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البيت احلرام ومكة وشر فها  8فض ل هللا  ] باب حرمة مكة [: -رمحه هللا  -يقول املصنف 
، وخص ها جبملة من الفضائل ال تكون ,واختارها من بني بقاع األرض، وجعلها أحب البقاع إليه 

إىل القول بأن مكة هي أفضل  -رمحهم هللا برمحته الواسعة  -يف غريها، ولذلك ذهب مجهور العلماء 
واليت تدل على  Uوسنة النيب  8 ، وذلك لثبوت النصوص يف كتاب هللا,البقاع وأحبها إىل هللا 

، ففيها بيت هللا احلرام الذي شر فه هللا وفض له وفيه األمن ,فضلها وعظيم ما خص ها به هللا 
واألمان، ولذلك جعله هللا حرمًا آمنًا فال ُيسفك فيها دم وال يعضد فيها الشجر وال خيتلى فيها 
اخللى، وفيها كذلك من الفضائل يف العبادات ما ليس يف غريها، ففيها عبادة الطواف اليت ال تكون 

األرض غري هذا املكان الذي فض له هللا وشرفه، وفيها مئة ألف صالة ملن  يف أي مكان على وجه
صلى يف املسجد احلرام وقيل إن مكة كلها تضاعف فيها الصالة مبئة ألف، والسبب يف ذلك: أن هللا 

وهذا بإمجاع   ژ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژمسى مكة كلها باملسجد احلرام فقال سبحانه:  ,
م، فدل هذا على أن املسجد احلرام يطلق على مجيع مكة، وأكد ذلك العلماء املراد به مجيع احلر 

يف الصحيحني: فإنه نزل باحملصب بعد فراغه من حجه عليه الصالة والسالم وصلى  Uهدي النيب 
العصر هناك، ولو كانت املضاعفة خاصة باملسجد نفسه ملا ترك أن ميشي عليه الصالة والسالم إىل 

خل املسجد ولكنه صلى قريبًا منه يف هذا  املوضع، فدل على أن املسجد ولصلى العصر يف دا
املضاعفة جلميع احلرم، كذلك من فضلها: أن هللا تعاىل حرمها وجعل هلا حرمة، وهذه احلرمة منذ أن 

أن  -رضي هللا عنه وأرضاه  -خلق هللا السماوات واألرض، ففي الصحيحني من حديث أيب شريح 
رم مكة يوم خلق السماوات واألرض ( فهذا يدل على عظيم فضلها قال: ) إن هللا ح Uالنيب 

وعظيم شرفها، فيها البيت احلرام الذي جعله هللا مثابة للناس وأمنًا ومن دخلها كان آمناً، وبارك هللا 
، واألمن واألمان فيها ال 8يف أرزاقها وبارك يف أقواهتا فتجىب إليها مثرات كل شيء رزقًا من هللا 

شر وال خيتص باإلنسان بل هو شامل للحيوان، فال يُقتل الصيد مبكة تعظيمًا حلرمات خيتص بالب
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احلرم، مث انظر كيف تعدت هذه احلرمة حىت مشلت الشجر فال جيوز قلع الشجر وال جيوز كذلك 
 يف خطبته. Uاالحتشاش من حشيشها فال خيتلى خالها كما صرح بذلك النيب 

نبه يف هذا الباب على مسألة عظيمة حيتاجها كل حاج  ] باب حرمة مكة [وقول املصنف: 
يف احلج والعمرة، ومن حج   Uيتضمن بيان هدي النيب  -كتاب املناسك   -ومعتمر، فالكتاب 

واعتمر ال بد له من دخول مكة، واملنبغي عليه قبل أن يدخلها أن يكون على علم حبرمتها، وأن 
، ولذلك دخلها عليه الصالة والسالم يوم الفتح ,ن هللا يدخلها معظمًا لشعائر هللا خائفًا وجاًل م

، وبالغ يف ذلك حىت إن حليته تكاد متس قربوس سرجه صلوات هللا ,فطأطأ رأسه خشية وذلة هلل 
على حرمة احلرم حىت  -رمحه هللا  -وسالمه عليه تعظيمًا حلرمات احلرم. وكذلك أيضاً: نبه املصنف 

نة من أن هذا املكان ليس كغريه من األمكنة، وأن هذا املوضع يكون كل حاج وكل معتمر على بي
اليت أمر  ,يف حرمته، وأن يعظم شعائر هللا  8ليس كغريه من املواضع حيتم عليه األمر أن يتقي هللا 

هللا أن تُعظم، ولذلك ما من عبد يستخف حبرمة احلرم إال أخذه هللا أخذ عزيز مقتدر، ولقد جاء يف 
يدل على عظمة هذا البيت وعظيم حرمته، وأنه ما استخف به أحد إال قصمه قصص التاريخ ما 

اليت ال  8هللا، ولذلك قال بعض العلماء: مسيت "بكة"؛ ألهنا تبك أعناق اجلبابرة وهي سنة هللا 
تتبدل وال تتحول، فمن عظيم حرمته أنه لو قصد اإلنسان السوء واجتمع قلبه على أن يفعل املعصية 

فهذا يدل على   ژ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژقه عذابًا أليمًا فإن هللا يذي
، وهذا حيتم على املسلم إذا خرج لعبادته أن يتفرغ ملا ,عظيم أمر مكة وعظيم حرمتها عند هللا 

وحسن عبادته فالناس مبكة على قسمني: قسم فائز برمحة هللا سعيد مبا  ,جاء له من ذكر هللا 
خص هللا به احلرم من الفضائل والنوائل بتعظيمه لشعائر هللا، وقسم شقي طريد من رمحة هللا وذلك 

نسأل هللا  - 8هو املستخف حبرمات احلرم واحلرمة املنتهك حلدود هللا املعتدي على حمارم هللا 
، فواجب على كل مسلم قصد هذا البيت أن يكون على علم حبرمته وأن يسكن -فيةالسالمة والعا

رضي هللا عنهما  -يف قرارة قلبه اخلوف من أن يصيب شيئاً من هذه احلرمة، حىت أُثر عن ابن  عباس 
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أنه خرج يف آخر عمره من مكة وملا سئل عن ذلك ورد يف بعض الروايات أن سبب خروجه كان  -
ه من حرمة البيت، حىت أُثر عنه أنه قال: "مل يبق يل إال حسنات أخشى أن اخلوف على نفس

يعظمون حرمات احلرم وكانوا من  -رمحهم هللا  -ُتذهبها حرمة هذه البنية" فكان السلف الصاحل 
هديه عليه الصالة والسالم القويل والفعلي تأكيد ذلك وتنبيه الناس عليه، ولذلك ملا دخل عليه 

م يوم الفتح نبه الناس يف خطبته اليت سيذكرها املصنف على أهنا أحلت له على سبيل الصالة والسال
التخصيص، وأهنا لن حتل ومل حتل ألحد من قبله وال من بعده صلوات هللا وسالمه عليه، وعلى هذا 

أراد أن ينبه من قصد البيت حبجه وعمرته أو  -رمحه هللا  -تكون مناسبة هذا الباب: أن املصنف 
ه عموماً أن يعظم حرمة هذا البيت وأن يكون كما ينبغي أن يكون عليه قاصد البيت من حفظ قصد

 واحلرص على طاعته وحمبته ومرضاته. 8حدود هللا 

 Uأي: يف هذا املوضع سأذكر لك ما ورد عن النيب  ] باب حرمة مكة [يقول رمحه هللا: 
 .-كما هو معلوم   -ملسجد واحلرم كله ا :من هديه وسنته يف تعظيم حرمة مكة، ومكة املراد هبا
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يوم فتحه ملكة، وقد  Uهذا احلديث حديث شريف اشتمل على مجلة من خطبة رسول هللا 
خطب عليه الصالة والسالم يف اليوم الثاين من بعد فتحه ملكة، ووردت هذه اخلطبة مقطعة على 

منهم حرب األمة وترمجان  Uمواضع ذكر أئمة احلديث مجلة منها عن طائفة من أصحاب رسول هللا 
، ومنهم أبو شريح خويلد بن عمرو اخلزاعي صاحب -رضي هللا عنهما  -القرآن عبدهللا بن عباس 

، وجاء أيضًا يف -رضي هللا عنه وعن أبيه  -احلديث الذي معنا، ومنهم جابر بن عبدهللا بن حرام 
منها املوضع الذي يتعلق حبرمة  - رمحه هللا -السري جاءت بعض املقاطع هلذه اخلطبة وذكر املصنف 

له قصة ذلك أن عمرو بن سعيد  -حديث أيب شريح رضي هللا عنه وأرضاه  -مكة، وهذا احلديث 
بن العاص األموي كان قد أتى املدينة قد بعثه إليها يزيد بن معاوية يف القصة املشهورة فلما وقع ما 

ور العظيمة والفتنة اجلسيمة املعروفة يف زمان وقع من وقعة احلرة وحصل ما حصل يف املدينة من األم

: أنه قال لعمرو بن سعيد بن Wعن أيب شريح خويلد بن عمرو اخلزاعي العدوي  - 232] 
: ائذن يل أيها األمري أن أحدثك قواًل قام به رسول هللا -وهو يبعث البعوث إىل مكة  -العاص 
U  الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قليب، وأبصرته عيناي حني تكلم به: أنه ُحد هللا

رمها الناس، فال حيل المر  يؤمن باهلل ومل حي -تعاىل  -وأثىن عليه، مث قال: ) إن مكة حرمها هللا 
 Uواليوم اآلخر أن يسفك هبا دماً، وال يعضد هبا شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول هللا 

فقولوا: إن هللا أذن لرسوله ومل يأذن لكم، وإمنا أذن يل ساعة من هنار، وقد عادت حرمتها اليوم  
 كحرمتها باألمس، فليبلغ الشاهد الغائب (.

يب شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن احلرم ال يعيذ عاصياً، فقيل أل
 وال فار اً بدم، وال فار اً خبَْربة.

اخلربة: باخلاء املعجمة والراء املهملة قيل: اجلناية، وقيل: البلية، وقيل: التهمة، وأصلها يف سرقة 
 [.اإلبل، قال الشاعر: واخلارب اللص حيب اخلاربا 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                    (232رقم احلديث ) -باب حرمة مكة  

 

 1804 

أراد عمرو بن سعيد أن يفعل مبكة وأن ميضي إليها؛  -رضي هللا عنه وعن أبيه  -يزيد بن معاوية 
كان مبكة وأراد أن يبعث البعوث إىل مكة فجهز   -رضي هللا عنه وأرضاه  -ألن عبدهللا بن الزبري 

 Uمبلغًا ما أمره رسول هللا  -رضي هللا عنه وأرضاه  -هذه البعوث فقام هذا الصحايب اجلليل 
، ويف اللفظ ائذن يل أيها األمري أن أحدثك حديثاً ببالغه، فانطلق إليه ووقف بني يديه وقال له : 

أخذته الغرية على بيت هللا احلرام وعلى سنة  [ Uأن أحدثك قواًل قام به رسول هللا ] الذي معنا: 
فأعذر  [ ليبلغ الشاهد منكم الغائب] حينما قال:  Uمر رسول هللا ، واستجاب ألUرسول هللا 

 اليت أُمر ببالغها. Uإىل هللا وبلغ رسالة رسول هللا 

أدب من هذا الصحايب بل وعقل وفضل؛ ألن العظماء ينبغي أن  [ ائذن يل أيها األمري] 
ىل االستجابة للحق، يتلطف يف خطاهبم، والعقل يقتضي ذلك فإن التلطف يف خطاهبم قد يدعوهم إ

وهذا إذا غلب على ظن اإلنسان أهنم يستجيبون وأما إذا كانوا جمرتئني على حدود هللا فإهنم يُدمغون 
، وهذا من جهاد الكلمة فإن 8باحلجة وتُبني هلم احملجة دون أن تأخذ اإلنسان لومة الئم يف هللا 

اجلهاد كما يكون بالسنان يكون باللسان، وكلمة احلق عند ذي السلطان اجلائر أمرها عند هللا 
عظيم، وثواهبا عند هللا كبري، ولكن ينبغي ملن ينصح أن ال يأخذ األمر بغيظ من نفسه، وأن ال 

ن يريد ما عند هللا سبحانه بإحقاق ، وأ8يأخذه بطيش ومحق، وإمنا املراد أن يكون قصده وجه هللا 
 احلق وإبطال الباطل وبيان ما أمر هللا ببيانه.

ألن  [ الغد من يوم الفتح Uائذن يل أيها األمري أن أحدثك قواًل قام به رسول هللا ] 
خطب أهل مكة ومن معه يف اليوم الثاين وقد قام على باب الكعبة واستند على عضاديت  Uالنيب 

    فقام هذا املقام، ويف قوله:  -رضوان هللا عليهم  -ه قريش وأصغى له الصحابة الباب فأصغت ل
يقول العلماء: إن اخلطب السنة فيها أن يكون اخلطيب قائماً، ومن  [ قام يف الغد من يوم الفتح] 

من خطبة اجلالس؛ ألهنا خالف  -كما تقدم معنا يف باب اجلمعة   -هنا منع طائفة من أهل العلم 
وسنته، وألن اخلطبة تستلزم شيئًا من الرهبة والعناية حىت إذا رئي اخلطيب أحس  Uرسول هللا هدي 
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الناس هبيبة ما يتكلم عنه ويفصح ويُعرب عنه، فإذا كان جالسًا فاتت هذه املقاصد واختلف حاله 
مر عن مقاله، ولكن إذا وقف والناس قعود أعطى األمر حقه، ولذلك كان عليه الصالة والسالم حي

 وجهه وتنتفخ أوداجه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم.

وظاهر حديث ابن عباس أنه يف يوم الفتح وذلك يف بعض  [ قام يف الغد من يوم الفتح] 
الروايات اليت وردت: ) أحلت يل ساعة من هنار وإهنا هي ساعيت هذه (. فقال بعض العلماء: إن 

خطب اليوم  Uعنها بأجوبة منها: أنه حيتمل أن النيب اخلطبة وقعت يف نفس اليوم، وقد أجيب 
الثاين وكان يتكلم يف اليوم األول، ينبه الصحابة على أن هذا الذي يفعلونه يف هذه الساعة إمنا هو 

 على سبيل الرخصة والتخصيص له عليه الصالة والسالم.

فسمعته  ...فتحقام عليه الصالة والسالم الغد من يوم ال] قال رضي هللا عنه وأرضاه: 
فسمعته أذناي ووعاه  ]هذه اجلمل الثالث:  [ أذناي ووعاه قليب وأبصرته عيناي حني تكلم به

تأكيد على أن الكالم الذي سُيذكر وأن اخلطبة اليت تُنقل قد نقلها رضي هللا  [ قليب وأبصرته عيناي
حني تكلم به، وهذا ال شك أنه جيعل  Uعنه وأرضاه بكل أمانة ودقة حىت كأنه ينظر إىل رسول هللا 

عند السامع طمأنينة أكثر فإن الصحابة رمبا روى بعضهم عن بعض، فبني أنه يروي مباشرة وأنه 
 قلباً وقالباً. Uحاضر حلديث رسول هللا 

وهذا يدل على أن السنة أن تُبتدأ  [ فحمد هللا وأثىن عليه قام] قال رضي هللا عنه وأرضاه: 
أن يستفتحه  -خاصة يف األمور العظيمة وتنبيه الناس عمومًا يف أمور الدين  -أ الكالم اخلطبة ويُبتد

حبمده، وتأسياً  8والثناء عليه تأسيًا بكتاب هللا الذي استفتحه هللا  8املسلم واملتكلم حبمد هللا 
 [ ُحد هللا ]قال:  Wما استفتح خطبة إال حبمده والثناء عليه سبحانه، مث إنه  Uبالسنة؛ ألن النيب 

يف حديث بريرة: "فقام جير رداءه حىت عال املنرب فحمد هللا وأثىن  -رضي هللا عنها  -وقالت عائشة 
مل يكن يلتزم صيغة معينة من احلمد، وأنه كان عليه  Uعليه مبا هو أهله" يف هذا دليل على أن النيب 

اخلطب وتستفتح املواعظ  مبا هو أهله عموماً، ولذلك تستفتح 8الصالة والسالم حيمد هللا 
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والثناء عليه مبا هو أهله، ومنع العلماء من االلتزام  8واحملاضرات والندوات مبا يتيسر من محد هللا 
رضوان  -بصيغة معينة؛ ألن هذا ُيشعر بوجوهبا، وجيعل الغري يعتقد أهنا كأهنا واجبة، وكان الصحابة 

بة يعتنون مبغايرة هذه السنة بشيء آخر حىت يتنبه يف السنن إذا كانت السنة ليست واج -هللا عليهم 
الناس على عدم لزومها؛ ألن الشيء الواجب واجب والشيء الذي ليس بواجب من هديه عليه 

 مل يوجبه ومل يفرضه. Uالصالة والسالم ال جيوز ألحد أن يرفعه إىل مقام الوجوب؛ ألن النيب 

يثىن على هللا مبا هو أهله وخاصة مبا أثىن به على نفسه  [ فحمد هللا وأثىن عليه] : Wقال 
، ,فهو أهل الثناء وأهل اجملد أهل أن يثىن عليه وأهل أن مُيجد  Uيف كتابه وعلى لسان رسوله  ,

التعبري بصيغة  ] ) إن هللا حرم مكة يوم خلق السماوات واألرض ( [مث قال عليه الصالة والسالم: 
وهذا يدل على أن  ] ) إن هللا حرم مكة يوم خلق السماوات واألرض ( [التوكيد واالسم الظاهر: 

وهو حرام إىل قيام  8حرمة مكة منذ أن خلقت السماوات واألرض فهذا البلد حرام حبرمة هللا 
الساعة، ومن هنا أخذ بعض العلماء أيضًا من األدلة اليت تدل على تفضيل مكة على املدينة أن 

فقال: ) إين أحرم ما بني البتيها ( مث إن حرمة مكة فإهنا كانت منذ  Uلنيبحرمة املدينة كانت من ا
       أن خلق هللا السماوات واألرض؛ تعظيمًا هلا وتشريفًا هلا وتكرمياً، فقال عليه الصالة والسالم: 

اختلف العلماء يف قوله عليه  ] ) حرمة مكة يوم خلق السماوات واألرض ومل حيرمها الناس ( [
قال بعض أهل العلم: أي أن الناس استخفوا حبرمتها ومل  ] ) ومل حيرمها الناس ( [ة والسالم: الصال

يعطوها حقها وقدرها، أي: أن هللا حرمها ولكن الناس يستخفون هبذه احلرمة فقل أن جتد منهم 
أي: أن  [ ] ) ومل حيرمها الناس (معظمًا هلذه احلرمة حمافظًا عليها، وقال بعض العلماء: يف قوله: 

هو الذي حرمها  Uمل جيعل حترميها ألحد سواه من اخللق خبالف حترمي املدينة فإن النيب  8هللا 
 .] ) حرم مكة ومل حيرمها الناس ( [فقال عليه الصالة والسالم: 

من صيغ  التحرمي كما تقدم  المر  يؤمن باهلل واليوم اآلخر ( [ ] ) ال حيل ( [) ال حيل ] 

فإذا جاءت هذه الصيغة يف كتاب هللا أو   ژ ڇ ڇ چ  چ   چ چ ژمعنا كما يف قوله تعاىل: 
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وهذا يدل  المر  يؤمن باهلل واليوم اآلخر ( [) ال حيل ] دلت على أن األمر حمرم.  Uسنة النيب 
ألن  يؤمن باهلل واليوم اآلخر ( [] ) على عظم أمر هذه احلرمة وعظم هذا التحرمي؛ ألنه ملا قال: 

الغالب فيمن يلتزم أوامر هللا ويتقي حدود هللا ونواهيه إمنا هو املؤمنون الصادقون يف إمياهنم والتزامهم 
اليوم اآلخر أن يسفك فيها دماً ( [ ] ) أن يسفك فيها ) ال حيل المر  يوم باهلل و ] بشرع رهبم. 

ز قتل أحد مبكة، أما اإلمجاع منعقد على أنه ال جيوز قتل من ال ظاهر هذا اللفظ أنه ال جيو  دمًا ( [
يستحق القتل يف مكة وغريها، ولكن قتله يف مكة أشد وأعظم، ولذلك كانت العرب يف جاهليتها 
اجلهالء وضاللتها العمياء يرى الرجل قاتل أبيه مبكة فال يتعرض له وال يصيبه بأي سوء حىت خيرج 

حرمة مكة وأنه ال جيوز القتل فيها،  Uمهم حلرمات هذا احلرم، فبني النيب من احلرم، وهذا من تعظي
ومن هنا قال بعض العلماء: ال جيوز القصاص مبكة كما هو مذهب احلنفية واحلنابلة يف رواية عن 

-رمحة هللا على اجلميع  -اإلمام أمحد واختاره طائفة من أهل احلديث واإلمام ابن حزم من الظاهرية 
من حقه أن يقاتل املشركني،  Uالنصوص تدل على صحة هذا القول فإن النيب  ، وظواهر

فدل على أن استحقاق الدم  ] ) أحلت يل ساعة من هنار ( [ومستحقني للقتال ومع ذلك قال: 
فإنه ال يُقتل،  8بالقصاص ال يبيح القتل مبكة ولو كان قصاصاً وأن من قتل مث عاذ باحلرم بعد هللا 

ذلك أن يصبح احلرم حماًل للمجرمني واملفسدين يأوون إليه إمنا املراد أنه إذا آوى إىل لكن ليس معىن 
احلرم ال ُيكلم وال جيالس وال يُطعم وال ُيسقى حىت يضطر إىل اخلروج من احلرم فيقام عليه شرع هللا 

قول آخرون . هذا القول الذي يقول بأنه ال يُقتص من القاتل إذا التجأ إىل احلرم، وخالف هذا ال8
ورواية عن اإلمام أمحد فقالوا: إنه يُقتل من قتل نفساً  -رمحهم هللا–وهو مذهب املالكية والشافعية 

حمرمة والتجأ إىل احلرم فإنه ال حرمة له، وأنه يقتص منه فُيخرج من احلرم ويُقتص منه؛ ألن هللا أمرنا 

          ڑ ژ ژ ڈ ژعاىل: قال ت Uبالقصاص، والنصوص يف هذا يف كتاب هللا وسنة النيب 

 ڭ ۓ ۓ  ے ے ژومل يفرق بني قاتل وآخر، وقال كذلك:   ژ ک ک ک ڑ

وكذلك ثبتت السنة عن   ژ ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ژ: ,وقال   ژ ڭ
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قال: ) كتاب هللا القصاص (  Uكما يف الصحيح يف قصة أنس بن النضر: أن النيب   Uرسول هللا 
فاهلل كتب القصاص وأوجبه وفرضه على عباده وال فرق بني مكة وغريها يف ذلك، فكل من قتل 

سواء كان  8فإنه يُنفذ ويقام عليه حد هللا  8يقتل، ومن اعتدى على الغري حبد من حدود هللا 
مبكة أو غري مكة؛ ألن النصوص مل تفرق. ويف احلقيقة القول بأنه يقتص منه ال شك من حيث 
األصول أقوى، والقول بعدم القصاص وإزعاجه إىل أن خيرج من حيث اجلمع بني النصوص أوىل، 

األمر له  فإذا كان أمكن أن خُيرج من البيت عن طريق عدم جمالسته وعدم إطعامه وعدم معونته وهتيئة
 فإن هذا أوىل وأحرى مجعاً بني النصني؛ ألن اجلمع بني النصني أوىل من العمل بأحدمها وترك اآلخر.

فهي أرض  يها دمًا ( [) ال حيل المر  يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسفك ف] : Uقال 
على أنه  يدل هذا اللفظ ] ) وال يعضد شجرة ( [مطهرة، وقال عليه الصالة والسالم بعد ذلك: 

 ال جيوز قلع األشجار اليت مبكة، واألشجار اليت مبكة تنقسم إىل قسمني:

القسم األول: األشجار اليت تنبت دون أن يستنبتها أحد فتكون موجودة يف مكة بطبيعة 
فيها فهذا بإمجاع العلماء ال جيوز ألحد أن يكسر أغصاهنا وال أن خيبط ما  8احلال أوجدها هللا 

عى من أجل دوابه وال جيوز أيضًا أن يقتلعها وجيتزها، هذا بإمجاع العلماء؛ ألن هذا عليها من املر 
الذي ذكره املصنف  Wاحلديث صريح يف عدم جواز قلع الشجر مبكة، كذلك حديث ابن عباس

 بعد هذا احلديث.

وأما النوع الثاين من األشجار وهو الذي يستنبته الناس، فمن غرس الشجر غرس شجرة يف 
أو يف حوشه أو يف مزرعته فمن حقه أن يقتلعها وهو مالك ألمرها، إمنا املراد باحلديث ما نبت بيته 

دون أن يستنبته أحد. أما إذا كان من النوع األول من األشجار فيه ضرر حبيث كربت الشجرة 
فضيقت الطريق أو ضايقت املصلني يف املسجد أو حنو ذلك مما فيه ضرر فادح فيجوز إزالة الضرر 

: أنه اقتلع الشجرة Wيف عهد عمر بن اخلطاب  Uاملوجود فيها، ولذلك أثر عن أصحاب النيب 
اليت كانت يف البيت احلرام وذلك ألهنا ضيقت على الطائفني. فهذا يدل على أنه ال بأس بقلع 
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الشجر إذا ُوجدت ضرورة وحاجة، ولكن هل إذا ُوجدت ضرورة وحاجة أو اقتلع اإلنسان الشجرة 
أن االعتداء على شجر مكة يوجب  Uيه ضماهنا أو ال؟ أُثر عن بعض أصحاب النيب جيب عل

الضمان، وهذا الضمان يكون باهلدي فالشجرة العظيمة تكون فيها بدنة، والشجرة اليت دون إىل 
رضوان هللا  -الصغر يكون فيها شاة وما بينهما يكون فيه البقر على اختالف يف قضاء الصحابة 

. قالوا: ألن الشجر له حرمة وجاء القضاء عن -رمحهم هللا  -ل ذكره أئمة الفقه وتفصي -عليهم 
يف ذلك فقالوا: جيب ضمانه من هذا الوجه. وقال بعض العلماء: ال جيوز قلع  Uأصحاب النيب 

يف  Uالشجر وإن اقتلعه حلاجة أو بدون حاجة فال شيء عليه؛ لعدم ثبوت شيء مرفوع إىل النيب 
أي مبكة، وجاء يف حديث ابن عباس: ) وال خيتلى  وال يعضد شجرة ( [) ]  ذلك. أما قوله:

خالها ( أي احلشيش الذي ينبت مبكة ال جيوز ألحد أن خيتلي به فيختص به دون غريه باحتشاشه 
وقلعه لدوابه، وإمنا جيوز إرسال الدواب ترعى يف هذا احلشيش، فاحلشيش الذي مبكة إذا كان 

ه يف مزرعته جيوز له أن حيشه، وهكذا الربسيم لو زرع برسيمًا مبزرعة مبكة أو يف اإلنسان استنبته وزرع
املدينة فمن حقه أن حيتش هذا الربسيم ويقتلعه وقت ما يشاء، لكن إذا كان نابتًا بدون أن يستنبته 
 اآلدمي فحينئذ هو واملسلمون فيه شركاء، ال جيوز له أن حيجر مكانًا فيقول: هذا يل وحشيشه ملك

يل أو ترعاه دوايب فال جيوز له أن حيتميه وخيتص به من دون الناس وخيتلي به دون غريه، وال جيوز 
قال: ) وال خيتلى خالها ( فدل على حرمة  Uأيضًا أن يقصه حىت يأخذه علفًا لدوابه؛ ألن النيب 

. هذا من حيث األصل أنه ال -كما سنذكره إن شاء هللا تعاىل   -االحتشاش مبكة واملدينة تبع هلا 
جيوز االحتشاش. وأما إذا رعت الدواب بأن كان معه هبيمة من ناقة أو بقرة أو شاة مث رعت هذه 

 Uبأس عليه وال حرج، ولذلك كان أصحاب رسول هللا البهيمة يف احلشيش املوجود يف مكة فإنه ال 
: أنه أقبل على -رضي هللا عنهما  -يطلقون دواهبم كما يف صحيح البخاري من حديث ابن عباس 

: "فأرسلت األتان ترتع". وال شك أن مىن من Wيصلي بالصحابة قال  Uأتان خبيف مىن والنيب 
هنا تأكل من العشب وهذا يدل على أنه جيوز أن مكة وداخل حدود احلرم "فأرسلها ترتع"، يعين أ

 ترعى الدواب يف احلشيش املوجود مبكة، وإمنا احملرم أن يقتص ذلك احلشيش أو جيتث.
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فإن ترخص ) ( [ ]  U) فإن ترخص أحد بقتال رسول هللا ] قال عليه الصالة والسالم : 
على خالف أصل موجب تثبت  8الرخصة خالف العزمية، والرخصة ختفيف من هللا  أحد ( [

للتحرمي، وقد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، وهذه الرخص ال جيوز أن يتجاوز هبا حماهلا فرخص هللا 
يدل على صحة االصطالح  ] ) فإن ترخص أحد ( [لنبيه. ويف قوله عليه الصالة والسالم:  8

 U) رخص النيب  الشرعي يف تسمية الرخص هبذا االسم وهو اسم شرعي قال يف احلديث الصحيح:
للعباس من أجل سقايته أن يبيت مبكة ليايل التشريق ( فهذا يدل على صحة هذا االصطالح الذي 

 .-رمحهم هللا  -أطبق عليه العلماء وأئمة األصول 

أي قال لكم: إين  ( [ U) فإن ترخص أحد بقتال رسول هللا ] قال عليه الصالة والسالم: 
) إمنا أذن ] قوله:  [ : فإمنا أذن هللا لنبيه ومل يأذن لكم] فقولوا U أقاتل مبكة كما قاتل رسول هللا

فيه دليل على أن من قال أمراً باطاًل ينبغي أن  لكم ( [ومل يأذن  -أو أرخص هللا لنبيه  - هللا لنبيه
يُ َرد عليه، وأنه إذا أخطأ املخطئ يف الشرع فتأول دلياًل ال يصح االستدالل به على ما ذكره أنه يرد 

وهذا أمر يدل على أنه  ] ) فقولوا ( [عليه ويبني أن احلق خبالفه، فقال عليه الصالة والسالم: 
     حلجة  على من خالف الدليل واحملجة. قال عليه الصالة والسالم: ينبغي على املسلم أن يقيم ا

هذه الساعة ليست ساعة مثل الساعة املعروفة يف زماننا، وإمنا  ] ) وإمنا أذن يل ساعة من هنار ( [
هي اجلزء من النهار. وقال بعض العلماء: إن هذه الساعة استوعبت أكثر اليوم، والعرب تطلق 

      ڦ ڤ ڤ      ڤ ژكثرية منها: الزمان القليل فيقال: رأيته ساعة أي حلظة يسرية الساعة بإطالقات  

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژأي حلظة يسرية   ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

أي حلظة يسرية، وتطلق الساعة على ما هو أكثر من ذلك ومن ذلك هذا احلديث فإهنا   ژ ڱ
أطلقت على أكثر اليوم. قال بعض العلماء: إن هذه الساعة من طلوع الشمس إىل صالة العصر، 
أذن هللا لنبيه أن يقاتل مبكة وأن يفتح البلد احلرام من طلوع الشمس إىل أذان العصر، وهذا هو 

يف الرواية األخرى  ] ) وإهنا ( [فيه. وقوله عليه الصالة والسالم:  Uذي رخص لرسول هللا الوقت ال
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أي: عادت حرامًا بعد أن انتهى عليه الصالة والسالم من فتحها فال جيوز  ] ) عادت حرمتها ( [
 واملدينة حرم -كما ذكرنا   -ألحد أن يستحل هذه احلرمة، ويف هذا احلديث دليل على حرمة مكة 

: ) إهنا -كما يف احلديث الصحيح   -قال: ) إين أحرم ما بني البتيها ( وقال  Uكمكة؛ ألن النيب 
فال جيوز ألحد أن يسفك فيها دمًا حراماً،  8حرم آمن ( أي: أن املدينة حرم آمن بأمان هللا 

وكذلك أيضًا ال جيوز ألحد أن خيتلي خالها وال أن يعضد شجرها وال أن ينفر صيدها كما جاء 
صرحيًا عنه عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح: ) وال ينفر صيدها ( واملراد بتنفري الصيد: أن 

الصيد وإجناشه، فبني عليه الصالة والسالم أنه إذا رأى  يزعجه ويقلقه حىت يتمكن منه وهي استثاره
املسلم الصيد باملدينة تركه، فإذا كان ال ينفره فمن باب أوىل أال يقتله، وهذا من باب التنبيه باألدىن 
على ما هو أعلى منه، فال جيوز صيد الطيور وال صيد الوعول وال صيد الظباء وال غريها من الصيود 

: "لو رأيت الظباء باملدينة ما -رضوان هللا عليهم  -لذلك قال بعض الصحابة داخل املدينة، و 
أثرهتا". أي تعظيماً حلرمة املدينة، فاملدينة حرم وحرمتها من عري إىل ثور، وعري جبل معروف يف اجلهة 

أحد من اجلنوبية إىل الغربية من املدينة حبذاء ميقات أبيار علي، وأما ثور فهو اجلبل الذي حبذاء جبل 
عن أحد األئمة الثقات أنه سأل أهل املعرفة يف  -رمحه هللا  -اجلهة الشرقية، وقد ذكر اإلمام الطربي 

زمانه فقال: فوجدناه جباًل حبذاء أحد عند منتهاه منحرفًا عنه قلياًل يف اجلهة الشرقية، وليس باجلبل 
ا هذه جببل اخلزان، هذا اجلبل اجلبل الذي وراء جبل أحد مباشرة وإمنا هو اجلبل الذي يعرف يف أيامن

املدور الذي هو حبذاء أحد ومن نظر يف هذا اجلبل وجده مقاباًل لعري متاماً، واملدينة وسط ما بينه 
وبني عري، وهذا يؤكد احلديث يف قوله عليه الصالة والسالم: ) املدينة حرم ما بني عري وثور ( ولذلك 

جبل آخر تنطبق عليه الصفات وما يقال باجلبل الذي يعرف تقع املدينة يف املنتصف، وليس هناك 
جببل الدقاقات الذي حبذاء احلراج املعروف يف زماننا اليوم حبذاء شهداء أحد فهذا ليس من ثور ال يف 
القدمي وال يف احلديث بشيء، ال ذكره العلماء املتقدمون وال املتأخرون يف كتبهم، وإمنا هو اجتهاد 

والعجب أن من نظر إىل جبل عري وهذا اجلبل الذي يقال إنه اآلن هو جبل  من بعض املعاصرين،
ثور جيد املدينة منحرفة متامًا عن ميينه ليست بني هذين اجلبلني البتة، فيجد اجلبلني يف جهة واملدينة 
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من  -حرم املدينة  -يف جهة أخرى حىت إن احلرة الغربية ال يكاد يسلم منها إال شيء يسري، فاحلرم 
ري إىل ثور، ثور مسامت لعري ومقابل له يف اجلهة الشرقية إىل الشمالية قلياًل، هذا املوضع ال جيوز له ع

حرم على  Uأن ينفر فيه الصيد وال أن يقتله وال أن خيتلي احلشيش وهذا بنص حديث رسول هللا 
هللا برمحته الواسعة رمحه  -أصح أقوال العلماء وهو مذهب مجهور أهل العلم خالفاً لإلمام أيب حنيفة 

حرمة  U. فاملدينة هلا حرم وهلا حرمة فال جيوز ألحد أن ميس هبذه احلرمة، ولقد عظ م رسول هللا -
املدينة حىت قال يف احلديث الصحيح: ) املدينة حرم من عري إىل ثور من أحدث فيها حدثًا أو آوى 

 منه صرفًا وال عداًل يوم القيامة ( قال بعض حمدثًا فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل هللا
 -العلماء: ) ال يقبل هللا منه صرفًا وال عداًل يوم القيامة ( أي: ال يتقبل هللا منه فريضة وال نافلة 

، وإذا مل تُقبل من العبد صالته ومل تقبل منه طاعته ال فرضًا وال نفاًل فال يشك أحد -والعياذ باهلل 
ونسأل هللا بعزته وجالله وعظمته أن ُيسكن تعظيم  -نسأل هللا السالمة والعافية  -أنه من اهلالكني 

على الوجه الذي  8هذه احلرمات قلوبنا وأن يرزقنا األدب يف هذا املكان الطيب وتعظيم شعائر هللا 
نص يف هذا احلديث على أن مكة حرام مث قال: ) إن  Uيرضيه. فتلحق املدينة مبكة؛ ألن النيب 

دينة أحرم ما بني البتيها ( فجعل املدينة حمرمة كمكة، لكن هناك اثنا عشر مياًل من املدينة هي امل
محى، واحلمى زائد عن احلرم احلمى شيء واحلرم شيء آخر، احلمى حيرم فيه الصيد وحيرم فيه قلع 

هذه ال جيوز احلشيش وقلع الشجر، وهذا احلمى اثنا عشر مياًل من مجيع املدينة، االثنا عشر مياًل 
ألحد أن يصيد فيها، وإذا وجدت أحدًا يصيد من حقك أن تأخذ ما معه من سالح الصيد؛ ملا 

: أنه وجد غالمًا لبين -رضي هللا عنه وأرضاه  -ثبت يف الصحيح من حديث سعد بن أيب وقاص 
اءوا إىل أمية يصيد يف وادي العقيق فأخذ منه سالحه فانطلق الغالم إىل مواليه واشتكى إليهم فج

" فدل على أنه Uسعد وقالوا: اردد على الغالم سالحه. قال: "ال وهللا ال أرد شيئاً نفلنيه رسول هللا 
يؤخذ منه ويكون من حق من أنكر عليه أن يأخذ منه سالحه الذي صاد به يف املدينة، فال جيوز 

اثنا عشر مياًل من مجيع  -مثل ما ذكرنا  -ألحد أن يصيد يف احلرم وال أن يصيد يف احلمى، واحلمى 
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اجلهات اليت حتيط باملدينة وال خيتص جبهة دون أخرى، وهذا كله يدل على فضل احلرمني وعظيم 
 والواجب على املسلم أن حيفظ هذه احلرمات وأن ال يضيعها. 8شأهنما عند هللا 

 أي: مباذا أجابك حينما أخربته [ ؟ماذا قال لك عمرو بن سعيد: Wقيل أليب شريح ] 
هذا االعرتاض  [ خبربة بذلك منك إن احلرم ال يعيذ فارا   : أنا أعلمقال يل قال:] هبذا احلديث؟ 

وجرأة على احلق  Uمن عمرو بن سعيد ال شك أنه مصادمة للسنة، وجرأة على سنة رسول هللا 
اعرتاض عمرو بن  -رمحهم هللا  -، ولذلك أنكر العلماء Uوسوء أدب مع أصحاب رسول هللا 

: "ما كان للطيم الشيطان أن يكون أعلم من هذا -رمحه هللا  -سعيد حىت قال اإلمام ابن حزم 
" ويقال له "لطيم الشيطان"؛ ألنه كان أشدق وهو الذي رعف على Uالصحايب حبديث رسول هللا 

، فعظم العلماء هذه اجلملة وهذا االعرتاض من U فصدقت فيه معجزة رسول هللا Uمنرب النيب 
وقال بعض  [ أنا أعلم بذلك منك] عمرو بن سعيد ورده للسنة، حىت إنه تعاىل وتعاظم وقال: 

 U: كذب وفجر ولقم احلجر ال وهللا ما هو بأعلم حبديث رسول هللا -رمحة هللا عليهم  -مشائخنا 
ه وأبصرت عيناه رضي هللا عنه وأرضاه! مث إنه ملا قال من هذا الصحايب الذي مسعت أذناه ووعى قلب

فقد جاء يف الرواية األخرى قال له كلمة عظيمة قال له: "إن  Wهذه الكلمة مل يسكت أبو شريح 
قال: ) ليبلغ الشاهد منكم الغائب ( وقد بلغتك". أي: افعل ما تريد فقد أقمت  Uرسول هللا 

"وقد بلغتك". وهذا يدل على  Uواستجبت ألمر نيب هللا عليك احلجة وبينت لك السبيل واحملجة 
الذي هو أعلم وأحكم وهو أعلم  >أنه ما على الناصح إال البالغ وأن ما وراء ذلك فأمره إىل هللا 

به مكراً عظيماً وأخذه أخذ عزيز مقتدر فإنه ملا بعث البعوث إىل مكة  8، ولقد مكر هللا ,خبلقه 
حىت إن عبدامللك  -نسأل هللا السالمة والعافية  -ما أراده ولذلك مات بشر ميتة  8مل يبلغه هللا 

قصته يف البداية والنهاية أعطاه األمان مث غدر به وقتله  -رمحه هللا  -بن مروان ذكر احلافظ بن كثري 
ث البعوث . يقول بعض العلماء: عجبت من هذه اخلامتة أن هللا أم ن عباده مبكة فبع-والعياذ باهلل  -

. وهذا كله -والعياذ باهلل  -فأعطي األمان من عبد مث غدر به وقتله شر قتلة  8لكي خيفر أمام هللا 
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مما يدل على حرمة هذا احلرم وأنه قل أن يقصده أحد بسوء إال أخذه هللا أخذ عزيز مقتدر، فعلى 
عرش الكرمي أن يلهمنا املسلم أن يعظم هذه احلرمات وأن يعترب ويتعظ. نسأل هللا العظيم رب ال

وهللا  -السداد والرشاد وأن يأخذ بأيدينا إىل اخلري ويثبتنا عليه إىل املعاد إنه ويل ذلك والقادر عليه 
 .-تعاىل أعلم 


