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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 متهيد
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلـى آلـه      

   :بعد و ،وصحبه أمجعني
هذا األوان قضية توسيع املسـعى   فإنَّ من املسائل النازلة اليت ابتلي ا أهل اإلسالم يف    

 هل جيوز السعي يف زيادته اجلديدة أم ال؟ . القدمي الذي عليه عمل املسلمني لقرون خلت
وقد حبثت املوضوع وناقشت أدلته من جهة كالم أهل اللغة والتاريخ والفقه، وحصرته يف  

 . حثه اآلناحلديث حول عرض املسعى، ومل أتعرض للطول، وذلك لعدم وجود احلاجة لب
  :ثالثة فصول قد جعلت البحث يف مقدمة و و 
 . ، فكانت حول معىن الشعائر وأنواعها وموقف املسلم منهاأما املقدمة 
 :ثالثة مباحثفكان معقوداً يف حقيقة عرض املسعى، وجعلته يف : وأما الفصل األول 
 . تعريف الصفا واملروة: األول 
 . فضلةعرض املسعى يف القرون امل: الثاين 
 .عرض املسعى عند املؤرخني: الثالث 
و ذكر  ،موقف العلماء من مجلة األزرقي املشكلةلبيان فقد عقدته : وأما الفصل الثاين 

   .يف عرض املسعى تهمأدل
  .استدالالت ايزينبيان جواب العلماء عن فقد جعلته ل ،و أما الفصل الثالث 

 ذكرت مث  ،و أكدت عليهالقول الصواب يف املسألة  فيهاذكرت  ،مث  ختمت خبامتة   
لفتات ومقترحات م عمـوم املسـلمني يف هـذه     -على وجه االختصار  –بعد ذلك 

أسأل اهللا مبنه وكرمه أن جيعلنا أنصاراً لدينه ذابني عن مشاعره، معظمني هلـا   و ،القضية
يهدينا ألحسن األقوال واألعمال  بالطريق املشروع املتبع ال بالطريق املمنوع املبتدع، وأن

 ،،،يف الظاهر والباطن، وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا، وأن يهيء لنا من أمرنا رشداً،
   

 .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 املقدمة
حبث موضوع السعي حبث يف أحد أركان وواجبات احلج والعمرة، ومها من أجـل   إنَّ   

إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيـت أو  {:قال اهللا تعاىل. ت يف اإلسالمالعبادا
 . }اعتمر فال جناح عليه أن يطوف ما ومن تطوع خرياً فإن اهللا شاكر عليم

 : معىن شعائر اهللا 
أصالن معروفان، يدل أحـدمها علـى نبـات،    : الشني والعني والراء(قال ابن فارس     

شعرت بالشيء، : واألصل قوهلم: (مث قال يف بيان األصل الثاين). م، وعلَمعلى علْ: واآلخر
وسمي الشاعر، ألنه يفطن ملا ال ... أي ليتين علمت: إذا علمته وفطنت له، وليت شعري

 : قال عنترة... يفطن له غريه،
 أم هل عرفت الدار بعد توهم ********هل غادر الشعراء من متردم 

 . اء مل يغادروا شيئاً إال فطنوا لهإن الشعر: يقول 
والشـعريةُ واحـدةُ   ... مواضع املناسك، مسيت بذلك ألا معامل احلـج : ومشاعر احلج 

إن الصفا واملروة من شـعائر  {: أعالم احلج وأعماله، قال اهللا جل جالله: الشعائر، وهي
 . ١)}اهللا
هو كل ما كان من : عرية، وقيلآثاره وعالماته، مجع ش: شعائر احلج): (النهاية(وقال يف  

: الشعائر: وقال األزهري. أعماله كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغري ذلك
 . ٢)املعامل اليت ندب اهللا إليها وأمر بالقيام عليها

 : أن الشعائر ختتلف عن بقية األحكام واألعمال الشرعية من وجهني: ويؤخذ مما ذكروه 
 . العلم امن جهة : الوجه األول 
 مرتلة األحكام املتعلقة ا وأثرها اإلمياين: الوجه الثاين 

 

تـدل علـى اإلعـالم    ) شـعر (فإن مقتضى الوضع اللغوي ملادة  :فمن حيث العلم ا 
ومن هنا ورد يف . واإلشهار، فهي أمر ظاهر، يكاد أن يعلمها كل أحد على وجه التعيني

للمواضع اليت فيها األعالم واألميال : املشاعر: فيقال ،)ما كان علماً(تعريفهم للشعرية أا 
                                                 

 ). ٥٢٨ص ( )معجم مقاييس اللغة( ١
 ). ٢/٤٧٩( )النهاية( ٢
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إا من شعائر اهللا حني تعلَّم جبب أسنمتها أو تقليدها، : ويقال للدابة. الدالة على حدودها
 .فهي أمر ظاهر ال خيفى على أحد

وأما نقل األعيان وتعيني األماكن، فكنقلهم الصـاع واملـد،   (: قال ابن القيم رمحه اهللا 
املنرب، وموقفه للصالة، والقرب، واحلجرة، ومسجد قباء، وتعيني الروضـة،   ني موضعوتعي

  .والبقيع، واملصلى وحنو ذلك
ومواضع اجلمـرات،   ،جمرى نقل مواضع املناسك كالصفا واملروة، ومىن نقل هذا جارٍو 

جة النقل، وهذا العمل ح ومزدلفة، ومواضع اإلحرام كذي احلليفة واجلحفة، وغريمها فهذا
 . ١)جيب اتباعها، وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعني

: ، فالشعائر آكد من السنن، قال الشيخ العثيمني رمحـه اهللا ومن حيث احلكم الشرعي 
 يدل على أنه أمر مهم؛ ألن الشعرية ليست هي السنة فقط} من شعائر اهللا{: قوله تعاىل(

 . ٢)ني؛ الشعرية هي طاعة عظيمة هلا شأن كبري يف الد
: وحفظ أعالم املناسك واملشاعر، مما يندرج يف حفظ الضرورات اخلمس، ذلك أن منها 

فالضرورة الدينية داعية إىل احلفظ، . حفظ األعالم وأدلتها: حفظ الدين، ومن حفظ الدين
 . وهلذا اتصل عمل املسلمني عرب القرون على احملافظة عليها

 

 :أنواع الشعائر
 .٣األماكن، واألزمنة، والذوات :قد تكون الشعرية يف 

: قـال اهللا تعـاىل  . مشعر عرفة، واملشعر احلرام، ومىن، والصفا واملـروة  :فمن األماكن
 .}إن الصفا واملروة من شعائر اهللا{: وقال. }فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام{

اهللا وال الشهر يا آيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر {: قال تعاىل. األشهر احلرم :ومن األزمنة
 .}احلرام

والبدن جعلناها لكم من شعائر {: تعاىل قال. األضحية، واهلدي، والقالئد :ومن الذوات
 ]. ٣٦: احلج[ } اهللا

 

                                                 
 ). ٢/٣٩١( )إعالم املوقعني( ١
 ). إن الصفا واملروة(ند آية سورة البقرة، للعثيمني ع )تفسري القرآن العظيم(: انظر ٢
 ). ٨٢-٦/٨١(البن عاشور  )التحرير والتنوير( ٣
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 : موقف املسلم من الشعائر

حيثما كانت الشعائر فثمة دين اهللا، فهي أعالم عليه تدل وتشري إىل عبادة اهللا وحـده ال   
ء فيه هللا تعـاىل   وهي كل شي): (... الشعرية(وكاين يف معىن قال العالمة الش. شريك له

، ...: (، مث قـال ...شعار، ومنه شعار القوم يف احلرب، وهو عالمتهم اليت يتعارفون ا،
 .١...)فشعائر اهللا أعالم دينه،

 : ومن هدي القرآن يف تربية املسلم على حفظ الشعائر ما يلي 

والتعظـيم   .فإا من تقوى القلـوب  }يعظم شعائر اهللاومن {: قال تعاىل :التعظيم: أوالً
للشعائر أمر جيده كل مؤمن يف قلبه، ويذوق طعمه وجيد حالوته، وهي من أعظم دالئـل  

  .تقوى القلوب

يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام : (قال تعاىل :عدم اإلحالل: ثانياً
ني البيت احلرام يبتغون فضال من رم ورضوانا وإذا حللـتم  وال اهلدي وال القالئد وال آم

فاصطادوا وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا وتعاونوا على 
قال ابـن   .)الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب

ا، مع أم ال يظن م إحالل احملرمات، يدلُ على وتوجيه اخلطاب إىل الذين آمنو: (عاشور
ال جتعلوا  :أي: (يف تفسري املنارو  .٢..)النهي عن االعتداء على الشعائر اإلهلية: أن املقصود

وهي معامله اليت جعلها أمارات تعلمون  تشاءون،تتصرفون ا كما  شعائر دين اهللا حالال،
بل اعملوا  ،فرائضه وحدوده وحالله وحرامه كمناسك احلج وسائر ا اهلدى من الضالل،

 . ٣)فيها مبا بينه لكم

 
**************************************

                                                 
 ). ٥/١١٥( )فتح القدير( ١
 ). ٦/٨١( )التحرير والتنوير(  ٢
 ). ٦/١٢٥( )تفسري املنار( ٣
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 حقيقة عرض املسعى: الفصل األول

 

 . تعريف الصفا واملروة:  املبحث األول 
 تعريف الصفا: املطلب األول   
 مادة صفا: الفرع األول  

الصاد و احلرف املعتل أصلٌ واحد يـدلُ  : صفو): (ييسمعجم املقا(قال ابن فارس يف     
الصفا، و هو احلجر األملـس، و  : و من الباب: (مث قال..). على خلوص من كل شوب

. هو الصفوان، الواحدة صفوانة، و مسيت صفوانة لذلك، ألا تصفو من الطني والرمـل 
كما زلت الصفواء . :.و أنشد.  الصفوان، و الصفواء و الصفا، كله واحد: قال األصمعي

 . ١)باملترتل
 : وصف جبل الصفا: الفرع الثاين  

، مكان مرتفع عند باب املسجد احلرام، (.. :)ذيب األمساء واللغات(قال النووي يف      
يف : (و قيل. ٢) قطعة من جبل أيب قبيس، و هو اآلن إحدى عشرة درجة: و هو أنف، أي

 . ٣..)رام على مقربة من بابه املسمى باب الصفا،أصل جبل أيب قبيس جنويب املسجد احل
جبـل  : شرفها اهللا تعاىل، و هو) و الصفا من مشاعر مكة): (.. تاج العروس(و يف     

كـالم  . أهـ). ،)..على متنه داراً فيحاء وابتنيت(، ..،)أىب قبيس(جبل ) فبلح(صغري 
 . ٤ىصاحب القاموس مع شرحه ملرتض

التحـف  : يقال. م و احلاء والفاء أصلٌ يدل على اشتمال ومالزمةالال(و معىن اللحف     
 . ٥..)الزمه،: باللحاف، يلتحف، والحفه

                                                 

٥٦٩( ١( 
٣/١٨١( ٢( 
 ). ١/٣٢٠) (مرآة احلرمني( ٣
 ). ٢١١/  ١٠) (تاج العروس( ٤
 ). ٩٥٠ص ) (معجم مقاييس اللغة( ٥
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و الصـفا  : (و قال الفاسي. ١)جبل أيب قبيس الذي فيه الصفا: (يقال: و هلذا االشتمال   
 . ٢)من جبل أيب قبيس على ما قال العلماء، وهو بأسفله

و يف أصل جبل أيب قبيس على ما ذكره غري واحـد مـن   ، ه: (...و قال الفاسي أيضاً  
أبو عبيد البكري، والنووي، و هو موضع مرتفع من جبل لـه درج،  و  : العلماء، و منهم

فيه ثالثة عقود، والدرج من أعلى العقود، و أسفلها، و الدرج الذي يصعد من األوىل إىل 
حتتها فرشة كبرية،  و يليها  الثانية منهن بثالث درجات وسطها، و حتت العقود درجة، و

تتصل باألرض، و رمبا أُهيل التراب عليهـا،   ثالث درجات، مث فرشة مثل الفرشة السابقة
 ٣)فغيب

 .  ٤..)العريض من احلجارة امللس:.. الصفا: (وقال ياقوت  
فهو رأس : فأما الصفا متقابلني، ٥جلُبيلني والصفا واملروة امسان(: و قال الطاهر بن عاشور

 . ٦..)اية جبل أيب قبيس،
أن من أراد الطلوع إىل أيب قبيس فإنه يطلع من : و هلذا القرب الشديد يذكر الرحالة

و . ٧)و أبو قبيس مطل على املسجد، يصعد إليه من الصفا يف درج( :درج على الصفا إليه
ومن ويف أصله هو الصفا : (و مثله يف رحلة التجييب حيث قال عندما تكلم عن أيب قبيس

 .٨)عليه صعدنا إليه
الصفا الذي  هـو  : (قال)  مرآة احلرمني(و عندما وصف إبراهيم باشا جبل الصفا يف     

مبدأ  السعي يف أصل جبل أيب قبيس جنويب املسجد احلرام على مقربة من بابـه املسـمى   
 باب الصفا، وهو مكان شبيه باملصلى، طوله ستة أمتار و عرضه ثالثة، مرتفع عن األرض

أربـع  –أي وراءه   -بنحو مترين يصعد إليه بأربع درجات، ويف جنويب هـذا املكـان   
                                                 

 )٣٩٣ص ( ١
 ). ١/٤٤٢) (شفاء الغرام( ٢
 . )٤٧٦/  ١) (شفاء الغرام( ٣
 ). ٣/١٩٢) (معجم البلدان( ٤
    .)جبلني): (توسعة املسعى عزمية ال رخصة(يف  ٥
 ). ٢/٦٠) (التحرير والتنوير( ٦
 ). ٣٥ص) (أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم( ٧
 )٣٥٠ص( ٨
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خرى صاعدة أقيم عليها ثالثة عقود يف صف واحد من الشرق إىل الغرب، وبعد أدرجات 
هذه الدرجات اخللفية أصل جبل أيب قبيس، و حول الصفا جدار حييط به ما عدا اجلهـة  

 . ١..)الشمالية اليت منها املرتقى،
 

 : تعريف املروة: املطلب الثاين
 .   مادة املروة و معناها: الفرع األول 

املرو حجارة بيض : (و قال يف تاج العروس .٢املروة واحدة املرو، وهي حجارة تربق    
، وهي احلجارة البيضاء اللينة : (..و قال ابن عاشور.  ٣)الواحدة مروة: براقة توري النار
ويذبح ا، ألن شذرها خيرج قطعاً حمددة األطراف، وهي تضرب حبجارة  اليت توري النار،

 :قال أبو ذؤيب. من الصفا، فتتشقق
 .٤)بصفا املشقَّرِ كل يوم تقْرع   ****   حىت كأين للحوادث مروة  

 . وصف املروة: الفرع الثاين 
: مث قال). عانأنف من جبل قعيق: (و قال النووي ٥)يف أصل جبل قعيقعان: (قال البكري 

و أما املروة فرأس هو منتهى جبل (   .٦..)و أما املروة فالطية جداً أي منخفضة،: (.. قال
 . ٨)هي أكمة لطيفة: (و يف معجم البلدان  .٧)..جبل قعيقعان

 

                                                 

 ).١/٣٢٠) (مرآة احلرمني( ١
 ). ٩٨١ص ) (جم مقاييس اللغةمع( ٢
 ). ١٠/٣٤٠) (تاج العروس( ٣
 ). ٢/٦٠) (التحرير والتنوير( ٤
 ). ١/١١٢(للفاسي ) العقد الثمني: (انظر ٥
 )٣/١٨١) (ذيب األمساء واللغات( ٦
 ). ٢/٦٠) (التحرير والتنوير( ٧
٥/١١٦( ٨( 



	 

 

 

 
 املسعى يف القرون املفضلة: املبحث الثاين

أعالمـه  لقد اعتىن علماء اإلسالم بضبط حدود املسعى وذرعوا طوله وعرضه، وبينـوا   
كما اهتموا بذكر الدور اليت حتده وتقاربه واألزقة الـيت  . وأمياله بدرجة كبرية من الدقة

 . حوله
السعي من دار بين عباد إىل زقاق بين : وقال ابن عمر: (روى البخاري يف صحيحه تعليقاً 

: وقد وصل الفاكهي أثر ابن عمر هذا من طريق ابن جريج أخربين نافع قال. ١)أيب حسني
نزل ابن عمر من الصفا حىت إذا حاذى باب بين عباد سعى، حىت إذا انتـهى إىل الزقـاق   

 . ٢)الذي يسلك بني دار بين أيب حسني ودار بنت قَرظة
رأيت ابن عمر يسعى من جملس أيب عباد إىل : (ورواه من طريق عبداهللا بن أيب يزيد قال 

 . ٣)نيهو بني هذين العلم: قال سفيان. زقاق ابن أيب حسني
وروى ابن أيب شيبة من طريق عثمان بن األسود عن جماهد وعطـاء،  : (وقال ابن حجر 

فقلت اهـد؟  : رأيتهما يسعيان من خوخة بين عباد إىل زقاق بين أيب حسني، قال: قال
 . ٤)هذا بطن املسيل األول: فقال

 أن املراد بالسـعي  والظاهر من هذه اآلثار املوقوفة على ابن عمر رضي اهللا عنه والتابعني 
واملراد بالرواية تفسري حد . ٥)شدة املشي، وإنْ كان مجيع ذلك يسمى السعي: هو: (فيها

 ، من جهة الطول ومن أين يبدأ؟ وأين ينتهي؟ ٦السعي
وأما عرض املسعى الذي رمل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهو مضبوط عندهم  

دار عباد بن جعفر العائذي مـن جهـة   : قد ذكروا يف ذلكبالبينية بني الصفا واملروة، و
فهل لذكر هذه الدور من معـىن؟  . الصفا، وزقاق أيب حسني وبنت قرظة من جهة املروة

                                                 
 . طبعة شيبة احلمد) ٣/٥٨٦(فتح الباري  ١
 )٣/٥٨٦(فتح الباري  ٢
 ). ٢/٢٣١(الفاكهي  ٣
 ). ٣/٥٨٧(فتح الباري  ٤
 ). ٣/٥٨٧(فتح الباري  ٥
 ). ٣/٥٨٧(فتح الباري  ٦




 

 

 

وهل هي على مست وخط واحد أم ال؟ وهل بينهما حمل السعي النبوي الشريف؟ وهل يف 
 ذكرها فائدة يف حتصيل عرض املسعى أم ال؟ 

 .ف هذه الدور من األمهية مبكان يف ضبط وتصور عرض املسعىوهلذا، فبيان أوصا 
  

 موضع دار عباد بن جعفر العائذي: املطلب األول 
عباد بن جعفر العائذي من بين خمزوم، ورباع ومنازل بين خمزوم يف جهة الصـفا ومـا    

 . ١)باب بين خمزوم: (حوهلا، وهلذا يقال لباب الصفا
وفيها كان يرتل . ٢)أصل جبل أيب قبيس(ذه الدار يف وقد ذكر األزرقي والفاكهي أن ه 

كان يسعى من أقبل من الصـفا  (ومن عند باب هذه الدار . ٣سفيان الثوري إذا قدم مكة
، وهذا الذي كان يفعله الصحابة يف سعيهم أم ميرون بباب هذه الـدار أو  ٤)يريد املروة

وسلم يفعله يف هـذا املـوطن،   جملسها أو خوختها، كما رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 . خاصة ابن عمر رضي اهللا عنه، وهو من أشد املتحرين لألفعال والسنن النبوية

فلما أن وسع املهدي املسجد احلرام يف سنة سبع وستني ومائة، وأدخـل  : (قال األزرقي 
 الوادي يف املسجد احلرام، أُدخلت دار عباد بن جعفر هذه يف الوادي، اشـتريت منـهم،  

بطن الوادي اليوم إال ما لصق منها باجلبل جبل أيب قبيس،وص تروهو دار ابن روح،  ي
 .٥...)ودار ابن حنظلة إىل دار ابن برمك،

 . ٦)وما بقي منها الصق جببل أيب قبيس : (...ويف أخبار مكة للفاكهي 
قبـيس،   وهذه الدار مل تدخل كلها يف املسعى، ألن جزءاً منها موجود يف أصل جبل أيب 

وهدموا أكثر دار عباد بن جعفر العائذي، وجعلـوا املسـعى   : (... وهلذا قال الفاكهي
 .١...)والوادي فيها، وهدموا ما كان بني الصفا والوادي من الدور

                                                 
كانت دور بين عدي ما بني الصفا (باب بين عدي بن كعب : وكان يقال له قبل ذلك) ١١٦، ٩٠/ ٢(األزرقي  ١

 ). ٢/٩٠:األزرقي) (إىل املسجد
 ). ٣/٣٢٨(، الفاكهي )٢/٢٥٩(األزرقي  ٢
 ). ٣/٣٢٨(اكهي الف ٣
 ). ٢/٢٥٩(األزرقي  ٤
 ) ٢٦٠-٢/٢٥٩(األزرقي  ٥
 ). ٣/٣٢٩(الفاكهي  ٦
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وكان باب دار حممد بن عباد بن جعفر عند حد ركن املسجد احلـرام  : (وقال األزرقي 
الوادي، فيها علم املسعى، وكان الوادي ميـر   ٢راليوم، عند موضع املنارة الشارعة يف حن

 . ٣...)دوا يف موضع املسجد احلرام اليوم،
وذلك أن الوادي كان داخالً الصقاً باملسجد يف بطن املسجد (... وقال الفاكهي أيضاً  

اليوم، وكانت الدور وبيوت الناس من ورائه يف موضع الوادي اليوم، إمنا كان موضعه 
رباعاً، وإمنا كان يسلك من املسجد إىل الصفا يف بطن الوادي، مث يسلك دوراً للناس و

يف زقاق ضيق حىت خيرج إىل الصفا، من التفاف البيوت فيما بني املسجد والصفا، وكان 
 . ٤)املسعى موضع املسجد احلرام

 :ويستفاد مما تقدم 
 . جبل أيب قبيسأصل أن دار عباد بن جعفر العائذي املخزومي يف  -١

 . هذه الدار) جملس(أو  ،)خوخة(، أو )باب(عي ابن عمر كان أمام أن س -٢

، )هدم أكثرها(أن املهدي مل يهدم الدار بالكلية بل ترك جزءاً منها، وهلذا قالوا  -٣
 . وأدخله يف املسعى، وجعله بطن الوادي الذي يسعى الناس فيه

 . ا عليهكما نصو ،)مالصقة الدار جلبل أيب قبيس(: علة ترك الباقي منها، هي -٤

أن تلك العلة من وجود حد جبل أيب قبيس جعلت حد السعي ينتهي إىل املتبقي  -٥
 .من دار عباد بن جعفر، ألن السعي حمدود بالبينية بني الصفا واملروة

 . يدل ذلك على أن حد حمل السعي قد استنفذ يف الناحية الشرقية للمسعى -٦

بن جعفر، وتوقفوا عما هلذا ذرع املؤرخون عرض املسعى إىل مكان دار عباد  -٧
 .وراءها لوجود جبل أيب قبيس، كما سيأيت

على اجلزء املتبقي من ) وهي العالمات أو األعالم(قيام املسلمني بوضع األميال  -٨
 . هذه الدار، لضبط عرض املسعى

  

                                                                                                                                            
٢/١٧٣( ١ .( 
 ). حنو(يف املطبوع  ٢
 ). ٢/٧٩(األزرقي  ٣
١٧٠/ ٢( ٤ .( 
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و دار عباد بن جعفر ظلت معروفة يف كالم األزرقي والفاكهي، وعند األئمة كمـا يف   
القرن (يف صحيحه معلقاً، مث حتول امسها بعد ذلك يف زمان احلافظ الفاسي  رواية البخاري

: والعلمان املقابالن هلذين العلمني(: قال الفاسي). دار سلمة بنت عقيل(إىل اسم ) التاسع
يف دار عباد بن جعفر، وتعرف اليوم بسـلمة بنـت عقيـل، واآلخـر يف دار     : أحدمها
أنَّ هذه الدار ال تزال تستأجر يف القـرن   :)در الكمنيال(وذكر ابن فهد يف . ١)...العباس

 ٢)أحد امليلني، وعمراها، ولكنها يتشائم ا، وكثري منها اآلن خراب... (: التاسع، وأنَّ ا

 
بيت األشراف  :مظلة املسعى من جهة الصفا، وتظهر إىل اليسار الدور املطلة على املسعى من تلك اجلهة، وهي[

لبارزة املتصلة باألرض، ويظهر بلصق البلكونة امليل األخضر الذي ميثل بداية اهلرولة يف السعي ذو البلكونة ا
للنازل من الصفا، و هي يف موضع دار عباد بن جعفر املخزومي تقريباً مث تظهر بعدها بيوت اخلاسكية، و هي 

لصفا ألنه قد أزيل قبل التقاط هذه البنايات املتجانسة بدون بلكونات أرضية، وال يظهر يف الصورة خمفر شرطة ا
 ]الصورة

 

 )١٦٩ص ( )ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة األطلس املصور( :الصورة مصدر

                                                 
  .ومل أقف على ترمجة لسلمة بنت عقيل). ١/٥١٨) (شفاء الغرام: (انظر ١
 . ١٨٥قم ، ترمجة ر)١/٢٢٦(البن فهد  )الدر الكمني(: انظر ٢
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أحد  ١)منارة باب علي(ويقابل دار عباد بن جعفر من ناحية املسجد احلرام ما يعرف بـ 
 . أبواب املسجد احلرام

علـي  (حن مكتوب بأعالهـا  الصتشرف على يوجد اليوم باملسجد احلرام أسطوانة  و   
هي يف جهة باب علي، ذي الفتحات الثالث، وتسامت امليل  و ،)كرم اهللا وجههاملرتضى 

األخضر الذي يبدأ منه شدة املشي يف السعي، وموضعها مطابق لوصف الفاسي ملنارة باب 
 .علي اليت يف ركن املسجد احلرام، واهللا تعاىل أعلم

 

 حسني وبنت قرظةموضع دار أيب : املطلب الثاين 
هؤالء من بين نوفل بن عبد مناف، ورباع بين نوفل كانت من عالمات بدء السـعي إذا   

دار عدي بن اخليار، كانت عند العلم الـذي  (أقبل املرء من املروة إىل الصفا، وكان منها 
على باب املسجد الذي يسعى منه من أقبل من املروة إىل الصـفا، وكانـت داخلـة يف    

 . ٢)...ان العلم قدامها،املسجد، وك
  

 التعريف بأيب حسني وبنت قرظة: الفرع األول
وهو من بين نوفل بن عبد  ،هو ابن احلارث بن عامر بن نوفل :التعريف بأيب حسني: أوالً

الذي دب إىل خبيب بن عدي عندما أسره كفار قريش، وأرادوا قتله (الغالم  وهو. مناف
وكانـت مـع    –فجعله يف حجره، مث قال حلاضنته  مبكة، فأخذه خبيب رضي اهللا عنه،

ما كان يؤمنك أن أذحبه ذه املوسى، وأنتم تريدون قتلـي  : -خبيب موسى يستحد ا 
وأصل . ٣)ما كنت ألفعل: إين أمنتك بأمان اهللا، فخلى خبيب سبيله، وقال: ، قالت!غداً؟

 ). فغفلت عن صيب يل: قالت(ذلك يف صحيح البخاري 
عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب حسني، حدث عن مالك بـن  : (أيب حسني هذا ومن ولد 

 .٥، وهو من أقران الزهري٤)أنس وغريه، وهو من أهل مكة

                                                 
 ).. ١/٢٢٦(والدر الكمني ) ١/٥١٩) (شفاء الغرام( ١
 ). ٥/٣٥٠(الفاكهي  ٢
 ). ٢٠٥ص ) (نسب قريش( ٣
 ). ٢٠٥ص) (نسب قريش( ٤
 . طبعة شيبة احلمد) ٧/٤٤٢) (الفتح( ٥
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هي فاختة بنت قرظة، قرشية نوفلية، جماهدة ركبت البحر يف  :التعريف ببنت قرظة: ثانياً 
كتاب (صحيح البخاري يف  وورد امسها أيضاً يف. سبيل اهللا يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه

: يف ركوب أم حرام البحر، قال: ، وفيه من حديث أنس)املرأة يف البحر باب غزواجلهاد، 
هي فاختة بنت (: )مقدمة الفتح(قال احلافظ ابن حجر يف . )فركبت البحر مع بنت قرظة(

قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف ولدت يف عهد النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   
هـي زوج معاويـة بـن أيب    و مات أبوها كافرا وقتل أخوها وامسه مسلم يوم اجلمل،و

 . ٢إن امسها كنود: وقيل. ١)سفيان
 وصف دورمها يف الروايات: الفرع الثاين

 : دار أيب حسني -١ 
وقد ورد يف حديث صفية . ٣)كانت هذه الدار طريق الناس إىل املسعى يف الزمن األول( 

دخلت مع نسوة (: قالت –إحدى نساء بين عبدالدار–نت أيب جتراه بنت شيبة عن حبيبة ب
من قريش دار آل أيب حسني، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسعى، وإنَّ مئـزره  

أخرجـه  ) اسعوا فإن اهللا كتب علـيكم السـعي  : ليدور من شدة السعي، ومسعته يقول
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطوف رأيت رسو(: ويف لفظ أمحد. ٤الشافعي وأمحد وغريمها

 . )...بني الصفا واملروة، والناس بني يديه وهو وراءهم، وهو يسعى،
أخربتين نسويت، من بين عبـد   :ويوضح هذه الرواية ما خرجه الفاكهي عن صفية قالت 

دخلنا دار ابـن أيب حسـني،   : نقل الدار الالئي أدركن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،
ن باب مقطع، فرأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسعى يف املسعى، حىت إذا فاطلعنا م

وعنـد  . ٦)السعي قد كتـب علـيكم   أيها الناس اسعوا فإنَّ(: قال قرظة، ٥بلغ زقاق بين
                                                 

 ). ٦/٩٠(، والفتح )٣٠٦ص) (هدي الساري مقدمة فتح الباري( ١
 . ملرأة يف البحرا باب غزو. كتاب اجلهاد) ٩٠-٦/٨٩) (الفتح( ٢
 ). ٥/٣٥٠(الفاكهي  ٣
وله طريق أخرى يف : ، قلت..ويف إسناد هذا احلديث عبداهللا بن املؤمل، وفيه ضعف(: قال احلافظ ابن حجر ٤

) الفتح( .)صحيح ابن خزمية خمتصرة، وعند الطرباين عن ابن عباس كاألوىل، وإذا انضمت إىل األوىل قويت
 . طبعة شيبة احلمد) ٣/٥٨٢(
 . كذا يف املطبوع ٥
٥/٣٥٢( ٦ .( 
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نظرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه  (: عن صفية بنت شيبة، عن متلك، قالت: الطرباين
إن اهللا كتـب علـيكم السـعي    :واملروة وهو يقـول  وسلم وأنا يف غرفة يل بني الصفا،

 . ١)فاسعوا
 . ٢وقد دخلت هذه الدار يف املسجد احلرام، كما ذكره األزرقي 

 

 : دار بنت قرظة -٢ 
فيرتل ابن عمر رضي اهللا عنهما (: أخربين نافع، قال: عن ابن جريج، قال: خرج الفاكهي 

ينتهي إىل الزقاق الذي يسلك بني دار ابن من الصفا حىت إذا جاء باب بين عباد سعى حىت 
 . ٣)أيب حسني، ودار بنت قرظة

كانت هلم أيضا دار و: (وقد دخلت دار بنت قرظة يف املسجد احلرام، كما عند الفاكهي 
 . ٤)دار بنت قرظة: يقال هلا دخلت يف املسجد،

زقاق ابن أيب (ت بينهما، ويقال عنه أحياناً يف الروايا) يسلك(وبني هاتني الدارين زقاق  
الطريق الضـيق  (: ، وقيل)السكة(: يف اللغةزقاق ، وال)زقاق بين قرظة(، وأحياناً )حسني
 . ٥)دون السكة أو غري نافذ، كان، نافذاً

وهذا يشري إىل أن ما بني الدارين موضع ضيق، وهو يدل على أما متقاربتان، مث أُدخلَت  
 . الداران يف املسجد احلرام، كما تقدم

ويقابلـه يف   ،)باب العبـاس (بـ  ،أصبح يعرف فيما بعد ،و هذا املوضع من املسعى   
وكانت هذه الدار يف عهد شيخ  ،)دار العباس(الناحية األخرى من املسعى ما يعرف بـ 

وقد عرفت يف زمـن  . ٦) خربة، لكن األعالم ظاهرة معلقة ال تدرس(اإلسالم ابن تيمية 

                                                 
وفيه املثىن بن الصباح، وقد وثقه ابن معني يف رواية، وضعفه (: وقال اهليتمي) ٢٤٨-٢٤٧/  ٣( )جممع الزوائد( ١

 )مجاعة
 ). ٢/٢٥٠(األزرقي  ٢
٥/٣٤٩( ٣ .( 
 . ٢٠٥٠رقم ) ٥/٣٤٨(للفاكهي  )أخبار مكة( ٤
 ). ٣٩١/  ٦( )تاج العروس( ٥
 ). ٣/٤٦٥( )شرح العمدة( ٦
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مطهرة أنشأها امللك املنصور الجني، (:وأصل هذا الرباط. ١)سبرباط العبا(احلافظ الفاسي 
وكان هذا الرباط يسكن . ٢)هـ٧٠٩مث جعلها رباطاً امللك الناصر حممد بن قالوون سنة 

وكان بعضهم يقرأ احلديث فيها علـى الشـيوخ النـازلني    . ٣يف زمن احلافظ السخاوي
 . ٥)يسكنه الفقراءكانت رباطاً (: ويف عهد القطيب النهروايل. ٤بالرباط

مث يف عصرنا هذا يف أواخر شهر ... (: قال الكردي. ٦) أزيلت الدار للتوسعة(وقد     
هـ ست وسبعني وثالمثائة وألف، هدمت هذه الدار لتوسـعة  ١٣٧٦مجادى الثانية سنة 

وكانت إىل هذه الدار ينتهي حد املسعى عرضاً من جهة الباب . املسجد احلرام والشوارع
، أحد أبواب املسجد احلرام املقابل هلذه الدار، وهذا الباب كان واقعاً بني بـاب  العباسي

النيب وباب علي، وكان يف هذه الدار من جهة املسعى أحد العلمني األخضرين، اللـذان  
وضعا عالمة النتهاء اهلرولة يف السعي ملن جاء من الصفا، فهدم هذا العلم تبعاً هلدم الدار، 

ىل سيوضع علمان آخران يف موضعهما متاماً للغرض املذكور، ولقد بـين  وإن شاء اهللا تعا
أمام هذه الدار مظلة املسعى، وهي مبنية باإلمسنت واحلديد، ليستظل حتتها الساعي، فـال  

 . ٧)يتأذى من الشمس
وتطبيق ذلك على  ،و بتأمل الروايات الواردة يف موضع دار أيب حسني، ودار بنت قرظة   

جيد املتأمل أن أقرب مست هلا هو األسطوانة املكتوب بأعالهـا   ،حلرام اليومواقع املسجد ا
فما بني هـذه   ،مقابالً لباب الكعبة ،صحن املسجداملشرفة على ) أيب بكر رضي اهللا عنه(

هي واقعـة يف   و ،ما حوهلما توجد هذه الدور األسطوانة إىل امليل األخضر يف املسعى و
ليست هذه الدور يف اجلهة الشرقية حلد املسعى  و .سي رمحه اهللاتوسعة اخلليفة املهدي العبا

 .بل هي يف اجلهة الغربية عند باب العباس، واهللا تعاىل أعلم ،كما قد يتوهم

                                                 
 ). ١/٥١٨( )شفاء الغرام( ١
 ). ١/١٢٠(، والعقد الثمني )١/٣٣٣( )شفاء الغرام( ٢
 ).٦/٦٢( )الضوء الالمع( ٣
 ). ١/٢٣٥( )ئرةاالكواكب الس( ٤
 ) ٣٩٣ص (للقطيب  )اإلعالم( ٥
 ). ٢٧٠/ ١(لعبداهللا بن جاسر  )مفيد األنام ونور الظالم يف حترير األحكام حلج بيت اهللا احلرام( ٦
 )٧٨-٢/٧٧( للكردي) التاريخ القومي( ٧
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 لم،يوضح حال املسعى يف عهد النيب صلى اهللا عليه وس :تقرييب يف ضوء روايات األزرقي وغريهرسم ((

 ))للتوضيحمن عمل الباحث و هو رسم افتراضي  ،وحاله قبل هدم اخلليفة املهدي و بعده 
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وبناًء على تلك الروايات واآلثار، قام مؤرخو مكة يف وقتهم بذرع املسافة بني األميـال   

 .واألعالم املوجودة حفاظاً على املناسك واملشاعر، ليقف عليها أهل اإلسالم
  

 
 

 عرض املسعى يف كالم املؤرخني  :املبحث الثالث

عندما نقل اخلليفة املهدي املسعى وأخره إىل حيث هو اليوم، قام العلماء بضبط قـدر      
 . املسعى املتبقي، وهذا أوان تلخيص كالمهم

 و دار العباس) موضع دار أيب حسني) (املسجد(ذرع ما بني : املطلب األول 

ما بني العلم الذي على باب املسجد إىل العلم الذي وذرع  ،: (...األزرقيقال أبوالوليد  
بينهما عرض املسعى مخسة وثالثون ذراعا و حبذائه على باب دار العباس بن عبد املطلب،

  .١)...ونصف

ذرع ما بني العلم الذي على باب املسجد إىل العلم الذي حبذائـه  و ...: (وقال الفاكهي 
اهللا عنه وبينهما عرض املسعى مخسة وثالثون على باب دار العباس بن عبد املطلب رضي 

و ال خالف بني قوليهما، فإنَّ االثين عشـر أصـبعاً يف     ٢...)واثنتا عشرة أصبعاً ذراعاً
  .حسام تساوي نصف ذراع

وقد حررنا مقدار ما بني هذه األعالم طوالً وعرضاً، وذلك أن من العلم (: وقال الفاسي 
املعروف بباب العباس عند املدرسة األفضلية إىل العلـم   الذي يف حد باب املسجد احلرام

 مثانية وعشرون ذراعاً إال ربع ذراع، بـذراع : الذي يقابله يف الدار املعروفة بدار العباس

                                                 

 ). ٢/١١٩(ألزرقي ل) أخبار مكة( ١
و ذرع دار العباس بن عبداملطلب رضي اهللا عنه : (و قال يف موضع آخر .)٩٣/ ٤(للفاكهي ) أخبار مكة( ٢

 . )٣/٢٧١) (واملسجد احلرام ستة وثالثون ذراعاً و ثلث ذراع
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احلديد، يكون ذلك بذراع اليد إحدى وثالثني ذراعاً ومخسة أسباع ذراع، وذلك ينقص 
 .١)...عما ذكره األزرقي يف مقدار هذين العلمني،

 ذرع ما بني دار عباد بن جعفر ومنارة باب علي: املطلب الثاين  

مل يذكر األزرقي وال الفاكهي عرض ما بني دار عباد بن جعفر إىل ما يقابلها من امليـل   
الذي يف باب علي، وكأما اكتفيا ببقاء بقية دار عباد بن جعفر املالصقة ألصل جبل أيب 

 .أعلم قبيس، ووضوحها يف وقتهما، واهللا

و من العلَم الذي ...(: ولكن احلافظ الفاسي رمحه اهللا قام بذرع ذلك املوضع، حيث قال 
أربعـة  : باملنارة املعروفة مبنارة باب علي إىل امليل املقابل له يف الدار املعروفة بدار سـلمة 

 –وثالثون ذراعاً ونصف ذراع وقرياطان بذراع احلديد، يكون ذلك بذراع اليد سـبعة  
 ٢)...وثالثني ذراعاً ونصف ذراع وسدس سبع ذراع –دمي السني بتق

 موقف احلافظ الفاسي من زيادة اخلليفة املهدي وكيف تعامل معها؟ : املطلب الثالث    
وكـان  (: روى األزرقي يف أخبار مكة عن جده أمحد بن حممد بن الوليد األزرقي، قـال 

احلافظ الفاسي على خـرب األزرقـي    وقد علق. ٣)املسعى يف موضع املسجد احلرام اليوم
املسعى مبوضع  ٤إجزاء –واهللا أعلم  –والظاهر (: بكالم جيد بعد أن نقله، فقال رمحه اهللا

السعي اليوم، وإنْ كان تغير بعضه عن موضع املسعى قبله، لتوايل النـاس مـن العلمـاء    
ذلك، كما ال خفاء  وغريهم على السعي مبوضع املسعى اليوم، وال خفاء يف تواليهم على

يف شهرة كتاب األزرقي شرقاً وغرباً، وإحاطة العلماء املتأخرين مبا فيه، سـيما علمـاء   
احلرم، ولو سلِّم أن من تأخر مل يعلموا مبا يف كتابه، فهو معروف عنـد علمـاء احلـرم    
وغريهم ممن وقع ذلك التغيري يف زمنهم ملشاهدم له، وما حفظ عن أحد منـهم إنكـار   
لذلك، وال أنه سعى يف غري املسعى اليوم، وحال بعض هؤالء العلماء كحاهلم، إال يف عدم 

                                                 

 ). ١/٥١٩) (شفاء الغرام( ١
 ). ١/٥١٩( )ء الغرامشفا( ٢
 ). ٢/٧٩( )أخبار مكة( ٣
 ). إجراء(يف املطبوع  ٤
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السعي مبحل املسعى اليوم جممعاً عليه عند من وقع  ١مشاهدم لتغيري ذلك، فيكون إجزاء
  ٢)التغيري يف زمنهم وعند من بعدهم، واهللا أعلم

ذكر األزرقي ما يقتضي أنَّ موضع السعي فيما بني امليل الذي و: ( قال الفاسي قبل ذلك و
باملنارة و امليل املقابل له ، مل يكن مسعى إال يف خالفة املهدي العباسي بتغـيري موضـع   

 .  ٣.. )إدخاله يف املسجد احلرام يف توسعة املهدي له ثانياً السعي يف هذه اجلهة و

 : ل املسعى دقيق، و يؤخذ منه ما يليوتفسري احلافظ الفاسي لكالم األزرقي يف مسألة حتوي

 . السعي يف املوضع املتحول إليه جمزيء وهو حمل إمجاع .١
  .التغيري حصل لبعض املسعى ال كله .٢
  .أن هذا التغيري احلاصل مشمول بالبينية بني الصفا واملروة .٣
  .مل حيفظ إنكار أحد لذلك .٤

) حملل شدة السعي بني األميـال املقابل (و من يتأمل هذا املوضع اآلن يف املسجد احلرام   
يدرك ضيقه، و صعوبة السري و املشي فيه، و هلذا توجد به ثالثة مستويات متقاربة مـن  

 .السالمل

                                                 

 ). أجرى(يف املطبوع  ١
 ). ١/٥٢١( )شفاء الغرام( ٢
 ) . ١/٥٢٠) ( شفاء الغرام (   ٣
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 إشكال القطيب يف مسألة املسعى، وجوابه، ومناقشتهما؟ : املطلب الرابع 

 :هوو تعرض لَه،من  هنا إشكَالٌ عظيم ما رأَيت هاو: ()اإلعالم(قال القطيب يف كتاب    
 ةيدبعورِ التالْأُم نم ةورالْمفَا والص نيب يعاليت أوجبها اهللا تعاىل علينا أَنَّ الس   ـكـي ذَلف

وصِ،حل الْمصخوال تعترب هذه العبادة إال يف هذا املكـان  . وال جيوز لنا العدول عنه الْم
 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماملخصوص، الذي سعى فيه 

لشرِيف وحولَ ذَلـك  مسجد اأُدخلَ ذَلك الْمسعى في الْ :الثِّقَاتهؤالء علَى ما ذَكَر و 
مقَدا تكَم ادبنِ عارِ ابى إلَى دعسالْم.  

سعى فيه رسول الذي  وأما املكان الذي يسعى فيه اآلن فال يتحقق أنه بعض من املسعى 
عن حمله كما ذكر  وقد حول ؟فكيف يصح السعي فيه أو غريه، ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ؟ هؤالء الثقات

صلى اهللا عليه وسـلم كـان    أن املسعى يف عهد رسول اهللا: لعل اجلواب عن ذلك و   
وأدخـل   ،هدمها املهدي، فوبنيت تلك الدور بعد ذلك يف عرض املسعى القدمي ،عريضاً

ألنكـره   وإال ،ويالً كلياًحت ومل حيول ،وترك بعضها للسعي فيه ،بعضها يف املسجد احلرام
فكـان   ،مع توفرهم إذ ذاكوان اهللا عليهم أمجعني، علماء الدين من األئمة اتهدين رض

اهللا اإلمام مالك بن أنس رضي  و، اإلمامان أبو يوسف، وحممد بن احلسن رضي اهللا عنهما
بعد ذلك الوقـت يف   مئذ، وقد أقروا ذلك، وسكتوا، وكذلك من صارعنه موجودين يو

رضـوان اهللا علـيهم    مرتبة االجتهاد كاإلمام الشافعي، وأمحد بن حنبل، وبقية اتهدين
. ١)نكري نقل عنهم فكان إمجاعاً منهم رضي اهللا عنهم على صحة السعي من غري ،أمجعني
 .انتهى

 

 
                                                 

 ). ٧٠ص ( )خالصة الكالم(حباشية  )اإلعالم( ، و)١٣٩-١٣٨( )اإلعالم(: انظر ١
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 قطيبمناقشة إشكال ال: الفرع األول   

خفاء املراد حبيث ال يدرك املقصود من اللفظ أو العبارة، وقد قرره القطيب : اإلشكال هو 
 : ويناقش كالمه مبا يلي .بصورة واضحة

أمحد بن  :، هو)املسعى(راوي خرب تغيري ...). وعلى ما ذكر الثقات: (... أن قوله: أوالً
قـال   .ب كتاب أخبار مكـة حممد بن الوليد بن عقبة األزرقي، وهو جد األزرقي صاح

أحد أصحاب الشافعي اآلخذين عنه، الـذين رووا عنـه احلـديث    ( :النووي رمحه اهللا

١)والفقه
ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع عشـرة، و  ( :وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا .

 كان( :و قال الربيع. ٢، و رمز لرواية البخاري عنه يف الصحيح)قيل سنة اثنتني و عشرين

 ،و قد روى عنه هذا اخلرب حفيده حممد بن عبـداهللا األزرقـي  . ٣)أحد أوصياء الشافعي
قال احلافظ  .و ممن يؤخذ عنه العلم مبكةالعلماء و هو من  ،)أخبار مكة(صاحب كتاب 

مث كثـر يف أواخـر عصـر     ،كة كان العلم ا يسرياً يف زمن الصحابةو م( :السخاوي
و  ،و ابن أيب مليكة ،وسعيد بن جبري ،و عطاء ،جماهد :وكذلك يف أيام التابعني ،الصحابة

و ابـن   ،و حنظلة بن أيب سفيان ،وابن كثري املقريء ،زمن أصحام كعبداهللا بن أيب جنيح
و أيب  ،و ابـن عيينـة   ،و الفضـيل  ،كمسلم الزجني :ن الرشيدو يف زم ،حنوهم ،جريج

قال شيخ اإلسـالم   و  ٤ )وسعيد بن منصور ،واحلميدي ،األزرقيو  ،عبدالرمحن املقريء
و من أراد أن يعلم كيف كانت أحوال املشركني يف عبادة أوثـام  ( :ابن تيمية رمحه اهللا

و يعـرف مـا    ،وأنواعه حىت يتبني له تأويل القرآن ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه اهللا
وما  ،فلينظر سرية النيب صلى اهللا عليه و سلم وأحوال العرب يف زمانه ،كرهه اهللا ورسوله

                                                 

 ). ٥٠-٤٩/  ٢( )العقد الثمني(: وانظر. طبع املطيعي) ٧/٤٦٢( )اموع( ١
  .١٤١١ ،الطبعة الثالثة .دار الرشيد حلب .طبعة حممد عوامة) ٨٤ص ) (تقريب التهذيب( ٢

  .١٣٢٥مصورة عن اهلندية سنة  ،طبعة دار صادر) ١/٧٩) (ذيب التهذيب( ٣
 .)٢٩٢ص ( )اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التأريخ( ٤
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شـرح  (ابـن تيميـة يف   و نقل عنه . ١)ذكره األزرقي يف أخبار مكة وغريه من العلماء

  .٣لم بالسريهو من أهل الع و ،٢و صحح بعض أسانيده ،)العمدة

أخبار مكة يف (الفاكهي صاحب كتاب حممد بن إسحاق  ،أيضاًو ممن روى أصل اخلرب    
و  ،و سعيد بن منصـور و قد روى يف كتابه عن البخاري و مسلم  ،)قدمي الدهر وحديثه

 ذكرو .العقيليروى عنه احلافظ ن و مم ،و الزبري بن بكار ،حامت الرازي و أيب ،أيب زرعة
فصل يف ذكر الرواة عـن  (فصالً بعنوان  )تغليق التعليق(احلافظ ابن حجر يف آخر كتاب 

مـن أقرانـه فمـن    و من احلفاظ ( :مث قال ،فذكر مجاعة ممن روى عنه كتبه ،)البخاري
 ،مث ذكر مجلة من احلفاظ.)  .وإبراهيم بن إسحاق احلريب ،و أبو حامت ،أبو زرعة :بعدهم

و قال ابن حجر يف بيان مرتلة . ٤)و حممد بن إسحاق الفاكهي صاحب أخبار مكة(مث قال 

و قد استفاد مـن كتابـه    .٥)و هو كتاب نفيس يف مخسة أسفار ( :)أخبار مكة(كتاب 

 ،تتابع العلماء على النقـل عنـه  و. ٦)املناسك(ونقل عنه اإلمام إبراهيم احلريب يف كتاب 

؛  )معجم البلدان(؛ و ياقوت احلموي يف  ٧)اإلستيعاب(يف ) ٤٦٣ت(لرب ابن عبدا :منهم
و  ،)الفتح(؛ و احلافظ ابن حجر يف  )شفاء الغرام(و  ،)العقد الثمني(و احلافظ الفاسي يف 

  .و غريها ،)ذيب التهذيب(و ،)اإلصابة(

                                                 

 .)١/٣١٤( )اقتضاء الصراط املستقيم( ١
 )و غريها ٣/٤٣٤(انظر  ٢
 .البن تيمية  )الصارم املسلول( ٣
 .)٤٣٩-٥/٤٣٧(البن حجر  )تغليق التعليق( :انظر ٤
 )٥/٤٧١(البن حجر  )تغليق التعليق( :انظر ٥
 .)٤٩٧ص (للحريب  )كتاب املناسك( :انظر ٦
٣٦٦/ ٢( ٧( 
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  .و غري هؤالء كثري من املتأخرين   

و من منهج أهل السنة قبول خرب الواحـد   ،أصل خرب األزرقي خرب آحادف ،و مع هذا  
  .لثقةا

ى إلَـى دارِ  أُدخلَ ذَلك الْمسعى في الْحرمِ الشرِيف وحولَ ذَلك الْمسع... (: قوله: ثانياً 
ادبنِ عاب...(  

بأن الذي أُدخلَ من املسعى النبوي الشريف يف املسجد  :ميكن أن يناقش كالمه ههنا    
 ،ألنه كـان واديـاً   ،هو جزء من املسعى حمل الرمل :-كما يف رواية األزرقي  -احلرام 

و ذلـك   ،الصفا واملروة فحولَ إىل ما حياذيه يف اجلهة الشرقية مما هو مشمول بالبينية بني
و حولَ ذلك املسعى إىل دار ابـن  (..حملل الضرورة، و قد أشار إليه القطيب باسم اإلشارة 

 ،ال يراد به كل املسعى الذي بني الصفا واملروة ،)ذلك املسعى( :فقولُ القطيب إذاً.) .عباد
  :باألدلة التالية

 ..).لْ حتويالً كُلِّياًوو مل حي ،(.. :قولُه يف جوابِه :األول      

، .).و إنْ كان تغير بعضه عن موضع املسعى قبلـه  ،: (..قول احلافظ الفاسي :الثاين     
 .كما تقدم

حمل ابتداء السعي و الرقي على جبـل  (أنَّ حملَ ما قبل الرمل مما يلي الصفا  :الثالث     
 .التوسعة السعودية مل يدخل يف بناء املسجد احلرام إال يف زمن :)الصفا

كمـا يف   –أنَّ ما يلي املروة من امتداد حمل املسعى املدخل يف املسجد احلرام  :الرابع    
  .مل يلحق إىل اآلن يف بناية املسجد احلرام ،-خرب األزرقي

الـذي   فال يتحقق أنه بعض من املسعى، أما املكان الذي يسعى فيه اآلن و(: ولهق: ثالثاً 
  .إخل...) أو غريه ،اهللا صلى اهللا عليه وسلمسعى فيه رسول 
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بل هو متحقق أنه من املسعى الذي سعى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله  :جوابه 
   .كما تقدم ،وسلم

كمـا ذكـر    ،و ملَ  ال يكون منتهى دار ابن عباد عند ميل منارة باب علي :فإنْ قيل   
مد بن عباد بن جعفر عند حد ركن املسـجد  و كان باب دار حم(األزرقي يف أخبار مكة 

 ؟ ١)احلرام اليوم

  :يناقش ذلك باآليت :قُلْنا 

ذكر الفاكهي دار عباد بن جعفر العائذي يف الدور اليت تستقبل املسجد احلرام وال  .١
 .٢تلزق به

أن ذلك يفيد اعتراض دور بين نوفل للمسعى النبوي الشريف، كدار أيب حسني و  .٢
  .ذا خيالف ما روي يف اآلثار املرفوعة و املوقوفةو ه ،دار بنت قرظة

 . اجلمع بني النصوص واآلثار وأقوال العلماء األثبات أوىل من ادعاء التعارض بينها .٣

 -دار حممد بن عباد بـن جعفـر    :أعين –و من هنا يظهر لنا، أنَّ موضع هذه الدار    
يها امليل األخضر يف جدار املسجد متأخر قليالً إىل جهة الشرق عن منارة باب علي اليت عل

 .احلرام

سواء قلنا إنَّ املسعى حتول كله أو بعضه فإنَّ الزيادة مل خترج عن حد البينيـة بـني    و   
الصفا واملروة، و قد بلغت الزيادة منتهاها، و استنفذت البينية املتاحة بني اجلبلني، ملالصقة 

 . رواه األزرقي و الفاكهي، و اهللا أعلم دار عباد بن جعفر العائذي جلبل أيب قبيس، كما

                                                 

 ). ٢/٧٩(لألزرقي  )أخبار مكة( ١
  .)٢٠٨-٢/٢٠٦(للفاكهي ) أخبار مكة(  ٢
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 مناقشة جواب القطيب: الفرع الثاين

  :يناقش مبا يلي 

  ..).،صلى اهللا عليه وسلم كان عريضاً أن املسعى يف عهد رسول اهللا... (: قوله: أوالً

، فكيف اطلع على كون )هـ٩٩٠:ت(القطيب مات يف أواخر القرن العاشر : يناقش بأن 
و ما سبب   ؟و ما هو ضابط هذا العرض ؟وأين النقل ذا! ؟يف عهد النبوة املسعى عريضاً

 ضيقه يف عهده؟ 

به كالمه يف العرض، كالم عصريه اجلزيري صـاحب كتـاب    رسفَمن أجود ما يو    
حيث ذكر يف أحداث سـنة  ) الدرر الفرائد املنظمة يف أخبار احلج وطريق مكة املعظمة(

يوم االثنني خامس عشر القعدة أجهر النداء مبكة جلميع أصحاب و يف (: هـ ما نصه٩٦٠
الدكاكني باملسعى أن ال يبسطوا أسبام إال يف نفس الدكاكني يف اجلدر، وال خيرج قُدام 

ويف ثاين املناداة، ركب قاضي مكة ونائب . دكانه شيئاً، وال يضع دكة خشب وال غريها
قد كان قدمياً واسعاً، مث ضيق ، ليتسع املسعى، وجدة، وأزالوا مجيع الدكك اليت باملسعى

باألبنية لتسامح الناس للكرا من هذا املشعر تعدياً وظلماً، فقد ذكـر يف التـاريخ أن   
، وقد ضاق يف زماننا خصوصاً، وقد وضع فيـه  عرض املسعى كان ستة وثالثني ذراعاً

 . ١)الدكك، فيحصل األذى يف أيام احلج

بالنسبة لـذرع العلمـاء   : أي.) .كان واسعاً( ،)ان املسعى عريضاًك(فهذا معىن قوهلم    
   .ال ملطلق العرض و االتساع بدون ضابط و ال قيد ،وضبطهم لعرضه

  .)...،وبنيت تلك الدور بعد ذلك يف عرض املسعى القدمي، (..قوله  :ثانياً

و بنـت قرظـة   جياب عنه بأنَّ دور عباد بن جعفر املخزومي، و أيب حسني النـوفلي،    
النوفلية، كانت موجودة يف عهد النبوة و الصحابة، و ليست أبنية حادثة بعدهم، فهـي  

                                                 

 . حتقيق محد اجلاسر). ٢/٩٢٧) (د املنظمةالدرر الفرائ( ١
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دور موجودة قائمة، وكانوا يسمعون النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما يعلم أمته وهـو يف  
ويرون إزاره يـدور،   ،)يا أيها الناس إن اهللا كتب عليكم السعي فاسعوا(: السعي، ويقول

و كان ابن عمـر  . ورؤيتهم له بوضوح تام، يدل على قربه الشديد من دورهم ومسعهم
رضي اهللا عنه مير من أمام دار ابن عباد، كما يف صحيح البخـاري معلقـاً، فهـي دار    

، كما يف اآلثار، ومل تنب بعد النيب صلى اهللا )جملس(، و )خوخة(، و )باب(موجودة، هلا 
 .كما ادعى القطيب ،عليه وسلم

وترك بعضها للسعي  ،وأدخل بعضها يف املسجد احلرام ،مها املهديفهد... (: قوله :الثاًث 
إال ألنكره علماء الدين من األئمة اتهـدين رضـوان اهللا    و ،حتويالً كلياً ومل حيول ،فيه

 . وقد تقدم تقريره ،كالمه هذا صحيح ...).،أمجعني مع توفرهم إذ ذاك عليهم

ومل حيـول  (: ، قولـه -موافقاً لكالم الفاسي السابق  –قاله القطيب من فوائد ما  :رابعاً 
 .و هللا احلمد ،فأصل حمل املسعى النبوي حمفوظ مل يبدل بالكلية ،)حتويالً كلياً
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 هـ١٢٦٦إنكار أهل مكة توسعة املسعى سنة  :املطلب اخلامس 

١)١٣٦٥ت (قال عبداهللا الغازي املكي     
: يعين –راد املذكور وقد أ( :)إفادة األنام(يف   

أن يوسع املسعى ويهدمها، ليتسع على احلجاج حـال   –املشري احلاج حممد حسيب باشا 
السعي، ويأخذ من الدور الداخلة يف مشعر املسعى، وجيعل طريقاً يف الذاهب للسعي وآخر 
لآليب، ونصب حبالً كان مراده أن جيعل عوضه درابزاناً من احلديد أو غريه، وهدم بعض 

دور الداخلة باملشعر، فكتب فيه بعض أهايل مكة املشرفة ونقموا عليه، وتوجه بالكتب ال
إىل الدولة العلية السيد عبداهللا بن عقيل، توجه خفية على ناقة إىل التنعيم، مث أخذ براً من 

) هـ١٢٦٦(طريق احلديبية، وتوجه إىل األستانة، وشكاه، فأمرت الدولة العلية بعزله سنة 
  ٢)ومائتني وألف، فتوجه إىل األستانةست وستني 

                                                 

الطبعة الثانية عشر، سنة ) ٤/١٣٤(للزركلي ) األعالم(، و )١/٢٢(للكردي ) التاريخ القومي( :ترمجته يف ١
 م  ١٩٩٧

 . لدحالن) خالصة الكالم(، وهو يف )٣/٣٥١) (التاريخ القومي: (بواسطة ٢
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 بيان أدلة العلماء يف قضية عرض املسعى   :الفصل الثاين

 رواية األزرقي املشكلة نالعلماء و الفقهاء مموقف  :املبحث األول

ال زال فقهاء اإلسالم يقررون يف كتبهم و دروسهم أحكام السعي و يفتون املسلمني 
و ذلك لعدم حاجة املكلف إليـه، و ألن  . ذكره األزرقيو يعلموم، و ال يتعرضون ملا 

إثارته فيه فتح باب شبهة على اجلهال، فيعاملونه باألصل املتبع عنـدهم يف مثـل هـذه    
و هلذا إذا ذكروا املسـعى  . األحوال، وهو السكوت عن مواطن الشبهات و عدم إثارا

قال ابن القـيم  . واديه مل يتغري ذكروه على أنه احملل املعروف املعهود عند املسلمني، و أن
 .  ١)والظاهر أن الوادي مل يتغري عن وضعه( :رمحه اهللا

و من الفقهاء من ينبه على كالم األزرقي و يومهه، و يؤكد أن ذلك ال ينايف كـون  
و ( :)اية احملتاج(قال الرملي الشافعي يف  . املسعى هو املسعى املعروف الذي عليه العمل

قطع املسافة بني الصفا واملروة كل مرة، و البد أن يكون قطع  :]السعييف  :أي[يشترط 
و هو املسعى املعروف اآلن؛ و إنْ كان يف كالم األزرقي ما ما بينهما من بطن الوادي، 

   ٢)يوهم خالفه؛ فقد أمجع العلماء وغريهم من زمن األزرقي إىل اآلن على ذلك

هو املكان املعـروف   :واملسعى):  (املرقاة(و قال مال علي قاري احلنفي املكي يف  
أنَّ  ٣اليوم، إلمجاع السلف و اخللف عليه كابراً عن كابر، وال ينافيه كـالم األزرقـي  

 .    ٤)أكثره يف املسجد احلرام، كما توهم ابن حجر رمحه اهللا، فتدبر

العلم و قد فتحت رواية األزرقي و إشكال القطيب و جوابه، باب شبهة على بعض أهل    
بل  ،يف هذا الزمان، فاختذوا كالمهما ذريعة للقول باتساع عرض املسعى يف العهد النبوي

وهذا من شؤم اتبـاع  ! حتديد عرض املسعى ليس مبقصود للشارعإنَّ  :إنَّ منهم من قال

                                                 

 .)٢/٢٢٨) (زاد املعاد( ١

   .)٣/٢٩١) (اية احملتاج(  ٢
  .و الظاهر صواب ما أثبت) األذرعي(يف املطبوع  ٣

  .)٥/٤٧٥) (مرقاة املفاتيح( ٤
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فأما {كما قال تعاىل  املتشابه من كالم العلماء، فإنه من جنس اتباع املتشابه من النصوص،
 . }الذين يف قلوم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله

واهلمم والدواعي املعروفة ألهل القرون املفضلة، تدعو إىل ضبط عـرض املسـعى يف       
وقت رؤيتهم الجتهادات اخللفاء و توسعتهم للمسجد احلرام، و لو كان حد املسعى ميتد 

من ذلك، لوضعوا األميال عليه، فإنه ليس باألمر املتعذر، كما وضعوها يف أميال و  ألبعد
قـد  و أعالم حدود احلرم يف رؤوس جبال مكة،  فإا ال تزال معروفة يف ذلك التـاريخ، 

فاقتصارهم بوضع األميال على املوضع املـذكور   ،هدي و اهتم اجدد أعالمها اخلليفة امل
  .شاهد قوي على أن هذا هو منتهى حد املسعى من اجلهة الشرقية

   .عرض املسعىأدلة العلماء على حتديد بيان  :ثاينث الاملبح 

 :فقالوا ،لقد ذهبت هيئة كبار العلماء إىل القول بأن عرض املسعى حمدود بعمل القرون   
حيكمه عمل القرون املتتالية من عهد  :و عرضه ،املسعى بطوله حيكمه جبل الصفا واملروة(

 .١)النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل يومنا
   :من أمهها ،يف املسألة قويةاستدلَ لقوهلم بأدلة و  

أن النيب عليـه الصـالة والسـالم سـعى يف هـذا       :حكايتهم لإلمجاع :الدليل األول
و قد قال النيب صـلى اهللا عليـه    ،اليوم) املسعى(هو الذي يسمى بـ  و ،املعهود املكان
بني الصفا واملروة توارثه املسلمون من عهد  و املسعى( .)لتأْخذُوا عني مناسكَكُم( :وسلم

  .٢ )وأمجعوا عليه كما هو عليه اآلن ،إبراهيم عليه السالم
 ،استقر اإلمجاع على أن املسعى :هـ١٦٧سنة  و ملا وقع تغيري اخلليفة املهدي للمسعى    
  .هذا املسعى املعهود احملدود باألميال اخلضراء :هو

 ،٣ )شفاء الغرام(احلافظ الفاسي مؤرخ مكة يف كتابه  :لى ذلكو ممن نقل اإلمجاع ع    
مرقاة (و مال علي قاري يف  ،٢)اية احملتاج(و الرملي يف  ،١)اإلعالم(و القطيب يف كتاب 

                                                 
 . قرار هيئة كبار العلماء ١
 . بيان الشيخ صاحل الفوزان حول توسعة املسعى ٢
١/٥٢١( ٣ .( 
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إلمجاع السلف واخللـف   ؛ املكان املعروف اليوم املسعى هو و( :حيث قال ،)املفاتيح
  .٣) عن كابر عليه كابراً

ال يوجـد إمجـاع عملـي    ( :من يقول من أهل العلمعلى العلماء قول  دو ال يرِ     
  .٤.).،حمفوظ لألمة يف ذلك

       

   :حكاية اإلمجاع هلا مقامانإنَّ : ألنه يقال 
من يرى أنَّ املسعى احلايل هو كما كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا  :املقام األول     

املسعى بطوله حيكمه جبـل الصـفا   ( :بقوهلم و يضبطون ذلك  .عليه وسلم دون تغيري
حيكمه عمل القرون املتتالية من عهد النيب صلى اهللا عليـه وسـلم إىل    :و عرضه ،واملروة
 .٥)يومنا
إنَّ اإلمجاع قد استقر بعد تغيري اخلليفة املهدي وحتويله للمسعى : من يقول: املقام الثاين    

 .عى املعهود الذي استقر عليه عمل املسـلمني النبوي و هدمه لبعض البيوت على هذا املس
احلافظ الفاسي، و العالمة القطيب النهراويل : هذا يقول به عدد من العلماء و احلفاظ كـو

   .احلنفي، و الرملي الشافعي، و مال علي قاري احلنفي
 ،أو كلـه  العلماء إلمجاع جديد يف املسألة يدلُّ على أنه قد حولَ فعالً بعضه و حكايةُ   

  .وتعضد ذلك الرواية التارخيية الصحيحة
مقصود أصحاب املقـام  ذلك أنَّ  ،و ال فرق بني أصحاب املقامني يف حكاية اإلمجاع    

الذي توارث املسلمون العمل ) املسعى املعهود(األول حاصل حبكاية اإلمجاع املستقر على 
  .قد تقدم بسط ذلك و مناقشته يف الفصل األولو  ،عليه
 ،نقل اإلمجاعب ،)إنه ال يوجد إمجاع عملي حمفوظ لألمة(: من يقول علىيرد و هلذا     

 :منهم ،و قد حكاه عدد من العلماء ،و مسائل اإلمجاع ال جيوز فيها اخلالف و ال يسوغ

                                                                                                                                            
 ). ٧٠ص) (خالصة الكالم(حباشية  )اإلعالم(، و)١٣٨ص() اإلعالم( ١
 ) ٣/٢٩١) (اية احملتاج( ٢
٥/٤٧٥( ٣ ( 
٤

  .حبث الشيخ محزة الفعر، و )٦٠-٥٩ ،٣٠ص() توسعة املسعى عزمية ال رخصة: (انظر 
 . قرار هيئة كبار العلماء ٥
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كمـا   – )املرقاة(يف حىت قال مال علي قاري احلنفي  ،حلافظ الفاسي و القطيب و الرمليا
عن  إلمجاع السلف واخللف عليه كابراً ؛ املكان املعروف اليوم املسعى هو و( :-تقدم 
 . ١)كابر
زمـان  (م ألم رأوا أنَّ الواقع املشاهد يف زمـا  ،العلماء لإلمجاعهؤالء و حكاية     

فإم  ،هو انتهاء حمل السعي احملصور بني الصفا واملروة )األزرقي و الفاكهي و الفاسي
عباد بن جعفر املالصـقة جلبـل أيب   اخلليفة املهدي وصل دم الدور إىل دار  رووا أنَّ

  .قبيس، فتوقف عن اهلدم لئال خيرج عن البينية املقصودة للشارع
فحملتـهم اهلمـم    ،و هم كانوا يشاهدون هذه الدار و يعرفوا و يشيع ذلك فيهم     

و ال ريـب أن   .تغيري اخللفاء هلا والدواعي لضبط حدود ما بني الصفا واملروة عندما رأوا
من معرفـة   باإلتباعمعرفتهم حبدود اجلبال و أمسائها و ما يدخل فيها وما ال يدخل، أوىل 

 .املعاصرين بال خالف
املسعى املعـروف  يف  ئهصحة السعي و إجزااإلمجاع احملكي يف املسألة هو على  :فإنْ قيلَ

 ! غريه ليس حمالً للسعي ؟ القدمي الذي عليه العمل ال على أنَّ
هو هـذا   )املسعى(قوهلم و أنَّ املقصود ب ،أنَّ هذا مما يؤكد حكاية اإلمجاع :فاجلواب   

غري سعي جمزياً فيه الألم لو علموا حمالً  ،ال حمل للسعي سواه و أنْ ،احملل املعروف املعهود
و قد بذل  ،فإنَّ ذلك كان من مهة اخلليفة املهدي ،لوجود املقتضي لذلك ،هذا لدلوا عليه

و لو كان هناك حمالً  ،األموال و اهتم لذلك اهتماماً شديداً كما ذكروه يف كتب التاريخ
ون و هم كانوا يشاهد ،و لَما جاز هلم السكوت عنه  ،للسعي لدلوا عليه اخلليفة املهدي

و ينقلون ذلك عن أسـالفهم بطريـق التـواتر     ،املواضع و ما يدخل فيها و ما ال يدخل
و قد توقف اخلليفة املهدي عن هدم بقية دار عباد بن جعفر مع عظيم رغبته يف  ،السماعو

توقف عن إكمال  ،و لكن لظهور حد جبل أيب قبيس يف دار عباد ،التوسعة على املسلمني
  .اهلدم
   .سعي بني الصفا واملروة ال بني أيب قبيس واملروة بنص الترتيلو ال   

                                                 
٥/٤٧٥( ١ ( 
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 ،وال يريدون الرفق م ،إم ال يبحثون عن التيسري على املسلمني :و ال ميكن أن نقول    
ال يعجز أحـد  ول هذا القفإنَّ  ،و حنو ذلك من األقوال ،أو أنه ال يوجد زحام يف زمام

 !   ن الرد عليهعن قوله كما ال يعجز أحد ع
  

وما ورد من ذرعٍ لعرض  ،..( :مقوهلعلماء اإلسالم و من هنا نعلم أنه ال يرد على     
إمنا كان من باب ضبط الواقع املشاهد : خنياملسعى مما ذكره بعض الفقهاء وبعض املؤر

  .١)الذي كان يف زمنهم، ال أنه حتديد من الشارع
و من علم  ،خلية عن الربهان ،بل هو دعوى جمردة ،ألنه ال دليل على قوهلم هذا     

   .يعلممل حجة على من 
   

حقق كونه املكان املسعى احلايل ال يت ( :قول من يقولمما ال يرد على أصول العلماء و    
ألن املسعى يف زمنه عليه الصالة والسالم كان  ؛ الذي سعى فيه النيب عليه الصالة والسالم

 مير من داخل املسجد احلرام احلايل، وكان ممتداً إىل جهة اجلنوب، أوسع مما هو عليه اآلن،
ألزرقي ومن ذلك ما ذكره أبو الوليد ا كما ذكر ذلك عدد من علماء احلديث واملؤرخني،

ليس هنالك و ،» وكان املسعى يف موضع املسجد احلرام « :من قوله يف كتابه أخبار مكة،
ال على عدم جواز السعي و نص يدل على سعي النيب عليه الصالة والسالم يف هذا املكان،

 . أهـ .٢ )مما كان داخالً يف حدود الصفا واملروة يف غريه،
ميكـن   ،٣)ان املسعى يف موضع املسجد احلرام اليومو ك(عبارة األزرقي املُشكلة  ألن  

  :على وجهنيفهمها 
للعهد، والعهـد املستحضـر    اهاهن) املسعى(أن األلف والالم يف قوهلم  :الوجه األول 

الذي فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ) الرمل(تأخري جزء من حمل شدة السعي : عندهم
الفاسي حملل التغيري يف جهة امليل الذي يف مؤرخ مكة احلافظ تقدم حصر و .هذا املوطن

    .منارة املسجد احلرام و امليل الذي يف موضع دار عباد بن جعفر

                                                 
  .)٦٠-٥٩ ،٣٠ص() توسعة املسعى عزمية ال رخصة(حبث  حبث الشيخ محزة الفعر و: انظر ١
 . الفعر حبث الشيخ محزة ٢
   .)٢/٧٩(األزرقي  ٣
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ن املقصود املسعى النبوي الشريف كله، ففيه دليل على أن نقلـه  بتقدير أ :الوجه الثاين 
كان عند انتهاء حد السعي إىل موضع األميال يف شرقه، بدليل قول األزرقي والفاكهي يف 

و قد تقـدم   .، وهذا نص يف حمل الرتاع)لصق جبل أيب قبيس(دار عباد بن جعفر أا يف 
   .بسط ذلك مراراً

      و قـال  ( :البن كثري )البداية والنهاية(االستدالل مبا جاء يف ا املقام يف هذكما ال يرد
صلى اهللا عليه  ما بني هذه األميال أوسع من بطن املسيل الذي رمل فيه النيب :بعض العلماء

هذا بطن املسيل الذي رمل : (الفاكهي و ابن أيب شيبة عن جماهد قالو ما رواه  ،١ )وسلم
 .٢)ولكن الناس انتقصوا منه ،وسلمفيه النيب صلى اهللا عليه 

    

    :ه ميكن أن جياب عنه مبا يليألن
إنْ كان املراد به العرض الذي  ،إنَّ نقل احلافظ ابن كثري لذلك عن بعض العلماء :أوالً    

ألنَّ اخلليفة املهدي زاد يف توسعة حمل السعي دم أكثر دار  ،فال إشكال فيه ،بني األميال
و هذا الوسـع قـد    .أوسع -عرضاً  -فيكون ما بني األميال  ،ما تقدمعباد بن جعفر ك

فإنَّ  ،و إنْ كان املراد به اجلانب الطويل بني األميال .استنفذ حد البينية بني الصفا و املروة
 .٣الفقهاء نصوا على أن الساعي ينبغي أن يسعى قبل األميال املوجودة بستة أذرع

أن الناس انتقصوا من مكان السـعي  : -واهللا تعاىل أعلم  –جماهد  املراد بأثرإنَّ  :ثانياً    
و هلذا كان الصحابة  ،و أفعال الناس ال حجة فيها إال بدليل ،يف شدة السعي يبدؤونحني 

بدليل إشـارته إىل بطـن    ،ينبهون على حد بدء السعي ببيت بين عباد و بيت أيب حسني
أنه مل ينقل أحد أن املسعى قد حول مـن   كما ،...)هذا بطن املسيل الذي رمل(املسيل 

 .و إمنا حولَ يف زمن اخلليفة املهدي العباسي ،مكانه يف زمن جماهد
قد حدثت أبنية عديدة مالصقة جلدر املسـجد  . ..( هنإ يف هذا املقامو مما ال يقالُ     

 ،دية األوىلاقتطعت جزءاً من مساحة املسعى وبقي احلال على ذلك إىل عهد الزيادة السعو
                                                 

١
 الفعر حبث الدكتور سعود الفنيسان وحبث الشيخ الدكتور محزة :ظران   

 . حبث الشيخ الدكتور الفنيسان: انظر ٢
، )٢٠٥ص ) (الروض املربع( ، و)١/٤٣٧(البن قدامة ) الكايف( ، و)٥/٢٣٦) (املغين: (انظر على سبيل املثال ٣
 . ، وهو كثري يف كتب الفقه).١/٥١٨(للفاسي ) شفاء الغرام(و
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و ذا  ،حيث أزيلت تلك املباين ووسع يف عرض املسعى احلايل عما كان عليه فيما مضى
يتبني أنه ليس هناك إمجاع عملي تناقلته األمة على أن السعي ال جيوز يف غري هذا املكـان  

  .١)احملدد مما كان داخالً يف حدود الصفا واملروة
  

  :أن جييبوا مبا يلي همكنألنه مي
كالم متقدمة املؤرخني ال يوجد فيه نص على اتساع وعرض املسعى يف العهـد   نَّإ: أوالً 

مث ضبطوا عرضه مبا تقدم بيانـه يف الفصـل    ،غاية ما فيه قضية التحويل للمسعى ،النبوي
 .األول

كان يف معـرض   ،أن كالم متأخرة مؤرخي مكة يف عرض املسعى يف العهد النبوي :ثانياً 
   .و قد تقدم اجلواب عنها ومناقشتها ،ة ثارت عندهماجلواب عن شبه

أن رفع تلك األبنية وإزالتها واجب على من واله اهللا أمر املشاعر، فإذا قصر فيـه  : ثالثاً 
بعض الوالة، ألمر من األمور أو ملصلحة ما أو خلشية فتنة، فال يعين ذلك صحة بقائهـا  

الة بيوت حادثة مبشعر املسعى وتوسيعه، فلم وقد حاول قدمياً بعض الوالة إز. ومشروعيتها
يتمكن من ذلك، بل كان ذلك سبباً للفتنة ومن مث مت عزله، كما جرى للوايل حسـيب  

 . ٢باشا التركي رمحه اهللا
أن اإلمجاع العملي حمفوظ عند العلماء واتهدين، حكاه احلافظ الفاسي والعالمة : رابعاً 

 . ريهموغ ،القطيب، والشيخ مال علي قاري
و ال ينقض هؤالء اإلمجاع، كمـا   ،ال عربة بأقوال وال إحداث الغاصبني للبناء: خامساً 

  .أم ال يدخلون فيه باالتفاق
و  ،كالم املؤرخني يف نقل املسعى أمر واضح تسنده قرائن كثرية..( و مما أوردوه قوهلم  

 . ٣)يهخبالف عرض املسعى فال يوجد نص عل ،نقله بعض الفقهاء املكيني
الـنص  (نَّ النص املقصود يف عرض املسعى، إنْ كان املقصود بـه  بأ عن ذلك جيابو   

، فهو غري منقول أيضاً يف مسألة -كما هو الظاهر  –يف تعيني العرض والتحديد ) الشرعي

                                                 
 . ث الشيخ محزة الفعرحب ١
 . كما تقدم ٢
 . حبث الشيخ محزة الفعر ٣



�� 

 

 

 .ألن األصل يف العبادات احلظـر  ،وعلى الناقل عن األصل إقامة الدليل ،نقل املسعى اآلن
   .كما تقدم بياا،فهي موجودة ،راد به نصوص املؤرخنيوإنْ كان امل

 

 االستدالل بأقوال الفقهاء بعدم صحة السعي خارج بناء املسعى :الدليل الثاين
  .كان ذلك داخل املسجد احلرام أو خارجهأ  سواًء ،املعهود

هلذا أصبح يطلق على حمـل   و ،بإجياب السعي بني الصفا واملروةالنصوص قد جاءت ل   
وميز بني سائر أجزاء احلرم ومواضعه القريبة منه ذا االسم املعهود  ،)املسعى(هذا النسك 

و نص الفقهاء علـى أنـه ال    .الذي توارث املسلمون عرب القرون العمل به والسعي فيه
قال احلطاب املالكي يف مواهب اجلليل لشـرح   .جيزيء السعي يف خارجه وال يف مسامتته

فلو سعى يف غري ذلك  كونه بني الصفا واملروة؛ومنها ... لسعي شروطول: (خمتصر خليل
وقـال  . ١)احملل بأن دار من سوق الليل أو نزل من الصفا فدخل املسجد مل يصح سعيه

فلو عدل عن موضـع السـعي إىل   ، ...( :)مغين احملتاج(اخلطيب الشربيين الشافعي يف 
انية من الصفا، مل حتسب له تلك املـرة  طريق آخر يف املسجد أو غريه، وابتدأ املرة الث

يف وقال مال علي القـاري احلنفـي   . ٢)، كما يف اموع وزيادة الروضةعلى الصحيح
إلمجاع السلف واخللف عليـه   ؛ املكان املعروف اليوم واملسعى هو( :)مرقاة املفاتيح(

 ةي يف مسامتلو سع( :)شرح العمدة(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف . ٣)عن كابر كابراً
 .٤)املسعى وترك السعي بني الصفا واملروة مل جيزه

اعلم أنه ال جيوز السعي يف غري موضع السعي، فلو كان ميـر مـن   ( :وقال الشنقيطي  
وراء املسعى حىت يصل إىل الصفا واملروة من جهة أخرى مل يصح سعيه؛ وهذا ال ينبغي 

  .٥)أن خيتلف فيه

                                                 
٤/١١٨( ١ ( 
 ). ٢/٢٥٦) (مغين احملتاج( ٢
٥/٤٧٥( ٣ ( 
 ). ٥٩٩/ ٣) (شرح العمدة( ٤
 . مطبعة املدين) ٢٥٣/ ٥) (أضواء البيان( ٥
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م املؤرخني يف حتديد عرض املسعى بالقبول دليل على أن األمر إنَّ تلقي الفقهاء لكال      
وهلذا يصرح الفقهاء بـأن مـن    .و على هذا جرى العمل عرب القرون ،حمل اتفاق عندهم

   .سعى يف داخل املسجد احلرام فإنه ال يعتد بسعيه
هـة  أن املسعى النبوي القدمي يف هـذه اجل  –واهللا تعاىل أعلم  -وسبب إبطاهلم للسعي    

قـال شـيخ    .اجلنوبية كان بينه وبني املسجد احلرام بيوت للناس و اختلط أمرها باملسعى
جدار املسجد، وكان قبل  حىت صار املسعى يلي: (... العمدة اإلسالم ابن تيمية يف شرح

١...)ذلك بني املسجد واملسعى بناء للناس،
 

ذكور للضـرورة يف توسـعة   و قد أدخلت مجيع هذه األبنية مع جزء املسعى النبوي امل   
املسجد احلرام، واختلط أمرها، وهلذا مينع الفقهاء الساعي من السعي يف ذلـك املكـان،   

 . لتعذر العلم حبد ومكان سعي رسول اهللا عليه الصالة والسالم
إنَّ الصفا واملروة أوسـع  (العلماء قول من يقول قرار ال يرد على و من هنا نعلم أنه    

فإذا سعى الساعي خارج املسعى القدمي من جهة الشمال الشرقي  املشاهد،من هذا املكان 
واجلنوب الشرقي فيما كان داخالً يف حدود الصفا واملروة احلقيقية فإن سعيه صحيح ألنه 

  .٢ )قد جاء مبا طُلب منه
 جمزئإنَّ االحنراف اليسري عن موضع السعي ( :مقوهلاإلسالم كما ال يرد على فقهاء    

الم األئمة كما هو منقول عن الشافعي، وهو مشعر بعدم التحديد الشرعي لعـرض  يف ك
 ،حتديد عرض املسعى بأذرع معينة إمنا هو حتديد لواقع معني خيرب عنه الذارع و. ٣املسعى

 :ولذا قال الشرواين يف حواشيه على حتفـة احملتـاج   ،ليس حتديداً مع أنَّ خربه تقريب و
خبمسة وثالثني أو حنوها على التقريب، إذ ال نص فيه حيفظ عن  الظاهر أن التقدير لعرضه(

ومل أر يف ( :)ايـة احملتـاج  (قال الرملي يف  و   .٤)السنة فال يضر االلتواء اليسري لذلك
كالمهم ضبط عرض املسعى وسكوم عنه لعدم االحتياج إليه، فإن الواجب اسـتيعاب  

                                                 
 ). ٤٥١/ ٣) (شرح العمدة يف بيان مناسك احلج والعمرة( ١
 . حبث الشيخ محزة الفعر ٢
  . ث الشيخ القاضي هاين بن جبريحب ٣
حتفة (و أحال على  ،و قد نسب الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان هذا القول البن حجر اهليتمي املكي). ٤/٩٨( ٤

   .)٦٠ص ) (توسعة املسعى عزمية ال رخصة(انظر  .)احلاشية(و هو ليس من كالمه فيها بل هو يف  ،)احملتاج
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التوى يف سعيه عن حمل السعي يسرياً مل يضر  لواملسافة اليت بني الصفا واملروة كل مرة، و
  .١)كما نص عليه الشافعي

  :على العلماء أن يقالذلك د وو سبب عدم ور  
اليسري يف كالم الفقهاء هو ما حيصل للساعي يف بطن مسـيل   بااللتواءاملقصود إنَّ : أوالً 

 فـااللتواء ذه األودية، الوادي لوجود النتوءات واألكمات واالرتفاعات املعهودة يف مثل ه
وهلذا فسروا ما نقل عن الشـافعي   .اليسري هذا مبا ال خيرج عن موضع السعي ال حرج فيه

إنْ كَانَ مع الْخروجِ عن عرضِ الْمسعى فَغرِيب بلْ . إلَخ...ولَوالتوى :وقَولُه: (... بقوهلم
بِالْجملَة فَهذَا النص محتاج إلَـى  و .جه للتقْيِيد بِالْيِسريِو فَال وإِال الفهمهم مصرح بِخالَك

ةعاجرالْمأْوِيلِ والت.  
عن تارِيخِ الْفَاكهِي أَنَّ عرض الْمسعى خمسـةٌ   وفي تارِيخِ الْقُطْبِ الْحنفي الْمكِّي نقْالً 

 :قَالَ) يعين ابن قاسم العبادي رمحه اهللا( )سم(ثُم رأَيت الْمحشي . نتهىا. وثَلَاثُونَ ذراعا
قَـالَ   لَم يضر، التوى فيه يِسريا، لَوو يجِب أَنْ يسعى في بطْنِ الْوادي،و :قَالَ في الْعبابِ

هارِحش:  نع جرخي ثُ لَميا بِحريكَث هلَافبِخ   ـوإذْ ه ةوـرلَى الْمع رِفشالْم قْدالْع تمس
 وه ها ذَكَرم ثُم هضرع هأَن يالْفَاس ي ذَكَرنِ الَّذيلَيالْم نيا بمى معسضِ الْمرعل قَارِبي مف

حاب لَا يجوز السعي في قَالَ الشافعي واَألص: -النووي : أي –حيثُ قَالَ ) الْمجموعِ(
فَلَو مر وراَء موضعه في زقَاقِ الْعطَّارِين أَو غَيرِه لَم يصح سعيه ؛ لأَنَّ  غَيرِ موضعِ السعيِ،

 :يولذَا قَالَ الـدارِم  :إلَى أَنْ قَالَ ...يجوز فعلُه في غَيرِه كَالطَّواف السعي مختص بِه فَال
. انتهـى .إنْ الْتوى في موضعِ سعيِه يِسريا جاز، وإِنْ دخلَ الْمسجِد أَو زقَاق الْعطَّارِين فَال

يخـرج عنـه    الْمراد بِالْيِسريِ فيه مـا ال  :التوى فيه يِسريا وبِه يعلَم أَنَّ قَولَ الْعبابِ ولَو
لْهأَم٢.)فَت  

 .أن االلتواء اليسري ليس بقدر الزيادة املدعاة حالياً وال عشرها: ثانياً 
ومل أر يف كالمهم ضبط عرض املسعى وسكوم عنه لعدم االحتياج (: الرملي قولُ: ثالثاً 

ية، كما أن املـراد  أي كالم فقهاء الشافع) مل أر يف كالمهم(املراد بقوله . أهـ...). ،إليه

                                                 
٣/٢٨٣( ١ .( 
 ). ١٠٢ ،٤/٩٨) (فة احملتاجحت(حواشي  :انظر ٢
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عدم وجود املقتضي للتفصيل فيه لوجود اإلمجاع علـى  : أي) عدم االحتياج إليه(بقوله 
، وهو املسعى املعروف اآلن، وإنْ كان يف كـالم  : (...ذلك، وهلذا قال قبل كالمه هذا

األزرقي ما يوهم خالفه، فقد أمجع العلماء وغريهم من زمن األزرقي إىل اآلن على ذلك، 
 .١)إخل...  أر يف كالمهمومل

   

املعـىن   بكوما من شعائر اهللا، وظاهر الصفا واملروة منضبطٌ حد أنَّ :الدليل الثالث
فالعلم باملشاعر من األمور الواضحة البينة  ،اللغوي للمشعر يدل على اإلشهار واإلعالم

هله، مث يكتشف اآلن فيبعد أن تتركه األمة طيلة هذه القرون، أو جت ،اليت ال ختفى على أحد
، }فيه آيات بينات{وهلذا ملا ذكر اهللا املسجد احلرام قال عنه  .لوجوه من الدالالت اخلفية

 . وبينة ال ختفى على أحد ،فهي آيات يف نفسها
أن اإلخباريني واملؤرخني املكيني الثقات كاألزرقي والفاكهي، الـذين   :الدليل الرابع

هم أنفسهم الذين نقلوا لنا انتـهاء حـد    ،)جد احلرامأن املسعى كان يف املس(: نقلوا
ضـبطوا ذرع   ،و هلذا األمر .املسعى عند دار عباد بن جعفر ملالصقتها جلبل أيب قبيس

و لو كان حد الصفا ميتد ألكثر من ذلـك ألدخلـوه يف    ،وه للمسلمنيدو حد ،املسعى
لتدخل اخللفاء يف تغيري  و ذلك ،و اهلمم و الدواعي عندهم موجبة لضبط املشعر .العرض
ألنه قـد   ،فوقوفهم عند حد معني يدل على أنه منتهى املسعى من اجلهة الشرقية ،املسعى

فأخذُ بعض كالم هؤالء املؤرخني وتـرك أقـواهلم    .نقل عن موضعه األصلي كما تقدم
بـل إنَّ مـن    .أو يترك مجيعه ،فإما أن يقبل كالمهم مجيعه ،األخرى ترجيح بال مرجح

و ممن نقل قوله يف املسـألة،   ،رخني املعاصرين ممن شارك يف التوسعة السعودية القدميةاملؤ
أن يبتعد الساعي عن اجلدار الشرقي احلايل مبسافة مترين تقريباً حـىت   –احتياطاً  –رأى 

 !٢حيتاط املسلم لعبادته

                                                 
 ). ٢/٢٨٣) (اية احملتاج( ١
 )٥/٣٥٨() التاريخ القومي(ذكر ذلك الكردي كما يف  ٢
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 عهـد  هو ما أُمر به يف ،آخر قرار صدر يف ضبط حدود املسعى أنَّ :الدليل اخلامس
نص القـرار  و ،حيث اجتمع العلماء وأقروا البناء احلايل على أنه هو املسعى ،امللك سعود
 )هـ٢٣/٩/١٣٧٤يف  ٣٥نص القرار الوارد من اهليئة املشكلة رقم ( : الصادر هو

بناء على األمر الشفوي املبلغ إلينا بواسطة الشيخ حممد حابس رئيس ديوان مسو وزيـر  (
القاضي أنه يأمر مسوه بوقوفنا حنن املوقعني أدنـاه علـى   . بداهللا الفيصلالداخلية األمري ع

وذلك بعدما صدرت إرادة جاللة امللك املعظم بإضافة  ،القائم هناك والبارز حينئذ) امليل(
دار آل الشييب وحمل األغوات الواقعني بني موضع السعي من جهة الصفا وبني الشـارع  

) امليـل (وتقرير ما يلزم شرعا بشـأن   ،ا يلي باب الصفاالعام املالصق للمسجد احلرام مم
 . املذكور

وجرى البحث فيمـا   ،وصحبنا معنا مهندسا فنيا ،امليل املذكور علىفقد توجهنا فوقفنا 
فرأينا هذا امليل يقع عن يسار اخلارج من باب  ،يتعلق بتحديد عرض املسعى مما يلي الصفا

هذا امليل من اجلهة الغربية على مسامتته ميل آخـر   ويف مقابل ،الصفا القاصد إىل الصفا
فاصل بينها طريق اخلارج من باب الصـفا يف سـريه إىل    ،ناعمةبدار األشراف امل ملتصق
وما بني امليل األول املذكور الذي بركن دار الشييب املنتزعة ملكيتها حاال واملضافة  ،الصفا

هي سبعة عشر . مثانية أمتار وثالثون سنتيما إىل الصفا وبني امليل الذي بركن دار املناعمة
ذراعا، ومن دار املفتاح اليت تقع بني الساعي من الصفا إىل امليل األول الواقع بدار الشييب 

ومن امليل الذي بدار الشييب إىل درج الصفا للحرم الشريف . تسعة عشر مترا ونصف متر
امليل الذي يقرب اخلاسكية ببطن الوادي مخسة وعشرين مترا ومثانني سنتيما، كما أن بني 

وامليل الذي حياذيه بركن املسجد احلرام ستة عشر مترا ونصف متر، كما أن بـني امليـل   
الذي بدار العباس وباب العباس ستة عشر مترا ونصف متر تقريبا، هذا التقرير الفين مـن  

 .حيث املساحة
باب ما : (قال يف صحيح البخاري ،بذلك قد جرت مراجعة كالم العلماء فيما يتعلق: اثاني

السعي من دار ابن عبـاد   :وقال ابن عمر رضي اهللا عنه) جاء يف السعي بني الصفا واملروة
نزل ابن عمر من الصـفا   :٣جلد  ٣٩٤قال يف الفتح صحيفة  ،إىل زقاق بين أيب حسني

بني دار بين أيب  حىت إذا انتهى إىل الزقاق الذي يسلك ،حىت إذا حاذى باب بين عباد سعى
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رأيت ابن عمر يسعى مـن   :يب يزيد قالأومن طريق عبيداهللا بن  ،ةظحسني ودار بنت قر
. انتـهى . هو ما بني هذين العلمني :قال سفيان .جملس ابن عباد إىل زقاق ابن أيب حسني

  .ومل جند للحنابلة حتديدا لعرض املسعى ،واملقصود ذا واهللا أعلم سعيه يف بطن الوادي
فيـأيت   ،أنه يستحب أن خيرج إىل الصفا من بابه :٣جلد  ٤٠٣صحيفة ) املغين(وجاء يف 

 ٤٠٥صـحيفة  ) الشرح الكبري(قال يف  ،مث يستقبلها ،فريقى عليه حىت يرى الكعبة ،الصفا
. ه حىت يأيت بهئمل جيز اًعاولو ذر) ما بني الصفا واملروة أي(فإن ترك مما بينها شيئًا  :٣لدجم

 .انتهى
 . ومل يذكروا حتديد العرض ،كالمهم يف الطول هذا

قـال الشـافعي    :)فرع( :٧٦صحيفة  ٨جلد ) اموع شرح املهذب(وقال النووي يف 
فلو مر وراء موضع السعي يف زقـاق   ،ال جيوز السعي يف غري موضع السعي :واألصحاب

غـريه   ؛ ألن السعي خمتص مبكان فال جيـوز فعلـه يف   العطارين أو غريه مل يصح سعيه
قـال   ،موضع السعي بطـن الـوادي   :قال أبوعلي البندجني يف كتابه اجلامع ،كالطواف

وإن عدل حىت يفارق الوادي املؤدي إىل  ،فإن التوى شيئًا يسريا أجزأه :الشافعي يف القدمي
وإن دخـل   ،إن التوى يف السعي يسريا جاز :وكذا قال الدرامي ،زقاق العطارين مل جيز

  .انتهى. العطارين فال واهللا أعلم املسجد أو زقاق
اية احملتاج شرح (هجرية يف  ١٠٠٤سنة  وقال مشس الدين حممد الرملي الشافعي املتوىف

وسكوم  ،ومل أر يف كالمهم ضبط عرض املسعى :ما نصه ٣جلد  ٣٨٣صحيفة ) املنهاج
 ولو ،ملروة كل مرةفإن الواجب استيعاب املسافة اليت بني الصفا وا ،عنه لعدم االحتياج إليه

 .انتهى.التوى يف سعيه عن حمل السعي يسريا مل يضر كما نص عليه الشافعي رضي اهللا عنه
وملا ذكر النص الذي ذكره  :٤جلد  ٩٨صحيفة ) حاشية حتفة احملتاج شرح املنهاج(ويف  

الظاهر أن التقدير لعرضه خبمسـة وثالثـني أو    :صاحب اموع عن اإلمام الشافعي قال
 ،فال يضر االلتـواء اليسـري لـذلك    ،إذ ال نص فيه حيفظ من السنة ،وها على التقريبحن

 .خبالف الكثري فإنه خيرج عن تقدير العرض ولو على التقريب
فذكر أبو الوليد حممد بن عبـداهللا األزرقـي يف    ،قد جرت مراجعة كالم املؤرخني: اثالثً

ما بني العلم الذي على باب املسجد  وذرع( :يف الد الثاين ما نصه باحلرف ٩٠صحيفة 
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ر العباس بن عبداملطلب وبينهما عرض السعي مخسـة  إىل العلم الذي حبذائه على باب دا
ومن العلم الذي على باب دار العباس إىل العلم الذي عند  ،وثالثون ذراعا ونصف ذراع

ئـة ذراع وإحـدى   دار ابن عباد الذي حبذاء العلم الذي يف حد املنارة وبينهما الوادي ما
  .انتهى. )وعشرين ذراعا

ملا ذكر ) عالمإلا(يف تارخيه املسمى بـ  ١٠١وقال اإلمام قطب الدين احلنفي يف صحيفة 
قصة تعدي ابن الزمن على اغتصاب البعض من عرض املسعى يف سلطنة امللك األشـرف  

ن إله يف وجهـه   وقالوا. قاضي مكة وعلماؤها أنكروا عليه :باي احملمودي إىل أن قالتقاي
وذرعوا مـن   ي،وأحضر النقل من تاريخ الفاكه ،عرض املسعى كان مخسة وثالثني ذراعا

  .ركن املسجد إىل احملل الذي وضع فيه ابن الزمن أساسه فكان سبعة وعشرين ذراعا
ذرع ما بني العلم الذي : ٢٩٩صحيفة ) عمارة املسجد احلرام(سالمه يف تارخيه  وقال با

سجد إىل املسجد إىل العلم الذي حبذائه على دار العبـاس بـن عبـداملطلب    على باب امل
ومن العلم الذي على باب دار العباس  ،وبينهما عرض املسعى ستة وثالثون ذراعا ونصف

إىل العلم الذي عند دار ابن عباد الذي حبذاء العلم الذي يف حد املنارة وبينهما الوادي مائة 
  .انتهى. ذراع وإحدى وعشرون ذراعا

ل بسجل احملكمة جرت مراجعة صكوك دار الشييب، فوجد من أقدمها صك مسج: رابعا
شرقًا احلوش الـذي   :هجرية قال يف حدودها ١١٧١حمرم عام ) ٥٧(الكربى مبكة بعدد 

 ،وشاما الدار اليت هي وقف خاسكي سلطان ،وغربا الصفا وفيه الباب ،هو وقف الواقب
كما  ،ومل يظهر ما يدل على حدود السعي :قال املسجل ،ف األيويبومينا الدار اليت هي وق

جرى سؤال أغوات احلرم الشريف املكي عن تاريخ وحدود دارهم اليت أضيفت إىل مـا  
. فذكروا أن دارهم يف أيديهم من حنو مثامنائة سنة وليست هلا صكوك وال وثـائق  ،هناك
  .هكذا

أنه يف أوقات الزمحة عندما ينصـرف بعـض    ونظرا إىل ،وحيث أن احلال ما ذكر بعاليه
اجلهال من أهل البوادي وحنوهم من الصفا قاصدا املروة يلتوي كثريا حـىت يسـقط يف   
الشارع العام فيخرج من حد الطول من ناحية باب الصفا والعرض معا وخيالف املقصود 
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وأن البناء  ،بناءوحيث أن األصل يف السعي عدم وجود  ،١بني الصفا واملروة –من البينية 
ألن التحديد  ،اء اليسري ال يضروأن االلتو ،وأن مكان السعي تعبدي ،حادث قدميا وحديثًا

خبالف االلتواء الكثري كما تقدمت اإلشارة إليه يف كالمهم  ،لعرض تقرييبلاملذكور بعاليه 
 :فإننا نقرر ما يلي

ني دار الشييب وحمل األغوات ال بأس ببقاء العلم األخضر موضوع البحث الذي ب :)أوالً(
ته ومطابقته امليلني ببطن الـوادي  توالظاهر أن لوضعه معىن، وملسام ،؛ ألنه أثري املزالني

بطن الوادي بني  ةوال بأس من السعي يف موضع دار الشييب ألا على مسامت ،مكان السعي
إليه إىل ما كـان  على أن ال يتجاوز الساعي حني يسعى من الصفا أو يأيت  ،الصفا واملروة

٢)وذلك لالحتياط والتقريب ،بني امليل واملسجد مما يلي الشارع العام
   

الشيخ عبدالعزيز ابن : تقرر لدي ولدى املشايخ( :وقال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا
باز، والشيخ علوي عباس املالكي، واألخ الشيخ عبدامللك بن إبراهيم، و الشيخ عبداهللا بن 

على أن احملل احملجـور  : لشيخ عبداهللا بن جاسر، و الشيخ عبدالعزيز بن رشيددهيش، وا
باألخشاب يف أسفل الصفا داخل الصفا، ما عدا فسحة األرض الواقعة على ميني النـازل  

أما باقي احملجور باألخشاب، فهـو داخـلٌ يف   . من الصفا، فإننا مل نتحقق أا من الصفا
د وقف على الصفا، كما هو مشاهد، ونرى أن مـا  مسمى الصفا، و من وقف عليه، فق

كان مسامتاً للجدار القدمي املوجود حىت ينتهي إىل صبة األمسنت اليت قد وضـع  فيهـا   
أصياخ احلديد هو منتهى حمل الوقوف من اليمني للنازل من الصفا، أما إذا نزل السـاعي  

جلديدة، فإنه يشـمله اسـم   الذي نراه أن مجيع ما أدخلته هذه العمارة ا من الصفا، فإنَّ
املسعى، ألنه داخل يف مسمى ما بني الصفا واملروة، ويصدق على من سعى فيه أنه سعى 

٣)بني الصفا واملروة
.  

                                                 

الحظ أن من دوافع قرار اللجنة هو خروج الناس عن املسعى بسبب الزحام إىل الشارع العام واعتبارهم ذلك من  ١
  ؟و هل يتصور ذلك! ؟مبطالت السعي، فهل يا ترى كان ذلك على بعد عشرين متراً

  .)١٤٤-٥/١٣٩(جمموع فتاوى ابن إبراهيم  ٢
  .)١٤٥-٥/١٤٤(جمموع فتاوى ابن إبراهيم  ٣
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فليس  ،فما كان خارجاً عنه ،هذا ما أخذت به التوسعة السعودية للمسعى :علماءقال ال  
 .منه

ن كالم أولئك األئمة الكبار الـذين  ومن الواضح يف نص هذا التقرير وفيما سيأيت نقله م
باشروا اإلشراف على أعمال التوسعة السعودية أم كانوا يبحثون يف احلد الشرعي لعرض 

ومل يكن عملـهم  . املسعى، قبل البدء يف البناء اجلديد، حذراً من أن يزاد فيه ما ليس منه
وإال ملـا  . تكلم يف املسألةحمصوراً يف ضبط واقعٍ قائمٍ أمام أعينهم، كما توهمه بعض من 

احتاجوا ملراجعة كالم الفقهاء يف بيان حد السعي الشرعي الذي تتحقق به البينية؛ بـني  
  .الصفا واملروة

األدلة الشرعية ربطت السعي بالصفا ...(أنَّ ب :بعض أهل العلم يف هذا املقام ناقشو    
وقـرار اللجنـة    ر اللجنة األوىل،وقرا واملروة فكل ما حتقق كونه منهما جاز السعي فيه،

بدليل قـول   إخبار عما ترجح لديهما وليس نصاً قاطعاً يف املسألة ال جتوز خمالفته، الثانية،
إن فسحة من ( :قول اللجنة الثانيةو ،)وذلك لالحتياط والتقريب(اللجنة األوىل يف قرارها 

هـذا ورع  و ،)م أا من الصفااألرض والواقعة على ميني النازل من الصفا مل يتحقق لديه
منهم رمحهم اهللا اقتضى الوقوف عند حدود علمهم فإذا تبني وظهـر لغريهـم أن هـذه    

فإنه ال يسوغ العدول عنـه   الفسحة وما وراءها داخلة يف حدود الصفا بدليل يركن إليه،
،١)وجيب عليهم العمل مبا ظهر هلم ومل يظهر لغريهم حينئذ. 

   :ألننا نقولُ ،ذا ليس مما حنن فيههذلك أن اجلواب عن و 
هو مقيد بقضية إضافة دار  ،)لالحتياط والتقريب(إن ذلك  :قول اللجنة األوىل: أوالً    

و دار آل الشييب هذه كانـت   .وليس يف مطلق حمل السعي ،آل الشييب واألغوات املزالتني
ي مشمولة بالبينية بني هل ه :وذلك ألن النظر تردد ،حمل إشكال يف إدخاهلا يف حمل السعي

مرتل مـن أوقـاف السـلطان مـراد علـى      : (الصفا واملروة أم ال؟ وأصلُ هذه الدار

                                                 
 . حبث الشيخ سعود الفنيسان: حبث الشيخ محزة الفعر، وانظر ١
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بقيت هذه الدار بالصـفا  (): هـ١٣٥٥: ت(وقال عبدالستار الدهلوي . ١...)احلُجاب
 . ٢)حتت أيدي احلُجاب إىل هذا العصر

ال بأس ببقاء العلم اخلضـر  (ما قررته يف بيت الشييب بقوهلا : ومن احتياط اللجنة وحتريها 
والظـاهر أن لوضـعه    ،ألنه أثريموضوع البحث الذي بني دار الشييب وحمل األغوات، 

وال بأس من السعي يف موضع  ،ته ومطابقته امليلني ببطن الوادي مكان السعيتمعىن، وملسام
 . أهـ...). ،بطن الوادي بني الصفا واملروة ةعلى مسامت دار الشييب ألا

 

 
على ملتقى شارع املسعى مع  قائم :و هو مكون من دورين ،خمفر الشرطة :صورة نشرها سنوك هروجنيه تبني[

و إىل اليمني تظهر  .الصفا حيث مبدأ السعي تظهر أقواسالركن األيسر و إىل  ،الشارع العام الرئيس مبكة
 ]  اليت هدمت يف التوسعة السعوديةشييببيوت آل ال

 )٨٥ص ( )ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة األطلس املصور(: املصدر

إن فسحة من األرض والواقعة على ميني النازل من الصـفا مل  (أنَّ قول اللجنة الثانية : ثانياً
 ،عندهم ليس مما ينقض األصل، ألن حدود املسعى منضبطة). يتحقق لديهم أا من الصفا

 : يف مسألتنيو التحري إمنا وقع النظر  و

                                                 
 ). ٤/٦٩(للسنجاري ) ئح الكرمامن( ١
 ). ٤/٦٩(للسنجاري ) منائح الكرم(حاشية : بواسطة ٢
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) واحد يف الناحية الغربية، واآلخـر يف الناحيـة الشـرقية   (بناء مصعدين للصفا : األوىل 
وبنـاء  . فرأت اللجنة أنه ال مانع شرعاً من توسيع املصعد املذكور بقدر عرض الصفا(...

يب للصخرات إىل اية على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغر
فظهر أن حماذاة الطرف الشرقي للصخرات املذكورة يف مسامتة موضع العقود القدمية، 

العرض املذكور يبلغ ستة عشر متراً، وعليه فال مانع من توسعة املصعد املذكور يف حدود 
العرض املذكور، على أن يكون املصعد متجهاً إىل ناحية الكعبة املشرفة، فيحصل بـذلك  

 .١)استقبال القبلة كما هو السنة، وليحصل االستيعاب املطلوب شرعاً
التحجري باألخشاب على موضع من تكسري الصخور يف اجلزء الشـرقي مـن   : الثانية  

 :وهلذا جاء يف فتاوى ابن إبراهيم ما نصه. ٢الصفا
 من حممد بن إبراهيم إىل حضرة صاحب اجلاللة امللك املعظم أيده اهللا (

 : ليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعدالسالم ع
فبناء على أمركم الكرمي، املبلغ إلينا من الشيخ يوسف ياسني يف العام املاضي، حول تنبيه  

االبن عبدالعزيز على وضع الصفا، ومراجعة ابن الدن جلاللتكم يف ذلك، وحيـث قـد   
ا ذلك، وتقرر وعدت جاللتكم بالنظر يف موضوع الصفا، ففي هذا العام مبكة املكرمة حبثن

الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ علوي عباس مالكي، واألخ الشيخ : لدي ولدى املشايخ
عبدامللك بن إبراهيم، والشيخ عبداهللا بن دهيش، والشيخ عبداهللا بن جاسـر، والشـيخ   

 ،أن احملل احملجور باألخشاب يف أسفل الصفا داخل يف الصفاعلى : عبدالعزيز بن رشيد
. األرض الواقعة على ميني النازل من الصفا، فإننا مل نتحقق أا من الصفا ما عدا فسحة

ومن وقف عليه، فقد وقـف  . أما باقي احملجور باألخشاب فهو داخل يف مسمى الصفا
ونرى أنَّ ما كان مسامتاً للجدار القدمي املوجود حىت ينتهي  .على الصفا كما هو مشاهد

هو منتهى حمل الوقوف من الـيمني  ا أصياخ احلديد، إىل صبة اإلمسنت، اليت قد وضع فيه
أما إذا نزل الساعي من الصفا، فإنَّ الذي نراه أن مجيع ما أدخلته هذه . للنازل من الصفا
، فإنه يشمله اسم املسعى، ألنه داخل يف مسمى ما بني الصفا واملـروة العمارة اجلديدة، 

                                                 
 ). ١٤٨/ ٥) (إبراهيمالشيخ حممد بن فتاوى ورسائل ( ١
 )٥/١٤٤()  إبراهيمفتاوى ورسائل الشيخ حممد بن (٢
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هذا وعند إزالة هذا احلـاجز  . روةويصدق على من سعى يف ذلك أنه سعى بني الصفا وامل
األخ الشيخ عبدامللك، والشيخ علـوي  : والتحديد بالفعل ينبغي حضور كل من املشايخ

مالكي، والشيخ عبداهللا بن جاسر، والشيخ عبداهللا بن دهيش، حىت حيصل تطبيق ما قـرر  
 . ١انتهى) هـ١٣٨٠-١-٣يف  ٤٠٣م .ص.) (وباهللا التوفيق. هنا

جرى إزالة احلاجز اخلشيب، والتطبيق ملا قرره مساحته، والتحديـد  (... مث نفذوا ذلك، و  
      . ٢)وعلى هذا حصل التوقيع. بالفعل حبضورنا مجيعاً، واتفاقنا على ذلك

                                                 
 ). ١٤٥-٥/١٤٤) (إبراهيمفتاوى ورسائل الشيخ حممد بن ( ١
 مقال الشيخ عبدامللك بن دهيش: انظر ٢
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 واب عن استدالالت ايزيناجل :الفصل الثالث
 
  
 
 

 .االستدالالت العلميةاجلواب عن  :بحث األولامل
وطـالب العلـم،    من العلمـاء  اجلديدة عدداملسعى زيادة ذهب إىل جواز السعي يف    
جبملة من االستدالالت العلمية و القواعد الفقهية يف قوهلم جبواز السعي يف هؤالء استدل و

   :ما يلي ،و من أهم هذه االستدالالت ،الزيادة اجلديدة

مل يقل ، و}يطَّوف بِهِمافَالَ جناح علَيه أَن {: االستدالل بأن اهللا سبحانه وتعاىل قال -١
 .  ١بينهما

  :اجلوابو  
حديث عائشة رضي : وأدلته كثرية، منها). بينهما): (ما(إنَّ املقصود بقوله تعاىل : أوالً 

طاف رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وطـاف    : (اهللا عنها املخرج يف الصحيح قالت
لعمري ما أمت اهللا حج من مل يطف بني املسلمون، يعين بني الصفا واملروة، فكانت سنة، و

 . رواه مسلم) الصفا واملروة
على وجوب استيعاب ما بني الصفا فتكون دليالً  ،لإللصاق) ما(أنَّ الباء يف قوله : ثانياً 

 . واملروة
قول  ، وقد تقدمإنَّ الزيادة على ذلك املعىن املتقرر، زيادة علم حتتاج إىل دليل خاص: ثالثاً 

 .٢)هذا ال ينبغي أن خيتلف فيه(إن : الشيخ حممد األمني الشنقيطي ـ رمحه اهللا ـ 
  

أن (حديث البخاري : منها. وجود أحاديث صحيحة تدل على اتساع جبل الصفا -٢
مواعدته لألنصار عام الفتح : ، و حديث٣) ؟خيالً خترج بسفح هذا اجلبل أكنتم مصدقي

 . ٤بالصفا
  :ا يليجياب عن ذلك مبو 

                                                 
 . مقال للشيخ سعد بن ناصر الشثري يف جريدة اجلزيرة: انظر ١
 . عة املدينمطب) ٢٥٣/ ٥) (أضواء البيان( ٢
 .خمتصر الشيخ عبداهللا بن مانع ٣

 . حبث الشيخ محزة الفعر٤
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أن خيالً خترج بسـفح  (ووجه ذلك أن قوله يف احلديث . هذه األحاديث حجة لنا: أوالً
سفح جبل أيب قبيس، ألنه أكرب وأعظم وأشـد  : املقصود به) ؟هذا اجلبل أكنتم مصدقي

. ، وهلذا كان أحد أخشيب مكـة ١)متراً ٤٢٠ارتفاعه (امتناعاً من جبل الصفا بال خالف 
 . ٢بأنه سور على بيت اهللا احلرام وقد وصفه ابن القيم

اختـربهم بـاملمتنع   : و ملا أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم اختبار مدى تصديقهم له    
واملستحيل، فصدقُوه ومل يكذبوه، فألزمهم بأن هذا يعين تصديقهم باملمكن، وهي نبوتـه  

نه رأى أنَّ احلجة النبوية قوية ، أل...)تباً لك: (وهلذا قال له أبو هلب. عليه الصالة والسالم
 . ومفحمة

 : وهذا يشبه قول حسان بن ثابت رضي اهللا عنه عندما قال 
 تثري النقع موعدها كداء ***عدمنا خيلنا إن مل تروها 

فثنية كداء ال يتصور أهل مكة أن يأتيهم جيش من خالهلا، لعلوها وارتفاعهـا، وكـذا    
 . احلال هنا

 :بـل يقولـون فيـه    ،جبلٌ كبري أو متسعأنَّ جبلَ الصفا  -فيما نعلم  –ل قَنمل ي: ثانياً 
تقـدم يف  قـد  و ،)يف حلف أيب قبيس( ،)جبيل صغري(، )حجر أملس( ،)أنف( ،)أكمة(

د للصفا ببضع درجاتصعكـان يف   فلو كان هو املقصود ملـا  كالم املؤرخني أنه كان ي
ى خيول اجليوش وال ألن وصف الصفا املذكور يف كالمهم ال يستعصي عل ،ذكره فائدة

كان الناس يصعدون على الصفا باجلمال، واحلمري، والبغال،  ،و إىل عهد قريب .األعداء
و نقل عن عدد من الصـحابة   ،ونقل هذا عنه صلى اهللا عليه وسلم يف عام حجة الوداع

  .فالواجب إعطاء كالم النبوة حظه من التأمل والنظر ،والتابعني
خترج بسفح (إمنا عىن بقوله  –بأيب وأمي هو  -ى اهللا عليه وسلم وذا يتقرر أن النيب صل 

 . جبل أيب قبيس): هذا اجلبل

                                                 
 )٢٨٣/ ٢(التاريخ القومي  ١
 ) ٢/٨٧) (مفتاح دار السعادة( ٢
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 نزلـت  ملا( :قال رضي اهللا عنه العوام بن الزبري عن مردويه ابن أخرجو يؤيد ذلك ما    
 فجاءتـه  .نذير إين مناف عبد آل يا :قبيس أيب على صاح} األقربني عشريتك وأنذر{

    .١)وأنذرهم ...فحذرهم قريش
ما ورد يف حديث مواعدته لألنصار، ال دليل فيه على اتساع جبل الصفا، غاية ما : ثالثاً 

قال زيـد  . فيه أنه واعد األنصار املوافاة عند الصفا، وهو موضع مشهور مبكة يف أوسطها
 : ٢بن عمرو بن نفيل

 الهم إين حمرم ال حلَّه
 وإنَّ بييت أوسط احملله 

 ليس بذي مضله عند الصفا
و هو مكان معروف عند األنصار بدليل سؤاهلم وحترجهم من الطواف بني الصفا واملروة 

 .يف اإلسالم ملعرفتهم ما أيام اجلاهلية
 

سعي النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل جمـرد، وقـد ثبـت يف    ( االستدالل بأنَّ  -٣
  .٣)أن الفعل ارد ال مفهوم له: األصول

  :واجلواب عنه 
ليس فعالً جمرداً، بل هـو  ) لتأخذوا عين مناسككم(قوله صلى اهللا عليه وسلم  نَّإ: أوالً 

رواه ) إمنا فعلت هذا لتأمتوا يب، ولتعلموا صـاليت (فعل بياين، كقوله يف صالته على املنرب 
ومما تعلمه املسلمون من بيان األفعال النبوية السعي يف هـذا املوضـع   . البخاري ومسلم

 ...). لتأخذوا: (ود عرب القرون بدليل قولهاملعه

كل ما فعله يف حجته تلك واجب البد من فعله يف احلـج إال مـا   : (قال ابن كثري: ثانياً 
ال نزاع بني أهل العلم يف أن فعل النيب صـلى  : (وقال الشنقيطي رمحه اهللا. ١)خرج بدليل

                                                 
 )٧/٤١٣(للسيوطي ) الدراملنثور(  ١

، و معراج مريزا وآخرون، طبعة نادي مكة الثقايف: ، حتقيق)١٢٤ص(للغزاوي ) مكة املكرمة يف شذرات الذهب( ٢
 . )٣٣٤/  ٣(أخبار مكة للفاكهي : نظرا
 . مقال الشيخ القاضي هاين جبري ٣



�� 

 

 

له حكم ذلك الـنص القـرآين   اهللا عليه وسلم الوارد لبيان إمجال نص من القرآن العظيم 
فإن دلت آية من القرآن العظيم على وجوب حكم من األحكام،  .الذي ورد لبيان إمجاله

وأوضح النيب صلى اهللا عليه وسلم املراد منها بفعله فإن ذلك الفعل يكون واجبـا بعينـه   
   . ٢...)وجوب املعىن الذي دلت عليه اآلية، فال جيوز العدول عنه لبدل آخر

ال عن أحد من العلمـاء حتديـد   و مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، -٤
ويعربون عنه . ٣وإمنا املتعني استيعاب املسافة بني الصفا واملروة توقيفي لعرض املسعى،

املسافة بينهما هو مناط احلكم الشرعي  السعي بني جبلي الصفا واملروة، واستيفاء: (بقوهلم
الفقهاء على احملافظة عليه يف أداء شـعرية   جبات السعي الذي أكدومتعلقه، وهو أحد وا

الطول بصورة دقيقة، واجتهـدوا  ا إم ذرعو السعي، واهتموا به االهتمام الكامل، حىت
واستند بعضهم إىل أن البناء احلادث على . ٤)وحديثاً كثرياً يف حتديد بدايتها وايتها قدمياً،

ويتسع أخرى، دليل على أنه مل حيدد، وعدم جميء نـص  جانيب املسعى، حبيث يضيق مرة 
 .٥ثابت مشعر بأن حتديد عرض املسعى غري مقصود شرعاً 

  :و جوابه 
مناط احلكم هو استيعاب البينية بني الصفا واملروة، وذلك ال يتحقق إال طـوالً   نَّإ: أوالً 

  .)ين مناسككملتأخذوا ع(مع عدم اخلروج عنها عرضاً، ألنه عبادة توقيفية لقوله 
ليس بصحيح بل نقله أئمة الفقـه يف  ) مل ينقل عن أحد من العلماء ذلك(ه نإقوهلم : ثانياً 

أبطلوا سعي من سعى و  ،ونصوا على عرض املسعى ،كتبهم وذكره املؤرخون يف توارخيهم
 . بيانه وقد تقدم نقل ذلك و .من وراءه

 .لدليلعن األصل هو املطالب با الناقلَ نَّإ: ثالثاً 

                                                                                                                                            
 . طبعة دار الشعب) ١/٢٨٧(تفسري ابن كثري  ١
 . طبع مؤسسة الراجحي اخلريية). ٧١ص(جملد الفتاوى  )جمموعة آثار الشنقيطي( ٢
 . دكتور عويد املطريفللدكتور عبدالوهاب أبو سليمان، وحبث ال) توسعة املسعى عزمية ال رخصة: (انظر ٣
 . للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان) توسعة املسعى عزمية ال رخصة( ٤
 . حبث املعلمي يف توسعة املسعى ٥
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وال ريب أن توسعة املسعى زيادة يف كيفية . األصل يف العبادات احلظر ال اإلباحة: رابعاً 
 أداء عبادة السعي، فما دليل ذلك؟

 ! مبقدار األصبعأن من ذرع الطول بصورة دقيقة قد ذرع العرض : خامساً
أن البناء احلادث على جانيب املسعى، ال دليل فيه على عدم ضبط حدود املسعى : سادساً

  . شرعاً، وقد تقدم مناقشته

  

 . ١السعي يف الزيادة اجلديدة من باب العزائم ال الرخص إنَّ: قوهلم -٥
   :و جوابه

واألصل أن يسـتدل  . املسعى متسعأن هذا القول جمازفة مبنية على اعتقاد قائله أن : أوالً 
 . اإلنسان مث يعتقد ال العكس

 .أن العزائم هلا أدلة تشهد هلا، ومل يتحقق شيء منها يف هذه الزيادة: ثانياً
أن هذا االدعاء فيه جتهيل للسلف وللقرون املفضلة ومن بعدهم بتركهم عزمية مـن  : ثالثاً

 . عزائم الدين
). احلكم الثابت من غري خمالفـة دليـل شـرعي   : (فقهاءأن العزمية يف اصطالح ال: رابعاً

 : والزيادة املذكورة ال تدخل يف هذا التعريف من وجهني
 . أا مل يثبت هلا حكم سابق -١
 . أا واقعة على خمالفة الدليل الشرعي -٢

 هذه الزيادة ال تدخل يف باب الرخص فكيف بباب العزائم؟: خامساً
حكمه يف الشريعة كما يف اتصال الصـفوف يف  أن اتصال الشيء بالشيء يعطيه  -٦

. اجلماعة خارج املسجد، وكما قرره الفقهاء عند االزدحام والطواف حتت السـقائف 
: والقاعـدة تقـول  . ٢أن ما قارب الشيء أعطي حكمـه  :من قواعد الفقه لذا فإنَّو
 .٣وأن الزيادة املتصلة تتبع أصلها  ،)للزيادة حكم املزيد(

  

 : أن يقال واجلواب
                                                 

 ) توسعة املسعى عزمية ال رخصة( ١
 حبث الشيخ القاضي هاين بن جبري ٢
 . حبث الشيخ محزة الفعر ٣
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 . أن األصل عدم صحة القياس بني العبادات: أوالً 
أنه قياس مع وجود الفارق، فالقول بأن اتصال الشيء بالشيء يعطيه حكمـه يف  : ثانياً 

الشريعة كما يف اتصال الصفوف خارج املسجد، قول صحيح ألن متعلق صحة الصـالة  
، وهـذا  )عل اإلمام ليؤمت بهإمنا ج(ليس بناء املسجد وبقعته بل حصول االئتمام واالقتداء 

 .خبالف صحة السعي فمتعلقها البقعة، ألا حمل توقيف، كالوقوف بعرفة
ليس على إطالقه بل هي مقيدة بكون الزيادة ) للزيادة حكم املزيد(أن عمل قاعدة : ثالثاً 

 .تشترك مع املزيد يف معىن يوجب صحة احلكم
فهذا يعين عدم صحة السعي إال عند  ،صفوفلو سلمنا بقياس املسعى على اتصال ال: رابعاً

وطـرد  و هذا خالف مـراد ايـزين،    ،الزحام الشديد حبيث يلتصق الساعون ببعضهم
استدالل هؤالء يقتضي جواز التوسعة عرضاً دون حتديد مبا بني الصفا واملروة، كمـا أن  

  .وال قائلَ ذا اتصال الصفوف جيوز االئتمام وتصح معه الصالة مهما امتدت الصفوف،
  

ونعلـم أن   ،فيه مصلحة ظاهرة -على فرض ذلك -ألخذ بالقول املرجوح أن ا -٧
 . ١األخذ باملرجوح للمصلحة جائز

 : وجياب عنه باآليت 
 . ليست كل مصلحة معتربة: أوالً 
 .املصلحة املعتربة هي اليت ال تعارض النصوص أو ما يف معناها: ثانياً 
 . صلحة الظاهرة مل تضبط ومل تقيد بقيودأن هذه امل: ثالثاً 

أن األخذ بالقول املرجوح استثناء من األصل، فيصار إليه على وجه اجلـواز عنـد   : رابعاً
نزول البالء واستحكامه على املكلف، فيؤمر بتقوى اهللا على قدر استطاعته، وينظـر يف  

ز، وإن كان من أهل الـدين  حاله، فيؤمر مبا يناسبه، فإنْ كان من عامة الناس أُفيت باجلوا
 . وحمل االقتداء أمر باألخذ بالعزائم مع فتح باب العذر له

  

وقد ثبت جواز توسعة مكان الطـواف  ) السعي الطواف و(السعي أحد النسكني  -٨
فكذلك جتوز توسـعة   عدة مرات يف عهد اخللفاء الراشدين فمن بعدهم من غري نكري،

                                                 
 . حبث الشيخ القاضي هاين بن جبري ١
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فَالَ جناح علَيه { :ن كالً منهما طواف لقوله تعاىلجبامع أ) السعي(مكان النسك اآلخر 
 . ١ }أَن يطَّوف بِهِما

يناقَش هذا بأن هناك فارقاً بني (: ناقش هذا الدليل الشيخ محزة الفعر بكالم جيد، فقال    
ففي أي مكان طاف اإلنسـان حـول    فإن مكان األول حول الكعبة، الطواف والسعي،
خبالف السعي فإنه ال يصـح إال يف   ا أو متباعداً عنها فإنه طائف حوهلا،الكعبة قريباً منه

مسافة حمددة هي ما كان مشموالً حبدود الصفا واملروة أما إذا جاوزمها فسعيه غري صحيح 
 .٢ )باإلمجاع

 . هناك فرق بني الطواف حول الشيء الواحد والطواف بني شيئني: ميكن أن يقال و  
  

٩- العالمةُ ما ذكره الشيخ ابن سيظهر من (من أن الشيخ ابن إبراهيم رمحه اهللا دي ع
 . ٣)ألنه ال حيب التشويش واعتراض أحد ،حاله أنه كان يعمل على قول هؤالء

 : واجلواب عنه
 . ال ينسب لساكت قول: أوالً
 .أن هذا استظهار من الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا، وهو ظن، وال جيوز اتباع الظن: ثانياً
أن املعلوم من حال الشيخ حممد بن إبراهيم يف هذه القضية خالف ما ذُكر، فقد عني : ثالثاً

 . اللجان، وشاور العلماء، وحقق األمر حتقيقاً كبرياً
كما يظهر مـن  مل حيصل  رمحه اهللالذي توقعه الشيخ عبدالرمحن السعدي أنَّ هذا : رابعاً

 .هيم رمحه اهللاتقارير اللجنة اليت شكلها الشيخ ابن إبرا
  

أنَّ يف توسعة املسعى رفعاً للحرج ودفعاً للمشقة، وتيسـرياً علـى احلجـاج     -١٠
 .إذا ضاق األمر اتسع: واملعتمرين، والقاعدة تقول

 : يناقش هذا الدليل من وجهني و
إن التيسري ورفع احلـرج مـن املبـادئ    : (مبا ذكره الشيخ محزة الفعر حيث قال: األول

لكن جيب أن يكون ذلك يف احلدود اليت ال تؤدي إىل إبطال أو تغـيري  و الشرعية املقررة،
                                                 

 . بارات وفرضيات املعلمي يف رسالته عن املسعى، وقرره الشيخ محزة الفعر يف حبثهوهو ما يفهم من ع ١
 . الفعر حبث الشيخ محزة ٢
 ) توسعة املسعى عزمية ال رخصة( ٣
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ومـا يف   وأن األمر إذا ضاق اتسع، وقوهلم إن للزيادة حكم املزيد، داللة األدلة الشرعية،
معناها من القواعد أمور مسلمة هلا جمال حمدد إلعماهلا وليس منه تغيري ما كان من الشعائر 

وكذلك التقديرات الشرعية  والصفا واملروة، فة ومىن ومزدلفة،كعر املرتبطة مبشاعر معينة،
وأعداد الصلوات ومواقيتها وغري ذلك مما هو معلـوم   وللحدود والكفارات، للزكوات،

فال جمال إلعمال  والسعي ارتبط مبكان حمدد شرعاً ال جيوز تغيريه وال الزيادة عليه، مقرر،
 .)يقال يف دفع الضرورةومثل ذلك  هذه القواعد يف توسعة املسعى،

احلرج ممكن بدون القيام بالتوسعة احلالية، فريفع بزيادة األدوار، كما نص  رفع أنَّ: الثاين
  .عليه قرار هيئة كبار العلماء

 

 . أن الضرورة تدعو إىل جواز ذلك -١١
 :واجلواب عن ذلك بأمرين: (قاله الشيخ صاحل الفوزان حيث قالاب عنه مبا جي
أن العبادات توقيفية ال جمال لالجتهاد فيها فال يزاد يف مكان العبادة الذي  :األمر األول 

 .ومكان السعي بني الصفا واملروة كما أن مكان الطواف هو بالبيت العتيق. حدده اهللا هلا
ألن اهلـواء  . أن الزحام يزال بزيادة األدوار كما أفىت بذلك كبار العلمـاء  :األمر الثاين 

 .١)حيكي القرار
أن الضرورة كانت قائمة ومتحققة يف بعض القـرون املاضـية،    :األمر الثالث: يقال أيضاًو 

ونقلت حوادث موت يف املسعى، وما علم أن أحداً من املسلمني سعى يف خارج هذا املسعى 
يف سنة تسع عشرة وستمائة، مات : (هـ٦١٩قال احلافظ الفاسي عن أحداث سنة ! املعهود

ولـو  . ٢)ام لكثرة اخللق الذين حجوا يف هذه السنة من العراق والشامباملسعى مجاعة من الزح
لسعى املسلمون فيه لئال يقـع املـوت    –كما يدعي هؤالء  –كان املسعى واسعاً وعريضاً 

 . وهلذا، يسعنا ما وسع من كان قبلنا. واهلالك من االزدحام
إجازتكم السعي للضـرورة   يلزم من: على فرض التسليم بكالمكم، فإننا نقول :األمر الرابع 

و هذا ال تقولون  ،فإنكم تبطلون السعي فيه لزوال الضرورة ،أن حال خلو املسعى من الزحام
  .به

                                                 
 للشيخ صاحل الفوزان ) القول على اهللا بغري علم عديل الشرك: (مقال ١
 ). ١٣٢ص(أليب شامة ) ذيل الروضتني: (وانظر). ٢/٣٧٥) (شفاء الغرام( ٢
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لقد شهد الشهود بأن امتداد جبلي الصـفا   :وقوهلم ،االستدالل بشهادة الشهود -١٢
 . ١واملروة أعرض مما هو مشاهد اآلن بكثري وأن الزيادة احلالية يف حدودمها 

    
 : ٢و ملخص شهادم يوضحه اجلدول اآليت

 
 املروة الصفا الشاهد 
فوزان بن سلطان بـن  الشريف  ١

 راجح العبديل
 ال أتذكر  أتوقف  

عويد بن عياد بن عايد الكحيلي  ٢
 املطريف

ميتد شرقاً من موقعه احلايل مبا ال  ميتد شرقاً بأكثر من ذلك بكثري
 يقل عن مثانية وثالثني متراً

بد العزيز بـن عبـداهللا بـن    ع ٣
 عبدالقادر شييب

ميتد شرقاً مبسافة طويلة حىت يقرب 
القشاشية مبا ال يزيد عن مخسني  من

 متراً

أتذكر  ميتد شرقاً وغرباً ومشاالً وال
 حتديد ذلك باملتر

 حسين بن صاحل بن حممد سابق ٤
 

من جهة الشرق بأكثر من  ميتد
 مخسة وثالثني أو أربعني متراً

ميتد غرباً وميتد شرقاً مبـا ال   املروة
 يقل عن اثنني وثالثني متراً

 علم يل ا ال املسعى يف تلك األماكن أوسع زبري  حممد بن عمر ٥
درويـش   درويش بن صديق بن ٦

 جستنيه
 

كانت منطقة جبلية امتداداً متصالً 
 ويعترب جزءاً منه جببل أيب قبيس

امتداد جبل املروة شرقاً يف حدود 
ة وثالثني إىل أربعني متراً من مخس

 املسعى احلايل شرق
حممد بن حسني بن حممد سـعيد   ٧

 جستنيه
ميتد شرقاً أيضاً أكثر من امتداد 

 املروة جبل
أنه  ميتد من اجلهة الشرقية والظاهر

 ميتد إىل املدعى
 

مبـا   ،)هـ٢٥/١٢/١٤٢٧تاريخ  ٤٤/١١/ ١٥٨رقم ( شرعيال الصكيناقش ما يف و 
  :يلي

                                                 
 ، وحبث الشيخ الدكتور محزة الفعر )توسعة املسعى عزمية ال رخصة( ١
 )٥٧ - ٥٥ص ( )توسعة املسعى عزمية ال رخصة: (انظر ٢
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والبينة اسم لكل ما (. إنَّ املقصود من الشهادة هو إقامةُ البينة على حقيقة املخرب به :أوالً 
يبني احلق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين، أو األربعة، أو الشاهد، مل يـوف مسـماها   
حقه، ومل تأت البينة قطُّ يف القرآن مراداً ا الشاهدان، و إمنا أتت مراداً ا احلجة و الدليل 

، )البينة على املدعي: (وكذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم. لربهان، مفردة و جمموعةوا
أنَّ عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له، والشاهدان من البينـة وال ريـب أن   : املراد به

غريها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها، لداللة احلال على صدق املدعي، فإا أقـوى  
 . ١...)ر الشاهد،من داللة إخبا

عند ذكر حد الصفا واملروة، فعلى ) أشهد: (أن مجيع هذه الشهادات ليس فيها لفظ: ثانياً 
و إنْ كان الراجح يف فقه الدليل صحة . ٢قول املذاهب األربعة املتبوعة هي ليست بشهادة

 أن من حق املسلمني ،ولكن يف مثل هذه املسألة الكبرية ،)أشهد(أداء الشهادة بدون لفظ 
: فيقول الواحـد منـهم   ،يطالبوا هؤالء الشهود بتوضيح مستند الشهادة و التصريح ا

وما شهدنا إال مبـا  {وقوله } إال من شهد باحلق وهم يعلمون{كما قال تعاىل ) أشهد(
 .}علمنا

وقد بلغين أن الصك الذي سبق أن صـدر مـن   : (قال الشيخ عبداحملسن العباد حفظه اهللا
الذين رأوا امتداد جبلي الصفا واملروة من  على إفادة بعض كبار السن حمكمة مكة اشتمل

ألن الثبوت يتطلب إثبات الشـهادة وتزكيـة    اجلهة الشرقية، وليس فيه إثبات شهادم
  ٣)الشهود

على التسليم بأم قاموا بالشهادة، فال يوجد يف هذه الشهادات بيان ملستندها؟ : ثالثاً    
ستفاضة؟ أم العرف احلادث عند متأخرة اآلثارية مبكة؟ أم اجتهادات العلم؟ أم اال: هل هو

  ؟شخصية وآراء خاصة يف املوضوع
إنه من مجلة : فكيف يقال ،بعض تقريرات الشهود ليست شهادة يف حمل الدعوى :رابعاً 

إنين أذكر : (الشريف فوزان بن سلطان بن راجح العبديل، فإنه قال: الشهود؟ ومثال ذلك

                                                 
 ). ١١ص) (الطرق احلكمية( ١
 ). ٤/٤٢٦) (مغين احملتاج(، )٦/٢٧٣) (بدائع الصنائع(، )٤/١٦٤) (حاشية الدسوقي( ٢
  )السعي يف التوسعة اجلديدة للمسعى ذا حيصل االطمئنان بصحة( :انظر ٣
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 أمـا و ملروة ميتد مشاالً متصالً جببل قعيقعان وأما من اجلهة الشرقية فال أتـذكر، ا أن جبل
فالشريف فوزان ال يتذكر اجلهة الشرقية من املروة، كما . ١)موضوع الصفا فإنين أتوقف

 . فاأنه توقف يف حد الص
 ! كيف تعد هذه شهادة له يف هذا األمر اجللل؟: والسؤال 

نه شهادة هلؤالء، هو إخبار عن آرائهم اخلاصة يف موضـوع  أن بعض ما يقال إ :خامساً
ما قاله الدكتور حممد بن عمر بـن عبـداهللا   : ومثال ذلك. الدعوى، وهذه ليست شهادة

أما الصفا فالذي كنت أشاهده أن الذي و علم يل ا، إن املروة ال ...: (زبري، حيث قال
هذه الربحة يعتربوا من شـارع  برحة عن ميينه، و يسعى كان يرتل من الصفا ويدخل يف

. ٢...)على أن املسعى يف تلك األماكن أوسع مبا يدل القشاشية مث يعود إىل امتداد املسعى
مبـا  (وقوله هذا فيه إبداء وجهة نظره اخلاصة واستنتاجاته حول املوضوع، كما يف قوله 

تقرير الدكتور درويش وكذلك حال ! ، وأما املروة فقد قرر أنه ال علم له ا)إخل... يدل
: وأيضاً حممد بن حسني جستنية، فإنه قال يف تقريره...). وهذا يعين: (جستنية حيث قال

 . ٣...)أنه ميتد إىل املدعى والظاهر ،(...
أن بعض الشهود قرر ما يعلمه يف املروة فقط، وأما الصفا فلم يذكر إال ما ذكره  :اًسادس 

: (... ويش بن صديق بن درويش جستنيه، حيث قالالدكتور در: ومثال ذلك. أهل العلم
ويعترب جزءاً منه وكنت  أما الصفا فإا كانت منطقة جبلية امتداداً متصالً جببل أيب قبيسو

وهذه ليست شهادة . ٤...)أصعد من منطقة السعي يف الصفا إىل منطقة أجياد خلف اجلبل
د أن امتداد جبل الصفا متصل جببل على امتداد جبل الصفا مبا يدعيه هؤالء، بل قرر الشاه

 .أيب قبيس، ومل يذكر امتداد جبل الصفا أو زيادته، وهذا من دقته
أن العلماء يشترطون يف قبول الشهادة يف مثل هذه األمور أن تكون عن حـس ال  : سابعاً

، بل هي أقـرب مـا تكـون إىل    عن ظن، وهو أمر غري ظاهر يف شهادة هؤالء الشهود
    .عوا باإلخبار عن مشاهدة، ولكنهم يتوقعون، ويقدرون، ويظنون، فلم يقطالظنون

                                                 
 ) توسعة املسعى عزمية ال رخصة: (انظر ١
 ) توسعة املسعى عزمية ال رخصة: (انظر ٢
 للشيخ عبدالوهاب أبو سليمان) توسعة املسعى عزمية ال رخصة( ٣
 ) توسعة املسعى عزمية ال رخصة( ٤
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عبد العزيز بـن  : (أن بقية الشهادات املثبتة المتداد الصفا، وهي شهادات كلٍ من :ثامناً 
حممد بن حسني بن حممد و حسين بن صاحل بن حممد سابق،، وعبداهللا بن عبدالقادر شييب

أما جبل الصفا و ،: (...صاحل بن حممد سابق ما يليفيها قرر حسين بن ). سعيد جستنيه
كـبري   –، كما قـرر  ١)ن جهة الشرق بأكثر من مخسة وثالثني أو أربعني متراًم فإنه ميتد

 إن جبل املروة ميتد شرقاً وغرباً ومشـاالً وال : (-عبدالقادر الشييب -سدنة البيت احلرام 

القشاشية  د شرقاً مبسافة طويلة حىت يقرب منوأما الصفا فإنه ميت ،أتذكر حتديد ذلك باملتر
 . ٢)مبا ال يزيد عن مخسني متراً

واملالحظ على هذه الشهادات أا غري متطابقة، فمنهم من ال يذكر االمتداد، ومنهم من ( 
أثبت االمتداد وال يذكر املسافة، والذين أثبتوها على خالف كم هي؟ ومل يتفق اثنان على 

أن هناك زيادة على املوجـود   –حسب ذاكرم  –لغالبية يرون قول واحد، وإن كان ا
 . ٣)حالياً

 . ٤)إثباتا مقدماً على نفي من ينفي(شهادات هؤالء تعترب : فإن قيل 
 

 : فاجلواب
  مل جيتمع أهل تلك الشهادات على إثبات شيء واحد بل هم خمتلفون، أما من يقال -١

وبقلب الدليل يصبح النفاة هم املثبتني، واملثبت . ني، فهم ثابتون على حد مع)النفاة(فيهم 
 . مقدم على النايف

املثبت مقدم علـى  : بعض الشهود مل يثبت أي شيء يف صاحل املوضوع فكيف يقال -٢
 !النايف؟

أن ضبط حدود الصفا واملروة قد ثبت بتحري العلماء واجتهادهم وفق عمل األمـة   -٣
 .العلماء مقدم على شهادات هؤالء باالتفاقعرب القرون، وال ريب أن ضبط وحتري 

                                                 
 ) توسعة املسعى عزمية ال رخصة( ١
 )  رخصةتوسعة املسعى عزمية ال( ٢
 . للشيخ علوي السقاف) وقفات مع موضوع املسعى اجلديد( ٣
 للشيخ عبداهللا املنيع) مرجحات توسعة املسعى( ٤
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إثبات شهود عيان من العلمـاء  : أن يقال املوضوع ليس فيه إثبات ونفي، بل إثباتان -٤
على واقعٍ كانوا يرونه عياناً، ويذرعونه باألمتار، ويثبونـه يف   هـ١٣٧٥والوجهاء عام 

شيٍء يتذكرونه ممـا  على  سنة، ٥٤شهادة كبار السن بعد ذلك بـ  حماضر رمسية، مقابل
 !أؤلئك؟فأيهما نقدم إثبات هؤالء أم إثبات  رأوه يف صغرهم،

أنَّ من قرر وشهد بامتداد الصفا، فإمنا يشهد بنقل االسم، فهو حيكي ما يسـمعه   :تاسعاً 
. ويتواطأ عليه أهل زمانه وخاصته، وقد ال يكون لذلك حقيقة شرعية وال عرفية قدميـة 

فيها النقل، والتغيري، والوهم كثرياً، حىت أن الفاسي ملا ذكر تعيني  وأمساء املواضع مما حيصل
ومبكة أبنية كثرية، ومل يـذْكَر منـها إال   : (... املواضع والدور اليت مبكة، قال رمحه اهللا

األماكن املباركة واملآثر، وإمنا أعرضنا عن ذكر ما سوى ذلك من األبنية، ألا إمنا تعرف 
إال يف الوقت احلاضر، ألجل نقلها من أيـديهم   جيزئوتعريفهم ا ال مبن هي يف أيديهم، 

بالبيع وغريه، وتشتهر مبن صارت إليهم، وتنسى معرفتها مبن كانت به معروفة من قبل يف 
الغالب، كما جرى لألزرقي يف تعريفه رباع مكة، فإا ال يعرف اآلن منها مبـا ذكـره   

 .١)األزرقي إال النادر
شكل على الفاسي شيء يف تعيني املواضع ونسبة األمساء وصحتها، جلـأ إىل  وهلذا إذا أ   

أا بقرب املسجد احلرام يف موضع خرابـة قـريش، و   ) دار عمرو(القرائن، كما قال يف 
توىل بيع ذلك من عصرنا أناس كثريون من ذرية عمرو بن العاص رضـي اهللا عنـه،   (...

 . ٢...)د الطائف،غالبهم يسكن املوضع املعروف بالوهط من بال
: حيـث  ٣و من األمثلة على حصول الوهم يف نسبة املواضع، ما جرى ألحد البـاحثني   

نسب ملرتضى الزبيدي أنه بىن داراً يف الصفا، مع أن املشهور عند العارفني بالتاريخ املكي 
لتلك الدار وجعلها مدرسة للملك األشرف  -صاحب القاموس –هو بناء الفريوزآبادي 

كمـا حكـاه احلـافظ     ،يف عهد الشريف حسن بن عجـالن  هـ٨٠٣يف سنة وذلك 
 ! ، وغريمها )الدر الكمني(وابن فهد يف  ٤)الضوء الالمع(السخاوي يف كتابه 

                                                 
 ). ١/٣٣) (شفاء الغرام( ١
 ). ١/٣٤) (شفاء الغرام( ٢
 ). ١٩ص (بو سليمان أالوهاب  للدكتور عبد) توسعة املسعى عزمية ال رخصة( ٣
١٠/٨٥( ٤ .( 
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و دار  .أن األزرقي والفاكهي نقال مالصقة دار عباد بن جعفر جلبل أيب قبـيس  :عاشراً 
فهل أهل العـرف يف الزمـان    .كما تقدم بسطه ،عباد هي حد املسعى من اجلهة الشرقية

 ؟املتأخر أوىل باإلتباع أم نقل مؤرخي القرون املفضلة
خمطـط  (بعنـوان  ) نيون(أن رئاسة شؤون احلرمني قد وضعت لوحات  :احلادي عشر 

. موجودة يف ساحات احلرم، ويقرأها عشرات اآلالف يوميـاً  ١)إرشادي للمسجد احلرام
باب (بل الصفا داخل دائرة السعي مكتنف بـ حد ج: (يوجد يف هذا املخطط اإلرشادي

من اجلنوب الغريب، وهو حماذي لباب الصفا يف العمارة السـعودية،  ) ١٢رقم : أيب قبيس
و املخطط احلـايل   .)١٣رقم : سلم أيب قبيس(ومن اجلهة اجلنوبية الشرقية لدائرة الصفا 

دة ليست يف حد الصـفا  املثبت يف ساحات احلرم يدل داللة واضحة على أن الزيادة اجلدي
  .بل هي ضمن حد أيب قبيس

 

 ٢)حكم احلاكم يرفع اخلالف: (استشهادهم بقاعدة -١٣
 : نه مبا يليو جياب ع

املقصود حبكم احلاكم هنا هو قضاء القاضي يف مسائل اخلصومات املتنازع فيها : أوالً 
 :كما ذكره الفقهاء

 وجيب يتبعه أن مسلم كل ىعل جيب الذي فالشرع: (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -١
 له يقال فذاك احلاكم حكم وأما والسنة الكتاب هو عليه واجلهاد نصره األمر والة على

 .٣)طاعته اخللق مجيع على اهللا فرض الذى الشرع هو ليس القاضي قضاء

 الْقَاضي ضاُءقَ فيه ينقَض ما بيانُ الركْنِ بِهذَا ويلْحق: فَصلٌ( :)تبصرة احلكام(ويف  -٢
قَدو صاُء نلَملَى الْعأَنَّ ع كْممِ حاكلَا الْح رقتسي يف ةعبأَر عاضو٤..).م

 

                                                 
 . يف ساحات احلرم الشريف بالقرب من باب امللك فهد حالياً وغريه موجودة إىل اآلن ١
 . مقال الشيخ املنيع يف مرجحات املسعى، ومقال حبث يف املسعى اجلديد للشيخ العودة ٢
 )٣٥/٣٧٦) (جمموع الفتاوى(  ٣

 )١/١٧٤) (تبصرة احلكام لليعمري(  ٤
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 إذا إال القاضي حكم نقض يسوغ ال( :)الفتاوى(قال الشيخ حممد بن إبراهيم يف  -٣
 أن العلماء به صرح ما] على[يعتقده  ما أو إمجاع أو سنة أو كتاب من نصاً خالف
  .١)اخلالف يرفع احلاكم حكم

 
 

أن حكم احلاكم يرفع اخلالف يف املسائل االجتهادية اليت ليس فيها دليل ال املسائل : ثانياً
 :كما بينه العلماء وهذه بعض أقواهلم ،اليت أدلتها واضحة بينة

 بِما مقَيد هو قُلْت الْخلَاف يرفَع مِالْحاك حكْم أَنَّ من يأْتي لما مخالف هذَا قُلْت فَإِنْ( -١
 كَهذه فيه الْحاكمِ حكْم يعتبر ولَا ينقَض فَإِنه الدليلِ قَوِي غَير وأَما دليلُه، قَوِي إذَا

  ٢)الْمسائلِ

 . ٣)الْخلَاف يرفَع الاجتهادية الْمسائلِ في الْحاكمِ حكْم فَإِنَّ( -٢

  .٤)ينقض ال ،فيها اتهد املسائل يف احلاكم حكم :و منها( -٣

 ينقض ال مبا مقيد وهذا ،اخلالف يرفع فيها املختلف املسائل يف احلاكم حكم :قالوا( -٤
٥)فال فيه ما ينقض أما ،احلاكم حكم فيه

 

مة اع بني األمسائل الرت على السلطان يف يوالذ(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -٥
ن حيملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف أإما  :أحد أمرين

إذا تنازعوا  و ،)ىل اهللا والرسولإء فردوه يش تنازعتم يف فإنْ( :مة لقوله تعاىلاأل
فإذا تبني له ما جاء به الكتاب والسنة  ؛ ن كان ممن ميكنه فهم احلقإكالمهم  مهِفَ

كما يقرهم على مذاهبهم  ،الناس على ما هم عليه رقن يأو أ ،يهلإالناس  ادع
مسائل الرتاع بالتزام قول بال حجة من الكتاب  السلطان يف وأما إلزام.. .العملية

                                                 
١٢/٦١( ١( 

 )وطه وما يتعلق بهباب القضاء وشر) (شرح خمتصر خليل للخرشي(  ٢
 )باب ما حيرم من النكاح) (حاشية اجلمل( ٣
 )١/٢٠١) (األشباه والنظائر( ٤
 )٢/٦٩) (املنثور للزركشي(  ٥
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ال يفيد حكم حاكم بصحة قول دون  و ،والسنة فهذا ال جيوز باتفاق املسلمني
  .١)يهالإذا كان معه حجة جيب الرجوع إمثل ذلك إال  قول يف

و ال هي من مسائل اخلصومات املتنازع فيها  ،و مسألتنا هذه ليست من املسائل االجتهادية
 . و أمر توقيفي ال جمال لالجتهاد فيها ،بل هي يف أمر تعبدي حمض

 

 

 .االستدالالت العقلية و التارخيية :املبحث الثاين
 ،م بعدد من األدلة العقلية والتارخييةاستدالهل ،من مجلة االستدالالت اليت استدل ا ايزون  

       :و أمهها ما يلي
واليت تبلـغ عشـرات    أن األعداد الغفرية اليت حجت مع النيب عليه الصالة والسالم -١

ال يتصور أم يتمكنون مـن  وأكثرهم سعى معه يوم النحر وبعضهم على دوام  اآلالف،
ن عرض املسعى أوسع بكثري مما هو عليـه  مما يدل على أ ذلك يف مثل هذا املكان الضيق

  .)٢(اآلن
ميكن أن يناقش هذا و (: ما ذكره الشيخ محزة الفعر حيث قال ،الوجههذا رد و يكفي يف    

بأن املسعى كان متسعاً ممتداً حنو اجلنوب أكرب مما هو عليه اآلن إضافة إىل أنه ال يوجد ما 
ا ثبت يف حديث أنس وغريه مـن كثـرة   بدليل م يدل على سعيهم معه يف وقت واحد،

  .٣ )سؤاالت الصحابة له عن أعمال يوم النحر تقدميها وتأخريها
وعينات مـن   العينات الصخرية من الصفا املوجود يف املسعى القدمي، نَّإ: قوهلم -٢

هذا يدل على أن اجلبل و ،أصل اجلبل يف املكان الذي وضع فيه املسعى اجلديد متطابقة
  .٤ممتد من الناحية الشرقية وراء املسعى احلايلوأنه  واحد،

    :وجياب عيهم مبا يلي 
جزء مـن أيب  (إن تطابق العينات متصور، ألن العلماء قالوا يف تعريف الصفا أنه : أوالً  

، فهو كما يذكرونه اليوم يف مسألة احلمض النـووي بـني   )أنف من أيب قبيس(، )قبيس

                                                 
 )٣/٢٨٣) (جمموع الفتاوى(  ١
 . ، وحبث الشيخ محزة الفعر٢ص مقال الدكتور أمحد بن يوسف الدريويش حول التوسعة اجلديدة للمسعى ٢
 . حبث الشيخ محزة الفعر ٣
 . للدكتور أبو سليمان، وحبث الدكتور عويد املطريف) توسعة املسعى عزمية ال رخصة( ٤
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فليس مبستنكر تطابق العينـات،  . ذلك من وسائل اإلثباتاألقارب ومعرفة البنوة وأشباه 
 . كالوالد مع ولده

أنك لو أخذت عينات من آخر نقطة يف جبل أيب قبيس يف الشرق لرمبا تطابقـت  : ثانياً  
 ! فهل مند املسعى آلخر جبل أيب قبيس؟. وتشات مع عينات جبل الصفا

مـن  (شرعية باألمور الباطنة، وقد مساهـا اهللا  أن اهللا تعاىل مل يعلق لنا األحكام ال: ثالثاً  
وقد ناقش الشيخ محزة الفعـر  . ، والوضع اللغوي يدل على الظهور ال اخلفاء)شعائر اهللا

وهذا ميكن أن يناقش بأن هذا من التكلف فإنا مل نؤمر بالغوص : (ذلك بكالم جيد، فقال
عبدون مبا ظهر من هذه بل حنن مت يف ختوم األرض لنبحث عن تشابه املكونات الصخرية،

وهلـذا ربطـت    فكل ما مل يكن ظاهراً يراه عامة الناس فإنا لسنا مكلفني بـه،  املشاعر،
 مثل غروب الشمس وشروقها وزواهلـا،  الشريعة األحكام بأسباب ظاهرة معلومة للناس،

 وطلوع اهلالل وحنوه مما ميكن أن يراه عامة الناس وال تقتصر معرفته على اخلاصة أو خاصة
  .اخلاصة

فال يصلح ذلـك   واجلبال الواقعة يف منطقة واحدة كلها متصلة ببعضها يف باطن األرض،
 .١)دليالً على إثبات امتداد أكتاف جبلي الصفا واملروة إىل هذا املكان

أن القول بامتداد اجلبل يف الباطن شرقاً يستلزم االنتقاص من املسافة الطولية بني : رابعاً  
ألن األصل أن االمتداد الباطن حاصل يف مجيع األطراف، فـالقول ـذا    الصفا واملروة،

يؤول إىل أنه ال يوجد أي ضابط ملسألة الطواف بني الصفا واملروة، ويف هذا تعطيل لداللة 
 .النصوص

هذا ليس بدليل شرعي جيب املصري إليه بل غايته أنه قرينة من مجلة القـرائن   أن: خامساً 
 . اليت ينظر فيها

ولكـن   إن امتداد أكتاف جبلي الصفا واملروة كان ظاهراً مشاهداً معلوماً،: (فإنْ قيل   
هذا ما شهد به الشهود و بل خفض مستواها عن سطح األرض، جرت إزالتها من أصلها،

 .٢...)العدول،

                                                 
 . حبث الشيخ محزة الفعر ١
 . حبث الشيخ محزة الفعر ٢
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وحماضـر   ،الوهم وارد على أصحاا و ، تثبت إىل اآلناليت ملدعوى حمل ال اهذ: يقَالُ   
وشهادة الشهود تقـدم   تأىب مثل هذه الدعوى اردة) ه١٣٧٥(سعة السعودية عام التو

  .اجلواب عنها
 

هذه التوسعة واقعة يف داخل حدود مشعر الصفا واملروة بـدليل امتـداد    :قوهلم -٣
 . ١أكتاف جبل الصفا واملروة من الناحية الشرقية

  :اب عن ذلك بقولناوجي 
سنة من  ١٤٠٠بت إىل اآلن، وهو قولٌ حادث بعد أكثر من هذا حمل دعوى مل تث: أوالً 

 . اهلجرة النبوية
 . أنه خمالف لإلمجاع: ثانياً 
 . أنه خمالف التفاق املؤرخني يف نقل وضبط عرض املسعى: ثالثاً 
من جيزم بأن هذه الزيادة من الصفا واملروة ومل ال تكون من اجلـبلني  (... يقال : رابعاً 

 .٢)ليس بني اجلبلني وإمنا هو بني الصفا واملروة والسعي ،املمتدين
فاألصل أن تكـون   ،أن األكتاف اليت من جهة الصفا إمنا هي امتداد جلبل أيب قبيس :خامساً 

و من شواهد ذلك ! و حنو ذلك  )أنف(و  )جبيل(االمتدادات للجبال الكبرية ال ما يقال فيه 
فما  ،يل األخضر كانت مالصقة جلبل أيب قبيسر املخزومي اليت عليها املفأن دار عباد بن جع

 ،و هذا هو املعهود يف اللغة .)ل الصفايبج(رآه البعض وشاهدوه إمنا هي أكتاف أيب قبيس ال 
 !الصفا هي احلجارة امللساء ال اجلبال العظيمة ذوات األكتاف فإنَّ

                                                 
  .)توسعة املسعى عزمية ال رخصة( ١
 ). القول على اهللا بغري علم عديل الشرك(مقال للفوزان بعنوان  ٢
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   ]مؤخراً من جبل أيب قبيس ة وقد مت هدم هذا اجلزءيظهر يف الصورة لصق الصفا جببل أيب قبيس من اجلهة الشرقي[

  

قاله أهـل التـاريخ   كما ،بالصفاهي دار احلديث اليت دار األرقم استدالهلم بأنَّ  -٤
 ،١يف خـارج املسـعى القـدمي   أـا   :هي ال تزال معروفة منذ قدمي الزمن املكي، و

  .حبديث يف مستدرك احلاكملتصحيح قوهلم واستشهدوا 
 : واجلواب أن يقال 
: حديث احلاكم املخرج يف املستدرك عن حيىي بن عمران بن عثمان بن األرقم، قال: أوالً 
ذي وقع يف نفس أيب جعفر أنه يسعى بني الصفا واملروة يف حجة حجها إين ألعلم اليوم ال(

وحنن على ظهر الدار، فيمر حتتنا لو أشاء أن آخذ قلنسوته ألخذا، و إنه لينظر إلينا مـن  
 . ٢)حني يهبط الوادي حىت يصعد إىل الصفا

   .عىليست يف املوضع املد: يدل هذا احلديث على أن دار األرقم رضي اهللا عنه 
                                                 

 . وغريه )توسعة املسعى عزمية ال رخصة( ١
 . طبعة دار الكتب العلمية، حتقيق مصطفى عبدالقادر عطا) ٦١٢٩/١٧٢٧: رقم) (٣/٥٧٤) (املستدرك( ٢
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أن أبا جعفر كان يسعى يف املسعى القدمي قبل توسعة اخلليفة املهدي له  :وجه الداللةو  
بسنني، وذلك يف وقت خروج حممد بن عبداهللا النفس الزكية، وال مسعى يف ذلك الوقت 

فهـل   .إال املسعى الذي سعى فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة رضي اهللا عنهم
خلليفة العباسي أبو جعفر يف موضع بينه وبينه دور ورباع للناس مل تـزلْ  يعقل أن يسعى ا

و يتجاوز دار عباد بن  ،مث يتجاوزه ،و هي موضع السعي الذي أحدثه اخلليفة املهدي ،بعد
 ،جعفر العائذي املخزومي املوجودة يف أصل جبل أيب قبيس كما ذكره األزرقي والفاكهي

 ! ؟دة خارجة عن حد الصفا واملروةويسعى يف موضع يبعد مسافة بعي
ذكر اإلمام ابن كثري يف البداية والنهاية أن هذه الدار مشهورة باسم دار اخليزران، : ثانياً

 . ١هـ ١٧٣وقد زيدت يف املسجد احلرام يف سنة 
أن األرقم رضي اهللا عنه من بين خمزوم، وبيوم ورباعهم كانت بناحية الصفا مـن  : ثالثاً 

 ،، وذلك لكونـه يف ربـاعهم  ٢)باب الصفا باب بين خمزوم(كان يطلق على جهة بابه، و
و هو يف اجلهـة الشـمالية    ،وهذا الباب يقع بني املسجد احلرام القدمي وبني جبل الصفا

 . وهذا يؤيد كالم ابن كثري رمحه اهللا. الغربية من الصفا احلايل
، ومنهم من يعـرب بقولـه   ٣)صفاعند ال(أن من املؤرخني من ينقل أن دار األرقم : رابعاً 
: ، وقد يقولون أحيانـاً ٦)إزاء الصفا(، و٥)جبانب الصفا(، ومنهم من يقول ٤)قرب الصفا(
 . ٧، وهو نادر يف كالمهم )بالصفا(، أو )يف الصفا(
دار اخليزران عند باب الصفا، وهـي دار  : (وقد حددها الفاسي بتحديد دقيق عندما قال 

 ٨)األرقم املخزومي
                                                 

، ).١/٣٦٢(غري مستقيم : وقال) شفاء الغرام(وتعقبه الفاسي يف . طبعة الريان) ٥/١٦٩) (البداية والنهاية: (انظر ١
  )٢/٨٩) (التاريخ القومي(حممد طاهر الكردي يف : وانظر

 ). ١١٦، ٩٠/ ٢(األزرقي  ٢
  ). ١/٤٤٠(للفاسي ) شفاء الغرام( ٣
 ). ٦٠ص (حلمد اجلاسر  )ماء املوائد(، ومقتطفات من رحلة العياشي )٢٦٠، ٢/٢٠٠(األزرقي  ٤
 ) ٢/٢٠٠( ٤حاشية ملحس على تاريخ األزرقي رقم  ٥
 . ، طبعة دار اهلالل)١٢٩ص ) (رحلة ابن جبري( ٦
 ). ١/٤٤٦) (شفاء الغرام: (لانظر على سبيل املثا ٧
 ). ١/٩٨) (العقد الثمني( ٨
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من املسجد احلرام كما  من بناء املسعى باب الصفا يف القدمي ليس يف اجلهة الشرقية وحمل 
 . ١والباب املعروف القدمي هو الذي أمامه أسطوانة اخلليفة املهدي. هو معلوم

 

 
صورة لباب الصفا تظهر فيه الطاق األوسط منها وما حوله، وهي مخسة طاقات ال زالت على وضعها اليـوم،  [ 

املسجد احلرام يف القرن الرابع عشر، وهو اآلن يف داخل التوسعة السعودية كهيئته يف والصورة مأخوذة من خارج 
 ]هذه الصورة تقريباً 

 

أن كل من ذكر أن دار األرقم هي الدار اليت تواضع عليها بعض املتأخرين أـا  : خامساً
 والنصوص وكالم األئمة والقرائن تشري ،صحيح بذلك دار احلديث، ال يوجد عنده دليل

  .إىل بطالن قوهلم هذا

 
 هـ١٢٢٦خمطط وضعه الرحالة بوركهارت عام 

                                                 
 . بالقرب من مكربية املؤذنني اليوم ١
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 ٣١شارع الغزة، وصفه بأنه جزء من جبل أيب قبيس، وشارع  ٣٤، وشارع رقم ٣٠يظهر فيه شارع املسعى رقم 
  ٣٦كما يظهر يف املخطط الشارع املنحين الذي خيرج من جهة باب الصفا إىل جبل الصفا رقم . شارع املدعى

 ) ٤١األطلس املصور ملكة واملشاعر املقدسة ص: صدرامل(
..................................................... 

وليس هذا أمر يتعلق به حكم : (أن من يثبت شأن هذه الدار من املعاصرين يقول: سادساً
ـ . ١)شرعي ات فهو ينظر إليها من جهة تأرخيية آثارية حمضة دون أن حيمله ذلك على إثب

حقيقة اتساع املسعى إىل جهة هذه الدار، وما فهموا من قوهلم يف دار األرقـم القـول   
 . باتساع املسعى

فمما : (هـ١٣٧٧وهو يتحدث عن تكسري جبل الصفا سنة  –هلذا يقول الكردي  و   
الشك فيه أن هذا اجلزء املأخوذ من جبل الصفا يف زماننا هذا، واملـدخول يف حـدود   

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الكرام قد سعوا يف هذا اجلـزء  املسعى مل يكن 
، ...املستحدث اليوم، فعلى هذا ال جيوز السعي يف هذا اجلزء املأخوذ اآلن من هذا اجلبـل 

فمن أراد االحتياط لدينه والرباءة لذمته فليترك من جدار املسعى فيما بني الصفا واملروة حنو 
طاً لديننا وتربئة لذمتنا، فالنصيحة واجبة لكافـة املسـلمني مـن    نقول هذا احتيا. مترين

 .٢)اخلواص والعوام
فهذا قول مؤرخي مكة املعاصرين يف نقلهم وفهمهم ملعىن عرض املسعى، وأنه ال يزاد     

ولو كان بالزيادة يف جبل الصفا الثابت عندهم بيقني، وهذا مـن   ،على املنقول واملذروع
 .شدة احتياطهم

 .٣ملا كان هذا الرأي ال يناسب أنصار الزيادة اجلديدة ودعاة اآلثار، فإم ناقشوه فيه و   
   

 
 
 
 

ما سواها فاستدالالت غريبة و  ،هذه أجوبتها هذه أهم األدلة اليت ذكرها ايزون، و    
 يغلب عليها باديء الرأي، والرتعة العقلية اردة، كاستدالل بعضهم ،املرتع، شاذة املأخذ

                                                 
  )٢/٨٩( للكردي) التاريخ التقومي( ١
  )٥/٣٥٨() التاريخ القومي( ٢
 . حاشية) ٢٠ص) (توسعة املسعى عزمية ال رخصة( ٣
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إنه ينبغي التفريق بني حق ( :وكقول بعضهم ،١على جواز توسيع املسعى بنقل مشعر املقام
  .)و الثاين للمكلف ،فاألول هللا عز وجل ،النسك و حق الناسك

ألنه ال  ،ومل أعنت به يف سوق أدلة اوزين ،هذا النوع من االستدالالت مل أحفل به و    
 .ذكر األدلة واالستشهادات العلمية وما ينحو منحاهااملقصود و إمنا  ،طائل من وراءه

                                                 
 .  بن مانعللشيخ عبد اهللا، ) خمتصر يف بيان حقائق عن توسعة املسعى:(انظر ١
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 اخلامتة

، تبني و حترر معنا أنَّ )فقهيةً، و تارخييةً، و لغويةً(مبا تقدم ذكره من الفصول العلمية     
رأي العلماء الذي ميثله قرار هيئة كبار العلماء وفتاوى عدد منهم ومن غريهم من العلماء 

ال غبار عليه، كما هو إمجاع املسلمني و احلمد هللا، و قد ظهر من  صواب: وطالب العلم
البحث أنَّ أهم دليل عندهم، هو حكايةُ اإلمجاع واتصال عمل املسلمني، و لكن اإلمجاع 

كان يكتنف مستنده و تصحيحه  غموض وخفاٌء، وهذا الذي تكلـم فيـه    -عندهم  –
أنَّ مستند حكاية اإلمجاع حمفوظ، و ميكن تلخيصه  –حبمد اهللا  –ايزون، و قد تبني لنا 

 :  على النحو التايل
 . جبل أيب قبيسأصل أن دار عباد بن جعفر العائذي املخزومي يف  -١

، )هدم أكثرها(أن املهدي مل يهدم الدار بالكلية بل ترك جزءاً منها، وهلذا قالوا  -٢
 . وأدخله يف املسعى، وجعله بطن الوادي الذي يسعى الناس فيه

 . كما نصوا عليه،)مالصقة الدار جلبل أيب قبيس (: علة ترك الباقي منها، هي -٣

أن تلك العلة من وجود حد جبل أيب قبيس جعلت حد السعي ينتهي إىل املتبقي  -٤
و موضع . من دار عباد بن جعفر، ألن السعي حمدود بالبينية بني الصفا واملروة

عند النازل من الصفا يف أول  دار عباد بن جعفر هذه يف موضع امليل األخضر
 .  ابتداء شدة السعي إىل جهة اجلدار الشرقي للمسعى

 . يدل ذلك على أن حد حمل السعي قد استنفذ يف الناحية الشرقية للمسعى -٥

هلذا ذرع املؤرخون عرض املسعى إىل مكان دار العباس و إىل دار عباد بن  -٦
و ما وراء هذه الدار هي جعفر، و توقفوا عما وراءها لوجود جبل أيب قبيس، 

األكتاف اليت يسميها بعض ايزين بأكتاف الصفا، وهي أكتاف جبل أيب 
 .قبيس، كما تقدم بيانه

ويؤيد ذلك ويعضده معاينة اللجنة اليت شكلها الشيخ حممد بن إبراهيم وذرعها   -٧
  .لعرض الصفا ورفع تقريرها له كما سبق ذكره

 .يف العرضو ذا تبني لنا صحة نقل اإلمجاع 



�� 

 

 

 :     و مما يشهد لصحة نقل اإلمجاع

أنَّ هذا اإلمجاع استند إليه الفقهاء يف كتبهم و متوم وفتاويهم يف املنع و اإلبطـال   -١
لسعي كل من سعى خارج املسعى املعهود، ولو كان يف داخل املسجد احلـرام فكيـف   

 ! مبوضع الزيادة؟

ماء إىل وقت التوسعة السعودية للمسعى يف عهد استمرار العمل ذا اإلمجاع عند العل -٢
 . الشيخ حممد بن إبراهيم

 .و ذا يظهر أن كبار العلماء على سبيل مقيم و على حمجة بيضاء ليلها كنهارها  
أما ايزون، فقد وجدنا عامة أدلتهم، مبنية على شبه مسـتقلة أو مركبـة، و دالالت      

آلثـار قـول   من كالم العلماء، و غاية ما عندهم من ا قاصرة، أُخذت من بعض املتشابه
، و هو يف أحسن أحواله يدلُ علـى  )يف موضع املسجد احلرام و كان املسعى( األزرقي 

وجود املسعى يف املسجد احلرام، و ال يدلُ على امتداد املسعى إىل خارج املسعى القـدمي،  
احلرام يف سنة سـبع وسـتني    فلما أن وسع املهدي املسجد: (بدليل قول األزرقي نفسه

ومائة، وأدخل الوادي يف املسجد احلرام، أُدخلت دار عباد بن جعفر هـذه يف الـوادي،   
 وصيرت بطن الوادي اليوم إال ما لصق منها باجلبل جبـل أيب قبـيس،   اشتريت منهم،

: هيويف أخبار مكة للفاك.  ١...)وهو دار ابن روح، ودار ابن حنظلة إىل دار ابن برمك،
 . ٢)وما بقي منها الصق جببل أيب قبيس (...
 . و الطواف بني الصفا واملروة ال بني املروة و جبل أيب قبيس   

و باقي استدالالت ايزين و خترجيام الفقهية، ال تنهض و ال تساعد على القول مبثل     
مجاع، و املسائل الكبـار  هذا القول الكبري يف مثل هذه املسألة الكبرية اليت استقر فيها اإل

 .حتتاج إىل أدلة كبار يف الصحة والداللة

                                                 
 ) ٢٦٠-٢/٢٥٩(األزرقي  ١
 ). ٣/٣٢٩(الفاكهي  ٢
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و قد رأيت أن أختم حبثي هذا ببعض اللفتات واملقترحات اليت تفيد عامة املسلمني،       
 : والكالم يف ذلك يطول، لكنين أختصرها، فأقول

 .أخطر من الشرك منه ما هو أن القول على اهللا بغري علم  -١

 .قد أحسن من انتهى إىل ما مسع: لفقال بعض الس  -٢

ظهور كثرة املعارضة لدالالت نصوص الكتاب والسنة يف هـذه الواقعـة،     -٣
، )إن الصفا واملروة(كاالستدالل بالشعر، وقول أن هناك مروتني، واهللا يقول 

 ! بل مها مروتان: وهم يقولون

 . جيد للناس من القضايا على قدر ما جيد هلم من الفجور  -٤

 .صدور عن رأي كبار العلماء األثبات عصمة لألمة يف دينهاأن ال  -٥

أن السكوت عن الرد على البدع واملنكرات يؤدي إىل ضياع الشعائر والصد  -٦
 .عن بيت اهللا احلرام

ما جرى من رجوع بعض ايزين ألقوال أئمة : من الفتنة ولبس احلق بالباطل -٧
سـتدالل بكالمهـم،   الرفض املعاصرين يف هذه املسألة، واالستشـهاد و اال 

ومـا كـانوا   {: و اهللا تعاىل يقول. واستكتام، و رؤية أن ذلك من الواجب
 .}أولياءه إنْ أولياؤه إال املتقون

ومثال . أنَّ إحياء اآلثار وتتبعها والتعلق ا، أورثَ خلطاً يف شعائر وآثار احلج  -٨
 . االستدالل بدار األرقم و أا هي دار احلديث اليت بالصفا: ذلك

 . أثر اإلعالم وخطورته يف تناول مسائل الدين -٩

جبهة علمية كاإلفتاء أو هيئـة  ) معهد أحباث احلج والعمرة(وجوب ربط  -١٠
 .كبار العلماء

االستدالل باملتشابه من كالم العلماء فرع من االستدالل باملتشـابه مـن    -١١
 .  النصوص

التسـاهل  أن السكوت على مسألة زيادة املسعى مؤذن بفتح باب التغيري و -١٢
 مزدلفةيف بقية املشاعر، وتوجد اليوم أحباث لبعض أهل العلم يرون فيها امتداد 

 .فإنا هللا وإنا إليه راجعون ،إىل قرب مشعر عرفة
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التوسعة على الناس بذكر اخلـالف يف  : من أصول فقهاء مدرسة التيسري -١٣
ومع هذا ألـزم  . أصل السعي، وأنه سنة ال واجب فضالً عن أن يكون ركناً

 ! مجيع املسلمني بتغيري موضع املسعى؟

إما أن يتساهل يف طلب األدلة وطرق األحكـام،  : املتساهل أحد رجلني  -١٤
ويأخذ ببادئ النظر وأوائل الفكر وهذا مقصر يف حق االجتهاد، وال حيل له أن 

وإما أن يتساهل يف طلب الرخص وتأول السـنة،  . يفيت، وال جيوز أن يستفىت
 . ١نه ومترخص فيه، وهو آثَم من األولفهذا متجوز يف دي

يقام يف موضع الصفا صفاً صـناعياً  : (قول أحدهم: من غرائب ايزين  -١٥
. على مثل وشكل اجلبل الذي أزيل يتدرج ارتفاعه من أسفل إىل فوق) كذا(
كذلك تقام مروة بيضاء مثل اجلبل الذي أزيل يتدرج ارتفاعها من أسفل إىل و

ب، ويذهب عنها ما قد يوسوس بـه املوسوسـون،   فوق، حىت تطمئن القلو
وهذا الكالم نقلـه   .٢)وينصرف النظر عن االشتغال مبا ال داعي له من متحل

 !يغين عن التعليق عليه
: ذكر السخاوي يف ترمجة معوضة الفقري الصادق من أهل القرن التاسع أنه -١٦

رادوا هـدم  ، وملا أ...)كان يدفع أهل الدكاكني يف املسعى توسعة للساعني(
اخلروج به إىل حذاء مدرسة الشريف عجالن منعهم من ذلك، (جدار احلرم و

، فبذل الطواشي ماالً حلكام مكة، )ابنوا فوقي: (واضطجع يف حمل البناء، وقال
، أفال نغار على تبديل هـذه الشـعرية   ..، رمحه اهللا تعاىل٣)فعجزوا عن دفعه

 ! كغرية معوضة؟

عالم من تدويل هذه القضية وضرب أقوال مفيت أنَّ ما قامت به وسائل اإل -١٧
وعلماء العامل اإلسالمي بعلماء هذه البالد أمر مرفوض، و ليس يف صاحل هذه 

                                                 
  ٢٢البن محدان ص) صفة الفتوى: (انظر ١
 . حبث الشيخ عويد املطريف ٢
 ). ١٠/١٦٤) (الضوء الالمع( ٣
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البالد املباركة، و هذا ال يعين عدم تشاور علماء هذه البالد مع إخوام مـن  
 . علماء العامل اإلسالمي

هللا مبنه وفضله أن يؤلِّف بـني  و بعد، فهذا ما حترر عندي يف هذه النازلة، وأسأل ا
 . قلوب املسلمني، وجيمع مشلهم، و يوحد كلمتهم على احلق املبني

 
 .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 مراجع البحث

 
 . آثار العالمة الشنقيطي، قسم الفتاوى، طبع مؤسسة الراجحي اخلريية -١

 هـ١٤٠٨لصاحل ملحس، الطبعة اخلامسة أخبار مكة، لألزرقي، حتقيق رشدي ا -٢

 هـ١٤٢٤أخبار مكة، للفاكهي، حتقيق ابن دهيش، الطبعة الرابعة،  -٣

معراج مريزا، وعبداهللا صـاحل  . األطلس املصور ملكة واملشاعر املقدسة، تأليف د -٤
 . ، الناشر دارة امللك عبدالعزيز١٤٢٧شاوش، الطبعة الثانية، 

للقطيب النهرواين، طبعة املكتبة التجارية ملصـطفى  اإلعالم بأعالم بيت اهللا احلرام،  -٥
 .أمحد الباز، حتقيق هشام عبدالعزيز عطا

 هـ١٣٠٥اإلعالم للقطيب، مطبوع حباشية خالصة الكالم لدحالن، سنة  -٦

إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم، راجعها طه عبدالرؤف سعد، طبعـة   -٧
 . دار اجليل، بريوت

 . لحافظ ابن كثري، طبعة دار الريانالبداية والنهاية، ل -٨

تاج العروس من جواهر القاموس، حملمد مرتضى الزبيدي، طبعة دار صادر بدون  -٩
 . تاريخ

التاريخ القومي ملكة وبيت اهللا الكرمي، حملمد طاهر الكردي، بإشراف ابن دهـيش،   -١٠
 .توزيع مكتبة األسدي

 م ١٩٨٤ونسية، التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور، الناشر الدار الت -١١

تفسري القرآن الكرمي، للشيخ حممد العثـيمني رمحـه اهللا، الطبعـة األوىل عـام      -١٢
 . هـ، دار ابن اجلوزي، الدمام١٤٢١

 . تفسري املنار، حملمد رشيد رضا، الناشر دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية -١٣

مؤسسة  عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان،. د.توسعة املسعى عزمية ال رخصة، أ -١٤
 هـ ١٤٢٩الفرقان للتراث اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

 . الدر الكمني ذيل العقد الثمني، البن فهد، حتقيق ابن دهيش -١٥
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الدرر الفرائد املنظمة يف أخبار احلج وطريق مكة املعظمة، للجزيري، حتقيق محـد   -١٦
  هـ١٤٠٣اجلاسر، نشر دار اليمامة، الطبعة األوىل، 

 .م، بريوت١٩٨٦رات مكتبة اهلالل، الطبعة الثانية، رحلة ابن جبري، من منشو -١٧

 هـ ١٤١٨رحلة ابن بطوطة، طبعة دار صادر، سنة  -١٨

الزهور املقتطفة، للفاسي، حتقيق مصطفى حممد حسني الذهيب، الطبعة األوىل، نزار  -١٩
 . هـ١٤١٨الباز، 

: الناشـر  ،صاحل احلسـن . حتقيق د ،لشيخ االسالم ابن تيمية ،شرح عمدة الفقه  -٢٠
 هـ    ١٤١٣ ،الطبعة األوىل ،يكانالعب

شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام، للحافظ الفاسي، حتقيق الدكتور عمر عبدالسالم  -٢١
 .هـ١٤٠٥تدمري، الناشر دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل 

الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، البن القيم، حتقيق بشري حممد عيون، مكتبـة   -٢٢
 . هـ ١٤١٠ىل، املؤيد، الطبعة األو

بـدون  . منشورات دار مكتبة احلياة، بـريوت  ،الضوء الالمع للحافظ السخاوي -٢٣
 . تاريخ

العقد الثمني بأخبار البلد األمني، للحافظ الفاسي، حتقيق فـؤاد السـيد، طبعـة     -٢٤
 هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 

تيب حممد ابن قاسـم،  فتاوى ورسآئل مساحة الشيخ حممد ابن إبراهيم، مجع وتر -٢٥
 .الطبعة الثانية

فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر، حتقيق عبدالقادر شيبة احلمـد،   -٢٦
 .١٤٢١األوىل، 

 .مرقاة املفاتيح شرح املصابيح، ملال علي قاري، طبعة املكتبة الرشيدية، باكستان -٢٧

ار املستدرك على الصحيحني، للحاكم، حتقيق مصطفي عبدالقادر عطا، طبعـة د  -٢٨
 . الكتب العلمية، بريوت

معجم مقاييس اللغة البن فارس، حتقيق شهاب الدين أبو عمرو، مطبعة دار الفكر،  -٢٩
 هـ١٤١٥الطبعة األوىل، 
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معراج مريزا وآخرون، طبعـة  : مكة املكرمة يف شذرات الذهب، للغزاوي، حتقيق -٣٠
 هـ١٤٠٥نادي مكة الثقايف سنة 

 . الباحثني، الناشر جامعة أم القرى منائح الكرم، للسنجاري، حتقيق جمموعة من -٣١

 . اية احملتاج، للشمس الرملي، طبعة دار إحياء التراث العريب، بريوت -٣٢

 هـ١٣٩٩النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، طبعة دار الفكر، الثانية،  -٣٣

 . نسب قريش للزبريي، حتقيق ليفي بروفنسال -٣٤

ام حلج بيت اهللا احلرام، للشيخ عبداهللا بن مفيد األنام ونور الظالم يف حترير األحك -٣٥
 . ١٤١٢جاسر، الطبعة الثالثة، عام 

 : جمموعة مقاالت وأحباث يف املسعى منشورة باالنترنت، وهي -٣٦

 هـ١٤٢٧/ ٢٢/٢قرار هيئة كبار العلماء يف توسعة املسعى تاريخ  -١

للـدكتور   –رفع األعالم بأدلة جواز توسيع عرض املسعى املشعر احلرام  -٢
 . املطريفعويد 

للشيخ محـزة بـن   . الزيادة اجلديدة يف عرض املسعى التحقيق يف حكم -٣
 . حسني الفعر

مقال القول على اهللا بغري علم عديل الشرك، للشيخ صاحل بـن فـوزان    -٤
 . الفوزان

 العودةللشيخ سلمان  –حبث يف املسعى اجلديد  -٥

 . برياجلللشيخ القاضي هاين  السعي يف املسعى اجلديد فيه مصلحة ظاهرة، -٦

 إبراهيم الفوزانللدكتور  وميش الكبار،... املسعى اجلديد -٧

  الفنيسانللشيخ سعود  –املسعى وحكم زياداته الشرعية عرب التاريخ  -٨

 بن منيعللشيخ عبداهللا  –مرجحات توسعة املسعى  -٩

  السقاف للشيخ علوي –وقفات مع موضوع املسعى اجلديد   -١٠

ورة جبريدة الرياض، عدد رسالة يف توسعة املسعى، للمعلمي، منش -١١
 هـ٢٦/٣/١٤٢٩، تاريخ ١٤٥٢٨
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