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خالد بن عثمان السبت/ الشيخ    

   .أجمعين وصحبه آله وعلى ،محمد نبينا على والسالم والصالة ،هللا الحمد
 يمنعون: أي] ٢٥:سورة الحج[ }والْباِد ِفيِه الْعاِكفُ سواء ِللنَّاِس لْنَاهجع الَِّذي{: وقوله :-تعالى اهللا رحمه- قال

 والنائي فيه المقيم بين فيه فرق ال سواء، شرعا اهللا جعله وقد الحرام، المسجد إلى الوصول عن الناس
 قال كما وسكناها، مكة رباع في الناس استواء ذلك ومن }والْباِد ِفيِه الْعاِكفُ سواء{ منه، الدار البعيد عنه
 في وغيرهم مكة أهل ينزل: قال }والْباِد ِفيِه الْعاِكفُ سواء{: قوله في عباس ابن عن طلحة، أبي بن علي

  .الحرام المسجد
     قال وكذا المنازل، في سواء فيه وغيرهم مكة أهل: }والْباِد ِفيِه الْعاِكفُ سواء{: قوله في مجاهد وقال
  .أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد سابط، بن الرحمن وعبد صالح، أبو

  .أهله وغير أهله فيه سواء: قتادة عن معمر، عن الرزاق، عبد وقال
 حاضر حنبل بن وأحمد الِخيف، بمسجد راهويه بن وإسحاق الشافعي فيها اختلفهي التي  المسألة وهذه
 زيد بن أسامة بحديث واحتج وتؤجر، وتورث تملك مكة باعر أن إلى -اهللا رحمه- الشافعي، فذهب أيضا،
 ال((: قال ثم ،))؟رباع من عقيل لنا ترك وهل((: فقال بمكة؟  دارك في غدا أتنزل اهللا، رسول يا: قلت: قال
 بن عمر أن ثبت وبما ،الصحيحين في مخَرج الحديث وهذا ،)١())الكافر المسلم وال المسلم، الكافر يرث

   طاوس، قال وبه ،درهم آالف بأربعة -سجناً فجعلها- بمكة دارا أمية بن صفوان من ترىاش الخطاب
  .دينار بن وعمرو
 مجاهد عليه ونص السلف، من طائفة مذهب وهو ،تؤجر وال تورث أنها إلى راهويه بن إسحاق وذهب

 صلى- اهللا رسول تُوفي": قال نَضلة بن علقمة عن ماجه، ابن رواه بما راهويه بن إسحاق واحتج وعطاء،
 استغنى ومن سكن، احتاج من السوائب، إال مكة رباع دعىتُ وما وعمر، بكر وأبو -وسلم عليه اهللا

  .)٢("أسكن

                                                             

 ميراث فال الميراث يقسم أن قبل أسلم وإذا المسلم الكافر وال الكافر المسلم يرث ال باب الفرائض، كتاب البخاري، رواه -  ١
 إسناده: محققوه وقال ،)٢١٧٦٦ (رقم المسند، في أحمد واإلمام ،)١٦١٤ (رقم لفرائض،ا كتاب ومسلم، ،)٦٣٨٣ (برقم له،

 .الشيخين شرط على صحيح

، وضعفه )١٠٩٦٨ (رقم الكبرى، السنن في والبيهقي ،)٣١٠٧ (رقم مكة، بيوت أجر باب المناسك، كتاب ،هماج ابن رواه -  ٢
 .األلباني



  .)٣("كراؤها وال مكة دور بيع يحل ال": قال أنه عمرو بن اهللا عبد عن الرزاق عبد وروى
 ينهي كان الخطاب بن عمر أن وأخبرني م،الحر في الكراء عن ينهى عطاء كان: جريج ابن عن أيضا وقال
 إليه فأرسل عمرو، بن سهيل داره بوب من أول فكان عرصاتها، في الحاج ينزل ألن مكة؛ دور بيتبو عن
 بابين أتخذ أن فأردت تاجرا، امرأ كنت إني المؤمنين، أمير يا أنظرني: فقال ذلك، في الخطاب بن عمر

  .)٤(ذًاإ ذلكلك ف: قال ظهري لي يحبسان
 البادي لينزل أبوابا لدوركم تتخذوا ال مكة، أهل يا": قال الخطاب بن عمر أن مجاهد؛ عن الرزاق، عبد وقال
  .)٥("يشاء حيث
 حيث ينزلون": قال ،}والْباِد ِفيِه الْعاِكفُ سواء{: قوله في يقول عطاء سمع عمن معمر، وأخبرنا: قال

  .)٦("شاءوا
  .)٧("ناراً أكل مكة بيوت كراء أكل من" :موقوفاً عمرو بن اهللا دعب نع الدارقطني وروى
  .أعلم واهللا األدلة، بين جمعا تؤجر، وال وتورث تملك: فقال ابنه صالح نقله فيما أحمد اإلمام وتوسط

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
  والباد،يعني أهل مكة أهل البلد,  المقيم:يعنيالعاكف  }الْباِدو ِفيِه الْعاِكفُ سواء{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
,  أو أمراً من األمور فيه معنى-عز وجل-وهذا االستواء لم يحدد اهللا , من طرأ عليه من غير أهله :يعني

 :يعني,  على العموم بناء على القاعدة المعروفة وهي عموم المقتضى-رحمه اهللا– ولهذا حمله ابن جرير
كثير من السلف يعبرون بأنهم يستوون بسكنى ف ؟ في ماذا يستوون}والْباِد ِفيِه الْعاِكفُ سواء{ر المحذوف المقد
, نهم يجب عليهم تعظيمهإ هم سواء في ذلك حيث : فقاليهابن جرير حمله على أعم معانف ،ونحو ذلك, فيه

ن في هم مستوو ف،وال مزية ألحد على أحد ، على أحدفضل ألحديره وهم سواء في األحقية ال وتطه, وتقديسه
 ما يجب التقديس الواجبولزمهم من تعظيم البيت وتطهيره التطهير الالئق  وي، يجب على أهله مكة،ذلك كله

تبارك -كما أنهم يستوون في األحقية لحرم اهللا ,  وهؤالءال فرق بين هؤالء و، طرأ عليهنعلى غيرهم مم
  يبقى-حمل على العموموهو ال– لكن يبقى على هذا المعنى ,}والْباِد ِفيِه اِكفُالْع{ والنزول حيث شاء -وتعالى

 وإذا ،-الكعبة– يستوون في المسجد :نه يقالإفإذا خص ذلك بمسجد الكعبة ف, النظر في المراد بالمسجد الحرام
ره مما يزيد عن  دون غيئاشي وليس ألحد أن يتحجر, الحق للجميعمكة فمعنى ذلك أن به   المرادنإ :قيل

ن بهذا نهم يستووإ :وليس ألحد أن يبيع إذا قيل, ليس ألحد أن يؤجرو ،يه سكن حيث شاءومن طرأ عل, حاجته
 وإذا ؟على قضية فتح مكة هل فتحت مكة صلحاً أو فتحت بالقوة هذه المسألةمبنى و وذكر هنا األقوال ،كله

                                                             

 ).٣/٤٥٠ (الفتح في حجر ابن الحافظ وذكره ،)٥/١٤٨ (المصنف في الرزاق عبد رواه - ٣

 ).٩٢١٠ (رقم ،المصنف في الرزاق عبد رواه - ٤

 ).٩٢١١ (رقم المصنف، في الرزاق عبد رواه - ٥

  ).٩٢١١ (رقم المصنف، في الرزاق عبد رواه - ٦
 ).٢١٨٦ (رقم الضعيفة األحاديث سلسلة في األلباني وضعفه ،)٢٨٦ (رقم سننه، في قطني الدار رواه - ٧



 بأيديهم تركها : يعني، بأيدي أهلها يتملكون- عليه وسلمصلى اهللا-هل أقرها النبي , كانت فتحت بالغلبة بالقوة
ن أهلها يملكون الدور ولهم أن إ : قالإنها فتحت صلحاً :فمن قال, على سبيل التمليك أو على سبيل االنتفاع

نها فتحت إ :ومن قال, وليس ألحد حق فيها ،غير ذلكويتصرفوا فيها تصرف المالك من إيجار وبيع وهبة 
قوة ب بعدما غلب عليها وقهر أهلها -صلى اهللا عليه وسلم- إن النبي :من قالو ،ء بحسب نظرهمبالقوة فهؤال

 هذا مأخذ المسألة ،رفوا تصرف المالك بها ليس لهم أن يؤجروا وال أن يتصينتفعونالجيش أقرها في أيديهم 
 -رحمه اهللا- المؤلف ر بعضهاما شاءوا احتجوا بأدلة ذك ملك لهم يتصرفون فيها كانهإ : والذين قالوا،وأصلها

وهل ترك (( :قال, ؟في دارك بمكة غداً أتنزل : لما قال أسامة-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي منها  و،هنا
فمعنى ذلك أن هذا الحديث يدل , ))وال المسلم الكافر, ال يرث الكافر المسلم(( :قال ثم ،))؟لنا عقيل من رباع
ال أملك فيها شيئاً أو   أو،ليس لي بها دار: ولم يقل ،))؟رك لنا عقيل من رباعهل ت(( : قال،على أنهم يتملكون

إذا جرى فيها التوارث فمعنى ذلك ف ،))وال المسلم الكافر, ال يرث الكافر المسلم(( : وهكذا في قوله،نحو ذلك
شترى دار ا -عنهرضي اهللا -وهكذا ما ذكره من أن عمر ,  يكون فيما يملك إنمان التوارث أل؛أنهم يتملكون

 ،خزيمةبه ابن  حتجاال لما جاز له بيعها وهكذا ، وإ وإنما يشترى ذلك المالك، منهاشتراهاصفوان بن أمية 
فنسب  ]٨:الحشر سورة[ }وَأمواِلِهم ِدياِرِهم ِمن ُأخِْرجوا الَِّذين الْمهاِجِرين ِللْفُقَراء{ :-تبارك وتعالى-قوله و

 فنسب الدار ،)٨())من دخل داره فهو آمن(( :-صلى اهللا عليه وسلم-ا أيضاً احتجوا بقوله  وهكذ،الديار إليهم
 فإن اإلضافة ال تقتضي :نسبة لهذين الدليلينال ب، فنسبها إليه))ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن((إليه 

عز - ولذلك اهللا ؛ معروفهذاو, ةيء أو ينسب إليه ألدنى مالبس وإنما قد يضاف الشيء إلى الش،التمليك دائماً
صلى اهللا عليه -ن البيوت للنبي  أ مع،]٣٣:األحزاب سورة[ }بيوِتكُن ِفي وقَرن{ : قال ألمهات المؤمنين-وجل
 :المطلقة  في-تبارك وتعالى-وهكذا أيضاً في قوله ,  لكن هن المنتفعات بها في السكنى فأضافها إليهن-وسلم

 :قولهو,  فيه إليها ألنها ساكنةهضافأ ف، مع أن البيت ليس لها،]١:الطالق سورة[ }وِتِهنبي ِمن تُخِْرجوهن لَا{
}وا الَِّذينِمن ُأخِْرج لكن لما كانوا يسكنون فيها وينتفعون بها , ال يقتضي أن الديار هي ملك لهم }ِدياِرِهم

ها وأن ئريث دور مكة وبيعها وشرا باب تو:قال فيه بوب باباً -رحمه اهللا- والبخاري ،أضيف ذلك إليهم
يدل على وحديث أسامة , ثم أورد حديث أسامة }ويصدون كَفَروا الَِّذين{ :الناس في المسجد الحرام سواء لقوله

الحديث -يدل على أنها تملك  فأراد هذا الحديث الذي ،ألنها ال تملك ؛ يصح عنده شيءمكأنه ل ف،أنها تملك
  توفي رسول اهللا " :قال نضلةبما رواه ابن ماجه عن علقمة بن تج إسحاق بن راهويه حا و،-ذكره هنا الذي

هو  الشيء السائب أو السائبة ،"ال السوائبإدعى رباع مكة وأبو بكر وعمر وما تُ, -صلى اهللا عليه وسلم-
ن هذا الحديث ال ولك, الك لهاال م, السوائب: لبيوت مكة  يقال"ال السوائبإ" ،مالك له متروكة هللاال الذي 
 والجمهور على أن بيوت ،))ومن استغنى أسكن ،حتاج سكنامن (( : قال،ولو صح الحديث لكان نصاً, يصح

 يتبنى القول بأنها ال منومن الناس , ها بام أن يؤجروها ويبيعوها ويتصرفومكة ملك ألهلها وأنه يجوز له
عليهم بما جاء ويحتج , ثم يخرج وال يعطيهم شيئاً الحرم ويسكن في ما شاء من فنادق فيأتي ،تؤجر وال تباع

                                                             

 ). ٢/١٣٥ (سعد البن الكبرى، والطبقات ،)١٨٠٥٣ (رقم الكبرى، السنن في البيهقي رواه - ٨



 ومنهم من ،وال يجوز لهم,  أن كل هذا حرام وسحت:العلم واآلثار المنقولة عن السلف في هذامن كالم أهل 
جد بعض من يقوم على هذه المساكن ولذلك و,  السنوات فيأتي ويحتج بمثل هذه األشياءيستأجر في مكة

فاً من االحتجاج ، خوها فيبدفع مبلغ من المال يغطي المدة التي يسكنأحياناً يطالبه بمجرد ما يأتيه اإلنسان 
   .بمثل هذه األمور

 هاهنا الباء: العربية أهل من المفسرين بعض قال }َأِليٍم عذَاٍب ِمن نُِذقْه ِبظُلٍْم ِبِإلْحاٍد ِفيِه يِرد ومن{: وقوله
 }ِبِإلْحاٍد ِفيِه يِرد ومن{: قوله وكذا ،الدهن تُنِْبتُ: أي ]٢٠:المؤمنونسورة [ }ِبالدهِن تَنْبتُ{: كقوله زائدة،
  .الكبار المعاصي من فظيع بأمر فيه يهم: أي إلحادا، تقديره
  .التعمد هو: عباس ابن عن جريج، ابن قال كما بمتأول، ليس ،ظلم أنه قاصدا عامدا: أي }ِبظُلٍْم{: وقوله
  .بشرك} ِبظُلٍْم{: عباس ابن عن طلحة، أبي بن علي وقال
 فتظلم قتل، أو لسان من عليك اهللا حرم ما الحرم من تَستحَل أن هو  }ِبظُلٍْم{ : عباس ابن عن العوفي، وقال
  .األليم العذاب له وجب فقد ذلك فَعل فإذا يقتلك، ال من وتقتل يظلمك، ال من

  .سيئا عمال فيه يعمل: }ِبظُلٍْم{: مجاهد وقال
      قال كما يوقعه، لم وإن عليه، عازما كان إذا الشر، فيه البادي يعاقَب أنه الحرم خصوصية من وهذا
  :تفسيره في حاتم أبي ابن
 بإلحاد فيه أراد رجال أن لو: قال }ِبظُلٍْم ِبِإلْحاٍد ِفيِه يِرد ومن{: قوله في-مسعود ابن يعني- اهللا عبد عن

  .األليم العذاب من اهللا ألذاقه أبين، نعدِب وهو بظلم،
  .أعلم واهللا ،رفعه من أشبه هووقفُ البخاري، شرط على صحيح اإلسناد هذا: قلت أحمد، ورواه
  .فوقَه فما ظلم الخادم شتم: جبير بن سعيد وقال
  .واحد غير قال كذاو. بمكة المحتكر: قال }ِبظُلٍْم ِبِإلْحاٍد ِفيِه يِرد ومن{: ثابت أبي بن حبيب وقال
  اهللا رسول أن أنيس، بن اهللا عبد في نزلت: قال} ِبظُلٍْم ِبِإلْحاٍد ِفيِه يِرد ومن{: اهللا قول في عباس ابن قال
 األنساب، في فافتخروا األنصار، من واآلخر مهاجر أحدهما رجلين، مع بعثه -وسلم عليه اهللا صلى-

 ِفيِه يِرد ومن{: فيه فنزلت مكة، إلى وهرب اإلسالم، عن ارتد ثم ي،األنصار فقتل أنيس، بن اهللا عبد فغضب
  .اإلسالم عن بميل يعني بإلحاد الحرم إلى لجأ من: يعني }ِبظُلٍْم ِبِإلْحاٍد
 هو ما على تنبيه فيها بل ذلك، من أعم هو ولكن اإللحاد، من األشياء هذه أن على دلت وإن اآلثار، وهذه
 ِبِحجارٍة تَرِميِهم{ أبابيل طيرا عليهم اهللا أرسل البيت تخريب على الفيل أصحاب هم لما لهذاو منها، أغلظ
يٍل ِمنِسج * ملَهعٍف فَجصْأكُوٍل كَعرهم: أي ،]٥-٤:الفيل سورة[ }مأراده من لكل ونكاال عبرة وجعلهم دم 

 إذا حتى ،جيشٌ البيتَ هذا يغزو: "قال -وسلم يهعل اهللا صلى- اهللا رسول أن الحديث في ثبت ولذلك بسوء؛
  .الحديث" وآخرهم بأولهم خُِسف األرض من ببيداء كانوا

 ِللنَّاِس جعلْنَاه الَِّذي{ : في قوله-عز وجل-يرجع إلى المسجد الحرام الذي وصفه اهللا  }ِفيِه يِرد{في الضمير 
وهذه , وهذا يشمل الحرم بأجمعه ،]٢٥:الحج سورة[ }ِبظُلٍْم ِبِإلْحاٍد ِفيِه يِرد ومن والْباِد ِفيِه الْعاِكفُ سواء

ن الباء زائدة يبقى إ : الذين قدروا أو قالوا}ِبِإلْحاٍد{ : قوله،الحرام دون غيره من األمكنةخصوصية للمسجد 



ة هنا على وجهه دون  فصار فعل اإلراد،" بظلم نذقه من عذاب أليماًإلحادومن يرد فيه "معنى عندهم هكذا ال
 ،اً أراد إلحاد،وإنما يتعدى بنفسه,  بالباءيتعدىن فعل اإلرادة في األصل ال أل ؛الحاجة إلى القول بالتضمين

  الفعل على ظاهره، أبقي-يقصدون زائدة إعراباً-نها زائدة إ :فمن قال,  عداه بالباء"يرد بإلحاد" :قالوهنا 
إلى فقهاء أهل  -رحمه اهللا-ابن القيم  وأضافه ،كشيخ اإلسالم-هل العلم ولذلك فإن من أ, واألصل عدم الزيادة

الفعل الذي و }ِبِإلْحاٍد ِفيِه يِرد منو{ ،لباءباى خر يصح أن يعدآبتضمين الفعل معنى فعل من قال  -اللغة
ن فعل اإلرادة إ :فإذا قيل,  بالباءىفهذا يصح أن يعد, ت بكذاهمو,  بكذا هم"مه" هو  بالباءىيصح أن يعد

 دل على فعل }ِفيِه يِرد ومن{أوسع، فيكون المعنى  لذلك بالباء فيكون إذاً هنا المعنى يد فع"هم"فعل المضمن 
 وتارة ،جازمة وهو ما يسمى بالعزم المصمم ودل على درجات تارة تكون إرادة, معنى اإلرادةو ،اإلرادة

 قال ، هممت أن أسافر،عليههم بكذا لكن لم يعزم ,  فقطلكنها همتكون هذه اإلرادة لم تصل إلى حد العزم و
 -صلى اهللا عليه وسلم-والنبي , أراد أن يجلسحين  " بأمر سوءحتى هممتُ" :-رضي اهللا عنه-ابن مسعود 

 هذه ، ثم يأتي دون ذلك الخاطرة التي تخطر بنفس اإلنسان،هم لم يصل إلى العزملا ف،جلسيم ل لكنه ،يصلي
 ذلك باعثاً على العمل وهو استقرت صارت بعدور تقع في قلب اإلنسان لكن قد يدفعها فإذا تركها الخواط

 فمعنى -فعل الهم هم- نه مضمن معنى الهمإ :إذا قلناف، ثم بعد ذلك قد تقوى حتى تصل إلى حد العزيمة ،الهم
 والدليل على هذا غير مسألة ،-واهللا تعالى أعلم-وهذا هو األقرب , ن اإلنسان يؤاخذ على مجرد الهم أذلك

 ومن{نفهم فعل اإلرادة هنا ف ،أنه تفهم معاني األفعال على ضوء ما تتعدى به  ألنه كما هي القاعدة؛التعدية
ِردي{ الذين فسروه بالعزم و ،ن المقصود باإلرادة هنا الهمأ ففهمنا ،دي بهبالنظر إلى الحرف الذي عيم عليهرد 
  :لفعل أربعة أنواعن اكل مكان؛ ألفي 

   .فعل الجوارح ،بالمجيء,  بالذهاب، بالمشي، بالمباشرة،باليد ،الفعل بالجوارح:  النوع األول
  . الفعل باللسان:الثاني
   .م هو العزم المصم،الفعل بالقلب: الثالث
   .والترك فعل في صحيح المذهب :ن الترك فعل كما قال في المراقي أل؛تركال وهو :الرابع

 ه إليه فيخرج، أو يسبح فينقذهحبل يستطيع أن يلقيرآه  شخص وعنده ووكاد أن يموت  غرق اًإنسان أن فلو
 ،عليه حتى ماتجلس يتفرج لكن الطبيب , يحتاج إلى إنعاشأصيب بحادث وإنسان وأ ،لكن تركه حتى مات

 هذا ال يختص ، المصمم منها العزم:فالفعل أربعة أنواع,  الترك فعل:إذا قالواو ،الترك من باب  كلهاهفهذ
 هذا :قالوا ,))لقاتل والمنقول في النارا(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم- النبي ، العزم المصمم فعل،الحرمب

فهذا العزم فعل ال يختص بالحرم فلو  ،)٩())نه كان حريصاً على قتل صاحبهإ(( :قال ؟فما بال المقتول ،القاتل
 وجه بالهم أولى، هذان تفسيره ، ولهذا فإللحرم مزية على غيرهما صار هنا فعل اإلرادة بالعزم لفسر 

 ومن{ إن تفسير : إذا قيل،عامداً قاصداً }ِبظُلٍْم{ :اآلثار عن السلف قالوهنا واألقوال التي ذكرها  ،الترجيح

                                                             

 ،)٣١ (رقم ،]٩:الحجرات سورة[ }بينَهما فََأصِلحوا اقْتَتَلُوا الْمْؤِمِنين ِمن طَاِئفَتَاِن وِإن{ باب اإليمان، كتاب البخاري، رواه -  ٩
 ).٢٨٨٨ (رقم بسيفيهما، المسلمان تواجه إذا باب لساعة،ا وأشراط الفتن كتاب ومسلم،



ِرداٍد ِفيِه يتكون هذه الصفة كاشفة نه ال يوجد إلحاد بحقإ : إذا قلت،عن الحق  هو الميل: اإللحاد}ِبظُلٍْم ِبِإلْح 
ن إ :ولذلك إذا قلنا,  بحق وال يمكن ألحد أن يقتل نبياً،]٦١:البقرة سورة[ }الْحقِّ ِبغَيِر النَِّبيين ويقْتُلُون{ :مثل

 يقول -عز وجل-اهللا ، ويعني ليس صفة مقيدة, تكون هذه من باب الصفة الكاشفةفظلم بال اإللحاد ال يقع أبداً إ
ألنه  }اكْتَسبوا ما ِبغَيِر{ ،]٥٨:األحزاب سورة[ }اكْتَسبوا ما ِبغَيِر والْمْؤِمنَاِت الْمْؤِمِنين يْؤذُون الَِّذينو{ :مثالً

 ،يست كاشفة فهذه الصفة مقيدة ول، منهم صدر بسبب ظلٍم،يمكن أن يؤذي المؤمنين والمؤمنات بما اكتسبوا
 أو ،من الحرم ما حرم اهللا عليك من إساءةأن تستحل " : ونقل أيضاً عنه،رك بش}ِبظُلٍْم{ :قال عن ابن عباس

من الصور إنه  : كل هذا يمكن أن يقال، يعمل فيه عمالً سيئاً:قال مجاهد "خرهآإلى .... فتظلم وتقتل،قتل
ة في سياق الشرط  والنكر،رطن اإللحاد نكرة في سياق الشأل ؛}ِبظُلٍْم ِبِإلْحاٍد ِفيِه يِرد ومن{ :الداخلة تحت قوله

 شتم الخادم ظلم فما فوقه هذا :جبيروكالم سعيد بن ,  في اآلخر-رحمه اهللا-وبهذا كالم ابن كثير , لعمومتفيد ا
 :ذلك يعم جميع الصور القليل والكثير من المعاصي كله يدخل في قوله تعالىف, هو األقرب في تفسير اآلية

}نمو ِرداٍد ِفيِه يِبظُلٍْم ِبِإلْح نُِذقْه ذَاٍب ِمنقال به من المعاصرين الشيخ وختاره ابن جرير ا وهذا الذي }َأِليٍم ع
 من تسول له نفسه اإلساءة كل فهذا وعيد ل،اآلية على عمومهاأن  -رحمه اهللا-محمد األمين الشنقيطي 
, الغيبة إلى غير ذلكبكالم الو ،النظربألوان المعاصي  ويدخل في هذا ،-عز وجل-والمعصية في حرم اهللا 

ن له  كا-رضي اهللا عنه-يذكر أن ابن عمر فولهذا ينقل عن بعض السلف االحتياط في مثل هذه األمور 
وهذه " : هنا يقول-رحمه اهللا-كالم الحافظ ابن كثير و, الثاني في الحرمو ، واحد في الحلفسطاطان

 وإنما ، قد يناقش"عازماً عليه" هذا القيد "زماً عليهإذا كان عا ،خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر
 عبد غير اهللا هولهذا في السبب في تخليد الكفار في النار مع أن, ال فالعزم فيه وفي غيرهإيكفي الهم في ذلك و

على االستمرار على هذا هو  اعازمبحيث يكون  ،ة قد يكون سنة أو عشر سنوات أو ستين سن-عز وجل-
}لَوو ودواْ اْرادا لَعواْ ِلمنُه نْهالفعل ه هذا المصمم هو بمنزلة فعزم]٢٨:األنعام سورة[ }ع .  
  . تم بحمد اهللا وفضله 


