-15
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ومن سفهه  -أيضا -أنه يطلب نلفسه احلريظ األدىن  ،وهريو دخريو
األماكن املقدسة وهيارة ابليت احلرام  ،وينىس أن يطلب نلفسريه
احلظ األىلع  ،وهو دخو اءنة ،أال يعلم أن األمرياكن املقدسرية ال

تقدس أحدا ،وأن ادلار اآلخريرة ال يريدخلها إال مرين هكريت نفسريه ،

وتقدست؟!.
 66ري أن األنلياء وأتباعهم اكنريوا يعظمريون احلريرم ،وحيجونريه،

ويرون تقديسه وتييهه واجبا رشعيا ،وعمال دينيا ،وقياما بالوالية
ادلينية ال جعلها اهلل هلم ىلع هذا املاكن الطاهر املبارك .
64ري ري أن أه ريل اءاهليريرية اكنريريوا  -م ري رشكهريريم وكفريريرهم

وعبادتهم لألصنام  -يعظمون احلرم ،ويمتنعون فيريه عرين أمريور ال
يمتنعون عنها خاره احلرم؛ وإنما اكنت العرب تفعل ذلك عمال بما

بريريرييق يف أيريريريديهم مريريرين رشيعريريرية إبريريريراهيم عليريريريه السريريريالم.
 63ري أن املسلمني حينما يمنعون رير املسلم مرين دخريو
احلرم فل س مرد ذلك إى نظرة عنرصية ضيقة ،أو تميريب طريائيف؛
بريريل يفعلريريون ذلريريك اتبريريااع لدريري ربهريريم ،واقتفريرياء لسريرينن األنليريرياء
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السابقني  :إبراهيم  ،ومريوىس ،وع ىسري  ،وحممريد صريىل اهلل علرييهم
وسريريلم ،ولريريو صريريح أن يوصريريف املسريريلمون بالعنرصريريية ألجريريل هريريذا
التدي  ،فهذا الوصف ألصق بايلهودي وانلرصاين؛ ألنهريم يريرون أن
الاكفر جنس جناسة ذاتية ،بل يريرون أن العريايل جنريس أيضريا .فريأي
الفريقني أحق بالوصف ؟!.
 62ري أن اهلل سريريبحانه وتعريرياى توعريريد مريرين أراد اإلحلريرياد بريرياحلرم
بالعذاب األيلم  ،سواء اكن مسلما أم اكفرا ،واملسلمون مؤتمنون ىلع
حفظه من اإلحلاد ،وأي ظلم أو إحلرياد أعظريم مرين ممارسرية الدريك

والكفر ىلع أر

احلرم ؟!

 65ري أن ما يطالب به املطابلون ايلريوم أمرير خمريالف للدريائ
اإلهليريرية؛ بريريل خمريريالف للملريريل اثلريريالنل ،وهريريو مريرين تريريدن س احل ريرم،

واالستهانة به.

 61ري أن اململكة العربية السعودية حينما تمن رير املسريلمني
من دخو احلرم ؛ فإنما تقوم بواجبها الدرييع أداء ألمانرية الواليرية

ادلينية ال جعلها اهلل هلا ىلع هذا املاكن املعظم  ،ثمريا تقريوم بريه -
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أيضا  -الزتاما إداريا أمام العالم اإلساليم اذلي رأى فيها خر قريائم
ىلع هذا املاكن  ،فالعالم اإلساليم يشكر هلا هذا القيام الديع ،وال
يأذن هلا وال لغرها بأن يستباح من احلرم ما حرمه اهلل .
 61ري أن حتريم احلرم لري س مسريتندا ىلع حكريم دسريتوري أو
قرار برملاين يقبل اتلغير واتلبديل؛ بل يعتمريد ىلع سدريي إلري

ال

يملك اللد تغيره أو تبديله .
 68ري أن احلرم هريو احلصريانة اءغرافيرية هلريذا ادليرين اخلرياتم ؛
فيجب ىلع املسلمني املحافظة ىلع هذا املوطن ؛ ئلريال يشريوب ادليرين
ريره ،ويندرس ادلين ثما اندرست األديان السابقة .
ً

وختاما أمحد اهلل سبحانه وتعاى اذلي بنعمته تتم الصاحلات،
وأصي وأسلم ىلع خاتم األنلياء واملرسلني .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مل ص ابلحث:
هذا ابلحث يتناو ماكنة احلرم يف الكتاب والسنة  ،و وينقسم
إى عدة مباحث أوهلريا  :بنرياء ابليريت العتيريق ،وآخرهريا :منري ريرير

املسلمني من دخو احلرم .

وقد تضمن هذا ابلحث املستند الديع بلنرياء ابليريت العتيريق
وحتريمه  ،وبماذا تمب احلرم عن ريره ،ثما حاو ابلحث اإلجابرية

ىلع التسريريام اذلي يريريرتدد ثيريريرا وهريريو :ملريرياذا يمن ري اإلسريريالم ريريرير
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املسلمني من دخو احلرم؟؟ ،وبني ابلحث أن الدائ اثلالنل لكهريا
حترم وتمن رير أتباعها من دخو أماكن العبادة ،وفنريد ابلحريث
الشبهة القائلة بأن املسلمني يمارسون تفرقة عنرصية مري ريريرهم
بسبب اعتقادهم جناسة الكفريار ،وأوضريح ابلحريث أن ريرير املسريلم

جنس جناسة حكمية يف الدرييعة اإلسريالمية ،ب نمريا ريرير ايلهريودي
ورير انلرصاين جنس جناسة ذاتية يف ادليانة ايلهودية وانلرصانية ،بل

سشددت هاتان ادليانتان فجعلتا الاكفر ينجس املاكن اذلي حيل فيه
والزمان اذلي يع ش فيه .
ّ
وبني ابلحث أن اململكة العربية السريعودية – حينمريا تمنري
رير املسلمني من دخو احلرم -فإنما تقريوم بواجبهريا الدرييع أداء
ّ
ألمانة الوالية ادلينية ال جعلها اهلل هلريا ىلع هريذا املرياكن املعظريم ،
ثما تقوم به  -أيضا  -الزتاما إداريا أمام العالم اإلساليم اذلي رأى
فيها خر قائم ىلع هذا املرياكن ،فالعريالم اإلسرياليم يشريكر هلريا هريذا

القيام الديع ،وال يأذن هلا وال لغرها بأن يستباح مرين احلريرم مريا
حرمه اهلل .وصىل اهلل وسلم ىلع نلينا حممد وآهل وصحبه أمجعني .
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أوال  :الكتب واملراج

فهرس املراج

 -6القرآن الكريم .
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 – 4األصويلة اإلجنيلية نشأتها وطرق مقاومتها ،تأيلف صالح بن
عبد اهلل اهلذلو  ،ن دار املسلم 6261 ،6/ ،ـه.
3ريريري أحريرياكم القريريرآن للجصريرياص ،تريريأيلف :أمحريريد بريرين

الريريراهي

اءصاص ،ت ،حممد الصادق قمحاوي  ،ن  ،دار إحياء الريرتانل –
بروت   6205 ،ـه.

 -2أخبريار مكرية يف قريديم ادلهريرير وحدييريه  ،تريأيلف  :حممريد بريرين

إسحاق الفاث  ،ت :عبريد امللريك برين دهري ش ،ن ،دار خاري –
بروت  6262 ،4 ، ،ه.

 -5األم ،تأيلف  :حممد برين إدريريس الشريافيع ،ن  ،دار املعرفرية –
بروت 6393 ، 4، ،ـه.

 -1تفسر اتلحرير واتلنوير ،تأيلف  :حممريد برين اعشريور ،ن  ،دار
سحنون – تونس .
 -1تفسر القران العظيم  ،تأيلف  :إسماعيل بن عمر برين ثيرير
القريش ،ن  ،دار الفكر ،بروت 6206 ،ـه.

 -8تفسر املنار  ،تأيلف حممد رشيد رضا .
 -9اتلعريفريريات ،تريريأيلف:

بريرين حممريريد بريرين

اءرجريرياين ،ت،

إبراهيم األبياري ،ن ،دار الكتاب العر – بريروت ،

 ـه.
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6265 ، 6،

 -60اتلمهيد ،تأيلف  :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الري انلمريري،
ت ،مصطىف بن أمحد العلويَ ،وحممريد عبريدالكبر ابلكريري ،ن ،
وهارة عموم األوقاف – املغرب 6381 ، ،ه.

 -66ت سريرير الكريريريم الريريرمحن يف تفسريرير الكم املنريريان ،تريريأيلف:
عبدالرمحن بن نارص السعدي ،ت ،عبد الرمحن بن معال اللوحيق،
ن ،مؤسسة الرسالة – بروت،

  6246 ، 6،ـه.

 -64جام ابليان عن تأويل آي القران  ،تأيلف  :حممد بن جريرير
الط ي ،ن  ،دار الفكر– بروت  6205 ،ـه.

 -63اءام ألحاكم القرآن ،تأيلف  :حممد بن أمحد القرط  ،ن ،
دار الكتاب العر – القاهرة   6381 ، 3، ،ـه.

 -62اءواب الصحيح ملن بد دين املسيح ،تأيلف  :شيخ اإلسالم
أمحد بن تيمية ،ن مكتبة املدين.

 -65حقيقة اتللشر  ،تريأيلف املهنريدس أمحريد عبريد الوهرياب  ،ن
مكتبة وهبة 6206 ،6 ،ـه.

 -61ادلر املنيور ،تأيلف  :عبدالرمحن بن الكمريا جريال ادليرين
السيويط ،ن ،دار الفكر – بروت 6993 ،م .

 -61سنن ابن ماجة ،تأيلف  :حممد بن يزيد القزويين ،ت ،حممريد

فؤاد عبدابلايق ،ن ،دار الفكر – بروت .
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 -68سنن أيب داود ،تريأيلف  :سريليمان برين األشريعث األهدي ،ت،
حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ن ،دار الفكر.
 -69سنن الرتمذي ،تأيلف  :حممد بن ع ىس الرتمذي ،ت ،أمحد
حممد شاثر وآخرون ،ن ،دار إحياء الرتانل – بروت .

 -40السنن الك ى ،تأيلف  :أمحريد برين شريعيب النسريايئ ،ت ،د.
عبدالغفار سليمان ابلنريداري َو سرييد ثرسريوي حسرين ،ن ،دار
الكتب العلمية – بروت  6266 ، 6، ،ـه.

 -46صحيح ابن حبريان ،تريأيلف  :حممريد برين حبريان اللسري  ،ت،
شعيب األرنؤو  ،ن ،مؤسسة الرسالة – بروت   6262 ، 4، ،ـه.
 -44صحيح ابن خزيمة ،تأيلف  :حممد برين إسريحاق برين خزيمرية
انل سريريابوري ،ت ،د .حممريريد بريرين مصريريطىف األعظريريت ،ن ،املكتريريب

اإلساليم – بروت  6390 ، ،ـه.
 -43صحيح ابل اري  ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل ابل اري ،ت،

د .مصطىف ديب ابلغا ،ن ،دار ابن ثير – بروت 6201 ، 3، ،ه.

 -42صحيح مسلم  ،تأيلف  :مسلم بن احلجاه انل سابوري ،ت،
حممد فؤاد عبد ابلايق ،ن ،دار إحياء الرتانل – بروت.

 -45عمدة القارىء  ،تأيلف :بدر ادلين حممود بن أمحريد العيريين،
ن ،دار إحياء الرتانل – بروت .
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 -41فتريرياوى اللجنريرية ادلائمريرية للبحريريونل العلميريرية واإلفتريرياء ،مجريري
وترتيب  :أمحد ادلويش ،ن ،رئاسة ابلحونل العلمية واإلفتاء .
 -41فتح القدير تأيلف  :حممد بن

بن حممد الشواكين  ،ت  :د.

عبد الرمحن عمرة  ،ن ،دار الوفاء – مرص ،

  6265 ، 6 ،ـه.

 -48فتح ابلاري رشح صحيح ابل اري ،تأيلف  :أمحد بن

بن

حجر العسريقالين ،ت ،حمريب ادليرين اخلطيريب ،ن ،دار املعرفرية –

بروت.

 -49قريرياموس الكتريرياب املقريريدس  ،جمموعريرية مريرين املريريؤلفني ،ن دار
اثلقافة  ،مرص 6996 ، 1 ،م .
 -30القريرياموس املحريرييط ،تريريأيلف  :الفريريروه آبريريادي ،ن ،مؤسسريرية
الرسالة – بروت .

الكتاب املقدس  ،طبعة ال وسستانت 6996 ،م .
 -36الاكيف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  ،تريأيلف  :عبريد اهلل برين

قدامة املقد

 ،ن ،املكتب اإلساليم– بروت .

 -34لسان العرب ،تأيلف :حممد بن مكرم برين منظريور األفريرييق
املرصي ،ن ،دار صادر – بروت . 6 ، ،

 -32املجمريو  ،تريريأيلف :حمرييي ادليريرين برين رشف انلريريووي ،ن ،دار
الفكر – بروت 6991 ، ،م .
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-35جممو فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،مجري  :الشرييخ عبريد
الرمحن بن قاسم وابنه حممد .تصويرا عن طبعة امللك سعود .
 -31املحىل ،تأيلف :

بن أمحد برين حريزم الظرياهري ،ت،ءنرية

أحياء الرتانل العر  ،ن ،دار اآلفاق اءديدة – بروت.

 -31حممد  يف اتلوراة واإلجنيل والقرآن  ،تأيلف إبراهيم خليل
أمحد ،ن دار املنار  ،مرص 6209 ،ـه.

 -38خمتار الصحاح  ،تأيلف  :حممد بن أيب بكرير الريراهي  ،ندري

دار القلم – بروت  ،اعم  6919م.
 -39املسريريائل املشريريلكة مريرين مناسريريك احلريريج والعمريريرة ،تريريأيلف :د.
إبراهيم بن حممد الصبييح  6268 ، 6 ، ،ـه ،الريا

.

 -20املسريريتدرك ىلع الصريريحيحني ،تريريأيلف  :حممريريد بريرين عبريريدا
انل سريريابوري ،ت ،مصريريطىف عبريريدالقادر عطريريا ،ن ،دار الكتريريب
العلمية – بروت  6266 ، 6 ، ،ـه.

 -26مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،تأيلف  :اإلمام أمحد بن حنبل
الش باين ،ن ،دار قرطبة – مرص .
 -24مصنف عبدالرهاق ،تأيلف  :عبدالرهاق بن همام الصرينعاين،

ت ،حبيب الريرمحن األعظريت ،ن ،املكتريب اإلسرياليم – بريروت .
  6203 ، 4،ـه.
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 -23معجم ابلسان ،تأيلف  :ياقوت بن عبدا

احلمريوي ،ن ،دار

الفكر – بروت .
 -22املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  ،تأيلف حممد فريؤاد
عبد ابلايق  .ن دار الفكر ،

 6206 ،4ه

 -25املغين ،تأيلف  :عبدا

بن أمحد بن قدامة املقد

 ،ن ،دار

الفكر – بروت6205 ، 6، ،ه.

 -21مفاتيح الغيب  ،تأيلف  :ف ر ادلين الراهي ،ن ،دار الكتريب
العلمية – بروت   6266 ، 6 ، ،ـه.
 -21املفريريردات يف ريريريريب القريريران تريريأيلف احلسريريني بريرين حممريريد
األصفهاين ،ن  ،دار املعرفة.

 -28انلهاية يف ريريريب احلريديث ،تريأيلف أيب السريعادات املبريارك
حممد اءزري ،حتقيق طاهر الزواوي ،وحممريد الطنريا ،،بريروت،

 6399ـه

 -29هداية السالك إى املذاهب األربعة يف املناسك ،تأيلف ابرين
مجاعة ،ت :د .نور ادلين عرت   6262 ، 6، ،ـه.
 -50ادلوريات .

 -56جملة العرب السعودية .
 -54جملة املجم الفقه اإلساليم رابطة العالم اإلساليم .
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