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امللخ�ص

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده... وبعد: 
فاإن اهلل -جلرَّ جالله- قد عظم بيته العتيق، و�رشفه، واأعلى مكانته؛ قال تعالى: چ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ، وو�سفه بالبلد االأمني فقال-
القرى؛ للداللة على عظم مكانته،  باأم  پ پ پچ، و�سماه  چ  جلرَّ جالله-: 

وبيان اأهميته؛ فقال تعالى: چ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ، واأنعم على اأهله، و�ساكنيه 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چٿ  تعالى:  قال  االأمن؛  بنعمة 
ڤ ڤ ڦ ڦچ.

منه  وم�سلمة؛  م�سلم،  كل  فوؤاد  يف  مقام  واأجل  مكانة،  اأعظم  له  ال�رشيف  واحلرم 
فائدة؛  واأكرثها  اأث��راً؛  الفقه  اأب��واب  اأعظم  من  فكان  قاطبة؛  للعامل  االإ�سالم  نور  �سع 
واأجلها ثمرة، واأبينها فائدة؛ اال�ستزادة من معرفة االأحكام الفقهية املتعلقة باحلرم املكي 
اهلل- ر�سول  قال  قال:  عنهما-  اهلل  �سفيان -ر�سي  اأبي  بن  معاوية  ال�رشيف؛ جاء عن 

�سلى اهلل عليه و�سلم-: »من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين«.
ومن هذا املنطلق اخرتت اأن يكون هذا البحث بعنوان )قتال الباغي واحلربي باحلرم 

املكي ال�رشيف... درا�سة فقهية(.



63
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

واأهم مباحثه ما يلي: 
املبحث االأول: حكم الت�سدي ملن اأراد دخول احلرم املكي ال�رشيف للقتال.

املبحث الثاين: حكم قتال البغاة باحلرم املكي ال�رشيف.
املبحث الثالث: حكم اإعطاء االأمان للحربي اإذا دخل احلرم املكي ال�رشيف.

املبحث الرابع: حكم اإعطاء االأمان للحربي اإذا اأ�سلم قبل اأن يخرج من احلرم املكي ال�رشيف.
املبحث اخلام�ض: حكم اإعطاء احلربي الذمة اإذا طلبها.

املبحث ال�ساد�ض: حكم االلتجاء للحرم املكي ال�رشيف ملن قاتل خارجه.
خمتتماً البحث باأهم النتائج، واملقرتحات.

ومن اهلل تعالى ن�ستمد العون، والتوفيق، وال�سداد.
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املقدمة

اأحكام احلالل واحلرام يف  اأراد به خرياً يف الدين، و�رشرَّع  ه من  َفقرَّ احلمد هلل الذي 
حمد  يفوق  حمداً  اأحمده  املتقني،  به  العاملني  اأهله  ورفع  العلم،  واأعز  املبني،  كتابه 
احلامدين، واأ�سكره على نعمه التي ال حت�سى، واإياه اأ�ستعني، واأ�ستغفره واأتوب اإليه، 
اإن اهلل يحب التوابني، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �رشيك له، واأ�سهد اأن حممداً 
د قواعد ال�رشع، وبيرَّنها اأح�سن تبني، �سلى اهلل عليه، وعلى  عبده ور�سوله؛ الذي مهرَّ

اآله، و�سحبه اأجمعني، وتابعيهم باإح�سان اإلى يوم الدين، و�سلم ت�سليماً.
اأما بعد: 

فاإن اهلل -جلرَّ جالله-قد عظم بيته العتيق، و�رشفه، واأعلى مكانته؛ قال تعالى: چڳ 
االأمني  بالبلد  وو�سفه  ںچ)))،  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
فقال-جلرَّ جالله-: چپ پ پچ)2)، و�سماها باأم القرى؛ للداللة على عظم 

مكانتها، وبيان اأهميتها؛ فقال تعالى: چک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ)))، واأنعم على 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چٿ  تعالى:  قال  االأمن؛  بنعمة  و�ساكنيه  اأهله، 
ڻ  ڻ  ں  ں  چ  تعالى:  وق��ال  ڦچ)))،  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ)))، وقال تعالى: چچ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ)6).
))) �سورة اآل عمران، االآية )96).

)2) �سورة التني، االآية ))).
))) �سورة ال�سورى، االآية )7).

))) �سورة اإبراهيم، االآية )))).
))) �سورة الق�س�ض، االآية )7)).
)6) �سورة العنكبوت، االآية )67).
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فاحلرم ال�رشيف له اأعظم مكانة، واأجل مقام يف فوؤاد كل م�سلم، وم�سلمة؛ منه �سع 
نور االإ�سالم للعامل قاطبة؛ قال ابن القيم)7)-رحمه اهلل-وهو يتحدث عن اأهمية الفتح 
وحزبه  وجنده،  ور�سوله،  دينه،  به  اهلل  اأعز  »الذي  ت�رشيفاً-:  اهلل  ملكة-زادها  االأعظم 
االأمني، وا�ستنقذ به بلده، وبيته الذي جعله هدًى للعاملني من اأيدي الكفار، وامل�رشكني، 
وهو الفتح الذي ا�ستب�رش به اأهل ال�سماء، و�رشبت اأطناب عزه على مناكب اجلوزاء، 

ودخل به النا�ض يف دين اهلل اأفواجاً، واأ�رشق به وجه االأر�ض �سياًء، وابتهاجاً«)8).
من  ال�رشيف  املكي  باحلرم  املتعلقة  الفقهية  االأحكام  معرفة  من  اال�ستزادة  فكانت 
اأعظم اأبواب الفقه اأثراً؛ واأكرثها فائدة، واأجلها ثمرة، واأبينها فائدة، جاء عن معاوية بن 
اأبي �سفيان-ر�سي اهلل عنهما-قال: قال ر�سول اهلل-�سلى اهلل عليه و�سلم-: »من يرد اهلل 

به خرياً يفقهه يف الدين«)9).
ومن هذا املنطلق اخرتت اأن يكون هذا البحث بعنوان )قتال الباغي واحلربي باحلرم 
، هو ربي ال اإله  املكي ال�رشيف... درا�سة فقهية(؛ وعلى اهلل اأعتمد، ومنه املعونة اأ�ْسَتِمدُّ

اإال هو عليه توكلت، واإليه متاب.

اأوًل: اأهمية البحث.

امل�سلمني  اأفئدة  به  تتعلق  الذي  ال�رشيف؛  املكي  باحلرم  الوثيقة  البحث  �سلة   .1

ْرعي الدم�سقي، ال�سهري بابن قيم اجلوزية، كنيته: اأبو عبداهلل، ولد �سنة  )7) هو: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب الزُّ
اإعالم املوقعني عن رب العاملني، الطرق  ))69ه�)، بدم�سق، فقيه حنبلي، برع يف علوم عدة، من كتبه: 
على  الذيل  ينظر:  تويف-رحمه اهلل-�سنة )))7ه���).  الذمة،  اأهل  اأحكام  ال�سعادة،  دار  مفتاح  احلكمية، 
طبقات احلنابلة: عبد الرحمن بن اأحمد بن عبد الرحمن البغدادي، ال�سه�ري بابن رجب ))/70)-79))، 
مفلح  بن  بن عبداهلل  بن حممد  اإبراهيم  اأحمد:  االإمام  اأ�سحاب  االأر�سد يف ذكر  املق�سد  رقم )600)، 

املقد�سي، ال�سهري بابن مفلح )2/)8)-)8))، رقم )0)9).
)8) زاد املعاد يف هدي خري العباد: ابن القيم ))/)9)).

العلم )))) باب: من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين، رقم  اأخرجه: البخاري ))) كتاب:  )9) متفق عليه. 
))7)، �ض )9))، وم�سلم )2)) كتاب: الزكاة )))) باب: النهي عن امل�ساألة، رقم )7)0))، �ض )98)).
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چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  تعالى:  قال  االأر�ض؛  اأقطار  �ستى  يف 
ڦچ)0)).

اأهميتها  فلها  ال�رشيف؛  املكي  باحلرم  املتعلقة  الفقهية  باالأحكام  االإملام  �رشورة   .2
الكربى التي ال تخفى على كل لبيب؛ واحلاجة لها دائمة على مر الزمان.

اإلى البلد االأمني الذي مل تتم  اأن االأعمال االإرهابية املعا�رشة قد و�سل �رشرها   .3
مراعاة حرمته؛ فاإن اأ�ساليب االإرهابيني تتنوع وتت�سكل ب�سور متعددة؛ لتحقيق اأغرا�سهم 
اخلبيثة؛ فهم ي�ستخدمون اأ�سواأ االأ�ساليب للو�سول لغاياتهم ال�رشيرة؛ حتى و�سل االأمر 
اأدوات  اأن جعلوا القراآَن الكرمي و�سيلة للّتدمري، وو�سعوا بني دّفتيه  ببع�ض االإرهابيني 
الّتفجري؛ قال معايل ال�سيخ/ �سالح بن عبداهلل بن حميد -حفظه اهلل-: »وِمن اأجل هذا 
فاإّن كلَّ عمٍل تخريبّي ي�ستهدف الآمنني، ومع�سومي الّدماء والّنفو�ض فهو عمٌل اإجرامّي 
والإف�ساد،  والتخريُب،  القتل،  كان  اإذا  فكيف  اهلل،  �رشع  لأحكام  خمالٌف  حمّرم، 
ين، والدعوة، وعلُم  والتدمري يف بلٍد م�سلم، بلٍد ُيعلي كلمَة اهلل، وترتفع فيه راية الدِّ
الر�سالة  الوحي، ومبَعث  مهبط  اإذا كان ذلك يف  ثّم كيف  ال�رّشع؟!  ال�رشع، وحكُم 
الل باأ�سحابه،  املحّمدية يف احلَرم احلرام، يف اأقد�ض املقّد�سات؟! ثّم كيف اإذا بلغ ال�سّ
الّتفجري، كما جعلوا  اأدوات  للّتدمري وو�سعوا بني دّفتيه  القراآَن الكرمي و�سيلة  فجعلوا 
ماَء زمزم الطاهر اأداًة للت�سليل، والّتمويه؟! اإّن ذلك كّله يزيد احلرَمة حرمًة، واالإحلاد 

اإحلاًدا، وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل«)))).

)0)) �سورة احلج، االآية )2)).
)))) خطبة باحلرم املكي ال�سريف عن: »اأحداث مكة االأ�سباب والعالج«؛ ملعايل ال�سيخ/ �سالح بن عبداهلل بن حميد. 

www.assakina.com : (ينظر: املوقع الر�سمي حلملة ال�سكينة على ال�سبكة العاملية للمعلومات )االإنرتنت
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ثانيًا: اأهداف البحث.

اأهم اأهداف البحث ما يلي: 
وبيان  ال�رشيف؛  املكي  احلرم  البغاة يف  باأفعال  املتعلقة  الفقهية  االأحكام  معرفة   .1

�سناعتها؛ قال تعالى: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ)2)).

2. بيان احلكم ال�رشعي لدخول احلربي للحرم املكي ال�رشيف.
3. امل�ساهمة يف تعظيم البلد احلرام ببيان اأحكامه الفقهية؛ قال تعالى: چ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ))))؛ »فاإن الرتبية على تعظيم بلد اهلل احلرام من 
تعظيم مكة، وحبها،  اإلى غر�ض  ي�سعى  لكل من  بها  االهتمام  ينبغي  التي  االأمور  اأهم 
منهجاً  يكون  اأن  اإلى  متعاقبة  اأجيال  عرب  ذلك  لي�سل  �ساكنيها؛  نفو�ض  يف  واحرتامها 
باأن  بنف�سه؛  يجتمع حوله املجتمع املكي، ويتحرك من خالله االإن�سان فريقى  و�سلوكاً 
يتعلم ف�سائل هذا البلد احلرام، ويعمل مبا تعلمه من ذلك، وتوؤثر عظمة املكان يف �سائر 
ت�سوراته، و�سلوكه، ويربي من واله اهلل اأمره من اأهله، واأوالده، وطالبه على ذلك«)))).

ثالثًا: اأ�ضباب اختيار مو�ضوع البحث.

من اأهم اأ�سباب اختيار مو�سوع البحث ما يلي: 
1.  اأن اململكة العربية ال�سعودية-زادها اهلل رفعًة وتوفيقاً-هي مهبط الوحي، ومهاجر 
النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم-؛ فاأهلها هم اأهل احلرم؛ فكان من اأولى ما يهتم 

به؛ هو بيان اأحكام احلرم املكي الفقهية؛ ون�رشها، واالعتناء بها.

)2)) �سورة احلج، االآية ))2).

)))) �سورة احلج، االآية )2)).
makkah.org.sa : (ينظر: موقع )م�سروع تعظيم البلد احلرام) على ال�سبكة العاملية للمعلومات)االإنرتنت ((((
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مبكة  املبارك  احلرام  امل�سجد  الأر�ض؛  يف  البقاع  واأطهر  باأعظم  البحث  ارتباط    .2
املكرمة.

3.  عظم الفائدة املرجوة من الكتابة يف مثل هذه املو�سوعات املهمة؛ والرغبة اجلادة 
يف اإي�ساح االأحكام الفقهية لدخول احلربيني والبغاة للحرم املكي ال�رشيف.

4.  جهل بع�ض النا�ض باالأحكام الفقهية املتعلقة باحلرم املكي ال�رشيف؛ وبع�سهم ممن 
اأكرمه رب الربية بال�سكنى يف هذه البقاع الطاهرة مما يح�سن بيان االأحكام لهم.

رابعًا: املنهج املتبع يف كتابة البحث.

املق�سود باملنهجية يف البحث العلمي؛ هي ترتيب االأفكار، واملعلومات ترتيباً منطقياً 
حتى ي�ستفيد الباحث وغريه مما يكتب، ويوؤلف؛ وقد اعتمدت على املنهج الو�سفي؛ 
ال�سلة  ذات  والوثائق  الدرا�سات،  ونتائج  والن�سو�ض،  االأدلة،  ذكر  على  يعتمد  وهو 
باملو�سوع؛ لالعتماد عليها يف الو�سول اإلى االأحكام، والروؤى التي يتبناها الباحث)))).

و�سوف اأتبع يف كتابة هذا البحث القواعد العلمية املتعارف عليها، وفيما يلي اأهم 
معاملها: 

•   اأوليت عنايتي الفائقة بتوثيق املادة العلمية من م�سادرها االأ�سيلة، فاأ�سع عالمة 
مميزة عند النقل احلريف للن�سو�ض، واأو�سح يف الهام�ض امل�سدر املنقول منه.

•   عند ذكر االآيات القراآنية الكرمية، اأو جزء منها، فاإين اأذكر ا�سم ال�سورة، ورقم 
االآية.

•   عند ذكر االأحاديث النبوية ال�رشيفة، اأو االآثار الكرمية، فاإين اأقوم بتخريجها وفق 
القواعد العلمية املعتربة.

)))) ينظر: مناهج البحث: غازي ح�سني عناية، �ض)80-)8).
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•   عند ورود بع�ض الكلمات امل�سكلة يف البحث، فاإين اأقوم ب�سبط الكلمة امل�سكلة؛ 
حتى ال يقع القارئ الكرمي يف اللب�ض املخل للمعنى.

•   اأترجم لالأعالم الوارد ذكرهم يف ثنايا البحث اإذا اقت�ست احلاجة التعريف بهم؛ 
مكتفياً بنبذٍة ي�سرية عن الَعَلم املرتَجم له، حتقق الغر�ض من اإيراد الرتجمة.

•   اأوليت الهوام�ض عناية خا�سة ملا لها من اأهمية كربى يف خدمة البحث؛ والأنها 
موطن التوثيق العلمي.

عنوان  �سوى  منه،  املنقول  امل�سدر  عن  كاملة  معلومات  الهام�ض  يف  اأذكر  ال     •
اأورده من معلومات  مبا  الكتاب؛ مكتفياً  عنوان  الكتاب، وا�سم موؤلفه، مقدماً 

�ساملة عن امل�سادر، واملراجع يف الفهر�ض اخلا�ض بها.
اأقوم برتتيب املراجع ح�سب  اأكرث من مرجع، فاإين  اإذا �سمل الهام�ض الواحد     •

حروف املعجم.
•   اإذا ا�سرتك العنوان بني كتابني، فاإين اأذكر ا�سم املوؤلف دائماً منعاً لاللتبا�ض.

النحوية، واالإمالئية، ومراعاة  الناحية  املكتوب، و�سالمته من  االعتناء ب�سحة     •
ح�سن تنا�سق الكالم، ورقي اأ�سلوبه.

•   االعتناء بعالمات الرتقيم حتى يكون البحث اأقرب اإلى االإتقان؛ وليكون ذلك 
م�ساعداً للقارئ على فهم الن�سو�ض.

•   حر�ست على ُح�سن االإخراج الطباعي للبحث، واالعتناء بخلوه من االأخطاء 
املباحث،  بعناوين  واالهتمام  الفقرات،  توزيع  وح�سن  واملطبعية،  الُلغوية، 

واملطالب.
•   اعتنيت بفهر�ض امل�سادر، واملراجع، ورتبته على حروف املعجم.

خام�ضًا: خطة البحث.
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ا�ستمل البحث على مقدمة، ومتهيد، و�ستة مباحث، وخامتة؛ على النحو التايل: 
املقدمة: و�سملت االأمور التالية: 

• اأهمية البحث.
• اأهداف البحث.

• اأ�سباب اختيار مو�سوع البحث.
• املنهج املتبع لكتابة البحث.

• خطة البحث.

التمهيد: التعريف مبفردات العنوان.

وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب االأول: تعريف الباغي.
املطلب الثاين: تعريف احلربي.
املطلب الثالث: تعريف احلرم.

املبحث االأول: حكم الت�سدي ملن اأراد دخول احلرم املكي ال�رشيف للقتال.
املبحث الثاين: حكم قتال البغاة باحلرم املكي ال�رشيف.

املبحث الثالث: حكم اإعطاء االأمان للحربي اإذا دخل احلرم املكي ال�رشيف.
املبحث الرابع: حكم اإعطاء االأمان للحربي اإذا اأ�سلم قبل اأن يخرج من احلرم املكي 

ال�رشيف.
املبحث اخلام�ض: حكم اإعطاء احلربي الذمة اإذا طلبها.

املبحث ال�ساد�ض: حكم التجاء احلربي للحرم املكي ال�رشيف بعد اأن قاتل خارجه.
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اخلامتة: وت�ضمل اأبرز النتائج، واأهم التو�ضيات.

جالله- واأ�ساأله-جلرَّ  وا�ستنادي؛  تفوي�سي،  واإليه  اعتمادي،  الكرمي  اهلل  وعلى 
ال�سداد يف القول، والعمل؛ »اللهم رب جربائيل وميكائيل واإ�رشافيل، فاطر ال�سموات 
واالأر�ض، عامل الغيب وال�سهادة، اأنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدين 

ملا اختلف فيه من احلق باإذنك، اإنك تهدي من ت�ساء اإلى �رشاط م�ستقيم«)6)).
وهذا اأوان ال�رشوع يف املق�سود، ومن اهلل-جلرَّ وعال- ن�ستمد العون، والتوفيق.

)6)) اأخرجه: م�سلم، )6) كتاب: �سالة امل�سافرين وق�سرها، )26) باب: الدعاء يف �سالة الليل وقيامه، رقم 
)770)، �ض ))0)-)0)).
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التمهيد

التعريف مبفردات العنوان

املطلب الأول: تعريف الباغي.

اأوًل: تعريف الباغي لغة)7)).

تدور معاين البغي لغة على الف�ساد، وجتاوز احلد، واالعتداء؛ قال ابن فار�ض)8))-
رحمه اهلل-: »الباء، والغني، والياء اأ�سالن: اأحدهما طلب ال�سيء، والثاين: جن�ض من 

الف�ساد«)9)).
والباغي هو: الذي يطلب ال�سيء ال�سال)20)؛ وجمعه بغاة، وبُْغيان، يقال: بغى فالناً 

بَْغياً: جتاوز احلد، واعتدى))2)، ومنه قوله تعالى: چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھچ)22).

)7)) ينظر مادة )بغى) يف الكتب التالية: اأ�سا�ض البالغة: حممود بن عمر الزخم�سري، �ض)6))، تاج اللغة 
االأزهري  اأحمد  بن  حممد  اللغة:  تهذيب  ���ض)00))،  اجلوه�ري،  حماد  بن  اإ�سماعيل  العربية:  و�سحاح 
يعقوب  بن  حممد  املحيط:  القامو�ض  �ض)82)،  الفراهيدي،  اأحمد  بن  اخلليل  العني:   ،((69-(67/((
الفريوزاآبادي، �ض)))6))، ل�سان العرب: حممد بن مكرم بن علي بن اأحمد االأن�ساري، ال�سه�ري بابن 
الو�سيط:  املعجم  ���ض)22-)2)،  الفيومي،  حممد  بن  اأحمد  املنري:  امل�سباح   ،(((8-(((/(( َمْنُظور 

اإبراهيم م�سطفى واأخرون ))/)6-)6).
اأبو احل�سني، ولد �سنة  بابن فار�ض، كنيته:  ال�سهري  الَقْزويني،  اأحمد بن فار�ض بن زكريا بن حممد  )8)) هو: 
اللغة،  جممل  كتبه:  من  بالكرم،  ا�ستهر  الكوفيني،  طريقة  على  نحويًا  كان  اللغة،  اأئمة  من  )29)ه���)، 
ال�ساحبي، حلية الفقهاء، تويف-رحمه اهلل-�سنة ))9)ه�)، بالري. ينظر: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني 
والنحاة: عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي ))/2))-))))، رقم: )680)، البلغة يف تاريخ اأئمة اللغة: 
حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي، �ض))))، رقم: )0))، نزهة االألباء يف طبقات االأدباء: عبد الرحمن بن 

حممد االأنباري، �ض)278-279)، رقم: )26)).
)9)) املقايي�ض يف اللغة: ابن فار�ض ))/)27) ، مادة )بغى).

)20) ينظر: تهذيب اللغة: االأزهري ))/68))، ل�سان العرب: ابن َمْنُظور ))/6))).
))2) ينظر: املعجم الو�سيط: ))/)6).

)22) �سورة احلجرات، االآية )9).
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والبغي ماأخوذ من قولهم: بغى اجلرح اإذا ترامى اإلى ف�ساد))2).
والبغي: التعدي؛ ويقال بغى الرجل علينا بغياً: عدل عن احلق، وا�ستطال))2).

والبغي: الظلم))2)، والبغي: الرتقي يف الف�ساد)26).
والفئة الباغية: هي الظاملة اخلارجة عن طاعة االإمام العادل)27).

ثانيًا: تعريف الباغي ا�ضطالحًا.

الباغي ن�سبة اإلى الفئة الباغية؛ وله عدة تعريفات منها: 
1- الباغي: »الذي يخرج على االإمام يبغي خلعه، اأو ميتنع من الدخول يف طاعته، 

اأو مينع حقاً وجب عليه بتاأويل«)28).
2- الباغي: »املخالف لالإمام العدل؛ اخلارج عن طاعته بامتناعه من اأداء ما وجب 

عليه، اأو غريه«)29).
وهما تعريفان متقاربان؛ اإال اأن التعريف االأول امتاز بتقييد التعريف بكون اخلروج 

على االإمام ال ي�سمى بغياً اإال اإذا كان بتاأويل.

))2) ينظر: تهذيب اللغة: االأزهري ))/67)).
))2) ينظر: ل�سان العرب: ابن منظور ))/7))).

))2) ينظر: اأ�سا�ض البالغة: الزخم�سري، �ض)6))، العني: الفراهيدي، �ض)82)، ل�سان العرب: ابن منظور 
.(((7/((

اأيوب بن مو�سى الكفوي، �ض)7)2)، امل�سباح  اأ�سا�ض البالغة: الزخم�سري، �ض)6))، الكليات:  )26) ينظر: 
املنري: الفيومي، �ض)22-)2).

)27) ينظر: تهذيب اللغة: االأزهري ))/68))، القامو�ض املحيط: الفريوزاآبادي، �ض)))6))، ل�سان العرب: 
ابن منظور ))/7))).

)28) الذخرية: اأحمد بن اإدري�ض القرايف )06/9)).
)29) كفاية االأخيار يف حل غاية االخت�سار: اأبو بكر بن حممد احل�سيني احل�سني )2/)7)).
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املطلب الثاين: تعريف احلربي.

اأوًل: تعريف احلربي لغة)0)).

قال ابن فار�ض-رحمه اهلل-: »احلاء، والراء، الباء؛ اأ�سول ثالثة: اأحدهما ال�سلب، 
واالأخر: دويبة، والثالث: بع�ض املجال�ض«)))).

فاحلرب: نقي�ض ال�سلم)2))؛ توؤنث، وت�سغريها ُحَرْيٌب))))، وجتمع على ُحُروب)))).
واحلرب: القتال بني فئتني))))، واحلرب: املقاتلة، واملنازلة)6)).

واحَلَرُب بالتحريك: نهب مال االإن�سان، وتركه ال �سيء له)7))، يقال: حاربه حماربة، 
وِحَراباً: قاتله)8)).

اإلى  بينهم وبني امل�سلمني)9))، والن�سبة  ودار احلرب: بالد امل�رشكني الذين ال �سلح 
دار احلرب: حربي)0)).

و�سحاح  اللغة  تاج  ���ض)9)))،  الزخم�سري،  البالغة:  اأ�سا�ض  التالية:  الكتب  يف  )ح��رب)  م��ادة  ينظر   ((0(
العربية: اجلوه�ري، �ض)220)، تهذيب اللغة: االأزهري ))/)77-)77)، العني: الفراهيدي، �ض)80))، 
امل�سباح   ،((0(-99/(( َمْنُظور  ابن  العرب:  ل�سان  ���ض))9-)9)،  الفريوزاآبادي،  املحيط:  القامو�ض 

املنري: الفيومي، �ض)9))، املعجم الو�سيط: ))/)6)-)6)).
)))) املقايي�ض يف اللغة: ابن فار�ض )8/2)).

منظور  ابن  العرب:  ل�سان  ���ض)80))،  الفراهيدي،  العني:   ،(77(/(( االأزه��ري  اللغة:  تهذيب  ينظر:   ((2(
.(98/((

ابن  العرب:  ل�سان  ���ض)220)،  اجلوه�ري،  العربية:  و�سحاح  اللغة  تاج  اللغة ))/)77)،  تهذيب  ينظر:   ((((
منظور ))/99).

)))) ينظر: ل�سان العرب: ابن منظور ))/99).
)))) ينظر: املعجم الو�سيط: ))/)6)-)6)).

)6)) ينظر: امل�سباح املنري: الفيومي، �ض )9))، املعجم الو�سيط: ))/)6)).
)7)) ينظر: تاج اللغة و�سحاح العربية: اجلوه�ري، �ض)220)، ل�سان العرب: ابن منظور ))/)0)).

)8)) ينظر: املعجم الو�سيط: ))/)6)).
)9)) ينظر: تهذيب اللغة: االأزهري ))/)77)، العني: الفراهيدي، �ض)80))، القامو�ض املحيط: الفريوزاآبادي، 

�ض)92)، ل�سان العرب: ابن منظور ))/00))، امل�سباح املنري: الفيومي، �ض )9)).
)0)) ينظر: اأو�سح امل�سالك اإلى األفية ابن مالك: ابن ه�سام االأن�ساري ))/)))).
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ثانياً: تعريف احلربي ا�سطالحاً.
يعرف احلربي باأنه: »من دخل بالدنا حمارباً«)))).

املحاربة  الكافرة  ال��دول��ة  جن�سية  يحمل  ال��ذي  »الكافر  ويعرف-اأي�ساً-باأنه: 
للم�سلمني«)2)).

املطلب الثالث: تعريف احلرم.

اأوًل: تعريف احلرم لغة)))).

منها))))،  يحرمون  التي  املواقيت  من  قريب  اإلى  بها  اأحاط  وما  مكة،  احلرم: حرم 
واحلرمان هما: مكة، واملدينة)))).

القدمية  باملنار)7))  قد �رشب على حدوده  »احلرم  اهلل-:  االأزه��ري)6)) -رحمه  قال 
التي بني خليل اهلل اإبراهيم عليه ال�سالم م�ساعرها، وكانت قري�ض تعرفها يف اجلاهلية، 

)))) معجم م�سطلحات األفاظ الفقه االإ�سالمي: �سائر ب�سمة جي، �ض)97)).
)2)) معجم لغة الفقهاء: و�سعه: اأ.د: حممد روا�ض قلعة جي، د. حامد �سادق قنيبي، اأ. قطب م�سطفى �سانو، 

�ض )78)).
العني:  ���ض)228-227)،  العربية: اجلوه�ري،  و�سحاح  اللغة  تاج  التالية:  الكتب  مادة )حرم) يف  ينظر   ((((
الفراهيدي، �ض))8)-)8))، القامو�ض املحيط: الفريوزاآبادي، �ض)))))-2))))، ل�سان العرب: ابن 

َمْنُظور ))/6))-))))، امل�سباح املنري: الفيومي، �ض))))، املعجم الو�سيط: ))/68)-69)).
)))) ينظر: العني: الفراهيدي، �ض))8)).

)))) ينظر: تاج اللغة و�سحاح العربية: اجلوه�ري، �ض)227)، القامو�ض املحيط: الفريوزاآبادي، �ض))))))، 
ل�سان العرب: ابن َمْنُظور ))/6))-)))).

اأحمد االأزهري، ولد �سنة)282ه�)، اللغوي النحوي، من كتبه: تهذيب اللغة،  )6)) هو: من�سور بن حممد بن 
التقريب يف التف�سري، علل القراءات، تويف-رحمه اهلل-�سنة)70)ه�). ينظر: �سذرات الذهب يف اأخبار من 
ذهب: عبداحلي بن اأحمد بن حممد العكري احلنبلي، ال�سه�ري بابن العماد ))/ 79)-80))، نزهة االألباء 

يف طبقات االأدباء: االأنباري، �ض))2)).
مادة  منظور )))/22))،  ابن  العرب:  ل�سان  ينظر:  ال�سيئني من احلدود.  بني  يو�سع  وما  الَعَلم،  املنار:   ((7(

)نور).
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وما  احلرم،  من  مكة  اإلى  املنار  دون  ما  اأن  ويعلمون  احلرم،  �سكان  الأنهم  واالإ�سالم؛ 
- حممداً �سلى اهلل عليه و�سلم نبياً اأقر  وراءها لي�ض من احلرم، وملا بعث اهلل -عزرَّ وجلرَّ

قري�ساً على ما عرفوه من ذلك«)8)).
القوم:  اأحرم  يقال:  ِحْرِميرَّة)9))،  واالأنثى:  احلرم،  اإلى  املن�سوب  الرجل   : واحِلْرِميُّ

دخلوا يف احلرم)0)).

ثانيًا: تعريف احلرم ا�ضطالحًا.

اأطلق  اإذا  واحلرم  اللغوي))))؛  معناه  عن  يخرج  ال  للحرم  اال�سطالحي  التعريف 
يراد به حرم مكة؛ وهو موا�سع معروفة حمددة بنوع من العالمة، وخارجها احلل؛ قال 

املاوردي)2))-رحمه اهلل-: »احلرم مكة، وما طاف بها من ن�سب حرمها«)))).

)8)) تهذيب اللغة: االأزهري ))/)79).
)9)) ينظر: تاج اللغة و�سحاح العربية: اجلوه�ري، �ض)227)، العني: الفراهيدي، �ض))8)).

)0)) ينظر: ل�سان العرب: ابن َمْنُظور ))/6))-)))).
)))) ينظر: التعريفات الفقهية: حممد عميم االإح�سان املجددي، �ض)78).

)2)) هو: علي بن حممد بن حبيب املاَوْرِدي، كنيته: اأبو احل�سن، ولد �سنة ))6)ه�)، فقيه �سافعي، تولى ق�ساء 
اهلل-�سنة  تويف-رحمه  ال�سلطانية،  االأحكام  والدين،  الدنيا  اأدب  الكبري،  احلاوي  كتبه:  من  كثرية،  بالد 
)0))ه�). ينظر: طبقات ال�سافعية الكربى: عبد الوه�اب بن علي بن عبد الكايف ال�سبكي، ال�سهري بابن 
ال�سبكي ))/267-)28)، رقم )))))، العقد املذهب يف طبقات حملة امَلْذه�ب: عمر بن علي بن اأحمد 

االأندل�سي ال�سافعي، ال�سه�ري بابن امللقن، �ض))9-92)، رقم )229).
)))) االأحكام ال�سلطانية: علي بن حممد املاوردي، �ض)78)). وينظر: املجموع �سرح املهذب: يحيى بن �سرف 

النووي )7/)28).
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ثالثًا: خريطة تو�ضح حدود احلرم املكي)))): 

ومت جتديد اأعالم حدود احلرم يف الدولة ال�سعودية املباركة؛ حتيط باحلرم املكي من 
اجلهات االأربع)))).

رابعًا: �ضور عالمة احلد:

)))) ينظر: املوقع الر�سمي لل�سيخ/عبدامللك بن دهي�ض-رحمه اهلل- على ال�سبكة العاملية للمعلومات )االإنرتنت) 
www.bin-dehaish.com :

)))) ينظر: جريدة عكاظ، العدد )7206))، بتاريخ )29/))/))))ه�)، �ض))))، من ت�سريح للدكتور/فواز 
بن علي الدها�ض امل�سرف العام على اإدارة املتاحف يف جامعة اأم القرى.
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خام�ضًا: اأبعاد امل�ضجد احلرام عن حدود احلرم)6)): 

وجبل  قبي�ض)7))،  اأبي  جبل  بني:  املكرمة  مبكة  واٍد  جمرى  يف  يقع  احلرام  امل�سجد 
اأجياد)8))، وجبل هندي)9)).

قال النووي)60)-رحمه اهلل-: »حد احلرم من جهة املدينة دون التنعيم))6) عند بيوت 
بني نفار، على ثالثة اأميال من مكة، ومن طريق اليمن طرف اأ�ساة لنب على �سبعة اأميال 
من مكة، ومن طريق الطائف على عرفات من بطن منرة على �سبعة اأميال، ومن طريق 
العراق على ثنية جبل باملقطع على �سبعة اأميال، ومن طريق اجلعرانة)62) من �سعب اآل 
عبداهلل بن خالد على ت�سعة اأميال، ومن طريق جدة منقطع االأع�سا�ض على ع�رشة اأميال 

من مكة«))6).

)6)) ينظر: احلرمان ال�سريفان يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز: اإعداد/ د.حممد 
بن عبداهلل باجودة، د.الهادي بن احل�سني �سبيلي، �ض)8))، احلرم املكي ال�سريف واالأعالم املحيطة به: 

عبدامللك بن دهي�ض، �ض))8-)8).
)7)) جبل اأبي قبي�ض: من اأ�سهر جبال مكة املكرمة، ي�سرف على امل�سجد احلرام من اجلهة ال�سرقية، ويت�سل 
بجبل ال�سفا، يبلغ ارتفاعه عما حوله )20)م). ينظر: مكة املكرمة )تاريخ ومعامل) : حممود حممد حمو، 

�ض)0))).
)8)) جبل اأَْجياد: بفتح اأوله و�سكون ثانية؛ جبل مبكة املكرمة؛ يلي ال�سفا، وهما اأجيادان: اأجياد الكبري، واأجياد 

ال�سغري. ينظر: معجم معامل احلجاز: عاتق بن غيث البالدي ))/))-6)).
)9)) جبل هندي: جبل مبكة املكرمة يعترب اجلزء االأكرب من جبل ُقَعِيَقعان من اجلهة اجلنوبية. ينظر: معجم 

معامل احلجاز: عاتق بن غيث البالدي )6/7))-7))).
)60) هو: يحيى بن �سرف بن ِمَرى النووي، كنيته: اأبو زكريا، ولد �سنة )))6ه�)، بقرية نوى، واإليها ينت�سب، 
ريا�ض  بن احلجاج،  م�سلم  �سرح �سحيح  املنهاج  املهذب،  كتبه:  ال�سافعية، من  اأعالم  من  �سافعي،  فقيه 
ال�سبكي )8/)9)- ال�سافعية الكربى: ابن  ال�ساحلني، تويف-رحمه اهلل-�سنة )676ه�). ينظر: طبقات 

ن، �ض ))7))، رقم )8))). 00))، رقم )288))، العقد املذهب يف طبقات حملة املذهب: ابن املَُلقِّ
))6) التنعيم: تقع يف اجلهة ال�سمالية من حدود احلرم املكي على طريق املدينة املنورة، وهو اأقرب موا�سع احلل 

للم�سجد احلرام. ينظر: مكة املكرمة )تاريخ ومعامل) : حممود حممد حمو، �ض)96).
ال�سرقي من مكة املكرمة؛ من جهة طريق الطائف )ال�سيل). ينظر:  ال�سمايل  اجِلْعَرانة: تقع يف اجلزء   (62(
معجم معامل احلجاز: عاتق بن غيث البالدي )8/2))-))))، مكة املكرمة )تاريخ ومعامل) : حممود 

حممد حمو، �ض)98).
))6) املجموع �سرح املهذب: النووي )7/)28).



79
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

وتف�سيل ذلك على النحو التايل: 
1. يبعد عن التنعيم ب�)6.150(كلم.

2. يبعد عن اجِلْعَرانة ب�)18(كلم.
3. يبعد عن طريق )الطائف - الهدا( ب�)15.500(كلم.

4. يبعد عن طريق الليث ب�)17(كلم.
5. يبعد عن طريق جدة ب�)22(كلم.

املبحث الأول
حكم الت�صدي ملن اأراد دخول احلرم املكي ال�صريف للقتال

الأَْمن مطلٌب مهٌم لكل الأمم، بحيث يحقق لها غاياتها ال�سامية، واأهدافها النبيلة؛ 
من وحدة الفكر، واملنهج، والغاية؛ وهو املدخل احلقيقي لنمو االأمم، وتطورها، 

چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  وتقدمها، فاالأَْمن من اأعظم النعم، قال تعالى: 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
يف  هنا  االأمن  فورد  چ))6)؛  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ 

تعداد النعم التي ت�ستحق ال�سكر؛ مما يبني اأهميته، وعظم �ساأنه.
الظاملني،  و�سد  املعتدين،  وردع  االأَْمن،  بحفظ  االإ�سالمية  ال�رشيعة  جاءت  ولذا 
مطلٌب  الأمة  فالأَْمن يف حياة  الأر�ض؛  يف�سدون يف  الذين  والق�ساء على  وقهرهم، 

))6) �سورة النور، االآية )))).
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العبث،  من  و�سيانته  عليه،  واملحافظة  اإليه،  للو�سول  اأم��ٍة  كل  َكِثرياً  جتتهد  �سام، 
واالنحراف.

اأن خ�سه اهلل تعالى باالأمن؛ فقال  اأعظم خ�سائ�ض احلرم املكي ال�رشيف؛  واإن من 
تعالى: چ ہ ہ ہ ھچ))6)، وقال-جلرَّ وعال-: چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ)66).
وقد اتفق الفقهاء)67)على اأن امل�سلمني اإذا تعر�سوا للقتال يف احلرم املكي ال�رشيف؛ 
اهلل-:  عثيمني)68)-رحمه  ابن  قال  عدوهم؛  ويقاتلوا  اأنف�سهم،  عن  يدفعوا  اأن  فيجب 

»جواز القتال عند امل�سجد احلرام اإذا بداأنا بذلك اأهله«)69).
اأو  مكابراً،  دخل  اإذا  »اأما  اهلل-:  الكا�ساين))7)-رحمه  قال  احلنفية)70)،  قول  فهو 

مقاتاًل؛ يقتل«)72).
))6) �سورة اآل عمران، االآية )97).
)66) �سورة العنكبوت، االآية )67).

)67) ينظر: بدائع ال�سنائع: اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الَكا�َساين )6/)8)، حا�سية ابن عابدين: حممد اأمني 
بن عمر بن عبد العزيز الدم�سقي، ال�سه�ري بابن عابدين ))/6))، مواهب اجلليل: حممد بن حممد بن 

عبد الرحمن املغربي، ال�سه�ري باحلطاب الرعيني ))/)0)).
)68) هو: حممد بن �سالح بن حممد العثيمني الوهيبي، كنيته: اأبو عبداهلل، ولد �سنة )7)))ه�)، فقيه، م�سارك 
املمتع  ال�سرح  التدمرية،  تقريب  الفرائ�ض،  ت�سهيل  االأ�سول،  علم  من  االأ�سول  كتبه:  من  علوم،  عدة  يف 
واإعداد:  الزاهد: جمع  االإمام  ابن عثيمني  امل�ستقنع، تويف-رحمه اهلل-�سنة ))2))ه�). ينظر:  على زاد 
نا�سر بن م�سفر الزهراين، �ض )27-)))، اأربعة ع�سر عامًا مع �سماحة العالمة ال�سيخ/ حممد بن �سالح 
العثيمني: عبدالكرمي بن �سالح املقرن، �ض )9-20)، اجلامع حلياة العالمة حممد بن �سالح العثيمني-
رحمه اهلل- العلمية والعملية وما قيل فيه من املراثي: وليد بن اأحمد احل�سني، �ض)0)-26، 7))-)6)).

)69) تف�سري القران العظيم )�سورة البقرة) : حممد بن �سالح العثيمني )79/2)).
)70) ينظر: بدائع ال�سنائع: الكا�ساين )6/)8)، حا�سية ابن عابدين ))/6)).

))7) هو: عالء الدين، اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الَكا�َساين، امللقب: ملك العلماء، فقيه حنفي، كان �ساحب 
وجاهة، و�سجاعة، وكرم، من كتبه: بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، ال�سلطان املبني يف اأ�سول الدين، 
تويف-رحمه اهلل-�سنة )87)ه�)، بحلب. ينظر: تاج الرتاجم: قا�سم بن ُقْطُلوُبَغا ال�سودوين، �ض )27)-

احلنفي  القر�سي  حمم��د  بن  القادر  عب��د  احلنفية:  طبقات  يف  امل�سية  اجلواهر   ،((27( رقم   ،((29
))/)2-28)، رقم )900)).

)72) ينظر: بدائع ال�سنائع: الكا�ساين )6/)8).
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فيها؛  بالقتال  الكافر  يبتدئ  اأن  »اإال  اهلل:  العربي))7)-رحمه  ابن  قال  واملالكية))7)، 
فيقتل بن�ض القران...هذا يبني اأن الكافر اإذا قاتل ُقتل بكل حال«))7).

وَياين)77)-رحمه اهلل-: »واملكان ما عدا احلرم على ما ذكرنا  وال�سافعية)76)، قال الرُّ
ثم اأباح فيها قتال من قاتل«)78).

عن  دفعوا  احلرم؛  يف  قوتلوا  »ولو  اهلل-:  اِوي)80)-رحمه  احَلجرَّ قال  واحلنابلة)79)؛ 
اأنف�سهم«))8).

))7) ينظر: البيان والتح�سيل: حممد بن اأحمد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي، ال�سه�ري بابن ر�سد اجلد )6)/77)، 
مواهب اجلليل: احلطاب ))/)0)).

))7) هو: حممد بن عبداهلل بن حممد بن عبداهلل االإ�سبيلي، املعروف بابن العربي، كنيته: اأبو بكر، ولد �سنة 
يف  املح�سول  والعوا�سم،  القوا�سم  القراآن،  اأحكام  كتبه:  من  مف�سر،  حمدث،  مالكي،  فقيه  )68)ه���)، 
اأ�سول الفقه، تويف-رحمه اهلل-�سنة ))))ه�). ينظر: الديباج املَُذه�ب يف معرفة اأعيان علماء املذه�ب: 
النور  ال�سه�ري بابن فرحون )2/))2-6)2)، رقم )07))، �سجرة  املالكي،  اإبراه�يم بن علي بن حممد 

الزكية يف طبقات املالكية: حممد بن حممد خملوف، �ض )6))-8)))، رقم )08)).
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چٺ  تعالى:  قوله  تف�سري  عند  ؛   ((22/(( العربي  ابن  القراآن:  اأحكام   (7((

ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ چ �سورة البقرة، االآية ))9)).
)76) ينظر: املجموع �سرح املهذب: النووي )286/7).

)77) هو: عبدالواحد بن اإ�سماعيل الروياين، ولد �سنة ))))ه�)، فقيه �سافعي، �سيخ ال�سافعية يف ع�سره، من كتبه: 
ينظر: طبقات  تويف-رحمه اهلل-�سنة ))0)ه���).  الفروع،  الكايف يف  الفروع،  املوؤمن يف  حلية  املذهب،  بحر 

ال�سافعية الكربى: ابن ال�سبكي )7/)9))، �سري اأعالم النبالء: الذهبي )9)/260-262)، رقم )62)).
)78) ينظر: بحر املذهب: الروياين )))/)20).

)79) ينظر: االإن�ساف: علي بن �سليمان املرداوي )0)/28))، املبدع �سرح املقنع: اإبراه�يم بن حممد بن حممد 
بن مفلح القد�سي ال�ساحلي، ال�سه�ري بابن مفلح )9/)))، معونة اأويل النه�ى �سرح املنته�ى: حممد بن 
اأحمد الفتوحي احلنبلي، ال�سه�ري بابن النجار)0)/6)))، املغني: عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة 

املقد�سي، ال�سه�ري بابن قدامة )2)/)))).
النَّجا، ولد �سنة  اأبو  اِوي املقد�سي، كنيته:  اأحمد بن مو�سى بن �سامل احَلجَّ الدين، مو�سى بن  )80) هو: �سرف 
))89ه�)، فقيه حنبلي، اأ�سويل، من كتبه: زاد امل�ستقنع يف اخت�سار املقنع، حا�سية التنقيح، حا�سية على 
الفروع، منظومة االآداب ال�سرعية، تويف-رحمه اهلل-�سنة )968ه�). ينظر: ت�سه�يل ال�سابلة ملريد معرفة 
احلنابلة: �سالح بن عبد العزيز بن علي العثيمني ))/)2))-26)))، رقم )90)2)، ال�س�حب الوابلة على 
�سرائح احلنابلة: حممد بن عبداهلل بن حميد النجدي املكي، ال�سه�ري بابن حميد ))/))))-6))))، 

رقم )767)، �سذرات الذهب: ابن العماد )0)/72)).
))8) االإقناع لطالب االنتفاع: احلجاوي ))/))2).
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اال�ستدالل: 
ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى:  قوله  اأواًل: 
ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 

ڤ چ)82).
وجه الداللة: اأن اهلل-جلرَّ وعال-اأباح قتلهم عند قتالهم يف احلرم؛ قال ابن عثيمني-
رحمه اهلل-: »اإن حرمة امل�سلم اأعظم من حرمة البيت؛ فالذين ينتهكون دماء امل�سلمني، 
امل�سلم  حرمة  الأن  اهلل؛  عند  البيت  حرمة  ينتهكون  الذين  من  اأ�سد  امل�سلمني؛  واأموال 

چ ٹ  قال:  اهلل  ولكن  حمرم،  مكة  يف  القتال  اأن  ذلك  ودليل  تعالى؛  اهلل  عند  اأعظم 
ٹ ٹچ، فلما اأرادوا �سفك دماء امل�سلمني، وقاتلوا امل�سلمني، اأمر بقتلهم مع 

اأن يف قتلهم انتهاكا الأمن البيت«))8).
ثانياً: اأن حرمة احلرم ال تلزم حتمل اأذى املقاتلني فيه؛ كال�سيد اإذا �سال على اإن�سان 

يف احلرم، جاز قتله؛ دفعاً الآذاه))8).
ثالثاً: اأنه من دخل احلرم املكي ال�رشيف للقتال؛ قد هتك حرمة احلرم؛ فيقتل تالفياً 

للهتك؛ وزجراً لغريه من الهتك))8).
دمه،  لتحرمي  ينته�ض  فال  حلرمته،  هاتك  فهو  اعتداًء؛  باحلرم  قاتل  من  اأن  رابعاً: 

و�سيانته؛ مبنزلة اجلاين يف دار امللك ال يع�سم حلرمة امللك)86).
االعتداء على احلرم  اأن  ال�سعودية  العربية  باململكة  العلماء  كبار  اأو�سحت هيئة  وقد 
ال�رشيف جرم عظيم؛ وجرمية ب�سعة؛ يجب الت�سدي لها؛ واإن اقت�سى االأمر القتال باحلرم؛ 

)82) �سورة البقرة االآية ))9)).
))8) تف�سري القران الكرمي )�سورة اآل عمران) : حممد بن �سالح العثيمني ))/8))).

))8) ينظر: حا�سية ابن عابدين )6/))2).
))8) ينظر: بدائع ال�سنائع: الكا�ساين ))/)8).

)86) ينظر: معونة اأويل النهى: ابن النجار )0)/6)))، املغني: ابن قدامة )2)/)))-)))).
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منعاً لالعتداء؛ واإخماداً للفتنة؛ ومن البيانات ال�سادرة من الهيئة بخ�سو�ض اإقدام الفئة 
الباغية على القتال باحلرم ال�رشيف عام )1400ه�(؛ ما ن�سه: »احلمد هلل وحده، و�سلى 
انعقاد  فبمنا�سبة  اآله، و�سحبه... وبعد:  نبي بعده حممد، وعلى  اهلل و�سلم على من ال 
جمل�ض هيئة كبار العلماء يف دورته اخلام�سة ع�رشة يف مدينة الريا�ض يف الن�سف االأول 
من �سهر �سفر عام )1400ه�(؛ للنظر يف االأعمال املدرجة يف جدول اأعمال هذه الدورة، 
راأت الهيئة اأن من واجبها اإ�سدار بيان ب�ساأن االعتداء على امل�سجد احلرام من قبل الفئة 
املعتدية ال�سالة التي كفى اهلل املوؤمنني �رش عدوانها، فتم الق�ساء عليها بف�سل اهلل، وكرمه، 
فاإن هيئة كبار العلماء بهذه املنا�سبة ت�ستنكر من هذه الفئة الظاملة فعلها االآثم، وعدوانها 

الغادر، وتعتربها بذلك قد ارتكبت عدة جرائم اأهمها ما يلي: 
1- انتهاك حرم اهلل، وجعله ميداناً للقتل، والقتال، وحتويله من حرم اآمن اإلى �ساحة 
حرب ت�سوده الفو�سى، والفزع، واال�سطرابات، والقتل، والقتال، متجاهلني ما يف 

چڤ ڤ ڦ ڦ  تعالى:  اهلل  قال  البالغ،  واالإجرام  ال�سديد،  الوعيد  ذلك من 
اأن ر�سول اهلل-�سلى اهلل عليه  البخاري  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ)87)، ويف �سحيح 
باهلل،  يوؤمن  المرئ  يحل  فال  النا�ض،  يحرمها  ومل  اهلل،  حرمها  مكة  »اإن  و�سلم-قال: 
واليوم االآخر، اأن ي�سفك بها دماً، وال يع�سد بها �سجراً، فاإن اأحد ترخ�ض بقتال ر�سول 
اهلل-�سلى اهلل عليه و�سلم-فيها، فقولوا اإن اهلل اأذن لر�سوله، ومل ياأذن لكم، واإمنا اأذن يل 
�ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باالأم�ض، فليبلغ ال�ساهد الغائب«)88).

2- �سفك دماء امل�سلمني يف بلد اهلل احلرام مكة املكرمة، ويف حرمه االآمن حيث قتل 
فيه على اأيديهم، وب�سبب فتنتهم الع�رشات من امل�سلمني مع�سومي الدم، واملال.

)87) �سورة احلج، االآية ))2).
 ،((8(2( رق��م   ، احل��رم  �سجر  يع�سد  ال  ب��اب:   (8( ال�سيد،  ج��زاء  كتاب:   (28( البخاري،  اأخ��رج��ه:   (88(

�ض)9))).
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3- االإقدام على القتال يف البلد احلرام، ويف ال�سهر احلرام، قال تعالى: چڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ)89)، االآية.

واليته،  وحتت  اإمامهم،  مع  وهم  اأمرهم،  وويل  امل�سلمني،  اإم��ام  على  اخل��روج   -4
الكلمة؛  واجتماع  والتنا�سح،  والتاآلف،  والتكاتف،  اال�ستقرار،  من  حال  يف  و�سلطانه 
ويل  على  اخلروج  بجرمية  م�ستهينني  ودولها،  العامل،  �سعوب  من  كثري  عليها  يح�سدهم 
اأمر امل�سلمني، وخلع ما يف اأعناقهم له من بيعة نافذة، جاهلني اأو متجاهلني ما يف ذلك 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  چ  تعالى:  قال  وال�سنة،  الكتاب،  من  ال�رشعية  الن�سو�ض  من 
ىئ ىئ ی ی یچ)90)، ويف ال�سحيحني عن عبادة بن ال�سامت-ر�سي اهلل 

عنه-قال: دعانا ر�سول اهلل-�سلى اهلل عليه و�سلم-فبايعناه، فكان فيما اأخذ علينا، اأن بايعنا 
على ال�سمع، والطاعة يف من�سطنا، ومكرهنا، وع�رشنا، وي�رشنا، واأثرة علينا، واأن ال ننازع 

االأمر اأهله، قال: »اإال اأن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من اهلل برهان«))9)، واللفظ مل�سلم.
اهلل  اهلل-�سلى  ر�سول  �سمع  عنه-اأنه  اهلل  عمر-ر�سي  ابن  عن  م�سلم  �سحيح  ويف 
عليه و�سلم-يقول: »من خلع يداً من طاعة لقي اهلل يوم القيامة وال حجة له، ومن مات 

ولي�ض يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«)92).
النبي- عنه-اأن  اهلل  العا�ض-ر�سي  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  م�سلم عن  ويف �سحيح 

�سلى اهلل عليه و�سلم-قال: »من بايع اإماماً فاأعطاه �سفقة يده، وثمرة فوؤاده، فليطعه اإن 
ا�ستطاع، فاإن جاء اآخر ينازعه فا�رشبوا عنق االآخر«))9).

)89) �سورة البقرة، االآية )7)2).
)90) �سورة الن�ساء، االآية )9)).

))9) اأخرجه: البخاري، )92) كتاب: الفنت، )2) باب: قول النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم-: » �سرتون بعدي اأمورًا 
تنكرونها«، رقم: )))70)، �ض)9)))-0)))).

)92) اأخرجه: م�سلم، )))) كتاب: االإمارة، )))) باب: وجوب مالزمة َجَماعة امل�سلمني عند ظهور الفنت ويف كل 
حال، وحترمي اخلروج على الطاعة ومفارقة اجَلَماعة، رقم: )0)8))، �ض))77).

))9) اأخرجه: م�سلم، )))) كتاب: االإمارة، )0)) باب: وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء االأول فاالأول، رقم )))8))، �ض)770).
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النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم-قال:  اأن  ويف �سحيح م�سلم عن عرفجة بن �رشيح 
»من اأتاكم واأمركم جميع يريد اأن ي�سق ع�ساكم، اأو يفرق جماعتكم فا�رشبوا عنقه 

كائناً من كان«))9).
5- الت�سبب يف تعطيل حرم اهلل مدة اعتدائهم عليه من ال�سعائر الدينية من �سالة، 
وذكر، وطواف، وتالوة لكتاب اهلل، وغري ذلك من اأنواع العبادات حتى اإنه م�سى عليه 
جمعتان مل ت�سل فيه، ومل ترفع من ماآذنه نداءات ال�سالة جمعة وجماعة، قال تعالى: 

چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇچ))9)، االآية.

6- التغرير مبجموعة من االأغرار، والن�ساء، وال�سذج، وغريهم، بزجهم يف حظرية 
هذا الطغيان االآثم، وتعري�سهم لكثري من املاآ�سي، و�سنوف امل�سقة، والت�سبب يف قتل 

بع�سهم.
7- االنقياد لداعي الهوى، وال�سالل؛ حيث قام من تولى كرب هذه الفتنة باالإ�سارة 
اإلى اأحدهم باأنه هو املهدي املنتظر، واأعلن املطالبة مببايعته مع انتفاء ما يدل على ذلك، 

ووجود ما يكذبه.
العتدائها  �سالة؛  فئة  الفئة  هذه  تعترب  العلماء  كبار  هيئة  فاإن  تقدم  ما  على  وبناء 
على حرم اهلل، وعلى م�سجده احلرام، و�سفكها الدم احلرام، وقيامها مبا ي�سبب فرقة 

امل�سلمني، و�سق ع�ساهم، وبذلك دخلت حتت قوله �سبحانه: چڤ ڤ ڦ ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  وقوله:  چ)96)،  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چ چ ڇ ڇچ)97)، االآية.

))9) اأخرجه: م�سلم، )))) كتاب: االإمارة، )))) باب: حكم من فرق اأمر امل�سلمني وهو جمتمع، رقم: )2)8))، 
�ض)772-)77).

))9) �سورة البقرة، االآية ))))).
)96) �سورة احلج، االآية ))2).

)97) �سورة البقرة، االآية ))))).
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ال�سبه  من  من�سوراتها  اأن يف  ترى  الراأي  الظاملة هذا  الفئة  ترى يف هذه  اإذ  والهيئة 
و�سالل،  وفتنة،  �رش،  بذور  يعترب  ما  ال�سالة  واالجتاهات  الباطلة،  والتاأويالت  االآثمة، 
بدعاوى  والعباد  البالد،  مب�سالح  والتالعب  واال�سطرابات،  الفو�سى،  اإلى  وطريق 
ذلك،  الهيئة  تبني  واإذ  امل�ستطري،  ال�رش  بواطنها  ويف  بظاهرها،  ال�سذج  بع�ض  يغرت  قد 
االآثمة،  ال�سبه  من  املن�سورات  تلك  يف  مما  جميعاً  امل�سلمني  حتذر  فاإنها  وت�ستنكره؛ 
والتاأويالت الباطلة، واالجتاهات ال�سيئة، كما اأن الهيئة بهذه املنا�سبة، ومبنا�سبة الق�ساء 
على فتنتهم من حكومة جاللة امللك خالد بن عبد العزيز-حفظه اهلل ووفقه واأعانه على 

كل خري- ت�سكر اهلل �سبحانه وتعالى اأن ي�رش اأ�سباب الق�ساء عليها)98).

املبحث الثاين
حكم قتال البغاة باحلرم املكي ال�صريف

باأحكام البغاة اخلارجني عن طاعة ويل االأمر؛  اأولى الفقهاء-رحمهم اهلل-عنايتهم 
ملا لها من خطر عظيم على حياة االأمة، ومدى ا�ستقرارها، و�سعورها باالأمن، واالأ�سل 

ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چڳ  تعالى:  قوله  ذلك  يف 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ)99)؛ قال ابن العربي-رحمه اهلل-: »هذه االآية هي 
االأ�سل يف قتال امل�سلمني، والعمدة يف حرب املتاأولني، وعليها عول ال�سحابة، واإليها 

�سنة  الثاين)،  االأول-ربيع  )حمرم-�سفر-ربيع  بتاريخ:   ،((( العدد:  االإ�سالمية،  البحوث  جملة  ينظر:   (98(
)00))ه�)، �ض))2)-)2)).

)99) �سورة احلجرات، االآية )9).
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جلاأ االأعيان من اأهل امللة«)00)).
امل�سوؤول  الأنه  االأمر؛  االأهمية خا�سة لويل  بالغ  اأمر  للبغاة  الفقهية  باالأحكام  فاالإملام 

االأول عن تدبري �سوؤون االأمة.
ت�سوير امل�ساألة: اإذا التجاأت الفئة الباغية اإلى احلرم املكي ال�رشيف؛ ومكثوا به؛ ومل 
قال احلطاب))0))-رحمه  العدل بحق؛  اأهل  ابتداًء من  القتال  فيكون  قتااًل؛  فيها  يبدوؤا 

اهلل-: »حمل اخلالف ما مل يبداأ؛ واحلا�رش بالقتال؛ فاإذا بداأ به جاز«)02)).
يجز  مل  القتال  بغري  �رشهم  ودفع  البغاة،  ردع  اأمكن  اإذا  اأنه  على  الفقهاء  واتفق 

القتال))0)).
االأقوال يف امل�ساألة: 

اختلف الفقهاء-رحمهم اهلل-يف امل�ساألة على قولني: 
اإذا مل ميكن ردعهم عن البغي  القول االأول: جواز قتال البغاة باحلرم على بغيهم؛ 

اإال بالقتال.
وهو قول اأكرث الفقهاء))0)).

االأن�ساري  اأحمد  بن  حممد  القراآن:  الأحكام  اجلامع  وينظر:   .((((/(( العربي  ابن  القراآن:  اأحكام   ((00(
القرطبي )7/6))).

ولد  اأبو عبداهلل،  كنيته:  باحلطاب،  املعروف  املغربي،  الرعيني  عبدالرحمن  بن  بن حممد  هو: حممد   ((0((
�سنة )902ه�)، فقيه مالكي، من كتبه: �سرح قرة العني يف االأ�سول، مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر خليل، 
حترير الكالم يف م�سائل االلتزام، تويف-رحمه اهلل-�سنة )))9ه�). ينظر: �سجرة النور الزكية: خملوف، 
التنبكتي، �ض )68)- بابا  اأحمد  الديباج:  لي�ض يف  ملعرفة من  املحتاج  كفاية  رقم )998)،  ���ض)270)، 

70))، رقم )))6).
)02)) ينظر: مواهب اجلليل: احلطاب ))/)0)).

))0)) ينظر: فتح الباري �سرح �سحيح البخاري: ابن حجر ))/8)).
))0)) ينظر: املجموع �سرح املهذب: النووي )286/7)، مواهب اجلليل: احلطاب ))/)0)).
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اهلل-فقال:  احلطاب-رحمه  اختاره  املالكية)06))،  عند  وقول  احلنفية))0))،  قول  فهو 
»االأرجح قتال البغاة اإذا كانوا مبكة، واأنه ال يحل حمل ال�سالح بها لغري �رشورة، واأن 

حمله ل�رشورة جائز«)07)).
وقول ال�سافعية)08))، قال النووي-رحمه اهلل-: »هو ال�سواب«)09)).

العدل  اأهل  على  بغوا  »فاإن  اهلل-:  يعلى)))))-رحمه  اأبو  قال  احلنابلة)0)))،  وقول 
قاتلهم على بغيهم، اإذا مل ميكن ردهم عن البغي اإال بالقتال«)2))).

اال�ستدالل: 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک  چ  1. قوله تعالى: 
گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ)))))، وجه الداللة: اأن 
للحرم املكي ال�رشيف حرمة؛ فمن انتهكها باالعتداء؛ وجب اأن ينتهك منه مثل ذلك 

باحلرم؛ والباغي معتد؛ ومنتهك حلرمة احلرم؛ فجاز قتاله))))).

))0)) ينظر: حا�سية ابن عابدين ))/6)).
)06)) ينظر: حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري: حممد بن اأحمد بن عرفة الد�سوقي )97/2)، منح اجلليل �سرح 
على خمت�سر العالمة خليل: حممد بن اأحمد بن حممد علي�ض )260/2)، مواهب اجلليل: احلطاب ))/)0)).

)07)) ينظر: مواهب اجلليل: احلطاب ))/)0)).
ال�سهري  االأ�سباه والنظائر: حممد بن عمر بن مكي،  املاوردي، �ض)87))،  ال�سلطانية:  )08)) ينظر: االأحكام 
بابن الوكيل ))/289)، احلاوي الكبري: املاوردي )))/0)))، املجموع �سرح املهذب: النووي )286/7).

)09)) ينظر: املجموع �سرح املهذب: النووي )286/7).
)0))) ينظر: االأحكام ال�سلطانية: حممد احل�سني الفراء احلنبلي، ال�سه�ري باأبي َيْعلى، �ض))9))، املغني: ابن 

قدامة )2)/)))).
راء البغدادي، املعروف بابن الفراء، ال�سهري بالقا�سي اأبي  ))))) هو: حممد بن احل�سني بن حممد بن َخَلف الفَّ
يعلى، ولد �سنة )80)ه�)، فقيه حنبلي، اأ�سويل، من كتبه: اجلامع ال�سغري يف الفقه، العدة يف اأ�سول الفقه، 
االأحكام ال�سلطانية، تويف-رحمه اهلل-�سنة )8))ه�). ينظر: �سري اأعالم النبالء : الذهبي)8)/92-89)، 

رقم )0))، املق�سد االأر�سد يف ترجمة اأ�سحاب االإمام اأحمد: ابن مفلح )2/)9)-96))، رقم ))92).
)2))) ينظر: املجموع �سرح املهذب: النووي )286/7).

))))) �سورة البقرة، االآية ))9)).
))))) ينظر: فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري: حممد بن علي ال�سوكاين ))/286-

.(287
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2. عن اأن�ض بن مالك-ر�سي اهلل عنه-اأن النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم-دخل مكة 
باأ�ستار  متعلق  خطل  ابن  فقال:  رجل  جاء  نزعه  فلما  املغفر،  راأ�سه  وعلى  الفتح،  يوم 

الكعبة، فقال: »اقتله«))))).
وجه الداللة: دل احلديث على جواز القتال يف احلرم املكي ال�رشيف؛ لقوله-�سلى 

اهلل عليه و�سلم-»اقتله«.
ونوق�ض: باأن قتل ابن خطل؛ اإمنا كان يف ال�ساعة التي اأبيح فيها القتال)6))).

عليها،  ا�ستولى  حتى  الدخول  �ساعة  اأبيحت  اإمنا  باأنها  ذلك:  على  االإجابة  وميكن 
واأذعن له اأهلها، واإمنا قتل ابن خطل بعد ذلك)7))).

اإ�ساعتها؛ فحفظها يف احلرم  اأن قتال البغاة من حقوق اهلل تعالى التي ال جتوز   .3
املكي ال�رشيف اأولى من اإ�ساعتها)8))).

البغي،  يرجعوا عن  ي�سيق عليهم حتى  بل  باحلرم  البغاة  قتال  الثاين: حترمي  القول 
ويدخلوا يف اأحكام اأهل العدل.

))))) متفق عليه.اأخرجه: البخاري، ))6) كتاب: املغازي، )8)) باب: اأين ركز النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم- 
الراية يوم الفتح، رقم)286))، �ض)0)8)، واللفظ له، وم�سلم، )))) كتاب: احلج، ))8) باب: جواز 

دخول مكة بغري اإحرام، رقم)7))))، �ض)6))).
)6))) ينظر: املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج: النووي )6/9))).

)7))) املرجع ال�سابق.
)8))) ينظر: املجموع �سرح املهذب: النووي )286/7).
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)2))، وابن  )2))، وابن دقيق العيد)22)) وهو قول املالكية)9)))؛ واختيار ابن حزم)20))
القيم))2)).

اال�ستدالل: 
ومعناها  خرب،  وهي  عامة؛  واالآية  ھچ))2))،  ہ  ہ  چہ  تعالى:  قوله   .1

اأمر، تقديرها: ومن دخله فاأمنوه)26)).
ونوق�ض: باأن اهلل-جلرَّ وعال-مل ي�سع حداً من حدوده عن اأحد من خلقه من اأجل 

)9))) ينظر: حا�سية الد�سوقي )97/2)، عقد اجلواه�ر الثمينة: عبداهلل بن جنم بن �سا�ض ))/))))، منح 
اجلليل: علي�ض )260/2)، مواهب اجلليل: احلطاب ))/)0)).

)20)) هو: علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم االأندل�سي، الفار�سي االأ�سل، كنيته: اأبو حممد، و�سهرته: ابن حزم، 
الف�سل  املحلى،  كتبه:  من  امل�سنفات،  �ساحب  الظاهري،  الفقه  اأئمة  من  ))8)ه���)،  �سنة  بقرطبة  ولد 
يف امللل واالأهواء والنحل، جمهرة االأن�ساب، تويف-رحمه اهلل-�سنة )6))ه�).ينظر: �سري اأعالم النبالء: 

الذهبي )8)/)8)-2)2)، رقم )99)، �سذرات الذهب: ابن العماد ))/9)2-2)2).
))2)) ينظر: املحلى باالآثار: ابن حزم )))/)))).

)22)) هو: حممد بن علي بن وهب الق�سريي امل�سري، ولد �سنة))62ه�)، كنيته: اأبو الفتح، و�سهرته: ابن دقيق 
العيد، فقيه، حمدث، من كتبه: االإملام باأحاديث االأحكام، االقرتاح يف بيان اال�سطالح، طبقات احلفاظ، 
تويف-رحمه اهلل-�سنة)702ه�). ينظر: الديباج املذهب: ابن فرحون )8/2))-9)))، �سذرات الذهب: 

ابن العماد )6/)-6).
))2)) ينظر: اإحكام االأحكام �سرح عمدة االأحكام: ابن دقيق العيد، �ض)6)7-6)6).

))2)) ينظر: زاد املعاد من هدي خري العباد: ابن القيم ))/2))).
))2)) �سورة اآل عمران، االآية )97)، واختلف العلماء يف هذه االآية هل هي حمكمة اأم من�سوخة على قولني: القول 
االأول: اأن االآية حمكمة؛ ولي�ست من�سوخة ؛ واأنه ال يجوز القتال يف احلرم اإال بعد اأن يعتدى، قال جماهد: 
»فاإن قاتلوكم« يف احلرم، فاقتلوهم ذلك جزاء الكافرين، ال تقاتل فيه اأبدًا، فمن عدا عليك فقاتلك فقاتله 
كما يقاتلك«، وقد رجح كل من: ابن اجلوزي، والقرطبي، وال�سوكاين اأن االآية حمكمة. القول الثاين: اأن 
االآية من�سوخة، قال قتادة: قوله »وال تقاتلوهم عند امل�سجد احلرام حتى يقاتلوكم فيه« كانوا ال يقاتلون فيه 
حتى يبدوؤوا بالقتال، ثم ن�سخ بعد ذلك فقال »وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة« حتى ال يكون �سرك«؛ ويكون 
الدين هلل« اأن يقال ال اإله اإال اهلل، عليها قاتل نبي اهلل واإليها دعا«. ينظر: تف�سري القراآن العظيم: اإ�سماعيل 
بن عمر الدم�سقي، ال�سهري بابن كثري، �ض )77)) ، التف�سري الكبري: الرازي ))/289)، جامع البيان: 
ابن  امل�سري:  زاد   ،  ((((/2( القرطبي  القراآن:  الأحكام  اجلامع   ،  (2((/2( الطربي  جرير  بن  حممد 

اجلوزي، �ض )2)))، فتح القدير: ال�سوكاين ))/)28).
)26)) ينظر: اجلامع الأحكام القران: القرطبي ))/0))).
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بقعة، ومو�سع �سار اإليها من لزمه ذلك)27)).
2. قوله تعالى: چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ 

ڤ ڤ ڤ چ)28))؛ وهي عامة يف حترمي القتال يف احلرم املكي ال�رشيف.
3. حديث اأبي �رشيح اخلزاعي)29))؛ وفيه: »اإن مكة حرمها اهلل، ومل يحرمها النا�ض، 
فال يحل المرئ يوؤمن باهلل، واليوم االآخر اأن ي�سفك بها دماً، وال يع�سد بها �سجرة، فاإن 
اأحٌد ترخ�ض بقتال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فيها فقولوا له: اإن اهلل اأذن لر�سوله، 
ومل ياأذن لكم، واإمنا اأذن يل �ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باالأم�ض، 

وليبلغ ال�ساهد الغائب«)0))).
وجه الداللة: اأن احلديث عام يف لفظه بتحرمي القتال باحلرم املكي ال�رشيف؛ ويدل 
على اأن هذا التحرمي؛ الإظهار حرمة البقعة بتحرمي مطلق القتال فيها، و�سفك الدم))))).
حترمي  احلديث  معنى  »اأن  اهلل-:  النووي-رحمه  فقال  اال�ستدالل  هذا  ونوق�ض: 
احلال  اإ�سالح  اأمكن  اإذا  وغريه،  كاملنجنيق،  يعم  مبا  وقتالهم  عليهم،  القتال  ن�سب 

بدون ذلك«)2))).
وميكن االإجابة عليه: باأنه تخ�سي�ض ال دليل عليه.

البلد حرمه اهلل يوم خلق  »اإن هذا  ابن عبا�ض-ر�سي اهلل عنه-؛ وفيه:  4. حديث 

)27)) ينظر: جامع البيان: الطربي ))/)2).
)28)) �سورة البقرة، االآية ))9)).

)29)) هو: ال�سحابي اجلليل/ خويلد بن عمرو اخلزاعي، الكعبي، كنيته: اأبو �سريح، اأ�سلم قبل الفتح، وكان معه 
لواء خزاعة يوم الفتح، تويف-ر�سي اهلل عنه-�سنة)68ه�)، باملدينة. ينظر: اال�ستيعاب: يو�سف بن عبداهلل 
بن حممد بن عبد الرب النمري القرطبي، ال�سه�ري بابن عبد الرب، �ض))82)، رقم )008))، االإ�سابة: 

اأحمد بن علي بن حممد الع�سقالين، ال�سه�ري بابن حجر، �ض))9)))، رقم))2)0)).
 ،((8(2( رقم   ، احل��رم  �سجر  يع�سد  ال  ب��اب:   (8( ال�سيد،  ج��زاء  كتاب:   (28( البخاري،  اأخرجه:   (((0(

�ض)9))).
))))) ينظر: اإحكام االأحكام �سرح عمدة االأحكام: ابن دقيق العيد، �ض)7)6).

)2))) املجموع �سرح املهذب: النووي )287/7). وينظر: مواهب اجلليل: احلطاب ))/)0)).
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اإلى يوم القيامة، واإنه مل يحل القتال فيه  ال�سموات، واالأر�ض، فهو حرام بحرمة اهلل 
الأحد قبلي، ومل يحل يل اإال �ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة اهلل اإلى يوم القيامة«))))).

وجه الداللة: اأن �سيغة التحرمي تتناول حترمي القتال))))).
5. عن جابر-ر�سي اهلل عنه-قال �سمعت النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم-يقول: »ال 

يحل الأحدكم اأن يحمل مبكة ال�سالح«))))).
وجه الداللة: اأن االأمر باملنع من حمل ال�سالح؛ يدل على حترمي القتال؛ كما اأن حمل 

ال�سالح ينايف االأمن)6))).
القا�سي  قال  هناك حاجة)7)))؛  تكن  اإذا مل  ال�سالح  النهي عن حمل  باأن  ونوق�ض: 
لغري  ال�سالح  حمل  على  العلم  اأه��ل  عند  حممول  »ه��ذا  اهلل-:  عيا�ض)8)))-رحمه 

�رشورة، وال حاجة؛ فاإن كانت جاز«)9))).
الراجح: الذي يرتجح-واهلل اأعلم-جواز قتال البغاة باحلرم على بغيهم؛ اإذا مل ميكن 
ومنعاً  امل�سلمني؛  البغاة عن جماعة  دفع �رشر  ل�رشورة  بالقتال؛  اإال  البغي  ردعهم عن 
للفتنة؛ وحتى ال يكون احلرم املكي ال�رشيف موطناً لتجمع البغاة، واخلارجني عن ويل 
))))) متفق عليه.اأخرجه: البخاري، )8)) كتاب: اجلزية، )22) باب: اإثم الغادر للرب والفاجر، رقم)89)))، 

�ض)2)6)، وم�سلم، )))) كتاب: احلج، )82) باب: حترمي مكة و�سيدها، رقم)))))).
))))) ينظر: اإحكام االأحكام �سرح عمدة االأحكام: ابن دقيق العيد، �ض))62).

))))) اأخرجه: م�سلم، )))) كتاب: احلج، ))8) باب: النهي عن حمل ال�سالح مبكة بال حاجة، رقم )6))))، 
�ض)6))).

)6))) ينظر: املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج: النووي )9/)))).
)7))) ينظر: مواهب اجلليل: احلطاب ))/)0)).

)8))) هو: عيا�ض بن مو�سى بن عيا�ض اليح�سبي االأندل�سي، ال�سهري بالقا�سي عيا�ض، كنيته: اأبو الف�سل، ولد 
�سنة )76)ه�)، فقيه مالكي، حمدث، اأ�سويل، موؤرخ، ويل ق�ساء �َسْبَتة مدة، ثم ق�ساء غرناطة، من كتبه: 
اإكمال املعلم يف �سرح م�سلم، ال�سفا يف التعريف بحقوق امل�سطفى، ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك ملعرفة 
الذهبي  النبالء:  اأعالم  �سري  ينظر:  مبراك�ض.  ))))ه���)،  اهلل-�سنة  تويف-رحمه  مالك،  مذهب  اأعالم 
)2/20)2-8)2)، رقم )6)))، �سجرة النور الزكية: خملوف، �ض )0))-))))، رقم )))))، �سذرات 

الذهب: ابن العماد )227-226/6).
)9))) املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج: النووي )9/)))).
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االأمر؛ فلو ح�سل ذلك مل يعد احلرم املكي ال�رشيف اآمناً اإذا كان موطناً لكل باٍغ معتٍد.
كيفية قتال البغاة: 

1- ويل االأمر اإذا خرج البغاة عن طاعته فيبداأ اأواًل مبرا�سلتهم؛ ملعرفة �سبب خروجهم 

عن الطاعة، وما ينقمون منه، ويناظرهم يف ذلك، فقد تكون لهم مظلمة، فيقوم على 

اإزالتها، اأو �سبهة فيك�سفها لهم)0)))؛ فعلى ويل االأمر ا�ستخدام الكلمة على اأح�سن وجه 

يف احلوار، واملناظرة، واإدالء احلجة؛ لدفع �رش هذه الفتنة قدر امل�ستطاع.

القتال  قبل  م  ُيَقدِّ اأن  عليه  البغاة؛  يحارب  من  قلد  اإذا  امل�سلمني  اأمر  ويل  اأن   -2

اإنذارهم، واإعذارهم، ثم يقاتلهم اإذا اأ�رشوا على البغي، والعدوان كفاحاً، وال يهجم 

عليهم غرة، وبياتاً))))).

3- اأن االإمام ال يبداأ البغاة بالقتال حتى يبدوؤوه؛ اإبالغاً للعذر، واإقامة للحجة عليهم، 

اإذا  بالقتال  يبداأ  اأن  قاتلهم حتى يفرق �سملهم)2)))، ويجوز لالإمام  بالقتال  فاإن بدوؤوه 

)0))) ينظر: للحنفية: االختيار لتعليل املختار: عبداهلل بن حممود بن مودود املو�سلي احلنفي ))/)8))، فتح 
باب العناية ب�سرح النقاية: علي بن �س�����لطان بن حممد اله�روي القاري ))/09)-0)))، اللباب يف �سرح 
الكتاب: عبد الغني بن طالب بن حمادة الدم�سقي احلنفي الغنيمي، ال�سه�ري بامليداين ))/0)2)، للمالكية: 
تبيني امل�سالك �سرح تدريب ال�سالك اإلى اأقرب امل�سالك: حممد ال�سيباين بن حممد بن اأحمد ال�سنقيطي 
))/)/)7))، الذخرية: القرايف )2)/7)، عقد اجلواهر الثمينة: ابن �سا�ض ))/8))))، قوانني االأحكام 
ال�سرعية: حممد بن اأحمد بن جزَي الكلبي، ال�سه�ري بابن جزي، �ض ))8))، لل�سافعية: اأ�سنى املطالب 
ال�س��افعي: يحيى  البيان يف مذه�ب االإمام  �سرح رو�ض الطالب: زكريا بن حممد االأن�ساري )282/8)، 
بن اأبي اخلري �سامل العمراين )2)/9))، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني: النووي )0)/7)-8))، النجم 
الوهاج يف �سرح املنهاج: حممد بن مو�سى الدمريي )9/)))، للحنابلة: �سرح منتهى االإرادات: من�سور بن 
يون�ض البهوتي ))/89)-90))، العدة �سرح العمدة: عبد الرحمن بن اإبراه�يم املقد�سي )6/2)8)، املمتع 
يف �سرح املقنع: زين الدين املنجى بن عثمان بن اأ�سعد التنوخي احلنبلي، ال�سه�ري بابن املنجى ))/)76).
))))) ينظر: للحنفية: بدائع ال�سنائع: الكا�ساين )27/6))، للمالكية: تبيني امل�سالك: ال�سنقيطي ))/)7))، 

لل�سافعية: رو�سة الطالبني: النووي))/7)-8))، للحنايلة: االأحكام ال�سلطانية: اأبو يعلى، �ض)))).
اللباب يف  الكا�ساين )26/6))،  ال�سنائع:  بدائع  املو�سلي ))/86))،  املختار:  لتعليل  االختيار  ينظر:   (((2(

�سرح الكتاب: امليداين ))/0)2-))2).
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انتظرهم رمبا ال ميكنه دفعهم)))))؛ والأن يف  لو  االإمام  البغاة، واجتمعوا؛ الأن  تع�سكر 
تركهم تقوية، ومتكيناً لهم من اأذى امل�سلمني))))).

ال�سائل؛  باأن طريقها طريق دفع  البغاة  قتال  النووي-رحمه اهلل-طريقة  اأو�سح   -4
فقال: »طريقها طريق دفع ال�سائل، واملق�سود ردهم اإلى الطاعة، ودفع �رشهم ال النفي، 
التحم  فاإذا  االإثخان))))) ال يذفف)6)))،  اأمكن  واإذا  يقتل،  االأ�رش ال  اأمكن  فاإذا  والقتل، 

القتال، وا�ستدت احلرب؛ خرج االأمر عن ال�سبط«)7))).
5- ال يقتل من معهم من الن�ساء، وال�سبيان، وال�سيوخ اإذا مل يقاتلوا؛ الأنهم ال ُيقتلون 
اإذا كانوا مع الكفار فهذا اأولى؛ والأن قتل البغاة لدفع �رش قتالهم، فيخت�ض باأهل القتال)8))).
6- اأما اجلريح من البغاة، واملنهزم منهم يف القتال؛ فقد اختلف الفقهاء يف امل�ساألة 

على قولني: 
القول االأول: اإذا حتققت هزمية البغاة فال يتبع منهزمهم، وال يق�سى على جريحهم.

واإليه ذهب جمهور الفقهاء من املالكية)9)))، وال�سافعية)0)))، واحلنابلة))))).
))))) ينظر: االختيار لتعليل املختار: املو�سلي ))/86))، فتح باب العناية ب�سرح النقاية: القاري ))/))))، 

اللباب يف �سرح الكتاب: امليداين ))/))2).
))))) ينظر: االختيار لتعليل املختار: املو�سلي ))/86)).

))))) يقال: اأَْثَخَن يف العدو: بالغ، واأَْثَخَنْته اجِلراَحة: اأَْوَهَنْته. ينظر: ل�سان العرب: ابن منظور )87/2)، مادة: )ثخن).
: االإِْجهاز على اجَلريح. ينظر: ل�سان العرب: ابن منظور ))/6))، مادة: )ذفف). فُّ )6))) الذَّ

)7))) رو�سة الطالبني: النووي )0)/7)).
 ،((28/6( الكا�ساين  ال�سنائع:  بدائع   ،((88/(( املو�سلي  املختار:  لتعليل  االختيار  للحنفية:  ينظر:   (((8(
اأ�سنى  لل�سافعية:  �سا�ض ))/9))))،  ابن  الثمينة:  القرايف )2)/9)، عقد اجلواهر  الذخرية:  للمالكية: 
املطالب: االأن�ساري )8/)28)، البيان: العمراين )2)/)2)، للحنابلة: االإقناع لطالب االنتفاع: احلجاوي 

))/)28)، التنقيح امل�سبع يف حترير اأحكام املقنع: علي بن �سليمان املرداوي، �ض ))))).
)9))) ينظر: تبيني امل�سالك: ال�سنقيطي ))/)7))، الذخرية: القرايف )2)/7)، عقد اجلواهر الثمينة: ابن 

�سا�ض ))/8))))، قوانني االأحكام ال�سرعية: ابن جزي، �ض ))8)).
الوهاج:  النجم   ،((8/(0( النووي  الطالبني:  رو�سة   ،(282/8( االأن�ساري  املطالب:  اأ�سنى  ينظر:   (((0(

الدمريي )9/))-))).
العمدة: املقد�سي )6/2)8)، املمتع يف  العدة �سرح  البهوتي ))/90))،  االإرادات:  ))))) ينظر: �سرح منتهى 

�سرح املقنع: ابن املنجى ))/)76-)76).
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وا�ستدلوا بعدة اأدلة منها: 
اأ- عن اأبي اأمامة)2)))-ر�سي اهلل عنه- قال: �سهدت �سفني فكانوا ال يجهزون على 
كان  القول  هذا  اإن  الداللة:  وجه  قتياًل)))))،  ي�سلبون  وال  مولياً،  يطلبون  وال  جريح، 

مبح�رش من ال�سحابة، فلم ينكره منهم اأحد.
ب- اأن الق�سد من قتال اأهل البغي كف اأذاهم، وقد ح�سل فال يتعدى اإلى غريه))))).
القول الثاين: اأن اجلريح من البغاة يقتل اإذا كان للبغاة فئة يلتحقون بها، اأو ح�سن 

يلتجئون اإليه، واإذا مل يكن لهم فئة مل يجهز على جريحهم، ومل يتبع ُمِولِّيَُهْم.
وهو قول احلنفية)))))، ووجه عند ال�سافعية)6))).

وا�ستدلوا على ذلك مبا يلي: 
اأ- اأن ذلك دفعاً ل�رشهم حتى ال يلحقوا بفئتهم؛ فتقوى �سوكتهم، فاملق�سود تفريق 

جمعهم، وتبديد �سملهم)7))).
ال  بغيهم  فاإن  فئة،  لهم  كان  فاإذا  احلق  اإلى  يعودوا  حتى  قتالهم  الواجب  اأن  ب- 

يزول)8))).
َديُّ بن َعْجالن الباهلي، كنيته: اأبو اأمامة، وبها ا�ستهر، كان عمره يوم حجة  )2))) هو: ال�سحابي اجلليل/ �سُ
الوداع ثالثني �سنة، �سكن م�سر، ثم حم�ض، كان من املكرثين يف الرواية، واأكرث حديثه عند ال�ساميني، 
تويف-ر�سي اهلل عنه-�سنة )86ه�)، بحم�ض. ينظر: اأ�سد الغابة: علي بن حممد اجلزري، ال�سه�ري بابن 

االأثري ))/)7))، رقم )696))، �سذرات الذهب: ابن العماد ))/)))).
))))) اأخرجه: ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه، )0)) كتاب: ال�سري، )9))) باب: يف االإجازة على اجلرحى واتباع 
 ،(2660( رقم  البغي،  اأهل  قتال  كتاب:  م�ستدركه،  يف  واحلاكم   ،(((0/(((  ،(((829( رقم  املُْدِبر، 
والبيهقي يف �سننه،  الباب، وله �ساهد �سحيح«،  االإ�سناد يف هذا  )67/2))، وقال: »هذا حديث �سحيح 
واالأثر   ،((82/8(  ،((6((0( رقم  مدبرهم،  يتبع  مل  فاءوا  اإذا  البغي  اأهل  باب:  الرعاة،  اأب��واب  جماع 

�سححه االألباين-رحمه اهلل-. ينظر: اإرواء الغليل: االألباين، رقم ))6)2)، )8/)))).
))))) ينظر: اأ�سنى املطالب: االأن�ساري )282/8)، العدة �سرح العمدة: املقد�سي )7/2)8).

))))) ينظر: االختيار لتعليل املختار: املو�سلي ))/86))، بدائع ال�سنائع: الكا�ساين )27/6)-28))، فتح باب 
العناية ب�سرح النقاية: القاري ))/2)))، اللباب يف �سرح الكتاب: امليداين ))/))2).

)6))) ينظر: البيان: العمراين )2)/)2).
)7))) ينظر: اللباب يف �سرح الكتاب: امليداين ))/))2).
)8))) ينظر: االختيار لتعليل املختار: املو�سلي ))/86)).
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• الراجح: الذي يرتجح-واهلل اأعلم-القول االأول: اأن البغاة اإذا حتققت هزميتهم؛ 
فاإنه ال يتبع مدبرهم، وال يجهز على جريحهم؛ لقوة اأدلة من ذهب اإلى هذا القول.

7- اأن البغاة ال ت�سبى ذراريهم، وال ن�ساوؤهم، وال توؤخذ اأموالهم.
وهذا باتفاق املذاهب االأربعة، فهو قول احلنفية)9)))، واملالكية)60))، وال�سافعية))6))، 

واحلنابلة)62)).
وميكن تعليل ذلك: 

اأ- اأن البغاة م�سلمون فهم مع�سومون))6)).
ب- اأن البغاة ال يكفرون، وع�سمة االأموال تابعة لدينهم))6)).

احل�سكفي  الدين  ع��الء  حممد  املختار:  ال��در   ،((87/(( املو�سلي  املختار:  لتعليل  االختيار  ينظر:   (((9(
)6/)2)) ؛ ومعه حا�سية ابن عابدين، الفقه النافع : حممد بن يو�سف احل�سني ال�سمرقندي )2/)88)، 

املختار للفتوى: عبداهلل بن حممود احلنفي، �ض )))2).
)60)) ينظر: تبيني امل�سالك: ال�سنقيطي ))/)7))، الذخرية: القرايف )2)/)))، عقد اجلواهر الثمينة: ابن 

�سا�ض ))/9))))، قوانني االأحكام ال�سرعية: ابن جزي، �ض ))8)).
البيان:   ،(76(/2( اخلطيب  ال�سربيني  اأحمد  بن  حممد  �سجاع:  اأب��ي  األفاظ  حل  يف  االإقناع  ينظر:   ((6((

العمراين)2)/28)، كفاية االأخيار: احل�سني، �ض )92)).
العمدة: املقد�سي )7/2)8)، املمتع يف  العدة �سرح  البهوتي ))/90))،  االإرادات:  )62)) ينظر: �سرح منتهى 

�سرح املقنع: ابن املنجى ))/)76).
))6)) ينظر: �سرح ال�سري الكبري: حممد بن اأحمد بن اأبي �سه�ل ال�سرخ�سي ))/70)).

))6)) ينظر: املبدع �سرح املقنع: ابن مفلح )9/)))).
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املبحث الثالث
حكم اإعطاء الأمان))6)) للحربي اإذا دخل احلرم املكي

اأموالهم، فهو  اأعرا�سهم، وحفظ  االأبرياء، و�سون  اإلى حقن دماء  ي�سعى االإ�سالم 
يحث على بث خلق الت�سامح والعفو، وينهى عن انتهاك حقوق االآخرين، والنيل منهم، 
فاالإ�سالم دين عاملي يف ر�سالته، وِقيَمه، وتعاليمه، جاء لينقذ الب�رشية من اال�سطراب، 
والتنازع، واخل�سومات؛ يقودهم اإلى حياة االأمن، والطماأنينة، واال�ستقرار؛ فاالإ�سالم 
دين ين�رش العدل، واخلري، وينهى عن الظلم، والعدوان، والبغي حتى لو كان االأمر هو 
واخليانة؛  الغدر،  وينهى عن  واالأمانة،  بال�سدق،  ياأمر  فاالإ�سالم  قتال، وحرب،  حالة 

ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ 
بالنظر  لكل من�سف  ويتمثل ذلك جلياً  چ)66))؛  ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

عما  والتحرز  التو�سع،  على  مبني  »االأمان  فاإن  اجلهاد،  اأبواب  من  االأمان  اأحكام  يف 
اأن االأمان ي�سح بكل لفٍظ  ي�سبه الغدر واجب«)67))، والفقهاء-رحمهم اهلل-اأو�سحوا 
يدل على مق�سوده، فلي�ض له �سيغة حمددة، قال ابن �سا�ض)68))-رحمه اهلل-: »وينعقد 

))6)) االأمان هو: »عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردًا، اأو جماعة، موؤقتًا، اأو موؤبدًا«. املطلع على اأبواب املقنع: 
حممد بن اأبي الفتح البعلي، �ض)220).

)66)) �سورة الن�ساء، االآية )8)).
)67)) �سرح ال�سري الكبري: ال�سرخ�سي ))/290).

عِدي، ال�سهري بابن �سا�ض، كنيته: اأبو  )68)) هو: جنم الدين، عبداهلل بن جنم بن �سا�ض بن نزار اجُلذامي ال�سَّ
�ض، واأفتى، وتخرج به االأ�سحاب، من كتبه: ِعقد اجلواهر  حممد، فقيه مالكي، من بيت اأمارة، وجاللة، َدرَّ
الأئمة  االنت�سار  االأ�سول،  والف�سول يف جتريد علم  االقت�ساءات  املدينة، حترير  الثمينة يف مذهب عامل 
االأم�سار واالأع�سار، تويف-رحمه اهلل-�سنة )6)6هـ(، بدمياط جماهدًا يف �شبيل اهلل. ينظر: �شري اأعالم 

النبالء: الذهبي )98/22-99)، رقم ))7)، �سجرة النور الزكية: خملوف، �ض ))6))، رقم )7))).
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االأمان ب�رشيح اللفظ، وبالكناية، وباالإ�سارة املفهمة«)69)).
واختلف الفقهاء يف حكم اإعطاء احلربي االأمان اإذا دخل احلرم املكي ال�رشيف على 

قولني: 
القول االأول: اأن احلربي الذي ال اأمان له اإذا دخل احلرم؛ فاإنه اآمن ال �سبيل اإليه، وال 

يتعر�ض له.
وهو قول احلنفية)70))، قال حممد بن احل�سن ال�سيباين))7))-رحمه اهلل-: »واإذا دخل 

احلربي الذي ال اأمان له احلرم؛ فاإنه ال يهاج له بقتل، وال اأ�رش«)72)).
وقول احلنابلة))7)).

واختيار ابن حزم-رحمه اهلل-حيث قال: »فاإذا قد ارتفع االإ�سكال، وجب تاأمني من 
دخل مكة جملة من كل قتل، وق�سا�ض، وحد«))7)).

واختيار ابن العربي-رحمه اهلل-حيث قال: »فقد ثبت النهي عن القتال فيها قراآناً، 
و�سنة؛ فاإن جلاأ اإليها كافر فال �سبيل اإليه«))7)).

)69)) عقد اجلواهر الثمينة: ابن �سا�ض ))/)2)). وينظر: الذخرية: القرايف ))/)))-6)))، منح اجلليل: 
علي�ض ))/2))).

الكبري:  ال�سري  �سرح   ،((68/(( عابدين:  ابن  حا�سية   ،(8(/6( الكا�ساين  ال�سنائع:  بدائع  ينظر:   ((70(
ال�سرخ�سي ))/66)).

ْيَباين، كنيته: اأبو عبداهلل، ولد �سنة ))))ه�) �سحب اأبا حنيفة، وعنه  ))7)) هو: حممد بن احل�سن بن َفْرَقد ال�سَّ
اأخذ الفقه، ثم عن اأبي يو�سف، من اأئمة احلنفية، وهو الذي ن�سر علم اأبي حنيفة، ويل ق�ساء الرقة ثم 
الري للر�سيد، من كتبه: االأ�سل، اجلامع الكبري، اجلامع ال�سغري، ال�سري الكبري، تويف-رحمه اهلل- �سنة 
امل�سية يف طبقات  الرتاجم: قلطوبغا، �ض )7)2-0)2)، رقم ))20)، اجلواهر  تاج  )89)ه���). ينظر: 

احلنفية: القر�سي ))/22)-27))، رقم )270)).
)72)) �سرح ال�سري الكبري: ال�سرخ�سي ))/66)).

))7)) ينظر: االإقناع لطالب االنتفاع: احلجاوي ))/))2).
))7)) املحلى باالآثار: ابن حزم )))/)))).

))7)) اأحكام القراآن: ابن العربي ))/22)).
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واختيار ابن تَْيِميرَّة)76)) -رحمه اهلل-حيث قال: »واأكرث ال�سلف على اأنه يكون اآمناً«)77)).
اال�ستدالل: 

وقوله -جلرَّ  چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ)78))،  تعالى:  قوله  االأول:  الدليل 
ۅ  ۋ  ۋ  چٴۇ  �ساأنه-:  وقوله-عز  ھچ)79))،  ہ  ہ  ہ  چ  وعال-: 

ۅ ۉچ)80)).
وجه الداللة من االآيات: اأن اخلرب اأريد به االأمر، الأنه لو اأريد به اخلرب؛ الأف�سى اإلى 
وقوع اخلرب خالف املُْخرِب، وحيث اإن احلرم املكي قد ح�سل عليه اعتداءات يف اأزمنة 
خمتلفة؛ فاإن هذا دليل على اأنه حكم من اهلل تعالى، فيجب اأمتثاله، واملخالف له عا�ض 

هلل تعالى))8)).
اإخبار عما كان يف  اإمنا هي  الدالة على االأمن يف احلرم املكي  اأن االآيات  ونوق�ض: 
اجلاهلية، فاأما يف االإ�سالم فاإن احلرم ال مينع من حد، فمن َقَتَل ُقِتل، ومن اأ�ساب حداً 

اأقيم عليه)82)).
اإن  ثم  عليه،  دليل  قول ال  املا�سي  باأنه خرب عن  اأن تخ�سي�سه  عليه:  االإجابة  وميكن 

وقوع القتال بَْعُد هو بعينه دليل على اأن االأمن حكم من اهلل تعالى يجب تنفيذه.

ة،  َتْيِميَّ بابن  ال�سهري  الدم�سقي،  احل��راين  عبدال�سالم  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  االإ�سالم،  �سيخ  هو:   ((76(
كنيته: اأبو العبا�ض، ولد �سنة ))66ه�)، فقيه حنبلي، من اأعالم احلنابلة، برع يف علوم �ستى، من كتبه: 
االأئمة االأعالم، تويف-رحمه اهلل-�سنة  النبوية، رفع املالم عن  ال�سنة  والنقل، منهاج  العقل  درء تعار�ض 
)728ه�)، بدم�سق. ينظر: الذيل على طبقات احلنابلة: ابن رجب ))/)9)-29))، رقم )))))، �سذرات 

الذهب: ابن العماد )2/8))-0))).
)77)) جمموع الفتاوى: ابن تيمية )))/)20).

)78)) �سورة العنكبوت، االآية )67).
)79)) �سورة اآل عمران، االآية )97).

)80)) �سورة البقرة، االآية ))2)).
))8)) ينظر: اجلامع الأحكام القراآن: القرطبي ))/0))).

)82)) ينظر: البيان والتح�سيل: ابن ر�سد )6)/77).
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الدليل الثاين: حديث اأبي �رشيح العدوي-ر�سي اهلل عنه-؛ وفيه: »اإن مكة حرمها 
اهلل، ومل يحرمها النا�ض، فال يحل الأمرئ يوؤمن باهلل، واليوم االآخر؛ اأن ي�سفك بها دماً، 
وال يع�سد بها �سجرة، فاإن اأحد ترخ�ض بقتال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فقولوا 
له: اإن اهلل اأذن لر�سوله، ومل ياأذن لكم، واإمنا اأذن يل �ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها 
اهلل  »اإن  االآخر:  احلديث  ويف  الغائب«))8))،  ال�ساهد  وليبلغ  باالأم�ض،  كحرمتها  اليوم 
حرم مكة يوم خلق ال�سموات، واالأر�ض، واإمنا اأحلت يل �ساعة من نهار، ثم عادت اإلى 

حرمتها، فال ي�سفك فيها دم«))8)).
وجه الداللة من احلديثني: 

اأن اهلل تعالى حرم �سفك الدم باحلرم املكي على االإطالق، وتخ�سي�ض مكة-  .1
�رشفها اهلل-بهذا يدل على اأنه اأراد العموم))8)).

2. قوله-�سلى اهلل عليه و�سلم-: »واإمنا احلت يل �ساعة من نهار، ثم عادت حلرمتها«؛ 
يدل على حرمة �سفك الدم باحلرم املكي ال�رشيف)86)).

ما  عمر  قاتل  فيه  وج��دت  »لو  عنه-:  اهلل  عمر-ر�سي  ابن  قول  الثالث:  الدليل 
ندهته)87))«)88)).

القول الثاين: اأن احلربي الذي ال اأمان له اإذا دخل احلرم فاإنه ال يوؤمن.

 ،((8(2( رقم  احل��رم،  �سجر  يع�سد  ال  ب��اب:   (8( ال�سيد،  ج��زاء  كتاب:   (28( البخاري،  اأخرجه:   ((8((
�ض)9))).

 ،((0(( رقم  الغائب،  ال�ساهد  ليبلغ  باب:   ((7( العلم،  كتاب:   ((( البخاري،  عليه.اأخرجه:  متفق   ((8((
�ض)6))، وم�سلم، )))) كتاب: احلج، )82) باب: حترمي مكة و�سيدها وخالها و�سجرها ولقطتها اإال 

ملن�سد على الدوام، رقم))))))، �ض))))).
))8)) ينظر: املغني: ابن قدامة )2)/)))).

)86)) املرجع ال�سابق.
)87)) النده: الزجر ب�سه، ومه. ينظر: النهاية يف غريب احلديث واالأثر: املبارك بن حممد اجلزري، ال�سه�ري 

بابن االأثري، �ض )908).
)88)) اأخرجه: عبدالرزاق يف م�سنفه، باب: ما يبلغ االإحلاد، رقم )9229) ، ))/)))).
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وهو قول املالكية)89)).
وهو قول ال�سافعية)90))، ورواية عن االإمام اأحمد فيما دون القتل))9)).

اال�ستدالل: 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چہ  تعالى:  قوله  االأول:  الدليل 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
چۀ  تعالى:  وق��ول��ه  ېچ)92))،  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ەئچ))9))؛ وجه الداللة: اأن االآيات عامة يف وجوب قتال امل�رشكني يف كل وقت، 

ويف كل مكان ما داموا م�ستحقني للقتال))9)).
ونوق�ض: اأن عموم اآيات القتال خم�سو�ض باالآيات واالأحاديث ال�سابقة الدالة على 

حترمي مكة-زادها اهلل ت�رشيفاً-.
الدليل الثاين: قتال النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم-للم�رشكني مبكة، وقد اأمر النبي-

�سلى اهلل عليه و�سلم-بقتل ابن خطل، وهو متعلق باأ�ستار الكعبة))9)).
وجه الداللة: اأن النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم-قاتل امل�رشكني، فدل ذلك على اأن اآية 
رَقاين )2/))))،  )89)) ينظر: �سرح الزرقاين على موطاأ االإمام مالك: حممد بن عبد الباقي بن يو�سف الزًّ

الكايف: ابن عبدالرب، �ض)92)).
)90)) ينظر: املهذب: ال�سريازي ))/68-67).

))9)) ينظر: املبدع �سرح املقنع: ابن مفلح )2/9)).
)92)) التوبة، االآية ))).

))9)) التوبة، االآية )6)).
))9)) ينظر: احلاوي الكبري: املاوردي )2)/)22).

))9)) اأخرجه: البخاري، )28) كتاب جزاء ال�سيد، )8)) باب: دخول احلرم ومكة بغري اإحرام، رقم )))8))، 
�ض )2))).
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االأمن من�سوخة، واأن القتال مبكة جائز)96)).
ما عمل؛ والأنه عدو يجب  له بجن�ض  اإمنا هو جمازاة  العدو مبكة  قتال  اأن  ونوق�ض: 
اإخراجه عن مكة ليتوالها امل�سلمون؛ والأن ال�رشورة تدعو لقتاله لتخلي�ض امل�سلمني من 

اعتدائه.
الدليل الثالث: من القيا�ض: اأنه حيوان اأبيح دمه لع�سيانه، فاأ�سبه الكلب العقور)97)).

فاإن ذلك طبعه االأذى، فلم  العقور غري �سحيح؛  القيا�ض على الكلب  اأن  ونوق�ض: 
اأعظم،  احلرمة، وحرمته  فيه  فاالأ�سل  االآدمي  واأما  اأهله،  اأذاه عن  ليدفع  احلرم  يحرمه 
احلرم  فاإن  املاأكوالت،  من  املباحة  احليوانات  من  ال�سائل  فاأ�سبه  لعار�ض،  اأبيح  واإمنا 

يع�سمها)98)).
الراجح: 

الذي يرتجح-واهلل اأعلم-القول االأول؛ باأن احلربي اإذا دخل احلرم املكي ال�رشيف 
فهو اآمن؛ لقوة اأدلة من ذهب لهذا القول؛ و�سالمتها من املعار�ض الراجح.

)96)) ينظر: تف�سري القراآن العظيم: اإ�سماعيل بن عمر الدم�سقي، ال�سهري بابن كثري، �ض )77)) ، التف�سري 
الكبري: الرازي ))/289)، جامع البيان: حممد بن جرير الطربي )2/))2) ، اجلامع الأحكام القراآن: 

القرطبي )2/)))) ، زاد امل�سري: ابن اجلوزي، �ض )2)))، فتح القدير: ال�سوكاين ))/)28).
)97)) ينظر: املغني: ابن قدامة )2)/0))).
)98)) ينظر: املغني: ابن قدامة )2)/2))).
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املبحث الرابع
 حكم اإعطاء الأمان للحربي 

اإذا اأ�صلم قبل اأن يخرج من احلرم املكي ال�صريف

اتفقت املذاهب االأربعة على اأن االإ�سالم يع�سم دم احلربي، قال حممد بن احل�سن 
�سبيل عليه«)99))؛ وهو  اأن يخرج؛ فهو حٌر ل  قبل  اأ�سلم  »فاإن  ال�سيباين-رحمه اهلل-: 

قول احلنفية)200)، واملالكية))20)، وال�سافعية)202)، واحلنابلة))20).
اال�ستدالل:

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چڻ  تعالى:  قوله   -1
ے ے ۓ ۓ ڭچ))20).

القتل، والهدر،  الكافر من  اأن االإ�سالم يع�سم دم  الكرمية  االآية  الداللة: دلت  وجه 
وياأخذ باالإ�سالم اأحكام امل�سلمني))20).

2- عن اأن�ض-ر�سي اهلل عنه-قال: قال ر�سول اهلل-�سلى اهلل عليه و�سلم-: »اأمرت 
وا�ستقبلوا  �سالتنا،  و�سلوا  قالوها،  فاإذا  اهلل،  اإال  اله  ال  يقولوا  النا�ض، حتى  اأقاتل  اأن 

)99)) ال�سري الكبري: حممد بن احل�سن ال�سيباين ))/67))، ومعه �سرحه: ال�سرخ�سي.
جنيم  بابن  ال�سه�ري  حممد،  بن  اإبراه�يم  بن  الدين  لزين  الدقائق:  كنز  �سرح  الرائق  البحر  ينظر:   (200(
))/70))، جمل االأحكام: اأحمد بن حممد بن عمر الناطفي، �ض))0))، حا�سية ابن عابدين )208/6)، 

املب�شوط: ال�شرخ�شي )0)/)0)).
))20) ينظر: البيان والتح�سيل: ابن ر�سد )6)/78))، التلقني: عبد الوه�اب بن علي بن ن�سر البغدادي ))/9)2)، 

ْرِدير ))/7)2) ؛ ومعه: حا�سية الد�سوقي. ال�سرح الكبري: اأحمد بن حممد بن اأحمد العدوي، ال�سه�ري بالدَّ
)202) ينظر: مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنه�اج: حممد بن اأحمد ال�سربيني اخلطيب ))/)0))، نه�اية 
املحتاج اإلى �سرح املنه�اج: حممد بن اأبي العبا�ض اأحمد بن حمزة الرملي، ال�سه�ري بال�سافعي ال�سغري )70/8).
البه�وتي  يون�ض  بن  من�سور  االإق��ن��اع:  منت  عن  القناع  ك�ساف   ،((90/(( قدامة  ابن  الكايف:  ينظر:   (20((

)6/))))، املمتع يف �سرح املقنع: ابن املنجى )7/2))).
))20) �سورة االأنفال االآية )8)).

))20) ينظر: البيان والتح�سيل: ابن ر�سد )78/6)).
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بحقها، وح�سابهم  اإال  واأموالهم،  دماوؤهم،  علينا  فقد حرمت  ذبيحتنا،  قبلتنا، وذبحوا 
على اهلل«)206).

وجه الداللة: اأن االإ�سالم يع�سم الدم؛ لقوله-�سلى اهلل عليه و�سلم-: »فقد حرمت 
علينا دماوؤهم، واأموالهم«.

3- اأن الكافر كان اآمناً، حراً؛ ما دام يف احلرم)207)، وقد تاأكدت حريته باالإ�سالم)208).

املبحث اخلام�س
حكم اإعطاء احلربي الذمة)209) اإذا طلبها

اختلف الفقهاء يف امل�ساألة على قولني: 
القول االأول: اأن اخليار لويل االأمر فاإن �ساء اأعطى الذمة للحربي؛ واإن �ساء منعه.

ذمة  يكون يف  اأن  اإذا طلب  احلربي  اأن  احلنفية  فقهاء  فريى  احلنفية)0)2)؛  قول  وهو 
�ساء منعه؛ قال حممد بن  واإن  اأعطاه،  �ساء  اإن  االإمام  اإلى  فيكون مرد هذا  امل�سلمني؛ 
اأعطيناه ذلك،  �سئنا  فاإن  لنا،  اأن يكون ذمة  �ساألنا  ال�سيباين-رحمه اهلل-: »واإن  احل�سن 

واإن �سئنا مل نعط«)))2).
)206) اأخرجه: البخاري، )8) كتاب: ال�سالة، )28) باب: ف�سل ا�ستقبال القبلة، رقم )92))، �ض)98).

)207) على قول من قال بذلك؛ وهم: احلنفية، واحلنابلة.
)208) ينظر: �سرح ال�سري الكبري: ال�سرخ�سي ))/67)).

اأرواحهم، واأموالهم،  )209) الذمة هي: عهد يعطى للمواطنيني غري امل�سلمني يف دولة االإ�سالم باحلفاظ على 
وعدم امل�سا�ض باأديانهم؛ والذمي هو: الكافر الذي يقيم يف دولة االإ�سالم بعقد ي�سري به من مواطنيها. 
ينظر: معجم لغة الفقهاء: اأ.د: حممد روا�ض قلعة جي، د. حامد �سادق قنيبي، اأ.قطب م�سطفى �سانو، 

�ض))9)).
)0)2) ينظر: البحر الرائق: ابن جنيم ))/70))، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق: الزيلعي ))/0))).

)))2) �سرح ال�سري الكبري: ال�سرخ�سي ))/67)).
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اال�ستدالل: 
1- الأنه ماأخوذ م�رشف على الهالك، فالظاهر اأنه ال يطلب عقد الذمة ملتزماً الأحكامنا 
اختياراً بل ا�سطراراً؛ ليتمكن به من الفرار، فالراأي اإلى االإمام يف اإعطاء الذمة له)2)2).

2- القيا�ض على املاأ�سور قبل �رشب الرق عليه اإذا طلب اأن يكون ذمة)))2).
القول الثاين: اأن احلربي ال يعطى الذمة.

وهو قول اأبي حنيفة-رحمه اهلل-)))2)، وقول املالكية)))2)؛ فريى املالكية-كما �سبق-
اأن احلربي اإذا دخل احلرم ال يكون اآمناً، بل يقتل؛ فاحلرم ال يعيذ اأحداً؛ فهذه امل�ساألة ال 
مدخل لها عند املالكية، فال يعطى احلربي الذمة؛ قال االإمام مالك-رحمه اهلل-: »يخرج 

من هذه املوا�سع كل من على غري االإ�سالم«)6)2).
وهو قول ال�سافعية)7)2)؛ قال الغزايل)8)2) -رحمه اهلل-: »ولو الذ بامل�سجد احلرام 

يخرج، ويقتل«)9)2).
وذهب احلنابلة)220) اإلى اأن احلربي ال يعطى الذمة بدخوله احلرم املكي، ون�سوا على 

اأنه ال يطعم، وال ي�سقى، وال يوؤوى، وال يبايع.
)2)2) ينظر: �سرح ال�سري الكبري: ال�سرخ�سي ))/67)).

)))2) املرجع ال�سابق.
)))2) ينظر: بدائع ال�سنائع: الكا�ساين )90/6).

)))2) ينظر: �سرح الزرقاين على موطاأ االإمام مالك: الزرقاين )2/))))، مواهب اجلليل: احلطاب ))/)9)).
)6)2) مواهب اجلليل: احلطاب ))/)9)).

)7)2) ينظر: البيان: العمراين )))/28))، مغني املحتاج: ال�سربيني اخلطيب ))/28)).
و�ِسي، كنيته: اأبو حامد، ولد �سنة )0))ه�)، فقيه �سافعي، من  )8)2) هو: حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطُّ
اأعالم ال�سافعية، من كتبه: اإحياء علوم الدين، تهافت الفال�سفة، املنقذ من ال�سالل، امل�ست�سفى من علم 
االأ�سول، الو�سيط، تويف-رحمه اهلل-�سنة ))0)ه�)، بطو�ض.ينظر: طبقات ال�سافعية الكربى: ابن ال�سبكي 
ْهَرُزوري، املعروف  )6/)9)-89))، رقم ))69)، طبقات الفقهاء ال�سافعية: عثمان بن عبدالرحمن ال�سَّ

اَلح ))/9)2-)26)، رقم )70). بابن ال�سَّ
)9)2) الو�سيط: الغزايل )07/6)).

رات والريا�ض املزه�رات ل�سرح اأخ�سر املخت�سرات:  )220) ينظر: الكايف: ابن قدامة ))/)60)، ك�سف املَُخدَّ
عبدالرحمن بن عبداهلل البعلي ))/)))).
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اال�ستدالل: 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چٺ  تعالى:  قوله   -1
امل�رشكني  و�سف  اأن  ال��دالل��ة:  وج��ه  ڤچ))22)؛  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

بالنج�ض؛ وجتنيبهم القرب من امل�سجد احلرام؛ يوجب عدم اإعطائهم االأمان.
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعالى:  قوله   -2
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ)222)؛ فاالآية عامة يف منع الكفار من الدخول 

اإلى امل�سجد احلرام، اأو االإقامة به.
3- عموم قوله تعالى: چ گ گ ڳچ))22)؛ وهذا �رشيح الداللة 

يف عدم جواز اإعطائهم الذمة.
4- اأن احلربي اإذا دخل احلرم فهو ظامل بدخوله، فال يعطى الذمة))22).

5- اأن احلرم ال يعيذ اأحداً))22).
الراجح: 

الذي يرتجح-واهلل اأعلم-اأن اإعطاء احلربي الذمة اإذا طلبها يرجع لويل االأمر؛ فعقد الذمة 
ال ي�سح اإال من االإمام، اأو من ينوب عنه)226)؛ ليقرر ما يراه منا�سباً مل�سالح امل�سلمني؛ وحمققاً 
بالنفع؛ مع �رشورة رعاية حرمة احلرم املكي ال�رشيف، و�سيانته، واحلفاظ  ما يعود عليهم 

على اأمنه؛ واأن ال ي�سمح للكافر اأن يقيم باحلرم ال�رشيف؛ لقوله تعالى: چٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ)227).

))22) �سورة التوبة، االآية )28).

)222) �سورة التوبة، االآية )28).
))22) �سورة الن�ساء، االآية )89).

))22) ينظر: الو�سيط: الغزايل )07/6)).
))22) ينظر: مواهب اجلليل: احلطاب ))/)9)).
)226) ينظر: رو�سة الطالبني: النووي )0)/299).

)227) �سورة التوبة، االآية )28).
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املبحث ال�صاد�س
حكم اللتجاء للحرم املكي ال�صريف ملن قاتل خارجه

هذه امل�ساألة حتتاج اإلى تاأمل دقيق، وفيما يلي اأقوال الفقهاء فيها: 
ال  اإليه  التجاأت  ثم  احلرم  خارج  قاتلت  التي  الفئة  من  املنهزمني  اإن  االأول:  القول 

يتعر�ض لهم �سواء كانت لهم فئة اأو ال فئة لهم.
وهو قول ال�سافعية)228)، واحلنابلة)229).

اال�ستدالل: 
1- قوله تعالى: چ ہ ہ ہ ھچ)0)2)؛ وهي عامة يف اأن من دخل احلرم 

يكون اآمناً؛ واملق�سود: اأمنوه؛ الأنه خرب اأريد به االأمر)))2).
2- اأن دفعهم وكفهم قد ح�سل، وما يخاف من رجوعهم ال يوجب قتالهم، كما لو 

تفرقوا)2)2).
القول الثاين: اأن احلرم ال يجري من وجب عليه القتل.

وهو قول املالكية)))2).
اال�ستدالل: 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  تعالى:  قوله   .1
ڭ ڭ ڭ ڭچ)))2)؛ واالآية عامة يف قتال كل م�رشك.

)228) ينظر: البيان: العمراين )2)/22-)2).
)229) ينظر: معونة اأويل النهى: ابن النجار )0)/))))، املغني: ابن قدامة )2)/2)2).

)0)2) �سورة اآل عمران، االآية )97).
)))2) ينظر: معونة اأويل النهى: ابن النجار )0)/)))).

)2)2) ينظر: املغني: ابن قدامة )2)/))2).
)))2) الكايف: ابن عبد الرب ))/92)).

)))2) �سورة التوبة، االآية ))).
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2. عللوا ذلك باأن احلرم ال يجري اأحداً)))2).
القول الثالث: اأن هذه الفئة اإن كانت لي�ض لها فئة تعت�سم بها يف احلرم، فال يتعر�ض 

لها، واإن كانت لها فئة تعت�سم بها وي�سبح لهم �سوكة فال باأ�ض بقتلهم واأ�رشهم.
قاتلوا يف غريه،  »ولو  اهلل-:  عابدين)7)2) -رحمه  ابن  قال  احلنفية)6)2)؛  قول  وهو 
ثم اأنهزموا، ودخلوا فيه، ال نتعر�ض لهم اإال اإذا كانت لهم فئة يف احلرم، و�سارت لهم 

منعة؛ الأن امللتجئ اإلى فئة حمارب«)8)2).
اال�ستدالل: 

قالوا: اإذا كانت لهم فئة، يرجع اجلريح، واملويل اإلى فئتهم، وي�سريان حرباً علينا، 
ولي�ض االأمر كذلك حال عدم الفئة)9)2).

الراجح: 
الذي يرتجح -واهلل اأعلم- القول االأول اأن املنهزمني من احلربيني �سواء اإلى فئة اأو 
ال فئة لهم، ال يتعر�ض لهم؛ لقوة اأدلة من ذهب اإلى هذا القول؛ ولكن ال يقرون على 

�سكنى احلرم واالإقامة به؛ ل�سيانة احلرم ال�رشيف من اإيواء املحاربني.

)))2) ينظر: الكايف: ابن عبد الرب ))/92)).
)6)2) ينظر: حا�سية ابن عابدين )6/))2)، �سرح ال�سري الكبري: ال�سرخ�سي ))/69)-70))، املختار للفتوى: 

عبد اهلل بن حممود احلنفي، �ض)))2).
)7)2) هو: حممد اأمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدم�سقي، ال�سهري بابن عابدين، ولد �سنة )98))ه�)، 
بدم�سق، فقيه الديار ال�سامية، واإمام احلنفية يف ع�سره، من كتبه: رد املحتار على الدر املختار؛ ال�سهري 
بحا�سية ابن عابدين، منحة اخلالق على البحر الرائق، العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، تويف-
معجم   ،((2/6( الزركلي  حممود  الدين  خري  االأع��الم:  ينظر:  بدم�سق.  )2)2)ه���)،  اهلل-�سنة  رحمه 

املوؤلفني: عمر ر�سا كحاله ))/))))، رقم ))227)).
)8)2) حا�سية ابن عابدين )6/))2).

)9)2) ينظر: فتح باب العناية ب�سرح النقاية: القاري ))/2))).
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اخلامتة:
احلمد هلل الذي هدانا لالإ�سالم، چ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئچ)0)2)، واأ�سهد اأن 
ال اإله اإال اهلل وحده ال �رشيك له، واأ�سهد اأن نبينا حممًدا عبده، ور�سوله، وخريته من 

خلقه؛ �سلى اهلل عليه، وعلى اآله، و�سحبه، ومن تبعهم، و�سلم ت�سليًما كثرًيا.
اأما بعد: 

ۅ  ۋ  ۋ  چٴۇ  تعالى:  قال  امل�سلمني؛  اأفئدة  مهوى  ال�رشيف  احلرم  فاإن 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
چ)))2)، فكان لزاماً على كل م�سلم االعتناء به؛  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

وتعظيم �ساأنه واملحافظة على حرمته؛ ومعرفة االأحكام الفقهية اخلا�سة به.
ب��)قتال  املو�سوم  البحث  هذا  من  امل�ستخل�سة  واملقرتحات  النتائج  اأهم  يلي  وفيما 

الباغي واحلربي باحلرم املكي ال�رشيف... درا�سة فقهية(.

اأوًل: النتائج.

اإذا اأطلق احلرم فيق�سد به احلرم املكي.   .1
اتفق الفقهاء على اأن امل�سلمني اإذا تعر�سوا للقتال يف احلرم؛ فيجب عليهم اأن    .2

يدفعوا عن اأنف�سهم، ويقاتلوا عدوهم.
جواز قتال البغاة باحلرم على بغيهم؛ اإذا مل ميكن ردعهم عن البغي اإال بالقتال؛    .3
للفتنة؛ وحتى ال يكون  امل�سلمني؛ ومنعاً  البغاة عن جماعة  ل�رشورة دفع �رشر 
احلرم املكي ال�رشيف موطناً لتجمع البغاة، واخلارجني عن ويل االأمر؛ واإال مل 

يعد احلرم املكي ال�رشيف اآمناً اإذا كان موطناً لكل باغ معتٍد.

)0)2) �سورة االأعراف، االآية )))).
)))2) �سورة البقرة، االآية ))2)).
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�سبب  ملعرفة  مبرا�سلتهم  اأواًل  فيبداأ  طاعته  عن  البغاة  خرج  اإذا  االأم��ر  ويل  اأن    .4
لهم  تكون  فقد  ذلك،  يف  ويناظرهم  منه،  ينقمون  وما  الطاعة،  عن  خروجهم 
مظلمة فيقوم على اإزالتها، اأو �سبهة فيك�سفها لهم؛ فعلى ويل االأمر ا�ستخدام 
احلكمة على اأح�سن وجه يف احلوار، واملناظرة، واإدالء احلجة؛ لدفع �رش هذه 

الفتنة قدر امل�ستطاع.
القتال  قبل  م  ُيَقدِّ اأن  عليه  البغاة؛  يحارب  من  قلد  اإذا  امل�سلمني  اأمر  ويل  اأن    .5
اإنذارهم، واإعذارهم، ثم يقاتلهم اإذا اأ�رشوا على البغي، والعدوان كفاحاً، وال 

يهجم عليهم غرة، وبياتاً.
اأن االإمام ال يبداأ البغاة بالقتال حتى يبدوؤوه؛ اإبالًء للعذر، واإقامة للحجة عليهم،    .6

فاإن بدوؤوه بالقتال قاتلهم حتى يفرق �سملهم.
يجوز لالإمام اأن يبداأ بالقتال اإذا تع�سكر البغاة، واجتمعوا؛ الأن االإمام لو انتظرهم    .7

رمبا ال ميكنه دفعهم؛ والأن يف تركهم تقوية، ومتكيناً لهم من اأذى امل�سلمني.
احلربي اإذا دخل احلرم املكي ال�رشيف فهو اآمن؛ على القول الراجح من اأقوال    .8

اأهل العلم.
اتفقت املذاهب االأربعة على اأن االإ�سالم يع�سم دم احلربي اإذا اأ�سلم.   .9

اإال من  الذمة ال ي�سح  اإذا طلبها يرجع لويل االأمر؛ فعقد  الذمة  اإعطاء احلربي   .10
اأو من ينوب عنه؛ ليقرر ما يراه منا�سباً مل�سالح امل�سلمني؛ وحمققاً ما  االإمام، 
يعود عليهم بالنفع؛ مع �رشورة رعاية حرمة احلرم املكي ال�رشيف، و�سيانته، 

واحلفاظ على اأمنه؛ واأن ال ي�سمح للكافر اأن يقيم باحلرم ال�رشيف.
فئة لهم، ال  اأو ال  فئة،  اإلى  قاتل خارجه �سواء  املكي ممن  اإلى احلرم  املنهزمون   .11

يتعر�ض لهم؛ على القول الراجح من اأقوال اأهل العلم.
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ثانيًا: املقرتحات.

اإعداد برامج توعوية متنوعة للتعريف باأحكام احلرمني ال�رشيفني؛ ون�رشها على    .1
نطاق وا�سع يف العامل االإ�سالمي.

االهتمام الدقيق باإحداث برامج خا�سة لبيان عظمة البلد احلرام.   .2
لكافة  جماناً  وتوزيعها  املكي؛  احلرم  حلدود  الدقة  عالية  رقمية  خرائط  اإع��داد    .3

امل�سلمني؛ وخا�سة قاطني احلرم املكي ال�رشيف.
االعتناء باإعداد وتنفيذ برامج خا�سة باملدار�ض، واملعاهد، واجلامعات عن مكانة    .4

احلرمني ال�رشيفني؛ و�رشورة ا�ست�سعار اأهميتها؛ وعظم �ساأنها.
طباعة الر�سائل العلمية اخلا�سة باأحكام احلرمني ال�رشيفني، ون�رشها على نطاق    .5

وا�سع.
يف  ال�رشيفني  باحلرمني  اخلا�سة  االأحكام  لتناول  العليا  الدرا�سات  طلبة  توجيه    .6

اأبحاثهم.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات.
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امل�ضادر واملراجع

اأوًل: الكتب املطبوعة:
العيد )702ه�(، حققه وراجع ن�سو�سه:  ابن دقيق  الدين،  اإحكام االأحكام �رشح عمدة االأحكام: تقي    -1

ح�سن اأحمد اإ�سرب، دار ابن حزم، ط1، 1423ه�/2002م.
االأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية: الأبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي )ت/450ه�(،    -2

حتقيق: �سمري م�سطفى رباب، املكتبة الع�رشية، �سيدا، ط1، 1421ه�/2000م.
االأحكام ال�سلطانية: الأبي َيْعلى حممد احل�سني الفراء احلنبلي، ال�سه�ري باأبي َيْعلى )ت/458ه�(، �سححه     -3

وعلق عليه: حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، 1421ه�/2000م.
اأحكام القران: اأبو بكر حممد بن عبداهلل املعافري االإ�سبيلي املالكي، ال�سه�ري بابن العربي )ت/543ه�(،    -4

حتقيق: علي حممد البجاوي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1، 1421ه�/2001م.
خالد  حتقيق:  )ت/683ه���(،  احلنفي  املو�سلي  مودود  بن  حممود  بن  عبداهلل  املختار:  لتعليل  االختيار    -5

عبدالرحمن العك، دار املعرفة، دار املعرفة، بريوت، ط1، 1419ه�/1998م.
اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل: حممد نا�رش الدين االألباين )ت/1420ه�(، باإ�رشاف/   -6

حممد زهـري ال�ساوي�ض، املكتب الإ�سالمي، بريوت، ط2، 1405ه�/1985م.
ط1،  بريوت،  �سادر،  دار  )ت/538هـــ(،  �رَشي  خَمْ الزرَّ عمر  بن  حممود  القا�سم  الأبي  البالغة:  اأ�سا�ض    -7

1412ه�/1992م.
ومعه:  )ت/926ه���(،  االأن�ساري  حممد  بن  زكريا  يحيى  الأبي  الطالب:  رو�ض  �رشح  املطالب  اأ�سنى    -8
ْملي )ت/957(«: �سبط ن�سه، وخرج اأحاديثه، وعلق  »حا�سية ال�سيخ اأبي العبا�ض اأحمد بن حمزة الررَّ

عليه: د. حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1422ه�/2001م.
االأعالم قامو�ض تراجم الأ�سه�ر الرجال والن�ساء من العرب وامل�ستعربني وامل�ست�رشقني: خري الدين حممود     -9

الزركلي )1396هـ(، دار العلم للماليني، بريوت، ط12،1418ه�/ 1997م.
املقد�سي )ت/968ه�(،  احلجاوي  مو�سى  بن  اأحمد  بن  مو�سى  الدين  االنتفاع: �رشف  لطالب  االإقناع   -10
حتقيق: د. عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�سات العربية واالإ�سالمية 

بدار هـجر، دار هـجر، القاهرة، ط1، 1418ه� /1997م.
االإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذه�ب االإمام اأحمد بن حنبل: الأبي احل�سن عالء الدين   -11
علي بن �سليمان املرداوي )ت/885ه�(، اعتنى به�ا: مكتب التحقيق بدار اإحياء الرتاث العربي، ن�رش: 

موؤ�س�سة التاريخ العربي، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1، 1419ه�/1998م.
البحر الرائق �رشح كنز الدقائق: لزين الدين بن اإبراه�يم بن حممد، ال�سه�ري بابن جنيم )ت/970ه�(،   -12
عابدين  بابن  ال�سه�ري  عمر،  بن  اأمني  حممد  الرائق«:  البحر  على  اخلالق  »منحة  امل�سماة:  احلوا�سي  معه 

)ت/1252هـ(، حتقيق: زكـريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1418ه� / 1997م.
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الروياين  اإ�سماعيل  بن  عبدالواحد  املحا�سن  الأبي  ال�سافعي:  االإم��ام  مذه�ب  فروع  يف  املذه�ب  بحر   -13
)ت/502هـ(، حتقيق: اأحمد عزو عناية الدم�سقي، دار اإحياء الرتاث العربي، ط1، 1423ه�/2002م.

العلماء  مبلك  امللقب  الكا�ساين،  م�سعود  بن  اأبوبكر  الدين  عالء  ال�رشائع:  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع   -14
ط1،  بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحيـاء  دار  دروي�ض،  يا�سني  بن  عدنان  حممد  حتقيق:  ـــ(،  )ت/587ه

1417ه�/1997م.
البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع: حممد بن علي ال�سوكاين )/1250ه�(، حتقيق: د. ح�سني   -15

بن عبداهلل العمري، دار الفكر، دم�سق، دار الفكر املعا�رش، بريوت، ط1، 1419ه�/1998م.
ال�سيوطي  اخل�سريي  بكر  اأبي  بن  عبدالرحمن  الدين  جالل  والنحاة:  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية    -16

)ت/911هــ(، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهـيم، املكتبة الع�رشية، �سيدا، د.ط، د. ت.
الُبْلَغة يف تاريخ اأئمة اللغة: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز اآبادي )ت/817ه�(، حتقيق: بركات   -17

يو�سف هـّبود، املكتبة الع�رشية، �سيدا، ط1، 1422ه�/2001م.
اأبي اخلري �سامل العمراين ال�سافعي اليمني  البيان يف مذه�ب االإمام ال�س��افعي: الأبي احل�س��ني يحيى بن    -18

)ت/558هـ(، اعتنى به: قا�سم حممد النوري، دار املنهـاج، د. ط، د.ت.
البيان والتح�سيل وال�رشح والتوجيه والتعليل يف م�سائل امل�ستخرجة: الأبي الوليد حممد بن اأحمد بن اأحمد    -19
بن ر�سد القرطبي، ال�سه�ري بابن ر�سد اجلد )ت/520هـ(، دار الغرب الإ�سالمي، ط2، 1408ه� / 1988م.

20- تاج الرتاجم: زين الدين قا�سم بن ُقْطُلوبَُغا ال�سودوين )ت/879ه�(، حتقيق: حممد خري رم�سان يو�سف، 
دار القلم، دم�سق، ط1، 1413ه�/1992م.

الفارابي  اجلوه�ري  حماد  بن  اإ�سماعيل  ن�رش  الأبي  »ال�سحاح«:  ال�سه�ري  العربية،  و�سحاح  اللغة  تاج    -21
بن  حممد  اأب��ي  امل�رشي،  املقد�سي  اجلبار  عبد  بن  بَ��ّري  بن  عبداهلل  حوا�سي  اأ-  ومعه:  )ت/398ه����(، 
املغ�ربي  العزيز  عبد  بن  الرحمن  عبد  زيد  اأب��ي  للتاديل  الو�ساح:  ب-  )ت/582ه����(،  الوح�ض  اأب��ي 
)ت/1200هـ(، اعتنى بهـا: مكتب التحقيق بدار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1، 1419ه�/ 1999م.

تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي )ت/743ه�(، حتقيق: اأحمد عزو    -22
عناية، دار الكتب العلمية، ط1، 1420ه�/2000م.

تبيني امل�سالك �رشح تدريب ال�سالك اإلى اأقرب امل�سالك: حممد ال�سيباين بن حممد بن اأحمد ال�سنقيطي    -23
املوريتاين، دار الغرب الإ�سالمي، ط2، 1995م.

الربدي  النجدي  احلنبلي  العثيمني  بن علي  العزيز  عبد  بن  �سالح  احلنابلة:  معرفة  ملريد  ال�سابلة  ت�سه�يل    -24
)ت/1410هـ(، حتقيق: بكر بن عبداهلل اأبو زيد، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1، 1422ه�/2001م.

التعريفات الفقهية: ال�سيد حممد عميم االإح�سان املجددي الربكتي، دار الكتب العلمية، بريوت، توزيع:    -25
مكتبة عبا�ض اأحمد الباز، مكة املكرمة، 1424ه�/2003م.

ابن  دار  العثيمني،  العالمة/ حممد بن �سالح  ال�سيخ  اآل عمران(: ف�سيلة  الكرمي )تف�سري  القران  تف�سري    -26
اجلوزي، الدمام، ط1، 1426ه�.
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التلقني يف الفقه املالكي: القا�سي عبد الوه�اب بن علي بن ن�رش البغدادي )ت/422ه�(، حتقيق ودرا�سة:    -27
حممد ثالث �سعيد الغاين، املكتبة التجارية، مكة املكرمة، د. ط، د. ت.

ْعدي املرداوي احلنبلي  التنقيح امل�سبع يف حترير اأحكام املقنع: عالء الدين علي بن �سليمان بن اأحمد ال�سرَّ   -28
)ت/885ه�(، وبه�ام�سه: »حا�سية التنقيح«: �رشف الدين مو�سى بن اأحمد بن �سامل احلجاوي احلنبلي 
ْعدي  ال�سرَّ اأحمد  بن  �سليمان  بن  علي  الدين  عالء  التنقيح«:  »حا�سية  ا:  اأي�سً وبه�ام�سه  )ت/968ه���(، 
املراودي احلنبلي )ت/885ه�(، حتقيق: د. نا�رش بن �سعود بن عبداهلل ال�سالمة، مكتبة الر�سد، الريا�ض، 

ط1، 1425ه�/2004م.
ته�ذيب اللغة: الأبي من�سور حممد بن اأحمد االأزه�ري )ت/370ه�(، حتقيق: د. ريا�ض زكي قا�سم، دار    -29

املعرفة، بريوت، ط1، 1422ه�/2001م.
الطربي  جرير  بن  حممد  جعفر  الأبي  الطربي(:  بتف�سري  )املعروف  القران  اآي  تاأويل  عن  البيان  جامع   -30
)ت/310ه�(، �سبط وتعليق: حممود �ساكر، ت�سحيح: علي عا�سور، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 

ط1، 1421ه�/2001م.
به  اعتنى  )ت/671ه��(،  القرطبي  االأن�ساري  اأحمد  بن  حممد  عبداهلل  الأبي  القراآن:  الأحكام  اجلامع    -31

و�سححه: هـ�سام �سمري البخاري، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1، 1416ه� /1995م.
جمل االأحكام: الأبي العبا�ض اأحمد بن حممد بن عمر الناطفي )ت/446ه�(، حتقيق: حمداهلل �سيدي،    -32

مكتبة نزار م�سطفى الباز، مكة املكرمة، ط1، 1418ه�/1997م.
بن  بن ن�رش اهلل  القادر بن حمم��د بن حمم����د  الدين عب��د  يرَّة يف طبقات احلنفية: حميي  املُ�سِ اجلواه�ر    -33
موؤ�س�سة  احللو،  حممد  الفتاح  عبد  د.  حتقيق:  )ت/775ه���(،  احلنفي  القر�سي  الوفاء  اأبي  بن  �س����امل 

الر�سالة، بريوت، ط2، 1413ه�/1993م.
العزيز  عبد  بن  عمر  بن  اأم��ني  حممد  املختار«:  ال��در  على  املحتار  »رد  امل�سماة:  عابدين،  ابن  حا�سية    -34
بابن عابدين )ت/1252ه���(، حتقيق: حممد �سبحي ح�سن حالق، عامر ح�سني،  ال�سه�ري  الدم�سقي، 
�سححه�ا: مكتب التحقيق بدار اإحياء الرتاث العربي، ن�رش: موؤ�س�سة التاريخ العربي، دار اإحياء الرتاث 

العربي، بريوت، ط1، 1419ه� /1998م.
حا�سية الد�سوقي على ال�رشح الكبري: �سم�ض الدين حممد بن اأحمد بن عرفة الد�سوقي )ت/1230ه�(،    -35
حممد  العالمة  »تقريرات  ومعه:  الدردير،  اأحمد  �سيدي  الربكات  الأبي  الكبري«:  »ال�رشح  وبه�ام�سه: 

ِعِلي�ض«، دار الفكر، بريوت، د. ط، د. ت.
احلاوي الكبري: الأبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي )ت/450ه�(، حتقيق: عادل اأحمد عبد    -36

املوجود، علي حممد عو�ض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1414ه�/1994م.
احلرمان ال�رشيفان يف عهد خادم احلرمني ال�رشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز: اإعداد/ د. حممد عبداهلل    -37
باجودة، د.الهادي بن احل�سني �سبيلي، مراجعة/ د.حممد �سالح اخلزمي، د.يو�سف بن عبداهلل الوابل، 

الإ�رشاف العام: د. �سالح بن عبداهلل بن حميد، مكة املكرمة، ط1، )1423ه�/2003م(.
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بابن  ال�سه�ري  املالكي،  حممد  بن  علي  بن  اإبراه�يم  املذه�ب:  علماء  اأعيان  معرفة  يف  املَُذه�ب  الديباج    -38
فرحون )ت/799هـ(، حتقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، م�رش، ط1، 1423ه�/2003م.

الغرب  دار  واآخ��رون،  حجي  حممد  د.  حتقيق:  )ت/684ه����(،  القرايف  اإدري�ض  بن  اأحمد  الذخرية:    -39
الإ�سالمي، بريوت، ط1، 1994م.

الذيل على طبقات احلنابلة: الأبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن اأحمد بن عبد الرحمن البغدادي،    -40
ال�سه�ري بابن رجب )ت/795ه�(، حتقيق وتعليق: د. عبد الرحمن بن �سليمان العثيمني، مكتبة العبيكان، 

الريا�ض، ط1، 1425ه�/2005م.
رو�سة الطالبني وعمدة املفتني: حميي الدين اأبو زكريا يحيى بن �رشف النووي )ت/676ه�(، اإ�رشاف:    -41

زهـري ال�ساوي�ض، املكتب الإ�سالمي، ط3، 1412ه� / 1991م.
اأبي بكر الزرعي الدم�سقي، ال�سه�ري بابن القيم  زاد املعاد يف ه�دي خري العباد: الأبي عبداهلل حممد بن    -42
)ت/751هــ(، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط، عبدالقادر الأرناوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، مكتبة املنار 

الإ�سالمية، الكويت، ط 25، 1412ه� /1991م.
ال�سنن الكربى: اأبو بكر اأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى البيه�قي )ت/458ه�(، حتقيق: حممد عبد    -43

القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، د.ط، 1414ه�/1994م.
�سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: حممد بن حممد خملوف )ت/1360ه�(، دار الفكر، بريوت،    -44

د. ط، د. ت.
احلنبلي،  العكري  اأحمد بن حممد  بن  الدين عبداحلي  �سه�اب  اأخبار من ذه�ب:  الذه�ب يف  �سذرات    -45
ال�سه�ري بابن العماد )ت/1089هـ(، حققه وعلق عليه: حممود الأرناوؤوط، اأ�رشف على حتقيقه وخرج 

اأحاديثه: عبدالقادر الأرناوؤوط، دار ابن كثري، دم�سق، ط1، 1406ه�/1986م.
االأزه�ري  رَقاين امل�رشي  الزًُّ الباقي بن يو�سف  االإمام مالك: حممد بن عبد  رَقاين على موطاأ  الزُّ �رشح    -46
ال�سالح؛  ابن  للحافظ  املوطاأ«  يف  االأربع  البالغات  »و�سل  يف  ر�سالة  ومعه  1122ه�(،  )ت/  املالكي 
عثمان بن عبدالرحمن ال�سه�رزوري )ت/643ه�(، حتقيق: عبداهلل بن حممد بن ال�سديق، اإعداد وتقدمي: 
حممد عبدالرحمن املرع�سلي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، موؤ�س�سة التاريخ العربي، بريوت، ط2، 

1420ه�/2000م.
�رشح ال�سري الكبري: حممد بن اأحمد بن اأبي �سه�ل ال�رشخ�سي )ت/490ه�(، حتقيق: د. �سالح الدين    -47

املنجد، عبدالعزيز اأحمد، مطبعة االإعالنات ال�رشقية، 1971م.
ال�سه�ري  العدوي،  اأحمد  بن  حممد  بن  اأحمد  الربكات  اأبو  خليل(:  خمت�رش  �رشح  )اأو  الكبري  ال�رشح    -48
ْرِدير )ت/1201ه�(، مطبوع به�ام�ض : »حا�سية الد�سوقي على ال�رشح الكبري«، دار الفكر، بريوت،  بالدرَّ

د.ط، د.ت.
البه�وتي  يون�ض  بن  من�سور  املنته�ى«:  ل�رشح  النه�ى  اأويل  »دقائق  امل�سمى:  االإرادات،  منته�ي  �رشح    -49

)ت/1051هــ(، دار عامل الكتب، بريوت، ط2، 1416ه� / 1996م.
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�سه�يب  اأبو  به:  اعتنى  )ت/256ه���(،  البخاري  اإ�سماعيل  بن  حممد  عبداهلل  الأبي  البخاري:  �سحيح    -50
الكرمي، بيت الأفكار الدولية، بريوت، د.ط، 1419ه� / 1998م.

اأبو  به:  اعتنى  )ت/261ه��(،  الني�سابوري  الق�سريي  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني  الأبي  م�سلم:  �سحيح    -51
�سهـيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، بريوت، د.ط، 1419ه� / 1998م.

طبقات ال�سافعية الكربى: عبد الوه�اب بن علي بن عبد الكايف ال�سبكي، ال�سهري بابن ال�سبكي )ت/771ه�(،    -52
حتقيق: د. حممود حممد الطناحي، د. عبد الفتاح حممد احللو، دار هـجر، القاهـرة، ط2، 1413ه�.

ت/851ه���(،   ( الدم�سقي  �سه�بة  قا�سي  بن  عمر  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  بكر  اأبو  ال�سافعية:  طبقات    -53
الكتب، بريوت،  الطباع، عامل  اأني�ض  الفه�ار�ض: د. عبداهلل  ترتيب  العليم خان،  د. احلافظ عبد  حتقيق: 

ط1،1407ه� / 1987م.
بابن ال�سالح )ت/643ه�(،  طبقات الفقهاء ال�سافعية: عثمان بن عبد الرحمن ال�سه�رزوري، ال�سه�ري    -54
ه�ذبه ورتبه وا�ستدرك عليه: حميي الدين يحيى بن �رشف النووي )ت/676ه�(، بي�ض اأ�سوله ونقحه: 
اأبو احلجاج يو�سف بن عبد الرحمن املزي )ت/742ه�(، وحققه وعلق عليه: حميي الدين علي جنيب، 

دار الب�سائر الإ�سالمية، ط1، 1413ه�/1992م.
اأبو  بن�رشه:  اعتنى  املقد�سي )ت/624ه�(،  اإبراه�يم  بن  الرحمن  عبد  الدين  به�اء  العمدة:  العدة �رشح    -55

عا�سم ح�سن بن عبا�ض بن قطب، موؤ�س�سة قرطبة، القاهـرة، ط1، 1412ه�/1991م.
عقد اجلواه�ر الثمينة يف مذه�ب عامل املدينة: جالل الدين عبداهلل بن جنم بن �سا�ض، ال�سه�ري بابن �سا�ض    -56
)ت/616ه�(، حتقيق: د. حممد اأبو االأجفان، اأ.عبداحلفيظ من�سور، باإ�رشاف ومراجعة: حممد احلبيب 
اأبو زيد، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، ط1، 1415ه���/1995م، ن�سخة  بن اخلوجة، بكر بن عبداهلل 

َمر، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، ط1، 1423ه�/2003م. اأخرى: حتقيق: د. حميد بن حممد حَلْ
التكروري  االأندل�سي  اأحمد  بن  علي  بن  عمر  الدين  �رشاج  املَْذه�ب:  حملة  طبقات  يف  املُْذه�ب  العقد    -57
ال�سافعي، ال�سه�ري بابن امللقن )ت/804ه�(، حققه وعلق عليه: اأمين ن�رش االأزه�ري، �سيد مه�نى، دار 

الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1417ه�/1997م.
العني: الأبي عبدالرحمن اخلليل بن اأحمد الفراه�يدي )ت/175ه�(، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت،    -58

ط1، 1421ه�/2001م.
القاري  اله�روي  �س�����لطان بن حممد  اأبو احل�س���ن علي بن  الدين  النقاي��ة: نور  العناية ب�رشح  فتح باب    -59
)ت/1014ه�(، اعتنى به: حممد نزار متيم، ه�يثم نزار متيم، �رشكة دار االأرقم بن اأبي االأرقم، بريوت، 

ط1، 1418ه�/1997م.
الفقه النافع: نا�رش الدين اأبو القا�سم حممد بن يو�سف احل�سني ال�سمرقندي )ت/556ه�(، حتقيق: د.    -60

اإبراهـيم بن حممد بن اإبراهـيم العبود، مكتبة العبيكان، الريا�ض، ط1، 1421ه�/2000م.
حتقيق  مكتب  حتقيق:  )ت/817ه���(،  الفريوزاآبادي  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  املحيط:  القامو�ض    -61

الرتاث يف موؤ�س�سة الر�سالة، ن�رش: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط2، 1407ه�.
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قوانني االأحكام ال�رشعية وم�سائل الفروع الفقهية على مذه�ب اإمام املدينة: الأبي القا�سم حممد بن اأحمد    -62
بن جزَي الكلبي، ال�سه�ري بابن جزي )ت/741ه��( �سبطه و�سححه: حممد اأمني ال�سناوي، دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط1، 1418ه� / 1998م.
الكايف: موفق الدين اأبو حممد عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي )ت/620ه�(، حتقيق: د.    -63
عبداهلل بن عبد املح�سن الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�سات العربية االإ�سالمية بدار ه�جر، 

دار هـجر، م�رش، ط1، 1417ه�/1997م.
اأمني  حممد  حتقيق:  )ت/1051ه����(،  البه�وتي  يون�ض  بن  من�سور  االإقناع:  منت  عن  القناع  ك�ساف    -64

ال�سناوي، دار عامل الكتب، بريوت، ط1، 1417ه� / 1997م.
البعلي  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  املخت�رشات:  اأخ�رش  ل�رشح  املزه�رات  والريا�ض  رات  املُ��َخ��درَّ ك�سف    -65
ط1،  بــريوت،  الإ�سالمية،  الب�سائر  دار  العجمي،  نا�رش  بن  حممد  حتقيق:  )ت/1192هــــ(،  احلنبلي 

1423ه�/2002م.
كفاية االأخيار يف حل غاية االخت�سار: تقي الدين اأبو بكر بن حممد احل�سيني احل�سني )ت/829ه�(،    -66
مكة  التجارية،  املكتبة  بريوت،  اخلري،  دار  �سليمان،  وه�بي  حممد  جي،  بلط  احلميد  عبد  علي  حتقيق: 

املكرمة، ط1، 1412ه� / 1991م.
كفاية املحتاج ملعرفة من لي�ض يف الديباج: اأحمد بابا التنبكتي )ت/1036ه�(، �سبط الن�ض وعلق عليه:    -67

اأبو يحيى عبداهلل الكندري، دار ابن حزم، بريوت، ط1، 1422ه�/2002م.
الكفوي  احل�سيني  مو�سى  بن  اأيوب  البقاء  اأبو  اللغوي�ة:  والف��روق  امل�سطلح�ات  يف  معج�م  الكلي�ات،    -68
)ت/1094هـ(، حتقيق: د. عدنان دروي�ض، حممد امل�رشي، موؤ�س�سة الر�سالة، ط2، 1413ه�/1993م.
اللباب يف �رشح الكتاب: عبد الغني بن طالب بن حمادة الدم�سقي احلنفي الغنيمي، ال�سه�ري بامليداين    -69
دار  امله�دي،  ال��رزاق  عبد  اللباب«:  اأحاديث  بتخريج  االألباب  اأويل  »تثبيت  ومعه:  )ت/1298ه���(، 

الكتاب العربي، ط3، 1418ه�/1997م.
ل�سان العرب: حممد بن مكرم بن علي بن اأحمد االأن�ساري، ال�سه�ري بابن َمْنُظور )ت/711ه��(، اعتنى    -70
بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  العبيدي،  ال�سادق  حممد  الوه�اب،  عبد  حممد  اأمني  بت�سحيحه: 

موؤ�س�سة التاريخ العربي، بريوت، ط1، 1416ه� / 1995م.
املبدع �رشح املقنع: الأبي اإ�سحاق بره�ان الدين اإبراه�يم بن حممد بن حممد بن مفلح بن حممد القد�سي    -71

ال�ساحلي، ال�سه�ري بابن مفلح )ت/884هـ(، دار عامل الكتب، الريا�ض، د.ط، 1423ه�/2003م.
املعرفة،  دار  ال�رشخ�سي احلنفي )ت/490ه�(،  �سهـل  اأبي  بن  اأحمد  بن  الأئمة حممد  �سم�ض  املب�سوط:    -72
بريوت، د. ط، 1414ه� /1993م.ن�سخة اأخرى: حتقيق: حممد ح�سن حممد ح�سن اإ�سماعيل ال�سافعي، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1421ه�/2001م.
املجموع �رشح امله�ذب: الأبي زكريا حميي الدين يحيى بن �رشف النووي )ت/676ه�(، حققه وعلق    -73

عليه واأكمله: حممد جنيب املطيعي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1، 1422ه� /2001م.
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قا�سم  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  وترتيب:  جمع  تيمية:  بن  اأحمد  االإ�سالم  �سيخ  فتاوى  جمموع    -74
العا�سمي النجدي )ت/1392هـ(، و�ساعده ابنه: حممد، دار عامل الكتب، الريا�ض، د. ط، 1412ه� 

/ 1991م.
املحلى باالآثار: الأبي حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم االأندل�سي، ال�سه�ري بابن حزم )ت/456ه�(،    -75

حتقيق: د. عبد الغفار �سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بريوت، د. ط، د. ت.
مبركز  واالإع��داد  التحقيق  مت  )ت/683ه���(،  املو�سلي  مودود  بن  حممود  بن  عبداهلل  للفتوي:  املختار    -76
البحوث والدرا�سات االإ�سالمية مبكتبة نزار م�سطفى الباز، ن�رش: مكتبة نزار م�سطفى الباز، مكة املكرمة، 

ط1، 1418ه�/1997م.
املدينة املنورة )�سل�سلة هذه بالدنا(: حممد �سالح البليه�سي، ط1، الريا�ض، دت، دن.   -77

امل�ستدرك على ال�سحيحني: الأبي عبداهلل حممد بن عبداهلل الني�سابوري، ال�سه�ري باحلاكم )ت/405ه�(،    -78
دار  )ت/748ه���(،  الذه�بي  عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  الدين  �سم�ض  امل�ستدرك«:  »تلخي�ض  وبذيله: 

املعرفة، بريوت، د. ط، د. ت.
امل�سباح املنري: اأحمد بن حممد الفيومي )ت/770هـ(، مكتبة لبنان، د.ط، 1407ه�/ 1987م.   -79

امل�سنف يف االأحاديث واالآثار: الأبي بكر عبداهلل بن حممد بن اإبراه�يم بن اأبي �سيبة الكويف، ال�سهري بابن    -80
تقدمي ف�سيلة  اللحيدان،  اإبراه�يم  بن  بن عبداهلل اجلمعة، حممد  �سيبة )ت/235ه�(، حتقيق: حمد  اأبي 

ال�سيخ/ �سعد بن عبداهلل ال حميد، مكتبة الر�سد، الريا�ض، ط1، 1425ه�/2004م.
بن  ال�سنعاين )ت/211ه��(، ومعه: »كتاب اجلامع«: معمر  الرزاق بن ه�مام  بكر عبد  الأبي  امل�سنف:    -81
اأحاديثه  وتخريج  ن�سو�سه  بتحقيق  عني  ال�سنعاين،  الرزاق  عبد  رواية:  )ت/153ه���(،  االأزدي  را�سد 

والتعليق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي، توزيع املكتب الإ�سالمي، ط2، 1403ه� / 1983م.
املطلع على اأبواب املقنع: �سم�ض الدين اأبو عبداهلل حممد بن اأبي الفتح البعلي احلنبلي )ت/709ه�(،    -82

املكتب الإ�سالمي، بريوت، د.ط، 1401ه�.
الر�سالة،  موؤ�س�سة  )ت/1408ه���(،  كحالة  ر�سا  عمر  العربية:  الكتب  م�سنفي  تراجم  املوؤلفني  معجم    -83

بريوت، ط1، 1414ه�/1993م.
ح�سن  اأحمد  م�سطفى،  اإبراه�يم  باإخراجه:  قام  مب�رش،  العربية  اللغة  جممع  اإ�سدار  الو�سيط:  املعجم    -84

الزيات، حامد عبد القادر، حممد علي النجار، املكتبة الإ�سالمية، تركيا، ط2، د. ت.
معجم لغة الفقهاء: و�سعه اأ.د: حممد روا�ض قلعة جي، د. حامد �سادق قنيبي، اأ.قطب م�سطفى �سانو،    -85

دار النفائ�ض، الأردن ـ عمان، ط 2، 1427ه� /2006م.
معجم معامل احلجاز: عاتق بن غيث البالدي، دار مكة، مكة، ط1، )1398ه�/1978م(.   -86

اخلطيب  ال�رشبيني  اأحمد  بن  الدين حممد  �سم�ض  املنه�اج:  األفاظ  معاين  معرفة  اإلى  املحتاج  مغني    -87
 / ه�   1418 ط1،  الريا�ض،  املوؤيد،  دار  توزيع  عيتاين،  خليل  حممد  به:  اعتنى  ـــ(،  )ت/977ه

1997م.
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املغني: الأبي حممد عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي، ال�سه�ري بابن قدامة )ت/620ه�(،    -88
حتقيق: د. عبداهلل بن عبد املح�سن الرتكي، د. عبد الفتاح حممد احللو، دار عامل الكتب، الريا�ض، ط3، 

1417ه� / 1997م.
املق�سد االأر�سد يف ذكر اأ�سحاب االإمام اأحمد: الأبي اإ�سحاق بره�ان الدين اإبراه�يم بن حممد بن حممد    -89
بن مفلح بن حممد املقد�سي ال�ساحلي، ال�سه�ري بابن مفلح )ت/884ه�(، حتقيق وتعليق: د. عبد الرحمن 

بن �سليمان العثيمني، مكتبة الر�سد، الريا�ض، ط1، 1410ه�/1990م.
مكة املكرمة )تاريخ ومعامل(: اإعداد/ حممود حممد حمو، مكة املكرمة، ط2، )1431ه�(.   -90

املنجى  بابن  ال�سه�ري  التنوخي احلنبلي،  اأ�سعد  بن  بن عثمان  املنجى  الدين  املقنع: زين  املمتع يف �رشح    -91
)ت/695ه�(، درا�سة وحتقيق: د. عبد امللك بن عبداهلل بن ده�ي�ض، دار خ�رش، بريوت، مكتبة ومطبعة 

النهـ�سة احلديثة، مكة املكرمة، ط1، 1418ه� / 1997م.
مناهج البحث: غازي ح�سني عناية، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، الإ�سكندرية، ط1، )1404ه�(.   -92

بعلي�ض  ال�سه�ري  علي�ض،  بن حممد  اأحمد  بن  العالم�ة خلي�ل: حممد  اجللي�ل �رشح على خمت��رش  ِمَن�ح    -93
عبداجلليل  و�سححه:  �سبطه  للموؤلف،  اجلليل«  ِمَنح  »ت�سه�يل  من  تعليقات  مع  )ت/1299ه�����(، 

عبدال�سالم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1424ه�/2003م.
املنه�اج �رشح �سحيح م�سلم بن احلجاج: الأبي زكريا حميي الدين يحيى بن �رشف النووي )ت/676ه�(،    -94

حتقيق: خليل ماأمون �سيحا، دار املعرفة، بريوت، ط 3، 1417ه� / 1996م.
املغربي،  الرحمن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  عبداهلل  الأب��ي  خليل:  خمت�رش  ل�رشح  اجلليل  مواه�ب    -95
عبداهلل  الأبي  خليل«:  ملخت�رش  واالإكليل  »التاج  وبه�ام�سه:  )ت/954ه���(،  الرعيني  باحلطاب  ال�سه�ري 
ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عمريات،  زكريا  حتقيق:  )ت/897هـــ(،  املواق  يو�سف  بن  حممد 

1416ه�/1995م.
نزه�ة االأَلَباء يف طبقات االأُدباء: الأبي الربكات كمال الدين عبد الرحمن بن حممد االأنباري )ت/577ه�(،    -96
اأخرى:  ن�سخة  �سيدا، ط1، 1424ه���/2003م.  الع�رشية،  املكتبة  اإبراهـيم،  الف�سل  اأبو  حتقيق: حممد 
الكويت، ط1،  الإ�سالمي،  الرتاث  اإحياء  حتقيق: حممد امل�رشي، مركز املخطوطات والرتاث، جمعية 

1407ه�/1987م.
نه�اية املحتاج اإلى �رشح املنه�اج: حممد بن اأبي العبا�ض اأحمد بن حمزة الرملي، ال�سه�ري بال�سافعي ال�سغري    -97
)ت/1004ه�(، ومعه: اأ-حا�سية اأبي ال�سياء نور الدين علي بن علي ال�سربامل�سي القاه�ري )ت/1087ه�(.ب 
موؤ�س�سة  الر�سيدي )ت/1096ه���(،  باملغربي  ال�سه�ري  اأحمد،  بن  بن حممد  بن عبدالرزاق  اأحمد  حا�سية   –

التاريخ العربي، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1، 1412ه�/1992م.
النه�اية يف غريب احلديث واالأثر: ملجد الدين اأبي ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري، ال�سه�ري بابن    -98
ابن  دار  االأث��ري،  احللبي  احلميد  عبد  بن  علي  بن  ح�سن  بن  علي  عليه:  اأ�رشف  )ت/606ه���(،  االأثري 

اجلوزي، الدمام، ط1، )1421ه��(.
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الو�سيط يف املذه�ب: حجة االإ�سالم حممد بن حممد بن حممد الغزايل )ت/505ه�(، وبه�ام�سه: اأ-    -99
التنقيح يف �رشح الو�سيط: الأبي زكريا حميي الدين يحيى بن �رشف النووي )ت/676ه�(، ب- �رشح 
الو�سيط: موفق  ال�سالح )ت/643ه�(، ج- �رشح م�سكالت  بن  الأبي عمرو عثمان  الو�سيط:  م�سكل 
الدين حمزة بن يو�سف احلموي )ت/670ه�(، د- تعليقة موجزة على الو�سيط: �سه�اب الدين اإبراه�يم 
بن عبداهلل ال�سافعي، ال�سه�ري بابن اأبي الدم )ت/642ه�(؛ حققه�ا وعلق عليه�ا: اأحمد حممود اإبراه�يم، 

دار ال�سالم، م�رش، ط1، )1417ه�/1997م(.

ثانيًا: الدوريات.
جريدة عكاظ: العدد )17206(، بتاريخ )1434/11/29ه�(.• 
�سنة •  الثاين(،  االأول-ربيع  )حمرم-�سفر-ربيع  بتاريخ:   ،)5( العدد:  االإ�سالمية:  البحوث  جملة 

)1400ه�(.

ثالثًا: املواقع الإلكرتونية.
موقع ال�سيخ/عبدامللك بن دهي�ض على ال�سبكة العاملية للمعلومات )االإنرتنت(:• 

www.bin-dehaish.com         
 •www.assakina.com :)موقع حملة ال�سكينة على ال�سبكة العاملية للمعلومات )االإنرتنت
 •makkah.org.sa :)موقع م�رشوع تعظيم البلد احلرام على ال�سبكة العاملية للمعلومات )االإنرتنت


