
الصدُّ واإلخراُج 

��ی ��س�د
إ
ل� م�ح�����س�ب ا

)... َوَصدٌّ َعن َسبيل ِ ٱهلِل َوُكْفٌر ِبِه َوٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَرام ِ َوإْخَراُج أْهِلِه ِمْنُه َأْكَبُر 
ِعنَدٱهلِل(

هذا جزٌء من اآلية املباركة التالية:
ْهِر ٱْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر ... . َوٱْلِفْتَنُة َأْكَبُر  )َيْسَأُلوَنَك َعِن ٱلشَّ
ِمَن ٱْلَقْتِل َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّٰى َيُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإن اْسَتَطاُعوْا َوَمن َيْرَتِدْد 

َوٱآلِخَرِة  ْنَيا  ٱلدُّ ِفي  َأْعَماُلُهْم  َحِبَطْت  ِئَك  َفُأولـٰ َكاِفٌر  َوُهَو  َفَيُمْت  ِديِنِه  َعن  ِمْنُكْم 

ِئَك َأْصَحاُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن(.))) َوُأولـٰ

الوقوف عند املسجد احلرام، وبالذات عند فقريت الصدِّ عنه وإخراج أهله 
منه، هو ما أمتنى التوفيق فيه يف املقالة هذه. وبدايًة هناك:

1 . البقرة: 217. 
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أواًل: أمران حمرمان:
الزمان: الشهر احلرام. 

َماٰوِت  ُهوِر ِعنَد ٱهلِل ٱْثَنا َعَشَر َشْهرًا ِفي ِكَتاِب ٱهلِل َيْوَم َخَلَق ٱلسَّ َة ٱلشُّ )ِإنَّ ِعدَّ
َوَقاِتُلوْا  َأْنُفَسُكْم  ِفيِهنَّ  َتْظِلُموْا  َفاَل  ٱْلَقيُِّم  يُن  ٱلدِّ ٰذِلَك  ُحُرٌم  َأْرَبَعٌة  ِمْنَهآ  َوٱأَلْرَض 

ٱْلُمْشِرِكيَن َكآفًَّة َكَما ُيَقاِتُلوَنُكْم َكآفًَّة َوٱْعَلُمۤوْا َأنَّ ٱهلَل َمَع ٱْلُمتَِّقيَن(.)))

فاألشهر احلرم األربعة: ثالثة متتابعة هي ذو القعدة وذو احلجة واملحرم، 
ويبدو أهّنا حرمت تسهياًل للحجيج وأمانًا هلم، حتى يؤدوا مناسكهم يف أجواء 
ساملة آمنة تطمئن فيها قلوهبم، فليس فيها غزو وال عدوان وال جتاوز أو اعتداء 
أو أذى.. وقد رّصح ابن عاشور بأنَّ حرمتها جاءت لوقوع احلج فيها ذهابًا 

ورجوعًا وأداًء ..
وأنَّ اآلية دليل عىل حتريم القتال يف األشهر احُلرم، وتقرير ملا لتلك األشهر 
من احلرمة التي جعلها اهلل هلا منذ زمن قديم، لعله من عهد إبراهيم7 فإن 

ته. حرمة الزمان تقتيض ترك اإلثم يف ُمدَّ
وهذه األشهر هي زمن للحج ومقدماته وخوامته وللعمرة كذلك، فلو مل 
حيرم القتال يف خالهلا لتعطل احلج والعمرة، ولذلك أقرها اإلسالم أيام كان 
يف بالد العرب مرشكون؛ لفائدة املسلمني وفائدة احلج، قال تعاىل: )َجَعَل اهلُل 

ْهَر اْلَحَراَم...(.))) اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت اْلَحَراَم ِقَيامًا ِللنَّاِس َوالشَّ

مته  وشهر واحد مفرد وهو رجب وكان يف اجلاهلية شهر العمرة وقد حرَّ
مرض كلها؛ ولذلك يقال له: َرجُب مرض. فاآلية قررت حرمة القتال يف األشهر 
العمرة أكثرها يف رجب، هذا ما  إذ  احلرم حلكمة تأمني سبل احلج والعمرة، 

1 . التوبة: 36.

2 . املائدة: 97.
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ذكره ابن عاشور أيضًا.)))
ومعنى احلرم: أن املعصية فيها أشد عقابًا، والطاعة فيها أكثر ثوابًا، والعرب 

كانوا يعظموهنا جدًا حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه مل يتعرض له.)))
املكان  وأيضًا  احلرم،  احلرام كاألشهر  الزمان  يشمل  للحرمة  املعنى  وهذا 

احلرام كاملسجد احلرام.
و املقطع القرآين أعاله، ووفقًا لسبب النزول، يتحدث عن: 

الزمان: هو شهر رجب، وهو واحد من األشهر األربعة املحرمة.

املكان: املسجد احلرام
البيت  أو  البيت،  عديدة:  أخرى  أسامء  وله  احلرام،  املسجد  هو  املكان: 
احلرام، أو الكعبة، أو البيت املعمور، و العتيق، و البلد .. وهو ما رصحت به 

آيات قرآنية كريمة، منها:

 البيت:
)َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ِللنَّاِس َوَأْمنًا...(.)))

)َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوِإْسَماِعيُل ...(.))) 
ْهَر اْلَحَراَم...(.))) )َجَعَل اهلُل اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت اْلَحَراَم ِقَيامًا ِللنَّاِس َوالشَّ

ففي هذا قوام ملصاحلهم دينًا ودنيًا ...
ويف آيات غريها.

1 . ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير، اآلية: 217 البقرة.
2 . تفسري مفاتيح الغيب للرازي، اآلية: 36 التوبة. 

3. البقرة: 125.
4 . البقرة: 127.

5 . املائدة: 97.



130

39
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

. ـ
هـ 

14
34

رة 
آلخ

ى ا
ماد

 ج
م ـ

حر
م

البيت العتيق:
ِفيَها  َلُكْم  ٭  ٱْلَعِتيِق  ِبٱْلَبْيِت  ُفوْا  وَّ َوْلَيطَّ ُنُذوَرُهْم  َوْلُيوُفوْا  َتَفَثُهْم  ْلَيْقُضوْا  )ُثمَّ 

َمَناِفُع ِإَلٰى َأَجٍل مَُّسمًّى ُثمَّ َمِحلَُّهآ ِإَلى ٱْلَبْيِت ٱْلَعِتيِق(.)))

البيت املعمور:
)َوٱْلَبْيِت ٱْلَمْعُموِر(.)))

البلد:
)َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمنًا ...(.)))

وثانياً:
إنَّ هذه احلرمة مكانًا وزمانًا تعطل يف حالة انتهاكها، صحيح أّن القتاَل يف 
القتال  ذلك  أن  أمٌر خطرٌي، وصحيح  وانتهاكه  احلرام حمظور وحمرٌم،  املسجد 
حمرٌم وكبرٌي يف هذه األشهر، لكن هناك أربعة أمور ارتكبت من قبل املرشكني 

هي أعظم عند اهلل تعاىل من حرمة القتال يف الشهر احلرام، وهي:
ـ الصدُّ عن سبيل اهلل تعالي.

ـ الكفُر به.
ـ الصدُّ عن المسجد الحرام.

ـ إخراُج أهله منه.
فهذه األربعة هي األكرب عند اهلل . 

والذي يبدو أنَّ هذه ذكرت أفعااًل خطريًة ارتكبها املرشكون يف مكة، ُتنهي 

1 . احلج: 29، 33. 
2 . الطور: 4.

3 . البقرة: 126.
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احلرمة للمكان احلرام وللزمان احلرم. وإال فإنَّ ما فعلوه كثرٌي من تعذيب ٍ وقتل ٍ 
وترشيد ٍ وسلب ٍ لألموال، وانتهاك ٍ حلرمات املؤمنني... والذي يفعل كلَّ هذا 
ليس من حّقه أن يعرتض عىل قتال ٍ قد يكون حدث يف شهر حرام، أو يف مكان 
حرام؛ فالصدُّ عن سبيل اهلل والكفر باهلل وإخراج أهل املسجد احلرام من احلرم 

أكرُب عند اهلل، والرشك والكفر أعظُم، )َوٱْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن ٱْلَقْتِل(.

وأما ثالثاً:
فكلُّ ما أريده من هذا املقطع القرآين، الذي يتوفر عىل أمور، هو الوقوف 
عند أمرين منها خيّصان املسجد احلرام، واملتمثلني بعملني أوقعهام مرشكو مكة 
واقرتفتهام أيدهيم ضدَّ هذا املسجد املبارك، والذي يمتلك قدسّيًة كبريًة، ودورًا 
عظياًم يف حياة املسلمني الدينية والدنيوية، عرب صّد الناس عنه، وعرب إخراج 
أهله منه، وقد ترتبت عىل َفعَلتِهم هذه عواقُب عديدٌة.. وحيث إنَّ هذا املقطع، 
بن احلرضمي  وقتلهم عمرو  بن جحش  ما حصل لرسية عبداهلل  بسبب  نزل 
وأخذهم أمواهلم وكان ذلك عىل ما قيل يف شهر رجب، وبعد أن راح املرشكون 
التغافل عام  تعمدوا  باألشهر احلرم وقد  القتال  بدأوا  بأهنم  املسلمني  يتهمون 
فعلوه من جرائم بعضه أعظم مما عريوا به املسلمني، كام يف قوله تعاىل: )َوَصدٌّ 
َعْن َسِبيِل اهلِل( أي: صّد املرشكني ملن يريد اإليامن باهلل وبرسوله وفتنتهم ملن 

والبلد  احلرام  الشهر  احلاصل يف  دينهم وكفرهم  رّدهم عن  آمن وسعيهم يف 
احلرام الذي هو بمجرده كاٍف يف الرشِّ والرضر وانتهاك احلرمات، فكيف وقد 

كان يف شهر ٍ حرام ٍ وبلد ٍ حرام ٍ؟!
وأصحابه   9 النبيُّ وهم  احلرام  املسجد  أهل  أي:  َأْهِلِه(  )َوِإْخَراُج 
املرشكني  من  غريهم  وليس  احلقيقة  عىل  املسجد  ُعاّمُر  وهم  به،  األحقُّ  فهم 
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أفعاهلم  من  واحدة  فكل  إليه  الوصول  من  ومنعوهم  )ِمْنُه(  فأخرجوهم 
ِ ( يف الشهر احلرام والذي راحوا يعيبونه عىل بعض  هذه هي )أْكَبُر ِمَن اْلَقْتل 
الذي  اليومي  سلوَكهم  وغدت  فيهم،  كلها  اجتمعت  وقد  فكيف  املسلمني، 

يامرسونه ضّد املؤمنني برسالة اهلل تعاىل ورسوله9؟! 

سبب النزول:
وهو  البيان،  جممع  يف  الطربيس  الشيخ  ذكر  فقد  النزول،  سبب  عن  أما 
يتعرض لتفسري هذه اآلية 217 من سورة البقرة التايل: »قال املفرسون: بعث 
ر عليهم عبداهلل بن جحش األسدي، وهو  رسول اهلل رسّية من املسلمني، وأمَّ
9، وذلك قبل قتال بدر بشهرين عىل رأس سبعة عرش شهرًا  ابن عّمة النبيِّ
من مقدمه املدينة، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة، فوجدوا هبا عمرو بن احلرضمي 
يف عري جتارة لقريش يف آخر يوم من مجادى اآلخرة، وكانوا يرون أنه من مجادى 
قائل منهم: هذه غرة من عدو وُغْنم  فقال  املسلمون،  وهو رجب، فاختصم 
منهم:  قائل  أم ال؟! وقال  اليوم  احلرام هذا  الشهر  أمن  ندري  رزقتموه، وال 
ال نعلم هذا اليوم إال من الشهر احلرام، وال نرى أن تستحلوه لطَمع أشفيتم 
عليه )أي أرشفتم عليه(، فغلب عىل األمر الذي يريدون عرض احلياة الدنيا، 
فشدوا عىل ابن احلرضمي، فقتلوه وغنموه عريه، فبلغ ذلك كفار قريش، وكان 
ابن احلرضمي أول قتيل قتل بني املرشكني واملسلمني، وذلك أول يفء أصابه 
أحَيّل  فقالوا:   9 النبيِّ عىل  قدموا  حتى  قريش  كفار  وفُد  فركب  املسلمون، 

القتال يف الشهر احلرام ؟! فأنزل اهلل هذه اآلية«.
فيه  القتال  منهم  وقع  الذي  اليوم  هذا  أن  ظنوا  املسلمني  أن  يظهر  فالذي 
هلم  تبني  بعدما  فعلوه  ما  عىل  ندموا  لذلك  اآلخرة؛  مجادى  من  يوم  آخر  هو 
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خطؤهم، حيث سقط يف أيدهيم، وظنوا أهنم هلكوا حتى أنزل اهلل تعاىل هذه 
اآلية، التي يمكن استفادة براءهتم منها، بعد أن وجد املرشكون فيام حدث يف 
رسية نخلة فرصة الهتام املسلمني بأهنم قد انتهكوا حرمة الشهر احلرام.. فقد 
رصحت اآلية بأن القتال يف الشهر احلرام إثم كبري، ولكن ما عليه املرشكون 
أكرب وأعظم؛ فهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء، بإخراج أهله منه؛ وهم 
من صدَّ عن سبيل اهلل والبيت احلرام، ولذلك كان عىل املسلمني أن يقاتلوهم 

يف أي مكان وزمان.
إنَّ مرشكي مكة مل يكتفوا بأن يكون كفرهم ورشكهم نظريًا أو عقيدًة جمردًة 
عن الفعل، بل راحوا حيولونه إىل سلوٍك فعيلٍّ هلم، يامرسونه مع من خيتلفون 
عدوان  إىل  ورشكهم  كفرهم  حّولوا  بأن  والسلوك،  والرأي  بالعقيدة  معهم 
املسجد  بشكل عام، وعن  اهلل  الصدَّ عن سبيل  فاختذوا  بغيض وعمل يسٍء، 
احلرام بشكل خاص ديدهَنم وعمَلهم الدائب واملستمر؛ هذا ما نجده يف التعبري 
القرآين، فكلمة »كفروا« يف اآلية:24 احلج: )إن الذين كفروا( جاءت بصيغة 
اْلَحَراِم(،  َواْلَمْسِجِد  اهلِل  َسِبيِل  َعْن  وَن  )َوَيُصدُّ بينام كلمة »يصدون«  املايض، 
و يف اآلية:34 األنفال، وهكذا يف آيات أخرى: 45 ،47 األنفال و34 التوبة 
وَن َعْن َسِبيِل اهلِل( جـــاءت بصيغة املضارع،  و19 هود و3 إبراهيم؛ )َوَيُصدُّ
عن  الصد  أما  به،  متسكوا  واحد،  قرار  فالكفر  واملستقبل،  احلال  عىل  الدالة 

سبيل اهلل، وعن املسجد احلرام، فهو عمل يتصف باالستمرارية والدوام...
بصيغة املضارع للداللة عىل تكرر  )يصدون(  يقول ابن عاشور:))) وجاء 
ذلك منهم وأنه دأهبم سواء فيه أهل مكة وغريهم؛ ألن البقية ظاَهُروهم عىل 
فألّن  كفروا(  الذين  )إن  قوله:  يف  املايض  صيغة  أما  ووافقوهم.  الصد  ذلك 

1 . التحرير والتنوير: اآلية 25 احلج.
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ذلك الفعل صار كاللقب هلم مثل قوله: )إن اهلل يدخل الذين آمنوا...(.)))
وأيضًا عن هذه اآلية وما جاء فيها يقول ابن عاشور:

َأْكَبُر  ِمْنُه  أْهِلِه  َوإْخَراُج  ٱْلَحَرام ِ  َوٱْلَمْسِجِد  ِبِه  َوُكْفٌر  ٱهلِل  َسبيل ِ  َعن  )َوَصدٌّ 
ِعنَد ٱهلِل َوٱْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن ٱْلَقْتِل(.

تهم بتقرير حرمة األشهر  »إنحاء عىل املرشكني وإظهار لظلمهم بعد أن بكَّ
احلرم الدال عىل أن ما وقع من أهل الرسية من قتل رجل فيه كان عن خطإ يف 
استعظموا  املرشكني  فإن  العدو،  لقتال  بالنسبة  احلرمة  سقوط  ظن  أو  الشهر 
فعاًل واستنكروه وهم يأتون ما هو أفظع منه، ذلك أن حتريم القتال يف الشهر 
احلرام ليس لذات األشهر؛ ألن الزمان ال حرمة له يف ذاته، وإنام حرمته حتصل 
األشهر  وحرمة  فيه،  حتصل  حلوادث  تبع  فحرمته  حرمة،  ذا  إياه  اهلل  بجعل 
احلرم ملراعاة تأمني سبيل احلج والعمرة ومقدماهتام ولواحقهام فيها، فال جرم 
أن الذين استعظموا حصول القتل يف الشهر احلرام، واستباحوا حرمات ذاتيَّة 
م ألجل حجها  الكعبة حرامًا، وَحرَّ بصّد املسلمني، وكفروا باهلل الذي جعل 
األشهَر احلرم، وأخرجوا أهل احلرم منه، وآذوهم، ألْحر ِياء بالتحميق واملذمة، 
ألن هاته األشياء املذكورة كلها حمرمة لذاهتا ال تبعًا لغريها. وقد قال احلسن 
البرصي لرجل من أهل العراق جاء يسأله عن دم البعوض إذا أصاب الثوب 
هل ينجسه، وكان ذلك عقب مقتل احلسني بن عيّل ريض اهلل عنهام »عجبًا لكم 

يا أهل العراق تستحلون دم احلسني وتسألون عن دم البعوض؟!«.
إذن ومن خالل ذلك، هناك أمور ذكرها املقطع القرآين، أقف عند أمرين 

منها، ومها:

1 . احلج: 23.
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أواًل: الصدُّ عنه.
ثانياً : إخراج أهله منه.

وقبل ذلك نوجز شيئًا عن املسجد احلرام وأوليائه وأهله، فاملسجد احلرام 
ذكره التنزيل العزيز هبذه التسمية مخس عرشة مرًة، و قد شاءت السامُء له أن حيتلَّ 
قلب مدينة مكة املكرمة، ويكون أول بيت وضع للناس، بقعًة مباركًة، وحرمًا 
َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي  طاهرًا مطهرًا، وقيامًا للناس وهًدى للعاملني... )ِإنَّ َأوَّ
َة ُمَباَركًا َوُهًدى لِّْلَعاَلِميَن(.))) تتوسطه الكعبة املرشفة، قبلة املسلمني أينام  ِبَبكَّ

كانوا، وأن يكون ساحًة ألداء شعائر اهلل تعاىل يف احلج والعمرة. كام أنه ُبني للناس 
مجيعًا، ال لفئة مهام رشفت، وال ألّمة مهام عظمت، يستوي فيه اجلميع: املقيمون 
فيه املالزمون له، والقادمون له من البادية وأطرافها البعيدة، وقد وصف التنزيل 

العزيز الطائفة األوىل بمفردة »العاكف« فيام وصف األخرى بمفردة »الباد«:
)... َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي  َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد ...(.)))

به  أمر  الذي  باحلج  األذان  يشمله  من  لكلِّ  أسس  احلرام  املسجد  أنَّ  كام 
ِمن  َيْأِتيَن  َضاِمٍر  َوَعَلٰى ُكلِّ  ِرَجااًل  َيْأُتوَك  ِبٱْلَحجِّ  ٱلنَّاِس  ِفي  )َوَأذِّن  إبراهيم7 

ُكلِّ َفجٍّ َعمِيٍق(.)))

مكانه  تعاىل  اهلل  بّوأ  أن  بعد  وساجد،  وراكع  وعاكف  طائف  لكل  فهو 
وابنه  وأمره  َشْيئًا(  ِبي  ُتْشِرْك  الَّ  َأن  ٱْلَبْيِت  َمَكاَن  إِلْبَراِهيَم  ْأَنا  َبوَّ )َوِإْذ  خلليله: 

ُجود( . ِع ٱلسُّ
َّ
آِئِفيَن َوٱْلَقآِئِمين َوٱلرُّك  ِللطَّ

َ
ْر َبْيِتي إسامعيل بتطهريه: )َوَطهِّ

ِع 
َّ
اِئِفيَن َوٱْلَعاِكِفيَن َوٱلرُّك  ِللطَّ

َ
) َوَعِهْدَنآ ِإَلٰى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأن َطهَِّرا َبْيِتي

1 . آل عمران: 96. 
2 . احلج: 25. 
3 . احلج: 27. 
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كام أنه تعاىل جعله مثابًة للناس أمنًا وقيامًا ال لطائفة دون آخرى )َوِإْذ َجَعْلَنا 
ٱْلَبْيَت َمَثاَبًة لِّلنَّاِس َوَأْمنًا( فغدا مهوى األفئدة، ال أفئدة أهله املحيطني به، بل 

أفئدة العاملني من أي مكان جاؤوا، ومن أي بقعة قدموا... واآلية واضحة يف هذا: 
)َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن ٱلنَّاِس َتْهِوۤى ِإَلْيِهْم َوٱْرُزْقُهْم مَِّن ٱلثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن(.))) 
)َجَعَل ٱهلُل ٱْلَكْعَبَة ٱْلَبْيَت ٱْلَحَراَم ِقيامًا لِّلنَّاِس(.))) .. وأمر اجلميع باختاذ املقام 
َقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى(. وصار املسجد قبلة للمسلمني أينام  مصىل: )َوٱتَِّخُذوْا ِمن مَّ
َمآءِ َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر  كانوا: )َقْد َنَرٰى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي ٱلسَّ
ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ ٱلَِّذيَن ُأوُتوْا ٱْلِكَتاَب 

ا َيْعَمُلوَن(.))) بِِّهْم َوَما ٱهلُل ِبَغاِفٍل َعمَّ َلَيْعَلُموَن َأنَُّه ٱْلَحقُّ ِمن رَّ

كام أنه احلرام أي املمنوع من فعله، فكان )احلرام( وصفًا للمسجد، فصار 
متجرب  طاغية  كلِّ  عن  احلرام  فهو  وبالتايل  احلرام،  والبيت  احلرام،  املسجد 
الرشك  أن  وبام  فيه،  دور  لظامل  وليس  فيه،  مكان  هلم  ليس  ومتعسف،  وظامل 
ظلم، فاملرشكون ال وظيفة هلم فيه، وليس هلم أن يأمروا وينهوا ويمنعوا عنه.. 
َهِذِه  َربَّ  َأْعُبَد  َأْن  ُأِمْرُت  )ِإنََّمآ  حرامًا:  به  صارت  التي  املكرمة  مكة  وهكذا 

ٱْلَبْلَدِة ٱلَِّذي َحرََّمَها(.)))

آِمنًا(.)))  َحَرمًا  لَُّهْم  ن  ُنَمكِّ )َأَوَلْم  آمنًا:  حرمًا  بسببه  حوله  وما  هو  وصار 

1 . إبراهيم : 37. 
2 . املائدة: 97. 

3 . البقرة: 144. 
4 . النمل: 91. 

5 . القصص: 57. 
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)َأَوَلْم َيَرْوْا َأنَّا َجَعْلَنا َحَرمًا آِمنًا(.)))
فهو هبذا كّله وغريه وضع ورشع للناس مجيعًا، وهو هبذا وبغريه سلب أي 
حقٍّ ملرشكي مكة يف املسجد، وأي اختصاص هلم به دون غريهم وإن بعدوا، 

بل ثّبت السبب الذي يرّبر إدانتهم فمحاسبتهم.
وهنا يذكر ابن عاشور سبب مؤاخذته ملرشكي مكة، وأهّنم ال مزية هلم يف 

وجودهم بمكة.. حيث يقول عن هذا الوصف أّنه جاء:
ما  خالفوا  أهنم  ألجل  عنه؛  بصّدهم  املرشكني  مؤاخذة  عّلة  إىل  »لإليامء 
أراداهلل منه، فإنه جعله للناس كلهم يستوي يف أحقية التعّبد به العاكُف فيه، أي 
املستقّر يف املسجد، والبادي، أي البعيد عنه إذا دخله. واملراد بالعاكف: املالزم 
له يف أحوال كثرية، وهو كناية عن الساكن بمكة؛ ألّن الساكن بمكة يعكف 
املسجد  يف  العكوف  فأطلق  بالباِدي،  مقابلته  بدليل  احلرام،  املسجد  يف  كثريًا 
عىل سكنى مكة جمازًا بعالقة اللزوم العريف. ويف ذكر العكوف تعريض بأهنم 
ال يستحقون بسكنى مكة مزية عىل غريهم، وبأهنم حني يمنعون اخلارجني عن 

مكة من الدخول للكعبة قد ظلموهم باستئثارهم بمكة«.)))
ويبدو أنَّ التعبري باملسجد احلرام أو بالبيت احلرام أو بالكعبة ُيراد منه مجيع 
بمساحته  البيت  أو  املسجد  وال  املنظور،  البناء  الكعبة  خصوص  ال  احلرم، 

املحيطة ببنية الكعبة، بل األوسع من ذلك، وقد حدَّ باملواقيت املعروفة...
هذا، وأن هلم كام يبدو أقوااًل يف تعيني املراد منه، كام رصح به العديد من املفرسين..

 فمن يذهب إىل أنه ال فقط املسجد املعروف بحدوده، بل املراد به مكة.
وهناك من يذهب إىل أنه جمموع مساحة احلرم.

1 . العنكبوت 67.
2 . التحرير والتنوير: اآلية.
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كله م احلرم  أن  ورد  فقد  بالكعبة.  املحيط  املبارك  املسجد  خصوص  أوهو 

مسجد، فعن عطا: أن املراد باملسجد احلرام احلرم. واحلرم كله مسجد وقبلة.
واملسجد احلرام يف االصطالح كام قال النووي قد يراد به الكعبة فقط   وقد 
يراد به املسجد حوهلا معها   وقد يراد به مّكة كلها مع احلرم حوهلا   وقد جاءت 

نصوص الرشع هبذه األقسام ...  
ويقول ابن عاشور: واملسجد احلرام املسجد املعهود عند املسلمني، واحلرام 
فإن  وحرمة،  تعظيم  منع  املمنوع  أي  املمنوع.  هو  للمسجد  وصفًا  املجعول 
مادة التحريم تؤذن بتجنب اليشء فيفهم التجنب يف كل مقام بام يناسبه. وقد 
اشتهر عند العرب وصف مكة بالبلد احلرام أي املمنوع عن اجلبابرة والظلمة 
)...ِعْنَد  إبراهيم7:  عن  حكاية  تعاىل  قوله  يف  باملحرم  ووصف  واملعتدين 
ْن  ُنَمكِّ )َأَوَلْم  أي املعظم املحرتم وسمي احلرم قال تعاىل:  اْلُمَحرَِّم...(.)))  َبْيِتَك 

َلُهْم َحَرمًا آِمنًا(.)))ٌٌ

فوصف الكعبة بالبيت احلرام وحرم مكة باحلرم أوصاف قديمة شائعة عند 
العرب، فأما اسم املسجد احلرام فهو من األلقاب القرآنية جعل علاًم عىل حريم 
الكعبة املحيط هبا وهو حمل الطواف واالعتكاف ومل يكن يعرف باملسجد يف 
زمن اجلاهلية إذ مل تكن هلم صالة ذات سجود واملسجد مكان السجود فاسم 
املسجد احلرام علم بالغلبة عىل املساحة املحصورة املحيطة بالكعبة وهلا أبواب 
منها باب الصفا وباب بني شيبة وملا أطلق هذا العلم عىل ما أحاط بالكعبة مل 
األسامء  احلرام من  فاملسجد  منه  املراد  املسلمني وغريهم يف  من  الناس  يرتدد 

اإلسالمية قبل اهلجرة وقد ورد ذكره يف سورة اإلرساء وهي مكية.

1 . إبراهيم: 37.
2 . القصص: 57.
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األخبار  الستفاضة  الكعبة،  هنا  احلرام  باملسجد  املراد  أن  عىل  واجلمهور 
يستقبل  أن  أمر  الكعبة، وأن رسول اهلل9  إىل  القبلة رصفت  بأن  الصحيحة 
العريب:  ابن  القبلة، قال  الفتح، وقال: هذه  الكعبة يوم  الكعبة، وأنه صىل إىل 
»َوَذَكَر املسجد احلرام واملراد به البيت، ألن العرب تعرب عن البيت بام جياوره 
واملسجد  املسجد،  ألهل  قبلة  البيت  عباس:  ابن  وعن  عليه«.  يشتمل  بام  أو 
قبلة ألهل احلرم، واحلرم قبلة ألهل املرشق واملغرب. قال الفخر: وهذا قول 

مالك، وأقول: ال يعرف هذا عن مالك يف كتب مذهبه.))) 
زمن  ف  مكة  أهل  بيوت  معظم  يضمُّ  كان  احلرام  املسجد  وأن  هذا 
الرسول9. وأن معظم مدينة مكة املكرمة القديمة تعدُّ ضمن املسجد احلرام. 

ولو قدر للحرم املكي االتساع، فقد يصل حدود املشاعر املقدسة ف مكة.
إذن فأهل مكة ماداموا مرشكني، فهم ليسوا أهاًل للمسجد احلرام، وليسوا 
أولياءه، وماداموا ال يؤمنون بربِّ هذا البيت، وبام أراده اهلل تعاىل منهم عقيدًة 
فأهل  عنوان،  بأي  احلرام  البيت  إىل  ُينسبوا  أن  يستحقون  ال  فهم  ورشيعًة، 
املسجد هم أولئك الذين وردت هبم تلك اآليات، وأما أولياؤه فهم كلُّ من 
وَن َعِن ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم َوَما  َبُهُم ٱهلُل َوُهْم َيُصدُّ يتصف بالتقوى: )َوَما َلُهْم َأالَّ ُيَعذِّ

ِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن(.))) َكاُنۤوْا َأْوِلَيآَءُه ِإْن َأْوِلَيآُؤُه ِإالَّ ٱْلُمتَُّقوَن َوَلـٰ

أهله  وهم  باملسجد  الناس  أحق  فهو  تعاىل  اهلل  بطاعة  أقوم  كان  فمن  إذن 
احلقيقيون باعرتاف السامء حني سّمتهم بذلك يف قوله تعاىل: )وإخراج أهله 
منه( فهؤالء هم أهله، وقد أخرجوا إليامهنم، فيام املرشكون وإن كانوا ساكنني 

1 . أنظر تفسري الكشاف2 : 147؛ وجممع البيان3 :20 ؛ و املوسوعة الفقهية الكويتية؛ والقاموس 
الفقهي لغًة واصطالحًا لسعدي أيب اجليب 86-87 ؛ تفسري التحرير والتنوير، سورة البقرة: 144.

2 . األنفال: 34.
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يف مكة؛ لكنهم ليسوا أهله، كام هو مفهوم اآلية.م

مالحظة:
وهنا حترضين هذه الفائدة، وقد يكون سبقني إليها أحٌد واهلل العامل بمراده 
يف  يبحث  أن  آمل  وتنبيهًا  إشارًة  تكون  فلعلها  أسجلها،  أن  أحب  ولكني 
بعد  اْلُمتَُّقوَن(.)))  ِإالَّ  َأْوِلَياُؤُه  ِإْن  َأْوِلَياَءُه  َكاُنوا  )َوَما  تقول:  فاآلية  صدقها. 
احلرام..  البيت  أو  احلرام  املسجد  أولياء  املرشكني،  أقصد  كوهنم،  نفت  أن 
وحرصت أولياءه بالذين هم متقون، الذين يتصفون بالتقوى، ومن املعروف 
أن سدنة البيت احلرام ورعاية املسجد وسقاية احلاج هم بنو هاشم، وبالتايل 
املتقني،  فيمكن أن تساق اآلية دلياًل عىل إيامن أيب طالب، فهو من املوحدين 
البيت،  القائمني بحقوق  أوليائه، ومن  أنه من  الذين يصدق عليهم  وهو من 

وال يمكن أن يكون وليًا وهو مرشك. 
* * *

الصدُّ عنه.
لقد أّكد القرآن الكريم كام ذكرنا أنَّ أولياء هذا املسجد املبارك هم املتقون ال 
غريهم، فامداموا حيملون هذه املنقبة )التقوى( فهم أهله بنصِّ اآلية34 األنفال: 
َأْوِلَيآَءُه  َكاُنۤوْا  َوَما  ٱْلَحَراِم  ٱْلَمْسِجِد  َعِن  وَن  َيُصدُّ َوُهْم  ٱهلُل  َبُهُم  ُيَعذِّ َأالَّ  َلُهْم  )َوَما 
العزيز  التنزيل  نفى  وهبذا  َيْعَلُموَن(.  اَل  َأْكَثَرُهْم  ِكنَّ  َوَلـٰ ٱْلُمتَُّقوَن  ِإالَّ  َأْوِلَيآُؤُه  ِإْن 

املسجد،  أهل  منه  أهله  وأخرجوا  احلرام  املسجد  عن  صّدوا  الذين  يكون  أن 
بل وليسوا أولياَءه، فسحب الغطاء عنهم الذي كانوا يتسرتون به، ويتفاخرون 
الناس من خالله، وما كوهنم أرشاف  به، ويفرضون سيطرهتم وسلطاهنم عىل 

1 . األنفال: 34. 
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أهليتهم  أهنى  قد  الكريم  القرآن  املسجد، وها هو  بسبب واليتهم هلذا  إال  مكة 
وواليتهم ومنقبة الرشف املذكورة، وقد خرسوا كلَّ ذلك برصيح التنزيل العزيز.

الصدُّ لغًة:
ا وُصُدًدا: أعرض. و صدَّ منه يِصدُّ  ففي املعجم الوسيط: صدَّ عنه يُصدُّ صدًّ

ا : ضجَّ وأعرض.  صدًّ
وَن(.))) ا ُضِرَب ٱْبُن َمْرَيَم َمَثاًل ِإَذا َقْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّ و يف التنزيل العزيز: )َوَلمَّ

ُهْم  ا: منعه و رصفه، و يف التنزيل العزيز:)َفَصدَّ  و صدَّ فالنًا عن كذا يُصدُّ صدًّ
ِبيِل َفُهْم اَل َيْهَتُدوَن(.))) َعِن ٱلسَّ

. ويف جممع البيان:  ة من نسوٍة صوادٍّ فهو صادٌّ من قوم ُصّداٍد، و هي صادَّ
إذا  َيِصدُّ ُصدودًا وَصّدًا،  يقال: َصدَّ عن اليشء  الَصّد واملنع والرصف نظائر 
أعرض وعدل عنه، وصّد غريه يُصده صّدًا إذا عدل به عنه ومنعه، والَصدَد ما 

استقبلك وصار يف ُقبالتك ألنه يعدل إىل مواجهتك..
حيول،  ما  اجلبل:  من  والصدُّ   ، وعجَّ ضجَّ  صدًا:  يصدُّ  صدَّ  اللسان:  ويف 
والصديد: ما حال بني اللحم واجللد من القيح، ورضب مثال ملطعم أهل النار. 
اء َصِديٍد، َيَتَجرَُّعُه َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُه َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمن  قال تعاىل: )َوُيْسَقى ِمن مَّ

ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمن َوَرآِئِه َعَذاٌب َغِليٌظ(.)))

(((. و قال الرسقسطي: وصد عن اليشء صدودًا، أعرض، وصدَّ أيضًا: ضجَّ
قصائدهم،  يف  الشعراء  ألسنة  عىل   ) )الصدُّ املفردة  هذه  ترددت  ولطاملا 

1 . الزخرف: 57.
2 . النمل: 24. 

3 . إبراهيم: 16- 17.
4 . أنظر: املعجم الوسيط؛ واملفردات للراغب؛ ولسان العرب؛ واألفعال3: 385. صّد.
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خصوصًا تلك التي خياطبون هبا عّشاقهم، وهذه أبيات مما عثرت عليه:م

وامللـُل الصـدُّ  اجلفـا وعـالَم  مـا باهلـا انقطعـْت مـا بيننا الرسـُلفيـَم 
ٍيـا أهيـا الصـدُّ الـذي وجـه العـىل مطبـوع  بمنظـر ٍ  ُيـزان  منـه 
اخلـدَِّنسـيُت َوما أنَسـى ِعتابًا عـىل الّصّد مُحـَرُة  بـِه  َزاَدْت  والَخَفـرًا 
دتني منك مـن ُودٍّذر ِ الصدَّ إين لست أقوى عىل الصدِّ وُعـد للـذي عوَّ
فلقد جـوى من أدمعي مـا قد كفىفـإىل متـى هـذا الصـدود وذا اجلفا
سـوى يشء  بـكل  الصـّد فـام ذقت كالصـدود عـذاباعذبينـي 

الصدُّ يف التنزيل العزيز:
اثنتني  الكريم  القرآن  يف  بمشتقاته  ورد  وقد  املشرتكة،  األلفاظ  من  هو 
يكون  قد  والصد  فالصدود  معنى،  من  أكثر  يتوفر عىل  فالصدُّ  مرًة،  وأربعني 
يكون  وقد  ُصُدوًدا(.)))  َعنَك  وَن  )َيُصدُّ نحو:  وامتناعًا،  اليشء  عن  انرصافًا 
ِبيِل(.)))  السَّ َعِن  ُهْم  َفَصدَّ َأْعَماَلُهْم  ْيَطاُن  الشَّ َلُهُم  نحو: )َوَزيََّن  ومنعًا  رصفًا 
وَن َعن َسِبيِل اهلِل(.))) )ُقْل  وا َعن َسِبيِل اهلِل(.))) )َوَيُصدُّ )الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ
ِإْذ  َبْعَد  نََّك َعْن آَياِت اهلِل  )َواَل َيُصدُّ ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اهلِل..(.))) 

ُأنِزَلْت ِإَلْيَك(.))) ...إىل غري ذلك من اآليات.

وقد ذكر الصدُّ وبالذات عن املسجد احلرام يف أكثر من آية قرآنية، معطوفًا 
يف آيتني عىل الصدِّ عن سبيل اهلل، فإضافًة لآلية موضع الكالم، جاء يف اآلية 

1 . النساء :61.
2 . النمل: 24.

3 . حممد: 1.
4 . احلج: 25. 

5 . البقرة :217.
6 . القصص: 87.
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وَن َعْن َسِبيِل اهلِل َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي   25 احلج: )ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ
َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد...(. وجاء يف اآلية: 2 املائدة: )َيا َأيَُّها 

َأن  ٱْلَحَراِم  ٱْلَمْسِجِد  َعِن  وُكْم  َصدُّ َأن  َقْوٍم  َشَنآُن  َيْجِرَمنَُّكْم  َواَل   ... آَمُنوا  ٱلَِّذيَن 

َتْعَتُدوْا... (.

ٱْلَمْسِجِد  َعِن  وَن  َيُصدُّ َوُهْم  ٱهلُل  َبُهُم  ُيَعذِّ َأالَّ  َلُهْم  )َوَما  األنفال:  واآلية: 34 
ِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن(. ٱْلَحَراِم َوَما َكاُنۤوْا َأْوِلَيآَءُه ِإْن َأْوِلَيآُؤُه ِإالَّ ٱْلُمتَُّقوَن َوَلـٰ

وُكْم َعِن ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم َوٱْلَهْدَي  واآلية: 25 الفتح: )ُهُم ٱلَِّذيَن َكَفُروْا َوَصدُّ
َمْعُكوفًا َأن َيْبُلَغ َمِحلَُّه(.

إنَّ صفتي الكفر والصد ومها ما فعله املرشكون، يقفان مانعًا بني اإلنسان 
و قيامه بالعمل الصالح، أيًا كان هذا العمل، أمرًا بمعروف أو هنيًا عن منكر، 
الصفا  بني  سعي  أو  البيت  حول  كطواف  احلرام  البيت  ملناسك  أداء  جمرد  أو 
واملروة... والعمل الصالح هذا يقلق املرشكني ويوأّرقهم، وال يطيقونه، فنراهم 
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يندفعون إىل منع ذلك، و نصب العوائق أمام ممارسة الناس حلرياهتم املرشوعة، م

هي حقهم الطبيعي هلم يف أداء عباداهتم. فالكفر عقيدًة ومنهجًا وممارسًة وكل 
ما يستتبعه يقف حجر عثرة يف طريق اإلنسان حتى ال يتكامل ماديًا ومعنويًا، 
بدل  واخلراب  الفساد  إال  وأمًة  فردًا ومجاعًة  اإلنسان  وبالتايل ال جيلب ألخيه 

اإلصالح والبناء. وإال الرضر وزرع األحقاد والبغضاء بني بني البرش..
وهنا أذكر الصحايب اجلليل سعد بن معاذ مثااًل للصدِّ املذكور، الذي فعله 
كبريهم؛ كبري املرشكني أبو جهل، حني انطلق سعد إىل مكة معتمرًا، فنزل عىل 
أمية بن خلف بمكة، فقال ألمية :  أنظر يل ساعة خلوة؛ لعيل أن أطوف البيت، 
فخرج به قريبًا من نصف النهار، فلقيهام أبو جهل، فقال :  يا أبا صفوان، من 

هذا معك ؟ 
 فقال :  هذا سعد.

فقال له أبو جهل :  أال أراك تطوف بمكة آمنًا وقد آويتم الصباة، وزعمتم 
أنكم تنرصوهنم، وتعينوهنم، أما واهلل لوال أنك مع أيب صفوان ما رجعَت إىل 

أهلك ساملًا.
فقال له سعد ورفع صوته عليه  :  أما واهلل لئن منعتني هذا؛ ألمنعك ما هو أشّد 
َمَنُعوا  أهنم  واملعروف من مرشكي مكة  املدينة .  أهل  منه :  طريقك عىل  عليكم 

املسلمني بعد هجرهتم من زيارة البيت احلرام.
هذا وأن ابن عاشور يقول: وسبيل اهلل: اإلسالم، فصدهم عنه هو الذي 

حقق هلم عذاب النار، كام حقق اهتداُء املؤمنني إليه هلم نعيَم اجلّنة.
بالذكر  فخّص  اهلل  سبيل  عن  الصّد  شمله  مما  احلرام  املسجد  عن  والصّد 
لالهتامم به، ولينتقل منه إىل التنويه باملسجد احلرام، وذكر بنائه، ورشع احلّج له 
من عهد إبراهيم7. واملراد بصّدهم عن املسجد احلرام صّد عرفه املسلمون 
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بالبيت.  يومئذ. ولعله صّدهم املسلمني عن دخول املسجد احلرام والطواف 
واملعروف من ذلك أهنم َمَنُعوا املسلمني بعد اهلجرة من زيارة البيت...

يقول ابن عاشور: »ومن ذلك َما صنعوه يوم احلديبية. وقد قيل: إّن اآلية 
نزلت يف ذلك. وأحسب أّن اآلية نزلت قبل ذلك سواء نزلت بمكة أم باملدينة.

وعن اآلية 25 احلج ، يقول الطاهر بن عاشور: »هذا مقابل قوله: )َوُهُدوا 
ِإَلي  ِصَراِط اْلَحِميِد(.))) بالنسبة إىل أحوال املرشكني، إذ مل يسبق لقوله ذلك مقابل 

َعْت َلُهْم ِثَياٌب ِمْن َناٍر(.))) كام تقدم. يف األحوال املذكورة يف آية: )َفالَِّذيَن َكَفُروا ُقطِّ
استحقاق  سبب  كان  كام  واملعنى:  البياين.  االستئناف  اجلملة  هذه  فموقع 
املؤمنني ذلك النعيم اّتباعهم رصاط اهلل، كذلك كان سَبُب استحقاق املرشكني 

ذلك العَذاب كفَرهم وصّدهم عن سبيل اهلل«.
ويصدون  اهلل،  سبيل  عن  يصدون  ظّلوا  كفرهم،  مع  مكة،  يف  فاملرشكون 
إثاًم عظياًم  عن املسجد احلرام، وخيرجون أهل املسجد منه، وكل هذا يسجل 
الصّد  ذلك  ألن  تعاىل؛  حسابه  يف  األكرب  بأهنا  تتصف  وكلها  وفسادًا،  وظلاًم 
عن سبيل اهلل تعاىل يعدُّ صّدًا عن الرصاط املستقيم، املوصل إىل اهلدى واحلق 
والعدل والرشد واخلري والسداد، وبالتايل يكون هذا الصدُّ صارفًا الناس عن 
والرشك  الرجس  من  ويطهرها  واألنفس،  للقلوب  احلياة  فيه  الذي  السبيل 
وعبادة األوثان، وحيررالناس من اخلضوع للطاغوت واتباع اهلوى، وجيعلهم 

وقد خضعوا لرهبم خملصني له الدين، وهبذا ينالون فوزًا عظياًم..
إذن فالصّد عن املسجد احلرام، وإبعاد أهله احلقيقني املؤمنني، ومها أمران 
ومع  احلق  مع  صدامًا  يشكل  اهلل،  سبيل  عن  وصّدهم  كفرهم  عن  يتفرعان 

1 . احلج: 24. 
2 . احلج: 19. 
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اْسَتِجيُبواهلِل م آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا  الكريمة:  اآلية  به  رصحت  التي  احلياة، 

َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم ...(.)))

الراشد  ملرشوعها  وحتّد  هلا،  رصيح  وعداٌء  بل  السامء  عن  بعٌد  أيضًا  وهو 
و اهلادي.. والصدُّ هو عني الطغيان بال ريب، و فعل خطري مدمر مهلك، ال 
يقرتفه إال من ال يعقل وال يتدبر وال يفكر. وإذا عرفنا خطورة عملهم هذا، 
وما يرتتب عليه من آثار سيئة عىل الناس، فإن اقرتان الصّد عن املسجد احلرام، 
وعطف هذا الصّد عن املسجد احلرام عىل الصّد عن سبيل اهلل، وعىل الكفر 
شنعاء  وفعلة  خطرية  كربى  قضية  واإلخراج  الصدِّ  من  كلٍّ  قضية  جيعل  به، 
قّيمته  بيت،  وخطوة نكراء، وكيف ال يكون األمر هكذا، وهم يصّدون عن 
سبيل  عن  الصّد  يساوي  قصده  عن  الناس  فردُّ  عديدة،  قرآنية  بآيات  السامُء 
اهلل، والكفر به، وهو منع لألفئدة التي تريد أن هتوي إليه تبتغي اهلدى، ومنع 
عن هداه؛ وكل هذا يظهر لنا أن املسجد احلرام يمثل معلاًم من معامل اهلدى، 
التوبة  يكون مكان  أن  فيجب  والنور،  إىل اخلري  اهلل  وحمطًة من حمطات سبيل 
هذا واالستجابة مفتوحًا عىل الدوام، لكل فؤاد هيوي إليه، ولكل قلب يترضع 
فيه، ولكل نفس تريد التوبة فيه، ولكل يد ترفع للدعاء فيه، ولكل إنسان يريد 
يبقى  أن  وجيب  والعمرة،  احلج  مناسك  وتأدية  عباداته  عرب  فيه  اهلل  يطيع  أن 
مسموحًا لكل أمة تأّمه، تبتغي فضاًل من اهلل ورضوانًا.. ويتعلمون فيه األمن 
والسالم؛ ألن األمن من صفاته، والسالم من خصائصه، ومها من أبرز وأهم 

صفات اهلل سبحانه وتعاىل.
فالصدُّ عنه صدٌّ عن السالم واألمان والتحيل هبام.. السالم واألمان الذي 
يأمن به مجيع املخلوقات، ال فقط اإلنسان ينعم به، فاحليوان فيه آمن، والنبات 

1 . األنفال: 24.
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فيه آمن، وحتى القاتل فيه آمن حتى خيرج أو خُيرج منه..

اإلخراج:
بالتايل  وهو  األمان،  و  السالم  ذلك  من  هلم  إخراج  منه  أهله  وإخراج 
اعتداء واضح عليهم، حرمان هلم مجيعًا من هذه النعمة ونعم أخرى عديدة، 
يشهدوهنا يف ساحات احلرم، يوفرها هلم هذا املسجد والعبادة فيه، وهي منافع 

كثرية ومتنوعة: )ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم ...(.)))
التكامل  عن  تعاىل  اهلل  عباد  حرمان  هدفهام  عمالن  واإلخراُج  فالصدُّ 
عن  التخيل  وعن  الذنوب،  من  التوبة  عن  وإبعادهم  والنفيس،  الروحي 
املبارك  املسجد  يوفره  ما  واملعنوي، وهو  املادي  الثراء  ومنعهم عن  املعايص، 
بآيات  العزيز  التنزيل  عنه  حتدث  وقد  حوله،  وفيام  فيه  تؤدى  التي  واملناسك 

ُفوا ِبالَبيِت اْلَعتيق(.))) وَّ منها: )ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهم ولُيوفوا نذوَرهم َوْلَيطَّ
فكيف ال يكون عملهم املتمثل بالصّد واإلخراج جريمًة خطريًة يستحقون 

عليها العذاب األليم يف الدنيا واآلخرة؟!
هذا، وأن اإلخراج الذي وقع ألهل املسجد، من املعلوم أنه مفردة جاءت 
يف التنزيل العزيز بمشتقات عديدة، وبألفاظ متناظرة: اإلبعاد واهلجرة والطرد 
والترشيد والنفي، وقد ذكرت يف آيات عديدة كان منها: األنبياء:101، النساء: 

100، هود:30، األنفال: 57، املائدة: 33.
حاله  أو  مقّره  من  برز  ُخُروجًا:  خيُرج  َخَرَج  الفعل  من  لغًة  واإلخراج 

وانفصل. وأخرج اليشَء: أبرزه، وأظهره.
أخرج فالنًا من املكان: طرده منه، جعله يرتكه ويغادره، أزاله عنه، ومنه 

1 . احلج: 28.

2 . احلج: 29.
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أخرج املحتلَّ من بالده، أخرج املستأجر من العقار ومنه أخرج فالنًا من حياته.م

اخلروج  منها  متناظرة،  مرتادفة  بألفاظ  اآليات  ذكرنا  كام  عنه  عربت  وقد 
ومشتقاته، ومنها اهلجرة ومشتقاهتا، ومنها اإلبعاد و الطرد والترشيد و النفي..
إىل  مكان  من  االنتقال  هو  الرشعي  االصطالح  يف  اإلخراج  ولعلَّ  هذا، 
مكان، أو من دار إىل دار بالنفس اختيارًا وبنيـة مشـروعة أو بأسـباب خارجـة 

عنه قهرًا أو قرسًا..
وقعت  حتى  ورسوله،  اهلل  أعداء  قبل  من  وتعدد  اإلخراج  وقع  إن  وما 
املباركة  اهلجرة  ثمَّ  للمدينة،  فاهلجرة  احلبشة،  إىل  للمسلمني  األوىل  اهلجرة 
راح  التي  تلك  ومؤملة،  صادقة  صورة  هجرته9:  فكانت  لرسول اهلل9 
حني  آالمه،  تقاسيمها  يف  الحت  وقد  بكلامته،  لنا  يرسمها  رسول اهلل9 
الرتمذي يف  الطيبة، فقد ذكر  املباركة  أخرجه قومه من وطنه احلبيب وأرضه 
جامعه الصحيح عن عبداهلل بن عدي بن محراء الزهري قال: رأيت رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم واقفًا عىل احلزورة )التل الصغري( فقال: »واهلل إنك خلري 

أرض اهلل، وأحّب أرض اهلل إىل اهلل، ولوال أنني أخرجت منك ما خرجت«.
وعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملكة: »ما أطيبك 

من بلد، وأحبك إيّل، ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك«.)))
يقرأ  من  كل  تؤمل  منه9  انطلقت  التي  الكلامت  هذه  أصداء  زالت  وال 
سريته، ويطلع عىل معاناته، وما القاه من األذى وهو يؤدي رسالته، رسالة 

اخلري واهلدى والعطاء..
وهي صورة يشرتك هبا معه من تبعه ممن آمن بدعوته، وهم:

1 . صحيح سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب يف فضل مكة،ح:880 ، ح:880 .
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)... الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم ...(.)))
)... َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرَنا َوَأْبَنآِئَنا...(.)))

و اآليتان توضحان أهنم قد أخرجوا من ديارهم ومن أمواهلم. وقد محلوا 
أحزاهنم عىل فراق أرضهم وديارهم بام فيها من أهلهم وأمواهلم، حتى غدت 

هذه احلالة ذكريات تؤرقهم، وحتضهم عىل هتيئة أسباب العودة لوطنهم.
وهي صورة صادقة تربز فيها أهم املالمح للمهاجرين، أخرجوا إخراجًا 
من ديارهم وأمواهلم، أكرههم عىل اخلروج األذى واالضطهاد، والتنكر من 

قرابتهم وعشريهتم يف مكة.
واملخرج رجل يعيش مع الذكريات واآلالم واألحزان عىل فراق األرض 
واألهل والولدان والديار، وترتاءى له هذه الذكريات واملشاعر يف كل موطن 
تطؤه قدماه، ويبقى األمل مرافقًا هلم واحلنني مالزمهم. وأمل العودة ال يغادر 

مشاعرهم...
َوَأْمَواِلِهْم  ِدياِرِهْم  ِمن  ُأْخِرُجوا  الَِّذيَن  اْلُمَهاِجِريَن  )ِلْلُفَقَراء  تعاىل:  اهلل  قال 
اِدُقوَن(.))) َيْبَتُغوَن َفْضاًل مَِّن اهلِل َوِرْضَواًنا َوَينُصُروَن اهلَل َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك ُهُم الصَّ

يقول سيد قطب: وهي صورة صادقة تربز فيها أهم املالمح للمهاجرين، 
األذى  اخلروج  عىل  أكرههم  وأمواهلم،  ديارهم  من  إخراجًا  أخرجوا 
ِمْن  ُأْخِرُجوا  )الَِّذيَن  مكة:  يف  وعشريهتم  قرابتهم  من  والتنكر  واالضطهاد، 
ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإالَّ َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا اهلُل( وقد خرجوا تاركني ديارهم وأمواهلم 

)َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمْن اهلِل َوِرْضَوانًا( اعتامدهم عىل اهلل يف فضله ورضوانه، ال ملجأ 

1 . سورة احلرش: 8 .
2 . سورة البقرة: 218.

3 . سورة احلرش: 8 .
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هلم سواه، وال جناب هلم إال محاه، وهم مع أهنم مطاردون قليلون، ينرصون م

اهلل ورسوله بقلوهبم وسيوفهم يف أحرج الساعات، وأضيق األوقات؛ )ُأْوَلِئَك 
اِدُقوَن( الذين قالوا كلمة اإليامن بألسنتهم وصدقوها بعملهم، وكانوا  ُهْم الصَّ

صادقني مع اهلل يف أهنم إختاروه، وصادقني مع رسوله يف أهنم اتبعوه، وصادقني 
مع احلق يف أهنم كانوا صورة منه تدب عىل األرض ويراها الناس.

إن  نفوسهم،  يف  مقرر  حسهم،  يف  واضح  األمر  أن  ونجد  أيضًا:  ويقول 
أبناءهم،  وسبوا  ديارهم  من  أخرجوهم  وقد  اهلل،  ولدين  هلل  أعداء  أعداءهم 
إىل  رضورة  وال  القتال،  هي  أمامهم  التي  الواحدة  والطريق  واجب،  فقتاهلم 

املراجعة يف هذه العزيمة أو اجلدال..
إن من املعروف أنَّ البرشية يف تارخيها الطويل قد تعرضت ألنواع الظلم 
أو  فيها،  حتّكموا  أناس  قبل  من  والطغيان  االستبداد  وأشكال  والتعسف 
لعدد  أو  آخر  لفرد  فرد  قبل  من  الظلم  هذا  يقع  وقد  ما،  بشكّل  منها  متّكنوا 
من الناس، أومن قبل مجاعة أو طائفة أو أّمة ألخرى، ومن أنواع ظلم العباد 
بعضهم لبعض بإخراجهم، بتهجريهم، طردهم، نفيهم، إبعادهم، ترشيدهم 
غدوا  حتى  يشء  كلَّ  هيجروا  أن  عىل  أرغموا  أن  بعد  وديارهم،  بالدهم  من 
بعد  هذا  يقع  ما  وغالبًا  عشريهتم،  عياهلم،  جتارهتم،  ماهلم،  من  اليدين  صفر 
أرضهم،  غري  أخرى  ألرض  االبتعاد  عىل  إلكراههم  وتعذيبهم،  اضطهادهم 
مألوفة  غري  أخرى  وحلياة  شعبهم،  غري  آخر  وشعب  بلدهم،  غري  آخر  وبلد 
عندهم ال يف ظروفها وال يف عاداهتا وتقاليدها وال يف إمكانياهتا، عيشة أخرى 
ال عهد هلم هبا، وقد ال جيد امُلخَرُج وامُلهّجُر واملطرود فيها استقرارًا وال ثباتًا، 
الذين  بأهله  بل ال جيد نفسه إال قلقًا مضطربًا، مشدودًة عواطفه وأحاسيسه 
ولد بينهم وترعرع ونشأ بني أحضاهنم، وبأرضه التي درج بني شعاهبا، وراح 
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يتنفس هواءها، ويرشب ماءها، ويأكل ثامرها، ويستثمر منافعها.. فام أقساه من 
ظلم! هذا ما ابتيل به اإلنسان يف مسريته، وما زال الظلمة من سالطني اجلور 
مهجر  وهناك  مرشد  فهنا  رعيتهم،  بحق  األساليب  تلك  يامرسون  وأعواهنم 
مهدورة  وكرامة  مسفوكة  دماء  وذاك  هذا  وبني  سجني  وهذا  معذب  وذاك 

ورشف مستباح، فأرامل ويتامى وأموال كتب عليها الضياع..
إخراج  هو  اآلية  ذكرته  الذي  ذلك  هو  كعقوبة،  لإلخراج  مثال  أبرز  وإّن 
ليس  هذا  كان  وإن  مكة،  من  وأصحابه  بيته  أهل  من  به  واملؤمنني  النبي9 
من  الشيطان  أخرجه  فآدم7،  السابقني،  األنبياء  إخوته  دون  به9  خمتصًا 
َأَبَوْيُكْم  َأْخَرَج  َكَما  ْيَطاُن  الشَّ َيْفِتَننَُّكُم  آَدَم ال  َبِني  )َيا  تعاىل:  اجلنة، كام يف قوله 
ِمَن اْلَجنَِّة َيْنِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُيِرَيُهَما َسْوآِتِهَما ِإنَُّه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث 

َياِطيَن َأْوِلَياءَ ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن(.))) من النعيم والكرامة  ال َتَرْوَنُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشَّ

واجلنة، ففقدان اجلنة أول ثمرات اإلخراج املّرة، وأول آثاره السلبية.
فقد عذبوا وأتباعهم ورشدوا وأخرجوا من ديارهم كام حتدث عنه القرآن 
الكريم يف آيات عديدة. حتى جعلوه خيارًا من خيارين هلم إما هو أو العودة 

إىل ما هم عليه من رشك وكفر وبعٍد عن اهلل سبحانه وتعاىل:
ِملَِّتَنا  ِفي  َلَتُعوُدنَّ  َأْو  َأْرِضَنا  ِمْن  َلُنْخِرَجنَُّكْم  ِلُرُسِلِهْم  َكَفُروا  الَِّذيَن  )َوَقاَل 

اِلِميَن(.))) َفَأْوَحى ِإَلْيِهْم َربُُّهْم َلُنْهِلَكنَّ الظَّ

)َقاَل ٱْلَمأُل ٱلَِّذيَن ٱْسَتْكَبُروْا ِمن َقْوِمِه َلُنْخِرَجنََّك ٰيُشَعْيُب َوٱلَِّذيَن آَمُنوْا َمَعَك 
ِمن َقْرَيِتَنآ َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا َقاَل َأَوَلْو ُكنَّا َكاِرِهيَن(.)))

1 . األعراف: 27. 
2 . إبراهيم: 13.

3 . األعراف: 88. 
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أو فرضوه عقوبًة ملن دعاهم إىل ترك الفاحشة:م

مِّن  َأَحٍد  ِمْن  ِبَها  َسَبَقُكْم  َما  ٱْلَفاِحَشَة  َأَتْأُتوَن  ِلَقْوِمِه  َقاَل  ِإْذ  )َوُلوطًا 
ْسِرُفوَن ٭َوَما  ٱْلَعاَلِميَن٭ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن ٱلرَِّجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن ٱلنَِّسآءِ َبْل َأْنُتْم َقْوٌم مُّ

َكاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإالَّ َأن َقاُلۤوْا َأْخِرُجوُهْم مِّن َقْرَيِتُكْم ِإنَُّهْم ُأَناٌس َيَتَطهَُّروَن(.)))

َوَأنُتْم  ٱْلَفاِحَشَة  َأَتْأُتوَن  ِلَقْوِمِه  َقاَل  ِإْذ  النمل:) َوُلوطًا  سورة  ويف 
َتْجَهُلوَن٭  َقْوٌم  َأنُتْم  َبْل  ٱلنَِّسآءِ  ُدوِن  مِّن  َشْهَوًة  ٱلرَِّجاَل  َلَتْأُتوَن  ُتْبِصُروَن٭َأِإنَُّكْم 

ُأَناٌس  ِإنَّهْم  َقْرَيِتُكْم  مِّن  ُلوٍط  آَل  َأْخِرُجۤوْا  َقاُلۤوْا  َأن  ِإالَّ  َقْوِمِه  َجَواَب  َكاَن  َفَما 

َيَتَطهَُّروَن(.)))

كام أن أسلوب اإلخراج قد فعله أهل الكتاب، خالفًا ملا جاءت به رشيعتهم 
ِدَماَءُكْم  َتْسِفُكوَن  ِميَثاَقُكْم ال  َأَخْذَنا  )َوِإْذ  وتعاليم كتاهبم التوراة، كام جاء يف: 

َوال ُتْخِرُجوَن َأْنُفَسُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم ُثمَّ َأْقَرْرُتْم َوَأْنُتْم َتْشَهُدوَن(.)))

حمذرًا من خطورة متابعتهم ف سـريهتم املذكورة هذه واالقتداء هبم: )ُثمَّ 
َعَلْيِهْم  َتَظاَهُروَن  ِدَياِرِهْم  ِمْن  ِمْنُكْم  َفِريقًا  َوُتْخِرُجوَن  َأْنُفَسُكْم  َتْقُتُلوَن  َهُؤالءِ  َأْنُتْم 

ِإْخَراُجُهْم  َعَلْيُكْم  ُمَحرٌَّم  َوُهَو  ُتَفاُدوُهْم  ُأَساَرى  َيْأُتوُكْم  َوِإْن  َواْلُعْدَواِن  ِباأْلِْثِم 

ِإالَّ  ِمْنُكْم  َذِلَك  َيْفَعُل  َمْن  َجَزاُء  َفَما  ِبَبْعٍض  َوَتْكُفُروَن  اْلِكَتاِب  ِبَبْعِض  َأَفُتْؤِمُنوَن 

ِبَغاِفٍل  اهلُل  َوَما  اْلَعَذاِب  َأَشدِّ  ِإَلى  ُيَردُّوَن  اْلِقَياَمِة  َوَيْوَم  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  ِفي  ِخْزٌي 

ا َتْعَمُلوَن(.))) َعمَّ

تسلية  فيه  ذكرها  ولعّل  العزيز  التنزيل  ذكرها  التي  السيئة،  ّنة  السُّ فهذه 
وموعظة وتثبيًا له9 ملا هلا من آثار نفسية خطرية قد تقّوض قدرات الداعيـة 

1 . األعراف: 80 82.
2 . النمل:56.
3 . البقرة: 84.
4 . البقرة: 85. 
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وحتبطـه قد مورست مع األنبياء، فكلُّ نبيٍّ يف أمته كان طريدًا ممن ال يؤمنون 
 .. إكراهه،  بعد  فمهاجرًا  رًا،  ومهجَّ خمرجًا  ثمَّ  مهجورًا،  وكان  بدعوته، 
إيذاًء  ورسول اهلل9 كان واحدًا من هؤالء األنبياء والرسل، بل كان األكثر 
من بينهم كام جاء فيام روي عنه9 ذلك: »ما أؤذي نبيٌّ بمثل ما أوذيت«. وقد 
أكره9 عىل اختاذ قراره بمغادرة مكة مدينته العزيزة عليه كام روي عنه ذلك 
َة: »إين ألْخُرُج ِمْنِك  عن ابن عباس، قال: َقاَل َرُسوُل اهلل9ِ مَلَّا ُأْخِرَج ِمْن َمكَّ
َوإين أَلْعَلُم أنَِّك أَحبُّ بالِد اهللِ إَلْيِه َوأْكَرُمُه َعىَل اهللِ َوَلْوال أنَّ أْهَلِك أْخَرُجوين 

ِمْنِك َما َخَرْجُت ِمْنِك...«.)))
إّن إخراجهم )الرسول9 وأتباعه( من ديارهم، تعدُّ هي أبرز ما تعرضوا 
رأوا يف  الذين  كبار زعامء مكة،  قبل  األوىل يف مكة من  بداية دعوهتم  منذ  له 
آيات قرآنية  دعوته9 خطرًا عظياًم عىل مصاحلهم وزعامتهم.. وقد تناولت 

إخراجهم إضافًة إىل اآلية عنوان مقالتنا:
الكريم مناقب هلم وحلواًل عملية لظاهرة اإلخراج باإلذن  القرآن  ويقرر 
ِبَأنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَن  ِللَِّذيَن  )ُأِذَن  تعاىل:  قال  اهلل،  اجلهاد ف سبيل  بالقتـال وفريضة 
ُظِلُموا َوِإنَّ اهلَل َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر ٭ الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحق...(.)))

)... َفالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوا ِفي  َسِبيِلي  َوَقاَتُلوا َوُقِتُلوا 
أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم ...(.)))

)الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإالَّ َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا اهلُل ...(.)))

1 . أنظر باب فضل مكة من مصادر احلديث.
2 . احلج: 39 40. 

3 . آل عمران: 195. 
4 . احلج: 39. 
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ون: كان مرشُكو أْهل مّكة يؤذون أْصحاَب م الواحدي يف أسبابه: قال املفرسِّ

مرضوب  بني  من  جَييُئون  يزاُلون  َفال  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  اهللِ-  َرُسول 
َم- فيقول هلم: »اْصرُبوا  وجمشوج، فشكوُهم إىل رُسول اهللِ- َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َم- فأنزل اهلُل  فإين مل  أؤمر بالقتال«، حتى هاجر رسول اهللِ- َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َتَعاىَل َهِذِه اآلية.
َم- من مكة  و قال ابن عباس: لـاّم أخرج رسول اهللِ- َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
قال أبو بكر: إّنا هللِ َوإّنا إليه راجُعون، لنهلكن، فأنزل اهللُ تعاىل: )ُأِذَن ِللَِّذيَن 

ُيَقاَتُلوَن( اآلية.

قال أبوبكر: فعرْفُت أنُه سيُكوُن قتاٌل.
وأيضًا جاءت هذه اآلية من سورة النحل وهي ترصح هبجرهتم: )َوالَِّذيَن 
ْنَيا َحَسَنًة َوالََْجُر ااْلِخَرِة َأْكَبُر  َئنَُّهْم ِفي  الدُّ َهاَجُروا ِفي  اهلِل ِمْن َبْعِد َما ُظِلُموا َلُنَبوِّ

َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن(.)))

بالل ٍ  بمّكة  َم-  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ   - النبيِّ أصحاب  يف  نزلْت  الواحدي: 
بمّكة  املرشكون  أخذهم  ُسَهْيل ٍ  ْبن ِ  َجْنَدل ِ  وأيب  ر ٍ  َوَعامَّ َوَخبَّاب ٍ  وُصَهْيب ٍ 

فعّذبوهم وآَذْوهم، فبّوأهُم اهللُ تعاىل بعد ذلك املدينة.

)َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه(
وهي منزلة قّيمة، فهؤالء امُلخَرجون وصفهم اهلل تعاىل يف كتابه وهبذه اآلية 

أهنم أهل املسجد احلرام..
ِمْنُه( فاملراد أهنم أخرجوا  َأْهِلِه  )َوِإْخَراُج  يقول الرازي: وأما قوله تعاىل: 
املسلمني من املسجد، بل من مكة، وإنام جعلهم أهاًل له إذ كانوا هم القائمني 

1 . النحل: 41. 
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بحقوق البيت كام قال تعاىل: )َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة ٱلتَّْقَوٰى َوَكاُنوْا َأَحقَّ ِبَها َوَأْهَلَها(.)))
ٱْلَحَراِم  ٱْلَمْسِجِد  َعِن  وَن  َيُصدُّ َوُهْم  ٱهلُل  ُيَعّذَبُهُم  َأالَّ  َلُهْم  )َوَما  تعاىل:  وقال 
َوَما َكاُنوْا َأْوِلَياءُه ِإْن َأْوِلَياُؤُه ِإالَّ ٱْلُمتَُّقوَن(.))) فأخرب تعاىل أن املرشكني خرجوا 

برشكهم عن أن يكونوا أولياء املسجد.
احلرام، كام هي  الشهر  القتال يف  أكرب من  أّنه  السامء  عّدته  اإلخراج  وهذا 
حالة األمور األخرى وهي: )َوَصدٌّ َعن َسِبيِل ٱهلِل َوُكْفٌر ِبِه َوٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم 

َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكَبُر ِعنَد ٱهلِل َوٱْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن ٱْلَقْتِل(.

ثم إنه تعاىل بعد أن ذكر هذه األشياء حكم عليها بأهنا أكرب، أي كل واحد 
منها أكرب من قتال يف الشهر احلرام، وهذا تفريع عىل قول الزجاج، وإنام قلنا: 

إن كل واحد من هذه األشياء أكرب من قتال يف الشهر احلرام لوجهني:
أحدمها: أن كل واحد من هذه األشياء كفر، والكفر أعظم من القتال.

الشهر  قتال يف  أكرب من  األشياء  أن كل واحد من هذه  ندعي  أنا  والثاين: 
قاطعًا  كان  ما  وهو  جحش،  بن  عبداهلل  عن  صدر  الذي  القتال  وهو  احلرام 
هذه  بوقوع  قاطعون  الكفار  وهؤالء  احلرام،  الشهر  يف  القتال  ذلك  بوقوع 

األشياء منهم يف الشهر احلرام، فيلزم أن يكون وقوع هذه األشياء أكرب.
هم  إنام  العدوان،  يبدؤوا  ومل  القتال،  يبدؤوا  مل  املسلمني  إّن  قطب:  سيد 
واملسجد  به  والكفر  اهلل،  سبيل  عن  الصّد  منهم  وقع  الذين  هم  املرشكون، 
باهلل  كفروا  ولقد  اهلل،  سبيل  عن  الناس  لصّد  كبرية  كل  صنعوا  لقد  احلرام، 
فآذوا  انتهكوا حرمته  احلرام،  باملسجد  يكفرون، ولقد كفروا  الناس  وجعلوا 
وأخرجوا  اهلجرة  قبل  سنة  عرش  ثالثة  طوال  دينهم  عن  وفتنوهم  املسلمني، 

1 . الفتح:  26. 
2 . األنفال: 34. 
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حيرتموا م ومل  بحرمته  يأخذوا  فلم  آمنًا،  اهلل  جعله  الذي  احلرم  وهو  منه،  أهله 

وفتنة  احلرام،  الشهر  يف  القتال  من  عند اهلل  أكرب  منه  أهله  وإخراج  قدسيته، 
الناس عن دينهم أكرب عند اهلل من القتل.

وقد ارتكب املرشكون هاتني الكبريتني فسقطت حجتهم يف التحرز بحرمة 
البيت احلرام وحرمة الشهر احلرام، ووضح موقف املسلمني من دفع هؤالء 
يريدون، وينتهكون  منها ستارًا حني  يتخذون  الذين  املعتدين عىل احلرمات، 
قداستها حني يريدون، وكان عىل املسلمني أن يقاتلوهم أنى وجدوهم؛ ألهنم 
عادون باغون أرشار، ال يرقبون حرمة وال يتحرجون أمام قداسة، وكان عىل 
املسلمني أال يدعوهم حيتمون بستار زائف من احلرمات، التي ال احرتام هلا يف 

نفوسهم وال قداسة.
يتحرجون  وال  وزنًا،  للمقدسات  يقيمون  ال  معتدون،  بغاة  طغاة  هؤالء 
أمام احلرمات، ويدوسون كل ما تواضع املجتمع عىل احرتامه من خلق ودين 
وعقيدة، يقفون دون احلق فيصّدون الناس عنه، ويفتنون املؤمنني، ويؤذوهنم 
أشد اإليذاء، وخيرجوهنم من البلد احلرام الذي يأمن فيه كل حي حتى اهلوام.
ثم بعد ذلك كله يتسرتون وراء الشهر احلرام، ويقيمون الدنيا ويقعدوهنا 
ذا حممد  انظروا ها هو  »املقدسات« ويرفعون أصواهتم؛  باسم »احلرمات« و 

ومن معه ينتهكون حرمة الشهر احلرام!
فكيف يواجههم اإلسالم؟ يواجههم بحلول مثالية طائرة! إنه إن يفعل جيرد 
املسلمني األخيار من السالح، بينام خصومهم البغاة األرشار يستخدمون كل 
سالح، وال يتورعون عن سالح، إّن اإلسالم ال يصنع هذا، ألنه يريد مواجهة 
الباطل  أظافر  يقّلم  وأن  والرش،  البغي  يزيل  أن  يريد  ورفعه،  لدفعه  الواقع 
والضالل، ويريد أن يسلم األرض للقوة اخلرية، ويسلم القيادة للجامعة الطيبة...
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املبدإ  هذا  يف  ويشدد  احلرمات،  يرعون  من  حرمات  يرعى  اإلسالم  إّن 
ويصونه، ولكنه ال يسمح بأن تتخذ احلرمات متاريس ملن ينتهكون احلرمات، 
ويؤذون الطيبني، ويقتلون الصاحلني، ويفتنون املؤمنني، ويرتكبون كل منكر، 

وهم يف منجاة من القصاص حتت ستار احلرمات التي جيب أن تصان.
وإىل  الظاملني،  أيدي  عىل  الرضب  إىل  املسلمة  اجلامعة  يدفع  اإلسالم  إّن 
قتاهلم وقتلهم وإىل تطهري جّو احلياة منهم، هكذا جهرة ويف وضح النهار...)))
يا كفار  إنكم  اآلية عىل قول اجلمهور:  أن معنى  القرطبي فمام ذكره  وأما 
أنتم من الصّد  الشهر احلرام، وما تفعلون  القتال يف  قريش تستعظمون علينا 
املسجد  أهَل  وإخراجكم  باهلل  كفركم  ومن  اإلسالم،  أراد  ملن  اهلل  سبيل  عن 
منه؛ كام فعلتم برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه أكرب ُجْرمًا عند اهلل. 

ثمَّ راح يذكر ما أنشده عبداهلل بن َجحش ريض اهلل عنه يف هذه املناسبة:

ون َقْتـاًل يف احلـرام عظيمًة شَد راِشُدَتُعـدُّ وأعظُم منه لو َيَرى الرُّ
حُمّمـٌد يقـول  عـام  وشـاهُدُصُدودُكـُم  راٍء  واهللُ  بـه  وُكفـٌر 
لئـال ُيـرى هلل يف البيـت سـاجُدوإخراجكم من مسجد اهلل أهَله
بَقْتلـه عرّيمتونـا  وإْن  وأرجَف باإلسـالم باغ وحاسُدفإّنـا 
مّي رماحنا بَنْخَلـَة ملّـا أْوَقـد احَلـرَب واقـُدَسْقَينا من ٱبن ِ احَلرَضْ
ُينازعـه ُغـلٌّ مـن الِقدِّ عانِـُد.)))َدمـًا وٱبـُن عبـداهلل عثـامن بيننا

)))ما أن وقع اإلخراج وتعدد من قبل أعداء اهلل ورسوله، حتى وقعت اهلجرة 

األوىل للمسلمني إىل احلبشة، فاهلجرة للمدينة، ثمَّ اهلجرة املباركة لرسول اهلل9.
وهذه اآلية حتكي إخراجه9:

1 . يف ظالل القرآن، اآلية. 
2 أنظر اجلامع ألحكام القرآن: اآلية. 
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ِفي  ُهَما  ِإْذ  ٱْثَنْيِن   
َ
َثاِني َكَفُروْا  ٱلَِّذيَن  َأْخَرَجُه  ِإْذ  ٱهلُل  َنَصَرُه  َفَقْد  َتنُصُروُه  )ِإالَّ 

َفَأنَزَل ٱهلُل َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدُه  ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل َتْحَزْن ِإنَّ ٱهلَل َمَعَنا  ٱْلَغاِر 

 ٱْلُعْلَيا َوٱهلُل 
َ
ْفَلٰى َوَكِلَمُة ٱهلِل ِهي ِبُجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة ٱلَِّذيَن َكَفُروْا ٱلسُّ

َعِزيٌز َحِكيٌم(.)))

وقد توفرت هذه اآلية عىل أوقات ثالثة، فقد تكررت »إذ« مرات ثالثًا فيها:
وقت إخراجه9 .

وقت مكوثه9 يف الغار.
وقت قوله9 لصاحبه: )ال تحزن إن اهلل معنا...(.

عنادهم  أن  كام  أخرجوه،  الذين  هم  املرشكني  أّن  يف  رصحية  اآلية  إّن  ثمَّ 
وتآمرهم عليه وعىل أصحابه، كل ذلك اضطره إىل مغادرة مكة مدينته العزيزة، 
خماطر  محل  أنه  مع  اإلخراج،  هذا  ولكن  ودعوته..  ونشأته،  والدته،  ومكان 
ومتّناه  له  خطط  ما  بعكس  املسلمة،  الساحة  عىل  ثامرًا  ترك  فقد  مؤملة،  وآثارًا 
املرشكون، فكانت اهلجرة فتحًا كبريًا وأفقًا واسعًا، انطلقت فيه الدعوة املباركة 
لإلسالم للعاملني ودولًة وجمتمعًا... لقد حولت السامء هذا اإلخراج هدفًا آخر 
غري الذى أراده مرشكو مكة، فهم أرادوا قتله9، وملا عجزوا عن ذلك، وحني 
خرج من قبضتهم، ظنوا أّن دعوته سوف ختتنق بالعزل عن الناس، لكن اهلل 
تعاىل أخرجه لتتسع الدعوة وكأنه تعاىل يقول هلم: لن أمكنكم من أن خترجوه 

خمذواًل، وسأخرجه قويًا مدعومًا بنرصي وتسديدي..
فكانت هجرته9 فرجًا ونرصًا مؤزرًا، وصورًة رائعًة يشرتك هبا معه من 

تبعه ممن آمن بدعوته، وهم: )... الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم ...(.)))

1 . التوبة: 40. 
2 . احلرش: 8 . 
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)... َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرَنا َوَأْبَنآِئَنا ...(.)))
)الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإاّل َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا اهلُل ...(.)))

فبعد ما تعرضوا له من أًذى وترشيد وتعذيب، جاء إبعادهم وإخراجهم، 
يتلخص  سببها  وأّن  معاناهتم،  توضح  اآليات  وهذه  ذلك،  عىل  إكراههم  أو 
بالل  صوت  بذلك  عرف  كام  تعاىل  لوحدانيته  وإعالهنم  بدينهم  بتمسكهم 
اللدود  والعدّو  املرشكني،  زعيم  جهل  أيب  قبل  من  املعَذبني  أحد  احلبيش 
تنهال  أحٌد أحٌد أحد، والسياط  به:  الذي يرصخ  السامء، كان شعاره  لرسالة 
أشعة  حتت  جسده  حترق  احلجاز  رمضاء  و  صدره،  عىل  احلديد  وثقل  عليه، 
ديارهم  فقد أخرجوا من  وبالتايل  ترديد ذلك،  ينفك عن  شمس حارقة، ومل 
ومن أمواهلم وأهليهم. وقد محلوا أحزاهنم عىل فراق كل هذا، حتى غدت هذه 
احلالة ذكريات تؤرقهم، وحتضهم عىل هتيئة أسباب العودة لوطنهم، فكان هلم 
َئنَُّهْم ِفي   َلُنَبوِّ ُظِلُموا  َما  َبْعِد  ِمْن  )َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِفي  اهلِل  ذلك ولو بعد حني: 

ْنَيا َحَسَنًة َوالََْجُر ااْلِخَرِة َأْكَبُر َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن(.))) الدُّ

وجاء هذا الوعد اإلهلي بنرصة املؤمنني، وتطييبًا هلم ومكافأًة ملا صّبه عليهم 
املرشكون من أنواع الظلم، وملا هجروه يف ديارهم من أهل ومال.. لقد حظي 
السامء هبذا األجر هلم، بل  بأجر عظيم وثواب جزيل! ومل تكتف  املهاجرون 
جعلتهم أهل املسجد احلرام، وأذنت هلم بقتال كّل من ظلمهم وأخرجهم منه. 
وبعد أن رّصحت بأن ذنبهم وجريمتهم يف نظر أعدائهم أهنم يقولون ربنا اهلل، 
وهي منقبة عظيمة اعرتفت السامء هبا، ووصفتهم هبا، وهي تعدُّ منزلًة جليلة، 

1 . البقرة: 218. 
2 . احلج: 40. 

3 . النحل: 41. 
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إذن باإلخراج بدأت اهلجرة، بل اهلجرتان من مكة. وصارت صفًة ُيتفاخر 
هبا، فهذا صاحب هجرة وذاك صاحب هجرتني،.. وكانت نتيجة هذا اإلخراج 
بالعكس مما أرادته قريش منه، وصار هجرًة مباركًة، وفاحتَة أمل ٍ، وبارقَة نرص ٍ، 
انتهت بعودته9 وأصحابه املهاجرين معه إىل مكة املكرمة، وهم فاحتون هلا 
ه  ظافرون بام أعده اهلل تعاىل هلم من نرص ٍ وأجر ٍ عظيمني، وهو وعٌد وعده ربُّ
به، وبشارة له وللمسلمني برّدهم إىل مكة عىل قول قاهرين ألعدائهم، كام يف 

قوله تعاىل:
)ِإنَّ الَِّذي  َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَرادَُّك ِإَلي  َمَعاٍد(.))) واملعاد هو مدينته احلبيبة 
عىل قلبه التي قال عنها وهو يغادرها مكرهًا: »ما أطيبك من بلد، وأحبك إىّل، 

ولوال أّن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك!«.
ِبينًا * لَِّيْغِفَر َلَك  وقد حتدثت عنه أوائل سورة الفتح: )ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا مُّ
ْسَتِقيمًا *  ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَيْهِدَيَك ِصَراطًا مُّ َر َوُيِتمَّ  َم ِمن َذنِبَك َوَما َتَأخَّ ٱهلُل َما َتَقدَّ

ِكيَنَة ِفي ُقُلوِب ٱْلُمْؤِمِنيَن ِلَيْزَداُدۤوْا  َوَينُصَرَك ٱهلُل َنْصرًا َعِزيزًا * ُهَو ٱلَِّذۤي َأنَزَل ٱلسَّ

َحِكيمًا  َعِليمًا  ٱهلُل  َوَكاَن  َوٱأَلْرِض  مٰاَواِت  ٱلسَّ ُجُنوُد  َوهلِلِ  ِإيماِنِهْم  َع  مَّ ِإيمانًا 

ِفيَها  َخاِلِديَن  ٱأَلْنَهاُر  َتْحِتَها  ِمن  َتْجِري  َجنَّاٍت  َوٱْلُمْؤِمَناِت  ٱْلُمْؤِمِنيَن  لُِّيْدِخَل   *

َوُيَكفَِّر َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوَكاَن َذِلَك ِعنَد ٱهلِل َفْوزًا َعِظيمًا(.

وقد سميت السورة بالفتح ختليدًا هلذا احلادث وتعظياًم له، وتنبيهًا ألهدافه 
األزمان  مرِّ  عىل  وألجياهلم  به  هلم  وتذكريًا  واملسلمني،  اإلسالم  عىل  الكبرية 

حني يقرأون التنزيل العزيز، والسرية النبوية املباركة!

1 . القصص: 85 . 




