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 احلرم تعظيم

 

 التوراة واإلجنيل والقرآن دراسة تعتمد على نصوص من 

 

 

 

 أتليف

 د . حممد بن عبد هللا بن صاحل السحيم 

 عضو هيئة التدريس قسم الدراسات اإلسالمية 

 جامعة امللك سعود كلية الرتبية يف  

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 3 -  

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة الطبعة الثانية

هلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله، احلمد هلل الذي أرسل رسله اب
وأشد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشد أن حممدا عبده ورسوله 

 صلى هللا عليه وسلم تسليما كثريا. أما بعد 
فال تفتأ بعض منظمات حقوق اإلنسان وبعض أجهزةة اإلعزالم تثزري بزن آونزة 

رب هللا عن اسزتمرار هزذا وأخرى هجمة شرسة على هذا الدين وأهله، وقد أخ
الكيزد اففزف فقزاب سزبحانه وتعزاتب ولتبلزون يف أمزوالكم وأنفسزكم ولتسززمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثزريا وإن تصزربوا 

. ومززن هززذا 186األمززورس سززورة آب عمززران ا يززة وتتقززوا فززلن ذلززك مززن عززةم 
نع غزري املسزلمن مزن دخزوب احلزرمس الكيد والتلبيس الشغب حوب مسألة و م

أظهزززرهم عليهزززا  لزززة مزززن املستشزززرقن احلاقزززدين الزززذين يتهمزززون اإلسزززالم  زززا 
أن اإلسزززالم جزززا  افضزززل  زززا يف  –أيضزززا  –يعلمزززون برا تزززه منزززه، ويعلمزززون 

دينهم، ولكزن دفعهزم احلقزد واحلسزد وكراهيزة احلزق، وقزد اهزذوا هزذه املسزألة 
له، ووصمه ابلعنصرية، وملزة أهلزه ابلطبقيزة، ومزا ذريعة للوقيعة يف اإلسالم وأه

ذاك إال رغبززة يف صززد النززاهل عززن اهلززدى، وصززدفهم عززن آلتززه سززبحانه، قززاب 
تعززززاتبو فمززززن أظلززززم  ززززن كززززذب يلت هللا وصززززد  عنهززززا سززززنجةي الززززذين 
يصززدفون عزززن آلتنززا سزززو  العززذاب  زززا كززانوا يصزززدفونس سززورة األنعزززام ا يزززة 
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كززافرين مززن عززذاب شززديد. الززذين يسززتحبون . وقززاب تعززاتبو وويززل لل157
احليززاة الززدنيا علززى ا خززرة ويصززدون عززن سززبيل هللا ويبغويفززا عوجززا أولئززك يف 

 ...3ضالب مبنس سورة إبراهيم ا ية
ورغبزززة يف بيزززان احلزززق، ودمزززع الباهزززل ودفعزززه وإ هاقزززه، وبيزززان أن مزززا تقزززوم بزززه 

 -ن دخزوب احلزرم حكومة اململكة العربية السعودية من منزع غزري املسزلمن مز
 هو واجب شرعف، وأمانة دينية ومسئولية إدارية أمام العامل اإلسالمف أمجع.

و زززا أن هزززذا البحززز  نشزززر أوب مزززرة ضزززمن أ زززاى النزززدوة العلميزززة الكزززربى 
هززززز 1426 ناسززززبة اختيززززار مكززززة املكرمززززة عاصززززمة للثقافززززة اإلسززززالمية لعززززام 

املكرمززة الززديث وأ ززره يف واقززع مكززة م، يف احملززور األوب اءززة  األوبب و2005
. وحيززز  جزززرت العزززادة أن أ زززاى النزززدوات 356-271حيزززاة األمزززمس ص 

ال تنززاب حقهزا مزن النشزر واإلشزاعة  فقززد  –نظزرا لكثرازا وتنوعهزا  –العلميزة 
رأيت أن أعيد هبعه ومزن   ترمجتزه ليكزون يف متنزاوب القزاري، وليكزون حجزة 

دي هزذه الزبالد  ألن االعزرتا  وبياان يف أيدي املسلمن وخاصة سفرا  وموف
عليهم والسؤاب هلم أكثزر مزن غزريهم العتقزاد امل زالف أن هزذا تكنزم وتعنزت 

 من السعودين.
ويف ختام هذه املقدمة أقدم شكري لكزل مزن أسزهم يف إخزراا هزذا الكتزاب، 

سزززعادة وكيزززل جامعززززة أم القزززرى للدراسزززات العليزززا والبحزززز  لثنزززا  ابوأخززز  
سززعادة اإلعالمززف األسززتاذ ر حممززد بززن علززف العقززال، و العلمززف األسززتاذ الززدكتو 

منصور بن عبد العةية افضريي، وكيل الزرييس العزام لرعايزة الشزباب لشزؤون 
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محد بن عبد هللا القاضف، عضو جملس الشزورى،  األستاذ الشباب، واألديب 
 وأسأب هللا أن جيةيهم عث خري اءةا . 

ضززه وافيززا  قصززوده، وأن جيعلززه وهللا أسززأب أن يكززون هززذا الكتززاب حمققززا لغر 
من العلم النافع والعمل افال ، إنه ويل ذلك وموليه والقادر عليزه ، وصزلى 

   .هللا وسلم وابرك على خري خلقه وأمينه على وحيه نبينا حممد وآله وصحبه
 
 

 املؤلف                              
 صاحل السحيم  د حممد بن عبد هللا بن                            
 11342الرل    261032ص ب                                  
 قسم الدراسات اإلسالمية  ،كلية الرتبية  ،جامعة امللك سعود
 هز12/10/1426                   

 

 

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
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 الطبعة األوتقدمة م

ا، وشززرت تعظيمززه احلمززد هلل الززذي جعززل البيززت احلززرام مثابززة للنززاهل وأمنزز
وحجززه والطززوا  حولززه  إصززاان وتصززديقا، وأشززهد أن ال إلززه إال هللا وحزززده ال 

يته، ويشهد له امسايه وصزفاته شريك له ، شهادة عبد يقر بربوبية ربه ووحدان
ه وعظمته وكماله ومجاله، وأشهد أن حممدا عبده ورسزوله، ما يليق جبال ل على

لمتقزن، وحجزة علزى افلزق أمجعزن، صزلى هللا بعثه ربه رمحة للعاملن، وإمامزا ل
 أما بعد ب إت يوم الدين، وسلم تسليما كثريا . عليه وعلى أصحابه وأتباعه

فمزززن مننزززة هللا علزززى العبزززد أن يسزززتعمله يف هاعتزززه، وأن يوفقزززه للعلزززم         
وأن يسزز ر علمززه للززذب  -أسززأله سززبحانه أن جيعلززث مززن أولئززك ز ف النززافع،

يزد الشزبه الواهيزة الزذ يقزذ  غزا املغرضزون واحلاقزدون  حقزدا عن دينه، وتفن
على هذا الدين، وحسدا ألهله على ما آاتهم هللا من افزري، وخصزهم بزه مزن 

ود كثززري مززن أهززل الكتززاب لززو يززردونكم مززن بعززد  كمززا قززاب تعززاتب   ،الفضززل
. وقزاب  (1) إصانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعزد مزا تبزن هلزم احلزق

فهززززم  . (2)أم حيسززززدون النززززاهل علززززى مززززا آاتهززززم هللا مززززن فضززززله  تعززززاتب 
حيسزززدون أهزززل احلزززق علزززى مزززا آاتهزززم هللا مزززن احلزززق، وهزززم يعلمزززون أنزززه احلزززق 

                                 

 . 109( سورة البقرة اآلية 1)

 . 54( سورة النساء اآلية 2)
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 يعرفونززززه كمززززا يعرفززززون أبنززززا هم (1).- الشززززبه،  ومززززن أجززززل ذلززززك يثززززريون
 إيغزززاال يفهرون  ظهزززر احملزززق،  إمعزززاان يف التعميزززة، و اظزززويقزززذفون ابلباهزززل، ويت

أن  ومزززن هزززذه الرتهزززات الزززذ يزززدلون غزززا الزززدعوة إتعلزززى املتلقزززف،  التزززدليس
مسزلمهم وكزافرهم، بزرهم وفزاجرهم،  جزة أن بيزت  بتكون مكة ءميع افلزق

هللا بيت ءميع عباده، وأن التفريق بينهم دليل عنصرية، وعالمة على احتقزار 
 البشرية .

يسزززززتوي فيزززززه الزززززرب  ب عبوديزززززة قسزززززريةومل يعلمزززززوا أن للعبوديزززززة معنيزززززن
وقهزززره وسزززلطانه، كمزززا  تززت مشزززيئة هللا هزززمكلواملسزززلم والكزززافر، ف ،والفززاجر

 .   (2)إن كل من يف السموات واألر  إال آيت الرمحن عبدا  قاب تعات 

وعبودية هاعزة واستسزالم وانقيزاد وقبزوب ، وهزذه ال تكزون لكزل أحزد  
وقززد وصززف هللا غززا بززل هززف منززة مززن هللا وفضززل، وهززف مززن أشززر  املقامززات، 

سززبحان  ب  أشزر  خلقزه يف أشزر  مقزام، فقززاب تعزات باهبزا نبيزه حممزدا 
الذي أسرى بعبده ليال من املسزجد احلزرام إت املسزجد األقصزى الزذي ابركنزا 

 . (3)حوله 

                                 
 .  146( سورة البقرة اآلية 1)
 . 93( سورة مرمي اآلية2)

 .  1( سورة اإلسراء اآلية 3)
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فزززت  هللا للنزززاهل فيزززه مزززن  أهزززرا  األر   زززا تقاربزززت العصزززر ويف هزززذا
ذه الوسزايل كزل مغزر  وحاقزد، سزبل االتصزاب ز فركزب هز وسايل، ويسر من

مززن هززذه أو مسززموعة أو مرييززة مززن شززبههم، و فززال تكززاد هلززو وسززيلة مقززرو ة 
بيززت هللا وحززرم هللا ، وأن هللا هززو رب اءميززع، فمززن  دعززوى أن مكززة  بالشززبه

عزر  علزى وهزذه الشزبهة هزدها ت   دوا إت بيزت هللا وحرمزه.حزق اءميزع أن يفز
ويفززا خززارا الززبالد، كمززا ر  م الصززحفية الززذ جيج املسززؤولن السززعودين يف مززؤ راا

  -أيضززززا   -ت اململكززززة العربيززززة السززززعودية، وهززززف هززززا كثززززري مززززن سززززفارااتتلق
عزززر  علزززى املوفزززدين السزززعودين  للمشزززاركة يف املعزززار  الدوليزززة، وتتنزززوت ت  

 وافلفية الشرعية للمسؤوب . ،ةفاجأاإلجاابت  سب عنصر امل

ابلدراسزة والبحز ، والتفنيزد ملزا ترتكزة  وهذه القضية مل أجد من أفردها
ة  عززن الكثززريين اإلحاهزز -يف اءملززة  -اهيززة، كمززا أنززه يغيززب عليززه مززن شززبه و 

وب الشزرعف يف هزذه املسزألة، كمزا  فزى يهزا القزابألدلة الشرعية الزذ ينبزث عل
حجزة علزيهم يف هزذا البزاب ز مزن  ت عزدنصوص أهل الكتاب الذ  على الكثري

وأمجزززع فيهزززا  ،أن أتنزززاوب هزززذه املسزززألة ز لزززذا رأيزززت ابب مزززن فمزززك أدينزززك
نصوص الكتاب والسنة، وكالم أهل العلم، وأورد نصوص أهل الكتزاب الزذ 

يف هزذه  ستنتج من كل ذلك ما يفت  هللا به علزفسن االستدالب غا هنا، وأحي
ن احلق فيها، وكشف الةيزف وتعريتزه ، وبيامن رد وتفنيد هلذه القضيةاملسألة، 

. 
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وخا ززة، جيززدها  ،مباحزز ة وعشززر  ،جعلززت هززذا البحزز  يف مقدمززةوقززد 
 بة يف  نال البح  حسب الرتتيب التايل بزالقارى  مرت

 املبح  األوب ب بنا  البيت العتيق .

 املراد بعهد هللا .   املبح  الثاين ب

 املبح  الثال  ب املراد ابملسجد احلرام . 
 الرابع ب ههارة املسجد احلرام . املبح 

 تعظيم اإلسالم للحرم افامس ب بح امل

 ة للحرم .تعظيم أهل اءاهلي املبح  السادهلب

 ب من أحكام احلرم . السابع املبح 

 كما وردت يف القرآن الكرمي .  ،ب جناسة املشرك الثامن املبح 

كمززا وردت يف العهززد القززدمي والعهززد   ،ب جناسززة املشززرك التاسززع املبحزز 
 اءديد .

 من دخوب احلرم . غري املسلمن العاشرب منع املبح 

 .افا ة  
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 وال  فززى علززى الباحزز  أن اهلززد  مززن كتابززة هززذا البحزز  هززو املبحزز 
لزززه، وايئززززة ذهزززن املتلقززززف هلززززذه مقززززدمات ، أمززززا بقيزززة املباحزززز  فهزززف العاشزززر

القضزززززية، ولزززززذا اقتصزززززر البحززززز  يف هزززززذه املباحززززز  الثمانيزززززة علزززززى التقريزززززر 
 .  يد والردواالستدالب، دون احلاجة إت التفن

هزز 1426اختيار مكة املكرمة عاصمة للثقافة اإلسزالمية لعزام   ناسبةو 
جامعززة أم القززرى نززدوة كززربى غززذه املناسززبة   فقززد حرصززت علززى أن وإقامززة ، 

  بيزاان للحزق، ودفاعزا عزن الزدين، وكشزفا أشارك يف هذه النزدوة غزذا البحز 
ن علززززى إ ززززام هززززذا ، وأشززززكر هللا الززززذي يسززززر وأعززززاللباهززززل، وتعريززززة للشززززبهة

كمزا ،  البح ، وأشكر اءامعة على الرتتيب هلزذه النزدوة ، إ زرا ذ هلزذه املناسزبة
أشكر جامعة امللزك سزعود علزى إاتحزة الفرصزة يل للمشزاركة يف هزذه النزدوة، 
وأسزأب هللا أن يكزون هزذا البحز  مززن العلزم النزافع والعمزل افزال ، إنززه ويل 

هلل رب العاملن، والصالة والسزالم علزى  والقادر عليه ، واحلمدوموليه، ذلك 
 نبينا حممد وآله وصحبه أمجعن .

 املؤلف                                           

 مد بن عبد هللا بن صاحل السحيمد . حم

 الرل                                                    

 هز 8/5/1425                                    
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 املبح  األوبب بنا  البيت العتيق

 

ومزا خلقزت  قاب تعزاتب وه،ليعبد  من حكمته سبحانه أن خلق افلق
 وحززده ال شززريك لززه، وفطززرهم علززى عبادتززه.  (1)إال ليعبززدون  نززسواإل اءززن

بعبززاده أن رمحتززه مززن و .   (2)فطززرة هللا الززذ فطززر النززاهل عليهززا  قززاب تعززاتب
وهلبزززا  ،إليزززه، ويعبزززدون رغزززم حولزززه  ابتغزززا  لثوابزززه يثوبزززون جعزززل هلزززم مكزززاان

املسزجد  -مكزة، وكزان أوب بيزت وضزع للنزاهل  األوب ملرضاته، فكان املكزان
وخززز   .(3)إن أوب بيزززت وضزززع للنزززاهل للزززذي ببكزززة، قزززاب تعزززاتب احلزززرام

السزززالم بشزززر  بنايزززه  مزززاإبزززراهيم وابنزززه إمساعيزززل عليه ونبيزززه سزززبحانه خليلزززه
 .(4)وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل بفقاب تعات ،وعمارته

 ،مسززززجد وضززززع أوب عززززن أي وسززززأب أبززززو ذر رضززززف هللا عنززززه النزززز  
 كمزا أخزرا ذلزك الب زاري عزن أ  ذر   ،أنزه املسزجد احلزرام فأخربه النز  
 املسزززجد احلزززرام.أي مسزززجد وضزززع أوب  قزززابب  !ل رسزززوب هللا بقزززابب قلزززت

                                 
 .56( سورة الذارايت اآلية 1)
 . 30( سورة الروم اآلية 2)

 . 96( سورة آل عمران اآلية 3)

 . 127(  سورة البقرة اآلية 4)
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جد األقصززززى. قلززززتب كززززم كززززان بينهمززززا  قززززاب قلززززتب   أي  قززززابب   املسزززز
  (1) واألر  لك مسجدس. ،أربعون.   قابب حيثما أدركتك الصالة فصل

إن  اب  رمحزه هللا عنزد قولزه تعزات ب قاب مساحة الشيخ عبد العةيزة بزن 
هززذا البيززت العتيززق هززو أوب بيززت  و ب أوب بيززت وضززع للنززاهل للززذي ببكززة

اك بيزوت قبلزه للسزكن ، لكزن أوب بيزت لعبزادة والطاعزة ، وهنزلوضع للنزاهل 
، وأوب مزن بنزاه هزو  فيه ، ويطزا  بزه ، هزو هزذا البيزتوضع للناهل ليعبد هللا

وأمزا مزا روي  . ابنزه إمساعيزليف ذلزك خليل هللا إبراهيم عليه السالم وساعده 
أن أوب من عمره هو آدم فهو ضعيف ، واحملفزو  واملعزرو  عنزد أهزل العلزم 

  (2)سليل هللا إبراهيم عليه الصالة والسالمأن أوب من عمره هو خ

إن أوب بيزت وضزع  ه هللا عند تفسريه لقوله تعات بوقاب ابن كثري رمح
  أي لعمزززوم النزززاهل ، زززرب تعزززات أن أوب بيزززت وضزززع للنزززاهلو (3)للنزززاهل ...

لعبادام ونسكهم يطوفزون بزه ويصزلون إليزه ويعتكفزون عنزده و للزذي ببكزة س 
اها إبراهيم افليل عليه السالم الذي يةعم كل من هايفذ يعث الكعبة الذ بن

وال حيجززون إت البيززت الززذي بنززاه  ،النصززارى واليهززود أيفززم علززى دينززه ومنهجززه

                                 
 .520ح  1/370، وصحيح مسلم 3243، ح 3/1260( صحيح البخاري 1)
ان ، وعننو  20، ص 10، العند   18( جملة اجملمع الفقه اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي ، سننة 2)
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عزات و مباركزا س وهلزذا قزاب ت  واندى النزاهل إت حجزه ،عن أمر هللا له يف ذلزك
 .   (1)وهدى للعاملن سأي وضع مباركا و

ة رمحزززه هللا موضزززحا التسلسزززل التزززار ف وقزززاب شزززيخ اإلسزززالم ابزززن تيميززز
واملسززاجد لبنززا  املسززاجد الثال ززة، وذاكززرا أمسززا  األنبيززا  الززذين دعززوا إليهززاب و

نبيززا  ودعززوا النززاهل إت السززفر أفليفززا بناهززا   الثال ززة هلززا فضززل علززى مززا سززواها
 ،وسزززليمان دعزززا إت بيزززت املقزززدهل ،فافليزززل دعزززا إت املسزززجد احلزززرام ،إليهزززا

ولكزززن جعزززل السزززفر إت  ،واملسزززجدين ،إت مسزززجده بإت الثال زززةونبينزززا دعزززا 
وال ، وإبراهيم وسليمان مل يوجبا شيئا ،وا خرين تطوعا ،املسجد احلرام فرضا

 (2) س.وجب افليل احلجأ
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 املبح  الثاين ب املراد بعهد هللا

 

قزززززرة، وتناولزززززت شزززززأن بنزززززا  بتضزززززمنت ا لت الزززززذ وردت يف سزززززورة ال
سزأب ربزه أن جيعزل مزن ذريتزه أيمزة هزدى يقتزدي  راهيم افليل أن إب بالبيت

، وقزاب عزة س1و ال ينزاب عهزدي الظزاملن غم النزاهل  فجزا  اءزواب اإلهلزف 
 س2و )الزذين يوفزون بعهزد هللا وال ينقضزون امليثزاق (من قايل يف مزد  املزؤمنن 

د هللا الززذين ينقضززون عهزز (وقززاب جززل  نززانه مبينززا صززفة الكززافرين امل ززالفنب 
فمزززا املززززراد  إت آخزززر ا لت الزززواردة يف شزززأن العهزززد  س3و )مزززن بعزززد ميثاقزززه 

نفزس املعزث ل معز  العهزد الزوارد يف هزذه ا يزة هزو ابلعهد يف هذه ا ية  وهز
 الوارد يف ا لت األخرى .

ن نتعزر  علززى أيناسزب  وقبزل احلزدي  عزن معزز  العهزد يف هزذه ا يززة،
أمزززا معنزززاه لغزززة، فقزززد عرفزززه الزززرا ي يف بتزززار معززز  العهزززد لغزززة واصزززطالحا. ف

والذمززززة، واحل ف،ززززا  ، األمززززان، واليمززززن، واملو  ق، الصزززحا  بقولززززهب والعهززززدب
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الززذي  العهززد إليززه مززن ابب فهززم، أي أوصززاه، ومنززه اشززتق د، ه ززع، والوصززية، و 
  (1) يكتب للوالة.س

ومراعاتزززه حزززاال بعزززد حزززاب. هزززذا  ،حفزززل الشزززف حاب وومعنزززاه اصزززطال 
  (2).س ق الذي تلةم مراعاتهاستعمل يف املوج      ،أصله

وكزل مزا بزن العبززاد  ،كزل مزا عوهزد هللا عليززهالعهززد  وقزاب ابزن منظزور ب و
وكزذلك كزل مزا أمزر هللا بزه يف العهزد، من املوا يزق فهزو عهزد، وأمزر اليتزيم مزن 

  (3)ويفى عنه.س ،هذه ا لت

 ،لقززرآن الكزززرميصززفهاين يف مفرداتززه  معززاين العهززد يف االراغززب األ وبززن
، ومسززف امل،و  زق الززذي ومراعاتززه حزاال بعززد حزاب ،حفززل الشزف العهزدب فقزابب و

يلةم مراعاته عهدا... وعهد هللا اترة يكون  ا ركةه يف عقولنا، واترة يكون  ا 
ولززيس بززال م يف أصززل  ،أمززران بززه يف الكتززاب والسززنة رسززله، واترة  ززا نلتةمززه

 (4)الشرت كالنذورس. 

                                 
 ما ة عهد. ( خمتار الصحاح ،1)

 . 1/204( التعريفات 2)

 .3/311( لسان العرب 3)
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لبيزززان ملعنزززاه اللغزززوي واالصزززطالحف، وبيزززان معانيزززه حيثمزززا وبعزززد هزززذا ا
وردت يف القرآن الكرمي حيسن بنا أن نتعزر  علزى مزا قالزه املفسزرون يف معز  

 العهد يف هذه ا ية.

، فقززززاب  اختلززززف املفسززززرون يف املعزززز  املززززراد ابلعهززززد يف هززززذه ا يززززة  
مب العهززد هنززا بعضزهم ب النبززوة. وقززاب آخززرونب اإلمامززة يف الزدين. وقززاب غززريه

 أن تطيعززه يف ظلمززه. بينمززا قززاب فريززق رابززعب العهززد هززو املأال عهززد عليززك لظزز
األمززان، أي ال ينززاب أمززاين أعززدايف وأهززل الظلززم لعبززادي، أي ال أ نمززنهم مززن 

  (1)عذا  يف ا خرة. 

وخالف هؤال  ابزن عاشزور فقزابب إن املزراد ابلعهزد هنزا الوعزد، وقزابب  
اسزززتجابة مطوينزززة وجيزززا ، وبيززززان  هزززدي الظززززاملن ال ينزززاب ع قولزززه تعزززاتب 

للفريق الذي تتحقق فيه دعوة إبراهيم، والذي ال تتحقق فيزه ابالقتصزار علزى 
اإلجيززا ،  الضززدين يثبززت لنخززر نقيضززه علززى هريززقأحززد؛ا  ألن حكززم أحززد 

وإمنززا مل يززذكر الصززنف الززذي تتحقززق فيززه الززدعوة  ألن املقصززد ذكززر الصززنف 
وهزززم  - الزززذين يةعمزززون يومئزززذ أيفزززم أوت النزززاهل وبزززراهيما خزززر تعريضزززا ان 

هزم الزذين حيرمزون مزن دعوتزه... ومسزى وعزد  -أهل الكتاب ومشركو العرب 
هللا عهززدا  ألن هللا ال  لززف وعززده، كمززا أخززرب بززذلك  فصززار وعززده عهززدا، 
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... إت أن   (1)يف قولزهبو أنشزدك عهزدك ووعزدكس اعهد ولذلك مساه الن  
قززة القززرآن اختيززار هززذا اللفززل هنززا  ألن اليهززود  عمززوا أن هللا يقززوبب ومززن د

عهززد إلبززراهيم عهززدا انززه مززع ذريتززه، ففززف ذكززر لفززل العهززد تعززريض غززم، وإن  
أي  ،ن املشزركو للمشركن. واملزراد ابلظزاملن ابتزدا ذ  اكان صري  الكالم توبي 
يهزززود وصزززف القزززرآن الوقزززد إذ أشزززركوا ابهلل تعات...  الزززذين ظلمزززوا أنفسزززهم

بوصززف الظززاملن... ففززف ا يززة تنبيززه علززى أن أهززل الكتززاب واملشززركن يومئززذ 
ليسوا جديرين ابإلمامة  التصافهم انوات من الظلم .. وإانهة احلكم بوصزف 

 (2)الظاملن إصا  إت علة نفف أن يناهلم عهد هللاس.

 ، فقززد حكززمهوهللا سززبحانه وتعززات كمززا بززن أن الظززاملن ال ينززالون عهززد 
ومززن يرغززب عززن ملززة إبززراهيم إال وفسززاد الززرأي، قززاب تعززاتب ،علززيهم ابلسززفه
والسزفيه فقزد سزفه نفسه.  فمن رغب عزن ملزة إبزراهيم   (3)من سفه نفسه

هززو القليززل املعرفززة  واضززع املنززافع واملضززار، وأي سززفه أعظززم مززن أن يكفززر 
ه، وجيحززززد حججزززه وأدلتززززه وبراهينززززويكززززذب رسززززله، ويعزززادي أوليززززا ه، بربزززه، 

                                 

إين 0هم:يوم بدر الل  ( يشري إىل ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال النيب 1)
أنشدك عهدك ووعدك؛ اللهم إن شئت مل تعبد(. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو 

 من سورة القمر . 45، واآلية 2758، ح  .3/1067سيهزم اجلمع ويولون الدبريقول 

 . 707-706/ 1( التحرير والتنوير2)
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ب هلل، وأن وعززد هللا وعهززده ويزدعف أنززه حمبززو  ،ويكزذب ببعثززه،   يةكززف نفسززه
 .  ! يناله

، ومزن أهزل للواليزة الدينيزة يةعم أنزه   ،ومن سفه الكافر أنه يكفر بربه
وهززو يفت زر ابنتسزابه إليززه،   أنزه يرغززب عزن ملزة إبزراهيم  - أيضزا -سزفهه 

يم ومزا أنةلزت التزوراة واإلجنيزل أيهزل الكتزاب مل تزاجون يف إبزراه قاب تعات 
إال مززن بعززده أفززال تعقلززون. هززاأنتم هززؤال  حززاججتم فيمززا لكززم بززه علززم فلززم 
تزاجون فيمزا لززيس لكزم بزه علززم وهللا يعلزم وأنزتم ال تعلمززون. مزا كزان إبززراهيم 

.   (1)يهززودل وال نصززرانيا ولكززن كززان حنيفززا مسززلما ومززا كززان مززن املشززركن 
دخزوب األمزاكن وهزو  - لزب لنفسزه احلزل األدىأنه يط -أيضا – ومن سفهه
وهزو  ،وينسى أن يطلب لنفسه احلل األعلزى - لرة البيت احلرام و  ،املقدسة

دخززززوب اءنززززة، أال يعلززززم أن األمززززاكن املقدسززززة ال تقززززدهل أحززززدا، وأن الززززدار 
 .  !ا خرة ال يدخلها إال من  كت نفسه وتقدست

 متفقزززون علزززى أن  -امزززع اخزززتالفهم يف معززز  العهزززد هنززز -واملفسزززرون 
 بزالف ملعز  العهزد الزوارد يف ا لت األخزرى، كمزامع  العهد يف هذه ا يزة 

مل يتفقززوا علززى معزز  العهززد يف ا لت األخززرى  فمززنهم مززن  -أيضززا  - أيفززم
الزززذين ينقضزززون عهزززد هللا مزززن بعزززد  إن معززز  العهزززد يف قولزززه تعزززات  بقزززاب
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 ،أمززره إلهززم  ززا أمززرهم بززه مززن هاعتززهو  ،هززو وصززية هللا إت خلقززه   (1)ميثاقززه
،  ويفيزززه إلهزززم عمزززا يفزززاهم عنزززه مزززن معصزززيته يف كتبزززه وعلزززى لسزززان رسزززوله 

 .نقضهم ذلك تركهم العمل بهو 

مزززن العمززل  زززا  ،مززا أخزززذه هللا علززيهم يف التززوراةومززنهم مززن قزززابب هززو  
، والتصززديق بززه و ززا جززا  بززه مززن عنززد رغززم، إذا بعزز  واتبززات حممززد  ،فيهززا
 ،وإنكزززارهم ذلزززك، ضزززهم ذلزززك هزززو جحزززودهم بزززه بعزززد معزززرفتهم  قيقتزززهونق

م ذلززك عززن النززاهل بعززد إعطززايهم هللا مززن أنفسززهم امليثززاق ليبيننززه لجززوكتمززايفم ع  
 .وال يكتمونه ،للناهل

ما وضزع هلزم مزن   - يف توحيده خلقه عهده إت مجيعومنهم من قابب  
مززا احززتج بززه لرسززله  ،يفيززهوعهززده إلززيهم يف أمززره و  ،األدلززة الدالززة علززى ربوبيتززه

الشززاهدة  ،مززن املعجززةات الززذ ال يقززدر أحززد مززن النززاهل غززريهم أن أييت  ثلهززا
ونقضززهم ذلزززك تززركهم اإلقززرار  زززا قززد تبينززت هلزززم  بقززالوا، هلززم علززى صزززدقهم

 .وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق ،صحته ابألدلة

حزن أخزرجهم مزن صزلب هو العهد الزذي أخزذه علزيهم ومنم من قابب 
وإذ أخذ ربزك مزن بزث آدم مزن ظهزورهم ذريزتهم  بآدم الذي وصفه يف قوله
  (1). ونقضهم ذلك تركهم الوفا  به ،ا يتن   (2) وأشهدهم على أنفسهم
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وحيتمززل أن يكززون املززراد ابلعهززد هززو مززا أشززار إليززه بعززض املهتززدين مززن أهززل 
  يتززه، مززن أجززل أن إبزززراهيم الكتززاب مززن أن هللا عهززد إلبززراهيم عهززدا يف ذر 

ن  زززا ورد يف قزززرابان، فقزززد اسزززتدب هزززؤال  املهتزززدو  امتثزززل أمزززر ربزززه وقزززرب ابنزززه
بو من أجل أنك فعلت هذا الفعل ومل تشفق على ولزدك وفزردك، فهزا التوراة 
ذريتززك، وألجعلززنهم يف عززدد جنززوم قسززم بنفسززف ألابركززن عليززك وألكثززرن أان أ

ولززدك بلززدان أعززدايهم، ويتززربك غززم  السززما ، ورمززل سززواحل البحززار، ويززرى
  (2)مجيع أمم األر س.

فيتبزن لنزا أن معز  العهزد يف هزذه ا يزة بزالف ملعز  العهزد يف ا لت  
األخرى، وأن معناه يف هزذه ا يزة يزدب علزى النبزوة، أو اإلمامزة يف الزدين، أو 

لنفسزه، والظزامل  غزري املسزلم مباركة الذرية وحفظها، وأل كان معناه فال يشمل
  أليفزم ليسزوا أهزل الرتدد على حزرم هللا غري املسلمنوعلى هذا فال يستحق 

 .! واليته وعهده 

 املبح  الثال  ب املراد ابملسجد احلرام

 

                                                                                
 ،1/246، واجلامع ألحكام القرآن 184-1/182( انظر جامع البيان يف أتويل آي القرآن 2)

  .1/370، والتحرير و التنوير 1/117لقديراوفتح 

س ، وحممد يف الكتاب املقد133، وانظر الدين والدولة ص 18-22:17سفر التكوين (3)
 . 33، وحممد يف التوراة واإلجنيل والقرآن ص 60ص
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 أمززر هللا املززؤمنن ان ال أيذنززوا للمشززركن ابلقززرب مززن املسززجد احلززرام،
فمززا املززراد  (1).)إمنززا املشززركون جنززس فززال يقربززوا املسززجد احلززرام (بقززاب تعززات

   . املراد به املسجد فقط وهل املراد به ساير احلرم  أو ابملسجد احلرام 

ورد ذكزر املسزجد احلزرام يف كتزاب هللا شزس عشزرة مزرة، وقززد فزأقوب ب 
بو كزل موضزع ذكزر فيزه املسزجد احلزرام فهزو احلزرم، ز ز رمحه هللا قاب املاوردي 

. فهزززو نفزززس  (2)رام..فزززوب وجهزززك شزززطر املسزززجد احلززز إال قولزززه تعزززاتب 
  (3)الكعبةس.

يف اجملموت بو واعلم أن املسجد احلزرام قزد  -رمحه هللا  -وقاب النووي 
وقزد يزراد بزه  ،وحوهلزا معهزا ويراد به الكعبة فقط، وقد يراد به املسجد ،يطلق

وقززد جززا ت نصززوص  ،وقززد يزراد بززه مكززة مزع احلززرم حوهلززا بكمالزه ،مكزة كلهززا
إمنززززا (بومززززن الرابزززع قولززززه تعزززات. إت أن قزززاب ببعززززةالشزززرت غززززذه األقسزززام األر 

  (4) . )املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام

 بابملسجد احلرام على أربعة أقواب لعلما  يف املرادوقد اختلف ا

 .الذي حيرم على اءنب اإلقامة فيهب أنه املكان ب األوبالقو 

                                 
 .3/189( اجملموع 1)

 .  144( سورة البقرة اآلية 2)

 . 106(  حاشية كفاية احملتاج ص 3)

 .3/189( اجملموع 4)
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 .ب أنه مكةالقوب الثاين

 . القوب الثال ب أنه احلرم

 .وهو أبعدها ،ب أنه الكعبةالقوب الرابع

 ،وبن الزراج  منهزا -رمحه هللا  -وقد استعر  هذه األقواب ابن حةم 
حاضزري املسزجد احلززرام  بفواجزب أن نطلزب مزراد هللا تعززات بقولزهفقزابب و 

  زززن مل يلةمزززه هللا  ،أو الصزززوم إن  تزززع ياهلزززد لنعزززر  مزززن ألةمزززه هللا تعزززات 
فوجززدان لفظزززة املسزززجد احلزززرام ال هلززو مزززن أحزززد  ال زززة  ،فنظزززران ،تعززات ذلزززك

أو مزا أحاهزت بزه  ،إما أن يكون هللا تعات أراد الكعبة فقزط بوجوه ال رابع هلا
ألنزه ال يقزع اسزم مسزجد حزرام إال   أم أراد احلزرم كلزه ،جدران املسزجد فقزط
و  نزه لزأل  فبطل أن يكزون هللا تعزات أراد الكعبزة فقزط ،على هذه الوجوه فقط

وهززذا معززدوم  ،الكعبززة إال عمززن أهلززه يف يكززان ذلززك لكززان ال يسززقط اهلززد
وبطل أن يكزون عزة وجزل أراد مزا أحاهزت بزه جزدران املسزجد  ،وغري موجود
فكزان يكزون هزذا  ،ألن املسجد احلرام قزد  يزد فيزه مزرة بعزد مزرة  احلرام فقط

ه يف وأيضززا فكززان ال يكززون هززذا احلكززم إال ملززن أهلزز ،احلكززم ينتقززل وال يثبززت
فلذا قد بطزل هزذان الوجهزان فقزد  ،وهذا معدوم غري موجود ،املسجد احلرام
وأيضززا فلنززه إذا كززان اسززم املسززجد احلززرام يقززع  ،إذ مل يبززق غززريه  صزز  الثالزز 

هززذا  علززى احلززرم كلززه فغززري جززاية أن  زز  غززذا احلكززم بعززض مززا يقززع عليززه 
 ،عزات قزد بزن علينزاوأيضا فلن هللا ت ،االسم دون ساير ما يقع عليه بال برهان
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فلزو أراد هللا تعزات بعزض مزا يقزع عليزه اسزم  ، يريد هللا ليبن لكزم   بفقاب
تزا لنزا عنن أو لكزان هللا تعزات م   ،املسجد احلرام دون بعزض ملزا أ؛زل ذلزك ولبينزه

فصز  إذ مل يبزن  ،ومعاذ هللا من أن يظن هزذا مسزلم ،غري مبن علينا ما ألةمنا
فززال  ،بعززض مززا يقززع عليززه اسززم املسززجد احلززرام دون بعززض هللا تعززات أنززه أراد

وأيضزا فزلن هللا  ،شك يف أنزه تعزات أراد كزل مزا يقزع عليزه اسزم املسزجد احلزرام
 إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعزد عزامهم هزذا  بتعات يقوب

 وىفال جيو  هصي  ذلزك ابلزدع ،فلم  تلفوا يف أنه تعات أراد احلرم كله، 
يل و مزززن هريززززق أ  هريزززرة وجززززابر وحذيفزززة جعلززززت وصززز  عزززن رسززززوب هللا 
فهزو كلزه  ،ألنه من األر   فص  أن احلرم مسجد، اساألر  مسجدا وههور 

وروينزا مزن هريزق  إت أن قزابب...فهو املسزجد احلزرام بزال شزك ،مسجد حرام
مسلم ان علف بن حجر ان علف بن مسهر عزن األعمزع عزن إبزراهيم بزن يةيزد 

عزززن أوب  سزززألت رسزززوب هللا  بمسعزززت أاب ذر يقزززوب بتيمزززف أن أابه قزززاب لزززهال
فصز  أنزه  بقاب أبزو حممزد .ساملسجد احلرامو بفقاب  مسجد وضع يف األر 

وإمنزا بناهززا  ،ألن الكعبزة مل تزز  يف ذلزك الوقززت  احلزرم كلزه بيقززن ال شزك فيززه
يم القواعزد وإذ يرفزع إبزراه بإبراهيم وإمساعيل عليهما السالم قزاب عزة وجزل

ومل يززز  املسزززجد حزززوب الكعبزززة إال بعزززد ذلزززك بزززدهر   مززن البيزززت وإمساعيزززل
  . (1)س هويل

                                 

 /2، هداية السالك 7/254وعمدة القارىء 3/64.وانظر فتح الباري 149-7/147( احمللى 1)
 .287-9/286، واملغين 922
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تنززززاوب الشززززيخ الززززدكتور إبزززززراهيم الصززززبيحف هززززذه املسززززألة ابلدراسزززززة و 
قزاب بعزد أن املشكلة من مناسزك احلزج والعمزرة ف والتحليل يف كتابهب املسايل

نصزوص أهزل العلزم، واملسزألة  ب و هذه-أورد كالم أهل العلم يف هذه املسألة
خالفية كما ترى، إال أن الظاهر أن املزراد بزه عمزوم احلزرم  ألن اسزم املسزجد 
احلززرام إذا أهلززق يف القززرآن فالظززاهر أنززه يززراد بززه العمززوم كمززا سززبق نقززل ذلززك 

وأن أصزر  ا لت يف ذلزك قزوب هللا تعزات  ز  رمحه هللاز عن العالمة ابن القيم 
 ب

حي   قفتموهم وأخرجوهم من حي  أخرجوكم واقتلوهم  ز  1
والفتنة أشد من القتل وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه 

   .(1)كذلك جةا  الكافرينفلن قاتلوكم فاقتلوهم  

 

يسألونك عن الشهر احلرام قتاب فيه قل قتاب فيه   ز وقوله تعات ب 2
احلرام وإخراا أهله منه أكرب كبري وصد عن سبيل هللا وكفر به واملسجد 

    .(2)عند هللا 

                                 

 . 191ورة البقرة اآلية ( س2)

 .            217( سورة البقرة اآلية 1)
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إن الذين كفروا ويصدون عزن سزبيل هللا واملسزجد   ز وقاب تعات ب  3
احلرام الذي جعلناه للناهل سوا  العاكف فيه والباد ومن يرد فيزه وحلزاد بظلزم 

  .(1)نذقه من عذاب أليم

ابملسزززجد  فهزززذه  زززالى آلت مزززن كزززالم هللا تعزززات تزززدب علزززى أن املزززراد
احلزززرام ب احلزززرم كلزززه  إذ ال يصززز  أن يقزززاب ب إن مقاتلزززة الكفزززار ال تصززز  يف 

 احلرم حىت يقاتلوا املسلمن داخل املسجد احمليط ابلكعبة. 

،  وإخززززراا أهلززززه منززززه  بال يصزززز  أن يقززززاب ب إن املززززراد بقولززززه اكمزززز
إخززراجهم مززن نفززس املسززجد، ملززا عززر  مززن أن املسززجد احملززيط ابلكعبززة لززيس 

 -، وهزذا مزا حصزل للمهزاجرين ، بل املزراد إخزراجهم مزن احلزرم ال للسكنحم
 وليس من املسجد. ، فقد أخرجوا من احلرم  -رضوان هللا عليهم 

كمززا ال يصزز  أن يقززاب ب إن التسززوية بززن العززاكف والبززاد ال تصززل إال 
 - أيضزا - داخزل املسزجد، وأن التوعزد علزى مريزد اإلحلزاد والظلزم ال حيصزل

املسززززجد ، وأمززززا يف سززززاير احلززززرم فززززاحلكم فيززززه كززززاحلكم يف سززززاير  إال داخززززل
خزززل االبلزززدان  بزززل الصزززحي  أن التسزززوية بزززن العزززاكف والبزززاد حاصزززلة ملزززن د

فهززذه ا لت دالززة علززى أن  .التوعززد علززى مريززد اإلحلززاد والظلززم احلززرم، وكززذا
   (2)املراد ابملسجد احلرام احلرم كلهس. 

                                 

 .25( سورة احلج اآلية 2)

 . 108 – 107( املسائل املشكلة من مناسك احلج والعمرة ص 1)
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للبحززوى العلميززة واإلفتززا  يف اململكززة وورد سززؤاب إت اللجنززة الدايمززة  
نصه كما يلفبو هل  واب الصالة يف مكزة كلهزا مضزاعف ,  العربية السعودية

مثززل الصززالة يف املسززجد احلززرام نفسززه...فأجابت اللجنززة  ززا يلززفب يف املسززألة 
خززال  بززن أهززل العلززم، واألرجزز  أن املضززاعفة للثززواب تعززم احلززرم كلززه  ألنززه  

    (1)د احلرامس. كله يطلق عليه املسج

أو يف  , هذا الفضل الذي يذكر يف املسجد احلرام وحده ب وقيل لعطا 
            (2)فلن احلرم كله مسجد.   بل يف احلرم ,ال بقاب   احلرم

وأن املززراد بززه احلززرم  ملززراد ابملسززجد احلززرام، وبعززد هززذا التوضززي  لبيززان ا
لقزارى  علزى بصزرية مززن   حزىت يكزون اكلزه، حيسزن بنزا أن نزذكر حزدود احلززرم
تزأخرون  ، وقزد ع زث غزا املتقزدمون واملاملواضع الذ تنطبق عليها أحكام احلرم
ومعرفززة ب وز رمحززه هللا ز مززام النززووياإللكثززرة مززا يتعلززق غززا مززن أحكززام، قززاب 

وقززد  ،لكثززرة مززا يتعلززق بززه مززن األحكززام   حززدود احلززرم مززن أهززم مززا يعتززث بززه
 مزد  ز على أكمل وجوهزه إتقانهم األيمة يف وتتبع كال ،اجتهدت يف إيضاحه

 ،(3)عنزد بيزوت بزث نفزار ،فحد احلزرم مزن جهزة املدينزة دون التنعزيم ز هللا تعات

                                 
 .  6267، ورقم الفتوى 224-6/223( فتاوى اللجنة الدائمة 2)

 . 2/269( الدر املنثور 3)

يف حدو  احلرم، لعبد امللك بن عبد هللا بن  هيش، نشر يف جملة ( انظر حبث بعنوان : غفار ونفار 1)
 . 416-415هن، ص 1416عام  5،6العرب السعو ية، العد  
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علززى ، (2)لزز  (1) ضززاةأومززن هريززق الززيمن هززر   ،علززى  ال ززة أميززاب مززن مكززة
ومززن هريززق الطززايف علززى عرفززات مززن بطززن منززرة علززى  ،سززبعة أميززاب مززن مكززة

 ،ريززق العززراق علززى  نيززة جبززل ابملقطززع علززى سززبعة أميززابومززن ه ،سززبعة أميززاب
ومززن  ،ومزن هريززق اءعرانزة يف شززعب آب عبززد هللا بزن خالززد علززى تسزعة أميززاب

هكزذا ذكزر هزذه  . هريق جدة منقطع األعشزا  علزى عشزرة أميزاب مزن مكزة
وأبززو الوليززد هززذا أحززد أصززحاب  ،احلززدود أبززو الوليززد األ رقززف يف كتززاب مكززة

وكزززذا ذكزززر هزززذه  ،الززذين رووا عنزززه احلزززدي  والفقززه ،هالشززافعف ا خزززذين عنززز
وكزذا ذكرهزا  ،احلزدود املزاوردي صزاحب احلزاوي يف كتابزه األحكزام السزلطانية

إال أن عبززززارة بعضززززهم أوضزززز  مززززن  ،وأصززززحابنا يف كتززززب املززززذهب ،املصززززنف
  (3)س. بعض

عبد امللك بن دهيع دراسزة متكاملزة عزن حزدود فضيلة الدكتور  د  وأع
مززززن واقززززع القياسززززات منها صززززورا وخززززرايط وبططززززات جويززززة ضزززز  س4و احلززززرم

وقزززد قززززام امليدانيزززة  ليزززتمكن مزززن تديزززد املسزززافة الزززذ تبلغهزززا دايزززرة احلزززرم، 
 وخل  إت التحديد التايلببقياسها من واقع  الطرق القدصة واحلديثة، 

                                 
 .14/38( أضا األضاة الغدير، األضاة املاء املستنقع من سيل أو غريه. لسان العرب ما ة أضا2)

الباء وهو لفظ هذا املوضع ولنب ( لنب ابلكسر بلفظ اللنب الذي يبىن به وفيه لغتان لنب بسكون 3)
 . 5/12بكسر الباء أضاة لنب من حدو  احلرم على طريق اليمن معجم البلدان 

 .4/363. وانظر الكايف يف فقه اإلمام أمحد  385-384ص  7( اجملموع ج:4)

شر ( هذه الدراسة بعنوان احلرم املكي الشريف واألعالم احمليطة به .  راسة اترخيية وميدانية . ن4)
 مكتبة النهضة احلديثة ، مكة املكرمة .
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 أوال ب من خالب الطرق القدصة إت مكة ب

منطقزززززة التنعزززززيم بلغزززززت  ز مزززززن جزززززدار املسزززززجد احلزززززرام إت أعزززززالم 1 
  مرتا .ستة أكياب ومئة وشسن س6,150و

النقززوى، املوصززلة  ز مززن جززدار املسززجد احلززرام إت أعززالم منطقززة  نيززة 2
 س مثانية عشر كيال .18للجعرانة و

ز مزززن جزززدار املسزززجد احلزززرام إت أعزززالم منطقزززة  نيزززة خزززلن و أو جبزززل  3
س ا نزززا عشزززر كزززيال 12,850و امل،قجط،زززعس هريزززق الطزززايف جنزززد العزززراق السزززريع

 وشسون مرتا . ومثامنئة

ز مزززن جززدار املسزززجد احلززرام إت أعزززالم عرنززة هريزززق الطززايف القزززدمي  4
 ية مرت .امس شسة عشر كيال وأربع15,400امللغى ا ن و

س 17أعززالم هريززق الززيمن القززدمي و مززن جززدار املسززجد احلززرام إت   ز 5
 سبعة عشر كيال .

إت أعزززالم احلديبيزززة و الش(م،يسزززفس علزززى زززز مزززن جزززدار املسزززجد احلزززرام 6
 .عشرون كيالس  20جدة القدمي    و هريق 

 اثنيا من خالب الطرق احلديثة ب 
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هريزق جزدة الزذي  زرتق حنزك ز من جدار املسجد احلرام إت أعزالم  1
 س ا نان وعشرون كيال .22ما يسمى أظلم الغر  س و الغراب و أو

 اءديززدالززيمن هريززق الليزز   عززالمز مززن جززدار املسززجد احلززرام إت أ 2
 .س سبعة عشر كيال17و

 هريق الطايف اهلدا اءديد من جدار املسجد احلرام إت أعالم  ز 3
 . (1)س شسة عشر كيال ونصف الكيل 15,5املار قرب قرن العابدية و

 

 

 

 ب ههارة املسجد احلرام املبح  الرابع
 

اد به حيسن أن نسوق وقبل احلدي  عن ههارة املسجد احلرام، وما املر 
 تعريف الطهارة لغة وشرعا، فالطهارة يف اللغةب النظافة حسية أو معنوية.

                                 

 . 28-27هن، ص 1416( جملة العرب عد  رجب وشعبان سنة 1)
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وشزرعاب صزفة حكميزة توجزب أن تصزح  ملوصزوفها صزحة الصزالة بزه  
صززفة حكميزة توجززب مزن قامززت بزه رفززع  بأو فيزه أو معززه. وعرفزت أيضززا ايفزا

  (1)ههر يف البدلية.حدى أو إ الة خب  يف املا  نية واستباحة كل مفتقر إت 

وهزززف كمزززا تزززرى صزززفة حكميزززة توجزززب أن تصزززح  ملوصزززوفها صزززحة  
سزززبحانه وتعزززات لعبزززاده أن يت زززذوا مكزززاان شزززرت هللا الصزززالة بزززه أو فيزززه  وملزززا 

مزززن لزززوا م العبزززادة ، و لعبادتزززه يطوفزززون حولزززه، ويعتكفزززون فيزززه، ويصزززلون إليزززه
 . (2)خززذوا  ينززتكم ل بززث آدم   ، قززاب تعززاتب الطهززارة يف البقعززة والثيززاب

مزززززززن القزززززززاذورات  أن مواضزززززززع العبزززززززادة ال تصزززززززل  لشزززززززف  وبزززززززن النززززززز  
   أنزس بزن مالزكوالنجاسات  وإمنا هزف لزذكر هللا والصزالة، كمزا روى ذلزك 

فقزام يبزوب يف ,  إذ جزا  أعزرا  بينما حنزن يف املسزجد مزع رسزوب هللا  بوقاب
ب  قززاب رسززوب هللا  ب قززاب !مزه مززه ب فقززاب أصززحاب رسززوب هللا  , املسزجد

 بلززه  فقززاب , دعززاه    إن رسززوب هللا  ،فرتكززوه حززىت ابب .دعززوهال تةرمززوه، 
إمنززا هززف لززذكر   إن هزذه املسززاجد ال تصززل  لشززف  مززن هززذا البززوب وال القززذر

.  (3)س أو كمزززا قزززاب رسزززوب هللا  س وقزززرا ة القزززرآن , هللا عزززة وجزززل والصزززالة
حيحة املشزززروعة ز كزززان لةامزززا علزززى الصززز وهزززذا عزززام يف مجيزززع أمزززاكن العبزززادة

                                 
 . 1/486( التعاريف 1)

 . 31( سورة األعراف اآلية 2)

،  1/236، ومسلم يف صحيحه واللفظ له 5679، ح 5/2244( رواه البخاري يف صحيحه 1)
 .285ح 
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وال شززك أن أعظمهزا شززرفا وحرمززة  املسزلمن تطهريهززا وتنظيفهزا، والعنايززة غزا،
ومكانززة ز وهززو املسززجد احلززرام ز أوالهززا ابلطهززارة والنظافززة احلسززية واملعنويززة  

وإمساعيل عليهمزا السزالم أن يطهزرا البيزت ,  ولذا أمر هللا خليله ونبيه إبراهيم
 فقززاب تعززات ب , اير النجاسززات والقززاذورات املعنويززة واحلسززيةاحلززرام مززن سزز

. وال  فززززى علززززى مسززززلم أن النجاسززززات  (1)وعهززززدان إت إبززززراهيم وإمساعيززززل
املعنويززززة كالشززززرك والكفززززر ووجززززود األواثن ز أعظززززم أ ززززرا وأبلززززع يف التززززدنيس 

  ومزا ذاك إال ألن النجاسزات املعنويزة ألماكن العبزادة مزن النجاسزات احلسزية
وتطهريهززززا إال  , هززززالف مقصززززود العبززززادة وغايتهززززا، وال صكززززن تنظيفهززززا منهززززا

وإبعادها عنهزا. بينمزا النجاسزات احلسزية قزد تزدنس املكزان تدنيسزا  , و التها
 مؤقتا ز كما يف خرب األعرا  السابق ز وال هالف مقصود العبادة وغايتها.

احلرام منه  ومزن  لبيتفما املراد ابلتطهري الذي أمر هللا نبييه أن يطهرا ا
األمززر  أن أويطهززر مززن الشززرك   بيززت  أي شززف  يطهززر  وهززل كززان قبززل بنايززه 

  جا  بتطهري املكان قبل بنا  البيت فيه .     

وقززد كفززاان املفسززرون اإلجابززة علززى هززذه األسززئلة، فززابن جريززر رمحززه هللا 
ام والتطهزززري الزززذي أمر؛زززا هللا بزززه يف البيزززت هزززو تطهزززريه مزززن األصزززنيقزززوببو 

ومززززززا معزززززز   بفززززززلن قززززززاب قايززززززل ،ومززززززن الشززززززرك ابهلل ،وعبززززززادة األواثن فيززززززه
وهزل كزان ألم   وعهدان إت إبراهيم وإمساعيل أن ههرا بيزذ للطزايفنبقوله

                                 

 . 125( سورة البقرة اآلية 2)
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 ،يطهزززر مزززن الشزززرك وعبزززادة األواثن يف احلزززرم إبزززراهيم قبزززل بنايزززه البيزززت بيزززت  
قززد كززان  ،ويززللززذلك وجهززان مززن التأ ب قيززل  مززرا بتطهززريهفيجززو  أن يكززوان أ  

 بأن يكززون معنززاه بلكززل واحززد مززن الززوجهن مجاعززة مززن أهززل التأويززل أحززد؛ا
كمززا   ،وعهززدان إت إبززراهيم وإمساعيززل أن ابنيززا بيززذ مطهززرا مززن الشززرك والريززب

أفمززن أسززس بنيانززه علززى تقززوى مززن هللا ورضززوان خززري أم  بقززاب تعززات ذكززره 
وعهززدان إت   ب  فكزذلك قولززه،  (1)مزن أسززس بنيانزه علززى شززفا جزر  هززار

أي ابنيززا بيززذ علززى ههززر مززن الشززرك      إبززراهيم وإمساعيززل أن ههززرا بيززذ
ززأن يكززوان أ   بوالوجززه ا خززر منهمززا ،فهززذا أحززد وجهيززه ب.والريزز را ان يطهززرا م 

والبيزت بعزد بنيانزه  زا كزان أهزل الشزرك ابهلل جيعلونزه  ،مكان البيت قبل بنيانه
إذ   ،ليكزون ذلزك سزنة ملزن بعزد؛ا  ألواثنفيه علزى عهزد نزو  ومزن قبلزه مزن ا

 . (2) سكان هللا تعات ذكره قد جعل إبراهيم إماما يقتدي به من بعده

فيجب أن يراد به التطهري من كل أمزر و وقاب الف ر الرا ي يف تفسريهب
ال يليزق ابلبيزت، فززلذا كزان موضززع البيزت وحواليززه مصزلى  وجززب تطهزريه مززن 

موضزززع العبزززادة واإلخزززالص هلل تعزززات  وجزززب  األجنزززاهل واألقزززذار، وإذا كزززان
تطهززريه مززن الشززرك وعبززادة غززري هللا، وكززل ذلززك داخززل تززت الكززالم،   إن 

وههزراه مزن  , ابنيزاه  ههرا بيزذاملفسرين ذكروا وجوها، أحدهاب أن مع  

                                 

 .109ورة التوبة اآلية ( س1)

 .  1/538( جامع البيان 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 33 -  

أفمن أسس بنيانزه علزى تقزوى  الشرك، وأسساه على التقوى، كقوله تعاتب 
 .  (1)من هللا 

وأقززاموا  ,و اروه ,وهنيهززاب عرنفززا النززاهل أن بيززذ ههززرة هلززم مززىت حجنززواث 
 به...

وال تدعا أحدا من أهل الريزب والشزرك يزةاحم الطزايفن  ,واثلثهاب ابنياه
 .  فيه

ورابعهاب نظفا بيذ من األواثن والشرك واملعاصف  ليقتدي النزاهل بكمزا 
 . يف ذلك

يلقف فيه أهزل اءاهليزة مزن  وخامسهاب تطهري مكانه قبل البنا   ا كان 
 .  (2)القاذوراتس

قزززاب الشزززوكاين يف فزززت  القزززدير بو واملزززراد ابلتطهزززري قيزززل مزززن األواثن، و 
وقيزل مزن ا فززات والريزب، وقيززل مزن الكفززار، وقيزل مززن النجاسزات وهززوا  

، أنززه ال  ززت  بنززوت مززن هززذه األنززواتاءنززب واحلززايض وكززل خبزز . والظززاهر 
 . (3)ى التطهري فهو يتناولهس وأن كل ما يصدق عليه مسم

                                 
 .109( سورة التوبة2)

 . بتصرف يسري .  4/48( مفاتيح الغيب 1)

 .1/206( فتح القدير2)
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املراد مزن تطهزري البيزت مزا يزدب عليزه لفزل التطهزري  بووقاب ابن عاشور
مزن حمسززوهل، ان حيفززل مزن القززاذورات واألوسززامل  ليكزون املتعبززد فيززه مقززبال 

مزاال يليزق  د عنزهع،زوهزو أن يز بزج  , على العبادة دون تكدير. ومن تطهزري معنزوي
األفعززاب املنافيززة للحززق كالعززدوان والفسززوق، ابلقصززد مززن بنايززه مززن األصززنام و 
  (1)دون  ياب الرجاب والنسا س.  واملنافية للمرو ة كالطوا  عرلان

 , إبزراهيم يتضزمن أن هللا أمزر نبيزه وخليلزه وكالم املفسرين ز كما تزرى ز 
يبنيززززا يطهززززرا مكززززان البيززززت، وأن أن   - عليهمززززا السززززالم - وابنززززه إمساعيززززل 

وأن جيعززززاله هزززززاهرا مطهززززرا مززززن النجاسززززات احلسزززززية   , البيززززت، وأن يطهززززراه
كالقززاذورات، ومززن النجاسززات املعنويززة كالشززرك واألواثن، واألفعززاب املنافيزززة 

 ا ومززن اتبعهمززا علززى اهلززدى أن يقتززدواوجيززب علززى ذريتهمزز للغايززة مززن إقامتززه.
 .  احلسية واملعنوية وا البيت احلرام من كل النجاسات وأن يطهر  غما،

 

 

 

 

                                 

 . 1/712( التحرير والتنوير 3)
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  املبح  افامس ب تعظيم اإلسالم للحرم

 
إن للحرم حرمة عظيمة يف اإلسزالم، وحسزبك امزر عظنمزه العظزيم فزال بزد أن 
يكزززون عظيمزززا، إن عظمزززة احلزززرم ال حيزززيط غزززا وصزززف، وال يلزززمن غزززا بيزززان، وال 
يطيقها بنان، فهل يتحدى الباح  عن التحزرمي اإلهلزف املوغزل يف القزدم هلزذا 

ب األمززن الشززامل يف هززذه البقعززة املقدسززة، أم يعززر  لكونززه املكززان، أم يتنززاو 
مهززززوى األفئززززدة وقبلززززة الوجززززوه والقلززززوب، أم يشززززري إت مضززززاعفة احلسززززنات 
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واألجور، أم يذكنر انه أحب البقات إت هللا سبحانه وتعزات، أم يزذكر أنزه مزأر  
 اإلصان.

شزززة، إن الباحززز  حينمزززا يهزززم ابحلزززدي  عزززن هزززذا األمزززر العظزززيم تصزززيبه الده
وصنعه اإلجالب عن احلدي   فال يدري عن أي أمزر يتحزدى، ولكزن حسزب 
الباح  أن يورد آية، ويستدب  دي ، ويستشهد بقوب عامل  ليشري إت هذا 

 األمر،و وإن مل حيط به .
 إن عظمة احلرم تتناوب جوانب عظيمة وكثرية منها ب

 منزززززذ خلزززززق السزززززمواتة البلزززززد أن هللا سزززززبحانه وتعزززززات حزززززرم هزززززذه  -1
إمنززززا أمززززرت أن أعبزززد رب هززززذه البلززززدة الززززذي (واألر ، قزززاب تعززززاتب
، ويف الصزحيحن عزن أ  شزري  العزدوي أنزه (1))حرمها وله كل شف 

قزززاب لعمزززرو بزززن سزززعيد وهزززو يبعززز  البعزززوى إت مكزززةب ايزززذن يل أيهزززا 
وم الفزت ، مسعتزه الغزد مزن يز ري! أحد ك قوال قام به رسزوب هللا األم

صزززرته عينزززاي، حزززن تكلزززم بزززه، إنزززه محزززد هللا أذاني، ووعزززاه قلززز ، وأب
وأ ززز  عليزززه   قزززابب وإن مكزززة حرمهزززا هللا ومل حيرمهزززا النزززاهل، ال حيزززل 

فك غززا دمززا، وال يعضززد غززا المززرى  يززؤمن ابهلل واليززوم ا خززر أن يسزز

                                 

 . 91( سورة النمل اآلية 1)
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يزززوم فزززت  مكزززة و إن هزززذا البلزززد حرمزززه هللا يزززوم   وقزززاب  (1)شزززجراس.
  (2)خلق السموات واألر س.

وإذ جعلنزا البيزت  (عل هذا البيت مثابة للناهل، قزاب تعزاتبأن هللا ج  -2
وإذ جعلنزا  (قاب أبو جعفر الطربيب وفمعز  قولزه ب (3).)مثابة للناهل 

وإذ جعلنا البيت مرجعا للنزاهل ومعزاذا أيتونزه كزل  )البيت مثابة للناهل
   (4)عام، ويرجعون إليه فال يقضون منه وهراس. 

أو (نه جعلزه حرمزا آمنزا  قزاب تعزاتب أن هللا جل  نانه وتقدست أمسا  -3
مل يزززروا أان جعلنزززا حرمزززا آمنزززا ويت طزززف النزززاهل مزززن حزززوهلم أفبالباهزززل 

قززاب الشززافعف رمحززه هللاب ويعززث وهللا  (5).)يؤمنززون وبنعمززة هللا يكفززرون
وذكنززر  (6)س.ر إليززه ال يت طززف اختطزا  مززن حززوهلمأعلزم آمنززا مززن صزا

هليتهم فقزززززززاب أهزززززززل احلزززززززرم  زززززززا امززززززز  علزززززززيهم حزززززززىت يف حزززززززاب جزززززززا
إليززال  قزريع.إيالفهم رحلززة الشزتا  والصززيف. فليعبززدوا رب (تعزاتب

                                 
، وصحيح 1563 /4، 4044( متفق عليه من حديث أيب شريح، صحيح البخاري ،ح 1)

 .2/987،  1354 مسلم،ح
 .4/32( املسند املستخرج على صحيح مسلم 2)
 . 125( سورة البقرة اآلية 3)
، وأحكام القرآن 170، 1/169.، وانظر تفسري القرآن العظيم 1/532( جامع البيان 4)

 .1/119للشافعي
 . 67( سورة العنكبوت اآلية 5)
 .2/141( األم 1)
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وقززاب  ( 1) )هززذا البيززت. الززذي أهعمهززم مززن جززوت وآمززنهم مززن خززو 
قزاب السزيوهفب  (2).)وإذ جعلنزا البيزت مثابزة للنزاهل (سبحانه وتعزاتب

وقزززد كزززانوا يف اءاهليزززة  ،حيمزززل فيزززه السزززال ،  منزززا مزززن العزززدوان أنوآ
  (3) ناهل من حوهلم وهم آمنونس.يت طف ال

إن الصفا واملروة من شعاير هللا فمزن  (أنه من شعاير هللا، قاب تعاتب  -4
. قزاب ابززن (4) )غمزا حزج البيزت أو اعتمزر فززال جنزا  عليزه أن يطززو 

اب العلمزا  يف املزراد ابلشعايربووالصزحي  أيفزا العر  بعزد أن أورد أقزو 
هزززذه الشزززعاير  ينزززا أن تعظزززيموقزززاب تعزززات مب (5)مجيزززع مناسزززك احلزززجس.
ذلزززك ومزززن يعظزززم شزززعاير هللا فليفزززا مزززن تقزززوى (عالمزززة علزززى اإلصزززانب 

ومزززن يعظزززم  (قزززاب ابزززن  يزززد يف قولزززهبقزززاب ابزززن جريربو (6).)القلزززوب
قابب احلرمات املشعر احلزرام، والبيزت احلزرام، واملسزجد  )حرمات هللا

  (7)س.احلرام، والبلد احلرام، هؤال  احلرمات

                                 

 . 4-1( سورة قريش 2)
 . 125ية ( سورة البقرة اآل3)
 .1/289( الدر املنثور 4)
 . 158سورة البقرة اآلية (  5)
 .3/288،287أحكام القرآن البن العريب (  6)
 . 32( سورة احلج اآلية 1)
 .17/153( جامع البيان 2)
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 (، قزاب تعزاتب لوجوه، قبلة يف احليزاة ويف املمزاتللقلوب واأنه قبلة   -5
قززززد نززززرى تقلززززب وجهززززك يف السززززما  فلنولينززززك قبلززززة ترضززززاها فززززوب 
 )وجهك شطر املسجد احلزرام وحيز  مزا كنزتم فولزوا وجزوهكم شزطره

(1) . 

، وهزو (2)تزرمي اإلحلزاد فيزه، واإلحلزاد هزو امليزل عزن احلزق إت الباهزل   -6
وارتكزاب املنهيزات علزى  ،اب إت الظلزمشامل لكل عدوب عن الصزو 
وقززد حززرم هللا اإلحلززاد يف كززل  مززان  (3) تنوعهززا حسززبما فسززرته السززنة.

ومكان، ولكن  ت  احلرم دون ما سواه أن العبد يؤاخزذ ابلزذنب يف 
ولزو مل عامد قاصد أنه ظلم وليس  تزأوب، احلرم  جرد اهلم فيه، وهو 

د بظلززززم نذقززززه مززززن عززززذاب ومززززن يززززرد فيززززه وحلززززا(يفعلززززه، قززززاب تعززززاتب
بو لززو أن رجززال أراد فيززه وأورد ابززن كثززري قززوب ابززن مسززعود (4).)ألززيم

وحلززاد بظلززم وهززو بعززدن أبززن ألذاقززه هللا مززن العززذاب األلززيمس وقززابب 
    (5)هذا اإلسناد صحي  على شرط الب اري 

                                 

 . 144( سورة البقرة اآلية 3)
 .5/62( أحكام القرآن للجصاص 4)
 .4/64( املوافقات 5)
 . 25( سورة احلج اآلية 1)
. وعننزاه السننيوطي يف النندر املنثننور إىل الفننراييب، وسننعيد بننن منصننور، 3/216( تفسننري القننرآن العظننيم 2)

وابنننن راهوينننه، وأمحننند، وعبننند بنننن محيننند، والبنننزار، وأبنننو يعلنننى، وابنننن جرينننر، وابنننن املننننذر، وابنننن أيب حنننا ، 
 .6/23والطرباين، واحلاكم وصححه، وابن مر ويه، الدر املنثور 
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تعظيم احلسنات ومضاعفتها فيه، فكما عظنزم البزاري سزبحانه وتعزات   -7
فيه، فقد عظنم وضاعف أجر مزن عمزل صزاحلا فيزه، فعزن  أ  من أحلد

قززاببو صززالة يف مسززجدي هززذا  أ  هريززرة رضززف هللا عنززه أن النزز 
ففزززف هزززذا  (1)ة فيمزززا سزززواه إال املسزززجد احلزززرامس.خزززري مزززن ألزززف صزززال
مضززاعفة أجززر الصززالة ملززن صززلى فيززه، ومل يبززن  احلززدي  بززن النزز  

 بززن الززةبري عنززد ابززن عززدد التضززعيف  بينمززا ورد مززن حززدي  عبززد هللا
حبان أن الصالة فيه تعدب ماية صالة يف املسزجد النبزوي، فعزن عبزد 

بوصالة يف مسجدي هذا أفضزل  هللا بن الةبري قابب قاب رسوب هللا
مززززن ألززززف صززززالة فيمززززا سززززواه إال املسززززجد احلززززرام، وصززززالة يف ذاك 

  (2)املسجد أفضل من ماية صالة يف هذا، يعث يف مسجد املدينةس.

فعزززن ابزززن عبزززاهل  أن مكزززة أفضزززل الزززبالد وأحبهزززا إت هللا ورسزززوله   -8
ملكززةبو مززا أهيبززك مززن بلززدة،  ضززف هللا عنهمززا قززاب قززاب رسززوب هللار 

  (3) وأحبك إيل، ولوال أن قومك أخرجوين ما سكنت غريكس.

أن مكزززة واملدينزززة النبويززززة ؛زززا مزززأر  اإلصززززان يف آخزززر الةمزززان فمنهززززا   -9
 بزززن عمزززر رضزززف هللا عنهمزززا عزززن النززز  انطلزززق، وإليهمزززا يعزززود فعزززن

                                 
 .2/1012، 1394، وصحيح مسلم ،ح 1/398، 1133ري ،ح( صحيح البخا3)
 . 4/499، 1620صحيح ابن حبان ، ح  (4)
، 1/661، 1787سنا  ومل خيرجاه، ح( رواه احلاكم يف املستدرك وقال هذا حديث صحيح اإل1)

  10/210،  217، والضياء يف املختارة ،ح  9/23،  3709ورواه ابن حبان يف صحيحه ، ح 
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قززاببو إن اإلسززالم بززدأ غريبززا وسززيعود غريبززا كمززا بززدأ، وهززو أير  بززن 
 ( 1)املسجدين، كما أتر  احلية إت جحرهاس

أن مكة حرمها هللا، فال يعضد شجرها، وال ينفر صيدها، فعزن بزن  -10
حزد قزاببو حزرم هللا مكزة فلزم تزل أل عباهل رضف هللا عنهمزا عزن النز  

أحلزت يل سزاعة مززن يفزار، ال  تلزى خالهززا، وال  قبلزف، وال ألحزد بعززدي 
يعضزززد شزززجرها، وال ينفزززر صزززيدها، وال تلزززتقط لقطتهزززا إال ملعزززر . فقزززاب 
العبزززززززاهل رضزززززززف هللا عنزززززززهب إال اإلذخزززززززر لصزززززززاغتنا وقبزززززززوران. فقزززززززابب إال 

  (2)اإلذخرس.

اب أن  زززا خززز  هللا بزززه احلزززرم  أنزززه جيززز  إليزززه مثزززرات كزززل شزززف  قززز -11
أومل منكزن هلززم حرمزا آمنزا جيزز  إليزه مثززرات كزل شزف  ر قززا مزن لززدان (تعزاتب

ت املتتابعززة علززى هززذا احلززرم ، وهززذه الثمززرا (3))ولكززن أكثززرهم ال يعلمززون
هف مننزة مزن هللا تعزات، واسزتجابة لزدعوة افليزل عليزه السزالم حزن  ا من

مززرات مززن رب اجعززل هززذا بلززدا آمنززا وار ق أهلززه مززن الث(دعززا ربززه قززايالب
، وقزززاب هللا سزززبحانه وتعزززات بزززربا عزززن (4))آمزززن مزززنهم ابهلل واليزززوم ا خزززر

ربنا إين أسزكنت مزن (إبراهيم افليل عليه السالم أنه توسل إت ربه فقابب
ذريززذ بزززواد غززري ذي  رت عنزززد بيتززك احملزززرم ربنززا ليقيمزززوا الصززالة فاجعزززل 

                                 
 . 663 /2، 1777، وانظر صحيح البخاري ،ح  1/128،  146،ح ( صحيح مسلم 2)
 . 2/988، 1355، وصحيح مسلم ، ح  1/452، 1284( صحيح البخاري واللفظ له، ح 3)
 . 57سورة القصص اآلية  (1)
 . 126سورة البقرة اآلية  (2)
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. (1))يشززكرون أفئزدة مززن النززاهل اززوي إلززيهم وار قهزم مززن الثمززرات لعلهززم
فكان الواقع املشاهد يف هذا احلرم وفرة الر ق، وتعزدد الثمزرات وتنوعهزا 

. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ب تعظيم أهل اءاهلية للحرم هلبح  السادامل

 

أن يبززث البيززت احلززرام    أمزر هللا سززبحانه وتعززات نبيززه وخليلززه إبززراهيم 
حرمززززا آمنززززا  أومل يززززرو أان جعلنززززا ليكززززون مثابززززة للنززززاهل وأمنززززا، قززززاب تعززززاتب 

                                 

 .37( سورة  إبراهيم اآلية 3)
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وإذ جعلنزززا البيزززت مثابزززة  . وقزززاب تعزززاتب (1)مويت طزززف النزززاهل مزززن حزززوهل
 .   (2)للناهل وأمنا

سززبحانه وتعززات يف القلززوب حمبتززه وتعظيمززه، وجعززل القلززوب افززوا  ة، ك،ززور، 
فاجعزل أفئزدة مزن  أنه دعا ربه فقاب ب   قاب تعات بربا عن إبراهيم  إليه،

جاب هللا دعوتززززه، وأمضززززى فريضززززته  ززززج بيتززززه فاسززززت (3)مالنزززاهل اززززوي إلززززيه
وهلل علزى النزاهل حزج البيزت  ، وعلزى هزذا توالزت الشزرايع اإلهليزةب وتعظيمه

   (4)من استطات إليه سبيال 

 , أن األنبيزززا  توافزززدوا علزززى البيزززت معظمزززن حزززاجن وأخزززرب النززز    
  أن رسزوب هللا و ب رضزف هللا عنهمزا بن عباهل كما رواه مسلم عن   فقاب 

  ب قززاب .هززذا وادي األ رق بفقززالوا  أي واد هزذا ب فقززاب , مزر بززوادي األ رق
ولززززه جززززؤار إت هللا  ،هابطززززا مززززن الثنيززززةكززززأين أنظززززر إت موسززززى عليززززه السززززالم 

ززرج   أتززى علززى  نيززة ه،  .ابلتلبيززة  .قززالوا  نيززة هرشززى  أي  نيززة هززذه ب فقززاب ،ىش،
 ،علززى انقززة محززرا  جعززدة ،كززأين أنظززر إت يززونس بززن مززىت عليززه السززالمب  قززاب 

                                 
 . 67( سورة العنكبوت اآلية 1)

 . 125ية ( سورة البقرة اآل2)

 . 37( سورة إبراهيم اآلية 3)

 . 97( سورة آل عمران اآلية 4)
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بززن حنبززل يف ا ب قززاب .وهززو يلزز  , خطززام انقتززه خلبززة ،عليززه جبززة مززن صززو 
 . (1)اسيعث ليف بحديثه قاب هشيم

د قزاب ابزن الزةبري رضزف فقز , وسار أتبات األنبيا  يقتفزون خطزى أنبيزايهم
 ،اية ألزززفإن هزززذا البيزززت كزززان حيجزززه مزززن بزززث إسزززراييل سزززبعم و بهللا عنهمزززا

 .(2)م ابلتنعيم،   يدخلون حفاة  تعظيما لهسيضعون نعاهل

وتتابعت القلوب على ما فطرت عليه تعظيما وإجالال هلذا البيزت حزىت 
وخفيززت معاملهززا، وغلبززت اءاهليززة، فكانززت العززرب  , بعززدما اندرسززت النبززوة

وال تطززو  فيززه بثيززاب عصززت هللا فيهززا، فكززان الرجززل إذا قززدم تعظززم احلززرم، 
يطو  فيها، فلن مل يستطع استعار من أهل احلرم ، فزلن احلرم اشرتى  يااب   ل
كانزت العزرب ب وقزاب رمحزه هللا ابن شزهابكما ذكر ذلك مل جيد ها  عارل   

فمززن جززا  مززن غززريهم  ،قززريع وأحالفهززم ،إال احلمززس تطززو  ابلبيززت  عززراة 
مل جيزززد مزززن يعزززريه  فزززلن ،فطزززا  يف  زززو  أمحسزززف يسزززتعري؛ا منزززه ،وضزززع  يابزززه

وال مززن  ،فززلن مل جيززد مززن يسززتأجر منززه  وبززه مززن احلمززس ،غماسززتأجر مززن  يززا
وإمزا  ،عنزه  يابزه ويطزو  عزرلان فما أن يلقزإ بكان بن أحد أمرين   يعريه ذلك

 ،فززلن هززا  يف  يابززه ألقاهززا عززن نفسززه إذا قضززى هوافززه ،أن يطززو  يف  يابززه
 ف.فكان ذلك الثوب يسمى اللق ،غريهوحرمها عليه فال يقرغا وال يقرغا 

                                 

 . 166، ح 1/152( صحيح مسلم 1)

 . قال حمققه : إسنا ه صحيح . 2/267( أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه ، 2)
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 ،واملزززززرأة يف ذلزززززك والرجزززززل سزززززوا  إال أن النسزززززا  كزززززن يطفزززززن ابلليزززززل 
وقززززاب  ،فقززززدمت امززززرأة هلززززا هيئززززة ومجززززاب فطافززززت عرلنززززة، والرجززززاب ابلنهززززار

                     بفجعلت تقوب ،بل كان عليها من  ياغا ما ينكشف عنها ببعضهم

 فما بدا منه فال أحله أو كله       اليوم يبدو بعضه 

كزززان ووقزززاب السززهيلفب . )(1)لززى ذلزززك حززىت بعززز  هللا نبيززه فكززانوا ع
حززن قززدم مززن تبززوك أراد احلززج، فززذكر بالطززة املشززركن  سززيدان رسززوب هللا 
وتلبيتهم ابلشرك، وهزوافهم عزراة ابلبيزت  وكزانوا يقصزدون  ،للناهل يف حجهم

 بذلك أن يطوفوا كما ولدوا بغري الثياب الذ أذنبوا فيها وظلمزوا، فأمسزك 
  (2)احلج يف ذلك العام.س  عن

هديزد عمزارة البيزت احلزرام بعزدما ازدم تواصزوا فيمزا  وملا أرادت قزريع
وال مظلمزة أحززد مززن  ،أو مهززر بغززف ،أال يززدخلوا فيزه مززاال حرامززا مزن راببيزنهم 
بززن إسززحاق يف السززرية عززن عبززد هللا بززن أ  جنززي  أنززه أخززرب اكمززا ذكززر   ،النزاهل

أن أاب وهزب بزن عابزد بزن عمزران بزن بزةوم عن عبد هللا بزن صزفوان بزن أميزة 
ال تزدخلوا  و وهو جزد جعزدة بزن هبزرية بزن أ  وهزب امل ةومزف قزاب لقزريعب

                                 

 . 3028، ح  4/2320.وانظر صحيح مسلم  378 - 377/  6( التمهيد البن عبد الرب :1)

 .  9/265رىء ( عمدة القا2)
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فيزززه مزززن كسزززبكم إال الطيزززب، وال تزززدخلوا فيزززه مهزززر بغزززف، وال بيززززع راب، وال 
  (1)مظلمة أحد من الناهلس.

ولزذا ملزا  دخل يف بنايه مزاب حزرام  كل ذلك من تعظيم احلرم، وأن ال ي
  فزأخرجوا منزه احلجزر، فقزد م النفقة مل يستطيعوا إكماب بنا  البيتصرت غق

 سزألت النز  ب و  أخرا الب اري ومسزلم عزن عايشزة رضزف هللا عنهزا قالزت
عززن اءززدر أمززن البيززت هززو  قززاب نعززم. قلززتب فمززا هلززم مل يززدخلوه يف البيززت  

ب فعزل قلزتب فمزا شزأن اببزه مرتفعزا  قزابقصرت غزم النفقزة. قابب إن قومك 
ليدخلوا من شانوا وصنعوا من شانوا، ولوال أن قومزك حزدي     ذلك قومك

وأن  , عهززدهم ابءاهليززة فأخززا  أن تنكززر قلززوغم أن أدخززل اءززدر يف البيززت
 . (2)ألصق اببه ابألر س 

فكزان الرجزل مزنهم لزو  عمزا تسزتحله يف غزريه،  تنع فيهكانت العرب و  
وتسززميه  (3).ومل يعزر  لززه حزىت  زرا منزه ،أو أخيزه مل يهجزهبزه قاتزل أبيززه لقزف 

ا أراد كفززار قززريع وملزز  لسززكون أصززوات السززال  وقعقعتزه فيززه.  مضزر األصززم
  (4).أخرجوه خارا احلرم   وذلك تعظيما للحرم قتل خبيب 

                                 
 . 3/444( فتح الباري 1)

، ح  2/972،واللفظ له ، ومسلم يف صحيحه 1507،ح 2/573( رواه البخاري يف صحيحه 2)
1333  . 

 .  2/346، 1/534( جامع البيان 3)

 .  2880، ح 3/1108( رواه البخاري يف صحيحه 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 47 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب من أحكام احلرم املبح  السابع

 

 رسزوب ربجعل هللا سبحانه وتعات البيت احلرام مثابة للناهل وأمنا ، وأخز
، منزززذ خلزززق هللا السزززموات أن هللا شزززر  مكزززة , وعظمهزززا , وحرمهزززا   هللا 
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ك واألر  ، وخزز  هللا سززبحانه وتعززات هززذا البلززد اصززاي  وأحكززام مل يشززرت 
 تلفةبمعه فيها غريه، وهذه األحكام ب

أن هللا حززرم  فمنهززا مززا يتعلززق ببيززان حرمتززه وشززرفه ، فقززد بززن النزز   
ت واألر  كمززا روى ذلززك أهززل الصززحا  والسززنن، مكززة يززوم خلززق السززموا

واألر  فهزف  , السزماواتحزرم مكزة يزوم خلزق بو إن هللا  ومن ذلك قوله 
 , وال تزل ألحزد بعزدي , مل تزل ألحزد قبلزف , حرام  رام هللا إت يوم القيامزة

وال يعضززد شزززوكها وال  , ال ينفززر صززيدها , ومل تلززل يل إال سززاعة مززن الززدهر
  (1). وال تل لقطتها إال ملنشدس تلى خالها 

بزن عبزاهل رضزف هللا عنهمزا أن النز  اعن عكرمة عزن وأخرا الب اري  
  وإمنزا  , وال تل ألحد بعدي , فلم تل ألحد قبلفحرم مكة قاببو إن هللا

وال ينفززر  , وال يعضززد شززجرها , ال  تلززى خالهززا , أحلززت يل سززاعة مززن يفززار
  (2)ملعر س.  وال تلتقط لقطتها إال , صيدها

وإين حرمزت  , ودعزا ألهلهزاحرم مكة بو إن إبراهيم  رسوب هللا وقاب 
املدينة كما حزرم إبزراهيم مكزة وإين دعزوت يف صزاعها ومزدها  ثزل مزا دعزا بزه 

  (3) إبراهيم ألهل مكةس.

                                 
 . 1353، ح  2/986، صحيح مسلم 4059، ح 4/1567( صحيح البخاري1)

 .  1737، ح  2/651( صحيح البخاري 1)
 . 1360، ح 2/991( صحيح مسلم 2)
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والثاين أن هللا حرم مكة وجعلها آمنة، ويف  , ويف احلدي  األوب
ليل عليه السالم هو الذي حرم مكة. فقد احلدي  الثال  أن إبراهيم اف

 األمان . سأب إبراهيم ربه لززه أو ما كان احلرم آمنا قبل أن ييتسا ب متسايل 

وقزززد أورد ابززن جريزززر رمحزززه هللا  , املسزززألة حمزززل نظززر واخزززتال  ب فيقززاب
  قزابب ووالصزواب مزن القزوب يف  , وذكر دليزل كزل فريزق , األقواب يف ذلك

 تعززات ذكززره جعززل مكززة حرمززا حززن خلقهززا وأنشززأها، كمززا ذلززك عنززدان أن هللا
أخززرب النزز  أنززه حرمهززا يززوم خلززق السززماوات واألر  بغززري تززرمي منززه هلززا علززى 
لسان أحد من أنبيايه ورسله، ولكن  نعه من أرادها بسو ، وبدفعزه عنهزا مزن 
ا فززززات والعقززززوابت، وعززززن سززززاكنيها مززززا أحززززل بغريهززززا وغززززري سززززاكنيها مززززن 

وأسززكن غززا  , لززم يززةب ذلززك أمرهززا حززىت بوأهززا هللا إبززراهيم خليلززهالنقمززات، ف
أهلززه هززاجر وولززده إمساعيززل، فسززأب حينئززذ إبززراهيم ربززه إجيززاب فززر  ترصهززا 
علززى عبززاده علززى لسززانه  ليكززون ذلززك سززنة ملززن بعززده مززن خلقززه يسززتنون غززا 

 خززربه أنززه جاعلززه للنززاهل إمامززاوأ , فيهززا، إذ كززان تعززات ذكززره قززد اهززذه خلززيال
بززه، فأجابززه ربززه إت مززا سززأله، وألززةم عبززاده حينئززذ فززر  ترصززه علززى  يقتززدى

بعززد أن كانززت  نوعززة  نززع هللا إلهززا بغززري إجيززاب هللا  - لسززانه  فصززارت مكززة
فر ، االمتنات منها على عباده، وحمرمة بزدفع هللا عنهزا بغزري ترصزه إلهزا علزى 

ى لسززان خليلزه إبززراهيم فرضزاذ ترصهززا علزى خلقززه علز - لسزان أحززد مزن رسززله
عليه السالم، وواجباذ على عباده االمتنات مزن اسزتحالهلا، واسزتحالب صزيدها 
وعضززاهها، وجيابززه االمتنززات مززن ذلززك  بززبالا إبززراهيم رسززالة هللا إليززك بززذلك 
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فلذلك أضيف ترصها إت إبراهيم، فقاب رسزوب هللاب إن هللا حزرم مكزة     إليه
هللا عباده على وجه العبزادة لزه بزه ز دون التحزرمي  ألن فر  ترصها الذي ألةم

الذي مل يةب متعبدا هلا به علزى وجزه الكزال  واحلفزل هلزا قبزل ذلزك ز كزان عزن 
مسززألة إبززراهيم ربزززه إجيززاب فززر  ذلزززك علززى لسززانه، لزززةم العبززاد فرضزززه دون 

 . (1)س غريه

 , وقزززاب الشزززوكاين رمحزززه هللا بعزززد أن ذكزززر األحاديززز  الزززواردة يف ذلزززك
ق األقواب بو وال تعار  بن هذه األحاديز   فزلن إبزراهيم عليزه السزالم وسا

ملززا بلززع أن هللا حرمهززا، وأيفززا مل تززةب حرمززا آمنززا، نسززب إليززه أنززه حرمهززا، أي 
أظهززر للنززاهل حكززم هللا فيهززا، وإت هززذا اءمززع ذهززب ابززن عطيززة وابززن كثززري، 

، حززىت سززأله  وقززاب ابززن جريززرب إيفززا كانززت حرامززا ومل يتعبززد هللا افلززق بززذلك
  (2)إبراهيم فحرمها وتعبدهم بذلك. وكال اءمعن حسنس 

ب   قززاب مساحززة الشززيخ عبززد العةيززة بززن اب  رمحززه هللا عنززد قولززه تعززاتو    
 وإذ بزززوأان إلبزززراهيم    بو فزززاهلل جلزززت قدرتزززه أمزززر نبيزززه إبزززراهيم وابنزززه....

  علزيهم ذلزكمجيع والة األمزور جيزب  إمساعيل أن يطهرا هذا البيت ، وهكذا

                                 

 .  1/543( جامع البيان 1)

 .  1/208( فتح القدير 1)
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، وأن هللا يزوم فزت  مكزة ، وأخزرب أنزه حزرم آمزنعلزى ذلزك   وهلذا نبه النز  
  (1)، ومل حيرمه الناهل س.  ر حرمه يوم خلق السموات واأل

 ,والطزوا  حولزه ,ومنها ما يتعلق بعمارته احلسزية واملعنويزة ابلعبزادة فيزه
 ومضاعفة احلسنات فيه .

قزززاب فهلل بيتزززا يف سزززاير األر  عظزززيم أجزززر مزززن بززز   فقزززد بزززن النززز  
بز  هللا لزه بيتزا يف  ,ولزو كمفحز  قطزاة , مزن بز  هلل مسزجدابو رسوب هللا 

ه هللا مثابة للناهل وأمنزا، . فما ابلك بعمارة املسجد احلرام الذي جعل(2)(اءنة
بو  أن تشد الرحاب إليه  هلبا ملضاعفة األجر فيزه إذ يقزوب الرسزوب وشرت 

 ،ومسزجد الرسزوب  ،املسزجد احلزرام ب إت  ال زة مسزاجدإالال تشزد الرحزاب 
 . (3)ومسجد األقصىس 

                                 
( بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق ، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن ابز حبث منشور يف جملة 2)

   21لنص يف ص .ا 25 – 19ص  10،  العد  18جممع الفقه اإلسالمي ، السنة 

يف ، وابنننن ماجننننه 2/268زمينننة يف صننننحيحه وأخرجنننه ابننننن خ 490ص: 4( صنننحيح ابنننن حبننننان ج:3)
 .2/437، والبيهقي يف السنن الكربى 2/134، والرتمذي يف سننه 1/243سننه 

 .1396، ح 2/1014، ومسلم يف صحيحه 1132، ح 1/398لبخاري يف صحيحه ( رواه ا1)
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صزالة يف مسزجدي أفضزل بو مضاعفة الصزالة فيزه فقزاب وبن الن   
وصززالة يف املسززجد احلززرام  , مززن ألززف صززالة فيمززا سززواه إال املسززجد احلززرام

  .(1)فيما سواهسماية ألف صالة أفضل من 

ر املرتتبززة علززى الطززوا  ابلبيززت  حينمززا عززن األجززو  وأخززرب ابززن عمززر  
علززى  إنززك لتززةاحمب البززن عمززربقولززه  بززن عبيززد بززن عمززرياعبززد هللا سززأله والززد 

 بيقزززوب ن أفعزززل فزززلين مسعزززت رسزززوب هللا إ بفقزززاب ابزززن عمزززر هزززذين الزززركنن
ومل  , مززن هززا  ابلبيززت مل يرفززع قززدما بومسعتززه يقززوب .مسززحهما حيززط افطززالو

ومسعتززه  .وكتززب لززه درجززة , وحيززط عنززه خطيئززة , ةيضززع إال كتززب هللا لززه حسززن
ورفعزت  ب قاب يوسزف يف حديثزه , من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة ب يقوب

 .  (2)س له غا درجة

ومنهزا مززا يتعلززق بتطهززريه وايئتززه للمتعبززدين والطززايفن والقززايمن والركززع 
للطزايفن وعهدان إت إبزراهيم وإمساعيزل أن ههزرا بيزذ  قاب تعاتب  السجود،

وإذ بزززوأان إلبزززراهيم مكزززان  . وقزززاب تعزززاتب (3)والعزززاكفن والركزززع السزززجود
 البيت أن ال تشرك   شيئا وههر بيزذ للطزايفن والقزايمن والركزع السزجود

                                 
ومسنننننننننلم يف  1133،ح 1/398، والبخننننننننناري يف صنننننننننحيحه ، 2/420( رواه امحننننننننند يف مسننننننننننده 2)

، واللفننظ لننه، وعبنند الننرزاه يف مصنننفه 1/451، وابننن ماجننه يف سننننه 1394، ح 2/1012صننحيحه
8/456. ، 

 . 227ص: 4( صحيح ابن خزمية ج:3)

 .  125( سورة البقرة اآلية1)
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   (2)وهلل على الناهل حج البيت من اسزتطات إليزه سزبيال  تبوقاب تعا .(1)

. 

جيزوهل يف أرضزه كزافر.  أو ,كومنها ما يتعلق  مايته من أن يقربزه مشزر  
إمنزززا املشزززركون جنزززس فزززال يقربزززوا املسزززجد احلزززرام بعزززد عزززامهم  قزززاب تعزززات ب

 . (3)هذا

أال حيج  البيت مشرك، فقزد قزاب أبزو هريزرة بوبعثزث أبزو   وأمر الن  
قبززل حجززة الززودات يف  ره عليهززا رسززوب هللا بكززر الصززديق يف احلجززة الززذ أمنزز

  (4) ال حيج بعد العام مشركس. ب النحر رهط يؤذنون يف الناهل يوم

 و اي شزف  بعثزت يف احلجزة  قزابب بزن أ  هالزب وسأب رجل علزف 
ال يدخل اءنة إال نفزس مؤمنزة، وال يطزو  ابلبيزت عزرلن، وال  ب بعثت اربع

بعززد عززامهم هززذا، ومززن كززان بينززه وبززن املسززجد احلززرام جيتمززع مززؤمن وكززافر يف 
  (5)ه، ومن مل يكن له عهد فأجله أربعة أشهرس.ه إت مدتعهد فعهد الن  

                                 
 . 26( سورة احلج اآلية 2)

 .97( سورة آل عمران اآلية 3)

 28بة اآلية ( سورة التو 4)

  .1347، ح 2/982، ومسلم واللفظ له 4378،ح 4/1709( رواه البخاري 5)

 . وقال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.3/54(  أخرجه احلاكم يف املستدرك 1)
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 إمنزا املشزركون جنزس بقاب هللا تبارك وتعات رمحه هللاب قاب الشافعفو 
وبلغزث  .احلزرم باملسزجد احلزرام بفسمعت بعض أهزل العلزم يقزوب بقاب ,ا ية

وال ملشززززرك أن  ،و ال ينبغزززف ملسززززلم أن يزززؤدي افزززراا بقزززاب أن رسزززوب هللا 
ومسعت عددا من أهزل العلزم ابملغزا ي يزروون أنزه كزان يف  بقاب .سيدخل احلرم
فزلن سزأب  ،ال جيتمع مسلم ومشرك يف احلزرم بعزد عزامهم هزذا برسالة الن  

أحد  ن تؤخذ منه اءةية أن يعطيها وجيري عليه احلكزم علزى أن يزرتك يزدخل 
 وال أن يززدت مشززركا ،احلززرم  ززاب فلززيس لنمززام أن يقبززل منززه علززى ذلززك شززيئا

لتحززرمي هللا   يطززأ احلززرم  ززاب مززن احلززاالت هبيبززا كززان أو صززانعا بنيززاان أو غززريه
وإن  ،وبعززده تززرمي رسززوله ذلزززك ،عززة وجززل دخززوب املشززركن املسززجد احلززرام

سززأب مززن تؤخززذ منززه اءةيززة أن يعطيهززا وجيززري عليززه احلكززم علززى أن يسزززكن 
  (1) س.واحلجا  مكة ،احلجا  مل يكن ذلك له

وال اهل أن يبيزززززت املشزززززرك يف كزززززل مسززززززجد إال ب  -أيضزززززا  -وقزززززاب 
إمنززا املشززركون جنززس فززال يقربززوا  فززلن هللا عززة وجززل يقززوبب , املسززجد احلززرام

فززززال ينبغززززف ملشززززرك أن يززززدخل احلززززرم   بعززززد عززززامهم هززززذا املسززززجد احلززززرام 
أن هزذا احلكزم يززدخل  - رمحزه هللا - . وبزن شزيخ اإلسزالم ابزن تيميزة(2) زاب

 .(3)كتا  ومجيع الكفار فيه الكافر الو ث وال

                                 
  177ص: 4( األم ج:2)

 . 2/198، وانظر اجملموع 1/54( األم 1)

 .3/119( انظر اجلواب الصحيح ملن بدل  ين املسيح 2)
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 بوقاب ابن قدامة ز رمحه هللا ز مبينا ما  زت  بزه احلزرم عزن سزاير احلجزا 
فزلن هزذه ا يزة  ،مزع إذنزه يف احلجزا  ،ألن هللا تعات منع منزه  و الف احلجا 

 ،ومل صنعزوا مزن اإلقامزة بزه ،واليهود ايرب واملدينزة وغري؛زا مزن احلجزا  , نةلت
لتعلززق النسززك    وألن احلززرم أشززر  ،ر رضززف هللا عنززهوأوب مززن أجالهززم عمزز

كززافر  دفزلن أرا ،فزال يقززاهل عليزه ،وامللتجزى  إليزه ،وشززجره ،وحيزرم صزيده ،بزه
فززلن كانززت معززه مززرية أو هززارة خززرا إليززه مززن يشززرتي  ،الززدخوب إليززه منززع منززه

م خرا إليه من يسزمع ، وإن كان رسوال إت إمام ابحلر ومل يرتك هو يدخل ،منه
وكانزت املصززلحة  ،ال بززد يل مزن لقزا  اإلمززام بفززلن قزاب ،ويبلغهزا إله , رسزالته
فززلن دخززل احلززرم عاملززا  ،ومل أيذن لززه يف الززدخوب ،خززرا إليززه اإلمززام  يف ذلززك
 , فزلن مزر  ابحلزرم أو مزات أخزرا ،وهزدد ن دخل جاهال يففوإ ،ابملنع عةر

  (1)ومل يدفن به   ألن حرمة احلرم أعظمس.

ن ومحايزة مززن حزل فيزه مزن آدمزف أو حيزوان أو هززري ومنهزا مزا يتعلزق امز
ذ جعلنززا البيززت مثابززة للنززاهل وإقززاب تعززات أو شززجر وتززرمي االعتززدا  عليززه. 

ذلك ما جزا ت بزه األحاديز  الصزحيحة والصزرحية عزن رسزوب وك  .(2)وأمنا
, أو يعضزد  صزيد , أو أن يقتزل فيزه دم حزرام الذ تزرم أن يسزفك فيزه هللا 
  (3)شجر.  فيه

                                 
 .287 -286ص: 9( املغين ج:3)

 . 125( سورة البقرة اآلية 1)

 ( سبق ذكر بعض هذه األحا يث , فال حاجة لتكرارها خوفا من اإلطالة . 2)
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ومجع اإلمام النووي ز رمحه هللا تعات ز يف اجملموت األحكام الذ  الف  
فقابب و  , وأوصلها إت سبعة عشر حكما , احلرم فيها غريه من البالد

وهف   , يف األحكام الذ  الف احلرم فيها غريه من البالد بالسادسةاملسألة 
 بكثرية نذكر منها أهرافا

وهل ذلك واجب  , له أحد إال وحرامأنه ينبغف أن ال يدخ بأحدها 
ال جيو  إحرام  ب السابع عشروختمها بقوله ب  .فيه خال    أم مستحب

  . (1)ساملقيم يف احلرم ابحلج خارجه

 

 

 ب ثامناملبح  ال

 كما وردت يف القرآن الكرميجناسة املشرك  

 

إمنزززا  قزززاب تعزززاتب ا يف وصزززف املشززركن ابلنجاسزززة،جززا  القزززرآن صزززرحي
 .وما سببه  يف هذه ا ية  س املذكورفما املراد ابلنج (2 . )ن جنساملشركو 

                                 

  388ص: 7( اجملموع ج:3)

 .  28( سورة التوبة/ اآلية 1)
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حيسززن بنززا أن ننظززر  ،فوقبزل افززو  يف املززراد الشزرعف مززن هززذا الوصز
  . أهل اللغة عند يف مع  النجس

القزززذر مززن النزززاهل ومزززن كزززل شزززف   بالزززنجسو  ب ضزززد الطزززاهر،الززنجس 
و س جن ززز ورجزززل ،جنزززسالشزززف  ابلكسزززر يزززنجس جنسزززا فهزززو جنزززس و  .قذرتزززه

النجس يكون للواحد واال نزن واءمزع واملؤنز   بوقيل ،واءمع أجناهل ،سجن، 
قززززاب هللا  ،جنزززسوقززززوم  ،جنزززسورجززززالن  ،جنزززسرجززززل  , يقزززاب ب بلفزززل واحززززد

أجنزاهل  بفقزالوا ،فلذا كسروا  نزوا ومجعزوا وأنثزوا جنس إمنا املشركون  بتعات
 ب و أبزو اهليزثم يف قولزه وقاب .وال يؤن  , ال جيمعجنس  بوقاب الفرا  .وجنسة

يف احلزدي  أن النز  كزان إذا دخزل  ،أي أجنزاهل أخبزاى س جنزسإمنا املشركون 
  (1) ساللهم إين أعوذ بك من النجس الرجس افبي  امل ب بوافال  قاب

الززززززززنجس ابلفززززززززت  وابلكسززززززززر يقززززززززوب الفززززززززريو  أابدي يف قاموسززززززززه بو  
وتززنجس ...  ،كسززمعجنززس  وقززد  ،وابلتحريززك وككتززف وعضززد ضززد الطززاهر

 .(2)سفعل فعال  را به عن النجاسة

و ن يف مشززارق األنززوار يف مززادة  - رمحززه هللا - ويقززوب القاضززف عيززا 
 – وبفتحهززززا , بضزززم اءززززيم  ال ززززف , إن املززززؤمن ال يززززنجس ب قولزززه بوا هل س
جنززس وجنززس بفتحهمززا للواحززد واال نززن  ب يقززاب , الززنجس بوالززرجس – أيضززا

                                 

 ، ما ة جنس .6/226( لسان العرب  1)

 ( القاموس احمليط ، ما ة جنس .2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 58 -  

 , إمنزا يقزاب بفتحهمزا ب وقزاب غزريه , لزه الكسزايفقا , واءمع والزذكر واألنثزى
 فززلذا أتبعتززه رجززس قلززت ابلوجززه ا خززر بكسززر النززون وسززكون اءززيم والززنجس

 . (1)سكل مستقذر

هزذه املزادة معز    حيز  تضزمنت بينما أورد أبو السعادات مزادة ونز س
مزززا ابب دعزززوى و ] أي يف هزززذه املزززادة  افيهزززبو مقزززاراب ملعززز  الزززنجس. وقزززاب 

جمتنبزززة مكروهزززة كمزززا  ،أي مذمومزززة يف الشزززرت س.هليزززة دعوهزززا فليفزززا منتنزززةاءا
لززو كززان املطعززم بززن عززدي حيززا وومنززه حززدي  بززدر ....  ،جيتنززب الشززف  النزز 

واحزدهم نز  كزةمن  , يعث أسزارى بزدر سفكلمث يف هؤال  النت  ألهلقتهم له
قززاب . و (2)جنززسسإمنززا املشززركون بوكقولززه تعززات   , مسززاهم نتزز  لكفززرهم  و مزز 

صززفهاين يف مفرداتززه بو جنززس ب النجاسززة القززذارة وذلززك ضززرابنب الراغززب األ
ضززرب يززدرك ابحلاسززة. وضززرب يززدرك ابلبصززرية، والثززاين وصززف هللا تعززات بززه 

 (3)فقاب بو إمنا املشركون جنسس. , املشركن

 علزىختلزف فيزه املفسزرون يف هذه ا يزة فقزد ا أما املع  املراد ابلنجس
 ب قولن 

                                 
 .ما ة جنس .  5،4ص 2ار ج:( مشاره األنو 3)

 ، ما ة ننت . 5/13( النهاية يف غريب األثر 1)

 ، ما ة جنس . 483( املفر ات ص 2)
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نفسززززززانية  أليفززززززم جيجنبززززززون وال   (1)أيفززززززا جناسززززززة معنويززززززة قززززززوب األوبب ال
 ومنهم أيمة املزذاهب األربعزة , . وهذا قوب مجهور السلف وافلفيغتسلون 

يف ذلك من فعله وقوله مزا يفيزد    ألن هللا أحل هعامهم ، و بت عن الن  
وأنزةهلم  , وتوضزأ فيهزا , وشزرب منهزا , عدم جناسة ذواازم ، فأكزل يف آنيزتهم

  . (2)يف مسجده 

املشزززرك جنزززس ألجزززل بوفوقزززاب ابزززن عاشزززور عنزززد تفسزززري هزززذه ا ية   
، وقززد يكززون مززع عقيززدة إشززراكه، وقززد يكززون جسززده نظيفززا مطيبززا ال يسززتقذر

ذلززك مسززتقذر اءسززد ملط ززا ابلنجاسززات  ألن دينززه ال يطلززب منززه التطهززر، 
قصززززود مززززن هززززذا ئززززتهم ، وامليولكززززن تززززنظفهم  تلززززف ابخززززتال  عوايززززدهم وب

الوصزززف هلزززم يف اإلسزززالم تقزززريهم وتبعيزززدهم عزززن جمزززامع افزززري، وال شزززك أن 
خبا ة االعتقاد أدى بصاحبها إت التحقزري مزن قزذارة الزذات، ولزذلك أوجزب 

اخنالعززا عززن تلززك القززذارة املعنويززة ابلطهززارة   الغسززل علززى املشززرك إذا أسززلم
 . (3)احلسية إل الة خبا ة نفسهس 

                                 
قنرا متجنبننا منن الننناس , فنال يكننون 3) ( النجاسنة املعنويننة: هني اعتبننار صناحب وصننف منن األوصنناف حمم

 .  10/160ر أهال لفضل ما  ام متلبسا ابلصفة اليت جعلته كذلك. تفسري التحرير والتنوي

، ومفنناتيح الغينننب 7/306، والنندر املنثننور 11/397، وجننامع البينننان 2/369( انظننر فننتح القنندير 4)
 .21ن16/20

 .10/160( تفسري التحرير والتنوير1)
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بو وأي جناسة أبلزع    - رمحه هللا - د الرمحن السعديوقاب الشيخ عب
 ن كان يعبد مع هللا آهلة ال تنفع وال تضر، وال تغث عنه شيئا ! وأعماهلم مزا 
بززززن حماربززززة هلل، وصززززد عززززن سززززبيل هللا، ونصززززر للباهززززل، ورد للحززززق، وعمززززل 
ابلفسززززززاد يف األر  ال يف الصززززززال   فعلززززززيكم أن تطهززززززروا أشززززززر  البيززززززوت 

  (1)نهمس وأههرها م

، كمزا ذهزب إت ذلزك بعزض الظاهريزة القوب الثزاين ب أيفزا جناسزة ذاتيزة  
وقزد نصزر هزذا القزوب الزرا ي .  (2) احلسن البصزريوالةيدية، وهو مروي عن  

 يف تفسريه .

 .وال شك أن القوب األوب هو الذي تنصره األدلة 

فهززززل جيززززو  لززززه دخززززوب  , معنويززززة جناسززززةذ  وإذا  بززززت أن املشززززرك جنززززس  
 ال  والبالد اإلسالمية أو ،وساير املساجد ،ملسجد احلراما

اختلززف الفقهززا  يف دخززوب الكفززار املسززجد احلززرام وغززريه مززن املسززاجد 
 أقزواب الفقهزا ، وبزنن  - رمحه هللا - وبالد اإلسالم، وقد ف  اإلمام البغوي

أن بززالد اإلسززالم يف حززق الكفززار  ال ززة أقسززام، ونقززل عنززه ذلززك حممززد رشززيد 
  تفسريه، وهذه األقسام هفبرضا يف

                                 
 .333( تيسري الكرمي الرمحن 2)

، والدر املنثور 11/398، وجامع البيان 16/21، ومفاتيح الغيب 2/369( فتح القدير 1)
7/308-309. 
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فززال جيززو  لكززافر أن يدخلززه  ززاب ذميززا كزززان أو  , القسززم األوبب احلززرم
مسززتأمنا  لظززاهر ا يززة، وبززه قززاب مالززك والشززافعف وأمحززد، وجززون  أبززو حنيفززة 

 وأهل الكوفة للمعاهد دخوب احلرم.

وحزززده مززا بززن اليمامزززة والززيمن وجنززد واملدينزززة  , القسززم الثززاينب احلجززا 
حزززد احلجزززا  مزززا بزززن جبلزززف هزززف  وهريزززق العزززراق ز  بيفة، وقزززاب الكلززز الشزززر 

فيجو  للكزافر دخزوب أر  احلجزا  ابإلذن، ولكزن ال يقيمزون فيهزا أكثزر مزن 
 وهو  ال ة ألم. , مقام املسافر

فيجو  للكافر أن يقيم فيهزا بعهزد  , القسم الثال ب ساير بالد اإلسالم
  (1)ال وذن املسلم. ن وذمة  ولكن ال يدخلون املساجد إوأما

ذاتيزززة  كزززان املشززرك جنسزززا جناسزززة معنويزززة أمسزززوا   ف , بنززا  علزززى ذلزززكو 
وإمساعيزززل عليهمزززا  ,أمزززر هللا إبزززراهيمفيجزززب منعزززه مزززن دخزززوب احلزززرم  ولزززذا 

ركززع السززجود ،فقززاب سزززبحانه السززالم أن يطهززرا بيتززه للطززايفن والعزززاكفن وال
بيزززذ للطزززايفن والعزززاكفن  إت إبزززراهيم وإمساعيزززل أن ههزززرا وعهزززدان وتعزززاتب

والركع السجود. وإذ قزاب إبزراهيم رب اجعزل هزذا بلزدا آمنزا وار ق أهلزه مزن 
خزززر قزززاب ومزززن كفزززر فأمتعزززه قلزززيال   الثمزززرات مزززن آمزززن مزززنهم ابهلل واليزززوم ا 

املنزع  زا واألمر ابلتطهري يقتضزف  . (2)ضطره إت عذاب النار وبئس املصريأ
                                 

 . 276-10/275( تفسري املنار1)

 . 126،125( سورة البقرة اآليتان 2)
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أعظزززم مزززا تزززدنس بزززه املقدسزززات هزززو وقزززوت ينجسزززه أو يدنسزززه، وال شزززك أن 
واألصزززززنام يف ، وانتصزززززاب األواثن الكفزززززر فيهزززززا، وتزززززردد الكفزززززار يف جنباازززززا

 عرصااا.

بزل قززد جززا  النهزف صززرحيا للمززؤمنن ان صنعززوا الكفزار مززن القززرب منهززا 
ل البززاري جززل  نززانه ذلززك  ززا لززوالززرتدد يف عرصززااا، وع , فضززال عززن دخوهلززا

 يلف ب

والكفززر يف حززد ذاتززه موجززب للحرمززان مززن عمززارة  , فززاراألوب ب أيفززم ك
مززززا كززززان   مززززارة حسززززية أو معنويززززة  قززززاب تعززززاتباملسززززاجد، سززززوا  كانززززت ع

لغري هللا  فال حق , يفا مساجد هللا  أل  (1) للمشركن أن يعمروا مساجد هللا
 فيها .

أن هززززذه املززززواهن واملقدسززززات واحلرمززززات أقيمززززت لعبززززادة هللا  الثززززاين ب
وأقام إبراهيم افليل عليه السالم أوب مسجد ز وهزو الكعبزة ز عنزواان وحده ، 

بيزززت وضزززع للنزززاهل  إن أوب يزززد ، وإعزززالان بزززه، كمزززا قزززاب تعزززاتبعلزززى التوح
فزال حزق لغزري املسزلم ابالقزرتاب منهزا أو املزرور فيهزا ،   (2)للذي ببكزة مباركزا

 فضال عن أن يتعبد فيها.

                                 

 .  17( سورة التوبة / اآلية 1)

 .96( سورة آل عمران / اآلية 2)
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 ،يف حزززاهلم ومقزززاهلم  (1)لكفزززرأيفزززم يشزززهدون علزززى أنفسزززهم اب الثالززز  ب
 ،قززرب مززن املقدسززاتفكيززف مززع شززهادام علززى أنفسززهم ابلكفززر يطمعززون ابل

ب يقززو  .  ومشززاركة املززؤمنن ابهلل يف مواضززع العبززادة ,ومززن مواضززع عبززادة هللا
ب و فززلذا كزززانوا شززاهدين علزززى  - رمحزززه هللا - الشززيخ عبززد الزززرمحن السززعدي

و شزززرط لقبزززوب األعمزززاب، فكيزززف أنفسزززهم ابلكفزززر وعزززدم اإلصزززان الزززذي هززز
 يةعمون أيفم ع منار مساجد هللا، واألصل منهم مفقود، واألعماب مزنهم ابهلزة

      .(2)س! 

                                 
 (  ذكر العلماء يف تفسري هذه الشها ة وجوها منها : 1)
، وكنل ذلننك    نن أمنم أقننروا علنى أنفسنهم بعبننا ة األوذن , وتكنذيب القنرآن , وإنكننار نبنوة نبيننا حممنند1

                          كفر، ومن شهد على نفسه بذلك فقد شهد عليها ابلكفر.                                                                             
نننن أن اليهنننو ي إذا قينننل لنننه: منننن أننننت ا قنننال: يهنننو ي ، وكنننذا النصنننراين إذا قينننل لنننه: منننن أننننتا قنننال 2

 ، والوثين إذا قيل له: من أنت ا قال: وثين .نصراين
 كفران بدين حممد وابلقرآن .   :ن أن الغالة منهم كانوا يقولون 3
ننن أمننم كننانوا يطوفننون ابلبيننت: وهننم عننراة ، وكلمننا طننافوا شننوطا سننجدوا لمصنننام , فهننذا شننها ة منننهم 4

 على أنفسهم ابلشرك.
 يك لك إال شريكا  هو لك متلكه وما ملك . ن أمم كانوا يقولون يف التلبية: لبيك ال شر  5
ابلكفننر , ورميننه ابلسنننحر, ووصننفه ابجلنننون .انظنننر التفسننري الكبننري للنننرازي  ننن شننها لم علننى الرسنننول 6

 .   340 /2، وتفسري القرآن العظيم 11/375، وجامع البيان 16/9

 .  331( تيسري الكرمي الرمحن، ص 2)
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أهززال لززدخوب احلززرم مززا دامززوا  فززال يكونززون جنززس أن املشززركن الرابززع ب
 . (1)تلبسوا غا يف هوعهم واختيارهم ن غذه الصفة الذ متصف

إمنزززا املشزززركون  ب قولزززه تعززاتن عنززد وقززاب اءصزززاص يف أحكززام القزززرآ
م الززنجس اسززهززالق إ  ب جنززس فززال يقربززوا املسززجد احلززرام بعززد عززامهم هززذا

كمزززا جيزززب   , مزززن جهزززة أن الشزززرك الززذي يعتقزززده جيزززب اجتنابزززهاملشزززرك علززى 
والنجاسزززة يف الشزززرت  ،فلزززذلك مسزززاهم جنسزززا  اجتنزززاب النجاسزززات واألقزززذار

 ،جناسززة الززذنوب بوا خززر ،يززانجناسززة األع بأحززد؛ا , تنصززر  علززى وجهززن
قزززاب هللا  ،وكززذلك الزززرجس والرجزززة ينصزززر  علززى هزززذين الزززوجهن يف الشزززرت

إمنزززززززا افمزززززززر وامليسززززززززر واألنصزززززززاب واأل الم رجزززززززس مزززززززن عمززززززززل  بتعزززززززات
سززيحلفون ابهلل لكززم إذا انقلبززتم   بقززاب يف وصززف املنززافقنو  ،(2)الشززيطان

كمززا    , سززماهم رجسززاف  (3)إلززيهم لتعرضززوا عززنهم فأعرضززوا عززنهم إيفززم رجززس
 .(4)(مسى املشركن جنسا

فال يقربوا املسجد    تعاتب قولهعند  - رمحه هللا - وقاب الشوكاين
الفا  للتفريع ، فعدم قرابيفم للمسجد احلرام متفرت على وقاب ب   احلرام 

                                 
،وتفسننري 11/374، وجننامع البيننان 140-6/139البننن عاشننور ( انظننر تفسننري التحريننر والتنننوير , 1)

 .    15/10، ومفاتيح الغيب 2/340القرآن العظيم 

 . 90( سورة املائدة اآلية 2)

 . 95( سورة التوبة اآلية3)

 .4/278( أحكام القرآن للجصاص 4)
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واملراد ابملسجد احلرام ب مجيع احلرم، وروي ذلك عن عطا  ،  ،جناستهم
  (1) .من مجيع احلرمس فيمنعون عنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 . 2/369( فتح القدير 1)
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 باملبح  التاسع

 يف العهد القدمي والعهد اءديدكما وردت جناسة املشرك  

 

ز  أن   نصززوص العهززدين ز القززدمي واءديززد حيسززن بنززا قبززل أن نسززتعر 
، فقززد ورد تززت مززادة ننظززر مززاذا قززاب قززاموهل الكتززاب املقززدهل عززن النجاسززة

هززد القززدمي لتبيززان موقززف الشززريعة جنززس ب جناسززة ب خصزز  جززة  كبززري مززن الع
أمزا جناسزة القلزب و من النجاسة.   سرد مواقع هذه النصوص، وقاب بعزدهاب

  (1)و تد إت الفكر والضمريس. , فهف افطيئة، وهف تنتج من القلب

وردت يف وحينمززا تتززابع مواقززع هززذه النصززوص هززد أن نصوصززا كثززرية  
ززالعهززدين  كمززا تززذكر أن اإلنسززان الززنجس   أصززنافا مززن البشززر ابلنجاسززة، م  تص 

وجزا  يف  ينجنس املكان الزذي حيزل فيزه، بزل يزنجنس الةمزان الزذي يعزيع فيزه،
بعضزززها ضزززرورة نفزززف اإلنسزززان الزززنجس إت خزززارا املدينزززة الزززذ يعزززيع فيهزززا 

، كمزززا جزززا  يف بعضزززها إن افطيئزززة  تزززد يف ذريزززة املزززذنب ويتوار هزززا الطزززاهرون
 أبنانه.

                                 

 ( قاموس الكتاب املقدس ، ما ة جنس . 1)
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  ,عبززادة األصززنام تززنجس صزززاحبها فقززد تضززمنت نصززوص العهزززدين أن
تسلكوا يف فرايض آابيكزم، وال ب ال كقوب حةقيابب ووقلت ألبنايهم يف الربية

  (1)تفظوا أحكامهم، وال تتنجسوا اصنامهمس.

خالفوا الشريعة، ومل يفرقزوا  (2)ورد أن الكهنة ز أيضا ز يف سفر حةقياب و 
كهنتهزا خزالفوا قزوبب وي بن احلالب واحلزرام، وال بزن الزنجس والطزاهر، حيز 

شريعذ، وجنسوا أقداسف، مل صيةوا بن املقزدهل واحمللزل، ومل يعلمزوا الفزرق بزن 
ويف   (3)النجس والطاهر، وحجبوا عيويفم عن سبويت  فتدنسزت يف وسزطهمس.

  (4)كهنتها جنسوا القدهل، خالفوا الشريعةس.و بسفر صفنيا

املكزان والةمزان، ويف  ففف هزذا الزن  ذكزر أن بزالفف الشزريعة جنسزوا  
الن  التايل أن الكهنة أكثروا من افيانة، وشاغوا األمزم األخزرى يف ضزالهلاب 
و حزززىت إن مجيزززع رنسزززا  الكهنززززة والشزززعب أكثزززروا مززززن افيانزززة حسزززب كززززل 

   (5)رجاسات األمم، وجنسوا بيت الرب الذي قدسه يف أورشليمس. 

جس البيززت وتززن , تعتززرب الشززعوب األخززرى جنسززة بززل جززا ت نصززوص 
 إسزراييل ل بيزت -املقدهل، كما يف سفر حةقيابب و يكفزيكم كزل رجاسزاتكم 

                                 
 .18: 20( حزقيال1)

 ( الكاهن : هو الشخص املخصص لتقدمي الذابئح. قاموس الكتاب املقدس ، ما ة  كهن .  2)

 . 26: 22( حزقيال 3)

 . 4: 3( صفنيا 4)

 . 14: 36( أخبار األايم الثاين5)
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ودخززززالكم أبنززززا  الغريززززب الغلززززف القلززززوب، الغلززززف اللحززززم  ليكونززززوا يف  -
  (1)فينجسوا بيذس.  , مقدسف

ومل تقتصر هذه النصزوص علزى وصزم املشزرك أو الكزافر ابلنجاسزة، بزل 
كمززا ورد   , تصززف املززذنب ابلززنجسمززن نصززوص العهززد القززدمي ز جنززد نصوصززا 

ويف سززززفر االويزززنب و وال تقززززرتب إت امززززرأة يف جناسززززة  ، (2)ذلزززك يف حةقيززززاب 
 , لتكشزززف عورازززا، وال هعزززل مزززع امزززرأة صزززاحبك مضزززجعك لزززةرت  همثهزززا

فتتنجس غا... وال تضاجع ذكرا مضزاجعة امزرأة  إنزه رجزس... بكزل هزذه ال 
لذين أان هاردهم مزن أمامزكس. تنجسوا  ألنه بكل هذه قد تنجس الشعوب ا

(3)  

وكلزم الةى واعتبار من يقرتفه جنساب ومن  ,ويف سفر العدد ورد التحذير
 , كلززم بززث إسزززراييل وقززل هلززم ب إذا  اغزززت امززرأة رجزززل  ب الززرب موسززى قزززايال

وأخفى ذلزك عزن عيزث  , واضطجع معها رجل اضطجات  رت , وخانته خيانة
  (4). وهف جنسةس , واسترتت , رجلها

 

                                 
 .8: 44(  حزقيال1)

 .  13،7: 8( حزقيال 2)

 . 24.19: 18(  االويني 3)

 . 11 – 14:  5( العد  4)
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حزززىت اءيزززل يف سزززفر التثنيزززة ورد تزززرمي دخزززوب افصزززف وابزززن الزززةى و          
اليهودية بو ال يدخل بصزف ابلزر ن أو جمبزوب يف مجاعزة   اءماعة العاشر يف

الززرب، ال يززدخل ابززن  ى يف مجاعززة الززرب حززىت اءيززل العاشززر، ال يززدخل منززه 
 مجاعززة الززرب حززىت يف (2)وال مززوآ  (1)أحززد يف مجاعززة الززرب، ال يززدخل عمززوين

  (3)اءيل العاشر، ال يدخل منهم أحد يف مجاعة الرب إت األبدس. 
  

فهزززذا الزززن  تضزززمن تزززرمي دخزززوب افصزززف واجملبزززوب وابزززن الزززةى يف           
دخزوب شزعوب اكملهزا يف هزذه  –ترصزا أبزدل  –اءماعة اليهودية، بل حرم 

قززط ، بززل النصززارى تعتقززد اءماعززة. وال تظززن أن هززذا الززن  يقدسززه اليهززود ف
حجيزة كتززب العهززد القززدمي كمززا هزو معززرو ، وتغززايل فيهززا األصززولية املسززيحية 
املعاصززززرة إذ تعتقززززد تنةيززززه الكتززززاب املقززززدهل مززززن افطززززأ وأن نصوصززززه كتبززززت 

  (4)وهلام.

جزا  يف سزفر مزىتب  جند يف نصوص العهد اءديد مثل ذلك، فقد كما   
ألن من  صدر  وذاك ينجس اإلنسان  ن القلب يو وأما ما  را من الفم فم

                                 
 .640عّمي بن لوط يقال هلم بنو عمون . معجم الكتاب املقدس ، ص ( هم نسل بن 1)

 .927( هم نسل موآب ويقال هلم املوآبيني . معجم الكتاب املقدس ، ص 2)

 . 3-1: 23( التثنية 3)

 وما بعدها . 38( انظر األصولية اإلجنيلية ص 4)
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 ى، فسززق، سززرقة، شززهادة  ور، هززديف،  ،القلززب هززرا أفكززار شززريرةب قتززل
   (1)هذه هف الذ تنجس اإلنسانس. 

بل وصفت األروا  ابلنجاسة،  , األجساد والنجاسة ليست وقفا على
و ا  على األروا  النجسة حي  يقوببفقد ذكر سفر  كرل الوعيد ابلقض

  (2)الرو  النجسس. وأ يل 

حي   إت األموات،لتصل األحيا  و  جساد واألروا بل تتعدى األ   
ذكر اإلجنيلف مىت جناسة امليت يف قربهبو ألنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر 

  (3)وهف يف داخل  لو ة عظام أموات وكل جناسةس. ،من خارا مجيلة

ل تتجزاو  ذلزك إت بز , وهذه ا اثم ال تقتصر جناسزتها علزى مرتكبيهزا  
اذكزرهم كمزا جزا  يف سزفر حنميزاب و  , أن تنجس املكان الذي حيل فيه املذنب

ولزززذا ورد الزززن  عنزززدهم علزززى ضزززرورة   (4)ل إهلزززف  أليفزززم جنسزززوا الكهنزززوتس.
و وكلزم الززرب كمززا يف سزفر العززددب  , لززئال ينجسزها   إخزراا املزذنب مززن احمللزة

ن احمللززة كززل أبززرص، وكزززل ذي مززأوص بززث إسززراييل أن ينفزززوا  ب موسززى قززايال

                                 
 .  20 -18: 15( مىت 1)

 .2: 13( زكراي 2)

 . 27: 23( مىت 3)

 .29: 13يا: ( حنم4)
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نفزون إت خزارا احمللزة تنفزويفم  لكززيال ، الزذكر واألنثززى يمتزنجس  ، وكزل يلسز
  (1)ينجسوا حمالامس.

ويالحل الباح  أن هذا الن  تضمن إخراا األبرص من احمللزة  لزئال  
وال حيلزة لزه يف دفعزه،  ,را عن قدرة اإلنساناينجس األر ، والربص أمر خ

والعبززز   , سزززان يف جلبزززه لنفسزززه  ولكنهزززا النصزززوص احملرفزززةوال يتسزززبب اإلن
 البشري احملض .

ويزنجس  , وإذا رأينا ز فيما مر معنا ز أن الشرك والذنب ينجس صزاحبه
ينجس الةمان الذي يتقلب فيزه، ففزف  - أيضا - األر  الذ حيل فيها، فهو
ف اصزززمت وم السزززبت يزززدنس اليزززوم حيززز  يقزززوبب وسزززفر حنميزززا أن العمزززل يززز

وتدنسززون  ,وقلززت هلززمب مززا هززذا األمززر القبززي  الززذي تعملونززه ,   يهززوذاعظمززا
  (2) س.   يوم السبت

وعزدم تنجيسزه مزن قزوب إشزعيا ب  ,كما جا  الرتغيب يف حفزل السزبت
  (3)لئال ينجسهس.   و احلافل السبت

 

                                 
 . 4 – 1: 5( العد  1)

 . 17:  13( حنميا 2)

 .  2:  56( إشعياء 3)
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رفضزوا أحكززامف، ومل وأيضزا فزلن عبززادة األصزنام تزدنس الةمززانبو أليفزم 
 (1)ألن قلبهم ذهب ورا  أصنامهمس.   سوا سبويتبل جن يسلكوا فرايضف,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 . 17:  20( حزقيال 1)
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  العاشرباملبح  

 من دخوب احلرم غري املسلمن منع

 

ويف مواقزع  ،كثريا ما يرتدد يف وسزايل اإلعزالم، ويف املزؤ رات الصزحفية
 التسانالت التاليةبالشبكة العنكبوتية 

املدينزة   حيرم اإلسالم على غري املسلمن دخوب مكة، وكزذلك دخزوب 
 ويعلل ذلك ان غري املسلم جنس.

 . على احتقار املسلم لغريه من بث البشر  اذ قاهع أليس هذا دليالذ  

 أليس هذا من االعتدا  على حقوق اإلنسان وكرامته  .

أليس هذا من االعتدا  علزى حزق املعاملزة ابملثزل  واملسزلمون يزدخلون 
 .   معابد ومقدسات غري املسلمن

 بيت هللا   .أليست مكة 

 أليس هللا رب اءميع   . 

 بيت هللا ألنفسهم دون غريهم     . ملاذا حيتكر املسلمون
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وهززززذه التسززززانالت والشزززززبه كلهززززا واهيزززززة، بززززل هززززف أوهزززززى مززززن بيزززززت 
ولعزل مزن املناسزب أن تكزون اإلجابزة العنكبوت، كما سزيتبن لزك فيمزا بعزد، 

ة ابإلجابزة علزى بعضزها على هذه التسانالت جمملة  ألن إجابة بعضزها متعلقز
 وتردد احلجج. , ، ولئال صل القارى  من تكرار األدلةا خر

فززززأقوب مسززززتعينا ابهلل ب إن هللا سززززبحانه وتعززززات شززززرت الشززززرايع، وأنززززةب 
الكتززب، وأرسززل الرسززل  مززن أجززل أن يرتقززف اءززنس اإلنسززاين، ويبلززع كمالززه 

قهزززززا ابلكفزززززر ويدنسزززززها، ويوب ,املنشزززززود، فزززززأال الكزززززافر إال أن يظلزززززم نفسزززززه
وهو عبادة هللا وحزده، فزأال أن يعبنزدها هلل  , واملعاصف، وصنعها حقها الفطري

، وعبندها لغريه،   يطالب أن يسوى بينه وبن من يعبد هللا، كال فزال يسزتوي 
 املؤمن والكافر، كما ال يستوي افبي  والطيب .

الب خز وأما بيان  يزف هزذه املطالبزة، وسزقوط هزذه الشزبهة فيتضز  مزن
 الوجوه التالية ب ز 

الوجززه األوب ب أن هززذا الززدين حزززق، وال يقبززل هللا يف الززدنيا وا خزززرة   
ومزن يبتزع غزري اإلسزالم دينزا فلزن يقبزل منزه وهزو يف  دينا غريه، قزاب تعزاتب 
وقزد جعلزه هللا مهيمنزا علزى مزا سزبقه مزن األدلن .   (1)ا خرة من افاسزرين
نزا إليزك الكتزاب ابحلزق مصزدقا ملزا بزن يديزه مزن وأنةل والشرايع قاب تعزاتب 

                                 

 . 85سورة آل عمران ( 1)
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 وهززو النزز  - . وهززذا الززدين هززو ملززة إبززراهيم  (1)الكتززاب ومهيمنززا عليززه
ومززن أحسززن دينززا  ززن  قززاب تعززاتب  -املبجززل مززن مجيززع أصززحاب األدلن 

   (2)أسلم وجهه هلل وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا 

وغززذا  ، روا أقززوامهم غززذا النزز  افززامالوجززه الثززاين ب أن أنبيززا هم بشزز  
وإذ قززاب عيسززى ابزززن مززرمي ل بززث إسزززراييل إين الززدين الكامززل، قززاب تعزززاتب 

لززيكم مصزززدقا ملززا بزززن يززدي مزززن التززوراة ومبشزززرا برسززوب أييت مزززن رسززوب هللا إ
   . (3)مسه أمحد بعدي ا

ذ وكتززب اليهززود والنصززارى  لززو ة ابلشززواهد املنقولززة عززن أنبيززايهم الزز 
أقززيم يقزوبب و هبززربا عزن هللا أنزز  كقززوب موسزى   تبشزرهم  قزدم هززذا النز  

فزيكلمهم بكزل مزا  , إخزوام مثلزك، واجعزل كالمزف يف فمزه هلم نبيا من وسط
  (4)أوصيه به س. 

بو إن الزرب تعزات جزا  مزن هزور سززينا ،   وجزا  أيضزا قزوب موسزى   
  (5)وأشرق من ساعري، وظهر من جباب فارانس. 

                                 
 . 48(  سورة املائدة اآلية 1)

 . 125( سورة النساء اآلية 2)

 .  6( سورة الصف اآلية 3)

 .18: 18( التثنية 4)

 .   3 – 1: 33( التثنية 5)
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يف هزززذا الزززن  إشزززارة إت مزززواهن الرسزززاالت الزززثالى، فطزززور سزززينا  و  
 ، وفزارانشزارة إت مزوهن رسزالة عيسزى ، وسزاعري إ إشارة لرسالة موسزى 

 حممزد نبينزا إشارة إت مهزبط الرسزالة افا زة، رسزالة   - وهف جباب مكة -
. 

الوجززززه الثالزززز  ب شززززهادة مززززن أسززززلم مززززن أهززززل الكتززززاب مززززن اليهززززود   
، فقزززززد صزززززنفوا يف ذلزززززك مصزززززنفات كثزززززرية، أن هزززززذا الزززززدين حزززززقوالنصزززززارى 

وضززمنوها مززن األدلززة والرباهززن واحلجززج مززا فيززه حجززة عززل كززل مبطززل، ومززن 
للمهتززدي السزززموأب،كان  , يف إفحززام اليهزززود , هززذه الكتززب ب بزززذب اجملهززود

لعلززف بززن ربنززن  يهززودل فأسززلم، والززدين والدولززة يف إ بززات نبززوة نبينززا حممززد 
لنصزززر بزززن حيززز   , يف فضزززيحة امللزززة النصزززرانية , يحة اإلصانيزززةالطزززربي، والنصززز

لعبزززد هللا الرتمجزززان،  , املتطبزززب، وتفزززة األريزززب يف الزززرد علزززى أهزززل الصزززليب
إلبززراهيم خليززل أمحززد، وكززل هزززؤال    , يف التززوراة واإلجنيززل والقززرآن وحممززد 

مزة وقزد نقزل عزن هزذه الكتزب أي (1)م، كانوا نصارى  فهزداهم هللا إت اإلسزال
ورمحزززة هللا اهلنزززدي  ,وابزززن حزززةم ,والقزززرايف ,وابزززن القزززيم ,اإلسزززالم كزززابن تيميزززة

 ....وغريهم  ن صنف يف جماب اءدب مع أهل الكتاب 

                                 

ستقصيت هذه احلجج واأل لة يف كتايب ) مسلمو أهل الكتاب وأثرهم يف الدفاع عن (  وقد ا1)
 القضااي القرآنية ( . 
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  الوجززززه الرابززززع ب تضززززمنت كتززززب اليهززززود والنصززززارى أن النبززززوة تنززززةت  
 زا جيدونزه   رهم املسزي  ولزذلك ذكنز  تقدرها حزق قزدرها أمةذ وتعطى  ،منهم

حينمززا قززاب هلززم ب و أمززا قززرأم قززط يف الكتززبب احلجززر الززذي رفضززه  يف كتززبهم
ون هو قد صار رأهل الةاوية... لذلك أقوب لكم ب إن ملكوت هللا ينزةت البنان 

  (1)منكم، ويعطى ألمة تعمل أمثارهس. 

ويلحل القارى  تشاغا كبريا بن هذا الن  وبن ما أخرجه الب اري    
قززابب و إن مثلززف ومثززل  عنززه أن رسززوب هللا أ  هريززرة رضززف هللا ومسززلم عززن 

األنبيززا  مززن قبلززف كمثززل رجززل بزز  بيتززا فأحسززنه وأمجلززه إال موضززع لبنززة مززن 
 اويززة، فجعززل النززاهل يطوفززون بززه، ويعجبززون لززه، ويقولززونب هززال وضززعت هززذه 

   (2)النبينس. اللبنة، وأان خاماللبنة. قابب فأان 

 ,ري بزث إسزراييل مزن اهلدايزةالوجه افامس ب تضمن اإلجنيل حرمان غ  
أن  ب وحصرها فيهم، وعدم جوا  تقدصها إت غزريهم، فقزد جزا  يف إجنيزل مزىت

أن يشززززفف ابنتهززززا  فززززرفض، فشززززفع يف شززززأيفا   امززززرأة هلبززززت مززززن املسززززي  
 ,الضززالة، فأتززت حواريززوه فقززاب هلززمب و مل أرسززل إال إت خززرا  بيززت إسززراييل

                                 

. وقد استدل به املهتدي إبراهيم خليل أمحد هلذا الغرض يف كتابه حممد 43 – 42:  21( مىت 1)
  73يف التوراة واإلجنيل والقرآن ص . 

 .2286،ح  4/1791، ومسلم 3342،ح 3/1300( رواه البخاري 2)
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ب لززيس حسززنا أن يؤخززذ وقززاب ,بأعززث. فأجززا سززيدي ل بوسززجدت لززه قايلززة
  (1)ويطر  للكالبس.  ,خبة البنن

ان مزن مكزان العبزادة  ألن اهلدايزة م،زان من اهلداية أعظم من احلرج م، واحلرج  
 لقى إال من رسوب، بينما يستطيع العبد أن يعبد ربه يف كل مكان.ت، ال تز  

 وإذا كانزززت هزززذه الرسزززالة مقصزززورة علزززى أهلهزززا، فزززلن رسزززالة حممزززد 
  ,كتبززه ورسززله إت امللززوك والةعمززا   ة إت كززل البشززر، فقززد وجززه حممززد موجهزز

 كما هو مشهور من كتب السنة والسرية .

معنزا ز  علزى  أن كتب أهل الكتاب نصت ز كمزا مزرالوجه السادهل ب   
جيززب و  الةمززان واملكززان الززذي حيززل فيززه، جناسززة الكززافر واملشززرك، وأنززه يززنجس

جزب هزذه النصزوص غزريه. بزل تو  الذ يسكنها نفيه وإبعاده عن املدينة واحمللة
 . , وهعله جنسانفف األبرص

ب ال تززةاب وال نعتقززده. فنقززوب ,وقززد يقززوب قايززل مززنهمب إننززا تركنززا ذلززك
فهزل  ,وتدين به، وهب أنكزم تزركتم العمزل غزذا ,فئام منكم كثرية تعتقد ذلك

مزززن أنتم تزززركتم ذلزززك كمزززا تزززركتم غزززريه نطالزززب ان نزززرتك العمزززل بشزززرعنا   فززز
شعاير دينكم، وحنن  سكنا  ا أمران هللا به من ترمي أن يقزرب حرمزه كزافر أو 

                                 
. وحنن نعلم أنه ال جيوز السجو  إال هلل ، كما نعلنم أن الرسناالت السنابقة   26 – 21: 15(  مىت 1)

كانننت خاصننة، لكننن هننم يزعمننون أن رسننالتهم عامننة لكننل البشننر , ومننع ذلننك ففنني كتننا م أن الننندر ال 
 يطرح للخنازير، وأن خبز البنني ال يقدم للكالب .

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 79 -  

مشرك، كمزا  سزكنا ببقيزة شزرايع ديننزا، وأنزتم ضزيعتم هزذا األمزر كمزا ضزيعتم 
 بقية شرايع دينكم . 

يس احتقزارا مزن دخزوب احلزرم لز الوجه السابع ب أن منع غري املسلمن  
ان الزززذي شززرت هللا تطهززريه مززن أن يقربززه مزززن للمكزز لززذواام  وإمنززا هززو تنةيززه 

حيمل يف قلبه الكفزر ابهلل، أو يشزرك معزه آهلزة أخزرى، فزلذا كزان البيزت احلزرام 
أمر هللا ببنايه تعظيمزا لزذكره، وإعزالان لتوحيزده  فزال جيزو  أن يزرتدد الكفزار يف 
املزوهن الززذي جعلززه هللا خالصزا للتوحيززد، وميززداان لعبزادة هللا وحززده، وقززد مززر 

 عنا أن نصوصهم  نع من دخوب العصاة يف األماكن املقدسة .م

مي احلزرم، وتزرمي الوجه الثامن ب أن الرسوب الذي بلع البشرية أمزر تزر   
وهززو النزز  ، وهززو أبززو األنبيززا   ، هززو إبززراهيم افليززل  -أن يدخلززه مشززرك

الززززذي يززززدعف مجيززززع أتبززززات األدلنب اليهوديززززة، والنصززززرانية، واإلسززززالم، أيفززززم 
ويعظمونززه، فمززن كززان حقززا متبعززا إلبززراهيم ومعظمززا ملززا  , ويبجلونززه , يتبعونززه

  . فليحرم ما حرمه، وليمتنع  ا منعه  حرمه ومنعه 

واملسلمون حينما صنعون الكفار من دخوب احلرم، فلمنزا يتبعزون أمزر هللا 
، فهززززم متبعززززون ال  حممزززد نبينززززا الزززذي بلغززززه إبززززراهيم إت البشزززرية، وجززززدده 

  ون االحتقزار أو التفرقزة العنصزريةوال صارسز , ون، ويقتفون أ ر األنبيزا مبتدع
  بزل كزان تشززريعا رابنيزا منزذ خلززق  مل يكزن تشزريعا خاصزا بشززريعة حممزد  إذ

 هللا السموات واألر  .
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 إمنا هزو جنسا جناسة حكمية اإلسالم املشرك،  الوجه التاسع ب أن ج،عجل،   
نصزوص أهزل الكتزاب أن  ينمزا جعلزتتصف به مزن شزرك وكفزر، ببسبب ما ا

كمززززا يف سززززفر مززززن سززززواهم فهززززم أجنززززاهل جناسززززة ذاتيززززة، وأنززززه يززززنجس املكززززان  
ودخزززالكم أبنزززا   - ل بيزززت إسزززراييل - حةقيزززابب و يكفزززيكم كزززل رجاسزززاتكم

فينجسززززوا  , الغريزززب الغلززززف القلزززوب، الغلززززف اللحززززم  ليكونزززوا يف مقدسززززف
سززن أن تقززدم هلززم اهلدايززة،  ، وال حيايفززم كززالب - أيضززا - ووصززفوا (1)بيززذس.

    (2).كما مر معنا يف الوجه افامس

وهو  , اواحد أن اإلسالم جيعل أصل اءنس البشري الوجه العاشر ب  
ل أيها الناهل اتقزوا ربكزم الزذي خلقكزم  آدم عليه السالم، كما قاب تعات ب

.   (3)ة وخلززق منهززا  وجهززا وبزز  منهمززا رجززاال كثززريا ونسززا دمززن نفززس واحزز
ل أيهزا النزاهل إان  قزاب تعزاتب  , وعلى هذا فال فزرق بزن النزاهل إال ابلتقزوى

خلقنززاكم مززن ذكززر وأنثززى وجعلنززاكم شززعواب وقبايززل لتعززارفوا إن أكززرمكم عنززد 
ليتعززارفوا،   جعززل النززاهل شززعواب وقبايززل . فززاهلل سززبحانه وتعززات (4)هللا أتقززاكم
 وحيتقر بعضهم بعضا . , ال ليتفاخروا

                                 
 .8: 44(  حزقيال1)

( النصنننوص النننيت يسنننتدل  نننا النصنننارى علنننى عمنننوم رسنننالة املسنننيح هننني منننن النصنننوص النننيت أحلقنننت 2)
، انظنر الدراسننة الننيت أعنندها املهنندس أمحنند عبنند الوهناب عننن حقيقننة التنصننري يف  وليسننت منهننا ابألانجينل

 وما بعدها .  18كتابه : حقيقة التبشري بني املاضي واحلاضر، ص 

 .  1( سورة النساء اآلية 3)

 .  13( سورة احلجرات اآلية 1)
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ادي عشر ب أن اإلسالم وضع القواعد الشرعية الزذ تكفزل الوجه احل  
التعززايع البشززري الراقززف، وينهززى عززن كززل مززا يززدعو إت األحقززاد والضززغاين، 

إن هللا عززززة وجززززل قززززد أذهززززب عززززنكم عبيززززة بو ا قززززاب مززززك،  واحتقززززار افلززززق
وآدم  , اءاهلية، وف رها اب اب ، مؤمن تقف، وفزاجر شزقف، والنزاهل بنزو آدم

ينتهن أقوام ف رهم برجاب، أو ليكونن أهون عنزد هللا مزن عزدام من تراب، ل
أصل افليقزة، ويفزى عزن  فبن الن   (1)س.من اءعالن الذ تدفع انفها الن 

احملمززززود الززززذي حيقززززق للبشززززرية التفاضززززل  أسززززس التفززززاخر املمقززززوت، ووضزززز 
   .السعادة والرقف املنشود

ق خلقززه لغايززة شززريفة، وهززف الوجززه الثززاين عشززر ب أن هللا سززبحانه خلزز  
، وأخرب أن البشرية إما مؤمن تقزف،  عبادته سبحانه وتعات، ويفى عن معصيته

الزززززرب والفزززززاجر، واملزززززؤمن  - شزززززرعا وعقزززززال -، وال يسزززززتوي أو فزززززاجر شزززززقف
ومجع بزن املتفرقزات،  ,والكافر، فمن سوى بينهما فقد سوى بن املتضادات

فر ز هو الذي أمر أنبيزا ه ورسزله علزيهم وهو رب اءميع ز املسلم والكا ,وهللا
الصالة والسالم أن صنعوا الكافر من دخوب احلرم، وأوجزب علزيهم أن يبلغزوا 

احملافظززة علززى هززذه األوامززر اإلهليززة  فمززن قززام غززا فقززد أهززات وجززوب أتبززاعهم 
 هللا، ومن خالفها فقد عصى ربه، واستوجب عقوبته .

                                 

 .4/331، وأبو  او  5/389، والرتمذي 2/361( رواه أمحد يف املسند2)
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صنعون الكفار من دخزوب سزاير  الوجه الثال  عشر ب أن املسلمن ال  
  وإمنززا صنعززويفم مزن دخززوب احلززرم املكززف واحلزرم املززدين، فلززيس لقايززل املسزاجد
كما يدخل املسلمون ساير املعابد، فليزؤذن لغزري املسزلمن بزدخوب   بأن يقوب

 املعابد . لها املساجد، واحلرمان ال تقابلهمااحلرمن، فاملعابد تقاب

االعتدا  على حزق املعاملزة ابملثزل  ألن مزن كما أن هذا املنع ليس من 
حززق غززري املسززلمن أن صنعززوا املسززلم مززن دخززوب سززاير معابززدهم ومقدسززاام، 
واملسززلمون ال يطززالبون غززريهم ان يززؤذن هلززم بززدخوب معابززدهم  فقززد أغنززاهم 

 هللا ببيوت هللا عن بيوت من سواه .

اءغرافيزة للزدين أن اءةيزرة العربيزة هزف احلصزانة ب الوجه الرابزع عشزر   
كمزززا ورد ذلزززك يف البيزززان الصزززادر عزززن اجمللزززس األعلزززى للزززدعوة اإلسزززالمف،  

واحلرمزان ، م 10/10/2000يف القاهرة بتاريخ  واإلغا ة يف جلسته املنعقدة
أن يظهزر ، فكيزف يطالزب غزري املسزلم هاسزالشريفان ؛ا قلبها وقاعداا وأسا

 .مف وأساسه وقاعدتهساليف قلب العامل اإل دينه  امل الف لنسالم 

نقية مزن   حيرص أتباعه على احملافظة عليها وحصانة اذ إن لكل دين أساس
حيفززل بززه  كززل دخززل، صززافية مززن كززل شززايبة  حززىت يبقززى للززدين كيززان حمفززو 

 على مر األجياب .

وهززف تززافل  -أن اململكززة العربيززة السززعودية ب  الوجززه افززامس عشززر 
 بواجب شرعف يفرضه عليها دينها.إمنا تقوم  -لى هذا األمر الرابين ع
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وموقعهززا الشززرعف واءغززرايف والسياسززف فززر  عليهززا التةامززات إداريززة  
الزذي يبلزع تعزداده  -  كوماتزه وبشزعوبه - أمام بقية العزامل اإلسزالمفوأدبية 
ومايذ ألزف مسزلم  إذ هزذه البقعزة الشزريفة املباركزة هزف قبلزة صزالام،  اذ مليار 

أفئززدام ، يقصززدويفا م شززس مززرات ، وهززف مهززوى وإليهززا يتجهززون يف كززل يززو 
أحنززا  املعمززورة  ألدا  مناسززك احلززج والعمززرة، وهززذا األمززر ال خيززار  مززن مجيززع

للملكة العربية السعودية فيه  إذ يستند إت أمزر إهلزف، وتشزريع رابين، ويعتمزد 
علزززى قاعزززدة مزززن قواعزززد الشزززريعة، ولزززيس أساسزززه قزززانوان وضزززعيا، أو حكمزززا 

للتبزديل والتغيزري، بزل ال  لزك أي سزلطة علزى وجزه األر  حزق  الذ برملانيزا قزاب
التبزززديل أو التغيزززري يف هزززذا األمزززر اإلهلزززف، بزززل علزززى مجيزززع املسزززلمن السزززمع 

 والطاعة .

هلززا أحكززام خاصززة، هززذه البقعززة افاصززة ادهل عشززر ب أن الوجززه السزز  
رم فكمززا صنززع الكززافر مززن دخوهلززا، فكززذلك املسززلم حيززرم عليززه فيهززا مززا ال حيزز

ولزو كزان خزارا احلزرم،   ,عليه يف غريهزا، بزل إن املسزلم يعاقزب بنيزة اإل  فيهزا
وهزذه  (1)وحلاد بظلم نذقه من عزذاب ألزيم ومن يرد فيه  ب كما قاب تعات

فززال يصززاد صززيدها، وال يقطززع  , افصوصززية تلززت احليززوان والطززري والنبززات
 شجرها، وال  تلى خالها. 

                                 

 .  25( سورة احلج اآلية 1)
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شززركهم وبعززدهم عززن  مززع -أهززل اءاهليززة  سززابع عشززر ب أنالوجززه ال  
 كززانوا يعظمززون احلزززرم، وصتنعززون فيززه عززن أشززيا  ال صتنعزززون  -هززدي األنبيززا  

أن يعظمززوا فوجززب علززى أتبززات األنبيززا   -كمززا مززر معنززا   -عنهززا خززارا احلززرم 
، وتعظيم احلزرم مزن تعظزيم هللا، احلرم تعظيما أعظم من تعظيم أهل اءاهلية له

 ب و كزززاة الزززنفس، قزززاب تعززززات ,  يزززدب علزززى تقززززوى القلزززبوتعظزززيم شزززعاير هللا
 شعاير هللا فليفا من تقوى القلوبذلك ومن يعظم(1) فتعظزيم احلزرم يزدب .

علززى  عالمززة   ا عظززم هللا زز واالسززتهانة   ابمتهززان احلززرم علززى التقززوى، واملطالبززة  
 . القلب، وخب  الطوية، وسو  املقصدفساد 

د الكفزار واملشزركن واألواثن واألصزنام أن وجزو الوجه الثزامن عشزر ب   
 زززالف مقصزززود  -ل يف أشزززرفها مكزززاان وأعظمهزززا حرمزززة بززز ,يف أمززاكن العبزززادة

 , العبادة وغايتها، وهو تعظيم هللا سبحانه وتعات وعبادته وحده ال شزريك لزه
 .بل  الف شرت هللا الذي أمر أن ال يقرغا كافر أو مشرك

يززة كالشززرك والكفززر ووجززود ت املعنو أن النجاسززا الوجززه التاسززع عشززر ب
وأبلزززع يف التزززدنيس ألمزززاكن العبزززادة مزززن النجاسزززات  , أعظزززم أ زززرا -األواثن 

احلسية  وما ذاك إال ألن النجاسات املعنوية هالف مقصود العبزادة وغايتهزا، 
 وال صكن تنظيفها منها وتطهريها إال و التها وإبعادها عنها.

                                 

 . 32( سورة احلج اآلية 2)
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اهن واملقدسزززات واحلرمزززات أقيمزززت ب أن هزززذه املزززو الوجزززه العشزززرون   
وهززو  -يم افليززل عليززه السززالم أوب مسززجد لعبززادة هللا وحززده ، وأقززام إبززراه

إن أوب بيززت  عنززواان علززى التوحيززد، وإعززالان بززه، كمززا قززاب تعززاتب -الكعبززة 
فال حق لغري املسزلم ابالقزرتاب منهزا أو ،   (1)وضع للناهل للذي ببكة مباركا

بعمارتزه لتوحيزده، فكيزف  فزلذا أذن هللا ن يتعبزد فيهزا.املرور فيها فضزال عزن أ
أن يقربزه    - يؤذن ملن أراد تدنيسه ابلكفر والشرك الذي  الف غاية وجوده

 .!              

يف قولززه  بززراهيم يف ذريتززهأن هللا عهززد إت إالوجززه احلززادي والعشززرون ب   
جاعلك للناهل إمامزا  وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأ هن قاب إين تعاتب 

فاإلمامززة ابلززدين مرتبززة  . (2)قززاب ومززن ذريززذ قززاب ال ينززاب عهززدي الظززاملن
، فمزن اتصزف ابلكفزر والشزرك فزال ينالزه عهزد هللاشريفة ال يناهلا إال املتقزون، 

بو ال ينززاب اإلمامززة يف الززدين مززن ظلززم  -رمحززه هللا  - قززاب الشززيخ السززعدي
 آلتززه   اة الظلززم هلززذا املقززام، فلنززه مقززام  نفسززه وضززرها، وحززط مززن قززدرها  ملنافزز

، ونتيجتزززه أن يكزززون صزززاحبه علزززى جانزززب عظزززيم مزززن اإلصزززان واليقزززن   الصزززرب  
واألعمززاب الصززاحلة، واألخززالق اءميلززة، والشززمايل السززديدة، واحملبززة التامززة، 

  .  (3) س وافشية واإلانبة، فأين الظلم من هذا املقام

                                 
 .96( سورة آل عمران / اآلية 1)

 . 124( سورة البقرة اآلية 2)

 .  65( تيسري الكرمي الرمحن ص1)
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يززه علززى أن أهززل الكتززاب واملشززركن بو ويف ا يززة تنبوقززاب ابززن عاشززور
يومئذ ليسوا جديرين ابإلمامزة  التصزافهم انزوات مزن الظلزم كالشزرك وتريزف 

 . (1)الكتابس

الوجززه الثززاين والعشززرون ب أن هللا كمززا حكززم علززى الكفززار ابلظلززم فقززد  
  يزدعون أحقيززتهم  ,ومززن عالمزة سزفههم أيفززم يكفزرون ابهلل ,بزن أيفزم سزفها 
ويطلبزززون  , وهزززو الرغبزززة يف اءنزززة ,نيزززة، وينسزززون احلزززل األعلزززىابلواليزززة الدي

وهزززززو دخزززززوب األمزززززاكن املقدسزززززة  أال يعلمزززززون أن  ,ألنفسزززززهم احلزززززل األدى
 األماكن املقدسة ال تقدهل أحدا . 

 

 

 

 

 

                                 
 . 1/707( التحرير والتنوير 2)
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 افا ة

 زوقفنا على احلقايق التاليةب  بعد أن منن هللا علينا وكماب هذا البح 

حزززززرم احلزززززرم قبزززززل أن  لزززززق السزززززموات  ز أن هللا سزززززبحانه وتعزززززات 1  
واألر  ، وهو الذي شرت لعبزاده وأوليايزه املزؤمنن أن يعظمزوا احلزرم، وصنعزوا 

 الكفار واملشركن أن يدخلوه.  

وتقدسززت أمسززانه أمززر افليززل وابنززه إمساعيززل  , ز أن هللا جززل  نززانه 2  
 نا .ا البيت احلرام   ليكون مثابة للناهل وأميعليهما السالم أن يبن

،  ز أن الذي بلزع البشزرية األمزر اإلهلزف بتحزرمي احلزرم هزو افليزل  3  
 .وهو الن  الذي يعظمه مجيع أتبات األنبيا  

أن املزراد ابملسزجد احلزرام هزو احلزرم كلزه، فعلزى هزذا يكزون األمزر  ز 4  
 .وال    مسجد الكعبة ,ومنع املشركن يعم احلرم كله , ابلتطهري

 .يةت  احكام  الف فيها غريه من البالد اإلسالمز أن احلرم   5  

 حلززرم، ويطالززب ان يكززون احلززرم محززىذ أن الززذي ينززا ت يف تززرمي از  6   
مباحززا لكززل وافززد  إمنززا يطالززب اززال  مززا شززرت هللا، ويعززار  هززدي األنبيززا ، 

 ه .ل، س  ويشاق هللا ور  
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الم كلهزززا واإلسززز , والنصزززرانية , ز أن الشزززرايع الزززثالى ب اليهوديزززة 7  
فيهزا،  من االقرتاب من األمزاكن املقدسزة أو الزدخوب   نع غري املسلم جا ت

زززكمزززا نصزززت علزززى أن الكفزززر وصزززف  ل بصزززاحبه النجاسزززة، ويوجزززب علزززى حي 
األمززاكن املقدسززة، وال املزؤمنن ابهلل وكتبززه ورسززله واليززوم ا خززر أن صنعززوه مززن 

 . وأعظمها حرمة ,أعظمها قداسة احلرم شك أن

الكززافر جنززس جناسززة حكميززة يف اإلسززالم، وال تتعززدى جناسززته  ز أن 8  
دلنزة اليهوديززة ن دخزوب احلزرم، بينمزا الكزافر يف الإت مزا سزواه، ولكنزه صنزع مز

عيع عليهزا والنصرانية جنس جناسة ذاتية، وأن جناسته تتعداه إت األر  الذ ي
اكن فيززززه  ولززززذا جيززززب عنززززدهم أن  ززززرا مززززن األمزززز ، وإت الةمززززان الززززذي حييززززا

اعتززربوا عامززة الشززعوب أجناسزززاذ  بززل .دسززة واملززدن والقززرى الززذ يسززكنويفااملق
 ، وال يستحقون أن تقدم هلم اهلداية .  وأرجاساذ 

ال ألن ز أن الظامل ال يناله عهد هللا، وال يناب والية هللا ، ولزيس أهز 9   
يكزززون إمامزززا يف الزززدين  فعلزززى هزززذا فلزززيس للكزززافر أو املشزززرك أن يزززرتدد يف 

اهن جعلهزززا هللا عنزززواان للتوحيزززد، وميزززداان لنصزززان، وموهنزززا لتلقزززف الوعزززد مزززو 
 اإلهلف ابإلمامة الدينية .

ز  أن هللا سبحانه وتعات كما حكم ان الظاملن ال ينالون عهزده،  10  
ومززن يرغززب عززن ملززة  فقززد حكززم علززيهم ابلسززفه وفسززاد الززرأي، قززاب تعززاتب
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فقززد سزززفه   غززب عززن ملززة إبززراهيم فمززن ر   (1)إبززراهيم إال مززن سززفه نفسززه
نفسه.والسززفيه هززو القليززل املعرفززة  واضززع املنززافع واملضززار، وأي سززفه أعظززم 
مززن أن يكفززر بربززه، ويكززذب رسززله، ويعززادي أوليززا ه، وجيحززد حججززه وأدلتززه 

ويززدعف أنززه حمبززوب هلل، وأن وعززد  , وبراهينززه، ويكززذب ببعثززه،   يةكززف نفسززه
    نالههللا وعهده ي

  يةعم أنه أهل للوالية الدينية، ومزن  , لكافر أنه يكفر بربهومن سفه ا
وهزو يفت ززر ابنتسزابه إليززه،   أنززه يرغزب عزن ملززة إبزراهيم  - أيضزا – سزفهه

أيهل الكتاب مل تاجون يف إبراهيم وما أنةلت التوراة واإلجنيل   ب قاب تعات
علززم فلززم إال مززن بعززده أفززال تعقلززون. هززاأنتم هززؤال  حززاججتم فيمززا لكززم بززه 

تزاجون فيمزا لززيس لكزم بزه علززم وهللا يعلزم وأنزتم ال تعلمززون. مزا كزان إبززراهيم 
.   (2)يهززودل وال نصززرانيا ولكززن كززان حنيفززا مسززلما ومززا كززان مززن املشززركن 

وهزو دخزوب األمزاكن  , أنزه يطلزب لنفسزه احلزل األدى -أيضزا - ومزن سزفهه
وهزو  , سزه احلزل األعلزىاملقدسة و لرة البيت احلرام ، وينسزى أن يطلزب لنف

دخززززوب اءنززززة، أال يعلززززم أن األمززززاكن املقدسززززة ال تقززززدهل أحززززدا، وأن الززززدار 
 !. , وتقدست ا خرة ال يدخلها إال من  كت نفسه

                                 

 . 130( سورة البقرة اآلية 1)
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ويزززرون  ،وحيجونزززه ,ز أن األنبيزززا  وأتبزززاعهم كزززانوا يعظمزززون احلزززرم 11  
ة الزززذ ، وقيامزززا ابلواليزززة الدينيزززتنةيهزززه واجبزززا شزززرعيا، وعمزززال دينيزززاتقديسزززه و 

 جعلها هللا هلم على هذا املكان الطاهر املبارك .

كفززززززززرهم      شززززززززركهم و مززززززززع  -ل اءاهليززززززززة كززززززززانوا ززززززززز أن أهزززززززز12        
ال صتنعزون عنهزا وصتنعزون فيزه عزن أمزور  ,احلزرميعظمزون  -لألصنام  وعبادام

بقززف يف أيززديهم مززن    مززال  ززاع  وإمنززا كانززت العززرب تفعززل ذلززك خززارا احلززرم
عليه  السالم.                                                  اهيمشريعة إبر   

م مززن دخززوب احلززرم  سززلز أن املسززلمن حينمززا صنعززون غززري امل 13       
  بزل يفعلزون ذلزك ضزيقة، أو  ييزة هزايفف إت نظزرة عنصزرية فليس مرد ذلزك

 ,وموسزززى , إبزززراهيم ب لشزززرت رغزززم، واقتفزززا  لسزززنن األنبيزززا  السزززابقن اتباعزززا
وحممززد صززلى هللا علززيهم وسززلم، ولززو صزز  أن يوصززف املسززلمون  , وعيسززى

ابلعنصززرية ألجززل هززذا التشززريع، فهززذا الوصززف ألصززق ابليهززودي والنصززراين  
. ايززرون أن الكززافر جنززس جناسززة ذاتيززة، بززل يززرون أن العاصززف جنززس أيضزز مأليفزز

               .                                ابلوصف  ! فأي الفريقن أحق

                              

ابلعزززذاب ابحلزززرم اإلحلزززاد   سزززبحانه وتعزززات توعزززد مزززن أرادأن هللا ز 14      
سزززوا  كزززان مسزززلما أم كزززافرا، واملسزززلمون مؤ نزززون علزززى حفظزززه مزززن  , األلزززيم
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سة الشرك والكفزر علزى أر  احلزرم ر اإلحلاد، وأي ظلم أو إحلاد أعظم من  ا
!     

اليوم أمر بالف للشرايع اإلهلية  بل أن ما يطالب به املطالبون ز  15  
 . واالستهانة به ,، وهو من تدنيس احلرمبالف للملل الثالى

ز أن اململكززززة العربيززززة السززززعودية حينمززززا  نززززع غززززري املسززززلمن مززززن  16
ألمانززة الواليززة الدينيززة الززذ  ا الشززرعف أدا دخززوب احلززرم   فلمنززا تقززوم بواجبهزز

التةامزا إدارل  - أيضزا - ا هللا هلا على هذا املكان املعظم ، كما تقوم بزهجعله
مل اإلسززالمف الززذي رأى فيهززا خززري قززايم علززى هززذا املكززان ، فالعززامل اأمززام العزز

اإلسالمف يشكر هلا هذا القيام الشزرعف، وال أيذن هلزا وال لغريهزا ان يسزتبا  
 من احلرم ما حرمه هللا . 

علزى حكزم دسزتوري أو قزرار برملزاين  ام ليس مستندأن ترمي احلر  ز  17
بزل يعتمزد علززى تشزريع إهلزف ال صلزك البشزر تغيززريه أو يقبزل التغيزري والتبزديل  

 تبديله .

أن احلرم هو احلصانة اءغرافيزة هلزذا الزدين افزام   فيجزب علزى   ز 18
ين  املسلمن احملافظة على هذا املوهن   لئال يشوب الدين غريه، ويندرهل الد

 كما اندرست األدلن السابقة .  

 محد هللا سبحانه وتعات الذي بنعمته تتم الصاحلات،وختاماذ  أ
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 لم على خام األنبيا  واملرسلن .وأصلف وأس
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هززذا البحزز  يتنززاوب مكانززة احلززرم يف الكتززاب والسززنة ، و وينقسززم إت 
ب بنزززا  البيزززت العتيزززق، وآخرهزززاب منزززع غزززري املسزززلمن مزززن عزززدة مباحززز  أوهلزززا 

 دخوب احلرم . 

وقد تضمن هذا البح  املسزتند الشزرعف لبنزا  البيزت العتيزق وترصزه ، 
و اذا   ية احلرم عن غزريه، كمزا حزاوب البحز  اإلجابزة علزى التسزانب الزذي 

  ، وبزن يرتدد كثريا وهوب ملزاذا صنزع اإلسزالم غزري املسزلمن مزن دخزوب احلزرم
البحز  أن الشززرايع الزثالى كلهززا تزرم و نززع  غزري أتباعهززا مزن دخززوب أمززاكن 
العبززادة، وفنززد البحزز  الشززبهة القايلززة ان املسززلمن صارسززون تفرقززة عنصززرية 
مززع غززريهم بسززبب اعتقززادهم جناسززة الكفززار، وأوضزز  البحزز  أن غززري املسززلم 

اليهودي وغري النصزراين جنس جناسة حكمية يف الشريعة اإلسالمية، بينما غري 
تشززززددت هززززااتن  جنززززس جناسززززة ذاتيززززة يف الدلنززززة اليهوديززززة والنصززززرانية، بززززل

الزدلنتان فجعلتزا الكزافر يزنجس املكزان الززذي حيزل فيزه والةمزان الزذي يعززيع 
 فيه .

حينمززززا  نززززع غزززززري  – البحزززز  أن اململكززززة العربيززززة السززززعودية وبززززنن    
جبهزا الشززرعف أدا  ألمانززة الواليززة فلمنززا تقززوم بوا -املسزلمن مززن دخززوب احلزرم

  -أيضزا  -الدينية الذ جعلها هللا هلا على هذا املكزان املعظنزم ، كمزا تقزوم بزه 
، على هذا املكانالتةاما إدارل أمام العامل اإلسالمف الذي رأى فيها خري قايم 

فالعزامل اإلسزالمف يشزكر هلزا هززذا القيزام الشزرعف، وال أيذن هلزا وال لغريهززا ان 
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. وصزززلى هللا وسزززلم علزززى نبينزززا حممزززد وآلزززه مزززا حرمزززه هللاسزززتبا  مزززن احلزززرم ي
 .وصحبه أمجعن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فهرهل املراجع

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 95 -  

 أوال ب الكتب واملراجع 
 القرآن الكرمي . -1
األصولية اإلجنيلية نشأاا وهرق مقاومتها، أتليزف صزاحل بزن عبزد هللا  – 2

 هز .1416، 1اهلذلوب، ن دار املسلم، ط/
كززام القززرآن للجصززاص, أتليززفب أمحززد بززن علززف الززرا ي اءصززاص, أح ززز 3

,  بزززززريوت –, دار إحيزززززا  الزززززرتاى  , ن قمحزززززاوي  ت, حممزززززد الصزززززادق
 هز . 1405

أخبزززار مكزززة يف قزززدمي الزززدهر وحديثزززه , أتليزززف ب حممزززد بزززن إسزززحاق  -4
, 2بزريوت , ط,  –الفاكهف, تب عبزد امللزك بزن دهزيع, ن, دار خضزر 

 هز. 1414
بزريوت,  –, دار املعرفة  يف ب حممد بن إدريس الشافعف, ناألم, أتل -5
 هز .1393,  2ط,
تفسري التحرير والتنوير, أتليف ب حممد بزن عاشزور, ن , دار سزحنون  -6
 تونس .  –
تفسزري القززران العظزيم , أتليززف ب إمساعيزل بززن عمزر بززن كثزري القرشززف,  -7
                                                                                                                                                         هز .  1401, دار الفكر، بريوت،  ن
 تفسري املنار ، أتليف حممد رشيد رضا .  -8
التعريفززات, أتليززفب علززف بززن حممززد بززن علززف اءرجززاين, ت, إبززراهيم  -9

 هز . 1415,  1, بريوت , ط –كتاب العر  األبياري, ن, دار ال
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ري, ت, الززرب النمزز هللا بززن عبززد , أتليززف ب يوسززف بززن عبززدالتمهيززد -10
, و ارة عمززوم  حممززد عبززدالكبري البكززري, نمصززطفى بززن أمحززد العلززوي, و، 

 .هز 1387املغرب, ط,  –األوقا  
ن تيسري الكرمي الرمحن يف تفسزري كزالم املنزان, أتليزفب عبزدالرمحن بز -11

الززرمحن بززن معززال اللوحيززق, ن, مؤسسززة الرسززالة  انصززر السززعدي, ت, عبززد
 هز . 1421,  1, بريوت, ط –
جزززامع البيززززان عززززن أتويززززل آي القززززران , أتليززززف ب حممززززد بززززن جريززززر  -12

 هز . 1405بريوت,   –, دار الفكر الطربي, ن
, دار  اءامع ألحكام القرآن, أتليزف ب حممزد بزن أمحزد القزره , ن -13
 هز . 1387,  3القاهرة , ط, –اب العر  الكت
اءززواب الصززحي  ملززن بززدب ديززن املسززي , أتليززف ب شززيخ اإلسززالم  -14

  .ن مكتبة املدين ،أمحد بن تيمية
مكتبزززة حقيقززة التبشزززري ، أتليزززف املهنزززدهل أمحزززد عبزززد الوهزززاب ، ن  -15

 هز .1401، 1وهبة، ط
ب الزززززدين الززززدر املنثززززور, أتليزززززف ب عبززززدالرمحن بززززن الكمزززززاب جززززال  -16

 م . 1993 بريوت,  –السيوهف, ن, دار الفكر 
سزنن ابزن ماجزة, أتليزف ب حممزد بزن يةيزد القزةويث, ت, حممزد فزؤاد  -17

 بريوت . –عبدالباقف, ن, دار الفكر 
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سززنن أ  داود, أتليززف ب سززليمان بززن األشززع  األ دي, ت, حممززد  -18
 احلميد, ن, دار الفكر.  الدين عبدحميف 
ذي, أتليف ب حممد بن عيسى الرتمزذي, ت, أمحزد حممزد سنن الرتم -19

 بريوت .  –شاكر وآخرون, ن، دار إحيا  الرتاى 
السززززنن الكزززززربى,  أتليززززف ب أمحزززززد بززززن شزززززعيب النسزززززايف, ت, د.  -20

عبززززدالغفار سززززليمان البنززززداري و، سززززيد كسززززروي حسززززن, ن, دار الكتززززب 
 هز . 1411,  1بريوت, ط, –العلمية 

ليززف ب حممززد بززن حبززان البسززذ, ت, شززعيب صززحي  ابززن حبززان, أت -21
 هز .  1414,  2بريوت , ط, –األرنؤوط, ن, مؤسسة الرسالة 

صزززززحي  ابزززززن خةصززززززة, أتليزززززف ب حممززززززد بزززززن إسززززززحاق بزززززن خةصززززززة  -22
النيسابوري, ت, د. حممد بزن مصزطفى األعظمزف, ن, املكتزب اإلسزالمف 

 هز . 1390بريوت, ط,  –
لب ززاري, ت, د. ن إمساعيززل اصززحي  الب ززاري , أتليززف ب حممززد بزز -23

 .هز 1407,  3بريوت, ط, –مصطفى ديب البغا, ن, دار ابن كثري 
مسلم , أتليف ب مسلم بن احلجاا النيسابوري, ت, حممد  صحي  -24

 بريوت. –الباقف, ن, دار إحيا  الرتاى  فؤاد عبد
, أتليفب بدر الدين حممود بن أمحد العيث, ن, دار عمدة القارى   -25
 بريوت . –  الرتاى إحيا
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فتززاوى اللجنززة الدايمززة للبحززوى العلميززة واإلفتززا , مجززع وترتيززب ب  -26
 أمحد الدويع, ن, رائسة البحوى العلمية واإلفتا  . 

فزت  القزدير أتليززف ب حممزد بزن علززف بزن حممزد الشززوكاين , ت ب د.  -27
 هز . 1415,  1مصر ,  ط,  –ن, دار الوفا  رمحن عمرية , عبد ال
ت  البززاري شززر  صززحي  الب ززاري, أتليززف ب أمحززد بززن علززف بززن فزز -28

 بريوت.  –حجر العسقالين, ت, حمب الدين افطيب, ن, دار املعرفة 
، جمموعززة مززن املززؤلفن، ن دار الثقافززة ، قززاموهل الكتززاب املقززدهل  -29

 م .1991،  7مصر ، ط
 –ي, ن, مؤسسززة الرسززالة موهل احملززيط, أتليززف ب الفززريو  آابدالقززا -30
 ريوت .ب

 م .1991الكتاب املقدهل ، هبعة الربوتستانت ، 
امزة الكايف يف فقه اإلمزام أمحزد بزن حنبزل , أتليزف ب عبزد هللا بزن قد -31

 بريوت . –املقدسف, ن, املكتب اإلسالمف
لسان العرب, أتليفب حممد بن مكرم بن منظور األفريقزف املصزري,  -32

 . 1بريوت , ط,  –ن, دار صادر 
 –أتليززفب حميززف الززدين بززن شززر  النززووي, ن, دار الفكززر  اجملمززوت, -34

 م . 1997بريوت, ط, 
 نعبزد الزرمحابزن تيميزة , مجزع ب الشزيخ  اإلسالمجمموت فتاوى شيخ -35

 تصويرا عن هبعة امللك سعود .  .بن قاسم وابنه حممد
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احمللززى, أتليززف ب علززف بززن أمحززد بززن حززةم الظززاهري, ت,ءنززة أحيززا   -36
 بريوت. –, دار ا فاق اءديدة الرتاى العر , ن

يف التزوراة واإلجنيزل والقزرآن ، أتليزف إبزراهيم خليزل أمحزد،  حممد  -37
 هز .1409دار املنار ، مصر، ن 
بتزززار الصزززحا  , أتليزززف ب حممزززد بزززن أ  بكزززر الزززرا ي , نشزززر دار  -38

 .م 1979بريوت , عام  –القلم 
أتليزفب د. إبزراهيم بزن املسايل املشكلة من مناسك احلج والعمزرة,  -39

 هز , الرل  . 1418,  1حممد الصبيحف, ط, 
املستدرك على الصحيحن, أتليف ب حممد بن عبزدهللا النيسزابوري,  -40

 1بززريوت, ط,  –ت, مصززطفى عبززدالقادر عطززا, ن, دار الكتززب العلميززة 
 هز .  1411, 
أمحزززد بزززن حنبزززل  اإلمزززام  مسزززند اإلمزززام أمحزززد بزززن حنبزززل, أتليزززف ب -41
 مصر .  –لشيباين, ن, دار قرهبة ا

عبزززدالر اق بزززن ؛زززام الصزززنعاين, ت,  مصزززنف عبزززدالر اق, أتليزززف ب -42
,  2بززززريوت . ط, –حبيززززب الززززرمحن األعظمززززف, ن, املكتززززب اإلسززززالمف 

 هز . 1403
معجم البلدان, أتليف ب لقوت بن عبدهللا احلموي, ن, دار الفكزر  -43
 بريوت . –

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 100 -  

القززرآن الكزززرمي ، أتليززف حممززد فززؤاد عبزززد املعجززم املفهززرهل أللفززا   -44
 هز 1401، 2الباقف . ن دار الفكر ، ط 

املقدسززززف, ن, دار  املغززززث, أتليززززف ب عبززززدهللا بززززن أمحززززد بززززن قدامززززة -45
 .هز1405,  1بريوت, ط, –الفكر 
مفززززاتي  الغيززززب , أتليززززف ب ف ززززر الززززدين الززززرا ي, ن, دار الكتززززب  -46

 هز . 1411,  1 بريوت , ط, –العلمية 
احلسن بن حممد األصفهاين, ن , أتليف املفردات يف غريب القران  -47

 دار املعرفة.
النهايززززة يف غريززززب احلززززدي ، أتليززززف أ  السززززعادات املبززززارك حممززززد  -48

 هز 1399اءةري، تقيق هاهر الةواوي، وحممد الطناحف، بريوت، 
, ك, أتليف ابن مجاعةعة يف املناسهداية السالك إت املذاهب األرب -49

 هز . 1414,  1تب د. نور الدين عرت , ط,
 . الدورلت -50
 . جملة العرب السعودية  -51
 .جملة اجملمع الفقه اإلسالمف رابطة العامل اإلسالمف  -52
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