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خصائص البلد 
احلرام

خصائص البلد احلرام
وفيه ثالثة مباحث:

مًا. املبحث األول: جعله اهلل بلدًا ُمرَّ

املبحث الثاين: جعله اهلل بلدًا آمنًا.

املبحث الثالث: تغليظ اإلحلاد يف البلد احلرام.
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املبحث األول
ً
ما

َّ
حر

ُ
 م

ً
جعله اهلل بلدا

ُتنح  مزية  أو  يكون بخصيصة  والتاميز  التفاضل  وإنام  ذاتيًا،  تتاميز  تتفاضل وال  األماكن ال  إنَّ 
سًا أو يمتلك مقومات  ملكاٍن دون آخر، وتكون سببًا لتفاضله وتايزه عن غريه؛ كأن حيتوي شيئًا مقدَّ

من أيِّ نوٍع جتعله يتاميز عن غريه.

لت عىل سائر بقاع األرض قاطبة؛ لكامل عناية اهلل تعاىل هبا؛ فقد أوَدَعها بيَته املحرم،  ومكة املكرمة ُفضِّ

، وجعلها  مها سبحانه، فجعلها بلدًا آمنًا، كام جَعَلها َمْهَد خري البرشية ممٍد  وجعلها قبلَة الدنيا، وحرَّ
فة يف أرض اهلل تعاىل.  َمْهبَِط الوحي آلِخر الرساالت الساموية، ومن هنا كان التاميز هلذه البقعة امُلرشَّ



- 3 -

خصائص البلد 
احلرام

مًا، فقد حكى اهلل سبحانه قوَل نبيه ممٍد  ومن أبرز خصائص البلد احلرام أْن جَعَله اهلل تعاىل مكانًا ُمرَّ

: چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ ]النمل:91[.

احلرام؛  اهلل  بيت  فيها  لكوهنا  البالد؛  بني سائر  ها من  )وإنام خصَّ املكرمة.  مكة  مة:  املَُحرَّ والبلدة 

ولكوهنا أحب البالد إىل رسوله()1(. وأسند اهلل تعاىل التحريَم إليه؛ ترشيفًا ملكة واختصاصًا هلا.

وباستجابته  لتوحيده،  بيتًا  يبني  بأن  أمره  إذ  إبراهيم   إىل  به  اهلل  أوحى  مما  التحريم  )وهذا 
لدعوة إبراهيم، إذ قال: چېئ ىئ ىئ ىئ یچ ]البقرة:126[()2(.

ويف قوله تعاىل:چڄچ تنبيه بنعمته عىل قريش، إذ جعل بلدَتم آمنًة من الغارات والفتن 
التي تكون يف بالد العرب، وأهلك َمْن أرادها بسوء)3(.
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ال  آمنًا  َحَرمًا  اهلل  جعلها  )أي:  ُحرمتها)4(،  اهلل  عظَّم  التي  أي:  ڄچ  چڄ  تعاىل:  وقوله 
يسفك فيها دم، وال يظلم فيها أحد، وال ُيصاد صيدها، وال ُيَْتىل َخاَلها، وال يدخلها إالَّ ُمِْرم()5(. 

قراءتان يف اآلية:

1ـ قرأ اجلمهور: چڄ ڄچ : صفة للرب.

: چی ڄچ: صفة للبلدة)6(. 2ـ وقرأ ابن مسعود، وابن عباس 

معىن حتريم مكة:

أن  حتريم  البلدة:  حتريم  من  فاملراد  املمنوع...  واحلرام  حرامًا،  جعلها  چڄچ:  )ومعنى 
يدخل فيها ما يضاد صالحها وصالح ما هبا من ساكن ودابة وشجر. فيدخل يف ذلك منع غزو أهلها، 
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واالعتداء عليهم، وظلمهم، وإخافتهم، ومنع صيدها، وقطع شجرها، عىل حدود معلومة()7(. 

حتريم مكة حتريم كمال:

م، ويكون أحيانًا نقصًا، عىل اختالف اعتبار سبب  )التحريم عمومًا، يكون أحيانًا كامالً للُمَحرَّ
التحريم وصفته، فتحريم املكان والزمان مزية وتفضيل، وحتريم الفواحش وامليتة والدم واخلمر حتقري 
هلا، واملحرمات للنسل والرضاع والصهر زيادة يف احلرمة. فتحريم املكان: منع ما يرضُّ باحلالِّ فيه. وحتريم 

الزمان؛ كتحريم األشهر احُلُرم: َمنْع ما فيه ُضٌّ للموجودين فيه()8(.

حريم: 
َّ
فِها بالت

ْ
ص

َ
سبب و

م فيها أشياء عىل َمْن حيج. وثانيها: أن الالجئ إليها   )وإنَّام وَصَفها بالتَّحريم لوجوه: أحدها: أنه َحرَّ
آمن. وثالثها: ال َينتهك حرمتها إالَّ ظامل، وال ُيعضد شجرها، وال ُينفر صيدها، وإنام ذكر ذلك أي: قوله 

تعاىل:چڄ ڄچ ألنَّ العرب كانوا 
أن  وعلموا  مة،  ُمرَّ مكة  بكون  معرتفني 
تلك الفضيلة ليست من األصنام بل من 
اهلل تعاىل، فكأنه قال: ملا علمت وعلمتم 
أنه سبحانه هو املتولِّ هلذه النعم، وجب 

عيلَّ أن أخصه بالعبادة()9(.

هو  تعاىل  اهلل  بأنَّ  مكة  أهل  وإيامن 
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مها يرجع إىل تأثُّرهم بدين إبراهيم  الذي كان فيهم، وذلك قبل أْن ُتعبد األوثان وُيرشك  الذي حرَّ
غري اهلل معه يف العبادة.

بذكر  البلدة  ربوبيته، فرشفت  داخلة يف  األشياء  )أي: مجيع  چڄ ڄ ڃچ  تعاىل:  وقوله 
اندراجها حتت ربوبيته عىل جهة اخلصوص، وعىل جهة العموم()10(.

تأكيد النبي  على حرمة البلد:

َمُه اهلل يوم َخَلَق الساموات َواألْرَض،  أكد النبي  هذه احلرمة يوم فتح مكة بقوله: )إِنَّ هذا اْلَبَلَد َحرَّ
ِ إىل َيْوِم اْلِقَياَمِة()11(.  َفُهَو َحَراٌم ِبُحْرَمِة اهللَّ

َم  ْمُت امْلَِديَنَة كام َحرَّ َة َوَدَعا هلا، َوَحرَّ َم َمكَّ : )إِنَّ إبراهيم َحرَّ ؛ عن النبي  وعن عبد اهللَِّ بن َزْيٍد 
َها َوَصاِعَها  َة، َوَدَعْوُت هلا يف ُمدِّ إِْبَراِهيُم َمكَّ

َة()12(. ِمْثَل ما َدَعا إِْبَراِهيُم  مِلَكَّ

ال تعارض بني اآلية واحلديث:

قوله  بني  تعارض  هناك  ليس 
 : تعاىل: چڄ ڄچ، وقوله 
ْمُت  َة َوَدَعا هلا، َوَحرَّ َم َمكَّ )إِنَّ إبراهيم َحرَّ
امْلَِديَنَة(؛ )ألن إسناد ذلك إىل اهلل تعاىل 
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بدعائه،  ذلك  ظهور  كان  حيث  من  إبراهيم   إىل  وإسناده  علمه،  وسابق  بقضائه  كان  حيث  من 
ورغبته، وتبليغه ألمته()13(.

ومثل ذلك جاء عن العيني  حيث قال: )نسبة احُلْكم إلبراهيم عىل معنى التبليغ، فيحتمل 
مها، فتحريمه هلا بتحريم اهلل ال باجتهاده، َأْوَكل اهلل إليه  أن حتريم إبراهيم هلا بإعالم اهلل تعاىل أنه َحرَّ
ة إلبراهيم، أو أنه دعا إليه فكان حتريم اهلل  ة لذلك، وَمرَّ حتريَمها فكان عن أمر اهلل، فأضيف إىل اهلل َمرَّ

هلا بدعوته()14(.

عارض:
َّ
 الت

َ
ة
َ
ه

ْ
ب
ُ
 تنفي ش

ٌ
أسباب

وُشبهة التَّعارض بني اآلية واحلديث ال أساس هلا عىل اإلطالق؛ وذلك ألسباب:

1ـ إقرار اآلية بأنَّ حتريمها من اهلل تعاىل.
2ـ جاء احلديث رصحيًا عن رسول اهلل 
َخَلَق  يوم  كانت  ُحْرَمتها  بأنَّ   
قبل  أي:  واألرض،  الساموات  اهلل 
مكة؛  اسُمها  بلدٌة  هناك  تكون  أن 
األزل  تعاىل  اهلل  ِعْلِم  يف  حرام  فهي 
قبل أن ُتلق، وقبل أن ُيلق إبراهيم 
ل شارحًا  األوَّ . فجاء احلديث 
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حًا هلا. لآلية وموضِّ

چېئ ىئ ىئ ىئ یچ،  املكان، فقال:  بلدًة يف هذا  ُينِْشَئ اهلل  أْن  إبراهيم  كانت  إنَّ دعوة  3ـ 
أي: هذا املكان الَقْفر امُلوحش الذي أودعُت فيه أهيل وولدي، وإنام أمره اهلل سبحانه وتعاىل باهلجرة 
ر أن يكون بلدًة آمنة؛ فوافقت دعوُة إبراهيم  بأهله إىل هذا املكان؛ ألنه يف سابق ِعلم اهلل تعاىل قدَّ

َقَدِر اهلل تعاىل.
4ـ إنَّ حتريم إبراهيم  هلا إنام كان إعالمًا للناس 
م  وبيانًا هلم بتحريم اهلل تعاىل هلا، فهو ليس امُلَحرِّ
ابتداًء، وإنام اهلل سبحانه، وأنه هو امُلبلِّغ عن اهلل 

سبحانه وتعاىل.

زمن التحريم:

إبراهيم  )إِنَّ   : :)قوله  النووي  قال   
َة( هذا دليل ملن يقول: إن حتريم مكة إنام هو  َم َمكَّ َحرَّ

والصحيح: أنه كان يوم   . كان يف زمن إبراهيم 
َخَلَق اهلل الساموات واألرض...

أنه  أحدمها:  احتامالن:  إبراهيم  حتريم  ويف 

باجتهاده، فلهذا  له بذلك ال  تعاىل  بأمر اهلل  مها  حرَّ
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أضاف التحريم إليه تارة، واىل اهلل تعاىل تارة. والثاين: أنه دعا هلا فحرمها اهلل تعاىل بدعوته، فأضيف 
التحريم إليه لذلك()15(.

وقال  يف موضع آخر: )إن حتريمها كان ثابتًا ِمْن يوم خلق اهلل الساموات واألرض، ثم خفي 
حتريمها واستمر خفاؤه إىل زمن إبراهيم، فأظهره وأشاعه، ال أنه ابتدأه()16(. 
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رمة مكة:
ُ
مقتضى ح

لُّ اِلْمِرٍئ  ْمَها الناُس، فال َيِ رِّ َمَها اهلل ومل ُيَ َة َحرَّ بنيَّ النبي  مقتىض ُحرمة مكة يف قوله: )إِنَّ َمكَّ
ِ  فيها  لِِقَتاِل رسول اهللَّ َص  َتَرخَّ َأَحٌد  َفِإْن  َيْعِضَد هبا َشَجَرًة.  َدًما، وال  َيْسِفَك فيها  َأْن  اآلِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباهللَّ ُيْؤِمُن 

اْلَيْوَم َكُحْرَمِتَها  ُثمَّ َعاَدْت ُحْرَمُتَها  اٍر،  َأِذَن يل فيها َساَعًة من َنَ اَم  َلُكْم، َوإِنَّ َيأَْذْن  َأِذَن لَِرُسولِِه ومل  َ قد  َفُقوُلوا: إِنَّ اهللَّ

اِهُد اْلَغاِئَب()17(. ِباأَلْمِس، َوْلُيَبلِّْغ الشَّ

فقه احلديث:

)احلديث يدل رصحيًا عىل حتريم اهلل مكة، وَأبعد َمْن قال: إن إبراهيم  أول من افتتح ذلك، 
والصواب: أهنا مرمة من يوم خلق اهلل السموات واألرض()18(. 

وظاهر احلديث يدل عىل أن التحليل والتحريم من عند اهلل تعاىل ال مدخل لبرش فيه، وأن ذلك 
م  ال ُيعرف إالَّ منه سبحانه فعاًل وقوالً وتقريرًا، وظاهره كذلك يدل عىل حتريم القتال بمكة، وإذ ُحرِّ

االعتداء عىل الشجِر وشوكِه فغريه من باب أوىل)19(. 

مسألة:

)وهل ُأِحلَّ للنبي  يف الساعة التي ُأِحلَّت له مكة سائُر األشياء؟ 

م اهلل عىل  أجيب: بأنه ُأِحلَّت له يف تلك الساعة: الدم دون الصيِد، وقطِع الشجر، وسائِر ما حرَّ

الناس()20(. 
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املبحث الثاني
ً
 آمنا

ً
جعله اهلل بلدا

ل هبا سبحانه  ممَّا ال شك فيه أن حتريم اهلل تعاىل للبلد احلرام ال ينفكُّ من أعظم النِّعم التي تفضَّ
عىل هذا البلد، وكانت له آثار عظيمة لعلَّ من أمهها نِعمة األمن التي َينعم هبا هذا البلد دون سائر بلدان 
الدنيا؛ فسائر بلدان الدنيا تأمن بتنظيامت حكومية، وأجهزٍة َأْمنِيَّة قارصة مهام بلغت من الدقة والعناية، 
ذت من االحتياطات، أما مكة املكرمة فَأْمنُها إنام هو صادر من ربِّ البرشية بتكليٍف إهلي، وأمٍر  وما اتَّ
رباين، فجعله اهلل تعاىل بلدًا آمنًا ُمرتمًا أشد االحرتام؛ يأمن فيه الناس عىل دينهم وأنفسهم وأمواهلم 
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وأعراضهم، وحتى َمْن جنى جنايًة خارج احلرم ثم جلأ إليه فإنه يأمن، وال ُيقام عليه احلد حتى يرج 
ع هبا بعض الناس حتت أيِّ سبٍب من األسباب،  ا للذرائع التي يتذرَّ منه، مبالغة يف حتقيق األمن، وسدًّ
ر للناس حتى يف أيام اجلاهلية، جيد أحدهم قاتل أبيه يف احلرم فال ُييجه، مما يدل عىل  وهذا األمن متوفِّ
االعتناء منه سبحانه هبذا البيت العظيم، والتنويه بذكره، والتعظيم لشأنه، والرفعة من قدره، ومن اآليات 

التي تؤكد هذا املعنى:

*اآلية األوىل: قوله تعاىل: چٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ ]البقرة:125[.

وحتى  الوحش  حتى  أحد  كلُّ  به  )يأمن  أي: 
عىل   - اجلاهلية  يف  كانوا  وهلذا  كاألشجار،  اجلامدات 
رشكهم - حيرتمونه أشد االحرتام، وجيد أحدهم قاتل 
أبيه يف احلرم فال ييجه، فلام جاء اإلسالم زاده حرمًة 

وتعظياًم وترشيفًا وتكرياًم()21(. 

چۉچ  تعاىل:  قوله  يف  املاوردي   وذكر 
قولني:

العرب،  مغازي  من  اجلاهلية  يف  ألمنه  )أحدمها: 
]قريش:4[.   يهچ  ىه  چمه  لقوله:  
حتى  عليهم  احلدود  إقامة  من  فيه  اجلناة  ألمن  والثاين: 
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يرجوا منه()22(. 

*اآلية الثانية: قوله تعاىل: چہ ہ ہ ھچ ]آل عمران:97[.

وهذا حكم ثابت قبل اإلسالم وبعده، وليس خربًا عامَّ مىض، فهو خرب يراد به األمر)23(.

قال ابن القيم  يف داللة اآلية:)وهذا إما: خرب بمعنى األمر؛ الستحالة اخُللف يف خربه تعاىل، 
ا: خرب عن رشعه ودينه الذي رشعه يف َحَرمه،  وإمَّ
ا: إخبار عن األمر املعهود املستمر يف َحَرمه يف  وإمَّ

چ  چچ  تعاىل:  قال  كام  واإلسالم،  اجلاهلية 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ 

چں ں ڻ  تعاىل:  ]العنكبوت:67[. وقوله 
ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ]القصص: 

 .)24() .]57

ثم  احلرم  ارتكب جناية خارج  مَلْن  األمن 
جلأ إليه:

ذكر الطربي  اتفاق السلف: عىل أنَّ 
َمْن ارتكب جنايًة خارج احلرم ثم عاذ باحلرم، ال 
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. ُيقام عليه احلدُّ فيه، وأنه ال بد من إخراجه لُيقام عليه احلدُّ

قيل:  احلرم(؟  يف  )أي:  فيه  عليه  احلد  إقامة  من  منعك  وما  قائل:  قال  )فإن   : كالمه  ونص 
التفاق مجيع السلف: عىل أنَّ َمْن كانت جريرته يف غريه، ثم عاذ به، فإنه ال يؤخذ بجريرته فيه( )25(. 

وما أمجل ما قرره السعدي  يف تأكيده عىل هذا املعنى قائاًل: )َمْن دخله كان آمنًا رشعًا وقدرًا، 
ع: قد أمر اهللُ ورسوُله إبراهيُم ثم رسوُله ممد باحرتامه وتأمني َمْن دخله، وأالَّ ُياج، حتى إن  فالشَّ

التحريم يف ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتا، وقد استدل هبذه اآلية َمْن ذهب من العلامء أن َمْن 
ا تأمينه َقَدرًا: فألنَّ  جنى جنايًة خارج احلرم ثم جلأ إليه أنه يأمن، وال ُيقام عليه احلد حتى يرج منه، وأمَّ
اهللَ تعاىل بقضائه وقدره وضع يف النفوس حتى نفوس املرشكني والكافرين به احرتاَمه، حتى إن الواحد 
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منهم مع شدة محيتهم ونعرتم وعدم احتامهلم للضيم جيد أحدهم قاتل أبيه يف احلرم فال ُييجه()26(.

احرتامه  فطرَة  النفوس  يف  أودع  رشعًا،  وتأمينه  بُحرمته  أمر  كام  تعاىل  اهلل  أنَّ  ذلك:  من  وُيستفاد 

وتقديسه؛ فوافق الرشُع الطَّبَع، وكالمها من عند اهلل تعاىل. 

َمْن ارتكب حدًا داخل احلرم ُيقام عليه فيه:

وذكر الطربي  اتفاق السلف كذلك: عىل أنَّ َمْن ارتكب ما يوجب احلدَّ داخل احلرم، ُيقام 
عليه احلدُّ فيه. 

أصاب  َمْن  )فأما  كالمه:  ونص 
خالف  ال  فإنه  احلرم(،  يف  )أي:  فيه  احلدَّ 
بني اجلميع يف أنه ُيقام عليه فيه احلد، فكلتا 
ما  عىل  حكمهام  عىل  ُممع  أصل  املسألتني 

وصفنا()27(.

باب:  من  هو  إنام  فيه  احلد  وإقامة 
حيرتم  مل  أنه  فكام  العمل،  جنس  من  اجلزاء 
داخله،  احلد  يوجب  ما  وأصاب  ُحْرَمَته، 
الذي  هو  ألنه  به؛  األمن  نعمة  َفَقَد  فقْد 

ضيَّعها جزاًء وفاقًا.
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ما سبق،  إىل  باإلضافة  له حكمة أخرى،  فيه  ا  َمْن أصاب حدًّ فيه عىل  احلد  إقامة  فإنَّ  وكذلك 
وهي: أالَّ ُيستهان به وبحرمته، فيكون مرسحًا ُتارس فيه اجلرائم حتت دعوى أمن اجلاين من العقوبة 

داخله. 

ال تعارض بني اآلية ووجوب إخراج اجلاين:

ال تعارَض بني قول اهلل تعاىل: چہ ہ ہ ھچ ]آل عمران:97[. وبني قول أهل العلم: 

لُيقام عليه احلدُّ  بوجوب إخراج اجلاين من احلرم؛ 
خارجه.

فاألمن مَلْن دخله بدون جناية أو جريرة، أما 
يمنحه  ال  احلرم  فإن  جريرًة  أو  جنايًة  ارتكب  َمن 

األمن)28(.

تأويالت باطلة لآلية:

ل معنى األمن يف احلرم بتأويالت  هناك َمْن أوَّ
فاسدة وباطلة ُتعارض إمجاع املسلمني، وهو ما نبَّه 
تيمية   ابن  عليه،  نبَّه  وممن  العمل،  أهل  عليه 
آمنًا  َمْن دخل احلرم كان  حيث قال:)وَمْن ظنَّ أن 
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املحارم! فقد خالف إمجاع  ارتكاب  الفرائض من الصالة وغريها، ومع  من عذاب اآلخرة، مع ترك 
املسلمني، فقد دخل البيَت من الكفار واملنافقني والفاسقني َمْن هو من أهل النار بإمجاع املسلمني()29(. 

د ابن القيم  ذلك قائاًل: )وما عدا هذا من األقوال الباطلة، فال ُيلتفت إليه؛ كقول بعضهم:  وأكَّ
وَمْن دخله كان آمنًا من النار! وقول بعضهم: كان آمنًا من املوت عىل غري اإلسالم! ونحو ذلك، فكم 

مِمَّن دخله وهو يف قعر اجلحيم()30(. 

جئچ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چۈئ  تعاىل:  قوله  الثالثة:  *اآلية 

]البقرة:126[. وقوله تعاىل: چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ ]إبراهيم:35[.

أي: )آِمنًا من اجلبابرة وغرِيهم أن ُيَسلَّطوا عليه، ومن عقوبِة اهلل أن تناله كام تنال سائر البلدان؛ 
من َخْسٍف، وانتقاٍل، وَغَرٍق، وغرِي ذلك من َسَخِط اهلل وَمُثالتِه)31( التي ُتصيب سائر البالد غريه()32(. 

سبب دعائه له باألمن:

)دعا إبراهيم له باألمن؛ ألنه بلد ليس فيه 
زرع وال ثمر، فإذا مل يكن آمنًا، مل جُيلب إليه يشء 
تعاىل  اهلل  فأجاب  به.  امُلقام  ر  فيَتَعذَّ النواحي  من 
فام قصده جبار  آمنًا،  بلدًا  إبراهيم  وجعله  دعاء 
الفيل،  بأصحاب  َفَعل  كام  تعاىل؛  اهلل  قصمه  إالَّ 

وغريهم من اجلبابرة. 
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الكعبة. قلُت: مل يكن قصده بذلك مكَة وال أهَلها وال  ب  اُج وخرَّ فإن قلَت: قد غزا مكَة احَلجَّ

ن من ذلك إالَّ بذلك، فلامَّ حصل  خراب الكعبة، وإنام كان قصده َخْلَع ابِن الزبري من اخلالفة، ومل يتمكَّ
قصُده أعاد بناَء الكعبة، فبناها وشيَّدها، وعظََّم ُحْرَمتها، وأحسن إىل أهلها()33(.

يستتبع مجيع  ُبِل  والسُّ البالد  أمن  فإن  النبوءة؛  كلم  إبراهيم  هذه من جوامع  )ولقد كانت دعوة 
خصال سعادة احلياة، ويقتيض العدل والعزة والرخاء، إذ ال أمن بدوهنا، وهو يستتبع التعمرَي واإلقباَل 
عىل ما ينفع والثروَة، فال يتل األمن إالَّ إذا اختلت الثالثُة األَُول، وإذا اختلَّ اختلت الثالثُة األخرية، 
منبع  كونه  من  البلد  لذلك  أراده  ما  وسائل  لتوطيد  سكانه؛  عىل  فيه  اإلقامة  تيسري  بذلك  أراد  وإنام 

اإلسالم()34(. 
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الفرق بني التنكري والتعريف يف الدعوتني:

چىئ یچ، ويف )سورة  التنكري يف قوله:  البقرة( عىل  إبراهيم  يف )سورة  جاءت دعوة 
إبراهيم( عىل التعريف يف قوله: چٹ ڤچ، فام الفرق بني الدعوتني؟ 

تنوعت عبارات املفرسين يف الفرق بني الدعوتني، ومن ذلك: 

:)قال يف هذه السورة:چېئ  1ـ قال ابن كثري 
أي:  ]البقرة:126[.  یچ  ىئ  ىئ  ىئ 
هذا؛  وناسب  آمنًا،  بلدًا  البقعة  هذه  اجعل 
سورة  يف  تعاىل  وقال  الكعبة،  بناء  قبل  ألنه 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  إبراهيم:چٿ 
هذا  وناسب  ]إبراهيم:35[.  ڤچ  ٹ 
هناك؛ ألنه واهلل أعلم أنه وقع دعاء مرة ثانية 
بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد 
إسامعيل  من  سنًَّا  أصغر  هو  الذي  إسحاق 
بثالث عرشة سنة، وهلذا قال يف آخر الدعاء: 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چڭ 
ۅچ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ 

]إبراهيم:39[.()35(.
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2ـ وقال الرازي  )الدعوة اأُلوىل وقعت ومل يكن املكان قد ُجِعل بلدًا، كأنه قال: اجعل هذا الوادي بلدًا 
آمنًا؛ ألنه تعاىل حكى عنه أنه قال: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ ]إبراهيم:37[، 
فقال: ههنا اجعل هذا الوادي بلدًا آمنًا، والدعوة الثانية وقعت وقد ُجِعل بلدًا، فكأنه قال: اجعل هذا 

ته بلدًا ذا أمن وسالمة()36(. املكان الذي صريَّ

ل: دعا به قبل مصريه بلدًا، عند ترك هاجر وإسامعيل به، وهو واٍد، فدعا  3ـ وجاء يف اإلتقان: )ألنَّ اأَلوَّ
بأن يصري بلدًا. والثاين: دعا به بعد عوده وُسكنى ُجرهم به، ومصريه بلدًا، فدعا بأمنه()37(. 

چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ  الرابعة: قوله تعاىل:  *اآلية 

ڈ ڈ ژ ژچ ]العنكبوت:67[. 

م،  هم هبا دون غريهم، وهي حرُمه اآلمن املعظَّ ار قريش بأهمِّ نعمة أنعم هبا عليهم، واختصَّ ر اهلل تعاىل كفَّ ُيَذكِّ

ون  الذي جعله عندهم، ولقد )كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضًا، ويتغاورون، ويتناهبون، وأهل مكة قارُّ

رهم اهلل هذه النعمة اخلاصة عليهم، ووبَّخهم بأنم  آمنون فيها، ال ُيغَزون وال ُيغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب، فذكَّ

يؤمنون بالباطل الذي هم عليه، ومثل هذه النعمة املكشوفة الظاهرة وغريها من النعم التي ال يقدر عليها إالَّ اهلل وحده 

مكفورٌة عندهم()38(.

ين وُموقنني بأنَّ اهلل وحده هو صاحب هذه  وتذكري أهل مكة بنعمة األمن هذه؛ ألهنم كانوا مقرِّ

د ذلك قوله تعاىل: چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  النعمة؛ فلم ُيرشكوا معه غريه فيها، ويؤكِّ
معلوم  ؛ألنه  ڄچ  چڄ  بقوله:  اآلية  يف  تعاىل  اهلل  َوْصُف  فجاء  ]النمل:91[.  ڄچ  ڄ 



- 21 -

خصائص البلد 
احلرام

لديم أنه صاحب الفضل يف حتريمها، وليس لألصنام التي يرشكون هبا من سبيٍل إىل ذلك.

فوبَّخهم سبحانه باالستفهام يف آخر اآلية بقوله: چڎ ڈ ڈ ژ ژچ 
]العنكبوت:67[؛ ألهنم جحدوا احلقَّ الذي يعرفون، وآمنوا بالباطل الذي يعيشون فيه. 
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املبحث الثالث

تغليظ اإلحلاد يف البلد احلرام

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: خطورة اإلحلاد يف احلرم.

املطلب الثاين: درجات اهلَمِّ باملعصية.

املطلب الثالث: التوايص برتك اإلحلاد يف احلرم.
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املطلب األول: خطورة اإلحلاد يف احلرم

د بالعذاب األليم َمْن أراد اإلحلاد فيه، فقال سبحانه:  ومن خصائص البلد احلرام أن اهلل تعاىل توعَّ
چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ ]احلج:25[. )وَخصَّ اهلل تعاىل احلرَم بالوعيد يف 
لون لآلية أن الوعيد يف اإلحلاد مراد به َمْن أحلد يف احلرم كلِّه، وأنه غري  امللحد فيه؛ تعظياًم حلرمته، ومل خيتلف املتأوِّ

خمصوٍص به املسجد()39(. 
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معىن اإلحلاد بظلم:

اإلحلاد يف اللغة: هو العدول عن القصد)40(.

:) اإلحلاد: الظلم يف احلرم()41(. قال الطربي 

: )ويف اإِلحلاد بالظلم أربعة تأويالت:  وقال املاوردي 

أحدها: أنه الرشك باهلل بأن يعبد فيه غري اهلل، وهذا قول ماهد، وقتادة.

والثاين: أنه استحالل احلرام فيه، وهذا قول ابن مسعود.

والثالث: استحالل احلرام متعمدًا، وهذا قول ابن عباس.

والرابع: أنه احتكار الطعام بمكة، وهذا قول حسان بن ثابت()42(. 

اإلحلاد يف احلرم يشمل مجيع املعاصي:

الذي عليه املحققون: أن اإلحلاد بظلم يشمل مجيع املعايص من الكفر إىل الصغائر)43(، ومما ورد 
يف ذلك:

1ـ ما قاله الرازي  بعد رسده لألقوال يف حتديد معنى اإلحلاد: )أنَّ اإلحلاد بظلم عامٌّ يف كلِّ املعايص؛ 
ألن كلَّ ذلك صُغر أم كرُب يكون هناك أعظم منه يف سائر البقاع()44(.
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: )وهذا اإلحلاد والظلم جيمع مجيع املعايص من الكفر إىل الصغائر()45(. 2ـ وما قاله القرطبي 

3ـ وقال ابن كثري  بعد رسده لبعض اآلثار يف معنى اإلحلاد: )وهذه اآلثار وإن دلت عىل أن هذه 
َهمَّ  ملا  وهلذا  منها،  أغلظ  هو  ما  عىل  تنبيه  فيها  بل  ذلك،  من  أعمُّ  هو  ولكن  اإلحلاد،  من  األشياء 

أصحاب الفيل عىل تريب البيت، أرسل اهلل عليهم چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہہچ ]الفيل: 3-5[. أي: دمرهم وجعلهم عربًة ونكاالً لكل َمْن 

أراده بسوء()46(.

ِبَبْيَداَء من  َكاُنوا  اْلَكْعَبَة، فإذا  َجْيٌش  : )َيْغُزو  اهللَِّ  قال رسول  قالت:  أهنا  َعائَِشَة   ثبت عن 
َوفِيِهْم  َوآِخِرِهْم،  ْم  هِلِ بَِأوَّ ُيَْسُف  َكْيَف  اهللَِّ!  َرُسوَل  يا  قلت:  قالت:  َوآِخِرِهْم(.  ْم  هِلِ ِبَأوَّ َسُف  خُيْ األرض، 

ْم()47(.  اِتِ ْم َوآِخِرِهْم، ُثمَّ ُيْبَعُثوَن عىل ِنيَّ هِلِ َسُف ِبَأوَّ َأْسَواُقُهْم، َوَمْن ليس منهم؟ قال: )خُيْ
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وقال ابن مسعود  يف َقْولِِه تعاىل: چڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ قال:) لو َأنَّ َرُجاًل َهمَّ 
فيه بإحلاٍد، وهو بَِعَدِن َأْبنَيَ ألََذاَقُه اهلل عز وجل َعَذابًا َألِياًم()48(. 

اإلحلاد يف احلرم من كبائر الذنوب: 

اإلحلاُد يف البلد احلرام واستحالُله ُيصنف يف خانة الكبائر، ودليله: 

يا َرُسوَل اهللَِّ! ما  َسَأَلُه، فقال:  َأنَّ َرُجاًل  يثيِّ  وكانت له ُصْحَبٌة  اللَّ ُعَمرْيٍ بِن قتادَة  1ـ ما جاء عن 
َراِم؟ ِقْبَلِتُكْم َأْحَياًء َوَأْمَواًتا()49(.  اْلَكَبائُِر؟ فقال: )ُهنَّ تِْسٌع...( وذكَر منها:)َواْسِتْحاَلُل اْلَبْيِت احْلَ

، يرويه أيوب عن طيسلة بن عيل النهدي قال: سألُت ابَن عمر  2ـ وله شاهد من حديث ابن عمر 
وهو يف أصل األراك يوم عرفة، وهو ينضح عىل رأِسه املاَء ووجِهه فقلت له: يرمحك اهلل: حدثني 
ِقْبَلِتُكْم  ِباْلَبْيِت  اٌد  ...( وَذَكَر منها: )َوإحِْلَ ِ ِباهللَّ اُك  اإِلْشَ : )اْلَكَباِئُر  الكبائر، فقال: قال رسوُل اهلل  عن 

َأْحَياًء َوَأْمَواَتًا()50(. 
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: )ومن خواصه: أنه ُيعاقب فيه عىل اهلمِّ بالسيئات وإن مل يفعلها، قال تعاىل:  قال ابن القيم 
ى فِْعَل اإلرادة ها  چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ ]احلج: 25[. فتأمل كيف عدَّ
َد َمْن همَّ  ( فإنه يقال: مهمت بكذا، فتوعَّ َن معنى فعل )همَّ هنا بالباء، وال يقال: أردُت بكذا إالَّ ملا ُضمِّ

بأن َيظلم فيه بأن ُيذيقه العذاَب األليم()51(. 

واخلالصة: أن اآلية الكريمة دلت عىل وجوب احرتام البلد احلرام، وشدة تعظيمه، والتحذير من 

د بالعذاب األليم. إرادة املعايص فيه، وفعلها، وصاحبه متوعَّ

ويف هذا الوعيد صيانٌة للحرم من عبث العابثني وظلم الظاملني، ولئالَّ ُيستهان به وبحرمته، فكان العذاب 

د اهَلمِّ عاجاًل يف الدنيا واآلخرة؛ ليكون صاحبه عربًة مَلْن يعترب.  عىل مرَّ
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 باملعصية
ِّ
م

َ
املطلب الثاني: درجات اهل

ل إىل فعل أو قول؛  األصل يف الرشيعة اإلسالمية أن املكلف ال يؤاخذ بمجرد اهلمِّ حتى يتحوَّ
َتْعَمْل  َأْنُفَسَها ما مل  ِبِه  َثْت  ِتي ما َحدَّ ُأمَّ اَوَز عن  َتَ  َ اهللَّ قال: )إِنَّ  النبي   ُهَرْيَرَة  عن  أيب  ملا جاء عن 

أو َتَتَكلَّْم()52(.

ضابط اهلم باملعصية:

تي، وهو  وضابط اهلم باملعصية هو:)ترجيح قصد الفعل، تقول: مهمُت بكذا، أي: قصدُته هبمَّ
فوق مرد خطور اليشء بالقلب()53(. 

م، فأما  صوا حديث النفس بام مل يصل إىل العزم املَُصمَّ ولذا: فإن عامة السلف من الفقهاء واملحدثني خصَّ
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م فإنه يؤاخذ به)54(. إذا وصل إىل العزم املَُصمَّ

فَمْن )عزم عىل املعصية بقلبه، ووطَّن نفسه عليها، أثَِم يف اعتقاده وعزمه، وحُيَْمل ما وقع يف هذه 
األحاديث وأمثاهِلا عىل أن ذلك فيَمْن مل ُيَوطِّن نفَسه عىل املعصية، وإنام َمرَّ ذلك بفكره من غري استقرار، 

ق بني اهَلمِّ والعزم... ًا، وُيَفرَّ ى هذا مَهّ وُيَسمَّ

نية  وال  عقد،  يصحبها  وال  عليها،  النَّفُس  ُن  ُتَوطَّ ال  التي  اخلواطر  فهي  ُيكتب:  ال  الذي  اهَلمُّ  فأما 

وعزم()55(.

درجات ما يقع يف النفس:

كالسبكي  وغريه  العلم  أهل  م  قسَّ
مخس  إىل  املعصية  قصد  من  النفس  يف  يقع  ما 

مراتب، وهي:

1ـ اهلاجس: وهو ما ُيلقى يف النفس.

2ـ اخلاطر: وهو جريانه يف النفس.

من  النفس  يف  يقع  ما  وهو  النفس:  حديث  3ـ 
الرتدد، هل يفعل أو ال؟



- 30 -

خصائص البلد 
احلرام

4ـ اهَلّمُ: وهو ترجيح قصد الفعل.

5ـ العزم: وهو قوة ذلك القصد، واجلزم به.

فاهلاجس: ال يؤاخذ به إمجاعًا؛ ألنه ليس من فعله، وإنام هو يشء َوَرَد عليه ال قدرة له، وال صنع. 

واخلاطر، وحديث النفس: أيضًا مرفوعان باحلديث الصحيح السابق ذكره)56(، وإذا ارتفع حديث 

النفس ارتفع ما قبله بطريق األَوىل، وهذه املراتب الثالثة أيضًا لو كانت يف احلسنات مل ُيكتب له هبا أجر، أما 
ل: فظاهر. وأما الثاين والثالث: فلعدم القصد.  األوَّ

: فقد بنيَّ احلديُث الصحيح)57(: أنَّ اهلم باحلسنة ُيكتب حسنة، واهلم بالسيئة ال يكتب  وأما اهَلمُّ

سيئة، وُينَْتظر فإن تركها هلل ُكتَِبت حسنة، وإن فعلها ُكتَِبت سيئة واحدة. 

وأما العزم: فامُلحقِّقون عىل أنه يؤاخذ به.

األدلة: 

1ـ قوله تعاىل: چڀ ڀ ڀ ٺچ]القلم: 17[.

وجه الداللة: أكدوا عزمهم عىل الفعل بالَقَسم؛ لذلك عوقبوا قبل فعلهم. 

: )يف هذه اآلية دليل عىل أن العزم مما يؤاخذ به اإلنسان؛ ألهنم عزموا عىل أن  قال القرطبي 
يفعلوا، فعوقبوا قبل فعلهم()58(. 
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اِر(. قالوا: يا َرُسوَل اهللَِّ! هذا اْلَقاتُِل، فام  : )إذا اْلَتَقى امْلُْسلِاَمِن ِبَسْيَفْيِهاَم َفاْلَقاتُِل َوامْلَْقُتوُل يف النَّ 2ـ قوله 
َباُل امْلَْقُتوِل؟ قال: )إنه كان َحِريًصا عىل َقْتِل َصاِحِبِه()59(.

م عىل قتل صاحبه املسلم، وكذلك وقع  وجه الداللة: علل استحقاقه للنار بحرصه، وعزمه املصمَّ

اإلمجاع عىل املؤاخذة بأعامل القلوب؛ كاحلسد والغل ونحوه)60(. 

اخلالصة: 

َمَراتَِب:  مَخُْس  النَّْفِس  يف  َيَقُع  ما  )َأنَّ 
وهو  َوَخاِطٌر:  فيها،  ُيْلَقى  ما  وهو  َهاِجٌس: 

ُدَها، هل  َجَرَياُنُه فيها، َوَحِديُث َنْفٍس: وهو َتَردُّ
: وهو َتْرِجيُح َقْصِد اْلِفْعِل،  َتْفَعُل َأْم ال ؟ َوَهمٌّ

ْزِم()61(.  ُة ذلك اْلَقْصِد َواجْلَ َوَعْزٌم: وهو ُقوَّ

والشاهد: أن املكلف ال يؤاخذ عىل اهلم 

باملعصية. 
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املطلب الثالث: التواصي برتك اإلحلاد يف احلرم

كان السلف الصالح يويص بعضهم بعضًا برتك اإلحلاد يف احلرم: فقد أتى عبُد اهللَِّ بُن ُعَمَر َعْبَد 
َرُسوَل  فإين سمعت  َوَتَعاىَل،  َتَباَرَك  اهللَِّ  َحَرِم  اَد يف  َواإِلحْلَ اَك  إِيَّ  ! َبرْيِ الزُّ ابَن  يا  فقال:  َبرْيِ   الزُّ بن  اهللَِّ 
َفاْنُظْر الَ  َلَرَجَحْت( قال:  َقَلنْيِ  الثَّ ِبُذُنوِب  ُذُنوُبُه  ُوِزَنْت  ُقَرْيٍش، لو  اهللَِّ  يقول: )إنه َسُيْلِحُد فيه َرُجٌل من 

َتُكوُنُه )62(.

استقباح فعل املعاصي يف احلرم:

وكان السلف الصالح أيضًا يستقبحون فعل املعايص يف احلرم، ومما ورد يف هذا الشأن عندهم: 

؛ )أنه كان له فسطاطان، أحدمها: يف احلرم، واآلَخُر:  1ـ ما جاء عن ماهد عن عبد اهلل بن عمرو 
، فإذا أراد أن ُيَصيلِّ صىلَّ يف الذي يف احلرم، وإذا كانت له احلاجة إىل أهله، جاء إىل الذي يف  يف احِللِّ

احلل. فقيل له يف ذلك؟ فقال: إنَّ مكة مكة()63(. 

2ـ وروى األزرقي بسنده عن ماهد  يف قوله تعاىل:چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
 ، ڄچ ]احلج: 25[. قال: )كان لعبد اهلل بن عمرو بن العاص  فسطاطان، أحدمها: يف احِللِّ
، وإذا أراد أن ُيصيل صىلَّ يف احلرم. فقيل  واآلَخُر: يف احلرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم يف احِللِّ

ث أنَّ ِمَن اإلحلاد يف احلرم أن يقول: كال واهللِ، وبىل واهللِ()64(.  له يف ذلك، فقال: إنا كنا َنَتَحدَّ
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الفرق بني احلرم وغريه:

فإن سأل سائل: ما الفرق بني احلرم وغريه؟ 

فجوابه: أن اآلية الكريمة جاءت لتحذر الناس من الوقوع يف اإلحلاد يف احلرم خاصة؛ ألنه من 

شعائر اهلل املكانية التي عظمها وأمر الناس بتعظيمها؛ وألن املعصية يف احلرم أقبح وأشنع، وجزاؤها 
أفظع؛ النتهاك هذه احلرمة)65(؛ ولذا كان امللحد يف احلرم من أبغض الناس إىل اهلل تعاىل، فَعِن اْبِن َعبَّاٍس  
تعاىل  اهلل  م  حُيَرِّ إْذ كيف  َرِم()66(،  احْلَ يِف  ُمْلِحٌد  َثاَلَثٌة وذكر منهم:   ِ اهللَّ إىَِل  اِس  النَّ )َأْبَغُض  َقاَل:  النَّبِيَّ   َأنَّ 
مكانًا، وجيعله حرَمه، ثم يأيت آٍت ليلحد فيه، فاحلكمة هنا هي تعظيم أوامر اهلل تعاىل وحدوده، فاملكان 
اه، ثم إنَّ اهلل تعاىل يتعبَّد عباَده بام شاء من صنوف العبادات؛  يف ذاته ال فضيلَة له إالِّ بام منحه اهلل تعاىل إيَّ

لينظر َمْن ُيطيعه ممَّْن ينقلب عىل عقبيه؛ فيجازي هذا بإحسانه، ويؤاخذ ذاك بجريرته. 
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)59( رواه البخاري، )20/1(، )ح31(.
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