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 اٌّملِخ

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ    ژ اٌؾّل هلل اٌمبئً :      

 . ١٘ٔالبقرة:  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

والصبلة والسبلم األتمان األكمبلن على رحمة األنام وشفٌع دار السبلم خٌر من سعى وطاؾ وصلى     

 مناسككم ( . ) لتؤخذوا عنً خلؾ المقام القابل :

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، الحافظ لدٌنه وشعابره العظام ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

 الذي بٌن المناسك بقوله وفعله أتم البٌان ، وبعد :

فإن نازلة توسعة المسعى من النوازل العظام التً حارت فٌها كثٌر من عقول ذوي النهى واألحبلم ،      

وتوسع المختلفون من أهل العلم فً بحثها بما ٌلٌق بهذا المشعر من اإلجبلل واإلكرام ، فهذه المسؤلة 

تعنً جمٌع المسلمٌن ، لتعلقها بمنسك من أهم وأشهر مناسك حجهم وعمرتهم على اختبلؾ العصور 

من زمرة المقلدٌن إلى ولو لم ٌكن من فابدة المشاركة فً بحثها إال أن ٌخرج طالب العلم فٌها واألزمان ، 

   . لكان ذلك كافٌا فكٌؾ والمسؤلة تهم جمٌع المسلمٌن رحاب المستبصرٌن

لوال الخطؤ ما أشرق نور الصواب ، وبالتعب وطا فراش الراحة »قال عبد هللا بن المعتز ـ رحمه هللا ـ : 

اهـ الفقٌه والمتفقه « . قاد، وبالبحث والنظر تستخرج دقابق العلوم ، وال فرق بٌن جاهل ٌقلد ، وبهٌمة تن

 . (١/ ٕللخطٌب البؽدادي )

 ، والبحث فٌه ، لٌفٌد الشخص وٌستفٌد .حثون على مذاكرة العلم وقد كان سلفنا الصالح ٌ

قال علً بن ٌوسؾ المقرئ ـ رحمه هللا ـ : دخلت على أبً بكر الخوارزمً فلزمت السكوت وجعلت  

 أسمع كبلمه فقال لً :

ًدا ، َوإُِن قُتَِل َكاَن َشِهًٌدا . تكلم فإن أصبت  ٌْ كنت مفٌدا وإن أخطؤت كنت مستفٌدا كالؽازي إِْن َقَتَل َكاَن حم

 ( .ٓٔ/ٕاهـ الفقٌه والمتفقه للخطٌب البؽدادي )

ا من فتاوى ا كبٌرً ا جمعت فٌه المسابل والدالبل ، وعددً ا متوسطً وكان قد قوي عزمً وكتبت منسكً 

من مناسك وفتاوى  )زاد المتقٌنمسابل الحج والعمرة والزٌارة ، وسمٌته  العلماء الراسخٌن فً أهم

ا لجبللة قدر هذه ووقع فً نفسً بحث مسؤلة توسعة المسعى ، وترددت كثٌرً  ، ( الحجاج والمعتمرٌن

المسؤلة وما ٌنبنً علٌها وعلو كعب المختلفٌن فٌها وإنما أنا وأمثالً من طلبة العلم حسنة من حسناتهم 

 ( : ٙٙٔ/7رت ما أورده الحافظ الذهبً ـ رحمه هللا ـ  فً سٌر أعبلم النببلء )وتذك

فقالوا: ٌخالفك فٌه مالك. فقال: أتقرننً بمالك? ما أنا وهو  -وذكر حدٌثا -عن ٌونس قال : سمعت سفٌان 

 إال كما قال جرٌر:

ْسَتِطعْ  لَمْ ...  َقَرنٍ  ِفً لُزَّ  َما إَِذا اللَُّبْونِ  َواْبنُ           ٌْسِ  الُبْزلِ  َصْولَةَ  ٌَ   اهـ.  الَقَناِع

ًَّ ببحثها وشجع على ذلك ، وأكثرت من الدعاء  ثم شاورت عددا من أهل العلم فً ذلك وكلهم أشار عل

واستخرت هللا مرارا حتى شرح هللا صدري للخوض فً ؼمارها ، والسٌر فً مضمارها ،فجمعت 
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زاع ، وراجعت كبلم المإرخٌن ، والفقهاء والمحدثٌن ، وأبمة عشرات األبحاث المتعلقة بها لطرفً الن

ا من كبلم المإرخٌن مرات عدٌدة ، وبعض األبحاث قرأتها خمس مرات اللؽة والمفسرٌن ، وقرأت كثٌرً 

، ونحن نتقرب إلى هللا بحب علماء المسلمٌن ونتخٌر من أقوالهم ما نراه موافقا للحق والصواب ، ونعتذر 

 نشنع علٌه أو نحط من قدره  فً هذه المسؤلة وؼٌرها، ونعلم أنهم بٌن األجر واألجرٌن للمخطا منهم وال

 : (ٖٖٗوحالنا كما قال العبلمة ابن القٌم رحمه هللا  فً كتابه الفروسٌة )ص: 

ونوالً علماء المسلمٌن ونتخٌر من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة ونزنها بهما ال نزنهما بقول أحد كابنا 

كان وال نتخذ من دون هللا ورسوله رجبل ٌصٌب وٌخطا فنتبعه فً كل ما قال ونمنع بل نحرم متابعة من 

ؼٌره فً كل ما خالفه فٌه وبهذا أوصانا أبمة اإلسبلم فهذا عهدهم إلٌنا فنحن فً ذلك على منهاجهم 

 . وطرٌقهم وهدٌهم دون من خالفنا وباهلل التوفٌق . اهـ

 ( :ٕٗ/ ٕبلم الموقعٌن )فً إعـ رحمه هللا ـ وقال 

، وأن ٌنصروا هللا ورسوله  ، وأن ال ٌتحٌزوا إلى فبة معٌنة آن لحزب هللا أن ال تؤخذهم فً هللا لومة البم

بكل قول حق قاله من قاله، وال ٌكونوا من الذٌن ٌقبلون ما قاله طابفتهم وفرٌقهم كابنا من كان وٌردون ما 

كابنا ما كان؛ فهذه طرٌقة أهل العصبٌة وحمٌة أهل الجاهلٌة، ولعمر هللا إن  طابفتهموؼٌر قاله منازعوهم 

صاحب هذه الطرٌقة لمضمون له الذم إن أخطؤ، وؼٌر ممدوح إن أصاب، وهذا حال ال ٌرضى بها من 

 . نصح نفسه وهدي لرشده، وهللا الموفق. اهـ

علمابنا الربانٌٌن الراسخٌن بحثا  وكان مما شجعنً على البحث فً هذه المسؤلة أنً قد أضع بٌن ٌدي

ٌحتوي على بعض المعلومات والمناقشات التً قد تحمل بعضهم على إعادة النظر فً هذه المسؤلة ، وقد 

ېئ  ېئ  ژ  :ـ علٌه السبلم ـ تجد فً النهر ما ال تجد فً البحر الخضم ، وقد قال الهدهد لنبً هللا سلٌمان 

 .  ٢٢ًّٕ: اٌ ژىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ   

ال تزال داخلة فٌما بٌن جبلً الصفا   -رحمه هللا -هللا وقد انتهى بً البحث إلى أن توسعة الملك عبد

 . وهللا الموفق وبالتالً فالسعً فٌها صحٌح  والمروة ،

 أسؤل هللا المنان الكرٌم باسمه األعظم الذي إذا سبل به أعطى ، وإذا دعً به أجاب، بؤن له الحمد ، المنان

بدٌع السموات واألرض ،الحً القٌوم ، ذو الجبلل واإلكرام ، أن ٌجعله خالصا لوجهه ، نافعا لً ولعباده 

، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن ، والصبلة والسبلم على المبعوث رحمة للعالمٌن ، وعلى آله 

 وأصحابه أجمعٌن والتابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن .
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 منارات

الواجب فً مسائل النزاع الرد إلى كتاب هللا وسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم, ال التقلٌد والتعصب   - 1

 آلراء الرجال 

 ژيب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مثحب  خب  مب  ىب              جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جبژ  :قال هللا تعالى 

 . ٩٥إٌَبء: 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ژ :  بيٚل

 .٥٩إٌَبء:  ژەئ  ەئ  وئ

 : (ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٕٙقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا كما فً مجموع الفتاوى )

ولٌس ألحد أن ٌحتج بقول أحد فً مسابل النزاع وإنما الحجة النص واإلجماع ، ودلٌل مستنبط من ذلك 

باألدلة الشرعٌة ال بؤقوال بعض العلماء ؛ فإن أقوال العلماء ٌحتج لها باألدلة الشرعٌة ال  تقرر مقدماته

ٌحتج بها على األدلة الشرعٌة . ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فٌه وهو ال ٌحسن األدلة 

جب اإلٌمان به الشرعٌة وتنازع العلماء ال ٌفرق بٌن ما جاء عن الرسول وتلقته األمة بالقبول بحٌث ٌ

وبٌن ما قاله بعض العلماء وٌتعسر أو ٌتعذر إقامة الحجة علٌه ومن كان ال ٌفرق بٌن هذا وهذا لم ٌحسن 

أن ٌتكلم فً العلم بكبلم العلماء وإنما هو من المقلدة الناقلٌن ألقوال ؼٌرهم مثل المحدث عن ؼٌره . 

 اكٌا ال مفتٌا  .اهـوالشاهد على ؼٌره ال ٌكون حاكما والناقل المجرد ٌكون ح

 : (١ٕٕ-١ٕٔ/ٕٙوقال رحمه هللا )

لٌس ألحد أن ٌدفع المعلوم من سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بقول أحد من الخلق بل كل أحد من 

الناس فإنه ٌإخذ من قوله وٌترك إال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم . وهذا متفق علٌه بٌن علماء األمة 

 وأبمتها .اهـ

 ( :ٙٔٔ/ ٔٔابن مفلح رحمه هللا فً الفروع )وقال 

قال رجل لئلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا: إن ابن المبارك قال كذا فقال: إن ابن المبارك لم ٌنزل من 

 السماء. أهـ

 ( :١ٔٔ/ ٔٔوقال رحمه هللا فً الفروع )

إنما ٌنبؽً أن ٌتبع الدلٌل فإن قال بشر : التقلٌد لؤلكابر أفسد العقابد وال ٌنبؽً أن ٌناظر بؤسماء الرجال 

أحمد بن حنبل أخذ فً الجد بقول زٌد بن ثابت وخالؾ أبا بكر الصدٌق رضً هللا عنهم وقد قال علً 

                                  .  هـأعلٌه السبلم: اعرؾ الحق تعرؾ أهله . 

وتزول الوحشة والجفوة, عند أن ٌكون القصد هو اتباع الحق والوصول إلٌه تأتلؾ القلوب  -2

 والعكس بالعكس إذا كان المقصود االنتصار للنفس واإلعجاب بالرأي.

 : (9ٗٗ-9ٖٗ/ٖقال العبلمة ابن القٌم رحمه هللا فً إعبلم الموقعٌن )
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فإذا ظفرت برجل واحد من أولً العلم طالب للدلٌل محكم له متبع للحق حٌث كان وأٌن كان ومع من 

ت األلفة ولو خالفك فإنه ٌخالفك وٌعذرك والجاهل الظالم ٌخالفك ببل حجة كان زالت الوحشة وحصل

وٌكفرك أو ٌبدعك ببل حجة وذنبك رؼبتك عن طرٌقته الوخٌمة وسٌرته الذمٌمة فبل تؽتر بكثرة هذا 

الضرب فإن اآلالؾ المإلفة منهم ال ٌعدلون بشخص واحد من أهل العلم والواحد من أهل العلم ٌعدل 

 منهم. اهـبملء األرض 

 اإلجماع والحجة والسواد األعظم هو العالم صاحب الحق ولو كان وحده. -3

 (:9٘ٗ-9ٗٗ/ٖقال العبلمة ابن القٌم رحمه هللا فً إعبلم الموقعٌن )

واعلم أن اإلجماع والحجة والسواد األعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل 

صحبت معاذاً بالٌمن فما فارقته حتى وارٌته فً التراب بالشام ثم  األرض قال عمرو بن مٌمون األودي

صحبت من بعده أفقه الناس عبد هللا بن مسعود فسمعته ٌقول علٌكم بالجماعة فإن ٌد هللا مع الجماعة ثم 

سمعته ٌوما من األٌام وهو ٌقول سٌولى علٌكم والة ٌإخرون الصبلة عن مواقٌتها فصلوا الصبلة لمٌقاتها 

الفرٌضة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة قال قلت ٌا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون قال وما ذاك فهً 

قلت تؤمرنً بالجماعة وتحضنً علٌها ثم تقول لً صل الصبلة وحدك وهً الفرٌضة وصل مع الجماعة 

قلت ال قال وهً نافلة قال ٌا عمرو بن مٌمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرٌة أتدري ما الجماعة 

إن جمهور الجماعة هم الذٌن فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك وفً لفظ آخر 

 فضرب على فخذي وقال وٌحك أن جمهور الناس فارقوا الجماعة وأن الجماعة ما وافق طاعة هللا تعالى. 

علٌه الجماعة قبل أن تفسد وإن  : إذا فسدت الجماعة فعلٌك بما كانتـ رحمه هللا ـ وقال نعٌم بن حماد 

 كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حٌنبذ ذكرها البٌهقً وؼٌره. 

وقال بعض أبمة الحدٌث وقد ذكر له السواد األعظم فقال : أتدرى ما السواد األعظم هو محمد بن أسلم 

ور وجعلوهم الطوسً وأصحابه فمسخ المختلفون الذٌن جعلوا السواد األعظم والحجة والجماعة هم الجمه

عصار واألمصار وقالوا ألؾ منكرا لقلة أهله وتفردهم فً اعٌارا على السنة وجعلوا السنة بدعة والمعرو

من شذ شذ هللا به فً النار وما عرؾ المختلفون أن الشاذ ما خالؾ الحق وإن كان الناس كلهم علٌه إال 

إال نفرا ٌسٌرا فكانوا هم الجماعة وكانت  واحدا منهم فهم الشاذون وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل

القضاة حٌنبذ والمفتون والخلٌفة وأتباعه كلهم هم الشاذون وكان اإلمام أحمد وحده هو الجماعة ولما لم 

ٌتحمل هذا عقول الناس قالوا للخلٌفة ٌا أمٌر المإمنٌن أتكون أنت وقضاتك ووالتك والفقهاء والمفتون 

هو على الحق فلم ٌتسع علمه لذلك فؤخذه بالسٌاط والعقوبة بعد الحبس  كلهم على الباطل وأحمد وحده

الطوٌل فبل إله إال هللا ما أشبه اللٌلة بالبارحة وهً السبٌل المهٌع ألهل السنة والجماعة حتى ٌلقوا ربهم 

ه مضى علٌها سلفهم وٌنتظرها خلفهم من المإمنٌن رجال صدقوا ما عاهدوا هللا علٌه فمنهم من قضى نحب

 . ومنهم من ٌنتظر وما بدلوا تبدٌبل وال حول وال قوة إال باهلل العلى العظٌم. اهـ

ال ٌجوز أن ٌؤدي االختالؾ فً االجتهاد الذي ٌسوغ مثله فً الشرع إلى العداوة والبؽضاء  -4

 والتفرق.

المظفر  ًبأ نقبلً عن اإلمام 7ٖ٘لمرسلة ص قال العبلمة ابن القٌم رحمه هللا كما فً مختصر الصواعق ا

 : السمعانً
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فكل مسؤلة حدثت فً اإلسبلم فخاض فٌها الناس واختلفوا، ولم ٌورث هذا االختبلؾ بٌنهم عداوة وال  

نقصا وال تفرقا، بل بقٌت بٌنهم األلفة والنصٌحة والمودة، والرحمة والشفقة، علمنا أن ذلك من مسابل 

ال تكفٌرا كما ظهر مثل هذا اإلسبلم ٌجوز النظر فٌها، واآلخر ٌقول من تلك األقوال ما ال ٌوجب تبدٌعا و

االختبلؾ بٌن الصحابة والتابعٌن مع بقاء األلفة والمودة، وكل مسؤلة حدثت فاختلفوا فٌها فؤورث 

اختبلفهم فً ذلك التولً واإلعراض والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى إلى التكفٌر، علمت أن ذلك لٌس من 

 نبها وٌعرض عن الخوض فٌها. اهـأمر الدٌن فً شًء، بل ٌجب على كل ذي عقل أن ٌجت

  ال ٌجوز لطالب الحق التمسك بقول بان له أن الحق فً خالفه - 5

إلى أبً موسى األشعري رضً هللا عنهما ـ رضً هللا عنه ـ ففً كتاب أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب 

به الٌوم فراجعت فٌه  الذي تلقاه العلماء بالقبول وبنوا علٌه الفقه وأصوله:  "وال ٌمنعك من قضاء قضٌت

نفسك، وهدٌت فٌه لرشدك، أن تراجع فٌه الحق، فإن الحق قدٌم، وال ٌبطل الحق شًء، وإن مراجعة 

 . الحق خٌر من التمادي فً الباطل ."

( 9ٖٙ/ٕ( والدارقطنً فً سننه )77٘/ ٕقلت : هذا أثر حسن أخرجه ابن شبة فً تارٌخ المدٌنة )

( قال الحافظ ابن كثٌر عقب ٙٗ٘/ٕإلسماعٌلً كما فً مسند الفاروق )( وإٗٓ/ٓٔوالبٌهقً فً سننه )

إٌراده : هذا أثر مشهور وهو من هذا الوجه ؼرٌب وٌسمى وجادة والصحٌح أنه ٌحتج بها إذا تحقق الخط 

 . .اهـ

( : وساقه ابن حزم من طرٌقٌن وأعلهما باالنقطاع 7ٖٗ/ٗوقال الحافظ ابن حجر فً التلخٌص الحبٌر )

سٌما وفً بعض طرقه أن راوٌه أخرج الرسالة  ختبلؾ المخرج فٌهما مما ٌقوي أصل الرسالة واللكن ا

 مكتوبة . اهـ

 ( :7ٔ/ ٙوقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً منهاج السنة النبوٌة ) 

ورسالة عمر المشهورة فً القضاء إلى أبً موسى األشعري تداولها الفقهاء، وبنوا علٌها واعتمدوا على 

فٌها من الفقه وأصول الفقه، ومن طرقها ما رواه أبو عبٌد وابن بطة وؼٌرهما باإلسناد الثابت عن ما 

 ، قال : كتب عمر بن الخطاب... فذكره . اهـ1كثٌر بن هشام، عن جعفر بن برقان

 ( :١ٙ/ ٔفً إعبلم الموقعٌن )ـ رحمه هللا ـ وقال العبلمة ابن القٌم 

 بالقبول، وبنوا علٌه أصول الحكم والشهادة . اهـوهذا كتاب جلٌل تلقاه العلماء 

 آفة الكبر عظٌمة وفٌها ٌهلك الخواص.  -6

 :7ٕٙفً مختصر منهاج القاصدٌن ص بن قدامة المقدسً رحمه هللا  قال أحمد

 وآفة الكبر عظٌمة، وفٌه ٌهلك الخواص، وقلما ٌنفك عنه العباد والزهاد والعلماء.

النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم: أنه ال ٌدخل الجنة من كان فً قلبه مثقال وكٌؾ ال تعظم آفته، وقد أخبر 

 ذرة من كبر.

                                                           

 عؼفو ثٓ ثولبْ ٌُ ٠لهن أؽلا ِٓ اٌصؾبثخ  ٌٚىٓ اٌمصخ صبثزخ ثّغّٛع غولٙب ِٚب ؽفٙب ِٓ اٌموائٓ ٚهللا أػٍُ . 1
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وإنما صار حجاباً دون الجنة، ألنه ٌحول بٌن العبد وبٌن أخبلق المإمنٌن، ألن صاحبه ال ٌقدر أن ٌحب 

 على كظم للمإمنٌن ما ٌحب لنفسه، فبل ٌقدر على التواضع، وال على ترك الحقد والحسد والؽضب، وال

 الؽٌظ وقبول النصح، وال ٌسلم من االزدراء بالناس واؼتٌابهم. فما من خلق ذمٌم إال وهو مضطر إلٌه.

 ومن شر أنواع الكبر ما ٌمنع من استفادة العلم، وقبول الحق، واالنقٌاد له.

ٱ  ٻ  ژ   وقد تحصل المعرفة للمتكبر، ولكن ال تطاوعه نفسه على االنقٌاد للحق، كما قال تعالى:

 .ا٘ـ1١إًٌّ:   ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ

 الحق ال ٌعرؾ بالرجال وإنما ٌعرؾ الرجال بالحق - 7

 ( :١ٕٕقال العبلمة ابن القٌم رحمه هللا فً كتابه الفروسٌة )ص: 

وإنا بحمد هللا للحق ناصرون وبه منتصرون وفٌه متبصرون وبه مخاصمون وإلٌه محاكمون وهو أخبٌتنا 

ن ننصر إال اٌاه ولسنا أدتنا التً نعتمد علٌها ونحن نبرأ إلى هللا مما سواه ونعوذ باهلل لٌها وقاعإالتً نفزع 

ممن ٌعرؾ الحق بالرجال وإنما ممن ٌعرؾ الرجال بالحق ولسنا ممن ٌعرض الحق على آراء الخلق فما 

ما وافقه منها وافقه منها قبله وما خالفه رده وإنما نحن ممن ٌعرض آراء الرجال وأقوالها على الدلٌل ف

 اعتد به وقبله وما خالفه خالفه . اهـ

 

 تعرٌؾ الصفا والمروة والسعً والمسعى                                   

 تعرٌؾ الصفا والمروة:

 ( :7٘ٔ/ ٕٔهـ( فً تهذٌب اللؽة )7ٖٓ)ت ـ رحمه هللا ـ قال األزهري 

عن ابن السكٌت قال: الصفا: العرٌض من الحجارة، األملس، جمع صفاة، ٌكتب باأللؾ، وإذا ثنً قٌل 

 صفوان، وهو الصفواء أٌضا، ومنه الصفا والمروة: وهما جببلن بٌن بطحاء مكة والمسجد. اهـ

 ( : 7ٙٗ/ٖ( فً معجم البلدان )ٕٙٙ)ت ـ رحمه هللا ـ قال ٌاقوت الحموي 

َفا: بالفتح،  والقصر، والّصفا والّصفوان والصفواء كله العرٌض من الحجارة الملس، جمع صفاة، الصَّ

وٌكتب باأللؾ، وٌثنى صفوان، ومنه الصفا والمروة: وهما جببلن بٌن بطحاء مّكة والمسجد، أّما الصفا 

فمكان مرتفع من جبل أبً قبٌس بٌنه وبٌن المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طرٌق وسوق، ومن 

 على الصفا كان بحذاء الحجر األسود والمشعر الحرام بٌن الصفا والمروة. اهـ   وقؾ

 ( :7ٖٔ/ٖفً معجم البلدان )ـ رحمه هللا ـ وقال ٌاقوت 

الَمْرَوةُ: واحدة المرو الذي قبله: جبل بمكة ٌعطؾ على الّصفا، قال عّرام: ومن جبال مكة المروة جبل 

سلٌمان بن عبد هللا المّكً المحّدث أن منزله فً رأس المروة وأنها مابل إلى الحمرة، أخبرنً أبو الربٌع 

أكمة لطٌفة فً وسط مكة تحٌط بها وعلٌها دور أهل مكة ومنازلهم، قال: وهً فً جانب مكة الذي ٌلً 

 قعٌقعان. اهـ 
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 ( :7ٙٗ/ٔ( فً شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام )١ٖٕ)تـ رحمه هللا ـ  وقال الفاسً 

ي هو مبدأ السعً، وهو فً أصل جبل أبً قبٌس، على ما ذكره ؼٌر واحد من العلماء، ومنهم الصفا الذ 

أبو عبٌد البكري، والنووي، وهو موضع مرتفع من جبل له درج، وفٌه ثبلثة عقود، والدرج الذي أعلى 

 العقود: أربع درجات...إلخ. اهـ.

 ( : ٕٔٗ/ٔفً شفاء الؽرام )أًٌضا ـ رحمه هللا ـ وقال 

 البكري، هللا عبٌد أبو قال ما على ،ٌقعانعقروة: الموضع الذي هو منتهى السعً، وهو فً أصل جبل الم

، ونص ما تمرة وتمراتالمروة المروات بمثل  وجمع ...   قعٌقعان جبل من أنؾ إنها: النووي وقال

ذكره المحب الطبري فً شرح التنبٌه المروة فً األصل الحجر األبٌض البراق، وقٌل الذي ٌقدح منه 

والمروة أٌضا  -المحب الطبري  -ثم قال النار، فسمً الجببلن بذلك لتضمنهما هذا المعنى، وهللا أعلم... 

كان وضعه ذلك عبثا، وقد تواتر  فً وجهها عقد كبٌر مشرؾ، والظاهر أنه جعل علما لحد المروة، وإال

كونه حدا بنقل الخلؾ عن السلؾ، وتطابق الناسكون علٌه، فٌنبؽً للساعً أن ٌمر تحته وٌرقى على 

 . البناء المرتفع عن األرض. اهـ

)من سعى ٌسعى سعٌاً، أي عدا، وكذا إذا عمل وكسب السعً لؽة:
ٔ

)وسعى فً مشٌه هرول (
ٕ

، والسعً  (

)والذهاب بمعنى واحد
ٖ

) . 

قطع المسافة الكابنة بٌن الصفا والمروة سبع مرات ذهاباً وإٌاباً بعد طواؾ فً نسك  : السعً اصطالحا  

 (.ٔٔ/ٕ٘حج أو عمرة. اهـ الموسوعة الفقهٌة )

شواط متوالٌة ٌبدأ بالصفا و المشً بٌن الصفا والمروة سبعة أ: ه (ٕٔٓٔ)تـ رحمه هللا ـ وقال الدردٌر 

 (.7ٕٓ/ٕمعجم المصطلحات الفقهٌة ) وٌختم بالمروة. اهـ

 على وزن مفعل، للداللة على المكان. المسعى لؽة:

)مكان السعً وهو بطن الوادي واصطالحا :
ٗ

)، والمراد به الطرٌق الذي ٌقع فٌه السعً(
٘

). 

 مشروعٌة السعً : أصل

: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعٌل، اتخذت منطقا لتعفً رضً هللا عنهما  عن ابن عباس

أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهٌم وبابنها إسماعٌل وهً ترضعه، حتى وضعهما عند البٌت عند 

دوحة، فوق زمزم فً أعلى المسجد، ولٌس بمكة ٌومبذ أحد، ولٌس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع 

مر، وسقاء فٌه ماء، ثم قفى إبراهٌم منطلقا، فتبعته أم إسماعٌل فقالت: ٌا إبراهٌم، أٌن عندهما جرابا فٌه ت

تذهب وتتركنا بهذا الوادي، الذي لٌس فٌه إنس وال شًء? فقالت له ذلك مرارا، وجعل ال ٌلتفت إلٌها، 

اهٌم حتى إذا كان فقالت له: آهلل الذي أمرك بهذا? قال نعم، قالت: إذن ال ٌضٌعنا، ثم رجعت، فانطلق إبر
                                                           

 .٢٥2ٌٍواىٞ ص ( ِقزبه اٌصؾبػ  1

 .1١٩( اٌّصجبػ ا١ٌّٕو ٌٍف١ِٟٛ ص  ٢

 (.٥/٢71( ٌَبْ اٌؼوة ) 3

 (.3/٩11( رؾفخ األؽٛمٞ ٌٍّجبهوفٛهٞ ) ١

 (.١٥7/ 17)ظّٓ ِغّٛع هٍبئٍٗ ( رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ٌٍّؼٍّٟ  ٩
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ڍ  ڌ   ژ  عند الثنٌة حٌث ال ٌرونه، استقبل بوجهه البٌت، ثم دعا بهإالء الكلمات، ورفع ٌدٌه فقال:

إبراهٌم:  ژڱ       ژ -حتى بلػ  - 7ٖإبراهٌم:  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  

" وجعلت أم إسماعٌل ترضع إسماعٌل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما فً السقاء عطشت  ،7ٖ

وعطش ابنها، وجعلت تنظر إلٌه ٌتلوى، أو قال ٌتلبط، فانطلقت كراهٌة أن تنظر إلٌه، فوجدت الصفا 

فهبطت  أقرب جبل فً األرض ٌلٌها، فقامت علٌه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا،

من الصفا حتى إذا بلؽت الوادي رفعت طرؾ درعها، ثم سعت سعً اإلنسان المجهود حتى جاوزت 

الوادي، ثم أتت المروة فقامت علٌها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن 

المروة سمعت  فلما أشرفت على« فذلك سعً الناس بٌنهما»عباس: قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: 

، ثم تسمعت، فسمعت أٌضا، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك ؼواث، -ترٌد نفسها  -صوتا، فقالت : صه 

فإذا هً بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه، أو قال بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول 

قال ابن عباس: قال النبً صلى بٌدها هكذا، وجعلت تؽرؾ من الماء فً سقابها وهو ٌفور بعد ما تؽرؾ. 

، لكانت زمزم -أو قال: لو لم تؽرؾ من الماء  -هللا علٌه وسلم: " ٌرحم هللا أم إسماعٌل، لو تركت زمزم 

ٌبنً عٌنا معٌنا " قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: ال تخافوا الضٌعة، فإن ها هنا بٌت هللا، 

 ( .ٖٖٗٙ)ع أهله . أخرجه البخاري فً صحٌحه برقم وإن هللا ال ٌضٌ هذا الؽبلم وأبوه،

  ( :7ٕٗ -7ٔٗ/ ٔفً تفسٌره )ـ رحمه هللا ـ قال الحافظ ابن كثٌر 

وقد تقدم فً حدٌث ابن عباس أن أصل ذلك مؤخوذ من تطواؾ  هاجر وتردادها بٌن الصفا والمروة فً 

هنالك لٌس عندهما أحد من -علٌه السبلم -طلب الماء لولدها، لما نفد ماإها وزادها، حٌن تركهما إبراهٌم 

الناس، فلما خافت الضٌعة على ولدها هنالك، ونفد ما عندها قامت تطلب الؽوث من هللا، عز وجل، فلم 

تزل تردد  فً هذه البقعة المشرفة بٌن الصفا والمروة متذللة خابفة وجلة مضطرة فقٌرة إلى هللا، عز 

بتها، وفرج شدتها، وأنبع لها زمزم التً ماإها طعام طعم، وجل، حتى كشؾ هللا كربتها، وآنس ؼر

وشفاء سقم، فالساعً بٌنهما ٌنبؽً له أن ٌستحضر فقره وذله وحاجته إلى هللا فً هداٌة قلبه وصبلح 

حاله وؼفران ذنبه، وأن ٌلتجا إلى هللا، عز وجل ، لٌزٌح ما هو به من النقابص والعٌوب، وأن ٌهدٌه 

وأن ٌثبته علٌه إلى مماته، وأن ٌحوله من حاله الذي هو علٌه من الذنوب  إلى الصراط المستقٌم

 والمعاصً، إلى حال الكمال والؽفران والسداد واالستقامة، كما فعل بهاجر علٌها السبلم. اهـ

 حدود المسعى:

ٌقع شرق المسجد الحرام وحده طوال وعرضا ٌحكمه ما بٌن جبلً الصفا والمروة لقول هللا  :  المسعى

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ژ تعالى :

  ١٘ٔالبقرة:  ژڱ  ڱ  ڱ   ں  

تفصٌبل وما بٌنهم من كبلم المإرخٌن على طول المسعى وعرضه ـ إن شاء هللا تعالى ـ وسٌؤتً 

 . االختبلؾ فً ذلك

لنا كتب التارٌخ فً تقدٌر عرض المسعى هو تقدٌر أبً الولٌد األزرقً وأبً عبدهللا  وأقدم ما نقلتْ 

 الفاكهً وأبً إسحاق الحربً .
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 ( : 9ٔٔ/ٕ)مكة  أخبارفً كتابه ( هـ  ٕٓ٘ت )ـ رحمه هللا ـ قال مإرخ مكة الشهٌر أبو الولٌد األزرقً 

وذرع ما بٌن العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذابه على باب دار العباس بن عبد المطلب 

 وبٌنهما عرض المسعى خمسة وثبلثون ذراعا ونصؾ . اهـ

 ( :ٖٕٗ/ٕفً كتابه أخبار مكة )( هـ 7ٕٕت )ـ رحمه هللا ـ هللا الفاكهً  وقال المإرخ الكبٌر أبو عبد

 المطلب عبد بن العباس دار باب على بحذابه الذي العلم إلى المسجد باب على ذيال العلم بٌن ما وذرع

 اهـ . عرض المسعى خمسة وثبلثون ذراًعا واثنتا عشرة إصبعا وبٌنهما عنهما هللا رضً

  ٕٓ٘ص  –وهو رحلته إلى الحج  –فً كتابه المناسك (  ١ٕ٘تـ رحمه هللا ـ )وقال أبو إسحاق الحربً 

 وذرع المسعى من المسجد إلى دار العباس اثنان وثبلثون ذراعاً. اهـ 

 وتقدٌر الحربً ٌقل عن تقدٌر األزرقً والفاكهً بثبلثة أذرع ونصؾ .قلت : 

 ما الذي ٌجب على الساعً الٌوم استٌعابه طوال ؟

 (:7ٕٕ -7ٕٔ/7فً الشرح الممتع )ـ رحمه هللا تعالى ـ قال العبلمة العثٌمٌن 

لٌس بشرط، وإنما الشرط أن تستوعب ما بٌن الجبلٌن، ما بٌن الصفا والمروة، « وٌرقى المروة:»قوله 

 فما هو الذي ٌجب استٌعابه?

الجواب: الذي ٌجب استٌعابه حده حد الممر الذي جعل ممراً للعربات، وأما ما بعد مكان الممر فإنه من 

ه من حد ممر العربات ألجزأه؛ ألن الذٌن فً سعٌ اإلنسان اختصرالمستحب، ولٌس من الواجب، فلو أن 

 وضعوا ممر هذه العربات وضعوها على أن منتهاه من الجنوب والشمال هو منتهى المسعى. اهـ  

 : المراحل التارٌخٌة التً مر بها توسعة المسعى وسقفه وتمهٌد أرضه

 هـ167أول من علم أنه وسع المسعى المهدي العباسً وذلك سنة 

 ( :١ٓ- 7١/ ٕالكبٌر أبو الولٌد األزرقً فً أخبار مكة )قال مإرخ مكة 

: " لما بنى المهدي المسجد الحرام وزاد الزٌادة األولى، اتسع أعبله وأسفله وشقه الذي ٌلً دار  قال جدي

الندوة الشامً وضاق شقه الٌمانً الذي ٌلً الوادي والصفا، فكانت الكعبة فً شق المسجد، وذلك أن 

 الصقا بالمسجد فً بطن المسجد الٌوم، قال: وكانت الدور وبٌوت الناس من ورابه فً الوادي كان داخبل

موضع الوادي الٌوم، إنما كان موضعه دور الناس، وإنما كان ٌسلك من المسجد إلى الصفا فً بطن 

الوادي، ثم ٌسلك فً زقاق ضٌق حتى ٌخرج إلى الصفا من التفاؾ البٌوت، فٌما بٌن الوادي والصفا، 

ان المسعى فً موضع المسجد الحرام الٌوم، وكان باب دار محمد بن عباد بن جعفر عند حد ركن وك

المسجد الحرام الٌوم، عند موضع المنارة الشارعة فً نحو الوادي، فٌها علم المسعى، وكان الوادي ٌمر 

منٌن سنة أربع دونها فً موضع المسجد الحرام الٌوم " قال أبو الولٌد: " فلما حج المهدي أمٌر المإ

وستٌن ومابة، ورأى الكعبة فً شق من المسجد الحرام، كره ذلك، وأحب أن تكون متوسطة فً المسجد، 

فدعا المهندسٌن فشاورهم فً ذلك، فقدروا ذلك، فإذا هو ال ٌستوي لهم من أجل الوادي والسٌل، وقالوا: 

ا الوادي عن مكانه أن ال ٌنصرؾ إن وادي مكة له أسٌال عارمة، وهو واد حدور، ونحن نخاؾ إن حولن
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لنا على ما نرٌد، مع أن وراءه من الدور والمساكن ما تكثر فٌه المإنة، ولعله أال ٌتم، فقال المهدي: ال بد 

لً من أن أوسعه حتى أوسط الكعبة فً المسجد على كل حال، ولو أنفقت فٌه ما فً بٌوت األموال، 

بعمله، فكان من أكبر همه، فقدروا ذلك وهو حاضر، وعظمت فً ذلك نٌته، واشتدت رؼبته، ولهج 

ونصبت الرماح على الدور، من أول موضع الوادي إلى آخره، ثم ذرعوه من فوق الرماح حتى عرفوا 

ما ٌدخل فً المسجد من ذلك، وما ٌكون للوادي فٌه منه، فلما نصبوا الرماح على جنبتً الوادي، وعلم 

مرة بعد مرة وقدروا ذلك، ثم خرج المهدي إلى العراق، وخلؾ ما ٌدخل فً المسجد من ذلك، وزنوه 

األموال، فاشتروا من الناس دورهم، فكان ثمن كل ما دخل فً المسجد من ذلك كل ذراع مكسر بخمسة 

وعشرٌن دٌنارا، وكان ثمن كل ما دخل فً الوادي خمسة عشر دٌنارا، وأرسل إلى الشام وإلى مصر 

ن حتى أنزلت بجدة، ثم نقلت على العجل من جدة إلى مكة، ووضعوا فنقلت أساطٌن الرخام فً السف

وا من أعبله من باب بنً هاشم الذي ٌستقبل الوادي والبطحاء، فابتدأأٌدٌهم فهدموا الدور وبنوا المسجد، 

ووسع ذلك الباب، وجعل بإزابه من أسفل المسجد مستقبله بابا آخر، وهو الباب الذي ٌستقبل فج خط 

قال له: باب البقالٌن، فقال المهندسون: إن جاء سٌل عظٌم فدخل المسجد خرج من ذلك الباب، الحزامٌة، ٌ

وا عمل ذلك فً سنة سبع وستٌن ومابة، واشتروا الدور وهدموها، فابتدأولم ٌحمل فً شق الكعبة، 

ٌن الصفا فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العاٌذي، وجعلوا المسعى والوادي فٌهما فهدموا ما كان ب

والوادي من الدور، ثم حرفوا الوادي فً موضع الدور حتى لقوا به الوادي القدٌم، بباب أجٌاد الكبٌر بفم 

خط الحزامٌة، فالذي زٌد فً المسجد من شق الوادي تسعون ذراعا من موضع جدر المسجد األول إلى 

لى جدر المسجد الٌمانً الشارع موضعه الٌوم، وإنما كان عرض المسجد األول من جدر الكعبة الٌمانً إ

 على الوادي الذي ٌلً باب الصفا تسع وأربعون ذراعا ونصؾ ذراع . اهـ

 ها والمروة والؽرض منها وتارٌخ بنائ صفة العقود التً كانت على الصفا

 ( فً شرح التنبٌه:9ٗٙ)تـ رحمه هللا ـ قال المحب الطبري المكً 

مشرؾ، والظاهر أنه جعل علماً لحد المروة، وإال كان وضعه ذلك فً وجهها عقد كبٌر ـ أٌضاً ـ والمروة 

عبثاً، وقد تواتر كونه حداً بنقل الخلؾ عن السلؾ، وتطابق الناسكون علٌه، فٌنبؽً للساعً أن ٌمر تحته 

 (.ٖٓ٘/ٔوٌرقى على البنٌان المرتفع على األرض .اهـ شفاء الؽرام )

 (:ٖٖٗ/٘المعاصر فً كتابه التارٌخ القوٌم )مإرخ مكة  ـ رحمه هللا ـ قال محمد الكردي 

سبب بناء العقدٌن بعد عهد أبً جعفر المنصور هو معرفة حد الصفا وحد المروة، فبل ٌتكلؾ الساعً 

 الرقً لما بعدهما من الدرج .اهـ

 (:١ٕٔ -7ٕٔ/ٕٙكما فً مجموع الفتاوى )ـ رحمه هللا ـ وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

علٌه وسلم ٌرقى على الصفا والمروة وهما فً جانب جبلً مكة والٌوم قد بنً فوقهما  كان النبً صلى هللا

 دكتان فمن وصل أسفل البناء أجزأ السعً وإن لم ٌصعد فوق البناء .اهـ

 : ٖٙقال الدكتور عبدالوهاب أبو سلٌمان فً كتابه " توسعة المسعى عزٌمة ال رخصه " ص 

وواجهة المروة بعقد واحد كبٌر ممتد من الطرؾ الشرقً حتى  توجت واجهة الصفا قدٌما بعقود ثبلثة

نهاٌة الطرؾ الؽربً ، وقد حرص الخلفاء عبر التارٌخ اإلسبلمً على المحافظة على هذه الحدود 
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)بإحاطتها بالبناء لما الحظوه من كثرة التعدي على جانبٌهما الشرقً والؽربً والشمالً
ٔ

والجنوبً  (

تى ال ٌتعدى على فضابهما ، وقد أحاطت بهما المنازل من جهاتهما تحدث عن ولٌحافظوا على ما تبقى ح

 هذا المإرخون بالتفصٌل اهـ

 ؟ متى بنٌت العقود التً على الصفا والمروة

 : 9ٖٕفً تارٌخ عمارة المسجد الحرام صـ رحمه هللا ـ  قال المإرخ حسٌن باسبلمة

فٌها هذا العقد وال اسم الذي أنشؤه فً كتب التارٌخ، ثم راجعت كثٌراً من  اأنشالسنة التً  لم أقؾ على

كتب الفقه والمناسك والتارٌخ العام والخاص بمكة طمعاً فً الوصول إلى ذلك فلم أجد بها خبراً عن ذلك، 

 والذي ٌظهر لً أن عمارته كانت من ضمن عمارة أبً جعفر المنصور العباسً .اهـ

 ( بقوله:ٖٖٗ/٘فً التارٌخ القوٌم )ـ رحمه هللا ـ لكردي وتعقبه محمد طاهر ا

لم نقؾ على من بنى العقد الذي بالصفا والعقد الذي بالمروة والظاهر وهللا أعلم أن العقدٌن بالصفا 

بً جعفر هللا بن العباس عامل مكة من قبل أوبالمروة بنٌا ألول مرة بعد بناء عبد الصمد بن علً بن عبد

رحمه هللا تعالى أن الذي بناهما  ولٌس كما ٌظن الشٌخ حسٌن باسبلمةفا ودرج المروة المنصور درج الص

هو بانً الدرج عبد الصمد بن علً المذكور قبل سنة مابة وثمان وخمسٌن من الهجرة ، فلو كان األمر 

 كذلك لذكرهما األزرقً فً تارٌخه عندما ذكر بناء عبد الصمد بن علً درج الصفا والمروة .اهـ

 : مقدار عرض العقد الذي على الصفا والمروة 

: هو مبدأ  الصفا:  (١ٔٔ/ ٖهـ( فً تهذٌب األسماء واللؽات )7ٙٙ)تـ رحمه هللا ـ  قال اإلمام النووي

السعً مقصور، وهو مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام، وهو أنؾ من جبل أبً قبٌس، وهو اآلن 

إحدى عشرة درجة فوقها أزج كإٌوان، وعرض فتحة هذا األزج نحو خمسٌن قدًما، وأما المروة فبلطبة 

تحت األزج نحو  وهً درجتان، وعلٌها أًٌضا أزج كإٌوان، وعرض ما ٌقعانعقجدا، وهً من أنؾ جبل 

 أربعٌن قدًما . اهـ

 . المراد باألزج العقد الذي على الصفا والمروة: قلت 

أي خمسة عشر مترا  سنتٌمترسٌن ٌساوي ألفا وخمس مبة والقدم تساوي ثبلثٌن سنتٌمترا مضروبا فً خم

 فٌكون عرض عقود الصفا عند اإلمام النووي خمسة عشر مترا .

 سنتٌمترتٌمترا ٌساوي ألفا ومبتً فهو أربعون قدما مضروبا فً ثبلثٌن سنوأما عرض عقد المروة عنده 

 وٌساوي اثنً عشر مترا .

 بٌان اختبلؾ المإرخٌن فً تحدٌد سعة العقود .ـ إن شاء هللا ـ وسٌؤتً 

 

 

                                                           
 فب .( ٌؼٍٗ ٠و٠ل فٟ ػوض اٌَّؼٝ ِٓ عٙخ اٌشّبي اٌشولٟ ألْ ٚاعٙزٗ اٌشّب١ٌخ ِٕٙب ٠ولٝ اٌَبػٟ إٌٝ اٌص 1
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 :أول من سقؾ المسعى 

أول من سقؾ المسعى منذ بناء المسجد الحرام ملك الحجاز الشرٌؾ حسٌن بن علً بن عون سنة 

 هـ 1335

 (:ٕٖٙ/٘( فً التارٌخ القوٌم )ٓٓٗٔ)تـ رحمه هللا ـ قال مإرخ مكة المعاصر محمد بن طاهر الكردي 

الساعٌن  وكذلك الحسٌن أمر بتشكٌل لجنة لتحدٌد موضع السعً ولعمل مظلة فوق أرض المسعى تقً

حرارة الشمس ووهجها فتم كل ذلك سنة ألؾ وثبلث مبة وخمس وثبلثٌن هجرٌة تقرٌبا فجزاه هللا تعالى 

 خٌر الجزاء  . اهـ

 : ١ٗ -7ٗوقال األستاذ الدكتور عبدالملك بن عبدهللا بن دهٌش فً كتابه حدود الصفا والمروة ص

الشرٌؾ حسٌن بن علً بن عون حٌث لم  أول من سقؾ المسعى منذ بناء المسجد الحرام ملك الحجاز

هـ وقد امتد هذا السقؾ ٌٖٖ٘ٔكن له سقؾ ٌقً الساعٌن شدة الشمس وحرارتها وكان ذلك فً شوال سنة 

إلى باب العباس فقط ولم ٌكمل لقصر المسافة المتبقٌة وفً عهد الملك عبدالعزٌز آل سعود رحمه هللا فً 

مسعى بطرٌقة معمارٌة روعً فٌها اإلتقان والجودة العالٌة هـ أمر رحمه هللا بإعادة سقؾ الٖٙٙٔعام 

 وامتد السقؾ طول المسعى ما عدا آخر ثمانٌة أمتار من جهة باب علً حٌث كان بهوا ومٌدانا متسعا .اهـ

 : ٗ٘-ٖ٘وقال ص 

أنشؤ الشرٌؾ حسٌن بن علً بن عون مظلة على المسعى من ناحٌة المروة حتى باب  هـ ٖٖ٘ٔفً عام 

)باب علً( وظل الجزء اآلخر الممتد من باب علً إلى الصفا بدون مظلة... ولم تصمد هذه العباس 

المظلة للعوامل الجوٌة وأصابها الصدأ وأصبحت بها ثقوب عدٌدة فؤمر الملك عبد العزٌز رحمه هللا عام 

زدوج ج المبإزالتها تمهٌداً لعمل مظلة ضخمة بصفة فنٌة محكمة أعمدتها الحدٌد وسقفها من الصا ٖٙٙٔ

طً كامل المسعى من المروة إلى الصفا ماعدا الجزء الذي ٌبلػ طوله ثمانٌة ؽبٌنها مواد عازلة للحرارة ت

أمتار والذي ٌقع أمام باب علً ألنه مٌدان متسع وبقاإه بؽٌر سقؾ أجمل وأحسن. .. بلػ عرض السقٌفة 

 . اهـ  .متراً( من الصفا وحتى المروة ٖٓ٘متراً( وبطول )ٕٓالتً أمر الملك عبد العزٌز بإنشابها )

 : تمهٌد أرض المسعى ورصفها

 ( :9ٖ٘/٘هـ( فً كتابه التارٌخ القوٌم )ٓٓٗٔ)تـ رحمه هللا ـ وقال مإرخ مكة محمد بن طاهر الكردي 

ومما ٌستحسن هنا أن نؤتً بما قاله فً حال المسعى الدكتور المصري محمد حسٌن هٌكل فً كتابه )فً 

 ( قال رحمه هللا ما نصه : منزل الوحً 

... لقد كان المسعى إلى صدر اإلسبلم طرٌقا مستقٌما ٌصل بٌن ربوتً الصفا والمروة ، متصبل بما 

حوله من فسٌح الصحراء وهضابها ، وتطل علٌه الجبال المحٌطة بمكة ، أما منذ مبات السنٌن فقد بلػ من 

ٌحول دون رإٌة الصفا من المروة أو رإٌة طؽٌان الدور التً أقٌمت فً حرمه أن اعوج اعوجاجا 

المروة من الصفا ، كما حال سقفه بٌن الساعٌن وفسحة الجو وبهاء السماء ، وأحٌلت كل من الربوتٌن 

درجا أحٌطت جوانبه الثبلثة بالجدران أما أرضه فقد رصفت بالحجر رصفا ؼٌر منتظم . انتهى من كتاب 

 منزل الوحً . اهـ 
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 ( :ٕٖٙ/٘ص ) ـرحمه هللا ـ وقال 

لقد حصل فً زمان الشرٌؾ الحسٌن بن علً ملك الحجاز رحمه هللا تعالى بعض إصبلحات وترمٌمات 

فً أرض المسعى وفرشوها بالببلط أي بالحجارة الجبلٌة وكانت أرضها من قبل ترابا فإذا كثر الحجٌج 

 .هـ تقرٌبا ٖٖ٘ٔتصاعد منها الؽبار . اهـ وذكر أن ذلك كان عام 

-9ٕ٘فً كتابه تارٌخ عمارة المسجد الحرام ص ( هـ ٖٙ٘ٔت )ـ رحمه هللا ـ ٌن باسبلمة وقال حس

ٕ9ٙ: 

هـ أمر جبللة ملك المملكة العربٌة السعودٌة اإلمام عبد العزٌز بن عبد الرحمن ٖ٘ٗٔفلما كانت سنة 

الفٌصل آل السعود خلد هللا ملكه بفرش شارع المسعى من الصفا إلى المروة فتشكلت لذلك هٌبة بؤمانة 

ك العام أٌضاً، العاصمة  ... وكنت ممن حضر ذلك االجتماع بصفتً أحد أعضاء مجلس الشورى فً ذل

وتقرر فً ذلك االجتماع بؤن ٌكون فرش شارع المسعى بالحجر الصوان المربع، وأن ٌبنى بالنورة 

وٌكون الصرؾ ابتداًء من صندوق أمانة العاصمة مإقتاً، ٌسدد من المالٌة العمومٌة، فابتدأ العمل أوالً 

، فلما تم إزالة تلك النواتا ابتدأ العمل بهدم عموم النواتا على ضفتً شارع المسعى من مبتداه إلى منتهاه

بالرصؾ من الصفا وُعمل لذلك احتفال عظٌم حضره صاحب السمو الملكً النابب العام األمٌر فٌصل 

الدعاء الشٌخ محمد  وتبلاألساسً بٌده الشرٌفة، بن عبد العزٌز المعظم حفظه هللا تعالى، ووضع الحجر 

سجد الحرام لحضرة صاحب الجبللة الملك عبد العزٌز المعظم عبد الظاهر أبو السمح خطٌب وإمام الم

بدوام النصر والظفر والتوفٌق له، ثم استمر العمل بهمة عالٌة، وكان القابم بصرؾ أجر العمال معاون 

أمٌن العاصمة الشٌخ محمد سرور الصبان، وكان انتهاء رصؾ شارع المسعى فً أواخر ذي القعدة من 

لك الشارع فً ؼاٌة االستقامة وحسن المنظر، وصار المتطوفون بٌن الصفا هـ، فصار بعد ذٖ٘ٗٔسنة 

والمروة ٌإدون نسكهم بكمال الراحة والسبلمة من وحل الشارع والؽبار وما فً معنى ذلك كما هو 

ظاهر بالصورة الشمسٌة، فكان هذا الشارع أول شارع رصؾ بمكة المكرمة على اإلطبلق، وأول مرة 

سعى من الصفا إلى المروة منذ فرض هللا تعالى على المسلمٌن الحج، بل منذ ُسكن رصؾ فٌها شارع الم

الحجاز، وكان جبللة الملك عبد العزٌز السعود المعظم أول ملك اعتنى برصفه، وال شك أن هذا العمل 

من أجل األعمال التً قام بها رجال اإلصبلح فً مكة المكرمة وأعظم مفخرة من مفاخر ملوك 

 . هـأ فجزى هللا المحسنٌن على إحسانهم خٌر الجزاء. المسلمٌن،

سبلمة وكبلم الكردي رحمهما هللا أن ملك الحجاز الشرٌؾ حسٌن أول من قلت : ٌجمع بٌن كبلم حسٌن با

 .رصؾ المسعى إال أنه لم ٌرصفه كله وأول من رصفه كامبل هو الملك عبدالعزٌز آل سعود رحمه هللا 

 : ٙٗهٌش فً كتابه حدود الصفا والمروة ص  قال الدكتور عبدالملك بن د

 :ذكر أول من مهد أرض المسعى 

لم أقؾ فً المصادر التارٌخٌة لمكة المكرمة والحرم المكً الشرٌؾ لذكر من قام بؤول عملٌة تسوٌة 

ألرض المسعى الواقعة بٌن جبلً الصفا والمروة وتمهٌدها وإزالة األحجار والعقبات منها ، ألن أرض 

كثٌرا تتعرض المسعى كانت وادٌا بٌن هذٌن الجبلٌن وفٌها ارتفاع وانخفاض واعوجاج ، كما كانت 

للسٌول واألمطار ، ومعلوم أن توسعة الخلٌفة المهدي العباسً للحرم المكً الشرٌؾ تعد من أعظم 

التوسعات للحرم قبل التوسعة السعودٌة ، وقد استنتج بعض المإرخٌن أن تكون التوسعة قد شملت جزءا 

بعده أعمال الخلفاء والملوك  من أرض المسعى بعد أن تمت إزالة بعض الدور والدكاكٌن ، وقد توالت من



ٔ٘ 
 

أما فرش المسعى بالببلط فقد كان فً زمن الشرٌؾ حسٌن بن علً بن عون بؽرض إصبلحات 

وترمٌمات فً أرض المسعى ، وفرشت أجزاء منه بالببلط ، أي بالحجارة الجبلٌة وكانت أرضها من قبل 

 .هـ ٖٖ٘ٔترابا فإذا كثر الحجٌج تصاعد منها الؽبار وكان ذلك فً شوال سنة 

ثم فً عهد مإسس الدولة السعودٌة الملك عبد العزٌز آل سعود تم تبلٌطه وفرشه كامبل بحجارة مربعة 

هـ فهو بذلك ٌعد أول من بلط المسعى ٖ٘ٗٔوهً ما ٌطلق علٌها )الحجر الصوان ( وكان ذلك فً عام 

 كامبل منعا إلثارة الؽبار واألتربة . اهـ

 :التوسعة السعودٌة األولى فً عهد الملك سعود رحمه هللا 

ى دراسة تارٌخٌة فقهٌة ص قال األستاذ الدكتور عبدالملك بن عبدهللا بن دهٌش فً كتابه حدود المسع

٘ٗ- ٘٘ : 

كان الساعون ٌجدون مشقة كبٌرة فً سعٌهم بٌن الصفا والمروة نتٌجة إحاطة طرفً المسعى بالبٌوت 

أضاقت المسعى باإلضافة إلى تعرج الطرٌق واختبلط الساعٌن بؤعداد كبٌرة من  والدكاكٌن التً

المتسوقٌن مما ٌشوش على الساعٌن وٌإثر على روحانٌة المكان وٌسبب إزعاجاً كبٌراً للساعٌن عند 

أدابهم لنسكهم، وكان لوجود المبانً المنتشرة حول المسجد الحرام وضٌق الطرق المإدٌة إلٌه وصعوبة 

فضبلً عن تضاعؾ االرتباك خاصة عند مداخل الحرم ،  فً زٌادة أثر كبٌرمنه المسجد والخروج  دخول

عدد الحجاج والزوار القادمٌن للحرمٌن الشرٌفٌن مما جعل الحاجة ملحة إلى توسعة الحرم المكً توسعة 

ة السعودٌة بتوسعة تتبلءم، واألعداد الكبٌرة من الوافدٌن إلى الببلد المقدسة فواكب ذلك اهتمام الدول

 . م والمسجد النبوي الشرٌؾالمسجد الحرا

هـ بالبدء فً توسعة شاملة لبٌت هللا الحرام وعمارته فً ١ٖٙٔمر الملك سعود رحمه هللا فً عام ولهذا أ 

ثبلث مراحل شملت إزالة المنشآت السكنٌة والتجارٌة التً كانت قابمة فً الجهة المقابلة للمسجد شرقً 

 وكان منها:المسعى، 

المدرسة المحمدٌة االبتدابٌة، وكذلك إزالة المبانً التً كانت قرٌبة من المروة، ثم بدئ فً بناء الدور  

األرضً من المسعى وإدخاله داخل المسجد الحرام ومن ثم بناء الطابقٌن اللذٌن فً المسعى الستٌعاب 

متراً( وبلػ ارتفاع الدور ٕٓرض )متراً( وبع9ٖ٘أكبر عدد ممكن من الساعٌن، وبلػ طول المسعى )

متراً( مع إقامة حابط طولً ذي اتجاهٌن وتخصٌص ٘,١متراً( والدور الثانً )7٘,ٔٔاألرضً للمسعى )

مسار مزدوج ٌستخدمه العجزة الذٌن ٌستعٌنون بالكراسً المتحركة فً سعٌهم مع إقامة حاجز فً وسط 

 :المسعى ٌقسمه إلى قسمٌن لتٌسٌر عملٌة السعً

 .مخصص للسعً من الصفا إلى المروة  : هماأحد 

من المروة إلى الصفا، ونتٌجة لهذه التعدٌبلت والترمٌمات دمج المسعى داخل مبانً المسجد : والثانً 

 . اهـ  الحرام .

 : واختالؾ العلماء فٌها, هـ 1421توسعة الملك عبدهللا بن عبد العزٌز للمسعى التً تم افتتاحها عام 

بتوسعة المسعى ضمن ما قام به من أعمال عظٌمة فً ـ رحمه هللا ـ العزٌز  هللا بن عبد رؼب الملك عبد

لحاح الحاجة للتوسعة علٌهم لٌإدوا مناسك الحج لمشاعر بسبب كثرة أعداد الحجاج وإخدمة الحرمٌن وا



ٔٙ 
 

لعلماء والعمرة بٌسر وسهولة وأمن واطمبنان ولكثرة المقترحات بالتوسعة فطرح األمر على هٌبة كبار ا

لمسعى التً قدرها عشرون مترا أي بقدر ضعؾ افً المملكة ألخذ رأٌهم فً التوسعة المقترحة لعرض 

عرض المسعى الموجود الذي تم توسٌعه فً عهد أخٌه الملك سعود رحمه هللا فخرجت هٌبة كبار العلماء 

بناء وسعة الرأسٌة ببقرار أؼلبً بعدم جواز التوسعة للمسعى عرضا واقتراح حل مشكلة الزحام بالت

تفً بالؽرض ، بٌنما أجاز عدد من العلماء التوسعة ومنهم بعض أعضاء هٌبة كبار العلماء  علٌاأدوار 

أنفسهم وكثر المإٌدون للتوسعة والمعارضون لها إال أنه كما ٌقال : قطعت جهٌزة قول كل خطٌب ، فؤخذ 

سعى بالفعل بالقدر المذكور سابقا بحجة أن الملك عبدهللا بقول العلماء المجوزٌن للتوسعة ووسع الم

ٌزال الخبلؾ من الناحٌة العلمٌة قابما إلى  التوسعة ال زالت داخلة فً حدود ما بٌن الصفا والمروة ، وال

 .ساعة كتابة هذا البحث 

ن وآمل أن ٌجمع هللا بهذا البحث وأمثاله الكلمة عند النظر فٌه والحكمة ضالة المإمن ، والظن بالمختلفٌ

أنهم ٌرٌدون الوصول إلى الحق ونصرته والحفاظ على المشاعر وتعظٌمها والبحث عن المخارج 

الشرعٌة لحل مشكبلت الزحام بسبب كثرة أعداد الحجاج التً ال تزال مرشحة للزٌادة ، وأما من جهة 

دادهم بالمبلٌٌن واقع الحجاج والمعتمرٌن فجلهم وؼالبٌتهم إال النادر جدا ٌسعون فً التوسعة الجدٌدة وأع

وهللا حافظ دٌنه وشعابره ومشاعره وما كان لٌضٌع أعمال قاصدي بٌته العتٌق من كل فج عمٌق وقد 

بذلوا الؽالً رخٌصا ،وركبوا األخطار وفارقوا األهل والدٌار راؼبٌن فً جود هللا وكرمه وفضله 

البقرة:  ژڱ  ڱ    ک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳژ :  وإحسانه وهو القابل سبحانه

ٖٔٗ . 

 : أسباب اختالؾ العلماء فً توسعة المسعى فً عهد الملك عبدهللا بن عبدالعزٌز آل سعود رحمه هللا

وال حدٌث وال كبلم ،  ٌةآفلٌس هناك ، عدم وجود نص وال إجماع ٌفٌد تحدٌد عرض المسعى ـ  1

 ظاهر القرآن  .لصحابً ٌفٌد ذلك مع تصرٌح العلماء بؤنه ال حد لعرضه سوى 

 حدوث توسعات سابقة لعرض المسعى . ـ  ٕ

حاجة الناس الملحة لتوسعة المسعى بسبب كثرة الحجاج والمعتمرٌن حٌث إن المسعى ال ٌستوعب  ـ ٖ

 أعدادهم الكبٌرة وفً ذلك خطر على حٌاتهم وسبلمتهم .

 : تحرٌر محل النزاع 

محل النزاع هو : هل ٌجوز توسعة عرض المسعى من الجهة الشرقٌة زٌادة على ما كان علٌه عرضه 

 هو عشرون مترا ?و

جبلً الصفا والمروة أم  داخلة فٌما بٌنوهل توسعة الملك عبد هللا بن عبدالعزٌز آل سعود رحمه هللا  

خارجة عنها ? وهو خبلؾ فً تحقٌق المناط كما ٌعبر عنه األصولٌون ، والخبلؾ فٌه من جنس الخبلؾ 

 فً المسابل الخبلفٌة .

 أقوال العلماء فً توسعة المسعى أربعة :
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عن  األول : جواز التوسعة المذكورة بحجة أنه ال زال فً عرض المسعى بقٌة وأن الزٌادة لم تخرج

) من هٌبة كبار العلماء فً المملكة خمسةجبلً الصفا والمروة وبه قال عرض 
ٔ

وعدد كبٌر من ،  (

) العلماء فً المملكة وخارجها
ٕ

)  . 

الثانً : عدم الجواز ألن التوسعة السعودٌة للمسعى فً عهد الملك سعود قد استوعبت جمٌع ما بٌن 

ٌوسع المسعى رأسٌا ببناء أدوار علوٌة تلبً حاجة الصفا والمروة طوال وعرضا وأنه عند الحاجة 

المسلمٌن بسبب التزاٌد الكبٌر والمستمر ألعداد الحجاج والمعتمرٌن وبه قال أكثر أعضاء هٌبة كبار 

) العلماء فً المملكة وعدد كبٌر من العلماء فً المملكة وخارجها
ٖ

) . 

عرضا عن حدود جبلً الصفا والمروة  الثالث : جواز توسعة المسعى عند االضطرار لذلك ولو خرجت

) وبه قال عدد من أهل العلم
ٗ

) .  

) الرابع : التوقؾ وإلٌه ذهب عدد من أهل العلم
ٔ

) . 

                                                           

 ُٚ٘ األٍزبم اٌلوزٛه ػجلاٌٛ٘بة أثٛ ١ٍٍّبْ ٚ٘ٛ ِٓ أً٘ ِىخ  ٌٚٗ ثؾش فٟ اٌّٛظٛع ثؼٕٛاْ )رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ػي٠ّخ ال هفصخ( ٚاٌؼالِخ  (1

خ اٌش١ـ اٌلوزٛه ٍؼل ثٓ ٚوبْ ِّٓ لبي ثبٌّٕغ ، صُ رواعغ ، ٚوزت هٍبٌخ ثؼٕٛاْ : )ِوعؾبد رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ( ٚفع١ٍػجلهللا ثٓ ١ٍٍّبْ ثٓ ١ِٕغ ، 

، ٚوبْ ِّٓ أفزٝ ثبٌّٕغ صُ رواعغ  ، ٌٚٗ ِمبي ثؼٕٛاْ : )ال كاػٟ ٌٍزش٠ٛش فبٌَؼٟ ثبٌزٍٛؼخ اٌغل٠لح صؾ١ؼ ( ، ٚاٌلوزٛه ٍؼل ثٓ  اٌشضوٞٔبصو 

 رووٟ اٌقضالْ )ٌٗ فزٜٛ فٟ اٌّٛظٛع ( ، ٚاٌش١ـ اٌلوزٛه ػجلهللا اٌّطٍك .

ٌٚٗ فزٜٛ ش١ٙوح فٟ اٌّٛظٛع ، ٚاٌلوزٛه ػجلاٌٍّه ثٓ ك١٘ش هئ١ٌ اٌّؾبوُ اٌشوػ١خ اٌىجوٜ ثّىخ ٍبثمب ٚ٘ٛ ( ُِٕٚٙ اٌش١ـ اٌؼالِخ اثٓ عجو٠ٓ ٢

لهاٍبد ِٓ أً٘ ِىخ ،  ٌٚٗ ثؾش فٟ اٌّٛظٛع ثؼٕٛاْ )ؽلٚك اٌصفب ٚاٌّوٚح كهاٍخ ربه٠ق١خ فم١ٙخ ( ، ٚاألٍزبم اٌلوزٛه ػ٠ٛل اٌّطوفٟ األٍزبم ثبٌ

بؽش ثزبه٠ـ إٌّبٍه ٚربه٠ـ ِىخ ٚأؽل ِؤٌفٟ األغٌٍ اٌزبه٠قٟ ٌّىخ ٚاٌّشبػو ٚ٘ٛ أ٠عب ِٓ أً٘ ِىخ ، ٌٚٗ ثؾش فٟ اٌؼ١ٍب ثغبِؼخ أَ اٌموٜ ٚاٌج

ل اٌّٛظٛع ، ٚفع١ٍخ اٌش١ـ اٌلوزٛه ٚصٟ هللا ػجبً اٌّلهً فٟ اٌَّغل اٌؾواَ ٌٚٗ وزبة ثؼٕٛاْ اٌَّغل اٌؾواَ ربه٠قٗ ٚأؽىبِٗ ، ٚاٌش١ـ ػج

ثؼٕٛاْ )هك ػٍٝ ِٓ ِٕغ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ( ٚاٌش١ـ اٌلوزٛه ػجلاٌوؽّٓ اٌَل٠ٌ اٌوئ١ٌ اٌؼبَ ٌوئبٍخ شئْٛ اٌَّغل اٌّؾَٓ اٌؼج١ىبْ ٌٚٗ ِمبي 

فٟ ِشوٚػ١خ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ( ، ٚاألٍزبم اٌلوزٛه ٍؼٛك اٌف١َٕبْ أٍزبم اٌَّؼٝ اٌؾواَ ٚاٌَّغل إٌجٛٞ ، ٌٚٗ ثؾش فٟ اٌّٛظٛع ثؼٕٛاْ )ٔجً 

٠ؼخ ثبٌو٠بض ٍبثمب ٌٚٗ ثؾش فٟ اٌّٛظٛع  ثؼٕٛاْ )اٌَّؼٝ ٚؽىُ ى٠بكارٗ اٌشوػ١خ ػجو اٌزبه٠ـ( ، ٚاألٍزبم ثغبِؼخ اإلِبَ ٚػ١ّل و١ٍخ اٌشو

م١ك اٌلوزٛه ؽّيح ثٓ ؽ١َٓ اٌفؼو اٌشو٠ف األٍزبم ثغبِؼخ أَ اٌموٜ ٍبثمب ٚاٌّلهً ثبٌَّغل اٌؾواَ ٌٚٗ ثؾش  غ١ت فٟ اٌّٛظٛع ثؼٕٛاْ : )اٌزؾ

اٌَّؼٝ( ، ٚاٌش١ـ ِشٙٛه ؽَٓ ٍٍّبْ ٌٚٗ ِمبي فٟ اٌّٛظٛع ثؼٕٛاْ )ؽىُ اٌزٍٛؼخ اٌغل٠لح ٌٍَّؼٝ (  ،  فٟ ؽىُ اٌي٠بكح اٌغل٠لح فٟ ػوض

 ٚرؾم١ك ٌوٍبٌخ اٌّؼٍّٟ فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ، ١٘ٚئخ فزٜٛ ػٍّبء األى٘و ٚغ١وُ٘ ٠ٚعُ إ١ٌُٙ ع١ّغ ِٓ ٠غ١ي رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ػٕل االظطواه ٌنٌه

 هأٍُٙ اٌؼالِخ اٌّؾمك اٌىج١و ػجل اٌوؽّٓ اٌّؼٍّٟ هؽّٗ هللا .ٌٚٛ فوعذ ػّب ث١ٓ اٌصفب ٚاٌّوٚح ٚػٍٝ 

ٝ ٚػٍٝ هأٍُٙ ِفزٟ ػبَ اٌٍّّىخ  ٚهئ١ٌ ١٘ئخ وجبه اٌؼٍّبء ٍّبؽخ اٌش١ـ ػجلاٌؼي٠ي آي اٌش١ـ ٚاٌؼالِخ صبٌؼ اٌٍؾ١لاْ  هئ١ٌ اٌّغٌٍ األػٍ (3

ؼالِخ اٌلوزٛه صبٌؼ اٌفٛىاْ  ٌٚٗ أوضو ِٓ فزٜٛ فٟ ػلَ صؾخ اٌَؼٟ ٌٍمعبء ٍبثمب ٌٚٗ أوضو ِٓ فزٜٛ ثؼلَ صؾخ اٌَؼٟ فٟ اٌزٍٛؼخ اٌغل٠لح ٚاٌ

ـ فٟ اٌزٍٛؼخ اٌغل٠لح  ِٚمبي ثؼٕٛاْ ) فزٕخ اٌزٍٛؼخ فٟ اٌَّؼٝ ٚاٌوك ػٍٝ شجٙبد اٌّغ١ي٠ٓ ٌٙب ( ٌٚٗ ؽفظٗ هللا هك فٟ اٌّٛظٛع ػٍٝ اٌش١

ٚاٌؼالِخ اٌّؾلس ػجلاٌّؾَٓ اٌؼجبك ٌٚٗ ِمبي فٟ اٌّٛظٛع ثؼٕٛاْ )ثٙنا  ػجلاٌّؾَٓ اٌؼج١ىبْ ، ٚاٌؼالِخ ػجلهللا اٌغل٠بْ ٚاٌلوزٛه صبٌؼ ثٓ ؽ١ّل

اٌش١ـ ػجلاٌوؽّٓ ٠ؾصً االغّئٕبْ ٌصؾخ اٌَؼٟ فٟ اٌزٍٛؼخ اٌغل٠لح ٌٍَّؼٝ ( ِٚمبي آفو ثؼٕٛاْ )وٍّخ أفوٜ فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ( ٚفع١ٍخ 

)وٍّخ  :ثؼٕٛاْ ،ٚاٌلوزٛه صبٌؼ ٍٕلٞ ، ٌٚٗ ثؾش فٟ اٌّٛظٛع  (ب )ؽىُ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ٚاٌَؼٟ ف١ٙثؼٕٛاْ :  فٟ اٌّٛظٛعٌٚٗ ِمبي اٌجوان ، 

 : ٚاٌلوزٛه عبثو اٌؾٍٕٟٛ َِزشبه إكاهح اٌفزٜٛ ثلائوح اٌمعبء فٟ أثٛ ظجٟ ، ٌٚٗ ثؾش ع١ل فٟ اٌّٛظٛع ثؼٕٛاْؽك فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ(، 

 )اٌّجبؽش اٌّف١لح فٟ رؾل٠ل ػوض اٌَّؼٝ ٚرٍٛؼزٗ اٌغل٠لح ( ٚغ١وُ٘ .

 ( .٩25 -17/١٥7اٌمبئ١ٍٓ ثٙنا اٌؼالِخ اٌّؾمك ػجلاٌوؽّٓ اٌّؼٍّٟ هؽّٗ هللا ٌٚٗ فٟ ٘نا هٍبٌخ ِطجٛػخ ظّٓ ِغّٛع هٍبئٍٗ ) ِٓ أشٙو (١
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 أدلة المجوزٌن للتوسعة :

 : أن الصفا والمروة جببلن مرتفعان عرٌضان وٌدل على ذلك أمور : أوال            

والمروة بأنهما جبالن ومن المعلوم بداهة أن كل جبل له وصؾ أئمة اللؽة والفقه والتفسٌر للصفا ـ  ٔ

 ارتفاع فً السماء وله عرض وامتداد وأن قاعدة أي جبل أوسع من قمته .

 ( :7٘ٔ/ ٕٔهـ( فً تهذٌب اللؽة )7ٖٓ)ت ـ رحمه هللا ـ قال األزهري 

وإذا ثنً قٌل عن ابن السكٌت قال: الصفا: العرٌض من الحجارة، األملس، جمع صفاة، ٌكتب باأللؾ، 

 صفوان، وهو الصفواء أٌضا، ومنه الصفا والمروة: وهما جببلن بٌن بطحاء مكة والمسجد. اهـ

 ( :ٔٗ/ ٖهـ( فً النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر )ٙٓٙ)ت  ـ رحمه هللا ـ  وقال ابن األثٌر

المسعى. والصفا فً هو اسم أحد جبلً و. فً ؼٌر موضع« الصفا والمروة»ذكر   -أي الحدٌث  - وفٌه

 . هـأ األصل جمع صفاة، وهً الصخرة والحجر األملس.

 ( :ٗٙٗ/ ٗٔهـ( فً لسان العرب )7ٔٔ)ت ـ رحمه هللا ـ  وقال ابن منظور

ومنه الصفا والمروة، وهما جببلن بٌن بطحاء مكة والمسجد، وفً الحدٌث ذكرهما. والصفا: اسم أحد 

 . جبلً المسعى. والصفا: موضع بمكة. اهـ

 ( :ٕٔ٘/ 9ٖهـ( فً تاج العروس )ٕ٘ٓٔ)ت ـ رحمه هللا ـ  وقال الزبٌدي

 :  ، وقد ذكرهما هللا تعالى فً كتابه العزٌز المروة، )بهاء: جبل بمكة( ٌذكر مع الصفا

 .١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    ژ

 براقة. اهـ ءبٌضا: سمً لكون حجارته  قال األصمعً 

 ( :ٔٔٗ/ ٖهـ( فً معجم البلدان )ٕٙٙ)ت ـ رحمه هللا ـ وقال ٌاقوت الحموي 

َفا: بالفتح، والقصر، والّصفا والّصفوان والصفواء كله العرٌض من الحجارة الملس، جمع صفاة،  الصَّ

وٌكتب باأللؾ، وٌثنى صفوان، ومنه الصفا والمروة: وهما جببلن بٌن بطحاء مّكة والمسجد، أّما الصفا 

فمكان مرتفع من جبل أبً قبٌس بٌنه وبٌن المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طرٌق وسوق، ومن 

 . والمشعر الحرام . اهـوقؾ على الصفا كان بحذاء الحجر األسود 

 )كبلم محذوؾ (

 ( :97ٕهـ( فً ؼرٌب القرآن )ص: ٖٖٓ)ت ـ رحمه هللا ـ وقال السجستانً 

                                                                                                                                                                                     

ٌَؼٟ ( ُِٕٙ اٌش١ـ اٌلوزٛه أؽّل ثٓ ػٍٟ ١ٍو اٌّجبهوٟ ػعٛ ١٘ئخ وجبه اٌؼٍّبء ٚاٌش١ـ اٌلوزٛه ػجلاٌىو٠ُ اٌقع١و ٌٗ فزٜٛ فٟ ٘نا ثؼٕٛاْ ) ا 1

٘ـ وّب فٟ وزبثٟ اٌؼم١ك ا١ٌّبٟٔ ثأٍئٍخ ٔؼّبْ  1١٢5اٌغل٠ل (، ٚاٌمبظٟ اٌؼالِخ ِؾّل ثٓ اٍّبػ١ً اٌؼّوأٟ فمل ٍأٌزٗ ػٓ ٘نا ػبَ  فٟ اٌَّؼٝ

 ٚغ١وُ٘ .3٥٢اٌٛرو ٚأعٛثخ اٌمبظٟ اٌؼّوأٟ  ٚاٌلوزٛه ػٍٟ ثٓ ٔبصو اٌشؼالْ وّب فٟ وزبثٗ إٌٛاىي فٟ اٌؾظ ص 
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ة. اهـ َفا والمروة: جببلن ِبَمكَّ  الصَّ

 ( :ٖٖ٘/ ٕهـ( فً ؼرٌب الحدٌث )97٘)ت ـ رحمه هللا ـ  وقال ابن الجوزي

 ْعُروؾ . اهـَولما حج َرُسول هللا أََتى اْلَمْرَوة َوِهً جبل مَ 

 : (ٖٕٔهـ( فً المطلع على ألفاظ المقنع )ص: 7ٓ9)ت ـ رحمه هللا ـ  الفتح البعلً ابن أبًوقال 

: المروة جبل بمكة معروؾ، والصفا جبل آخر بإزابه، وبٌنهما قدٌد منحرؾ عنهما  قال أبو عبٌد البكري

 شًٌبا . اهـ

 بعض كالم الفقهاء والمفسرٌن

 : (ٕٕٙ/ ٖ( فً تفسٌره )ٖٓٔ)تـ رحمه هللا ـ قال الحافظ ابن جرٌر الطبري 

ذٌن به نٌالمسمٌََّ وإنما عنى هللا تعالى ذكره بقوله :"إّن الصفا والمروة"، فً هذا الموضع: الجبلٌن 

ه أنه االسمٌن اللذٌن فً َحَرمه، دون سابر الصفا والمرو. ولذلك أدخل فٌهما "األلؾ والبلم"، لٌعلم عباد

 االسمٌن، دون سابر األصفاء والمْرِو. اهـ ٌنبهاذعروفٌن عنى بذلك الجبلٌن الم

 ( :١ٖٗ/ ٕهـ( فً الحاوي الكبٌر )ٓ٘ٗ)ت ـ رحمه هللا ـ  قال الماوردي

ولو صلى رجل على جبل الصفا أو جبل المروة أو على أبً : هـ( ٕٗٓ)ت ـ رحمه هللا ـ قال الشافعً 

 . اهـ. قبٌس بصبلة اإلمام فً المسجد الحرام جاز 

 ( :7ٙ/ ١هـ( فً المجموع شرح المهذب )7ٙٙ)ت ـ رحمه هللا ـ  وقال اإلمام النووي

قدر قامة  ثم إذا أراد الخروج للسعً فالسنة أن ٌخرج من باب الصفا فٌؤتً سفح جبل الصفا فٌرقى علٌه

  . اهـ  . حتى ٌرى البٌت

 ( :١٘ٔ/ ٔـ( فً تفسٌره )ه١9ٗ )تـ رحمه هللا ـ  و قال السمعانً

انًِ، والصفا: اْلحجر الصلب، والمروة:   َفا: جبل ِبؤحد طرِفً اْلَمْسَعى. والمروة: جبل بالطرؾ الثَّ الصَّ

 . اْلحجر الرخو. اهـ

 ( :79ٔ/ ٕتفسٌره )هـ( فً 7ٔٙ)ت ـ رحمه هللا ـ  وقال القرطبً

 . هـأ . أٌضاأصل الصفا فً اللؽة الحجر األملس، وهو هنا جبل بمكة معروؾ، وكذلك المروة جبل 

/ ٔهـ( فً الهداٌة الى بلوغ النهاٌة فً علم معانً القرآن وتفسٌره )7ٖٗ)ت ـ رحمه هللا ـ  وقال القٌروانً

ٕ٘ٓ: ) 

  الصفا والمروة جببلن متحاذٌان بمكة معروفان اهـ

 ( :ٕٔٗ/ ٔالتفسٌر الوسٌط )فً هـ( ١ٙٗ)ت ـ رحمه هللا ـ  وقال الواحدي

 . اهـ . هما جببلن معروفان بمكة :١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ     ژقوله: 
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 ( :١7ٔ/ ٔؼرابب التفسٌر وعجابب التؤوٌل )فً هـ( ٘ٓ٘)ت ـ رحمه هللا ـ  قال تاج القراء الكرمانً

إساؾ، : هما جببلن: وكان على أحدهما صنم ٌقال له  ١٘ٔالبقرة:  ژ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ژ

 . اهـ . نابلة: وعلى اآلخر صنم ٌقال له 

 ( :9ٕ/ ٖهـ( فً اللباب فً علوم الكتاب )77٘)ت ـ رحمه هللا ـ  وقال أبو حفص الحنبلً

ِن .  -الصفا والمروة  –وُهَما  ٌْ  اهـفً اآلٌة َعلََمان لَِجَبلٌَِن َمْعُروَف

 : (7ٓٗ/ ٕهـ( فً تفسٌره )١ٖٓ)تـ رحمه هللا ـ  وقال ابن عرفة

): الصفا والمروة جببلن بمكة. اهـ  قال ابن عطٌة
ٔ

) . 

 ما ورد فً أشعار العرب مما ٌدل على اتساع الصفا والمروة ـ 2

 ومن ذلك قول األعشى ٌهجو عمٌر بن عبدهللا بن المنذر :

 زمزم ماء من الشرب حق لك وال      الصفا وال الحجون أهل من أنت فما        

                                                           

 رٍٛؼخ وزبة ِقزصو) ثؼٕٛاْ ثؾش ػٍٝ ٚلفذ أٟٔ ثجؼعٙب ٠ؾصً اٌّمصٛك أْ ِغ  إٌمٛالد ِٓ ٍجك ِب ٌىً إ٠واكٞ فٟ اٌَجت:  ( لٍذ 1

 . ٍؼ١لاْ أٍبِخ رأ١ٌف(  ف١ٙب اٌقلاع ٚوشف ؽىّٙب ٚاٌّوٚح اٌصفب ث١ٓ اٌَّؼٝ

 : ٢7 ص لبي ؽ١ش

 وج١و٠ٓ عج١ٍٓ ِٓ صغ١و عيء ّ٘ب ثً َِزم١ٍٓ عج١ٍٓ ١ٌَب أّٔٙب ٚاٌّوٚح اٌصفب موود اٌزٟ ٚاٌغغواف١ب ٚاٌّؼبعُ ٚاٌٍغخ اٌزبه٠ـ وزت ع١ّغ موود" 

 موود اٌّواعغ ثؼط إْ ؽزٝ ٚاإلٍالَ اٌغب١ٍ٘خ فٟ ٚاٌؼّوح اٌؾظ ثأؽىبَ رؼٍمب ٌّٙب ألْ اٌغجً أعياء ثم١خ ػٓ ٌز١١ّيّ٘ب ثبٌغجً أؽ١بٔب ر١َّزّٙب ٚإْ

 ثّب اوزفبءا ِمٌٛخ ٌىً شوػ كْٚ اٌّؼبٟٔ ٘نٖ موود اٌزٟ اٌّواعغ والَ ثؼط ٍأٍوك ٚا٢ْ عج١ٍٓ ِٓ وج١وربْ صقوربْ ٚاٌّوٚح اٌصفب أْ

 . ثٕف١َّٙب لبئّبْ َِزمالْ عجالْ ّ٘ب ٚاٌّوٚح اٌصفب أْ موو ٚاؽل ِوعغ ٚال ٠ٛعل ال أٔٗ اٌؼٍُ ِغ اٌّملِخ ٘نٖ فٟ أٚظؾزٗ

 عجً ِٓ ؽغو ٚاٌّوٚح ، ٚاٌّوٚح اٌصفب ث١ٓ ِب ٚاٌَّؼٝ...  لج١ٌ أثٟ عجً ِٓ ِورفغ ِىبْ ٚاٌصفب( : 1/7) ٚاٌّّبٌه اٌَّبٌه فٟ االصطقوٞ لبي

 . لؼ١مؼبْ

 أ٘ـ .  ػظ١ُ فؾغو اٌّوٚح ٚأِب...  لج١ٌ أثٟ عجً أصً فٟ ػظ١ُ أىهق فؾغو اٌصفب أِب( : 1/31) األثصبه َِبٌه فٟ اٌؼّوٞ هللا فعً اثٓ ٚلبي

ٔبث١خ ِٚٓ اٌّؤٍف أْ اٌىبرت اٌّنوٛه ٌُ ٠زؾً ثبألِبٔخ اٌؼ١ٍّخ ٚال ثأكة اٌقالف ِغ ِٓ ٠قزٍف ِؼُٙ ػ١ٍّب ثً فبغت اٌّغ١ي٠ٓ ٌٍزٍٛؼخ ثأٌفبظ 

فٟ  ٚغؼٓ فٟ ػٍُّٙ ِٚمبصلُ٘ ِغ أْ ِٓ اٌّغ١ي٠ٓ ٌزٍٛؼخ اٌَّؼٝ اٌؼالِخ اٌّؼٍّٟ ٌٚٗ فٟ مٌه هٍبٌخ وبٍِخ ٚػلك ِٓ أػعبء ١٘ئخ وجبه اٌؼٍّبء

ٚاٌش١ـ اثٓ ١ِٕغ ٚاٌش١ـ ػجلاٌٛ٘بة أثٛ ١ٍٍّبْ ٚاٌش١ـ ٍؼل اٌقضالْ ٚغ١وُ٘ ِّٚٓ أعبى٘ب اٌؼالِخ اثٓ عجو٠ٓ ٌشضوٞ اٌٍّّىخ ُِٕٙ اٌش١ـ ٍؼل ا

 هؽّٗ هللا ٚاٌؼالِخ اٌّؾلس ٚصٟ هللا ػجبً ٚاٌلوزٛه ػ٠ٛل اٌّطوفٟ ٚاٌلوزٛه ػجلاٌٍّه ثٓ ك١٘ش ٚغ١وُ٘ وض١و .

 ٗ فٟ اٌّملِخ :ِٚٓ رٍه اٌؼجبهاد لٌٛ

، فصبهٚا فٙنٖ هٍبٌخ ِقزصوح الزصود ف١ٙب ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّف١لح ٌؼَّٛ إٌبً ٚغٍجخ اٌؼٍُ اٌن٠ٓ ال ٠غلْٚ ٚلزبً ٌّواعؼخ ٚثؾش اٌَّبئً اٌفم١ٙخ

وككٚا ٌؾظخ فٟ ؽىُ رغ١١و شؼبئو ٠أفنْٚ فزبٚاُ٘ ِٓ ثؼط ِشب٠ـ اٌفعبئ١بد اٌن٠ٓ ٠ج١ؾْٛ ِب أثبؽٗ أٚ ؽوِٗ هللا، ٚأِب اٌؼٍّبء اٌؼبٍِْٛ فئُٔٙ ٌُ ٠ز

ثأْ  هللا، ِٚضً ٘نٖ األِٛه ٚاظؾخ ػٕلُ٘ أوضو ِٓ ٚظٛػ اٌشٌّ فٟ هاثؼخ إٌٙبه، ٌٚىٓ اٌنٞ أشىً ػ١ٍُٙ ٘ٛ اكػبء اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ

 عُٙ ٌُٙ. أ٘ـ .اٌزٍٛؼخ ِب رياي ظّٓ اٌصفب ٚاٌّوٚح، ٚاٍزلٌٛا ثجؼط اٌزؾو٠ف ٚاٌقلاع فقلػٛا ػٍّبء ا١ٌٍَّّٓ فبٔقلع ثؼ

 ثأُٔٙ أً٘ فلاع ِّٕٙظ ٚري٠ٚو ٚإثبؽ١خ ِٚصبٌؼ ٚلٍت ٌٍؾمبئك . ٢ـ  ٚٚصفُٙ ص ٢

 : ٌُ ٠ٕمً ػٓ أٞ ػبٌُ عٛاى رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ِّٙب وبْ ِن٘جٗ اٌفمٟٙ ِّٚٙب وبْ ِن٘جٗ االػزمبكٞ ِّٚٙب وبْ فَمٗ أ٘ـ . 7ٚلبي ص 

 ٚغ١وّ٘ب . ٢٩، 15شجٙب . هاعغ ثؾضٗ ص ٠َّٟٚ اٌّغ١ي٠ٓ ٌٍزٍٛؼخ ِج١ؾ١ٓ ٚإثبؽ١١ٓ ٠َّٟٚ ؽغغُٙ 

 ٚغ١و مٌه . 1٥ٚٚصف اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ثأُٔٙ كٌَٛا ٚفلػٛا ثً رؼّلٚا اٌىنة وّب فٟ ثؾضٗ ص 
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جون بالصفا فقابل الصفا بجبل متسع المواضع مرٌدا سكان الجبلٌن وهذا ٌدل على أن وقد قابل الحَ  

الصفا المذكور فً اآلٌة موضع متسع أوسع من عشرٌن مترا ولذلك فقد ذكرت كتب التارٌخ أنه كان علٌه 

ما بناٌات ودور أزٌلت فً أكثر من توسعة وآخرها التوسعة السعودٌة فً عهد الملك سعود رحمه هللا ك

 . ـ إن شاء هللا ـ سٌؤتً بٌانه 

ومن ذلك أٌضا " قول قصً بن كبلب الجد الرابع للرسول صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌمتدح وٌفخر 

 وٌظهر بسط سلطانه على أرض المروة وما جاورها ٌقول :

 رضٌت بها رضٌت ومروتها        معد علمت قد البطحاء لً      

قوله هذا "جبل المروة" وكل امتداداته وما حوله من األرض التً هً "إذ من المعلوم أنه كان ٌعنً ب

محل للرؼبة فً التملك والسكن والسٌادة التً ٌفخر بمثلها مثله، وال ٌقصد بحال من األحوال ذات المروة 

 التً هً الحجر األبٌض، لوجود هذا النوع من الحجر وتوفره فً كل موضع من السهل والجبل.

ٌُفخر بتملكه وال بحٌازته، إذ لٌس فٌه مطمع ألحد وال حاجة له به" رفع وهو على هذا المع نى األخٌر ال 

 . ١األعبلم بؤدلة جواز توسٌع عرض المسعى المشعر الحرام ص 

 أن هللا تعالى جعل الصفا والمروة من شعائره ـ  3

 . ١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ     ژقال تعالى : 

واألعبلم وال تكون إال واضحة بٌنة ظاهرة وال تكون الشعابر أشٌاء صؽٌرة  هً المعالم: والشعابر 

  . بحٌث أنها قد تخفى فً بعض األوقات

  ( :9ٗٔ، 9ٖٔ/ ٖهـ( فً معجم مقاٌٌس اللؽة )9ٖ٘)تـ رحمه هللا ـ قال ابن فارس 

قال فً بٌان  ثمِعْلٍم َوَعلٍَم على على ثبات، واآلخر  الشٌن والعٌن والراء أصبلن معروفان، ٌدل أحدهما

 األصل الثانً :

واألصل قولهم شعرت بالشًء، إذا علمته وفطنت له. ولٌت شعري، أي لٌتنً علمت. قال قوم: أصله من 

الشعرة كالدربة والفطنة، ٌقال شعرت شعرة. قالوا: وسمً الشاعر ألنه ٌفطن لما ال ٌفطن له ؼٌره. قالوا: 

 ة:والدلٌل على ذلك قول عنتر

 توهم بعد الدار عرفت هل أم...  متردم من الشعراء ؼادر هل          

ٌقول: إن الشعراء لم ٌؽادروا شٌبا إال فطنوا له. ومشاعر الحج: مواضع المناسك، سمٌت بذلك ألنها 

ڌ   ڎ  ڎ    ژ معالم الحج. والشعٌرة: واحدة الشعابر، وهً أعبلم الحج وأعماله. قال هللا جل جبلله :

 . اهـ١٘ٔالبقرة:  ژڈ  ڈ  ژژ   

 ( :ٕٕٙ/ ٖ( فً تفسٌره )ٖٓٔوقال الحافظ ابن جرٌر الطبري رحمه هللا  )ت



ٕٕ 
 

وأما قوله :"مْن َشعابر هللا"، فإنه ٌعنً: من معالم هللا التً جعلها تعالى ذكره لعباده َمعلًما وَمشَعًرا 

 . بؤداء ما فرض علٌهم من العمل عندها. اهـ ٌعبدونه عندها، إما بالدعاء، وإما بالذكر، وإما

 ( :9ٔٔ/ ٕٔهـ( فً تاج العروس )ٕ٘ٓٔ)ت ـ رحمه هللا ـ  وقال الزبٌدي

وقال الزجاج فً شعابر هللا: ٌعنً بها جمٌع متعبداته التً أشعرها هللا، أي جعلها أعبلما لنا، وهً كل ما 

م مما تعبد به؛ ألن قولهم: شعرت به: علمته، كان من موقؾ أو مسعى أو ذبح، وإنما قٌل: شعابر لكل عل

 فلهاذا سمٌت األعبلم التً هً متعبدات هللا تعالى شعابر. اهـ

 ( :ٓ٘ٔ/ ٔهـ( فً ؼرٌب الحدٌث )١ٕ٘)ت ـ رحمه هللا ـ  وقال ابراهٌم الحربً

 . الحج: عبلماته ، الواحد: مشعر ، موضع المنسك . اهـ وشعابر

 ( :79ٗ/ ٕهـ( فً النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر )ٙٓٙ)ت  ـ رحمه هللا ـ  وقال ابن األثٌر

وشعابر الحج آثاره وعبلماته، جمع شعٌرة. وقٌل هو كل ما كان من أعماله كالوقوؾ والطواؾ والسعً  

 . هـأ والرمً والذبح وؼٌر ذلك .وقال األزهري: الشعابر: المعالم التً ندب هللا إلٌها وأمر بالقٌام علٌها.

 ( :٘ٔٗ،  ٗٔٗ/ ٗهـ( فً لسان العرب )7ٔٔ)ت  ـ رحمه هللا ـ  قال ابن منظور

: مناسكه وعبلماته وآثاره وأعماله، جمع شعٌرة، وكل ما جعل علما لطاعة هللا عز وجل  الحج بروشعا

كالوقوؾ والطواؾ والسعً والرمً والذبح وؼٌر ذلك ... وإنما قٌل شعابر لكل علم مما تعبد به ألن 

قولهم شعرت به علمته، فلهذا سمٌت األعبلم التً هً متعبدات هللا تعالى شعابر. والمشاعر: مواضع 

 . المناسك. اهـ

 ( :ٖٕ٘هـ( فً الكلٌات )ص: 9ٗٓٔ)ت ـ رحمه هللا ـ   وقال ابو البقاء الحنفً

 . اهـ.]الشعٌرة[ : كل َما جعل علما على َطاَعة َفُهَو شعٌَرة َواْلجمع )َشَعاِبر( 

 ( :97ٔوقال الدكتور سعدي أبو حبٌب فً القاموس الفقهً )ص: 

 . شعابر االسبلم: معالمه الظاهرة ومتعبداته. اهـ

 ومما سبق ٌتبن أن الشعابر معالم ظاهرة بارزة معلومة .: قلت 

 هـ( فً صفة عرض الصفا وامتداده 215ما ذكره المحدث أبو اسحاق الحربً)تـ  4

فً رسالته )رفع األعبلم بؤدلة توسٌع عرض المسعى المشعر الحرام( ص   قال الدكتور عوٌد المطرفً

٘-7 : 

"ذكر أبو إسحاق الحربً فً وصفه لمكة ٌوم أن حج إلٌها فً كتابه )المناسك( جبل الصفا وذكر أن 

امتداده أمام جبل أبً قبٌس:" من طرؾ باب الصفا إلى منعرج الوادي.. وأن طرفاً من جبل أبً قبٌس 

 . تحقٌق حمد الجاسر( 79ٗلؾ جبل الصفا" )كتاب المناسك ألبً إسحاق الحربً ٌتعرج خ

وتعرؾ جبل أبً قٌس الذي ٌحتضن جبل الصفا من خلفه، والصفا أسفل منه من أول منعرجه من ناحٌة 

البطحاء )الساحة الشرقٌة للمسعى الٌوم( إلى منعطفه إلى أجٌاد الصؽٌر )موضع قصر الضٌافة الٌوم( 
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دور التً كانت تجثم على قاعدته، وعلوه وأسفله إلى موضع السعً من الصفا المعروؾ الٌوم تؽطٌه ال

 كما سبق أن ذكرت آنفاً قد أزٌل من موقعه بقصد توسعة المسجد الحرام على مرحلتٌن:

هـ حٌن قُطعت أكتاؾ جبل الصفا، وفتح علٌها شارع لمرور السٌارات ٌصل بٌن 7ٖ٘ٔعام : أوالهما 

 شاشٌة التً لم تبق لها الٌوم عٌن أٌضاً.أجٌاد والق

هـ أزٌل هذا الشارع ، وقطع الجبل من أصله، وفصل موضع الصفا عن الجبل، ٔٓٗٔفً عام : وثانٌها 

وفتح بٌنه وبٌن الجبل األصل طرٌق متسع للمشاة بٌن ما بقً من أصل الجبل، وبٌن جدر الصفا من 

مسجد الحرام، وتٌسٌراً للناس عناء صعود الجبال خارجه الشرقً، تسهٌبلً للحركة والمشً حول ال

 . والهبوط منها فً ذلك الموضع

هـ بٌد أن أصله ٔٓٗٔوبهذا أزٌل ظاهر جبل الصفا من الوجود، ودخل فً ذمة التارٌخ فً هذا العام 

وقاعدته موجودة تحت أرض الشارع المذكور ممتدة إلى منعطفه الشمالً الشرقً المواجه لساحة المسعى 

 شرقٌة تثبت امتداداته قبل نسفه، وفصله عن أصله، وإزالة الظاهر على وجه األرض منه.ال

أن  -التً لم ٌسبق لها نظٌر فً التارٌخ-ومعلوم لكل من رأى باب الصفا قبل التوسعة السعودٌة العظٌمة 

سٌل  باب الصفا الذي عناه أبو إسحاق الحربً كان ٌخرج منه من المسجد الحرام إلى الوادي مسٌل

البطحاء، ثم ٌسار فٌه بعد الخروج منه بانعطاؾ مرتفع نحو الشرق حتى ٌبلقً الطرٌق النازل من منحدر 

 الثنٌة المنكدرة من أعلى الصفا.

ٌُدخل إلى المرتفع من الصفا الذي ٌبدأ الساعون منه سعٌهم.  ومن ثم 

السلم الكهربابً الصاعد إلى وبهذا ٌظهر أن طرؾ جبل الصفا الؽربً الجنوبً كان منقاداً إلى موضع 

 الدور الثانً من المسجد الحرام الذي سبق أن قررت القول فٌه آنفاً.

كما أن قول أبً إسحاق فً تحدٌده لجبل الصفا "إلى منعرج الوادي" ٌنص صراحة على اتساع هذا 

نحو الشمال المقابل للبطحاء )الساحة الشرقٌة  الجبل شماالً إلى منعطفه من واجهته الؽربٌة، إلى منعطفه

للمسعى( وال رٌب أن ما بٌن طرفه الؽربً الجنوبً وطرفه الشمالً عند منعرج الوادي إلى الشرق من 

ناحٌة الشمال تشمله التسمٌة المقصودة بالخطاب فً هذه اآلٌة الكرٌمة، وما شمله االسم العلم للمسمى 

األعمال واألقوال حادثاً فً جمٌعه وله حكمه ووصفه شرعاً وعرفاً،  صح اعتبار ما ٌحدث فً بعضه من

ٌّة السعً من أي موضع مما ٌشمله اسم الصفا لؽة وعرفا  وٌترتب على هذا أن المنطلق )أي الساعً( بن

ٌكون داخبلً فً عموم المراد بالخطاب بهذه اآلٌة الكرٌمة، ساعٌاً بحق وحقٌقة بٌن الصفا والمروة إذا ما 

 ى به سعٌه مما ذكرت إلى مسامٍت له من جبل المروة المقابل له من ناحٌة الشمال.انته

وسوؾ ال ٌكبر علٌك إطبلقهم اسم الصفا على كل هذه المساحة من الصدر الؽربً والجنوبً الؽربً من 

بعض هذا الجبل جببلً آخر وسموه أٌضاً باسم آخر إذا علمت أنهم قد عّدو  اعّدوجبل أبً قبٌس، وال كٌؾ 

أصله وأسفله من ناحٌته الشمالٌة المقبلة على المسجد الحرام وامتداد المسعى شماالً المحاذٌة لموضع مولد 

ب فٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم وآله وسلم )موضع مكتبة مكة الٌوم( جببلَ آخر سموه فاضحاً منذ أن تؽل

مضاض بن عمرو الجرهمً جد نابت ابن إسماعٌل علٌه السبلم ألمه على السمٌع الجرهمً أٌضاً ملك 

قبٌلة قطوراء الجرهمٌة وقتله وافتضح قبٌلته ونساءهم، وأخرجهم من الحرم، وتملك علٌه )أخبار مكة 

حه الجنوبً ( وسوؾ ال ٌكبر علٌك أٌضاً أنهم سموا واجهته وسف9ٕٙ-١ٕٙ/ٕ، ١ٖ-١ٕ/ٔلؤلزرقً 

والشعاب النازلة منه )أي من جبل أبً قبٌس( على المسٌل البلصق به من الجنوب أجٌاد الصؽٌر 



ٕٗ 
 

( وكذلك سموا شقه األعلى المرتبط من الشرق والشمال الشرقً بالجبال المتصلة به 9ٕٓ/ٕ)األزرقً 

 . (9ٕٙ/ٕالخندمة )األزرقً 

ستقلة الذوات مجتزأة من جبل واحد ٌسمى كل منها جببلً فهذه أربعة أسماء لجبال أربعة متفرقة األسماء م

مستقبلً بذاته وصفاته على الحقٌقة، وٌنسب إلٌه ما ٌقع فٌه من أحداث ووقابع، وما ٌخصه من أحكام أو 

 ٌخص المكلفٌن بعمل فٌه.

 : المقصود من ذكر ما سبق من القول

جبل متسع التكوٌن عرٌض االمتدادات من وإنما ذكرت هذا بٌاناً لمجمل ما أردت إٌضاحه من أن الصفا 

جنوبه الؽربً، وشماله المحاذي لبلمتداد الشرقً والؽربً لجبل المروة، ولٌس مقصوراً على الموضع 

الذي حجز الٌوم بالبناء علٌه لبدء الساعٌن منهم سعٌهم كما ٌتبادر لعٌن المشتؽل بؤداء شعٌرة السعً فٌه، 

ٌُعلم أن ما ٌصل بٌن موضعٌن متقابلٌن من هذٌن كما سؤوضحه فً ما ٌلً من بحثً هذ ا إن شاء هللا، ل

 . الجبلٌن مشمول بخطاب ما شرعه هللا تعالى من التطوؾ بهما للحاج والمعتمر. اهـ

 : سعة الوادي الذي كان بٌن الصفا والمروة ـ 5

بٌرا تحفه المحبلت مما ٌإكد ما سبق من سعة الوادي الواقع بٌن الصفا والمروة أنه كان سوقا تجارٌا ك

 التجارٌة من جانبٌه .

 ( :١ٔٔ/ ٖهـ( فً تهذٌب األسماء واللؽات )7ٙٙقال اإلمام النووي رحمه هللا )ت

 وهو ما بٌن الصفا والمروة واد، وهو سوق البلد مبلصق للمسجد الحرام. اهـ سعًمالاعلم: أن 

 ( :7ٙهـ( فً رحلته )ص: ٗٔٙ)ت  وقال ابن جبٌر 

وما بٌن الصفا والمروة مسٌل هو الٌوم سوق حفٌلة بجمٌع الفواكه وؼٌرها من الحبوب وسابر المبٌعات 

الطعامٌة، والساعون ال ٌكادون ٌخلصون من كثرة الزحام، وحوانٌت الباعة ٌمٌنا وشماال، وما للبلدة سوق 

المذكورة وبمقربة تكاد منتظمة سواها اال البزازٌن والعطارٌن، فهم عند باب بنً شٌبة تحت السوق 

 . هـأ تتصل بها.

 (:ٕٕ٘/ ٖوقد أخرج  ابن أبً شٌبة فً مصنفه )

حدثنا أبو خالد األحمر، عن عثمان بن األسود، عن مجاهد، وعطاء قال: رأٌتهما ٌسعٌان من خوخة ابن 

 .« وا منههذا بطن المسٌل األول، ولكن الناس انتقص»عباد إلى زقاق بنً أبً حسٌن، فقلت لمجاهد فقال: 

 إسناده حسن وداللته ظاهرة على المراد . قلت:

أن الجبال تعلو بشكل هرمً فً الؽالب ومن المعلوم أن قاعدة أي جبل أعرض من قمته ولذلك  ـ 6

 فقاعدة الصفا والمروة أوسع من قمتهما .

وهو من أهل مكة وممن شهد على اتساع عرض جبلً  قال الدكتور عبد الملك بن عبد هللا بن دهٌش

 :ٗٔٔالصفا والمروة فً كتابه حدود الصفا والمروة دراسة تارٌخٌة فقهٌة ص 
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كما أن قاعدة الجبل أعرض طبٌعة من قمته، وهً ممتدة فً األرض ٌمٌناً وٌساراً بقدر ٌسمح بإضافة 

بٌس وقد تعرض جبل الصفا إلى كثٌر من التوسعة المقترحة، كما أن جبل الصفا هو منتهى جبل أبً ق

التقطٌع والتهذٌب من الجهة الشرقٌة إلقامة البٌوت والدور، ومن الجهة الؽربٌة بؽرض توسعة المسجد، 

وكان آخر تقطٌع فً جبل الصفا فً أثناء العمارة السعودٌة حٌنما أزٌلت الدور واألبنٌة التً كانت قابمة، 

ل وترك بعض الصخور منه داخل مشعر الصفا كعبلمة على موضع وتمت إزالة أجزاء كبٌرة من الجب

المشعر، فؤصول الجبل ممتدة من الجهة الشرقٌة والشًء نفسه لجبل المروة، فالجزء البسٌط الموجود من 

جبل المروة وضع كعبلمة لهذا المشعر واألصل أن أصول هذا الجبل ممتدة لجبل قعٌقعان ، وقد شهد 

لمحكمة أثبتوا أن جبلً الصفا والمروة ممتدان بؤكثر من واقعهما الحالً، وأن على ذلك شهود كثر فً ا

 .تهذٌبه والقطع منه بل ونسؾ أجزاء كبٌرة تمت على مراحل كان آخرها التوسعة السعودٌة. اهـ 

بع عشرة درجة وكان الراقً علٌه ٌرى رأنه قد كان للصفا درج ٌصعد إلٌه منها عدد  درجاتها أ ـ 7 

 : ع وجود الدور بٌن الصفا وبٌن الكعبة وهذا ٌدل على ارتفاعهالكعبة م

 ( :7٘هـ( فً رحلته )ص: ٗٔٙت ) قال ابن جبٌر

، وهو على ثبلثة أقواس مشّرفة، والدرجة العلٌا متسعة كؤنها مصطبة، وقد ةدرجوللصفا أربعة عشر 

 .هـ. أأحدقت به الدٌار

ـ فً حاشٌته على اإلٌضاح فً مناسك الحج للنووي ( هـ 97ٕتـ رحمه هللا ـ )وقال ابن حجر الهٌتمً 

 : 7ٖٖص رحمه هللا ـ 

... وقد كان هذا قبل أن ٌعلو الوادي ألن الدرج قد كانت كثٌرة وكان الوادي نازال حتى إن الشخص كان 

ٌصعد درجا كثٌرة لٌرى البٌت ، بل قٌل : إن الفرسان كانت تمر فً المسعى والرماح قابمة فبل ٌرى من 

سها ، وأما الٌوم فٌرى من ؼٌر رقً على شًء من الدرج ثم ذكر أن على الصفا ثنتً وسجد إال رإبالم

 عشرة درجة ، وعلى المروة خمس عشرة درجة ، وكان البٌت ٌرى إذا رقى علٌها فحالت األبنٌة . اهـ 

ن ٌكون له امتداد بٌوت بنً مخزوم وؼٌرها وعادة الجبل المرتفع أ  -أي الصفا والكعبة  - " وكانت بٌنهما

من جوانبه مما ٌقطع بامتداده جهة الشرق إلى أكثر من هذه المسافة التً علٌه اآلن " المسعى وحكم 

 . ٔزٌاداته الشرعٌة عبر التارٌخ للدكتور صالح السلطان ص 

 أن المروة مروتان سوداء وبٌضاء وهذا ٌدل على اتساعها ـ 1

بن حرب على ردم الحذاءٌن، فضرب برجله، فقال: سنام عن علقمة بن نضلة، قال: وقؾ أبو سفٌان 

إنً ال أعرؾ حقً من حقه، له  -ٌعنً عتبة بن فرقد السلمً  -األرض، إن لها سناما ٌزعم ابن فرقد 

وتجنً ثنٌة قرٌب من الطابؾ قال: فبلػ  -سواد المروة، ولً بٌاضها، ولً ما بٌن مقامً هذا إلى تجنً 

 عنه، فقال: إن أبا سفٌان لقدٌم الظلم، لٌس ألحد حق إال ما أحاطت علٌه ذلك عمر بن الخطاب رضً هللا

( من طرٌق عبدالرحمن بن الحسن بن القاسم بن ٗٙٔ/ ٕجدرانه " أخرجه األزرقً فً أخبار مكة )

 بن نضلة به . عن أبٌه عن علقمة عقبة األزرقً

داء ووصل إلٌه عرضها من ناحٌتها وأن المقصود بسواد المروة هو ما امتدت إلٌه مساحة المروة السو

الؽربٌة المواجهة لباب الفتح وبٌاضها ما امتدت إلٌه عرض جبلها من ناحٌته الشرقٌة مما ٌلً دار أبً 
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سفٌان الذي ٌقع مكانه الٌوم عن ٌسار النازل من المدعى إلى الساحة الشرقٌة من المروة وهذا ٌدل على 

 اتساع مسمى المروة شرقا وؼربا .

: بؤن هذا األثر ضعٌؾ لجهالة عبدالرحمن بن حسن وأبٌه ولضعؾ علقمة بن نضلة فقد ترجم له ونوقش 

 الحافظ فً التقرٌب بمقبول ، والنقطاعه بٌن علقمة وبٌن عمر وأبً سفٌان رضً هللا عنهما . 

 :داللة الحس والعقل على سعة الجبال ذات األهمٌة ـ  9

عضو هٌبة كبار العلماء فً المملكة فً رسالته مرجحات توسعة  سلٌمان بن منٌع عبدهللا بن قال العبلمة

 : ٘المسعى ص 

"من الجانب العقلً والحسً لٌس فً الجبال ذات األهمٌة واالعتبار جبل عرضه ال ٌتجاوز عشرٌن مترا 

 فهل ٌعقل أن ٌكون عرض جبل الصفا وعرض جبل المروة أقل من عشرٌن مترا ?

 ه أقل من عشرٌن مترا فهل ٌلزم أن ٌكون عرض الثانً مثله ? " اهـعرض –فرضا  -وإذا كان أحدهما 

مناقشة بعض المانعٌن من التوسعة للدلٌل السابق اجماال الذي هو : أن جبلً الصفا والمروة عرٌضان 

 وممتدان والجواب عنه

مناقشة بعد كل ما سبق ذكره من األدلة على امتداد عرض جبلً الصفا والمروة وقفت على : أقول 

مجملة للدلٌل السابق من قبل الدكتور جابر الحوسنً فً كتابه المباحث المفٌدة فً تحدٌد عرض المسعى 

) وتوسعته الجدٌدة
ٔ

)  . 

 ة الثالثة للمجوزٌن لتوسعة الملك عبدهللا رحمه هللا :هقال الدكتور عفا هللا عنا وعنه عما سماه الشب 

وجبل المروة فً الجانب الشرقً منهما إلى أبعد بكثٌر مما كان  الثالثة : امتداد عرض كل من جبل الصفا

 . ٌٖٗشاهده الناس فً اآلونة األخٌرة. اهـ ص 

 ها فقال :دثم شرع فً تفنٌ

 . اهـ. وأما الشبهة الثالثة ، فهً مجرد زعم عار عن الدلٌل 

 أقول مستعٌنا باهلل :

ما سٌؤتً من كبلم العلماء الراسخٌن وشهادات ـ وفقنا هللا وإٌاه لهداه ـ ٌكفً فً رد كبلم الدكتور 

 المإرخٌن وما سٌؤتً أٌضا من مناقشات له ولؽٌره ممن ٌشاركه فً الرأي .

 :ـ عفا هللا عنا وعنه ـ ثم قال الدكتور 

                                                           

 ( وزبة اٌلوزٛه اٌؾٍٕٟٛ ٚوزبة اٌلوزٛه صبٌؼ ٍٕلٞ اٌنٞ ثؼٕٛاْ : وٍّخ ؽك فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ .ّ٘ب ألٜٛ أثؾبس اٌّبٔؼ١ٓ اٌزٟ ٚلفذ ػ١ٍٙب 1

 ٌىزبةِغ وضوح ِب ٚلفذ ػ١ٍٗ . ٚلل اٍزٛػت اٌلوزٛهاْ اٌىض١و ِٓ ؽغظ اٌّغٛى٠ٓ ٌٍزٍٛؼخ ٚٔبلشب٘ب فأعجذ ػّٕٙب ثّب هأ٠زٗ اٌؾك وّب ٍزواٖ فٟ ا

 َِزم١ُ. صواغٚعٛاثٟ ػ١ٍّٙب عٛاة ػّٓ شبهوّٙب ف١ّب لبال ٚهللا ٠ٙلٞ ِٓ ٠شبء إٌٝ 

ِغ أٟٔ ٚلفذ ػٍٝ ثؾش اٌلوزٛه اٌؾٍٕٟٛ ثؼل فواغٟ ِٓ اإلعبثخ ػٍٝ والَ اٌلوزٛه إٌَلٞ فٕمٍذ اٌوكٚك ٚعؼٍزٙب فٟ ِٛاظؼٙب كْٚ كِظ ٚلل 

 ٚهللا اٌَّزؼبْ . ٠ىْٛ فٟ ثؼعٙب رىواه ٌٚىٕٟ ٌُ أٔشػ ٌٍلِظ ِٚب رىوه رموه
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من المعلوم الذي ال ٌمكن أن ٌكون فٌه نزاع أن اسم كل من الصفا والمروة علم شخص لمكان معٌن ، 

مسماه وٌشخصه فً الخارج تشخٌصا ٌمنع من دخول ؼٌر ذلك المشخص فً وأن علم الشخص ٌعٌن 

 . ١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ     ژ الخارج تحت مدلول هذا العلم ، و أن هللا عز وجل قال :

ومعنى ذلك أن الحقٌقة المعبر عنها بالعلم الشخصً لكل من الصفا والمروة هً التً وصفت فً هذه 

شعابر هللا ، وعلٌه فبل ٌمكن أن ٌدخل فً هذا الوصؾ أي شًء آخر لتعٌٌن مسمى كل من اآلٌة بؤنها من 

الصفا و المروة بعلمه الشخصً ، وقد مر بك أن العلماء الموثوق برواٌتهم كابن جبٌر والبلوي وابن 

بطوطة حددوا سعة كل من الصفا والمروة تحدٌدا خبلصته أن عرض كل منهما من جهة المشرق إلى 

 . اهـ مترا .ٙٔؽرب ال ٌتجاوز نحو الم

 أقول وباهلل التوفٌق الجواب من ثالثة وجوه :

األول : أن المجوزٌن للزٌادة ٌسلمون بهذا الدلٌل وٌقولون به وهذا ٌعده علماء األصول من القوادح فً 

ح أن ٌكون االستدالل ألن التسلٌم بدلٌل المخالؾ مع بقاء النزاع ٌعنً أن ما استدل به المخالؾ ال ٌصل

ً أن السعً ال ٌكون إال بٌن فألن الطرفٌن لٌسا مختلفٌن دلٌبل فً محل النزاع وبالتالً ٌسقط ذلك الدلٌل  

الصفا والمروة وإنما اختلفوا فً تلك الزٌادة هل هً داخلة فٌما بٌن الصفا والمروة أم خارجة عن تلك 

 البٌنٌة . 

رٌن مترا هذا هو محل النزاع فكٌؾ ٌصح أن ٌكون دلٌبل الثانً : قولهم : ألن عرضهما ال ٌتجاوز العش

 أو تعلٌبل .

الثالث : أن للمجٌزٌن أدلة كثٌرة تدل على أن الزٌادة المتنازع فٌها لم تخرج عن عرض المسعى المعتبر 

 فٌه البٌنٌة بٌن جبلً الصفا والمروة .

 ثم قال الدكتور :

 فاتضحت بهذا ثبلثة أمور:

ٌصح شرعا إال بٌن الصفا والمروة الموصوفتٌن فً اآلٌة بؤنهما من شعابر هللا . أحدها : أن السعً ال 

وٌترتب على هذا لزوم أن ٌبقً الساعً فً ذهابه من الصفا إلى المروة وفً عودته من المروة إلى 

مترا وبٌن مسمً جبل المروة  ٙٔالصفا بٌن مسمى جبل الصفا الذي ال تتجاوز سعته شرقا وؼربا نحو 

 ٕٗال تتجاوز سعته مثل ذلك .اهـ ص الذي 

 فأقول مستعٌنا باهلل :

أوال : قوله : ال ٌصح السعً إال بٌن الصفا والمروة الموصوفٌن باآلٌة بؤنهما من شعابر هللا فهذا ٌسلم به 

 المجٌزون وال ٌنازعون فٌه .

مروة وفً عودته من ثانٌا : قوله : وٌترتب على هذا لزوم أن ٌبقً الساعً فً ذهابه من الصفا إلى ال

مترا وبٌن مسمً  ٙٔالمروة إلى الصفا بٌن مسمى جبل الصفا الذي ال تتجاوز سعته شرقا وؼربا نحو 

 .ٕٗاهـ ص جبل المروة الذي ال تتجاوز سعته مثل ذلك 

 ( فٌحذؾ من النسخة التً فً مكتب الصؾ ) هنا كبلم محذوؾ
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 والجواب وباهلل التوفٌق من وجوه :

 على شفا جرؾ هار .بق وقد عرفت ما فٌه فالدكتور بنى ٌترتب على هذا أي على ما سأوال : قوله : 

ثانٌا : حصر الدكتور عرض ما بٌن الجبلٌن بستة عشر مترا ولٌس له على ذلك برهان إال كبلم األزرقً 

لسعً  الذي لم ٌدع هو نفسه أنه ذرع جمٌع ما بٌن جبلً الصفا والمروة وإنما ذرع المكان الذي كان محبل

 الناس فً زمنه .

ثالثا :  ال أدري مع كل هذا الحصر والتشدٌد كٌؾ جوز الدكتور التوسعة السعودٌة األولى مع أن 

 مقدارها ٌزٌد على ما ذكره بؤربعة أمتار فقد قال ما نصه :

وإن أوسع زٌادة فً عرض المسعى من جهة الشرق إلى الؽرب ٌمكن أن ٌلتمس لها وجه مراعاة لقول 

ل من العلماء أن خروج الساعً عن أرض المسعى خروجا خفٌفا مؽتفر هً الزٌادة التً حصلت من قا

 . اهـ.متًرا تقرٌبا  ٕٓهـ، وصار بها عرض المسعى 7ٖ٘ٔسنة 

رابعا : جعل الدكتور مبرر الزٌادة السعودٌة التً قدرها أربعة أمتار هو مراعاة قول من قال من العلماء 

لمسعى خروجا خفٌفا مؽتفر وال أدري فً أي كتاب ذكر هذا الخروج إن خروج الساعً عن أرض ا

 !! أذرع  ثمانٌةؾ بؤربعة أمتار أي ما ٌعادل الخفٌؾ ، وال من العالم الذي قدر ذلك الخروج الخفٌ

 أحرام على ببلبله الدوح     حبلل للطٌر من كل جنس ?!             

ٌعد زٌادة ثبلثة أذرع على ما قدره األزرقً فضبل عن وهناك ما هو أعجب وأؼرب وهو أن الدكتور ال 

أربعة من الخروج الخفٌؾ بل من الخروج الثقٌل المبطل للسعً جملة وتفصٌبل فقد قال فً آخر بحثه ص 

 ما نصه : ٙ٘

أما عرض المسعى ، فصرحت رواٌة األزرقً أنه من جهة البٌت إلى دار العباس ، وهو خمسة وثبلثون 

، فبل ٌصح سعً من سعى خارج مقدار هذا العرض بؤكثر من ذراعٌن أو نحوه ؛  ذراعاً ونصؾ ذراع

لكونه ؼٌر ٌسٌر ، و ألن منسك السعً توقٌفً ال مجال لبلجتهاد والرأي فً تحدٌد محله ال تضٌٌقا وال 

 .توسعة اهـ 

 . ١ٕالنساء:  ژ  ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ     ڇ    ڇ   ژ : وصدق هللا إذ ٌقول 

أن  من أٌن لهملكل خٌر ـ حفظهم هللا جمٌعا ووفقنا وإٌاهم ـ ا : أقول للدكتور ولجمٌع المانعٌن خامسً 

ٌساوي عرض المروة تماما إذ جعلوا عرض الكل عشرٌن مترا مع أن العادة أن الجبال ال  الصفا عرض

 وه ?ٌتساوى عرضها مساواة تامة ? نرٌد أن نعلم من أٌن أخذوا ذلك ? وعلى أي شًء بن

مع أن كبلم المإرخٌن الذي ٌلزمون به الناس قد جاء ببٌان الفرق بٌن عرض الصفا والمروة وأنهما ؼٌر 

 . وال ٌمر علٌه مرور الكرام صؾ طالب للحق ٌقؾ وقفة تؤمل طوٌلةمتساوٌٌن وهذا ٌجعل كل من

عشرٌن لكان عرض الصفا والمروة أقل من وإلٌك بعض ما قرره المإرخون فً ذلك ولو ألزمناهم به 

بكثٌر فمن أٌن جاإوا بالزٌادة الكثٌرة وكٌؾ ساغ لهم مخالفة المإرخٌن والمنقول وراثة عن أجٌال  امتر

 المسلمٌن   ?!
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 ودونك ما قال المؤرخون : 

 –: وعرض فتحة األزج  (١ٔٔ/ٖ) فً تهذٌب األسماء واللؽات(7ٙٙقال اإلمام النووي رحمه هللا )ت 

الذي على الصفا نحو خمسٌن قدماً... والمروة علٌها أزج كإٌوان وعرض ما تحت األزج نحو أربعٌن 

 قدماً . اهـ

 . المراد باألزج العقد الذي على الصفا والمروة: قلت 

ي خمسة عشر مترا أ سنتٌمترسٌن ٌساوي ألفا وخمس مبة والقدم تساوي ثبلثٌن سنتٌمترا مضروبا فً خم

 د الصفا عند اإلمام النووي خمسة عشر مترا .فٌكون عرض عقو

 سنتٌمترتٌمترا ٌساوي ألفا ومبتً وأما عرض عقد المروة عنده فهو أربعون قدما مضروبا فً ثبلثٌن سن

 وٌساوي اثنً عشر مترا .

: وللصفا أربعة عشر درجاً وهو على ثبلثة أقواس 7ٙ-7٘( فً رحلته ص 7ٖ9وقال ابن جبٌر )ت

دراج أٌار وفً سعته سبع عشرة خطوة... ولٌا متسعة كؤنها مصطبة وقد أحدقت به الدمشرفة والدرجة الع

 . المروة خمسة وهً بقوس واحد كبٌر وسعتها سعة الصفا سبع عشرة خطوة .اهـ

 وابن جبٌر 

م أن ابن جبٌر ألؾ كتاباً سماه : ومعلو ٕٙكما قال الدكتور جابر الحوسنً فً المباحث المفٌدة ص 

اعتبار الناسك فً ذكر اآلثار الكرٌمة والمناسك ( عرؾ بعد ذلك برحلة ابن جبٌر،  فابن جبٌر رسالة )

 وقؾ بنفسه على سعة الصفا ولم ٌقلد فٌه من تقدم علٌه.

 وقام بحساب الخطوة بالقدم والقدم بالسنتٌمتر حٌث قال : نةإالموالدكتور الحوسنً قد كفانا 

 ري :الخطوة وما ٌقابلها فً النظام المت

قال البلوي : " والخطوة ثبلثة أقدام " ، والخطوة هً خطوة اآلدمً ذي الخلقة المعتدلة المعتادة فً أكثر 

اآلدمٌٌن ال القصٌر وال الضخم العظٌم ذي الجثة والخطوة الواسعة ، فٌكون مقدار الخطوة التً استعملها 

م ، والقدم األخرى وراءها ، وبٌنهما مقدار ابن جبٌر والبلوي وابن بطوطة ثبلثة أقدام بوضع قدم فً األما

 قدم مماثلة لهما ، وٌصح أن تكون المعادلة على هذا النحو: 

 سنتمتر . 9ٓأقدام =  ٖ× سنتمتر  ٖٓالقدم = 

سنتمتر ، وٌطلق على الخطوة ٌارد بالنظام  ٓٓٔسنتمتر ، والمتر فٌه  9ٓفتكون الخطوة بمقدار 

ٌُتحصل على المقدار  9ٓالسبع عشرة خطوة مضروبة فً التقدٌري الحدٌث ، وعلٌه تكون  سنتمتر ل

 المتري فتكون المعادلة على هذا النحو :

) خمسة عشر مترا وثبلثٌن سنتٌمتر ( أي  ٘ٔ، ٖٓ( =  ٖٓ٘ٔ)  سنتمتر ، ٖٓ٘ٔ= 7ٔ× سنتمتر  9ٓ

با  اهـ ص أن سعة الصفا والمروة بحسب قٌاس ابن جبٌر ومن وافقه خمسة عشر مترا ونصؾ متر تقرٌ

ٖٓ -ٖٔ . 

 ( :9ٖٗ/ ٔوقال المإرخ المكً أبو الطٌب الفاسً فً كتابه شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام )
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 . هـ.أوذرع عقود الصفا الثبلثة: أحد وعشرون ذراعا إال ثمن ذراع بالحدٌد 

،  ٕ ×ذراعا ٕٔرب تسعة أمتار وثلثً المتر تقرٌبا وذلك حاصل ضرب هذا ٌساوي ما ٌقاو : قلت

سم  7ٓتسعة أمتار و9، 7ٓ=  ٓٓٔسم ثم نقسمه على 97ٓ، ٕ)مقدار الذراع بوحدة السنتٌمتر( فٌنتج ٙٗ

 .   تقرٌبا

 : ( فً ذرع عقد المروةٕٔٗ/ ٔوقال رحمه هللا )

 .واتساع هذا العقد ستة عشر ذراعا بذراع الحدٌد المصري. اهـ

  وذلك حاصل ضرب  :، سبعة أمتار وثلث المتر وشٌبا  أي ما ٌساوي: قلت 

 تقرٌبا متر 7، 9ٕٖ=  ٓٓٔثم نقسمها على  7ٖ9، ٕ=  ٙٗ،ٕ × ٙٔ

( فً ٖٕ٘ٔالذي كان أمٌراً لمحمل الحج المصري عدة مرات )تـ رحمه هللا ـ وقال إبراهٌم رفعت باشا 

 : (ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔمرآة الحرمٌن )

بالمصلى طوله ستة أمتار وعرضه الصفا أصل جبل أبً قبٌس جنوبً المسجد الحرام وهو مكان شبٌه 

 . ثبلثة. اهـ

( متر وعرضه ٘ٓٗوقال فً المصدر السابق : والشارع الذي بٌن الصفا والمروة وهو المسعى طوله )

 . عشرة أمتار وتارة اثنا عشر متراً . اهـ

 بعد أن ٖٖٓ( فً كتابه تارٌخ عمارة المسجد الحرام ص ٖٙ٘ٔ)تـ رحمه هللا ـ  ةقال حسٌن باسبلم 

وعرض أصل ... :  ذكر أنه قام بنفسه بذرع الصفا والمروة وما بٌنهما بعد رصؾ الملك عبد العزٌز

 . اهـ أمتار.7متراً، وعند المروة عقد كبٌرة سعته  ٕٔالصفا التً علٌها الثبلثة العقود 

ل ( وعرض أصٖٖٓ/٘هـ(فً كتابه التارٌخ القوٌم )ٓٓٗٔ)تـ رحمه هللا ـ وقال محمد طاهر الكردي 

 . اهـ الصفا التً علٌها الثبلثة العقود اثنا عشر متراً ... وعند المروة عقد كبٌر سعته سبعة أمتار .

 أقول وباهلل التوفٌق : المتأمل فٌما سبق ٌالحظ أمرٌن :

 اختبلؾ المإرخٌن فً التقدٌر خبلفا لما تجد من تهوٌل البعض حٌن ٌذكر اتفاق المإرخٌن . أ ـ

أنهم ؼاٌروا بٌن عرض الصفا وعرض المروة فجعلوا  المإرخٌن السابقٌن ألجله وهو ما سٌق كبلمـ  ب

عرض المروة أقل وهذا ظاهر فً كبلم اإلمام النووي والمإرخ المكً أبً الطٌب الفاسً والمإرخ المكً 

وإبراهٌم رفعت باشا على اختبلؾ بٌنهم إال ، سبلمة هر الكردي والمإرخ المكً حسٌن بامحمد بن طا

 . جمٌعا جعلوا عرض المروة أقل من الصفا إال ابن جبٌر فقد جعل عرضهما متساوٌاأنهم 

كٌؾ الجمع بٌن كبلم هإالء وكبلم األزرقً الذي ذرع بنفسه عرض المسعى فكان خمسة : فإن قال قابل 

 وثبلثٌن ذراعا ونصفا ?

ج من مؤزق الجواب القول والجواب أن نقول : نرٌد إجابة شافٌة عن ذلك من المانعٌن ولن ٌسعفهم للخرو

 باختبلؾ المقاٌٌس عند الذارعٌن فاالختبلؾ لٌس ٌسٌرا لٌؽتفر ، ولٌس عندي جواب أعٌنهم به إال أن ٌقال

 : 
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تقدٌر األزرقً والفاكهً ومن قاربهما كؤبً إسحاق الحربً المعاصر لهما الذي قدر عرض المسعى 

الفاكهً بثبلثة أذرع  كان لعرض بطن الوادي باثنٌن وثبلثٌن ذراعا أي أنه أقل من ذرع األزرقً و

كان لعرض الصفا والمروة الذي سلم من  –على ما بٌن تقدٌرهم من اختبلؾ  –وتقدٌر من ذكروا سابقا 

ال ٌسلم به المانعون وال أظنهم والحال ما ذكر ٌجدون جوابا مقنعا أحسن  البناء علً متنه وأكتافه وهذا ما

 إلٌه المرجع والمآب .منه  وهللا الموفق للصواب و

االستدالل بنتائج األبحاث والحفرٌات الجٌولوجٌة على أن للصفا والمروة امتدادا فً باطن األرض ـ  ٔٔ

 مما ٌؤكد سعة عرضهما

أن للصفا والمروة امتداداً فً باطن  ت التً قامت بها جهات فنٌة متخصصةفقد أثبتت تلك الحفرٌا 

لتً تحت األرض وبٌن حجارة الصفا والمروة  وبناًء علٌه فٌجوز األرض؛ ووجد التماثل بٌن الصخور ا

السعً فً التوسعة لكون الساعً قد سعى بٌن الصفا والمروة فً القدر المدفون تحت األرض الذي أزٌل 

 .ما كان منه بادٌا فوق األرض عند القٌام بمشارٌع التوسعة 

 وإلٌك توصٌات: الدراسة الجٌولوجٌة: 

حة الجٌولوجٌة السعودٌة خرٌطة جٌولوجٌة لمنطقة المسعى تم إعدادها قبل عشرٌن "قدمت هٌبة المسا

 –عاماً موضحاً علٌها االمتدادات السطحٌة لجبلً الصفا والمروة قبل مشروع التوسعة السعودٌة األولى 

 حٌث أثبتت: –مرفق نسخة الخرٌطة 

سطحٌاً بالناحٌة الشرقٌة مسامتاً للمشعر أن جبل الصفا لسان من جبل أبً قبٌس، وأن لدٌه امتداداً أ ـ 

 متراً.ٖٓبما ٌقارب 

 متراً. ٖٔأن جبل المروة ٌمتد امتداداً سطحٌاً مسامتاً للمشعر الحالً بما ٌقارب ب ـ 

 وقد أرفقت فً تقرٌرها الخرابط المتنوعة تحت العناوٌن التالٌة:

وال تزال العقود فً مكانها بعد إزالة  رقمألصورة توضح االمتداد الطبٌعً لجبل الصفا باتجاه دار ا

 المبانً.

 صورة أخرى لنفس المنطقة بعد بدء عملٌات إزالة المبانً فً السبعٌنات الهجرٌة.

 مواقع الحفر لجسات الصخور فً المنطقة الممتدة شرق جبل المروة.

مة ال رخصة توسعة المسعى عزٌ هـ. 7ٖٖٔخارطة تبٌن االمتداد الشرقً لمحلة المروة قبل هدمٌات 

 . ١ٗ- 7ٗللدكتور عبدالوهاب أبو سلٌمان عضو هٌبة كبار العلماء ص 

 : (9ٕ٘/٘وقال العبلمة المحقق جعفر السبحانً فً كتابه  الحج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء )

أكدت الدراسات التارٌخٌة والجؽرافٌة والجٌولوجٌة التً قامت بها اللجان المشرفة على توسعة المسعى 

متراً من الناحٌة الشرقٌة، وهذا ما ثبت بعد  ٕ٘هناك امتداداً سطحٌاً لجبل المروة بما ال ٌقل ٌقٌناً عن أن 

دراسة عٌنات الصخور التً أخذت من الناحٌة الشرقٌة لجبل المروة والتً ظهرت مشابهتها لصخور 

 .ٙٙتوسعة المسعى عزٌمة ال رخصة ص  اهـ  المروة .
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 ا الدلٌل بما ٌلً :وقد ناقش بعض المانعٌن هذ

 ژ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ژ  "إن المعتبر فً مسمٌات الجبال ما كان بارزا فوق األرض لقوله تعالى 

ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ژ  ٚلٌٛٗ 12فصٍذ:  ژۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ژ  ٚلٌٛٗ 1٥اٌغبش١خ: 

بها بال ٌراد ومسمٌات الج 7ٓٔ - ٘ٓٔطه:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

فً ذلك قممها وسفوحها فمن جلس على أرض مستوٌة قرٌبة من الجبل ال ٌقال :  كل ما كان بارزا سواء

)إنه جالس على الجبل ولو كانت جذور الجبل ممتدة تحت هذه األرض المستوٌة"
ٔ

) . 

ألرض شرقاً وأنه "ٌكفً فً رد هذا الكبلم المتكلؾ أن ٌقال: إذا ثبت أن للصفا والمروة امتداداً فً باطن ا

شماالً وجنوباً؛ وباتفاق ال ٌصح أن ٌقال بؤنه ٌجوز أن ٌنتقص الساعً  –أٌضاً  –وؼرباً؛ فإن لهما امتداداً 

من المسافة التً بٌن الصفا والمروة بحجة أن ثمة امتداداً للصفا فً باطن األرض من جهة الشمال، 

 والمروة فً القدر المدفون تحت األرض. وامتداداً للمروة من جهة الجنوب؛ فٌكون ساعٌاً بٌن الصفا

)فظهر بهذا ضعؾ هذا االستدالل"
ٕ

) . 

ألن " الصفا والمروة مشعران بارزان ٌصعد علٌهما فبل حاجة إلى االستعانة بالجٌولوجٌٌن وال إلى 

)التنقٌب تحت األرض كما ٌنقب عن المعادن والبترول فهذا من التكلؾ الذي ما أنزل هللا به من سلطان"
ٖ

)  

 وإلٌك أٌها القارئ الكرٌم اإلجابة عن هذه المناقشة :

 أما قولهم : المعتبر فً مسمٌات الجبال ... تحت هذه األرض المستوٌة .

 فالجواب وباهلل التوفٌق والسداد وعلٌه التوكل واالعتماد من وجوه :

والمروة فً التوسعة  األول : إنما احتٌج إلى تلك الحفرٌات بسبب إزالة ما كان باقٌا من ظاهر الصفا

السعودٌة فً عهد الملك سعود وما بعدها وقال من قال إنه قد تم استٌعاب جمٌع عرض ما بٌن الصفا 

والمروة فعمد المجٌزون إلى اثبات ما ٌدل على أن عرض المسعى ال ٌزال فٌه بقٌة ٌمكن االستفادة منها 

نهم فجمعوا كبلم العلماء وشهادات الشهود فً التوسعة تٌسٌرا على الحجاج والمعتمرٌن ودفعا للضرر ع

 من المإرخٌن وؼٌرهم  وجعلوا من الشواهد والقرابن المإٌدة لؤلدلة هذه االختبارات الجٌولوجٌة .

نهم  العبلمة الشنقٌطً ال مالثانً : ألٌس المانعون ٌجٌزون السعً فً األدوار العلوٌة مع أن من العلماء و

المانعون لجواز السعً فً األدوار العلوٌة بؤن الهواء ٌتبع القرار فلماذا لم ٌرون جواز ذلك وٌستدل 

ٌما زاد علٌه ،فالجواب أن ٌلتفتوا هنا للقرار ? فإن قالوا المراد بالقرار الذي ال ٌزال فً حدود العرض ال ف

والمروة وهذا ن ٌرون بما أوردوه من أدلة أن تلك الزٌادة ال تزال فً حدود عرض ما بٌن الصفا المجٌزٌ

 هو محل النزاع ، والقول فً مسابل الخبلؾ قول من ٌدلً بالحجة .

                                                           

 ، ٚؽىُ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ٚاٌَؼٟ ف١ٙب ٌفع١ٍخ اٌش١ـ ػجل اٌوؽّٓ اٌجوان. 3 -٢( وٍّخ أفوٜ فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ٌٍؼالِخ ػجل اٌّؾَٓ اٌؼجبك ص1

 . 31( وٍّخ ؽك فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ص ٢

 هك اٌؼالِخ اٌفٛىاْ ػٍٝ اٌش١ـ اٌؼج١ىبْ . (3
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الثالث: إذا كان المعتبر فً الجبال ما ظهر منها على وجه األرض ال بما ؼاب منها تحت األرض فنسؤل 

 المانعٌن : 

 لمسعى الذي هو بٌن أصلً الصفا والمروة لكنه تحت األرض  ? فً قبو اما حكم السعً 

فإن قالوا : كبلمنا  فإن أجازوا ذلك فقد اعتبروا ما ؼاب من ذٌنك الجبلٌن تحت األرض وخالفوا قولهم ،

إنما هو على الجذور التً تمتد شرقا وؼربا ال على الجذور المساوٌة للظاهر من الجبلٌن ،قٌل لهم ذلك 

هرا من الجبلٌن وهللا هو محل النزاع والمجٌزون ٌقولون هذه هً أصول ما تمت إزالته مما كان ظا

 الموفق . 

 وأما قولهم : وٌكفً فً رد هذا الكبلم المتكلؾ ... فظهر بهذا ضعؾ هذا االستدالل .

 فالجواب وباهلل التوفٌق : إضافة إلى ما سبق أن محل النزاع لٌس طول المسعى وإنما هو عرضه .

حاجة إلى االستعانة بالجٌولوجٌٌن وال وأما قولهم : إن الصفا والمروة مشعران بارزان ٌصعد علٌهما فبل 

إلى التنقٌب تحت األرض كما ٌنقب عن المعادن والبترول فهذا من التكلؾ الذي ما أنزل هللا به من 

 سلطان.

 فالجواب من وجهٌن :

األول : لو كان الصفا والمروة ال ٌزاالن الٌوم بارزٌن ظاهرٌن تامٌن طوال وعرضا ٌصعد علٌهما لما 

بحاث واالختبارات الجٌولوجٌة وإنما المتبقً الٌوم من الصفا والمروة للعٌان أجزاء ٌسٌرة احتٌج الى األ

داخل المسعى حتى تذكرت وأنا أكتب هذا قول الحافظ الذهبً فً تذكرة الحفاظ  رادا  هلقلٌوصخرات 

ال فً كتاب على من زعم وجود أبمة الحدٌث بٌن أظهرهم بارزٌن للعٌان : أٌن هم ?! كدت أن ال أراهم إ

 أو تحت تراب.

ولذلك فقد احتٌج لتدعٌم شهادة من شاهد الصفا والمروة قبل ازالتهما من الشهود الذٌن دونت المحكمة  

بها فً أبحاثهم وفتاواهم مع الشهادات التارٌخٌة إلى هذه  اشهادتهم ومن لم تدون شهاداتهم ممن أدلو

 األبحاث .

األدلة والشواهد والقرابن فً أمر عظٌم كهذا بل ٌتعٌن ذلك ال  الثانً : ال مانع من جمع أكبر قدر من

سٌما مع ما حدث من خبلؾ بلػ مبلػ اللٌل والنهار وسارت به الركبان إلى مختلؾ األقطار واألمصار 

 صابر واألبصار.بوتحٌر فٌه كثٌر من أولً ال

العلماء للتحقق من عرض  منالثالث : أن اللجنة العلمٌة التً شكلها سماحة الشٌخ محمد بن ابراهٌم 

بان التوسعة السعودٌة األولى قد استصحبوا معهم عند المعاٌنة مهندسا فنٌا كما هو مدون فً المسعى إ

 قرارات تلك اللجنة فكان عملهم مبرورا وسعٌهم مشكورا . 

: الشهادات التارٌخٌة على سعة عرض الصفا والمروة وأن  الدلٌل الثانً من أدلة المجوزٌن للتوسعة

  حدقت بهما مما ٌدل على سعة عرضهما وأنه أوسع من عشرٌن متراوأالبٌوت والدور قد بنٌت علٌهما 

 :هـ( 321)ت  شهادة ابن عبدربه صاحب العقد الفرٌد

 ( ٌحكً ما شاهده بنفسه :١ٕٙ/ 7فً العقد الفرٌد ) - رحمه هللا -قال 
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الصفا فً أصل جبل أبً قبٌس، قد أحدق به البناء إال من الوجه الذي ٌرقى إلٌها منه، والرقً إلٌها ثم  

 على ثبلث درج مبنٌة بالصخر، والواقؾ على الصفا مستقبل الجوؾ ٌنظر إلى البٌت من باب الصفا.

ا إال من وجه والمروة بشرقً المسجد، وهً من الصفا بٌن المشرق والمؽرب، قد أحدق بها البناء أٌض

المصعد إلٌها، وهو من أعلى القصور، بٌنها وبٌن المسجد الحرام الزقاق الضٌق، فالواقؾ على المروة 

مستقبل البٌت تجاه الفرجة ٌرى المٌزاب وما اتصل به من البٌت، وبٌن الصفا والمروة شبٌه بما بٌن باب 

ٌرٌد المروة سلك فً الشارع وهو بطن السقاٌة والمسجد الجامع، والساعً بٌنهما إذا هبط من الصفا 

 . الوادي، عن ٌمٌنه القصور، وعن ٌساره المسجد ...الخ . اهـ

 تقرٌبا كما فً أعالم الزركلً  275وقد كانت وفاته سنة  : 1شهادة عرام بن أصبػ السلمً

 (:7ٖٔ/٘) دانلالبهـ( فً معجم ٕٙٙ)ت  ـ رحمه هللا ـ قال ٌاقوت الحموي 

ومن جبال مكة المروة جبل مابل إلى الحمرة، أخبرنً أبو الربٌع  -هو ابن أصبػ السلمً –وقال عّرام 

سلٌمان بن عبد هللا المكً المحدث أن منزله فً رأس المروة وأنها أكمة لطٌفة فً وسط مكة تحٌط بها 

 . اهـ وعلٌها دور أهل مكة ومنازلهم، قال: وهً فً جانب مكة الذي ٌلً قعٌقعان.

 قلت : إذا كانت المروة تحٌط بها وعلٌها دور أهل مكة فهل ٌعقل أن ال ٌتجاوز عرضها عشرٌن مترا?!

 :هـ( 694شهادة المحب الطبري المؤرخ المكً شارح التنبٌه)ت 

قال رحمه هللا فً شرح التنبٌه : وقد بنً على الصفا والمروة أبنٌة حتى سترتها بحٌث ال ٌظهر منها 

 ( .ٖٓ٘/ ٔالصفا . اهـ شفاء الؽرام للفاسً ) شًء ؼٌر ٌسٌر فً

 قلت : وإذا كانت األبنٌة قد بنٌت على الصفا والمروة دل ذلك على سعة عرضهما وإال لما أمكن ذلك .

 :  هـ(739شهادة ابن جبٌر )ت

: وللصفا أربعة عشر درجا، وهو على ثبلثة أقواس مشرفة،  7٘فقد قال فً رحلته الشهٌرة ص 

 . هـأ العلٌا متسعة كؤنها مصطبة، وقد أحدقت به الدٌار، وفً سعته سبع عشرة خطوة.والدرجة 

ر ٌالدور والمبانً قد أحدقت بذلك الجزء الٌس سطرها لما حج ورأى قلت : وهذه منه شهادة عن مشاهدة

 المحاط من الصفا .

 هـ( 767)ت ـ رحمه هللا ـ  2البلوي خالد بن عٌسى شهادة

                                                           

 وبْ. ١ِٚب٘ٙب ٍٚىبٔٙب ٚأشغبه٘ب ٚلوا٘ب"  رٙبِخ"  عجبي ِؼوفخ فٟ صمخ: اٌٍَّٟ األصجغ ثٓ : ػواَ (٢٢3/ ١) لبي اٌيهوٍٟ فٟ األػالَ  1

 ٠ٕجذ ِٚب اٌموٜ ِٓ ف١ٙب ِٚب ٍٚىبٔٙب رّبِخ عجبي أٍّبء وزبة"  ثؼلٖ ِٓ ٍّٟ أٚ ٍّبٖ وزبثب ٚٚظغ رٙبِخ، عٙبد فٟ رٕمً. ١ٍٍُ ثٕٟ ِٓ أػواث١ب،

 بٖ . ا٘ـا١ٌّ ِٓ ف١ٙب ِٚب األشغبه ِٓ ػ١ٍٙب

. لبظ١ٙب ٚ٘ٛ إٌّصٛهح، ٚاكٞ ؽصْٛ ِٓ لزٛه٠خ، فٟ إلبِزٗ وبٔذ. األٔل١١ٌَٓ فعالء ِٓ : لبض، (٢٥7/ ٢) لبي ػٕٗ اٌيهوٍٟ فٟ األػالَ ٢

 اٌّشوق ( ا٘ـ ػٍّبء رؾ١ٍخ فٟ اٌّفوق ربط ) هؽٍزٗ ٚصٕف ٚؽظ،

 اٌّشوق أً٘ ػٍّبء رؾ١ٍخ فٟ اٌّفوق ربط: آصبهٖ اٌمعبء ، ِٓ ٚرٌٛٝ ثموغجخ، هؽبٌخ ، ٌٚل : فم١ٗ، (٥7/ ١) اٌّؤٌف١ٓ فٟ ِؼغُ ٚلبي ػٕٗ ػّو وؾبٌخ

 ٖ . ا٘ـ 7١2 ٚأزٙذ 737 ٍٕخ اثزلأد اٌؾغبى إٌٝ هؽٍخ ٟٚ٘
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المفٌدة للدكتور  المباحث اهـ  فقد أحدقت به الدٌار ، وفً سعته سبع عشرة خطوة . فقد قال عن الصفا :

 . 9ٕجابر الحوسنً ص 

 :  هـ(739شهادة عبد المؤمن بن عبد الحق البؽدادي )ت 

 ( :ٕٕٙٔ/ ٖمكنة والبقاع )األسماء أفً كتابه مراصد االطبلع على ـ رحمه هللا ـ قال 

 :   )المروة(

بمكة ٌنتهى إلٌه السعً من الصفا: أكمة لطٌفة فً سوق مكة. حولها وعلٌها دور أهل  واحدة المرو: جبل

فلذلك ثناها ؛  مكة عطفت على الصفا، وهو أول المسعى فً قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعابر هللا

 قوم فً الشعر، فقالوا المروتٌن .اهـ

 . عن عشرٌن مترا كما ٌقال لبناء الدور علٌهقلت : وهذا ٌإكد ما سبق فبل ٌتسع جبل ال ٌزٌد عرضه 

 صاحب القاموس المحٌط هـ 117ت  شهادة الفٌروز أبادي

 : (ٖٖٓٔ: ص) المحٌط قال فً القاموس

 اهـ فٌحاء دارا متنه على وابتنٌت قبٌس، أبً بلحؾ مكة مشاعر من: والصفا

 : 7ٖ٘ٔوقال فً آخر كتابه ص 

 بمكة المشرفة تجاه الكعبة المعظمة  زادها هللا تعظٌما وشرفا اهـ وقد ٌسر هللا إتمامه بمنزلً على الصفا

ٌبٌن أن المراد بقول من وصؾ الصفا والمروة بؤنهما جببلن ـ رحمه هللا ـ  فٌروز أبادي قلت : ما ذكره ال

 فٌروزصؽٌران أو جبٌبلن أنهم أرادوا أنهما لٌسا كالجبال الكبٌرة بدلٌل بناء الدور علٌهما ، وها هو ال

على متن الصفا دار واسعة فٌحاء وبها ختم كتابه ، وكبلمه ال ٌدل على أن لنفسه  ىٌذكر أنه ابتن أبادي

تلك الدار الفٌحاء هً الوحٌدة التً بنٌت على الصفا وإذا ضممت إلى كبلمه بقٌة كبلم المإرخٌن تجلت 

  الموفق .الحقٌقة ال سٌما مع اختبلؾ أعصارهم ، وأوقات مشاهداتهم وشهاداتهم . وهللا

 : (1337)ت 1بٌرم التونسً بن مصطفى محمد الرحالة شهادة المؤرخ 

حٌث قال: وحول المسجد من أؼلب الجهات طرق ، وباب السبلم ٌفتح فً الطرٌق الواقع بٌن الصفا 

، وأسفل الدٌار حوانٌت علٌها والمروة وهو طرٌق متسع حوله دٌار ذات عدة طبقات ومنها دار الشٌبً

 . ٖٗالمفٌدة للدكتور جابر الحوسنً ص المباحث مظبلت ٌباع بها المؤكوالت وؼٌرها. اهـ  

                                                           

 إٌّبصت ا٘ـ ثؼط ٌٟٚٚ ثٙب ٌٚل. رٌٛٔ ػٍّبء ِٓ ِؤهؿ هؽبٌخ : ػبٌُ (121/ 7) لبي ػٕٗ اٌيهوٍٟ فٟ األػالَ 1

 .اٌؼٍَٛ ثؼط فٟ ِشبهن صؾبفٟ، فم١ٗ، هؽبٌخ، : ِؤهؿ، (3٩/ 1٢) اٌّؤٌف١ٓ ٚلبي ػٕٗ ػّو وؾبٌٗ فٟ ِؼغُ

 فأٔشأ ِصو، إٌٝ أزمً صُ اٌمَطٕط١ٕ١خ، إٌٝ ثالكٖ ٘غو رٌٛٔ ػٍٝ اٌفو١َْٔٛ اٍزٌٛٝ ٌّٚب اٚهثخ، إٌٝ ٍٚبفو إٌّبصت، ثؼط ٌٟٚٚ ثزٌٛٔ، ٌٚل

 .ثبٌمب٘وح ٚكفٓ ثؾٍٛاْ، ٚرٛفٟ اال١ٍ٘خ، االثزلائ١خ ِصو ِؾىّخ فٟ اٌمعبء ِٕصت ٌٟٚ رُ االػالَ عو٠لح

 االػزجبه ٚصفٛح اٌج١و١ِخ، اٌفزبٜٚ فٟ ا١ٌَٕخ اٌوٚظخ اٌول١ك، َِأٌخ فٟ اٌزؾم١ك اٌوصبص، ثٕلق ص١ل ؽً فٟ اٌقٛاص رؾفخ: رصب١ٔفٗ ِٓ

 ا٘ـ .اعياء فَّخ فٟ االِصبه ثَّزٛكع
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أن الصفا والمروة أوسع مما هما علٌه اآلن فقد عاصر  هـ(1316شهادة العالمة المحقق المعلمً )ت

 جواز توسعة المسعىفً وكتب رسالة  التوسعة السعودٌة األولى للمسعى حٌث كان أمٌنا لمكتبة الحرم

 :فٌها   ـ رحمه هللا ـومما قاله 

"...فهل ٌمتنع توسٌعه وقوفاً على عمل من مضى؛ وإن ضاق وضاق? أم ٌنبؽً توسٌعه? ألن نص 

الكتاب ورد على الصفا والمروة وهما أوسع من ذاك المقدار. وحصر من مضى لذلك المقدار قد ٌكون 

وكفاٌة ذاك المقدار للناس إذ ذاك، فلم تدع الحاجة حٌنبذ لتوسعته بهدم الدور." مجموع لمزاحمة األبنٌة 

 ( .97ٗ/7ٔرسابل العبلمة المعلمً )

حٌن جمعهم العبلمة محمد بن إبراهٌم رحمه هللا  شهادة العالم الذي نقل العالمة السعدي رحمه هللا كالمه

ك العالم خالؾ العلماء الذٌن قالوا باالقتصار على لبحث مسؤلة توسعة المسعى والمطاؾ وؼٌرها وأن ذل

إن : : " ... وكذلك المسعى منهم من قال ـ رحمه هللا ـ القدر الموجود من العرض إال زٌادة ٌسٌرة فقال 

عرضه ال ٌحد بؤذرع معٌنة، بل كل ما كان بٌن الصفا والمروة فإنه داخل فً المسعى كما هو ظاهر 

وكما هو ظاهر فعل الرسول صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه ومن بعدهم،  النصوص من الكتاب والسنة،

ٌقتصر فٌه على الموجود، ال ٌزاد فٌه إال زٌادة ٌسٌرة ٌعنً فً عرضه، وهو قول أكثر : ومنهم من قال 

 الحاضرٌن.

 وٌظهر من حال الشٌخ محمد أن ٌعمل على قول هإالء ألنه ال ٌحب التشوٌش واعتراض أحد." اهـ

 .( ١ٕ٘ -١ٕٗة النافعة عن المسابل الواقعة )األجوب

وٌظهر من كبلم العبلمة السعدي رحمه هللا أنه ٌوافق ذلك العالم على قوله فإن كان كذلك فالعبلمة 

 السعدي رحمه هللا من جملة الشهود .

 ـ رحمه هللا ـ : شهادة اللجنة التً شكلها العالمة محمد بن إبراهٌم

م لم ٌقفوا على شًء من كبلم العلماء  ٌدل على تحدٌد عرض المسعى وأن ما فقد ذكروا فً تقرٌرهم أنه 

ذكر إنما هو تقرٌبً وأن األصل فً السعً عدم وجود بناء وأن البناء حادث قدٌما وحدٌثا كما سٌؤتً إن 

شاء هللا إٌراد كبلمهم فً تقرٌرهم المطول ، وأنهم إنما رأوا االقتصار على الموجود كما فً كبلم 

 عدي وذلك ٌدل على عدم وجود دلٌل لدٌهم ٌدل على تحدٌد العرض .الس

 وقال العبلمة ابن جبرٌن رحمه هللا فً فتواه الشهٌرة فً جواز التوسعة :

وقد شكل الشٌخ محمد بن إبراهٌم رحمه هللا لجنة لتحدٌد مكان السعً لٌحصر المكان الذي ٌكفً من 

مبلصقة للمسعى فً جانبٌه واقتصروا على تحدٌده الذي ٌسعى للحج أو العمرة وهدموا بعض البٌوت ال

كان علٌه طول هذه السنٌن ، وٌظهر أنهم قطعوا جبل الصفا من جهة الشرق وكذلك أٌضا المروة وجعلوا 

هذا المسعى واعتقدوا أنه ٌكفً لمن ٌحج أو ٌعتمر ولم ٌكونوا ٌفكرون فً هذا التضخم الكبٌر فً هذه 

 األزمنة .اهـ  

 :شهادة العالمة ابن جبرٌن رحمه هللا 

 قال رحمه هللا فً فتواه الشهٌرة فً جواز توسعة المسعى :
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، "وقد أدركت أصل الصفا فً سنة تسع وستٌن من القرن الماضً ورأٌته ممتدا عن حده الذي كان علٌه 

لمسعى وكانت وإن كنت ال أستطٌع تحدٌد طوله إال أنه ببل شك أوسع مما كان علٌه لما حدد موضع ا

المروة محددة ولكن ٌظهر أن الجبل ممتد أٌضا حٌث ٌوجد علٌه بناٌات ومساكن أرفع من مستوى 

األرض مما ٌدل على أنها كانت على طرؾ المروة من جهة الشرق وكان ٌقع فً شرق المسعى مساكن 

 . مبلصقة للمسعى بها سكان وبها متاجر وفً طرفٌه شرقا وؼربا.". اهـ

ور عوٌد المطرفً وهو من علماء مكة وأستاذ الدراسات الشرعٌة العلٌا بجامعة أم القرى شهادة الدكت

)والباحث بتارٌخ مكة والمناسك وأحد مؤلفً األطلس التارٌخً لمكة والمشاعر
1
) . 

فً بحث له بعنوان )رفع األعبلم بؤدلة جواز   -وأهل مكة أدرى بشعابها -ٌقول الدكتور عوٌد المطرفً 

 :ٙ -ٖالمسعى المشعر الحرام ( وهو ٌتحدث عن جبل الصفا  ص  توسٌع عرض

 تعرٌؾ الصفا ووصفه:

  ١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ     ژوهنا أقول: إن الصفا الوارد ذكره فً قول هللا عز وجل: 

هـ( معروؾ 9ٖٓٔشعبان عام  ٙٔٔ)جبل فً سفح جبل أبً قبٌس( )مجلة العرب المجلد الخامس صـ 

ما قابلك من الجبل وعبل عن سفحه، القاموس المحٌط : بذاته وصفاته ٌمتد ارتفاعاً فً سنده )السند هنا 

موضع قصر الضٌافة مادة سند(، وٌمتد فً أصله وقاعدته الؽربٌة جنوباً إلى منعرجه نحو أجٌاد الصؽٌر )

 الٌوم(، وٌمتد شماالً إلى منعطفه نحو البطحاء )موضع الساحة الواقعة الٌوم أمام باب العباس(.

ولٌس الصفا مقصوراً على الحجر األملس الذي كان موجوداً هنالك، وال على ما هو مشاهد الٌوم فً 

من مشاهدة العٌان، إذ لو كان األمر  الموضع الذي ٌبدأ منه الساعون سعٌهم كما ٌتبادر إلى بعض األذهان

 كذلك الستدعى الحال أن نضٌق من عرض المسعى!!

 وهذا مما ال ٌقول به عاقل.

وكانت أحداب ومرتفعات جبل الصفا الؽربٌة مما ٌلً أجٌاد تمتد ظاهرة للعٌان قبل أن تبدأ الهدمٌات 

هـ فً عهد الملك 7ٖ٘ٔر صفر عام لتوسعة المسعى والمسجد الحرام من ناحٌته الجنوبٌة وؼٌرها فً شه

ٌُصعد إلٌها من  سعود رحمه هللا، وكان على أحد أكتافه الممتدة جنوباً المتصلة بجبل أجٌاد الصؽٌر ثنٌة 

أجٌاد الصؽٌر، ثم تنحدر منها طرٌق تمر وسط سقٌفة مظلمة، ومنها تنـزل الطرٌق من فوق هذا الجبل 

نطقة من جبل الصفا حتى تصل إلى الصفا الذي ٌبدأ الساعون متعّرجة بٌن البٌوت المنتشرة على تلك الم

 منه سعٌهم من ؼربه.

كما كانت البٌوت السكنٌة شابٌة على جبل الصفا من كل ناحٌة تفترش قمته وأكتافه، وظهره وسفحه 

الشمالً والجنوبً ووسطه وما ٌحٌط بموضع ابتداء السعً منه، فؽّطت معالمه ومنحدراته التً تعلوها 

                                                           

،ٚلبي اٌلوزٛه ٍؼٛك اٌف١َٕبْ فٟ هٍبٌزٗ  ٩٢( رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ػي٠ّخ ال هفصخ ٌٍلوزٛه ػجلاٌٛ٘بة أثٛ ١ٍٍّبْ ػعٛ ١٘ئخ وجبه اٌؼٍّبء ص  1

 : ٥"اٌَّؼٝ ٚؽىُ ى٠بكارٗ اٌشوػ١خ ػجو اٌزبه٠ـ " ص

ٙٛك اٌن٠ٓ أكٌٛا ثشٙبكرُٙ فٟ اٌّؾىّخ اٌؼبِخ ثّىخ فٟ ٚاٌلوزٛه ػ٠ٛل ٌٗ ػٕب٠خ فبصخ ثبٌَٕخ إٌج٠ٛخ ِٚؼوفخ ٚإٌّبَ ثلٚه ِىخ ٚعجبٌٙب ٚ٘ٛ أؽل اٌش

 ِٛظٛع اِزلاك عجٍٟ اٌصفب ٚاٌّوٚح شولب . أ٘ـ .

 لٍذ : ٍٚزأرٟ شٙبكرٗ اٌّقزصوح أِبَ اٌّؾىّخ .
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لجبل أصبلد )صخور( جبل أبً قبٌس التً استعصى كثٌر منها على التسهٌل لبناء الناس علٌها ٌوم فً ا

 ذاك.

ولما ابتدأت هدمٌات هذه التوسعة ظهر للعٌان جبل الصفا على حقٌقته الجؽرافٌة الطبٌعٌة التً خلقه هللا 

ذي لسٌل البطحاء من جنوبها علٌها ٌوم خلق السماوات واألرض، وأن امتداد طرفه الؽربً الجنوبً المحا

كان ٌصل قبل إزالته فً التوسعة إلى موضع الباب الشرقً للسلم الكهربابً الصاعد الٌوم إلى الدور 

الثانً من المسجد الحرام من ناحٌة أجٌاد، وإلى موضع قصر الضٌافة المبلصق للبٌوت الملكٌة من الجهة 

 الصفا.الجنوبٌة، الذي موضعه الحالً جزء مرتفع من جبل 

من تسمٌة كل هذه المنطقة من هذا الجبل باسم )جبل الصفا(؛ ألن  -والحال ما ذكرت لك  -فبل تعجب 

أهل مكة فً إبان أرومتهم العربٌة فً الجاهلٌة واإلسبلم هم الذٌن سموه بهذا االسم، وتبعهم فً ذلك 

بٌان المراد بمعانً األلفاظ فً سكانها من بعدهم، إذ كان من عادة واضعً اللؽة الذٌن ٌحتج بكبلمهم فً 

تفسٌر القرآن وؼرٌب الحدٌث النبوي أن ٌسموا بعض أجزاء جبل ما، أو واد ما باسم خاص به ٌمٌز ما 

سموه منه عن اسم أصله لوصؾ قابم بذلك الجزء من الجبل، أو الوادي كما هو الحال فً تسمٌتهم أصل 

ٌة وما بٌنهما من امتداد بالصفا الذي جعله هللا عز وجل جبل أبً قبٌس من ناحٌته الؽربٌة والؽربٌة الجنوب

 من شعابره فً قوله: "إن الصفا والمروة من شعابر هللا".

وقد ورد إطبلق اسم )جبل الصفا( على هذه المنطقة من هذا الجبل عند علماء العربٌة فً مدوناتهم 

مروة وهما جببلن بٌن بطحاء مكة العلمٌة اللؽوٌة فقال األزهري فً كتابه تهذٌب اللؽة: "الصفا وال

(، 9ٙٗ/ٗٔ(، وكذلك قال ابن منظور فً لسان العرب )لسان العرب 9ٕٗ/ٕٔوالمسجد" )تهذٌب اللؽة 

(، وقال ١ٖ/ٖوقال ابن األثٌر فً النهاٌة: "الصفا أحد جبلً المسعى" )النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر 

والمروة هما فً اآلٌة الكرٌمة علمان لجبلٌن معروفٌن" أبو حفص الحنبلً فً تفسٌره لهذه اآلٌة: "الصفا 

(، وقال القرطبً :"أصل الصفا فً اللؽة الحجر األملس، وهو هنا جبل 9ٕ/ٖ)اللباب فً علوم الكتاب 

بمكة معروؾ، وكذلك المروة جبل أٌضاً، ولذلك أخرجهما بلفظ التعرٌؾ" )الجامع ألحكام القرآن 

ٕ/ٔ79.) 

سماء جبال تهامة وسكانها.. وهو ٌعدد جبال مكة : "ومن جبال مكة أبو قبٌس وقال عّرام فً كتابه أ

ومنها: الصفا والمروة جبل إلى الحرة ما هو" )أسماء جبال مكة مطبوع ضمن نوادر المخطوطات 

 هـ(.9ٖٗٔعام  ٕالمجموعة الخامسة تحقٌق عبد السبلم هارون ط  ١ٔٗ/ٕ

           (:ٕٗٔالمنذر )دٌوان األعشى وقال األعشى هاجٌاً عمٌر بن عبد هللا بن 

    وال لك حق الشرب من ماء زمزم *فما أنت من أهل الحجون وال الصفا **        

ومعلوم لكل أحد أن الشاعر ٌرٌد سكان جبل الصفا وما حوله مما هو موضع للسكن واالستقرار، وال 

ٌُمدح به هذا أوالً.ٌرٌد الصفا الذي هو الحجر األملس، ألنه لٌس محبلً للسكن   وال صالحاً له، وال هو مما 

جون، فقابل جببل ذكره بجبل متسع المواضع مرٌداً : بدلٌل أن الشاعر قابل ذكر الصفا بذكر الحَ  وثانٌاً 

سكان كل من الجبلٌن، وهذا ٌدل على أن الصفا فً هذه اآلٌة الكرٌمة موضع متسع ٌمكن الٌوم االستفادة 

ه فً توسٌع عرض المسعى، إذ الشاعر عربً ممن ٌحتج بداللة قوله فً داللة ألفاظ مما تشمله التسمٌة من

 اللؽة التً نـزل القرآن مخاطباً العرب بها.
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وذكر أبو إسحاق الحربً فً وصفه لمكة ٌوم أن حج إلٌها فً كتابه )المناسك( جبل الصفا وذكر أن 

رج الوادي.. وأن طرفاً من جبل أبً قبٌس امتداده أمام جبل أبً قبٌس: "من طرؾ باب الصفا إلى منع

 تحقٌق حمد الجاسر(. 79ٌٗتعرج خلؾ جبل الصفا" )كتاب المناسك ألبً إسحاق الحربً 

الذي ٌحتضن جبل الصفا من خلفه، والصفا أسفل منه من أول منعرجه من ناحٌة  ٌسبقجبل أبً وتعرؾ 

جٌاد الصؽٌر )موضع قصر الضٌافة الٌوم( البطحاء )الساحة الشرقٌة للمسعى الٌوم( إلى منعطفه إلى أ

تؽطٌه الدور التً كانت تجثم على قاعدته، وعلوه وأسفله إلى موضع السعً من الصفا المعروؾ الٌوم 

 كما سبق أن ذكرت آنفاً قد أزٌل من موقعه بقصد توسعة المسجد الحرام على مرحلتٌن:

علٌها شارع لمرور السٌارات ٌصل بٌن هـ حٌن قُطعت أكتاؾ جبل الصفا، وفتح 7ٖ٘ٔعام  :أوالهما

 أجٌاد والقشاشٌة التً لم تبق لها الٌوم عٌن أٌضاً.

أزٌل هذا الشارع ، وقطع الجبل من أصله، وفصل موضع الصفا عن  ، هـٔٓٗٔفً عام  : وثانٌها

 الجبل، وفتح بٌنه وبٌن الجبل األصل طرٌق متسع للمشاة بٌن ما بقً من أصل الجبل، وبٌن جدر الصفا

من خارجه الشرقً، تسهٌبلً للحركة والمشً حول المسجد الحرام، وتٌسٌراً للناس عناء صعود الجبال 

 والهبوط منها فً ذلك الموضع.

هـ بٌد أن أصله ٔٓٗٔوبهذا أزٌل ظاهر جبل الصفا من الوجود، ودخل فً ذمة التارٌخ فً هذا العام 

منعطفه الشمالً الشرقً المواجه لساحة المسعى وقاعدته موجودة تحت أرض الشارع المذكور ممتدة إلى 

 الشرقٌة تثبت امتداداته قبل نسفه، وفصله عن أصله، وإزالة الظاهر على وجه األرض منه.

أن  -التً لم ٌسبق لها نظٌر فً التارٌخ-ومعلوم لكل من رأى باب الصفا قبل التوسعة السعودٌة العظٌمة 

باب الصفا الذي عناه أبو إسحاق الحربً كان ٌخرج منه من المسجد الحرام إلى الوادي مسٌل سٌل 

ٌق النازل من منحدر البطحاء، ثم ٌسار فٌه بعد الخروج منه بانعطاؾ مرتفع نحو الشرق حتى ٌبلقً الطر

 الثنٌة المنكدرة من أعلى الصفا.

ٌُدخل إلى المرتفع من الصفا الذي ٌبدأ الساعون منه سعٌهم.  ومن ثم 

وبهذا ٌظهر أن طرؾ جبل الصفا الؽربً الجنوبً كان منقاداً إلى موضع السلم الكهربابً الصاعد إلى 

 فٌه آنفاً. الدور الثانً من المسجد الحرام الذي سبق أن قررت القول

كما أن قول أبً إسحاق فً تحدٌده لجبل الصفا "إلى منعرج الوادي" ٌنص صراحة على اتساع هذا 

الجبل شماالً إلى منعطفه من واجهته الؽربٌة، إلى منعطفه نحو الشمال المقابل للبطحاء )الساحة الشرقٌة 

 .للمسعى(

عند منعرج الوادي إلى الشرق من ناحٌة وال رٌب أن ما بٌن طرفه الؽربً الجنوبً وطرفه الشمالً  

الشمال تشمله التسمٌة المقصودة بالخطاب فً هذه اآلٌة الكرٌمة، وما شمله االسم العلم للمسمى صح 

اعتبار ما ٌحدث فً بعضه من األعمال واألقوال حادثاً فً جمٌعه وله حكمه ووصفه شرعاً وعرفاً، 

ة السعً من أي موضع مما ٌشمله اسم الصفا لؽة وعرفا وٌترتب على هذا أن المنطلق )أي الساعً( بنٌّ 

ٌكون داخبلً فً عموم المراد بالخطاب بهذه اآلٌة الكرٌمة، ساعٌاً بحق وحقٌقة بٌن الصفا والمروة إذا ما 

  هـأ انتهى به سعٌه مما ذكرت إلى مسامٍت له من جبل المروة المقابل له من ناحٌة الشمال.
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 : ٔٔ- ٓٔوقال عن جبل المروة ص 

معروفاً قبل نسؾ ارتفاعات هذا الجبل، وإزالتها أن جمٌع المبانً والبٌوت التً  -جبل المروة  -وقد كان 

كانت قابمة فً هذه المنطقة كانت مبنٌة على الجبل، وأن ارتفاعاته التً كانت تحت تلك البٌوت قد أزالتها 

 مواطنٌن علٌها دون إعاقة وال عنت.معاول النسؾ والتفجٌر تسهٌبلً لسٌر الناس من حجاج وعمار و

وكانت البٌوت السكنٌة تلك التً ال ٌزال بعض سكانها أحٌاء ٌرزقون والحمد هلل أعرؾ كثٌراً منهم 

تفترش بٌوتهم واجهة جبل المروة الممتدة شرقا إلى الطرٌق النازل الٌوم من المدعى إلى ساحة المسعى، 

اقعة على واجهته الجنوبٌة المطلة على المسعى، وعلى كما تفترش سفحه ومنحدراته وارتفاعاته الو

الوادي الفاصل بٌن جبل الصفا وجبل المروة الذي ابتطحته البٌوت السكنٌة هو اآلخر قبل التوسعة 

السعودٌة، فؤذهبت معالمه وقطعت ظاهر ما كان بٌن الصفا والمروة من اتصال متسع ٌنجو به الساعون 

كانت الجهة الشرقٌة للمسعى فضاًء ؼٌر محدود ببناء قبل أن ٌزحؾ  من مخاطر ومحاذٌر االزدحام إذ

علٌها الناس وٌضٌقوا سعته بما أقاموا علٌها من دور ومنازل قبل أن تفك التوسعة السعودٌة ضابقته 

 وتطلق أسره من المعتدٌن علٌه.

تركوه دون أن ومن ثم عاد مهندسو التوسعة السعودٌة فضٌقوا على المسعى ما انفسح به عرضه، ولو 

ٌقٌموا علٌه جدراً من الشرق لما ضاق المسعى الٌوم بؤحد من الساعٌن فٌه، ولما احتاج األمر منا إلى بٌان 

 وال إلى رجاء توسٌع عرضه.

وأعود فؤقول: إن الواجهة الجنوبٌة الشرقٌة لجبل المروة المواجهة لجبل الصفا من الشمال كانت مؽطاة 

راصة بعضها بجانب بعض على طول متن الجبل من مبلصقة جدر المروة بالبٌوت السكنٌة منقادة مت

 الشرقً، إلى الطرٌق الصاعد من شرقً الطرؾ الشمالً للمسعى إلى المدعى.

وقد كانت بٌوت السادة المراؼنة التً كان ٌستؤجرها صالح بن محمد سابق على جبل المروة مبلصقة 

صق لجدر المروة من الشرق ممتداً نحو الشرق حوالً جدرانها جدر المروة الشرقً وعرض بٌتهم المبل

 خمسة عشر متراً.

وٌتصل به مبلصقة من الشرق حوش المحناطة الذي كان بابعو الحبوب بالمدعى ٌنخلون فٌه حبوبهم قبل 

بٌعها وامتداده من دار المراؼنة على جبل المروة أٌضاً إلى جهة الشرق باتجاه طرٌق المدعى حوالً 

 متراً. خمسة وعشرٌن

وتمتد منه سقٌفة طوٌلة هً الطرٌق منه إلى طرٌق المدعى لمن أراد الذهاب بالحبوب المنخولة إلى 

 أصحابها البابعٌن.

فهذا بعض عرض واجهة مرتفعات جبل المروة من ناحٌة الشرق من مبلصقة المروة التً ٌسعى منها 

بل المروة كان مرتفعاً جبلٌاً عن الناس على خط مستقٌم نحو الشرق، إلى شارع المدعى على متن ج

 مستوى المسعى ارتفاعاً..

 . هـ.أ ظاهرا ٌعرفه العام والخاص قبل تكسٌره وتسوٌته باألرض
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وقد تولى منصب ربٌس المحاكم  هللا الدهٌش وهو من أهل مكة الملك بن عبد شهادة الدكتور عبد

)الشرعٌة الكبرى بمكة ومنصب الربٌس العام لتعلٌم البنات
ٔ

) : 

 : ٕٓٔ -ٔٓٔفً كتابه حدود الصفا والمروة ص  فقد قال

وكانت أحداب ومرتفعات جبل الصفا الؽربٌة مما ٌلً أجٌاد تمتد ظاهرة للعٌان قبل أن تبدأ الهدمٌات  

هـ فً عهد الملك 7ٖ٘ٔلتوسعة المسعى والمسجد الحرام من ناحٌته الجنوبٌة وؼٌرها فً شهر صفر سنة 

ى أحد أكتافه الممتدة جنوباً المتصلة بجبل أجٌاد الصؽٌر ثنٌة ٌصعد إلٌها من سعود رحمه هللا، وكان عل

أجٌاد الصؽٌر ثم تنحدر منها طرٌق تمر وسط سقٌفة مظللة ومنها تنزل الطرٌق من فوق هذا الجبل 

متعرجة بٌن البٌوت المنتشرة على تلك المنطقة من جبل الصفا حتى تصل إلى الصفا الذي ٌبدأ الساعون 

م من ؼربه، وقد شاهدت ذلك بنفسً، وٌتفق معً أخً الدكتور عوٌد المطرفً حٌن قال.... وذكر سعٌه

 :٘ٔٔشهادته السابقة التً أوردتها بطولها. اهـ  ثم قال ص 

والخبلصة أن جبلً الصفا والمروة ممتدان بؤكثر مما هو واقع الٌوم وقد شهدت ذلك بنفسً قبل التوسعة 

شهد بذلك أٌضاً عدد كبٌر من كبار السن من سكان الصفا والمروة وقد صدق السعودٌة كما أسلفت، وقد 

 . فٌهم المثل القابل: أهل مكة أدرى بشعابها .اهـ

 : عضو هٌئة كبار العلماء ومن أهل مكة الوهاب أبو سلٌمان شهادة الشٌخ الدكتور عبد

 : ٖٙ – ٖٗقال فً رسالته التً بعنوان توسعة المسعى عزٌمة ال رخصة ص 

، أقٌمت علٌه المنازل عبر العصور حتى حجبت جزءاً كبٌراً منه، أبً قبٌسالصفا جبل متصل بجبل 

 هـ.7ٖ٘ٔع توسعة الحرم الشرٌؾ عام وٌتجلى هذا فً الصور الفوتؽرافٌة قبل مشر

كان جبل الصفا ٌفصل شمال مكة عن جنوبها، وبالجانب الؽربً منه ٌقع وادي إبراهٌم، وفٌه الطرٌق 

وضم المسعى ، هـ 7ٖ٘ٔصل شمال مكة بجنوبها، ولما بدأت توسعة الحرم المكً الشرٌؾ عام الذي ٌو

إلى الحرم الشرٌؾ اضطرت الدولة السعودٌة حفظها هللا إلى إٌجاد طرٌق ٌصل شمال مكة بجنوبها تسلكه 

ت السٌارات فبدأت بقطع الجبل من جهة أبً قبٌس، والجبل من جهة الصفا، واستعملت فً ذلك الوق

اآلالت المتاحة فقامت باستعمال منشار حدٌدي استؽرق شهوراً طوٌلة حتى تمكنت من شق طرٌق ٌتسع 

للسٌارات، ومر على جبل الصفا فً فترات مختلفة تكسٌر وتمهٌد وتسوٌة باألرض حتى بلػ إلى الحد 

الجبل، أما  الذي اختصر فٌه الجبل من أعبله ما نشاهده فً الوقت الحاضر فً مشعر الصفا من بقاٌا

 قاعدة الجبل فهً أكبر بكثٌر من المشاهد على سطح األرض.

أما جبل المروة فظاهر عرضه وامتداده فً الوقت الحاضر بما ٌدل على قاعدة عرٌضة جداً؛ ذلك أن 

الهابط من شارع المدعى فً الوقت الحاضر ٌطلع صعوداً إلى جبل المروة، وامتداده شرقاً وؼرباً وشماالً 

 عٌان بما ال ٌحتاج إلى دلٌل.واضح لل

أصاب الجبلٌن عبر التارٌخ الكثٌر من التؽٌٌرات: تكسٌراً وقطعاً وتعرٌة وإزالة من جمٌع جوانبهما، 

وبنٌت علٌهما البٌوت والقصور الشامخة، وتعرض عرض المسعى إلى التعدٌات وبناء المساكن مما أدى 

لبلد األمٌن فً ذلك الوقت إحاطة الصفا والمروة إلى ضٌقه من جمٌع جوانبه، ومن ثم فرض على والة ا

                                                           

 ٩٢رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ػي٠ّخ ال هفصخ ٌٍلوزٛه ػجلاٌٛ٘بة أثٛ ١ٍٍّبْ ػعٛ ١٘ئخ وجبه اٌؼٍّبء ص (1
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بالبناء من جوانبهما الثبلثة كما هو مشاهد فً صورهما القدٌمة؛ حتى ال ٌطول التعدي المساحة الطولٌة 

لها، وأصبح واضحاً أن العقود فً واجهة الصفا، والعقد الكبٌر فً واجهة المروة ال تمثل بحال عرض 

للمشعر من التعدي، ولٌس معناها أنها استوعبت عرض المسعى، هذا ما جاء المسعى، وإنما شٌدت حماٌة 

صرٌحاً فً قرار اللجنة المكونة من: " الشٌخ عبد الملك بن إبراهٌم، والشٌخ عبد هللا الجاسر، والشٌخ عبد 

أمان، بحضور صالح قزاز  ىهللا بن دهٌش، والسٌد علوي مالكً، والشٌخ محمد الحركان، والشٌخ ٌحٌ

د هللا بن سعٌد مندوبً الشٌخ محمد بن الدن... وقرروا ضمن الكبلم على ) مساحة الصفا والمروة وعب

، ونهاٌة أرض المسعى فً قرار مشاٌخ (: ولكن العقود الثبلثة القدٌمة لم بمزلقانواستبدال الدرج 

المذكور بقدر تستوعب كامل الصخرات عرضاً فقد قررت اللجنة أنه ال مانع شرعاً من توسعة المصعد 

 عرض الصفا".

 وهذا ما سٌقؾ القارئ علٌه فً العنصر التالً المتعلق بالجانب التارٌخً تفصٌبلً.

توجت واجهة الصفا قدٌماً بعقود ثبلثة ، وواجهة المروة بعقد واحد كبٌر ممتد من الطرؾ الشرقً حتى 

 نهاٌة الطرؾ الؽربً.

محافظة على هذه الحدود بإحاطتهما بالبناء لما الحظوه وقد حرص الخلفاء عبر التارٌخ اإلسبلمً على ال

من كثرة التعدي بالبناء على جانبٌهما الشرقً والؽربً والشمالً والجنوبً، ولٌحافظوا على ما تبقى حتى 

  ال ٌتعدى على فضابهما، وقد أحاطت بهما المنازل من جهاتهما، تحدث عن هذا المإرخون بالتفصٌل .اهـ

دة الشهود الذٌن وثقت محكمة مكة شهادتهم ومنهم الدكتور دروٌش بن صدٌق جستنٌه قلت : وستؤتً شها

وكان بٌتهم ٌقع على الصخور المرتفعة التً هً جزء من جبل المروة، وإنما لم أورد شهاداتهم هنا ألنه 

 ـ . إن شاء هللاـ ٌتعلق بها كبلم كثٌر ٌؤتً إٌراده معها 

مكة الذٌن وثقت المحكمة شهادتهم بأن عرض الصفا والمروة شهادة الشهود من المعمرٌن من أهل  

 . هللا والذي كان عرضه عشرٌن مترا أوسع مما كان علٌه قبل توسعة الملك عبد

  وهاك صك المحكمة الذي وثق شهادتهم :  

وثقت شهادة الشهود بالمحكمة العامة بمكة المكرمة لدى القاضً الشٌخ عبد هللا ناصر الصبٌحً، وصدر 

 هـ جاء فٌه:7ٕٗٔ/ٕٔ/ٕٗبتارٌخ  ٔٔ/ٗٗ/١٘ٔا صك شرعً برقم به

هـ حسب تقوٌم أم القرى حضر عمٌد معهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 7ٕٗٔ/ٕٔ/ٕٗفً ٌوم األحد الموافق 

ألبحاث الحج الدكتور أسامة فضل البار وأحضر معه فوزان بن سلطان بن راجح العبدلً الشرٌؾ حامل 

هـ، فقرر قاببلً: إننً أذكر أن جبل المروة ٌمتد 9ٖٗٔمن موالٌد عام وهو  ٙٙٓٗٙٔٓٓٔبطاقة رقم 

 شماالً متصبلً بجبل قعٌقعان، وأما من الجهة الشرقٌة فبل أتذكر، وأما موضوع الصفا فإننً أتوقؾ. 

 7١77ٙ9ٔٓٓٔكما حضر الدكتور عوٌد بن عٌاد بن عاٌد الكحٌلً المطرفً حامل دفتر العابلة رقم 

هـ وقرر قاببلً: إن جبل المروة كان ٌمتد شرقاً من موقعه الحالً بما ال ٌقل ٖٖ٘ٔعام وهو من موالٌد 

عن ثمانٌة وثبلثٌن متراً، وأما الصفا فإنه ٌمتد شرقاً بؤكثر من ذلك بكثٌر، كما حضر فضٌلة كبٌر سدنة 

وهو من  7ٖٔ99ٗٓٓٓٔالبٌت الشٌخ عبد العزٌز بن عبد هللا بن عبد القادر شٌبً حامل البطاقة رقم 

هـ فقرر قاببلً: إن جبل المروة ٌمتد شرقاً وؼرباً وشماالً وال أتذكر تحدٌد ذلك بالمتر، 9ٖٗٔموالٌد عام 

 وأما الصفا فإنه ٌمتد شرقاً بمسافة طوٌلة حتى ٌقرب من القشاشٌة بما ال ٌزٌد عن خمسٌن متراً.
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وهو من موالٌد عام  ١ٓ٘ٙ١ٓٗٓٓٔكما حضر حسنً بن صالح بن محمد سابق حامل البطاقة  رقم 

 هـ وقرر قاببلً: إن جبل المروة ٌمتد ؼرباً وٌمتد شرقاً بما ال ٌقل عن اثنٌن وثبلثٌن متراً. 7ٖ٘ٔ

ا جبل وكنا نشاهد البٌوت على الجبل ولما أزٌلت البٌوت ظهر الجبل وتم تكسٌره فً المشروع، وأم

 الصفا فإنه ٌمتد من جهة الشرق بؤكثر من خمسة وثبلثٌن أو أربعٌن متراً.

كما حضر مدٌر جامعة الملك عبد العزٌز السابق معالً األستاذ الدكتور محمد بن عمر بن عبد هللا زبٌر 

بها هـ وقرر قاببلً: إن المروة ال علم لً ٖٔ٘ٔوهو من موالٌد عام  ٗ٘٘ٓٗٙٓ٘ٓٔحامل البطاقة رقم 

وأما الصفا فالذي كنت أشاهده أن الذي ٌسعى كان ٌنزل من الصفا وٌدخل فً برحة عن ٌمٌنه، وهذه 

البرحة ٌعتبرونها من شارع القشاشٌة ثم ٌعود إلى امتداد المسعى بما ٌدل على أن المسعى فً تلك األماكن 

 أوسع.

وهو من  9٘٘9٘١ٓٔٓٔم كما حضر الدكتور دروٌش بن صدٌق بن دروٌش جستنٌه حامل البطاقة رق

هـ فقرر قاببلً: إن بٌتنا سابقاً كان فً الجهة الشرقٌة من نهاٌة السعً فً المروة، وكان 7ٖ٘ٔموالٌد عام 

ٌقع على الصخور المرتفعة التً هً جزء من جبل المروة، وقد أزٌل جزء كبٌر من هذا الجبل بما فً 

هـ، وهذا ٌعنً امتداد جبل 7ٖ٘ٔسعة التً تمت فً عام ذلك المنطقة التً كان علٌها بٌتنا وذلك أثناء التو

المروة شرقاً فً حدود من خمسة وثبلثٌن إلى أربعٌن متراً شرق المسعى الحالً، وأما الصفا فإنها كانت 

منطقة جبلٌة امتداداً متصبلً بجبل أبً قبٌس وٌعتبر جزءاً منه، وكنت أصعد من منطقة السعً فً الصفا 

 ؾ الجبل .إلى منطقة أجٌاد خل

وهو من  77ٕٖٓٓٔٓٓٔكما حضر محمد بن حسٌن بن محمد بن سعٌد جستنٌه حامل البطاقة رقم 

هـ وقرر قاببلً: إن جبل المروة كان ٌمتد من الجهة الشرقٌة والظاهر أنه ٌمتد إلى ٖٔٙٔموالٌد عام 

رت بتنظٌم صك بذلك المدعى، وأما جبل الصفا فإنه ٌمتد شرقاً أٌضاً أكثر من امتداد جبل المروة، فؤم

 هـ.7ٕٗٔ/ٕٔ/ٕٗوباهلل التوفٌق وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر فً 

 . القاضً عبد هللا بن ناصر الصبٌحً القاضً بمحكمة العامة بمكة المكرمة. اهـ

 ٌلً :وقد ناقش بعض المانعٌن من التوسعة على شهادة الشهود التً وثقتها محكمة مكة المكرمة بما 

: أن من شروط الشهادة أن ٌإدي الشهود شهادتهم  بلفظ )أشهد ( وبالتالً فما صدر منهم لٌس شهادات  ٔ

) وإنما إفادات
ٔ

)بل اشترط البعض أن ٌحلؾ أولبك الشهود األٌمان المؽلظة أنهم صادقون ،   (
ٕ

) . 

) : أن الشهود لم ٌعدلوا فً الصك الصادر عن المحكمة ٕ
ٖ

) . 

                                                           

، ِقزصو وزبة رٍٛؼخ  ٢1، ٚوٍّخ ؽك فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ٌٍلوزٛه صبٌؼ ٍٕلٞ ص  1ش١ـ اٌؼجبك ص وٍّخ أفوٜ فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ٌٍ (1

 . ٩٩، ؽَٓ اٌَّؼٝ فٟ اٌوك ػٍٝ اٌمٛي اٌّؾلس فٟ ػوض اٌَّؼٝ ص ٢١اٌَّؼٝ ؽىّٙب ٚوشف اٌقلاع ف١ٙب ألٍبِخ ٍؼ١لاْ ص 

 . ٢١ِقزصو وزبة رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ألٍبِخ ٍؼ١لاْ ص  (٢

 مخ .(  اٌّصبكه اٌَبث3
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هادة التً أدلوا بها لم تكن متفقة فمنهم من ٌذكر أن الجبل كان ممتدا وال ٌذكر تحدٌدا : "أن الش ٖ

منضبطا ، والذٌن ذكروا التحدٌد المنضبط مختلفون فؤحدهم ٌذكر أن الصفا ٌمتد خمسة وثبلثٌن مترا ، 

) وآخر ٌقول : ٌمتد خمسٌن مترا ، ولم تتفق شهادة اثنٌن منهم على تحدٌد واحد "
ٔ

) .  

أن الصفا كان علٌه ثبلثة عقود ومحاط من جمٌع جهاته بجدران تفصله عن جبل أبً قبٌس إال من :  ٗ

الجهة الشمالٌة التً منها المرقى إلٌه كما فً الصور الفوتؽرافٌة، فكٌؾ رآه هإالء الشهود جببل كبٌرا 

 ٢ممتدا ?

 ... إلخأما قولهم إن من شروط الشهادة أن ٌإدي الشهود شهادتهم بلفظ أشهد 

 فٌجاب عنه من وجهٌن :

 .والشهود أخبروا بما علموه وشاهدوه بؤعٌنهم  ،أوال : أن النقل بالمعاٌنة والتوارث من طرق اإلثبات

 ( :١ٕٕ/ ٕقال العبلمة ابن القٌم رحمه هللا فً  إعبلم الموقعٌن عن رب العالمٌن )

ٌن موضع المنبر وموقفه للصبلة والقبر وأما نقل األعٌان وتعٌٌن األماكن فكنقلهم الصاع والمد وتعٌ

والحجرة ومسجد قباء وتعٌٌن الروضة والبقٌع والمصلى ونحو ذلك، ونقل هذا جار مجرى نقل مواضع 

المناسك كالصفا والمروة ومنى ومواضع الجمرات ومزدلفة وعرفة ومواضع اإلحرام كذي الحلٌفة 

 . هـأ والجحفة وؼٌرهما.

نه ال دلٌل على اشتراط أداء الشهادة بلفظ )أشهد ( ال من كتاب وال سنة وال ثانٌا : أن كل مخبر شاهد وأ

 . قول صحابً وال إجماع وال قٌاس صحٌح وال ٌتوقؾ اطبلق لفظ الشهادة لؽة على ذلك

 :7ٖٔ -7ٔٔقال العبلمة ابن القٌم رحمه هللا فً الطرق الحكمٌة ص 

قال الشاهد: رأٌت كٌت وكٌت، أو سمعت، أو ال ٌشترط فً صحة الشهادة ذكر لفظ " أشهد " بل متى 

موضع  -صلى هللا علٌه وسلم  -نحو ذلك: كانت شهادة منه، ولٌس فً كتاب هللا، وال فً سنة رسول هللا 

واحد ٌدل على اشتراط لفظ " الشهادة "، وال عن رجل واحد من الصحابة، وال قٌاس، وال استنباط 

 ب والسنة، وأقوال الصحابة، ولؽة العرب تنفً ذلك.ٌقتضٌه ، بل األدلة المتضافرة من الكتا

 ا.وهذا مذهب مالك وأبً حنٌفة، وظاهر كبلم أحمد، وحكً ذلك عنه نصً 

األنعام:  ژگ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻڻ ژ  قال تعالى:

ٔ٘ٓ. 

 اإلخبار بتحرٌمه.ومعلوم قطعا: أنه لٌس المراد التلفظ بلفظة " أشهد " فً هذا، بل مجرد 

                                                           

 . ٢1( وٍّخ ؽك فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ص1

 ٢٢( وٍّخ ؽك فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ص  ٢
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وال تتوقؾ صحة الشهادة على أنه ٌقول   ٙٙٔالنساء:  ژک  ک  ک  گ   گ  گ ژ وقال تعالى: 

 سبحانه " أشهد بكذا ".

 .  ١ٙالزخرؾ:  ژۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ    ائ  ەئ  ژ  وقال تعالى:

 أخبر به، وتكلم به عن علم، والمراد به التوحٌد.: أي  

اإلسبلم إلى أن ٌقول الداخل فٌه: " أشهد أن ال إله إال هللا " بل لو قال: " ال إله إال هللا وال تفتقر صحة 

 محمد رسول هللا " كان مسلما باالتفاق.

أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا : »-صلى هللا علٌه وسلم  -وقد قال 

 . إال هللا " حصلت لهم العصمة، وإن لم ٌؤتوا بلفظ " أشهد " فإذا تكلموا بقول: " ال إله« رسول هللا

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  ٖٓالحج:  ژى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ژ  وقال تعالى:

 . ٖٔالحج:  ژٻ  ٻپ  

 « .عدلت  شهادة الزور اإلشراك باهلل»أنه قال:  -صلى هللا علٌه وسلم  -وصح عن النبً  

الشرك باهلل، وقتل النفس التً حرم هللا، وقول الزور. وفً لفظ أال، أال أنببكم بؤكبر الكبابر? »وقال: 

 « .وشهادة الزور

 فسمى قول الزور شهادة، وإن لم ٌكن معه لفظ " أشهد ".

صلى هللا  -" أن رسول هللا  -وأرضاهم عندي عمر  -: شهد عندي رجال مرضٌون  وقال ابن عباس

« ى تؽرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمسنهى عن الصبلة بعد العصر، حت: »-علٌه وسلم 

نهى عن ذلك،  -صلى هللا علٌه وسلم  -ومعلوم أن عمر لم ٌقل البن عباس " أشهد " عندك أن رسول هللا 

ولكن أخبره فسماه ابن عباس شهادة .... فكل من أخبر بشًء فقد شهد به، وإن لم ٌتلفظ بلفظ " أشهد ". 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ژ بول اإلقرار بقوله تعالى:ومن العجب: أنهم احتجوا على ق

 .  ٖ٘ٔالنساء:  ژڀ  ڀ  ڀ  

قالوا: هذا ٌدل على قبول إقرار المرء على نفسه، ولم ٌقل أحد، إنه ال ٌقبل اإلقرار حتى ٌقول المقر " 

 أشهد على نفسً " وقد سماه هللا شهادة.

فً كتاب هللا، وال سنة رسوله، وال قول أحد من  قال شٌخنا: فاشتراط لفظ " الشهادة " ال أصل له

 الصحابة، وال ٌتوقؾ إطبلق لفظ " الشهادة " لؽة على ذلك، وباهلل التوفٌق.

  هـأوعلى هذا: فلٌس اإلخبار طرٌقا آخر ؼٌر طرٌق الشهادة. 

 ( : 9ٗٔ-9ٖٔوقال رحمه هللا فً الطرق الحكمٌة )ص: 
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أو مخبرا، فإن جعلناه مخبرا اكتفً بخبره وحده، كالخبر عن ومنهم من ٌبنً الخبلؾ على كونه شاهدا 

األمور الدٌنٌة، وإن جعلناه شاهدا لم نكتؾ بشهادته وحده، وهذا أٌضا ضعٌؾ، فإن الشاهد مخبر، 

والمخبر شاهد وكل من شهد بشًء فقد أخبر به، والشرٌعة لم تفرق بٌن ذلك أصبل، وإنما هذا على أصل 

 دة لفظ " الشهادة " دون مجرد اإلخبار.من اشترط فً قبول الشها

 هـأتدل على خبلفه.  -من الكتاب والسنة  -وقد تقدم بٌان ضعؾ ذلك، وأنه ال دلٌل علٌه، بل األدلة كثٌرة 

 ( :١/ ٔوقال رحمه هللا فً بدابع الفوابد )

إجماع وال  وإذا كان كل خبر شهادة فلٌس مع من اشترط لفظ الشهادة فٌها دلٌل من كتاب وال سنة وال

 .قٌاس صحٌح وعن أحمد فٌها ثبلث رواٌات إحداهن: اشتراط لفظ الشهادة 

 .والثانٌة: االكتفاء بمجرد اإلخبار اختارها شٌخنا 

والثالثة: الفرق بٌن الشهادة على األقوال وبٌن الشهادة على األفعال فالشهادة على األقوال ال ٌشترط فٌها 

 . هـ.ألفظ الشهادة وعلى األفعال ٌشترط 

 : وأما قولهم إن الشهود لم ٌعدلوا فً الصك الصادر عن المحكمة فٌناقش من وجوه

األول : أن الظن بمحكمة شرعٌة فً دولة قابمة على تحكٌم الكتاب والسنة وسلطة القضاء فٌها مستقلة 

الدارسون فً  وأحكامها نافذة على الجمٌع وال ٌتولى رتبة القضاء فٌها حسب ما نعلم إال المتؤهلون لذلك

الجامعات ومعاهد القضاء العلٌا الظن فٌها اعتبار ذلك فإما أن ذلك قد تم بالفعل أو أنهم اكتفوا فً ذلك 

بالشهرة واالستفاضة باعتبار أن منهم الدكتور الجامعً المدرس لعلوم الكتاب والسنة الباحث بتارٌخ 

العزٌز بن  ٌر سدنة البٌت الحرام الشٌخ عبدالمناسك وتارٌخ مكة وهو الدكتور عوٌد المطرفً  ومنهم كب

العزٌز السابق الدكتور محمد بن عمر زبٌر ومنهم من كان  هللا الشٌبً ومنهم مدٌر جامعة الملك عبد عبد

 إضافة إلى القرابن األخرى . بٌتهم مبنٌا على المروة وهو الدكتور دروٌش بن صدٌق جستنٌه ،

ـ رحمه هللا ٌخ اإلسبلم على العدالة المعتبرة فً الشهود حٌث قال وأرى أن من المناسب هنا إٌراد كبلم ش

 ( :7ٗ٘/ ٘) )هنا حذؾ ( كما فً الفتاوى الكبرىـ 

والعدل فً كل زمان ومكان وطابفة بحسبها فٌكون الشاهد فً كل قوم من كان ذا عدل فٌهم وإن كان لو 

 كان فً ؼٌرهم لكان عدله على وجه آخر. 

وبهذا ٌمكن الحكم بٌن الناس وإال فلو اعتبر فً شهود كل طابفة أن ال ٌشهد علٌهم إال من ٌكون قابما 

 . هـأبؤداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو ؼالبها. 

 )حذؾ كبلم شٌخ االسبلم الذي فً المستدرك (

ة الثقة بمصداقٌتها عمهنٌة المحاكم الشرعٌة فً المملكة وزعزوالجدٌر بالذكر أنه ال ٌنبؽً التشكٌك فً 

 عند العامة والخاصة فعواقب ذلك ؼٌر حمٌدة وال محمودة .

وبعض الذٌن لم ٌرتضوا ذلك الصك الصادر عن محكمة مكة المتضمن لشهادة الشهود لم ٌكتفوا بالقول 

، بلفظ الشهادة وتحلٌفهم األٌمان المؽلظة بؤن المطلوب من المحكمة إثبات عدالة الشهود وإثبات شهادتهم 

 بل أثاروا الرٌبة والشك حول قضٌة شهادة الشهود من أساسها .
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جتماعٌة كبٌرة بؤن عرض الصفا ٌن قد شهد بنحوها علماء وشخصٌات اثانٌا : أن شهادة الشهود السابق

لعبلمة ابن جبرٌن عضو هللا ومنهم ا والمروة أعرض مما كان علٌه عرض المسعى قبل توسعة الملك عبد

اإلفتاء فً المملكة سابقا ومنهم ربٌس المحاكم الشرعٌة الكبرى بمكة والربٌس العام لتعلٌم البنات سابقا 

هللا بن دهٌش ، وهو من أهل مكة ، وله عدة كتب تتعلق بالمشاعر،  الملك بن عبد وهو الدكتور عبد

د وهو أن عرض المسعى  أوسع مما كان فتكون هذه الشهادات قد تواردت وتعاضدت على شًء واح

 العزٌز رحمه هللا  . هللا بن عبد علٌه  قبل توسعة الملك عبد

ثالثا : أن شهادة الشهود السابقٌن ممن دونت المحكمة شهادتهم وممن لم تدونه قد اعتضدت بؤمور من 

 أهمها :

أنه لٌس ثمة دلٌل من كتاب وال سنة وال قول صحابً وال تابعً وال إجماع  ٌدل على تحدٌد عرض  ـأ 

 المسعى سوى ظاهر القرآن والمجٌزون والمانعون ٌستدلون به .

ما صرح به عدد من أهل العلم أنه ال دلٌل على تحدٌد العرض ومنهم الرملً والشروانً والمعلمً  ب ـ

بل حتى اللجنة التً شكلها سماحة الشٌخ محمد ، علماء نجد والحجاز مقرا له  وما نقله السعدي عن أحد

 بن إبراهٌم قد أقرت بذلك كما سبق بٌانه .

ذلك الوقت  ءعلماأنه قد حصلت للمسعى توسعة  لعرضه فً أٌام الخلٌفة المهدي العباسً ولم ٌنكرها  ج ـ

حمد ، بل ذكر المإرخون أن الشافعً وأٌوسؾ ومالك ومن بعدهم ككمحمد بن الحسن الشٌبانً وأبً 

المسعى القدٌم دخل فً المسجد الحرام ، ثم حصلت توسعة فً عرض المسعى فً عهد الملك سعود بن 

براهٌم آل الشٌخ وأدخلوا من قبل الشٌخ محمد بن إالعزٌز آل سعود بعد قرار اللجنة العلمٌة المشكلة  عبد

ان محجوزا باألخشاب سابقا ال ٌسعى فٌه أدخلوها كلها فً دار الشٌبً ودور األؼوات والمكان الذي ك

بل قرروا أن العقود التً كانت مبنٌة على الصفا والمروة وهً ثبلثة على الصفا وعقد ، عرض المسعى 

ستوعب تلسعً ابتداًء  وانتهاًء أنها لم كبٌر على المروة التً كان الناس ال ٌتجاوزون عرضها فً ا

رض الصخرات التً كانت بادٌة للعٌان حسب تقرٌرهم وأنها تساوي ستة عرض المسعى ثم قاسوا ع

عشر مترا وهذا العرض ٌقارب ما ذكره األزرقً ومن جاء بعده من المإرخٌن ثم أصبح عرض المسعى 

براهٌم  على ما كان سابقا حقت بعرضه فً عهد الشٌخ محمد بن إعشرٌن مترا بمعنى أن الزٌادة التً ل

 بقدر الربع  .

أن الشهادة التً أدلوا بها لم تكن متفقة فمنهم من ٌذكر أن الجبل كان ممتدا وال ٌذكر تحدٌدا  :ا قولهم وأم

منضبطا ، والذٌن ذكروا التحدٌد المنضبط مختلفون فؤحدهم ٌذكر أن الصفا ٌمتد خمسة وثبلثٌن مترا ، 

 واحد .وآخر ٌقول : ٌمتد خمسٌن مترا ، ولم تتفق شهادة اثنٌن منهم على تحدٌد 

 فٌناقش من وجوه :

األول : أن جمٌع الشهادات متفقة على أن عرض المسعى أوسع مما كان علٌه قبل توسعة الملك  الوجه

 إذ المانعون ال ٌسلمون بقلٌل ذلك وال كثٌره .؛ هللا وهو المطلوب  عبد

وإنما كان فً إثبات أن عرض المسعى أوسع مما ، : أن النزاع لم ٌكن فً إثبات قدر معٌن  الوجه الثانً

 وهذا الذي شهد به الشهود ٌوضحه الوجه الثالث .، كان علٌه 
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من الشهود أن المتبقً من عرض ما بٌن الصفا والمروة عشرون مترا لترد أحٌد الوجه الثالث : لم ٌدع 

 شهادتهم بحجة عدم اتفاق الشهود فً شهادتهم على إثبات الدعوى .

الرابع : لعله لم ٌخطر على بال أولبك الشهود وال ؼٌرهم فً مقتبل أعمارهم أن ٌذرعوا عرض الوجه 

ا فشهدوا بما علموا من السعة ولوجود المبانً فً ذلك المكان ثانًٌ ،  الصفا والمروة لعدم الحاجة إلٌه أواًل 

 .واالمتداد وذلك الذي طلب منهم فكانوا مثبتٌن لما نفاه ؼٌرهم 

ألن معه ؛ القواعد الشرعٌة عند الفقهاء والمحدثٌن واألصولٌٌن أن المثبت مقدم على النافً  وقد تقرر فً

 زٌادة علم ، ومن علم حجة على من لم ٌعلم .

الوجه الخامس : أن شهادتهم قد اعتضدت بشهادة ؼٌرهم من العلماء ومن ذكر معهم مع عدم تحدٌد 

فً ـ رحمه هللا ـ الفقهاء لعرض المسعى وتصرٌح بعضهم بؤن ذلك لعدم حاجتهم إلى ذلك كما قال الرملً 

كوتهم عنه ضبط عرض المسعى وس –ٌعنً الشافعٌة  –( : ولم أر فً كبلمهم 9ٕٔ/ ٖنهاٌة المحتاج )

ا والمروة ولو التوى فً سعٌه عن محل فلعدم االحتٌاج إلٌه  فإن الواجب استٌعاب المسافة ما بٌن الص

 . هـكما نص علٌه الشافعً رحمه هللا .أ السعً ٌسٌرا لم ٌضر

اللجنة المشكلة من قبل الشٌخ محمد بن كبلم سٌؤتً إٌراد كبلم الشروانً والمعلمً وم سبق ذكر كبلقد و 

 .  إن شاء هللا تعالى إبراهٌم فً ذلك

عتذر لهم من فً ذرع العرض لم تكن متفقة وقد ا الوجه السادس : أن شهادة المإرخٌن الذٌن اعتنوا

ـ رحمه هللا فاألزرقً ، اعتذر بؤن المراد بذلك التقرٌب مع أنهم قصدوا التحدٌد واعتنوا به وحرصوا علٌه 

ا جعله خمسة وثبلثٌن ذراعً ـ رحمه هللا ـ والفاكهً  نصؾ ذراع ،ا وجعل العرض خمسة وثبلثٌن ذراعً ـ 

فً كتابه "عمارة ـ رحمه هللا ـ سبلمة وذكر با على ذلك ،ـ رحمه هللا ـ ا وتبعه الفاسً عشر إصبعً  ًواثن

ـ رحمه هللا ـ ، وذكر الشٌخ محمد طاهر الكردي ونصؾ ا المسجد الحرام " أن عرضه ستة وثبلثون ذراعً 

هـ( فً كتابه التارٌخ القوٌم لمكة وبٌت هللا الكرٌم أن عرضه عشرون مترا أي ما ٌقارب  ٓٓٗٔ)ت 

 ا .األربعٌن ذراعً 

رابعا :  االعتراض الرابع على شهادة الشهود  أن الصفا كان علٌه ثبلثة عقود ومحاط من جمٌع جهاته 

قى إلٌه كما فً الصور بجدران تفصله عن جبل أبً قبٌس إال من الجهة الشمالٌة التً منها المر

 هإالء الشهود جببل كبٌرا ممتدا ?رآه الفوتؽرافٌة، فكٌؾ 

 : ٕٕقال الدكتور صالح سندي فً كتابه كلمة حق فً توسعة المسعى ص  

ونقل هذا عنه وأكده المإرخ حسٌن باسبلمة فً تارٌخ  –لقد وصؾ إبراهٌم باشا فً مرآة الحرمٌن 

بؤنه محاط من  –المعروؾ عند المسلمٌن كافة  –وصؾ الصفا  ( ٖٖٓ – ٖٔٓعمارة المسجد الحرام )

جمٌع جهاته بجدار ٌفصله عن جبل أبً قبٌس إال من الجهة الشمالٌة التً منها المرقى إلٌه واألمر ال 

نظرها فً التارٌخ القوٌم للكردي ا –ٌحتاج إلى شهادة ألن صورة ذلك الجدار المحٌط موجودة واضحة 

 جببل كبٌرا ممتدا ? –مع هذا  –ي كٌؾ رآه هإالء الشهود فلٌت شعر –( ٖٗٗ/٘)

 : هٌنوجوٌجاب عن هذا االعتراض من 
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ران لم ٌكن فً عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم وال فً عهد : أن إحاطة الصفا بالعقود والجد األول

الشرق والؽرب نما كان بعد ذلك ولٌس حدا للصفا من جهة وال القرون المفضلة وإالخلفاء الراشدٌن 

، ذهب إلٌه ما للصفا ؼٌر الدكتور صالح وكبلم المإرخٌن ال ٌدل على  اوالجنوب وال أعلم أحدا جعله حد

إٌقافا لزحؾ المبانً على الصفا من جهة وبٌانا لبداٌة موضع السعً من جهة  وإنما فعل ذلك من فعله

أحالنا سندي على كبلمه كما سٌتضح أخرى ال تحدٌدا لعرضه وقد بٌن هذا حتى مإرخ مكة الكردي الذي 

 . لك فً النقوالت اآلتٌة

 ( فً شرح التنبٌه:9ٗٙ)تـ رحمه هللا ـ قال المحب الطبري المكً 

والمروة أٌضاً فً وجهها عقد كبٌر مشرؾ، والظاهر أنه جعل علماً لحد المروة، وإال كان وضعه ذلك 

طابق الناسكون علٌه، فٌنبؽً للساعً أن ٌمر تحته عبثاً، وقد تواتر كونه حداً بنقل الخلؾ عن السلؾ، وت

 (.ٖٓ٘/ٔاهـ شفاء الؽرام ) وٌرقى على البنٌان المرتفع على األرض .

 (:ٖٖٗ/٘فً كتابه التارٌخ القوٌم )ـ رحمه هللا ـ قال محمد الكردي مإرخ مكة المعاصر 

روة، فبل ٌتكلؾ الساعً سبب بناء العقدٌن بعد عهد أبً جعفر المنصور هو معرفة حد الصفا وحد الم

 . الرقً لما بعدهما من الدرج .اهـ

 (:١ٕٔ-7ٕٔ/ٕٙوقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا كما فً مجموع الفتاوى )

كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌرقى على الصفا والمروة وهما فً جانب جبلً مكة والٌوم قد بنً فوقهما 

 عً وإن لم ٌصعد فوق البناء .اهـدكتان فمن وصل أسفل البناء أجزأ الس

 : ٖٙالوهاب أبو سلٌمان فً كتابه " توسعة المسعى عزٌمة ال رخصه " ص قال الدكتور عبد 

توجت واجهة الصفا قدٌما بعقود ثبلثة وواجهة المروة بعقد واحد كبٌر ممتد من الطرؾ الشرقً حتى 

مً على المحافظة على هذه الحدود نهاٌة الطرؾ الؽربً ، وقد حرص الخلفاء عبر التارٌخ اإلسبل

) بإحاطتها بالبناء لما الحظوه من كثرة التعدي على جانبٌهما الشرقً والؽربً والشمالً
ٔ

والجنوبً  (

تحدث عن  ولٌحافظوا على ما تبقى حتى ال ٌتعدى على فضابهما ، وقد أحاطت بهما المنازل من جهاتهما

 . هـهذا المإرخون بالتفصٌل .أ

 فٌحذؾ من نسخة مكتب الصؾ ()هنا حذؾ 

 : مقدار عرض العقد الذي على الصفا والمروة

 ( :١ٔٔ/ ٖهـ( فً تهذٌب األسماء واللؽات )7ٙٙ)تـ رحمه هللا ـ  قال اإلمام النووي

الصفا: هو مبدأ السعً مقصور، وهو مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام، وهو أنؾ من جبل أبً 

قبٌس، وهو اآلن إحدى عشرة درجة فوقها أزج كإٌوان، وعرض فتحة هذا األزج نحو خمسٌن قدًما، وأما 

ض ما المروة فبلطبة جدا، وهً من أنؾ جبل قٌقعان وهً درجتان، وعلٌها أًٌضا أزج كإٌوان، وعر

 . هـ. أ تحت األزج نحو أربعٌن قدًما

                                                           

 ٌؼٍٗ ٠و٠ل فٟ ػوض اٌَّؼٝ ِٓ عٙخ اٌشّبي اٌشولٟ ألْ ٚاعٙزٗ اٌشّب١ٌخ ِٕٙب ٠ولٝ اٌَبػٟ إٌٝ اٌصفب . ( 1
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 . المراد باألزج العقد الذي على الصفا والمروة: قلت 

والقدم تساوي ثبلثٌن سنتٌمترا مضروبا فً خمسٌن ٌساوي ألفا وخمس مبة سنتٌمترا أي خمسة عشر 

 مترا فٌكون عرض عقود الصفا عند اإلمام النووي خمسة عشر مترا .

 سنتٌمترتٌمترا ٌساوي ألفا ومبتً عنده فهو أربعون قدما مضروبا فً ثبلثٌن سن وأما عرض عقد المروة

 ٌساوي اثنً عشر مترا .مقسوما على مبة 

 ( :9ٖٗ/ ٔفً كتابه شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام )ـ رحمه هللا ـ قال المإرخ المكً أبو الطٌب الفاسً 

 . هـ. أ ثمن ذراع بالحدٌد ا إالوذرع عقود الصفا الثبلثة: أحد وعشرون ذراعً 

 ( فً ذرع عقد المروة:ٕٔٗ/ ٔوقال رحمه هللا )

 . ا بذراع الحدٌد المصري. اهـواتساع هذا العقد ستة عشر ذراعً 

 ٖٖٓهـ( فً كتابه تارٌخ عمارة المسجد الحرام صٖٙ٘ٔ)ت ـ رحمه هللا ـ وقال المإرخ حسٌن باسبلمة 

 وما بٌنهما :بعد أن ذكر أنه قام بذرع الصفا والمروة 

العزٌز السعود ... وعرض أصل الصفا التً علٌها  الصفا فً حالته بعد رصؾ جبللة الملك عبدو... 

 هـأمتار .أ 7د المروة عقد كبٌر سعته مترا ( ... وعن ٕٔالثبلثة العقود )

السندي هـ( فقد وصؾ الصفا كما ٌرٌد الدكتور ٖٖ٘ٔ)ت ـ رحمه هللا ـ وأما المإرخ إبراهٌم رفعت باشا 

ـ بالجدران والعقود والدرج لكن لن ٌفرح الدكتور بمقدار العرض الذي ذكره فقد قال إبراهٌم رفعت باشا 

 ( :ٕٖٔ -ٕٖٓ/ٔفً مرآة الحرمٌن)رحمه هللا ـ 

الصفا : فً أصل جبل أبً قبٌس جنوبً المسجد الحرام وهو مكان شبٌه بالمصلى طوله ستة أمتار 

األرض بنحو مترٌن ٌصعد إلٌه بؤربع درجات وفً جنوبً هذا المكان وعرضه ثبلثة أمتار مرتفع عن 

أي وراءه أربع درجات أخرى صاعدة أقٌم علٌها ثبلثة عقود فً صؾ واحد من الشرق إلى الؽرب وبعد 

هذه الدرجات الخلفٌة أصل جبل أبً قبٌس وحول الصفا جدار ٌحٌط به ماعدا الجهة الشمالٌة التً منها 

 .هـ  .أالمرتقى 

( : وعرض أصل الصفا التً ٖٖٓ/٘هـ(فً كتابه التارٌخ القوٌم )ٓٓٗٔوقال محمد طاهر الكردي )ت

 علٌها الثبلثة العقود اثنا عشر متراً ... وعند المروة عقد كبٌر سعته سبعة أمتار . اهـ

 

 )هنا حذؾ فٌحذؾ من نسخة مكتب الصؾ (

سندي ٌرى أن هذه العقود وما  اصالحوالذي ٌهمنً هنا وأرجو من القارئ الكرٌم االنتباه له أن الدكتور 

أحاط بها من الجوانب تمثل عرض المسعى الذي ال ٌجوز الزٌادة علٌه وأنها قد ضمت كل مساحة الصفا 

وفٌها صورة فوتؽرافٌة مثل ذلك فً المروة  الوقو المعروؾ عند المسلمٌن كافة  إن هذا ه: بل قال ، 

 مماثلة وبهذا حكم الدكتور بوهم الشهود فً أحسن أحوالهم .
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وهنا ألخص شهادة المإرخٌن الذٌن احتج الدكتور بكبلمهم مع ما نقلته من تحدٌدهم  ومنهم حسٌن 

 وما بنى الدكتور علٌها من أحكام فٌما ٌلً :ـ رحمه هللا ـ باسبلمة 

وإال فقد قدره  عشر مترا على أكثر تقدٌر خمسةذي بنٌت علٌه العقود الثبلثة عرض أصل الصفا الـ  ٔ

باثنً عشر مترا وهم من ذكرهم الدكتور  والكردي براهٌم رفعت باشا بستة أمتار وقدره حسٌن با سبلمةإ

وادعى أنهم وصفوا ما توارثه المسلمون كافة من أن الصفا والمروة محاطة بتلك  سندي محتجا بكبلمهم

على ما فً تقدٌراتهم من تباٌن كما  –لجدران وقد قدر هإالء المإرخون ما أحاطت به تلك الجدران ا

 . سبق بٌانه

وإال فقد قدره  على أكثر تقدٌرخمسة عشر مترا عرض أصل المروة الذي بنً علٌه العقد الوحٌد ـ  ٕ

 . فقط  بسبعة أمتار مااحتج الدكتور بكبلمه نٌالذ والكردي حسٌن با سبلمة

 .المإرخٌن أن الصفا أعرض وأوسع من المروة  أكثر ٌبلحظ من خبلل كبلم  ـ ٖ

 .ذكر الدكتور أن ذلك هو المعروؾ عند المسلمٌن كافة  ـ ٗ

 .ذكر الدكتور أن األمر ال ٌحتاج إلى شهادة ألن الصورة الفوتؽرافٌة كافٌة وافٌة فً هذا ـ  ٘

حكمة مكة أن الصفا والمروة أعرض مما قبل توسعة الملك قال مستنكرا شهادة الشهود المثبتة فً م ـ ٙ

 جببل كبٌرا ممتدا . –مع هذا  –هللا : فلٌت شعري كٌؾ رآه هإالء الشهود  عبد

 وهنا أقول للدكتور :

إذا مإرخون أن ٌخالفوا ما قرره الـ رحمه هللا ـ كٌؾ ساغ للجنة التً شكلها الشٌخ محمد بن إبراهٌم  ـأ 

 عرفهكٌؾ خالفوا ما ، و  تقدٌر وهو تقدٌر ابن جبٌر مع أنه ٌخالؾ تقدٌر من قبله ومن بعدهاعتبرنا أكثر 

 كافة المسلمٌن ، وشهدت به وأكدته الصورة الفوتؽرافٌة حٌث إنهم  قرروا ما ٌلً:

أوال : أن الصفا هو الصخرات الملساء وهً أوسع من العقود فإنها لم تستوعب  كامل الصخرات  

 عرضا .

-عشر مترا  خمسةا بحٌث صار ستة عشر مترا بدل : قرروا إزالة العقود وتوسٌع عرض الصف ثانٌا

أما لو اعتبرنا التقدٌرات األخرى للمإرخٌن  على أن البناء حادث قدٌما وحدٌثا بناءً   -الذي هو أكثر تقدٌر 

 .  تكون اللجنة قد زادت زٌادات كثٌرةفس

 .الشٌبً التً كانت مبنٌة على الصفا منذ ثمان مبة سنة  ثالثا : أدخلوا فً عرض الصفا دار

 .رابعا : أدخلوا فً العرض دار األؼوات 

  . خامسا : أدخلوا المحل الذي كان محجوزا باألخشاب وكان الناس ال ٌسعون فٌه سابقا

الشافعٌة من سادسا: قرروا أنهم لم ٌقفوا على تحدٌد لعرض المسعى عند الحنابلة وأقروا ما ذكره علماء 

 أنهم لم ٌجدوا كبلما فً ضبط عرض المسعى وأن علماءهم سكتوا عن ذلك لعدم الحاجة إلٌه .

سابعا : أن األصل فً السعً عدم وجود بناء وأن البناء حادث قدٌما وحدٌثا وأن مكان السعً تعبدي وأن 

 . االلتواء الٌسٌر ال ٌضر ألن ما ورد من التحدٌد إنما هو تقرٌبً
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: استقر عرض المسعى فً عهد الملك سعود والشٌخ محمد بن إبراهٌم واللجنة التً شكلها بقدر ثامنا 

وال أدري هل كان ذلك العرض بعد إدخال ما سبق ذكره أم بعده بحٌث رأوا أن الزٌادة فً ، عشرٌن مترا 

 عند بعضرضه فقد كان ع ثلثالب رالعرض ال زالت ممكنة وأٌا كان فقد تمت الزٌادة فً العرض بما ٌقا

عشر  خمسة -حسب كبلم الدكتور -  ؽرافٌةالمإرخٌن وما عرفه كافة المسلمٌن وشهدت به الصورة الفوت

أما لو اعتبرنا تقدٌر إبراهٌم رفعت  بمقدار عشرٌن مترااستقر عرضه ثم  على اعتبار أكثر تقدٌرمترا 

 والكردي ولو اعتبرنا تقدٌر حسٌن باسبلمه باشا فتكون اللجنة قد زادت فً عرض الصفا أكثر من الثلثٌن

قرره إبراهٌم رفعت  مع أن الدكتور ذكر أن ما لكانت اللجنة قد زادت فً عرض الصفا قرٌبا من النصؾ

بناءا على أن تلك العقود وتلك الصور  المعروؾ عند المسلمٌن كافة هو والكردي وحسٌن باسبلمة

التوقٌفً للصفا والمروة مع أنه لو كان كذلك لما حصل ذلك كً العرض الشرعً التعبدي حالفوتؽرافٌة ت

 . اإلختبلؾ فً تقدٌر العرض من قبل المإرخٌن وهذا ٌجعل المنصؾ ٌتؤمل طوٌبل

بما  عند حسٌن با سبلمة تاسعا : تم هدم العقد الذي كان على المروة مع أن عرضه أقل من عرض الصفا

ثم صار عرضه  وهكذا عند مإرخ مكة المعاصر الكردي رٌقارب النصؾ إذ أنه ال ٌزٌد على سبعة أمتا

قرت علٌه التوسعة فً عهد الملك سعود والشٌخ محمد بن ابراهٌم واللجنة المشكلة مساوٌا تالذي اس

 لعرض الصفا أعنً عشرٌن مترا .

والسإال الذي ٌطرح نفسه كما ٌقال : كٌؾ ساؼت هذه التوسعة مع مخالفة كبلم المإرخٌن وما توارثه 

 المسلمون وشهدت به الصور الفوتؽرافٌة مع أن موضع المسعى تعبدي ?

فإما أن ٌقال : إن التوسعة المذكورة ؼٌر شرعٌة والسعً فٌها باطل ألنها زادت فً عرض المسعى على 

 ضعفٌنالمن جهة الصفا وبما ٌقارب  خون وتوارثه وعرفه المسلمون  بما ٌقارب النصؾما ذكره المإر

وهً زٌادة على ما  الدكتور ماٌحتج به نالذٌ والكردي بناء على تقدٌر حسٌن باسبلمة من جهة المروة

ذكره جمٌع المإرخٌن حتى على قول من قدر عرض الصفا والمروة بخمسة عشر مترا فزٌادة خمسة 

مع أنه لم ٌقدر عرض الصفا والمروة بما ٌعادل خمسة عشر مترا سوى ابن  وال هٌنة أمتار لٌست قلٌلة

إن ما ذكره المإرخون عبر ، وإما أن ٌقال  جبٌر مخالفا من قبله ومن بعده خصوصا فً عرض المروة

فً  القرون وتوارثه وعرفه المسلمون إنما كان تحدٌدا لعرض الصفا والمروة الذي كان الناس ٌسعون فٌه

ولٌس حدا لكل ما بٌن الصفا والمروة عرضا ، وأن العقود المبنٌة على الصفا والمروة إنما  تلك األزمان

ً طوال ومنع زحؾ المبانً على الصفا والمروة عرضا كان الؽرض منها تحدٌد بداٌة ونهاٌة مسافة السع

، وأن عرض المسعى ال ٌزال قاببل للتوسعة لسعة عرض جبلً الصفا والمروة حتى ٌستوعب كل ذلك 

ال ٌجد عنه الدكتور  بٌقٌن ، وأن ذلك ال ٌعد خبلفا لعمل القرون وال لما شهد به المإرخون وهذا هو ما

لتوسعة األخرى ، واه جوابا وهو الذي استقرت علٌه الفتوى وبنٌت علٌه اوالمانعون  مناصا وال ٌملكون س

هللا وأبرز المجٌزون كبلم علماء  لى زٌادة توسعة عرض المسعى فً عهد الملك عبدحتى مست الحاجة إ

برزوا شهادات المإرخٌن عى بؤذرع معٌنة ال دلٌل علٌه ، وأاإلسبلم المحققٌن أن تحدٌد عرض المس

وعلماء المسلمٌن أن الدور والمساكن كانت تعلو جنبات الصفا والمروة ال سٌما من الجهة الشرقٌة وشهد 

الشهود بما ٌتفق مع ذلك مما عاٌشوه وعاٌنوه وأن دور بعض الشهود كانت على المروة احتج علٌهم 

ما التقطه من الصور المصورون مع أنهم كانوا المانعون بتحدٌد المإرخٌن وما توارثه وعلمه المسلمون و

 لذلك من أوابل المخالفٌن وعن تلك الحجج عازفٌن .   

 :  وقراراتهـ رحمه هللا ـ وإلٌك أٌها القارئ الكرٌم نص قرارات اللجنة التً شكلها الشٌخ محمد بن ابراهٌم 
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 : هـ(9/7ٗ/ٖٕفً  ٖ٘)نص القرار الوارد من الهٌبة المشكلة رقم 

على األمر الشفوي المبلػ إلٌنا بواسطة الشٌخ محمد حابس ربٌس دٌوان سمو وزٌر الداخلٌة األمٌر  بناء

 عبد هللا الفٌصل. 

ما  القاضً أنه ٌؤمر سموه بوقوفنا نحن الموقعٌن أدناه على "المٌل" القابم هناك والبارز حٌنبذ، وذلك بعد

ً ومحل األؼوات الواقعٌن بٌن موضع السعً من صدرت إرادة جبللة الملك المعظم بإضافة دار آل الشٌب

جهة الصفا وبٌن الشارع العام المبلصق للمسجد الحرام مما ٌلً باب الصفا. وتقرٌر ما ٌلزم شرعا بشؤن 

 "المٌل" المذكور. 

فقد توجهنا فوقفنا على "المٌل" المذكور. وصحبنا معنا مهندسا فنٌا، وجرى البحث فٌما ٌتعلق بتحدٌد 

 ى مما ٌلً الصفا، فرأٌنا هذا المٌل ٌقع عن ٌسار الخارج من باب الصفا القاصد إلى الصفا. عرض المسع

فاصل ناعمة مالبدار األشراؾ  ملتصقؽربٌة على مسامتته مٌل آخر وفً مقابل هذا المٌل من الجهة ال

 بٌنها طرٌق الخارج من باب الصفا فً سٌره إلى الصفا. 

وما بٌن المٌل األول المذكور الذي بركن دار الشٌبً المنتزعة ملكٌتها حاال والمضافة إلى الصفا وبٌن 

 ا. ترالمٌل الذي بركن دار المناعمة ثمانٌة أمتار وثبلثون سنتٌم

هً سبعة عشر ذراعا، ومن دار المفتاح التً تقع بٌن الساعً من الصفا إلى المٌل األول الواقع بدار 

 سعة عشر مترا ونصؾ متر. الشٌبً ت

ا، كما ترومن المٌل الذي بدار الشٌبً إلى درج الصفا للحرم الشرٌؾ خمسة وعشرٌن مترا وثمانٌن سنتٌم

الخاسكٌة ببطن الوادي والمٌل الذي ٌحاذٌه بركن المسجد الحرام ستة عشر مترا  قرببأن بٌن المٌل الذي 

وباب العباس ستة عشر مترا ونصؾ متر تقرٌبا، هذا ونصؾ متر، كما أن بٌن المٌل الذي بدار العباس 

 التقرٌر الفنً من حٌث المساحة.

ا ًٌ ، قال فً صحٌح البخاري: )باب ما جاء فً السعً  قد جرت مراجعة كبلم العلماء فٌما ٌتعلق بذلك - ثان

 حسٌن.  بٌن الصفا والمروة( وقال ابن عمر رضً هللا عنه: السعً من دار ابن عباد إلى زقاق بنً أبً

: نزل ابن عمر من الصفا حتى إذا حاذى باب بنً عباد سعى، حتى ٖجلد  9ٖٗقال فً "الفتح" صحٌفة 

  .قرضةإذا انتهى إلى الزقاق الذي ٌسلك بٌن دار بنً أبً حسٌن ودار بنت 

بً ٌزٌد قال: رأٌت ابن عمر ٌسعى من مجلس ابن عباد إلى زقاق ابن أبً أومن طرٌق عبٌد هللا بن 

 . حسٌن

 قال سفٌان: هو ما بٌن هذٌن العلمٌن. انتهى. 

 والمقصود بهذا وهللا أعلم سعٌه فً بطن الوادي. 

 .ولم نجد للحنابلة تحدٌدا لعرض المسعى 
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: أنه ٌستحب أن ٌخرج إلى الصفا من بابه، فٌؤتً الصفا، فٌرقى ٖجلد  ٖٓٗوجاء فً "المؽنً" صحٌفة 

ا مبٌنه: فإن ترك مما ٖجلد ٘ٓٗعلٌه حتى ٌرى الكعبة، ثم ٌستقبلها، قال فً "الشرح الكبٌر" صحٌفة 

 لم ٌجزبه حتى ٌؤتً به. انتهى. عااذرشٌبا )أي ما بٌن الصفا والمروة( ولو 

 بلمهم فً الطول. ولم ٌذكروا تحدٌد العرض. هذا ك

: "فرع" قال الشافعً واألصحاب: ال 7ٙصحٌفة  ١وقال النووي فً "المجموع" شرح المهذب جلد 

ٌجوز السعً فً ؼٌر موضع السعً، فلو مر وراء موضع السعً فً زقاق العطارٌن أو ؼٌره لم ٌصح 

فً كتابه  جًٌالبندنه كالطواؾ، قال أبو علً سعٌه؛ ألن السعً مختص بمكان فبل ٌجوز فعله فً ؼٌر

"الجامع": موضع السعً بطن الوادي، قال الشافعً فً القدٌم: فإن التوى شٌبا ٌسٌرا أجزأه. وإن عدل 

حتى ٌفارق الوادي المإدي إلى زقاق العطارٌن لم ٌجز، وكذا قال الدرامً: إن التوى فً السعً ٌسٌرا 

 عطارٌن فبل. وهللا أعلم. انتهى. جاز. وإن دخل المسجد أو زقاق ال

هجرٌة فً "نهاٌة المحتاج" شرح المنهاج  ٗٓٓٔوقال شمس الدٌن محمد الرملً الشافعً المتوفً سنة 

ما نصه: ولم أر فً كبلمهم ضبط عرض المسعى، وسكوتهم عنه لعدم االحتٌاج  ٖجلد  ١ٖٖصحٌفة 

روة كل مرة، ولو التوى فً سعٌه عن محل إلٌه، فإن الواجب استٌعاب المسافة التً بٌن الصفا والم

 السعً ٌسٌرا لم ٌضر كما نص علٌه الشافعً رضً هللا عنه. انتهى. 

ولما ذكر النص الذي ذكره صاحب  ٗجلد  9١وفً "حاشٌة تحفة المحتاج" شرح المنهاج صحٌفة 

على التقرٌب، إذ  المجموع عن اإلمام الشافعً قال: الظاهر أن التقدٌر لعرضه بخمسة وثبلثٌن أو نحوها

ال نص فٌه ٌحفظ من السنة، فبل ٌضر االلتواء الٌسٌر لذلك، بخبلؾ الكثٌر فإنه ٌخرج عن تقدٌر العرض 

 ولو على التقرٌب.

فً  9ٓقد جرت مراجعة كبلم المإرخٌن، فذكر أبو الولٌد محمد بن عبد هللا األزرقً فً صحٌفة  - ثالًثا

ما بٌن العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذابه على  "المجلد الثانً" ما نصه بالحرؾ: وذرع

خمسة وثبلثون ذراعا ونصؾ ذراع، ومن العلم  سعًمالباب دار العباس بن عبد المطلب وبٌنهما عرض 

هما الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد الذي بحذاء العلم الذي فً حد المنارة وبٌن

 ذراعا. انتهى.  نووعشرابة ذراع وإحدى الوادي م

فً تارٌخه المسمى بـ "االعبلم" لما ذكر قصة تعدي  ٔٓٔوقال اإلمام قطب الدٌن الحنفً فً صحٌفة 

المحمودي إلى أن باي تقاٌلمسعى فً سلطنة الملك األشرؾ ابن الزمن على اؼتصاب البعض من عرض ا

قال: قاضً مكة وعلماإها أنكروا علٌه. وقالوا له فً وجهه أن عرض المسعى كان خمسة وثبلثٌن 

وذرعوا من ركن المسجد إلى المحل الذي وضع فٌه ابن الزمن  الفاكهًذراعا، وأحضر النقل من تارٌخ 

 أساسه فكان سبعة وعشرٌن ذراعا. 

: ذرع ما بٌن العلم الذي على باب 99ٕجد الحرام" صحٌفة فً تارٌخه "عمارة المس باسبلمةوقال 

المسجد إلى المسجد إلى العلم الذي بحذابه على دار العباس بن عبد المطلب وبٌنهما عرض المسعى  ستة 

 وثبلثون ذراعا ونصؾ. 

حد  ومن العلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد الذي بحذاء العلم الذي فً

 المنارة وبٌنهما الوادي مابة ذراع وإحدى وعشرون ذراعا. انتهى.
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جرت مراجعة صكوك دار الشٌبً، فوجد من أقدمها صك مسجل بسجل المحكمة الكبرى بمكة  -رابعا 

، وؼربا الصفا هجرٌة قال فً حدودها: شرقا الحوش الذي هو وقؾ الواقب 7ٔٔٔ( محرم عام 7٘بعدد )

وفٌه الباب، وشاما الدار التً هً وقؾ خاسكً سلطان، وٌمنا الدار التً هً وقؾ األٌوبً، قال المسجل: 

ولم ٌظهر ما ٌدل على حدود السعً، كما جرى سإال أؼوات الحرم الشرٌؾ المكً عن تارٌخ وحدود 

ثمانمابة سنة ولٌست لها صكوك دارهم التً أضٌفت إلى ما هناك، فذكروا أن دارهم فً أٌدٌهم من نحو 

 وال وثابق. هكذا.

ما ٌنصرؾ بعض الجهال من أهل  وحٌث أن الحال ما ذكر بعالٌه، ونظرا إلى أنه فً أوقات الزحمة عند

البوادي ونحوهم من الصفا قاصدا المروة ٌلتوي كثٌرا حتى ٌسقط فً الشارع العام فٌخرج من حد الطول 

 بٌن الصفا والمروة.  -وٌخالؾ المقصود من البٌنٌة  من ناحٌة باب الصفا والعرض معا

 وحٌث أن األصل فً السعً عدم وجود بناء وأن البناء حادث قدٌما وحدٌثا. 

وأن مكان السعً تعبدي، وأن االلتواء الٌسٌر ال ٌضر، ألن التحدٌد المذكور بعالٌه العرضً تقرٌبً، 

 كبلمهم فإننا نقرر ما ٌلً: بخبلؾ االلتواء الكثٌر كما تقدمت اإلشارة إلٌه فً

)أوال( ال بؤس ببقاء العلم األخضر موضوع البحث الذي بٌن دار الشٌبً ومحل األؼوات المزالٌن؛ ألنه 

ومطابقته المٌلٌن ببطن الوادي مكان السعً، وال بؤس من  تهتولمسامأثري، والظاهر أن لوضعه معنى، 

الوادي بٌن الصفا والمروة، على أن ال ٌتجاوز  بطن ةمسامتموضع دار الشٌبً ألنها على السعً فً 

الساعً حٌن ٌسعى من الصفا أو ٌؤتً إلٌه إلى ما كان بٌن المٌل والمسجد مما ٌلً الشارع العام، وذلك 

 لبلحتٌاط والتقرٌب.

)ثانٌا( أننا نرى عرض كل ما ذكرناه بعالٌه على أنظار صاحب السماحة المفتً األكبر الشٌخ محمد بن 

 حفظه هللا تعالى. إبراهٌم

 هذا ما تقرر متفقا علٌه بعد بذلنا الوسع، سابلٌن من هللا تعالى السداد والتوفٌق.

 : الهٌبة

 علوي بن عباس المالكً ... عبد الملك بن إبراهٌم

 ( .ٗٗٔ-9ٖٔ/٘هـ  فتاوى ورسابل سماحة الشٌخ محمد بن إبراهٌم ). أ الشٌخ عبد هللا بن دهٌش

 ما ٌلً : ـ رحمه هللا ـ الشٌخ محمد بن إبراهٌم  وعقب ما سبق فً فتاوى

 : )قرار آخر(

 دخلته العمارة الجدٌدة داخل فً مسمى المسعى(أ)جمٌع ما 

 . من محمد بن إبراهٌم إلى حضرة صاحب الجبللة الملك المعظم أٌده هللا

 السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته.. وبعد:

فبناء على أمركم الكرٌم المبلػ إلٌنا من الشٌخ ٌوسؾ ٌاسٌن فً العام الماضً حول تنبٌه االبن عبد 

العزٌز على وضع الصفا ومراجعة ابن الدن لجبللتكم فً ذلك، وحٌث قد وعدت جبللتكم بالنظر فً 
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ٌخ عبد العزٌز بن ولدى المشاٌخ: الش لدي، وتقرر  موضوع الصفا ففً هذا العام بمكة المكرمة بحثنا ذلك

باز، والشٌخ علوي عباس المالكً، واألخ الشٌخ عبد الملك بن إبراهٌم، والشٌخ عبد هللا بن دهٌش، 

والشٌخ عبد هللا بن جاسر، والشٌخ عبد العزٌز بن رشٌد: على أن المحل المحجور باألخشاب فً أسفل 

زل من الصفا فإننا لم نتحقق أنها من الصفا داخل فً الصفا، ماعدا فسحة األرض الواقعة على ٌمٌن النا

 الصفا.

 أما باقً المحجور باألخشاب فهو داخل فً مسمى الصفا.  

ومن وقؾ علٌه فقد وقؾ على الصفا كما هو مشاهد، ونرى أن ما كان مسامتا للجدار القدٌم الموجود 

وؾ من الٌمٌن للنازل ٌاخ الحدٌد هو منتهى محل الوقأسسمنت التً قد وضع فٌها اإلحتى ٌنتهً إلى صبة 

 من الصفا.

أما إذا نزل الساعً من الصفا فإن الذي نراه أن جمٌع ما أدخلته هذه العمارة الجدٌدة فإنه ٌشمله اسم  

المسعى، ألنه داخل فً مسمى ما بٌن الصفا والمروة، وٌصدق على من سعى فً ذلك أنه سعى بٌن 

 الصفا والمروة. 

 :  خالمشاٌمن  لك حدٌد بالفعل ٌنبؽً حضورهذا وعند إزالة هذا الحاجز والت

المالكً، والشٌخ عبد هللا بن جاسر والشٌخ عبد هللا بن دهٌش، حتى  األخ الشٌخ عبد الملك، والشٌخ علوي

 ٌحصل تطبٌق ما قرر هنا، وباهلل التوفٌق.

 ( . ٘ٗٔ- ٗٗٔ/٘هـ  مجموع فتاوى الشٌخ محمد بن إبراهٌم )أ هـ(١ٖٓٔ/ٔ/ٖفً  ٖٓٗ)ص م 

 (:١ٗٔ – 7ٗٔ/٘وفً فتاوى سماحة الشٌخ محمد بن إبراهٌم آل الشٌخ )

 هـ اجتمعت اللجنة المكونة من كل من: 7١ٖٔ/ٕ/ٓٔفً ٌوم الثبلثاء الموافق 

الشٌخ عبد الملك بن إبراهٌم، والشٌخ عبد هللا بن جاسر، والشٌخ عبد هللا بن دهٌش، والسٌد علوي مالكً، 

ٌحٌى أمان، بحضور صالح قزاز وعبد هللا بن سعٌد مندوبً الشٌخ محمد والشٌخ محمد الحركان، والشٌخ 

ولمعرفة ما إذا كان فً ذلك مخالفة  والمروة بن الدن، للنظر فً بناء المصعدٌن المإدٌٌن إلى الصفا

فً  ٖ٘ٓٔللمصعد الشرعً القدٌم، وذلك بناء على األمر السامً المبلػ للجنة من وزارة الداخلٌة برقم 

 .ـ ه7١/ٔ/١ٕ

وجرى الوقوؾ أوال على المصعدٌن المذكورٌن الذي جرى بناإهما هناك من قبل مكتب مشروع توسعة 

 المسجد الحرام. 

وبعد الدراسة والمذاكرة فٌما بٌن اللجنة اتضح أن المصعد الشرقً المواجه للمروة هو مصعد ؼٌر 

الصعود من ناحٌة فبل ٌتؤتى بذلك شرعً، ألن الراقً علٌه ال ٌستقبل القبلة كما هو السنة، وإذا حصل 

 استٌعاب ما بٌن الصفا والمروة المطلوب شرعا. 

عد، واالكتفاء بالمصعد الثانً المبنً فً موضع المصعد المصوبناء على ذلك فإن اللجنة رأت إزالة ذلك 

ل به القدٌم، ألن الراقً علٌه ٌستقبل القبلة كما هو السنة، كما أن المصعد والنزول من ناحٌته ٌحص

 االستٌعاب المطلوب شرعا. 
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ونظرا لكون المصعد المذكور ٌحتاج إلى التوسعة بقدر اإلمكان لٌتهٌؤ الوقوؾ علٌه من أكبر عدد ممكن 

من الساعٌن فٌما بٌن الصفا والمروة، ولٌخفؾ بذلك الضؽط خصوصا فً أٌام المواسم وكثرة الحجٌج، 

التً تقع فً سفح جبل أبً قبٌس، ولكون الصخرات ا هو الصخرات الملساء وبالنظر لكون الصفا شرعً 

تزال موجودة لآلن وبادٌة للعٌان، ولكون العقود الثبلثة القدٌمة لم تستوعب كامل الصخرات  المذكورة ال

 عرضا. 

 .هـأ فقد رأت اللجنة أنه ال مانع شرعا من توسٌع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.

إن كانت زابدة من جهة العرض على العقود والجدران المبنٌة سلفا وإن فإن قال قابل : إن تلك الزٌادات و

إال أنها لم   متراوذرعتها بدقة فبلؽت ستة عشر  تجاوزت تلك الصخرات الملساء التً شاهدتها اللجنة

تتجاوز عرض ما بٌن الصفا والمروة ألن عرضه أوسع من ذلك وألن عرض الصفا والمروة قد تعرض 

للتكسٌر والتفجٌر وكانت علٌه بٌوت قد مؤلت أرضه وأنقصت عرضه بدلٌل ما ذكره المإرخون وشهود 

فً ٌزال  فا والمروة إذ الالعٌان فتلك وهللا بعٌنها حجة من أجاز الزٌادة فً العرض فً حدود ما بٌن الص

 )هنا حذؾ (.رجا للمانعٌن فهو جواب للمجٌزٌن فما كان جوابا ومخالعرض متسع 

والذٌن لم تدون شهادتهم ممن ذكروا سابقا  مأن شهادة الشهود الذٌن دونت المحكمة شهادته الوجه الثانً :

 من .هللا بن عبدالعزٌز بز توافق ما ذكره المإرخون قبل توسعة الملك عبد

فً التارٌخ القوٌم لمكة وبٌت هللا الكرٌم ـ رحمه هللا ـ قال العبلمة المإرخ محمد طاهر كردي المكً 

(٘/ٖ٘١: ) 

" ومما ٌشبه ما ذكره اإلمام القطبً فً تارٌخه عن ما أخذ من أرض المسعى وأدخل فً المسجد الحرام 

وتكسٌر شًء من جبل الصفا إلى جبل المروة ما أحدث فً زماننا فً التوسعة السعودٌة للمسجد الحرام 

هـ  ... فإن هذه 77ٖٔزٌادة فً عرض المسعى ولٌكون منظره جمٌبل فً رأي العٌن وذلك فً سنة 

الحادثة تشبه ما ذكره اإلمام القطبً لكن مع الفارق ، فما ذكره القطبً عبارة عن إدخال جزء من المسعى 

 عبارة عن إدخال جزء من جبل الصفا إلى حدود المسعى.فً المسجد الحرام ، وأما ما نذكره فهو 

فمما ال شك فٌه أن هذا الجزء المؤخوذ من جبل الصفا فً زماننا هذا، والمدخول فً حدود المسعى لم 

 . هـا فً هذا الجزء المستحدث الٌوم" أٌكن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه الكرام قد سعو

 و سلٌمان عضو هٌبة كبار العلماء معلقا على كبلم الكردي :الوهاب أب قال الدكتور عبد

الطبٌعٌة ٌتضح من عبارة العبلمة  حدودهاد لعرض المسعى لم ٌخرج عن هذا صحٌح، ولكن االمتد 

الشٌخ محمد طاهر كردي أنه لم ٌلتفت إلى مناط الحكم فً السعً وهو أن ٌتم سعً الحاج أو المعتمر بٌن 

جبلً الصفا والمروة وبقدر ما ٌمتد عرضهما من الناحٌتٌن الشرقٌة والؽربٌة، ولهذا فمن كان سعٌه فً 

هو مناط أحكام السعً ومتعلقها.  إطبلقاً فإن حدود الجبلٌن حدود عرض الجبلٌن فهو لٌس خارجاً عنهما

 . ٕٓهـ "توسعة المسعى عزٌمة ال رخصة" ص أ

ستاذ الدراسات العلٌا بجامعة أم القرى والباحث بتارٌخ المناسك ال الدكتور المإرخ عوٌد المطرفً أوق

بعنوان "رفع األعبلم بؤدلة  وتارٌخ مكة وأحد مإلفً األطلس التارٌخً لمكة والمشاعر فً رسالته التً

 : ٗ – ٖجواز توسٌع عرض المسعى المشعر الحرام " ص
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ولٌس الصفا مقصوراً على الحجر األملس الذي كان موجوداً هنالك، وال على ما هو مشاهد الٌوم فً  

مر الموضع الذي ٌبدأ منه الساعون سعٌهم كما ٌتبادر إلى بعض األذهان من مشاهدة العٌان، إذ لو كان األ

 كذلك الستدعى الحال أن نضٌق من عرض المسعى!!

 وهذا مما ال ٌقول به عاقل.

وكانت أحداب ومرتفعات جبل الصفا الؽربٌة مما ٌلً أجٌاد تمتد ظاهرة للعٌان قبل أن تبدأ الهدمٌات 

هـ فً عهد الملك 7ٖ٘ٔلتوسعة المسعى والمسجد الحرام من ناحٌته الجنوبٌة وؼٌرها فً شهر صفر عام 

ٌُصعد إلٌها من س عود رحمه هللا، وكان على أحد أكتافه الممتدة جنوباً المتصلة بجبل أجٌاد الصؽٌر ثنٌة 

أجٌاد الصؽٌر، ثم تنحدر منها طرٌق تمر وسط سقٌفة مظلمة، ومنها تنـزل الطرٌق من فوق هذا الجبل 

لصفا الذي ٌبدأ الساعون متعّرجة بٌن البٌوت المنتشرة على تلك المنطقة من جبل الصفا حتى تصل إلى ا

 منه سعٌهم من ؼربه.

كما كانت البٌوت السكنٌة شابٌة على جبل الصفا من كل ناحٌة تفترش قمته وأكتافه، وظهره وسفحه 

الشمالً والجنوبً ووسطه وما ٌحٌط بموضع ابتداء السعً منه، فؽّطت معالمه ومنحدراته التً تعلوها 

التً استعصى كثٌر منها على التسهٌل لبناء الناس علٌها ٌوم فً الجبل أصبلد )صخور( جبل أبً قبٌس 

 ذاك.

ولما ابتدأت هدمٌات هذه التوسعة ظهر للعٌان جبل الصفا على حقٌقته الجؽرافٌة الطبٌعٌة التً خلقه هللا 

علٌها ٌوم خلق السماوات واألرض، وأن امتداد طرفه الؽربً الجنوبً المحاذي لسٌل البطحاء من جنوبها 

صل قبل إزالته فً التوسعة إلى موضع الباب الشرقً للسلم الكهربابً الصاعد الٌوم إلى الدور كان ٌ

الثانً من المسجد الحرام من ناحٌة أجٌاد، وإلى موضع قصر الضٌافة المبلصق للبٌوت الملكٌة من الجهة 

 هـأ الجنوبٌة، الذي موضعه الحالً جزء مرتفع من جبل الصفا.

 : ٓٔوقال ص 

معروفاً قبل نسؾ ارتفاعات هذا الجبل، وإزالتها أن جمٌع المبانً والبٌوت  -جبل المروة  –ن وقد كا  

التً كانت قابمة فً هذه المنطقة كانت مبنٌة على الجبل، وأن ارتفاعاته التً كانت تحت تلك البٌوت قد 

ا دون إعاقة وال أزالتها معاول النسؾ والتفجٌر تسهٌبلً لسٌر الناس من حجاج وعمار ومواطنٌن علٌه

 عنت.

وكانت البٌوت السكنٌة تلك التً ال ٌزال بعض سكانها أحٌاء ٌرزقون والحمد هلل أعرؾ كثٌراً منهم 

تفترش بٌوتهم واجهة جبل المروة الممتدة شرقا إلى الطرٌق النازل الٌوم من المدعى إلى ساحة المسعى، 

هته الجنوبٌة المطلة على المسعى، وعلى كما تفترش سفحه ومنحدراته وارتفاعاته الواقعة على واج

الوادي الفاصل بٌن جبل الصفا وجبل المروة الذي ابتطحته البٌوت السكنٌة هو اآلخر قبل التوسعة 

السعودٌة، فؤذهبت معالمه وقطعت ظاهر ما كان بٌن الصفا والمروة من اتصال متسع ٌنجو به الساعون 

الشرقٌة للمسعى فضاًء ؼٌر محدود ببناء قبل أن ٌزحؾ من مخاطر ومحاذٌر االزدحام إذ كانت الجهة 

علٌها الناس وٌضٌقوا سعته بما أقاموا علٌها من دور ومنازل قبل أن تفك التوسعة السعودٌة ضابقته 

 وتطلق أسره من المعتدٌن علٌه.
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 ومن ثم عاد مهندسو التوسعة السعودٌة فضٌقوا على المسعى ما انفسح به عرضه، ولو تركوه دون أن

ٌقٌموا علٌه جدراً من الشرق لما ضاق المسعى الٌوم بؤحد من الساعٌن فٌه، ولما احتاج األمر منا إلى بٌان 

 . هـأ وال إلى رجاء توسٌع عرضه.

ال بؤس باالحتفاظ بالصورة الفوتؽرافٌة التً أشار إلٌها : سبق أقول للدكتور صالح سندي  اوبعد كل م

لعرض المسعى حتى القابلون بعدم مشروعٌة  اتحدٌدم ٌؤخذ منها للذكرى ألنها تمثل حقبة تارٌخٌة ل

 وهللا الموفق .. التوسعة كما سبق بٌانه ومن ادعى أنها تدل على تحدٌد للعرض فدون ذلك خرط القتاد 

 خامسا : وأما االعتراض الخامس على شهادة الشهود :

 ونقده لها : فقد قال الدكتور صالح سندي فً معرض اعتراضه على شهادة الشهود

القول بؤن الصفا والمروة جببلن كبٌران ممتدان وأن لهما أكتافا إلى آخر ما قٌل فٌما نقل فً تلك 

الشهادات وفً بعض األبحاث المنشورة التً تناولت هذا الموضوع ؼٌر صحٌح وكبلم العلماء السابقٌن 

 حرؾ واحد ٌدل على صحة هذا أوال . والبلحقٌن لٌس فٌه

كبلم العلماء السابقٌن قد تواتر بؤن الصفا والمروة جببلن صؽٌران أو جبٌبلن أو حجران أو وثانٌا :أن 

نحو ذلك من األلفاظ المبٌنة أنهما بخبلؾ ما أثٌر مإخرا من كبرهما وقد تتبعت شٌبا من كبلم العلماء فً 

وصؾ الصفا هذا الموضوع فظهر ذلك ظهورا واضحا ... ثم ذكر ما وقؾ علٌه من كبلم العلماء فً 

 والمروة وأنهما :

جببلن صؽٌران ونقل فٌه قول ابن جزي أنهما جببلن صؽٌران بمكة ، وقول الزبٌدي فً تاج  ـ ٔ

 . هـوهو جبل صؽٌر بلحؾ جبل أبً قبٌس . أالعروس : والصفا من مشاعر مكة شرفها هللا تعالى 

 أنهما جبٌبلن. ـ ٕ

 وصفهما أنهما حجران . ـ ٖ 

 أي حجران عرٌضان . نهما صفحانأ ـ ٗ 

 وصفهما أنهما أنفان من جبلً أبً قبٌس وقعٌقعان . ـ ٘ 

 وصؾ الصفا بؤنه فً أصل أبً قبٌس ، والمروة بؤنها فً أصل قعٌقعان ، أي بؤسفلهما . ـ ٙ 

 وصفهما بؤنهما فً ذٌل جبلً أبً قبٌس وقعٌقعان . ـ 7 

 وصفهما بؤنهما فً طرؾ جبلً أبً قبٌس وقعٌقعان . ـ ١ 

 وصفهما بؤنهما رأسا نهاٌة جبلً أبً قبٌس وقعٌقعان .ـ  9 

 وصفهما بؤنهما مصعدان إلى أبً قبٌس وقعٌقعان .ـ  ٓٔ

 وصؾ الصفا بؤنه مكان مرتفع من جبل أبً قبٌس .ـ ٔٔ 

 وصؾ المروة بؤنها أكمة لطٌفة أي تل صؽٌر .ـ  ٕٔ 
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 وصؾ الصفا باالنخفاض . ـ ٖٔ 

 وصؾ المروة باالنخفاض . ـ  ٗٔ

 وصؾ الصفا بالصخرات الملساء التً تقع فً سفح جبل أبً قبٌس . ـ ٘ٔ

 ثم خلص الدكتور إلى النتابج التالٌة : 

قال وفقه هللا : أقول : مع النظر فً كبلم هإالء العلماء بإنصاؾ هل ٌصح أن ٌقال : إن الصفا والمروة 

 جببلن كبٌران ممتدان ?

ؤن ترمى شهادة العلماء والمإرخٌن وهً بالعشرات وفً عصور مختلفة دون أدنى هل ٌقبل منصؾ ب

 اعتبار وٌقدم علٌها شهادات هً أحسن أحوالها قد وهم أصحابها ?

ثالث : قرأت وسمعت كثٌرا كبلم القابلٌن بؤن الصفا والمروة جببلن كبٌران  ممتدان ؼٌر أنً لم  وشًء

رق بٌنهما وبٌن جبلً أبً قبٌس وقعٌقعان مع أن الجمٌع متفق على أجد كلمة واحدة ٌبٌن فٌها هإالء الف

ال بذٌنك  أنهما متصبلن بهما وفرعان عنهما ، والجمٌع متفق على أن العبادة إنما تعلقت بالصفا والمروة

 كر الحد الفاصل بٌن هذٌن وهذٌن حتى ٌعلم محل العبادة الشرعً ?الجبلٌن فهل ٌستطٌعون ذ

 فما هو الدلٌل علٌه ? أجزم أنه ال جواب على هذا السإال .وإذا أمكن التمٌٌز 

نهم ٌمٌزون بٌن هذٌن وهذٌن ودلٌلهم تواتر المسلمٌن العملً المإٌد المانعون فاألمر عندهم واضح إذ إ أما

هـ  كلمة حق فً توسعة المسعى ص ابقٌن والبلحقٌن وهللا المستعان أبكبلم العلماء والمإرخٌن من الس

ٕٕ- ٕ7    . 

 أقول وباهلل التوفٌق والسداد وبه الثقة وعلٌه االعتماد :

 : ٌتلخص كبلم الدكتور السندي فً مقدمتٌن وثبلث نتابج 

المقدمة األولى : أن ما نقل فً شهادة الشهود وبعض األبحاث أن الصفا والمروة جببلن كبٌران ممتدان 

ؼٌر صحٌح ولٌس فً كبلم العلماء السابقٌن والبلحقٌن حرؾ واحد ٌدل علٌه وأٌد ذلك بالصورة 

 أبً قبٌس  . الفوتؽرافٌة التً تظهر الحجم الصؽٌر للصفا وقد أحٌط من جمٌع جهاته بجدران تفصله عن

بؤن الصفا عنهم المقدمة الثانٌة : وهً مبنٌة على المقدمة األولى أن كبلم العلماء السابقٌن قد تواتر 

والمروة جببلن صؽٌران أو جبٌبلن أو حجران ونحو ذلك وأن ذلك قد ظهر له ظهورا جلٌا من خبلل تتبع 

 شًء من  كبلم العلماء .

 وأما النتابج فهً كالتالً :

   . إنهما جببلن كبٌران ممتدان: ة األولى : أنه ال ٌصح أن ٌقال فً الصفا والمروة النتٌج

وأن أحسن ما ٌقال فً تلك ردودة بشهادة العلماء والمإرخٌن النتٌجة الثانٌة : أن شهادة الشهود م

 الشهادات أن أصحابها قد وهموا .
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ٌران ممتدان عاجزون عن التمٌٌز بذكر حد النتٌجة الثالثة : أن القابلٌن بؤن الصفا والمروة جببلن كب

فاصل  بٌن الصفا والمروة وبٌن أبً قبٌس وقعٌقعان الذٌن هما األصل لذٌنك الجبلٌن الصؽٌرٌن حتى ٌعلم 

محل العبادة الشرعً ، وما هو الدلٌل علٌه بخبلؾ المانعٌن فإنهم ٌمٌزون بٌنها ودلٌلهم فً ذلك تواتر 

 العلماء والمإرخٌن السابقٌن والبلحقٌن. المسلمٌن العملً المإٌد بكبلم

 أقول وباهلل التوفٌق والسداد :

 الجواب عن المقدمة األولى من وجوه :

ادتهم وصؾ الصفا هاألول : أنه لٌس فً كبلم جمٌع الشهود السبعة الذٌن وثقت المحكمة ش هالوج

فً شهاداتهم امتداد الصفا بما والمروة بؤنهما جببلن كبٌران وإنما ذكروا اتساع عرضهما وأكثر ما ذكر 

سٌما جبال مكة أنها تعلو بشكل هرمً بحٌث  ال ٌزٌد عن خمسٌن مترا ومعلوم أن الؽالب على الجبال ال

 ٌكون سفح الجبل أوسع بكثٌر من قمته .

الثانً : أن الكبر والصؽر أمر نسبً فلم ٌقل أحد مثبل إنهما كؤبً قبٌس وقعٌقعان وقد وصفهما بؤنهما 

 . ـ إن شاء هللاـ  له بٌان مزٌد سٌؤتًو سبق  كماجمع من العلماء  جببلن

 الثالث : قد سبق بٌان األدلة التارٌخٌة على امتداد عرض الصفا والمروة وأن البٌوت كانت تعلوهما .

الرابع : قول الدكتور سندي إنه لٌس فً كبلم العلماء السابقٌن والبلحقٌن حرؾ واحد ٌدل على أن الصفا 

 وة جببلن ممتدان مردود علٌه من وجوه :والمر

 ٌرده كبلم علماء التارٌخ المشار إلٌه آنفا وقد سبق بٌانه والحمد هلل . ـ أ

ٌرده كبلم العلماء الذٌن نصوا على أنه ال دلٌل على تحدٌد عرض ما بٌن الصفا والمروة ومنهم ـ ب 

براهٌم للجنة التً شكلها الشٌخ محمد بن إوابل ، الرملً والشروانً والمعلمً والعالم الذي ذكره السعدي 

كما سبق نقل كبلمهم فً هذا وكل ذلك ٌدل على امتداد عرضهما واتساعه إذ لو كان ـ رحمه هللا ـ 

لما أعجزهم ذرعه ولما جاز لهم دعوى سعة عرضه مع أن هذا  االعرض ال ٌزٌد عن ستة عشر متر

 وهلل الحمد وإنكاره مكابرة . األمر مما تتوافر الدواعً والهمم له وهذا واضح

أن هناك عددا كبٌرا من علماء اللؽة والفقه والتارٌخ والتفسٌر على اختبلؾ األعصار واألمصار قد  ـج 

 وصفوا الصفا والمروة بؤنهما جببلن وقد أوردت كبلمهم سابقا وال بؤس بإعادة بعضه :

 ( :7٘ٔ/ ٕٔهـ( فً تهذٌب اللؽة )7ٖٓ)ت ـ رحمه هللا ـ  قال األزهري 

ٌُكتب ِباأْللؾ، َوإِذا ثنًِّ قٌل  َفا: العرٌُض من اْلِحَجاَرة، األْملس، جمع صَفاة،  َعن اْبن الّسكٌت َقاَل: الصَّ

ة والمسجد  ٌْضا، َوِمْنه الصَفا والَمْرَوة: وهما جببلن َبٌن َبْطَحاء مكَّ  . هـ. أَصَفوان، َوُهَو الصْفواُء أَ

 ( :ٔٗ/ ٖهـ( فً النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر )ٙٓٙ)ت ـ ـ رحمه هللا  وقال ابن األثٌر

فً ؼٌر موضع. هو اسم أحد جبلً المسعى. والصفا فً األصل جمع « الصفا والمروة»وفٌه ذكر 

 هـأصفاة، وهً الصخرة والحجر األملس. 

 ( :ٗٙٗ/ ٗٔهـ( فً لسان العرب )7ٔٔ)ت ـ رحمه هللا ـ  وقال ابن منظور
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فا و فا: اْسُم أَحد َوِمْنُه الصَّ ة والَمْسِجد، َوِفً اْلَحِدٌِث ِذكُرهما. والصَّ َن َبْطحاء َمكَّ ٌْ المروةُ، َوُهَما َجَببلِن َب

َة.  فا: موِضٌع ِبَمكَّ  .هـأجبلًَ الَمْسعى. والصَّ

 : "ومما ورد فً أشعار العرب مما ٌدل على اتساع الصفا والمروة

 ذر :قول األعشى ٌهجو عمٌر بن عبدهللا بن المن 

 فما أنت من أهل الحجون وال الصفا ** وال لك حق الشرب من ماء زمزم                

جون بالصفا فقابل الصفا بجبل متسع المواضع مرٌدا سكان الجبلٌن وهذا ٌدل على أن الصفا وقد قابل الحَ 

المذكور فً اآلٌة موضع متسع أوسع من عشرٌن مترا ولذلك فقد ذكرت كتب التارٌخ أنه كان علٌه 

ما بناٌات ودور أزٌلت فً أكثر من توسعة وآخرها التوسعة السعودٌة فً عهد الملك سعود رحمه هللا ك

 . ـ إن شاء هللا ـ سٌؤتً بٌانه 

ومن ذلك أٌضا " قول قصً بن كبلب الجد الرابع للرسول صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌمتدح وٌفخر 

 وٌظهر بسط سلطانه على أرض المروة وما جاورها ٌقول :

  لً البطحاء قد علمت معد        ومروتها رضٌت بها رضٌت             

ن ٌعنً بقوله هذا "جبل المروة" وكل امتداداته وما حوله من األرض التً هً "إذ من المعلوم أنه كا

محل للرؼبة فً التملك والسكن والسٌادة التً ٌفخر بمثلها مثله، وال ٌقصد بحال من األحوال ذات المروة 

 التً هً الحجر األبٌض، لوجود هذا النوع من الحجر وتوفره فً كل موضع من السهل والجبل.

ٌُفخر بتملكه وال بحٌازته، إذ لٌس فٌه مطمع ألحد وال حاجة له به" وهو على   هـ أ هذا المعنى األخٌر ال 

 .١رفع األعبلم بؤدلة جواز توسٌع عرض المسعى المشعر الحرام ص 

فهل بعد هذا ٌستقٌم كبلم الدكتور السندي أنه لٌس فً كبلم العلماء السابقٌن والبلحقٌن حرؾ واحد ٌدل 

 ا والمروة بؤنهما جببلن ممتدان ? على وصؾ الصف

الخامس : تؤٌٌده لدعواه بالصورة الفوتؽرافٌة ؼٌر نافع فقد سبق أن الذٌن بنوا تلك الجدران أرادوا إٌقاؾ 

زحؾ البناء على الصفا والمروة وإفساح المجال أمام الساعٌن ألداء نسكهم وجعل تلك العقود عبلمة 

ا تحدٌد عرض الصفا والمروة وال ادعى ذلك المإرخون الذٌن نقل لمبتدأ السعً ومنتهاه ال أنهم أرادو

الدكتور كبلمهم وإنما أخبروا عن الواقع المشاهد وبٌن األمرٌن فرق واسع وبون شاسع وال أدري من 

 وأن المانعٌن أنفسهم لم ٌؤخذوا به .، سبق الدكتور إلى هذا االستنتاج وقد سبق إٌضاح هذا بحمد هللا 

 ٌدل علٌه وصؾ من وصؾ الجبلٌن بالصخرتٌن واألنفٌن والجبٌلٌن . :فإن قال قائل 

 لٌس هذا دلٌبل من ثبلثة أوجه : فأقول : 

 وصفهما بتلك األوصاؾ مقارنة بجبل أبً قبٌس وقعٌقعان ونحوهما من الجبال الكبٌرة سابػ .ـ  أ

لكنهما أنفا جبلٌن ولٌسا بؤنفً جملٌن ؛ صدقت : نقول له . إنهما أنفان : من قال عن الصفا والمروة ب ـ 

ولك أٌها القارئ أن تستحضر بعض ما حولك من الجبال وما ٌلتصق بهما من جبال صؽٌرة بمثابة ، 

 األنفٌن فهل سٌكون عرض ذلك األنؾ عشرٌن مترا ?



ٖٙ 
 

لعل من بالػ فً وصؾ جبلً الصفا والمروة بالصؽر اعتمد على رإٌة المكان المحصور فً ذلك  ج ـ

ولم ٌتنبه للجزء المتبقً الذي علته المبانً وحٌنها ال ٌتعارض كبلم ، ناء كما اعتمد علٌه الدكتور الب

 وهذا أولى من الدعاوى العرٌضة والتسرع فً األحكام .، العلماء وهلل الحمد 

ٌد ما ذكر فً آخر الرد على مقدمته األولى لكنً هنا سؤز: فهو داخل فٌوأما الجواب عن مقدمته الثانٌة 

 شٌبا واحدا فٌما ٌتعلق بما نقله عن الزبٌدي فً تاج العروس أنه قال عن الصفا :

 هـأ"والصفا من مشاعر مكة شرفها هللا تعالى وهو جبل صؽٌر بلحؾ جبل أبً قبٌس"   

صفحة متصبل بكبلمه السابق وال أدري لماذا لم ٌنقل الدكتور بقٌة كبلم الزبٌدي فً نفس الموضع وال

 :قول الفٌروز أبادي  كبلمه السابق مباشرة  بعد نقلحٌث 

 (وابتنٌت على متنه دارا فٌحاء ١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ     ژومنه قوله تعالى: )

 هـأأي واسعة، وبها ختم المصنؾ كتابه هذا كما سٌؤتً فً خاتمة الكتاب . ثم علق الزبٌدي قاببل :

كبلم  بؤنه جبل صؽٌر بلحؾ جبل أبً قبٌس قد ذكر فؤنت ترى أن الزبٌدي نفسه بعد وصفه للصفا

الفٌروز أبادي الذي ٌدل على أن للصفا متنا بنٌت علٌه دار واسعة فٌحاء وأن صاحب األصل )الفٌروز 

فسبحان من جعل فً متن هذا الجبل الصؽٌر ما ٌسع لبناء دار واسعة  أبادي ( قد ختم كتابه القاموس فٌها 

 ٌدل على أن تلك  ماوما بعده ماالزبٌدي وفً عصرهو الفٌروز أبادي لذٌن قبلفٌحاء ، وكبلم المإرخٌن ا

 الٌتٌمة التً لم ٌسع متن ذلك الجبل الصؽٌر أو األنؾ أو الصخرة لسواها . لٌست الدار

وفً ذلك التارٌخ كانت تلك الجدران التً شاهدها  هـ ١ٔ7الفٌروز أبادي توفً سنة  وأحب أن أذكر بؤن

هذا المتن الذي وسع الدار الفٌحاء? وكم  فٌروز أباديللزالت كذلك فمن أٌن  الدكتور محٌطة بالصفا ال

 عرضه وطوله ٌا ترى ? وإذا أضٌؾ إلى العرض الذي ارتضاه الدكتور للصفا فكم سٌبلػ ?

والمروة بالصؽر أنهم أرادوا صؽرا نسبٌا أم أنها عنزة ولو  وهل ظهر اآلن أن الذٌن وصفوا جبلً الصفا

 طارت ?

 وإذا ذهبت المقدمتان أدراج الرٌاح تبعتها النتابج المبنٌة علٌها والبد ألنها مبنٌة علٌها  .

 لكن بقً مناقشة الدكتور فً بعض ما ذكره فً نتابجه حٌث قال :

وهً بالعشرات وفً عصور مختلفة دون أدنى  هل ٌقبل منصؾ بؤن ترمى شهادات العلماء والمإرخٌن

 اعتبار وٌقدم علٌها شهادات هً فً أحسن أحوالها قد وهم أصحابها ?

 : أقول وباهلل التوفٌق والسداد وعلٌه التوكل واالعتماد

ال ٌنبؽً أن ٌنسى الدكتور ومن قال بقوله أن هذا الكبلم ٌتوجه للذٌن وسعوا المسعى فً عهد الملك  

ٌضاحه بجبلء اللجنة التً شكلها كما سبق إ اتارقربراهٌم بناًء على الشٌخ محمد بن إسعود بفتوى من 

 ومع ذلك أقول :

 بل هناك ما ٌلً :، لصفا والمروة أوال : قد بان بما سبق أنه لٌس هناك شهادات على تحدٌد عرض ا
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تحدٌد لعرض المسعى الذي كان الناس ٌسعون فٌه ال لجمٌع عرض ما بٌن الصفا والمروة فبل أعلم ـ  ٔ

 أحدا ادعى له حدا بذرع معٌن ال ٌجوز تعدٌه ومن قال ؼٌر هذا فعلٌه البرهان .

 هناك كبلم للعلماء أنه ال دلٌل على تحدٌد عرض للمسعى .ـ  ٕ

أن البناء الذي على الصفا والمروة وفً عرض الوادي حادث قدٌما وحدٌثا بما فً ذلك العقود  ـ ٖ

 براهٌم رحمه هللا .كما فً قرار لجنة الشٌخ محمد بن إوالجدران التً بنٌت على الصفا والمروة 

 ا . أن تلك العقود وذلك البناء لم ٌستوعب كل عرض الصفا كما فً قرار لجنة الشٌخ محمد أٌضـ  ٗ

ٌسعون فٌه وآخرهم المإرخ حسٌن أن شهادات المإرخٌن لم تتفق فً تحدٌد العرض الذي كان الناس  ـ ٘

 )هنا حذؾ (.   مااحتج الدكتور بشهادته نالذٌ والكردي سبلمةبا

التً قررت لجنة  ًأن الصفا والمروة عبر العصور المختلفة كانت تعلوهما الدور وآخرها دار الشٌب ـ ٙ

براهٌم إزالتها وجعلها فً ذمة التارٌخ وخبر كان وإدخال أرضها فً عرض المسعى من الشٌخ محمد بن إ

الجهة الشرقٌة مع ما تضمنه التقرٌر من أن تلك الدار على الصفا منذ ثمان مبة عام وكل ذلك ٌإكد 

 .عرض الصفا وأن البناٌات كانت تعلوه كما سبق 

بق هل بقً وجه لقول الدكتور : إن أقل ما ٌقال فً شهادة الشهود الذٌن شهدوا باتساع بعد كل ما سـ  7

 عرض المسعى أنهم واهمون ? 

مع أن منهم كبٌر سدنة الحرم الذي كان بٌتهم مبنٌا على المروة ومنهم الدكتور المكً الباحث فً تارٌخ 

ذٌن دونوا شهاداتهم برسابل وفتاوى شابعة المناسك وتارٌخ مكة عوٌد المطرفً ومن معهم وبقٌة الشهود ال

 ذابعة مع ما ذكر من كبلم العلماء والمإرخٌن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه .

 من رسالته المذكورة بقوله : ١ٕكرر الدكتور تؤكٌد تهمته للشهود بالوهم بقوله فً ص ـ  ١

مون وجود بٌوت مسكونة على الصفا أنه لم ٌذكر المتقد –عبلوة على ما مضى –وٌإكد حصول الوهم 

والمروة، وإنما ذكروا هذا على أبً قبٌس وقعٌقعان، وهذا قد ذكره ؼٌر واحد ومنهم ابن جبٌر فً رحلته 

 ( حٌث قال عن أبً قبٌس: " وفً أعبله رباط مبارك فٌه مسجد".١9)

رباط وعمارة "،  ( حٌث قال عن أبً قبٌس: " وبؤعبله مسجد وأثر٘ٓٔومنهم ابن بطوطة فً رحلته )

وهذا ٌوافق ما ذكره بعض من كتب فً هذا الموضوع من الفضبلء حٌث عدد جملة من البٌوت التً 

كانت مسكونة على الصفا والمروة فً ظنه، والواقع أنها لٌست على الصفا والمروة، وإنما على ذٌنك 

 الجبلٌن، وهللا أعلم.

 فأقول وباهلل التوفٌق :

لدكتور وفقه هللا واهم فً نفٌه أن ٌكون أحد من المتقدمٌن  ذكر وجود بٌوت كل ما سبق ٌدل على أن ا

على الصفا فدار الشٌبً بلؽت من العمر ثمان مبة سنة وهً على الصفا وأبى هللا إال أن ٌذكر ذلك فً 

الفٌروز أبادي مإلؾ القاموس وتقرٌر اللجنة التً قراراتها من أقوى حجج المانعٌن إن لم تكن أقواها ، 

ناهٌك عن شهادات المإرخٌن  ،أنه ختم كتابه فً دار فٌحاء واسعة مبنٌة على متن الصفا  أخبرالمحٌط 

 ! األخرى القدٌمة والحدٌثة التً كالشمس فً رابعة النهار
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 وهبك تقول إن الصبح لٌل       أٌعمى الناظرون عن الضٌاء ?              

من استشهاد المصنؾ بكبلم ابن بطوطة الكذاب الصوفً الخرافً وقد قرأت رحلته كاملة وإنً ألتعجب 

ض قبل نحو عشر سنٌن ومن قرأ رحلته خٌل إلٌه أن الصوفٌة قد أطبقت األرض وأنه لم تخل بقعة من أر

أو مزار أو رباط أو قبة وال ٌكاد ٌنزل أرضا إال وهرع إلى تلك  ٌاهااوزالعرب والعجم من زاوٌة من 

لٌشٌد  مزارمروة للصوفٌة وال زاوٌة وال األماكن وأشاد بها وبؤهلها فلم ٌكن هناك رباط على الصفا وال

بها ، وقرٌب منه ابن جبٌر فهو صوفً ٌشٌد بالمتصوفة وٌنزل فً زواٌاهم ومزاراتهم إال أنه أحسن حاال 

ن بطوطة ٌنقل من رحلة بسانا من ابن بطوطة وقد قرأت رحلته قبل قراءة رحلة ابن بطوطة واوأصدق ل

ابن جبٌر مواضع ببل عزو وٌحاكٌه فً أخرى وكبلهما لم ٌجد بؽٌته ال على الصفا وال على المروة ، وما 

 فكان ماذا ?   ابعدهمومن  اقبلهملم ٌذكراه قد ذكره من 

لثة التً ذكرها الدكتور : أن القابلٌن بؤن الصفا والمروة جببلن كبٌران وأما الجواب عن النتٌجة الثا

ممتدان عاجزون عن التمٌٌز بذكر حد فاصل  بٌن الصفا والمروة وبٌن أبً قبٌس وقعٌقعان الذٌن هما 

األصل لذٌنك الجبلٌن الصؽٌرٌن حتى ٌعلم محل العبادة الشرعً ، وما هو الدلٌل علٌه بخبلؾ المانعٌن 

ٌمٌزون بٌنها ودلٌلهم فً ذلك تواتر المسلمٌن العملً المإٌد بكبلم العلماء والمإرخٌن السابقٌن  فإنهم

 والبلحقٌن.

 فأقول وباهلل أستعٌن :

ٌمكن قلب كبلم الدكتور وتوجٌهه إلٌه فٌقال : ما هو الحد الفاصل بٌن الصفا والمروة وبٌن أصلهما أبً 

 عند المانعٌن  حتى ٌعلم محل العبادة الشرعً ? قبٌس وقعٌقعان

 بمحل النزاع لاستدالوأما الدلٌل الذي ذكره فلٌس إال مجرد دعوى سماها دلٌبل وهو  

 والدعاوى إن لم ٌقٌموا علٌها       بٌنات أصحابها أدعٌاء                      

ء والمإرخٌن السابقٌن والبلحقٌن إن كان وأنت خبٌر بؤن التواتر العملً المذكور المإٌد بكبلم العلما

مقصوده أن السعً ال ٌكون إال بٌن الصفا والمروة فهذا ال ٌنكره المجٌزون حتى ٌحتج به علٌهم ، وإن 

كان المقصود بالتواتر المذكور وما تؤٌد به وجود تحدٌد باألذرع لعرض المسعى ٌستوعب كل العرض 

إال أن ٌعٌد المسؤلة جذعة  نزاع وٌؤبى الدكتور بٌن فٌنة وأخرىالمذكور فً اآلٌة فهذا استدالل بمحل ال

 أنه متى وقؾ على هذا البحث أن ٌعٌد النظر فً كثٌر مما قال .  وأرجو

زال السإال قابما : لماذا خالؾ من خالؾ تواتر المسلمٌن العملً المإٌد بكبلم المإرخٌن السابقٌن  وال

عن العقود  واجوخررب النصؾ والمروة بما ٌقارب الثلثٌن والبلحقٌن حٌن وسعوا عرض الصفا بما ٌقا

 والجدران وما شهدت به تلك الصور الفوتؽرافٌة ?

   ولقد أحسن من قال :

 عارضا رمحه     إن بنً عمك فٌهم رماح شقٌقجاء                

: أنه ال دلٌل على تحدٌد عرض المسعى ال من كتاب وال سنة  الدلٌل الثالث من أدلة المجوزٌن للتوسعة

 : بٌن الصفا والمروة اواقعوال من كالم العلماء وإنما المعتبر كون السعً 
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براهٌم رحمه هللا وٌحتج جنة التً شكلها العبلمة محمد بن إوقد صرح بذلك عدد من أهل العلم حتى الل

 وإلٌك ما وقفت علٌه من كبلم العلماء فً ذلك : ـإن شاء هللا ـ المانعون بقرارها كما سٌؤتً بٌانه 

/ ٖهـ( فً نهاٌة المحتاج )ٗٓٓٔ)ت ـ رحمه هللا ـ  قال العبلمة الرملً الملقب بالشافعً الصؽٌر - ٔ

ٕ9ٔ: ) 

ولم أر فً كبلمهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه لعدم االحتٌاج إلٌه، فإن الواجب استٌعاب المسافة 

الصفا والمروة كل مرة، ولو التوى فً سعٌه عن محل السعً ٌسٌرا لم ٌضر كما نص علٌه  التً بٌن

 هـأ. -رضً هللا عنه  -الشافعً 

 ( :9١/ ٗفً حاشٌة  تحفة المحتاج )ـ رحمه هللا ـ وقال الشروانً  - ٕ 

 نص فٌه الظاهر أن التقدٌر لعرضه بخمسة وثبلثٌن أو نحوها على التقرٌب إذ ال: هذا ولك أن تقول 

ٌحفظ عن السنة فبل ٌضر االلتواء الٌسٌر لذلك بخبلؾ الكثٌر، فإنه ٌخرج عن تقدٌر العرض ولو على 

 هـأ . التقرٌب

هـ( رحمه هللا كما فً كتاب األجوبة 7ٖٙٔ)ت ـ رحمه هللا ـ  قال العبلمة عبدالرحمن السعدي – ٖ

 هللا بن عبد العزٌز العقٌل : خ عبدفً رسالة منه للشٌ ١ٕ٘ -١ٕٗالنافعة عن المسابل الواقعة ص 

ٌن وؼٌرهم، والبد الولد عبد هللا أفادكم عن ذلك ٌاجتمعنا هناك بكثٌر من المشاٌخ والفضبلء من النجد

ك لعلماء نجد وعلماء الحجاز فقط، وبحثه ووؼٌره، والبد بلؽك جمع الشٌخ محمد البراهٌم عن مؤل من المل

سٌع المسعى والمطاؾ، ولّزم علً بالحضور وجلسوا عدة مجالس معهم فً مسؤلة بٌوت منى، ومسؤلة تو

إن عرضه ال ٌحد بؤذرع معٌنة، بل كل ما كان بٌن الصفا والمروة فإنه : ... وكذلك المسعى منهم من قال 

داخل فً المسعى كما هو ظاهر النصوص من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر فعل الرسول صلى هللا 

ٌقتصر فٌه على الموجود، ال ٌزاد فٌه إال زٌادة ٌسٌرة : بعدهم، ومنهم من قال  علٌه وسلم وأصحابه ومن

 ٌعنً فً عرضه، وهو قول أكثر الحاضرٌن.

 . هـنه ال ٌحب التشوٌش واعتراض أحد. أوٌظهر من حال الشٌخ محمد أن ٌعمل على قول هإالء أل

براهٌم من قال : إن عرض بن إلماء الذٌن جمعهم الشٌخ محمد وٌظهر من الكبلم السابق أن من الع

المسعى ال ٌحد بؤذرع معٌنة وأن ما بٌن الصفا والمروة داخل فً المسعى وٌظهر من سٌاق الكبلم أن 

العبلمة السعدي ٌتبنى هذا القول مإٌدا عدم التحدٌد بقوله : كما هو ظاهر النصوص من الكتاب والسنة 

حابه ومن بعدهم ، وٌحتمل أن التعلٌل لصاحب وكما هو ظاهر فعل الرسول صلى هللا علٌه وسلم وأص

 . وهللا أعلم. ذلك القول ، وظاهر كبلم السعدي الرضا به 

الملك وهو ممن شهد توسعة  –هـ( ١ٖٙٔ)ت ـ رحمه هللا ـ  قال العبلمة المحقق عبدالرحمن المعلمً -ٗ

قال فً رسالته  –عة خصوصا فً وقت تلك التوسـ رحمه هللا ـ  براهٌم سعود وعاصر الشٌخ محمد بن إ

 التً بعنوان )رسالة فً توسعة المسعى بٌن الصفا والمروة ( :

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ     ژقال هللا تبارك وتعالى 

 .١٘ٔالبقرة:  ژڳڳ



ٙ7 
 

الصفا والمروة معروفان، نصت اآلٌة على أنهما شعٌرتان من شعابر هللا، والعبادة المتعلقة بهما هً 

 التطوؾ بهما، وبٌنته السنة بما هو معروؾ.

قام النبً صلى هللا علٌه وسلم أول مرة على موضع مخصوص من الصفا ال ُتعرؾ عٌنه اآلن، ثم سعى 

ذلك، ثم عاد فً الشوط الثانً على الصفا كالمروة ، وهكذا إلى المروة فقام فً موضع مخصوص منها ك

سبعاً، قد ٌكون قام ثانٌاً وثالثاً ورابعاً على الموضع األول من كل منهما أو على ما ٌقرب منه، ثم أُقٌم بعد 

ذلك حاجز حصر الموضع الذي ٌقام علٌه كل منهما فً مقدار معٌن، وكان ذلك المقدار ٌتسع للناس فٌما 

أصبح اآلن ٌضٌق بهم، فهل ٌمتنع توسٌعه وقوفاً على عمل من مضى؛ وإن ضاق وضاق? أم مضى، و

ٌنبؽً توسٌعه? ألن نص الكتاب ورد على الصفا والمروة وهما أوسع من ذاك المقدار. وحصر من مضى 

لتوسعته لذلك المقدار قد ٌكون لمزاحمة األبنٌة وكفاٌة ذاك المقدار للناس إذ ذاك، فلم تدع الحاجة حٌنبذ 

 بهدم الدور.

وهكذا ٌؤتً فً المسعى أي: الطرٌق الذي ٌقع فٌه السعً، فإنه واقع بٌن األبنٌة من الجانبٌن ٌتسع تارة، 

وٌضٌق أخرى، وذلك ٌدل على أنه لم ٌحدد، ولم ٌجا عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وال عن أحد من 

ه األزرقً فً زمانه أنه ذرع ما بٌن العلمٌن أصحابه ومن بعدهم بٌان لتحدٌد عرض المسعى، إال ما ذكر

 األخضرٌن اللذٌن ٌلٌان المروة فوجد ذلك خمسة وثبلثٌن ذراعاً ونصؾ ذراع.

وهذا المقدار ال ٌستمر فً بقٌة المسعى وٌظهر كما هو ثابت عند األزرقً أن موضع هذه األعبلم لٌس 

 ٌه.من المسعى األصلً، وإنما هو مما حّوله المهدي العباسً إل

وعدم مجًء شًء عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه فً تحدٌد عرض المسعى ٌشعر بؤن تحدٌده 

ؼٌر مقصود شرعاً؛ وإال لكان لتعرضه لمزاحمة األبنٌة أولى بالتحدٌد من عرفات ومزدلفة ومنى، وقد 

 ( .9١ٗ -97ٗ/ 7ٔورد فً تحدٌدها ما ورد. أهـ  . مجموع رسابل المعلمً )

فً عهد الملك سعود ـ رحمه هللا ـ  اللجنة المشكلة من قبل العبلمة محمد بن إبراهٌم آل الشٌخ   قرار ـ ٘

لى عدم وقوفهم ( وقد خلصت اللجنة إٗٗٔ-9ٖٔ/ٌ٘م )بؤمر حكومً كما فً فتاوى الشٌخ محمد بن إبراه

 ا ٌلً : على ما ٌدل على تحدٌد عرض للمسعى وزادوا فً المسعى زٌادات وأهم ما توصلوا إلٌه م

 قالوا : ) لم نجد للحنابلة تحدٌدا لعرض المسعى(.أ ـ 

 نقلوا كالم الشافعٌة المذكور سابقا وأقروه .ب ـ 

 أقروا أن تحدٌد عرض الصفا تقرٌبً . ج ـ 

 أضافوا إلى المسعى دار الشٌبً ودار أؼوات الحرم ولم تكن داخلة فً المسعى من قبل . ـ د 

د من قبل على الناحٌة الشرقٌة مكان محجوز باألخشاب ال ٌسعى فٌه أح كان فً أسفل الصفا منـ  هـ 

وتقرر لدى اللجنة ادخاله فً المسعى كما أدخلوا دار الشٌبً ودار األؼوات وأقر أنه لٌس من المسعى 

نقل تلك  قد سبقوماد ذلك وادخاله فً المسعى وتم اعتـ رحمه هللا ـ ذلك الشٌخ محمد بن ابراهٌم 

 . القرارات

عضو هٌئة كبار العلماء فً رسالته التً بعنوان ) سلٌمان بن منٌع  عبدهللا بن قول الشٌخ العالمةـ  6

 ( :3مرجحات توسعة المسعى ص 
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م ٌحصر ولٌس هناك نص شرعً من كتاب هللا وال من سنة رسول هللا محمد صلى هللا علٌه وسل

 هـ  عرض المسعى بعرضه الحالً . أ

وأن عرضه  عرض المسعى بؤذرع معٌنةدٌد حت ذكره من عدم وجود دلٌل على  قإذا تقرر ما سب أقول :

ذلك لالمعتبر شرعا هو ما بٌن جبلً الصفا والمروة وأن ما ذكره بعض المإرخٌن والفقهاء من تحدٌد 

ذلك القدر هو جمٌع عرض  ال أنٌسعون فٌه فً زمنهم باألذرع هو بٌان لعرض المسعى الذي كان الناس 

نؤتً إلى أهم مناقشات المانعٌن للدلٌل ما بٌن جبلً الصفا والمروة بدلٌل ما حصل للمسعى من التوسعات 

 .السابق واإلجابة عنها

 )هنا تم حذؾ كبلم المعلمً(

 : أهم مناقشات المانعٌن للدلٌل السابق والجواب عنها

 : السابق واإلجابة عنهاأوال : مناقشات الدكتور صالح سندي للدلٌل 

: 33 -32ى( ص قال الدكتور صالح سندي فً بحثه الشهٌر الذي بعنوان )كلمة حق فً توسعة المسع

 نه ال تحدٌد لعرض المسعى فً الكتاب والسنة وكالم أهل العلم.االستدالل الثالث: إ

ٌُستؽنى عن رده.  هكذا ذكر بعضهم؛ وهو كبلم ظاهر الضعؾ بحٌث 

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک    ژ أٌن هذا القابل عن قوله تعالىومع ذلك ٌقال: 

  ١٘ٔالبقرة:  ژگ  گ  گ  گ   ڳڳ  

صفا والمروة، ومن لم ٌسع بٌنهما بٌن فً هذه اآلٌة وهو ما بٌن ال ألٌس هذا تحدٌداً واضحاً? محل السعً

 كان ساعٌاً بجوارهما ال بٌنهما وهذا خبلؾ ما فً اآلٌة.

هو أٌضاً المحل الذي سعى فٌه النبً صلى هللا علٌه والسبلم، وهو القابل : ) خذوا عنً مناسككم (  ثم

 أخرجه مسلم.

وٌقال ثالثاً: وهو المحل الذي أطبق المسلمون على السعً فٌه عبر مراحل تارٌخهم؛ فهو إجماع عملً ال 

 شك فٌه.

ما هو إال  –وقد نقلت طرفاً منه  –ً تحدٌد المسعى ٌلزم من هذا القول أن كبلم العلماء ف وٌقال رابعاً :

 عبث منهم وتكلؾ.

قد أطبقوا على التضٌٌق على  –علماء وعامة  –وٌقال خامساً: إن هذا القول ٌلزم منه أن المسلمٌن 

أنفسهم فً أمر لهم فٌه فسحة، فالناظر فً كبلم العلماء ٌجد أن الشكوى من الزحام فً المسعى قدٌمة 

 رضوا بهذا الزحام وكان ٌمكنهم أن ٌسعوا فً مساحة ال تحد عرضاً? فلماذا إذن

 فأقول وباهلل أستعٌن :

 قوله : وهو كبلم ظاهر الضعؾ بحٌث ٌستؽنى عن رده .
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جماع وال قول هناك دلٌل من كتاب وال سنة وال إ بل هو كبلم قوي متٌن ٌعجز الراد عن رده فلٌس

ل قول من قال بؤن أدلة الكتاب والسنة واإلجماع وكبلم صحابً وال عالم على تحدٌد عرض المسعى ب

أهل العلم تدل على أن عرض المسعى محدود بؤذرع معٌنة هو الذي ٌصح أن ٌقال عنه إنه ظاهر 

الضعؾ بحٌث ٌستؽنى عن رده وما سبق إٌراده فً هذا الباب من كبلم العلماء وما مر به المسعى من 

 عادته هنا .مراحل توسعة كاؾ فً ذلك وال حاجة إل

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ    ژ وأما قوله: ومع ذلك ٌقال : أٌن هذا القابل عن )كذا قال( قول هللا تعالى

 . ١٘ٔالبقرة:  ژڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

والمروة، ومن لم ٌسع بٌنهما صفا بٌن فً هذه اآلٌة وهو ما بٌن ال ألٌس هذا تحدٌداً واضحاً? محل السعً

 كان ساعٌاً بجوارهما ال بٌنهما وهذا خبلؾ ما فً اآلٌة.

  فأقول وباهلل التوفٌق : 

أن هذا نقاش فً ؼٌر محل النزاع كما ال ٌخفى على الناظر ، ولعل الدكتور لم ٌمعن النظر جٌدا فً أوال: 

للجنة التً شكلها الشٌخ محمد بن إبراهٌم  كبلم العلماء فً هذا الباب كالرملً والشروانً والمعلمً وا

 .ٌوضحه الوجه الثانً و ،وؼٌرهم 

الوجه الثانً : أن اآلٌة حددت عرض المسعى بما بٌن الصفا والمروة لكن محل النزاع بٌن المانعٌن 

والمجٌزٌن فً مقدار ما بٌنهما فالمانعون ٌقولون عرض المسعى عشرون مترا والمجٌزون ٌقولون هو 

 ذلك. أوسع من

 الوجه الثالث : قوله : ومن لم ٌسع بٌنهما كان ساعٌا بجوارهما ال بٌنهما . 

من سعى فً الزٌادة فهو ساع بٌنهما ال خلفهما ألن تلك الزٌادة لم تخرج : : إن المجٌزٌن ٌقولون  أقول

مخالفٌه بمحل النزاع عن البٌنٌة فبل زالت بٌن الصفا والمروة ، لكن الدكتور ٌؤبى مرارا إال أن ٌحتج على 

 وٌلزمهم بقوله .

م وهو القابل :)خذوا عنً وهو أٌضا المحل الذي سعى فٌه النبً صلى هللا علٌه وسل : قولهما أو

 .( أخرجه مسلم مناسككم

 فالجواب وباهلل التوفٌق من وجهٌن :

)وهو المحل الذي سعى فٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم( ما بٌن الصفا   :إن كان ٌعنً بقوله  األول :

والمروة من العرض فمسلم والمجٌزون ال ٌختلفون مع المانعٌن فً ذلك مع أن ظاهر كبلمه  ٌدل على أنه 

ٌرٌد حصر العرض فً عشرٌن مترا وهو أٌضا تكرار ممل لبلستدالل بمحل النزاع وإن كان بقالب آخر 

أن جعل العرض عشرٌن مترا مخالؾ لما قرره المإرخون وتوارثه وعلمه المسلمون إلى ما  ، ثم قد سبق

قبل التوسعة السعودٌة فً عهد الملك سعود رحمه هللا فتكون جمٌع أدلة الدكتور وكبلمه حجة علٌه وعلى 

ما علمه المانعٌن ال لهم ألنهم زادوا فً العرض زٌادات كثٌرة خالفت ما قرره العلماء والمإرخون و

 وتوارثه المسلمون على حد تعبٌره وقد سبق إٌضاح ذلك تفصٌبل بما أؼنى عن إعادته هنا.
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العشرٌن مترا التً ٌحصر المانعون جواز السعً فٌها دون  موضعكان ٌرٌد بكبلمه السابق  إنوالثانً : 

 ما زاد علٌها فؽٌر مسلم من جهتٌن :

أو أقل أو أكثر ومن ادعى خبلؾ ذلك  ابعشرٌن مترلٌس عن رسول هللا حرؾ واحد ٌحصر العرض ـ أ 

 . كما أن هذا تكرار لبلستدالل بمحل النزاع وفٌه ما فٌه.  فعلٌه البرهان

وإن عنى أن المسعى الموجود هو عٌن المساحة التً سعى فٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فؽٌر  ب ـ

أو بعضه قد دخل من زمن قدٌم لى هللا علٌه وسلم صألن كل ذلك المكان الذي سعى فٌه رسول هللا ؛ مسلم 

 وهلل الحمد . فً  المسجد الحرام كما سبق نقل كبلم العلماء فً ذلك

ثالثاً: وهو المحل الذي أطبق المسلمون على السعً فٌه عبر مراحل تارٌخهم؛ فهو إجماع  وأما قوله :

 عملً ال شك فٌه.

ان الذي أطبق المسلمون على السعً فٌه عبر مراحل تارٌخهم إن كان ٌرٌد بالمك فأقول وباهلل التوفٌق :

 . السعةذلك المكان بتلك العشرٌن مترا فبل وهللا ما هو 

المإرخٌن مختلفون فً تقدٌر عرض الصفا والمروة وأكثرهم حددوا عرض الصفا بؤقل من  قد سبق أنو 

تقدٌر النووي وابن جبٌر حٌث خمسة عشر مترا والمروة بؤقل من ذلك وأقصى تقدٌر لعرض الصفا هو 

عرضها ما ٌعادل خمسة عشر مترا وأما عرض المروة فؤوسع تقدٌر لعرضها هو تقدٌر ابن جبٌر  جعبل

فٌكون المانعون الذٌن زادوا فً   حٌث جعل عرضها خمسة عشر مترا مخالفا جمٌع من قبله ومن بعده

لفوا إجماعهم العملً اقد خالفوا ما أطبق علٌه المسلمون عبر مراحل تارٌخهم وخ المروة و عرض الصفا

 ببل شك، فما كان جوابا لمن أجاز تلك الزٌادة فهو جواب من أجاز ما بعدها وهللا الموفق .

وأرٌد أن أنقل هنا كبلما للدكتور السندي نفسه هو حجة علٌه أن المطلوب شرعا هو السعً بٌن الصفا 

على وجه الخصوص صلى هللا علٌه وسلم ولٌس السعً فً الموضع الذي سعى فٌه رسول هللا  والمروة

 :  9ٗ -١ٗحٌث قال فً بحثه هذا ص 

والمطلوب شرعا السعً بٌن الصفا والمروة ولٌس الموضع الذي سعى فٌه علٌه الصبلة والسبلم على 

ناس ٌسعون بٌن الصفا والمروة كما ؛ فلم ٌزل ال-إن كان–وجه الخصوص، وهذا حاصل بعد هذا التؽٌٌر 

 كان األمر قبل توسعة المهدي ولم ٌتؽٌر شًء من ذلك البتة. اهـ

ما  –وقد نقلت طرفاً منه  –رابعاً :ٌلزم من هذا القول أن كبلم العلماء فً تحدٌد المسعى   وأما قوله :

 هو إال عبث منهم وتكلؾ .

 فأقول وباهلل العلً العظٌم أستعٌن :

ا اإللزام ٌتوجه إلى الذٌن أجازوا التوسعة فً عهد الملك سعود قبل ؼٌرهم والدكتور ؼفر هللا لنا أوال : هذ

 وله ٌلقً الكبلم على عواهنه .

ثانٌا : نحن ال نسلم كما سبق مرارا بؤن العلماء حددوا عرض المسعى بل كبلمهم ٌدل على خبلؾ ذلك 

نعون أول مخالؾ لها ثم ٌجعلها دلٌبل  ٌحتج به على بل الما،  اعلٌهوالدكتور ٌدعً دعوى ال برهان له 

 من نازعه فٌها .
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ثالثا : كبلم العلماء رحمهم هللا لم ٌكن عبثا وال تكلفا ولكنه عمل مبرور وسعً مشكور إال أنه كان تحدٌدا 

 لذلك العرض الذي كان الناس ٌسعون فٌه فً تلك العصور .

قد أطبقوا على  –علماء وعامة  –لزم منه أن المسلمٌن وٌقال خامساً: إن هذا القول ٌ وأما قوله :

التضٌٌق على أنفسهم فً أمر لهم فٌه فسحة، فالناظر فً كبلم العلماء ٌجد أن الشكوى من الزحام فً 

 المسعى قدٌمة فلماذا إذن رضوا بهذا الزحام وكان ٌمكنهم أن ٌسعوا فً مساحة ال تحد عرضاً?

 فأقول وباهلل التوفٌق :

 هذا اإللزام ٌتوجه إلى الذٌن وسعوا التوسعة السعودٌة األولى للمسعى . أوال : 

ثانٌا : أن المسلمٌن لم ٌطبقوا على التضٌٌق على أنفسهم فٌما لهم فٌه فسحة بدلٌل التوسعة أٌام المهدي 

العباسً للمسعى ، وبدلٌل تصرٌحهم بؤنه ال دلٌل على تحدٌد العرض بؤذرع معٌنه ، وبدلٌل التوسعة 

السعودٌة األولى وهاهم الٌوم فً معركة طاحنة مع المانعٌن من التوسعة الجدٌدة لما ضاق المسعى 

 بالحجاج والمعتمرٌن وخافوا على أنفسهم وؼٌرهم الهبلك .

  ثانٌا : مناقشات الدكتور جابر بن علً الحوسنً

فً تحدٌد عرض المسعى وحكم قال الدكتور عفا هللا عنا وعنه فً بحثه الذي بعنوان : )المباحث المفٌدة 

 : ٘ٗ - ٖٗالتوسعة الجدٌدة ( ص 

 : المبحث الرابع : الرد على شبه من انتصروا لجواز التوسعة الحالٌة فً عرض المسعى

 ٌعتمد هإالء على شبه أهمها ثبلث:

إحداها: أن الشارع لم ٌرد عنه شًء ٌحدد عرض المسعى ، وأن األمر فً ذلك ٌرجع الجتهاد أهل  -

 ي .الرأ

 أما الشبهة األولى ، فٌكفً لبٌان زٌفها أن تعلم: ثم قال :

أوال: أنه ال خبلؾ بٌن علماء أصول الفقه فً أن فعل النبً صلى هللا علٌه وسلم الوارد لبٌان إجمال نص 

ن حكمه حكم ذلك النص القرآنً الذي ورد لبٌان إجماله، قال الرهونً عند قول ابن الحاجب فً القرآمن 

لخ، إنه بٌان بقول أو قرٌنة مثل ) صلوا ( و ) خذوا عنً ( أاألصلً : " وما سواهما إن وضح مختصره 

ما نصه: ) والثانً من القسم الثانً إن اتضح أن الفعل بٌان لمجمل ودل قول على أن ذلك الفعل بٌان لذلك 

ك المجمل إذ المراد من المجمل، فبل نزاع فً أن حكم ذلك الفعل حكم ذلك المجمل ألنه داخل فً األمر بذل

ذلك المجمل هو ما بٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم فإن قوله : ) صلوا كما رأٌتمونً أصلً ( ٌدل على أن 

وكذا ) خذوا عنً مناسككم ( ٌدل على أن أفعاله  7ٕاألنعام:  ژۈ  ۈ         ژفعله بٌان لقوله تعالى : 

  . 97آل عمران:  ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ژ فً الحج بٌان لقوله تعالى : 

و الثانً خرجه مسلم ، ولكن بلفظ لتؤخذوا مناسككم فإنً ال أدري ، و الحدٌث األول خرجه البخاري 

 لعلً ال أحج بعد حجتً هذه وخرجه النسابً ولفظه ) أٌها الناس خذوا عنً مناسككم( .
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ما : أحدهما : ً األفعال وهً تنقسم إلى قسمٌن وقال الباجً فً إحكام الفصول ما نصه : ) والكبلم هنا ف

 ٌفعله بٌانا لمجمل الكتاب أو السنة فهذا حكمه حكم المبٌن على الوجوب والندب و اإلباحة ( . 

و امتثاال لدال على أوقال السبكً فً جمع الجوامع : ) وُتعلم بنص وتسوٌة بمعلوم الجهة و وقوعه بٌانا 

 و ندب أو إباحة ( . أوجوب 

 ال المحلً : ) فٌكون حكمه حكم المبٌن أو الممتثل ( .وق

وقال البنانً فً حاشٌته على شرح المحلً المذكور: ) فإن قلت وجوب الطواؾ معلوم من األمر به فما 

 األمر?فابدة علم وجوبه من وقوعه بٌانا لذلك 

عن ٌساره، وأٌضا  قلت: فابدته وجوب الصفة التً وقعت ككونه سبعا واالبتداء بالحجر وجعل البٌت

 اهـ. . ٌصح االستناد فً الوجوب إلى هذا البٌان فٌكون دلٌبل آخر على الوجوب

 وما قاله البنانً هنا فً الطواؾ ٌجري نحوه فً السعً.

ثانٌا : أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال فً حجة الوداع: ) لتؤخذوا مناسككم فإنً ال أدري لعلً ال أحج 

 بعد حجتً هذه( . 

الثا: أن السعً بٌن الصفا والمروة فً الحج واجب وجوب األركان عند الجمهور وواجب ؼٌر ركن عند ث

فً آخر هذه الرسالة ، وعلى ذلك ٌكون حكم سعٌه ـ إن شاء هللا ـ األحناؾ وبعض الحنابلة كما ٌتضح لك 

صلى هللا علٌه وسلم بٌن الصفا والمروة الذي بٌن به ما فً اآلٌة المتعلقة بالسعً من اإلجمال هو حكم 

تلك اآلٌة التً جاء لبٌانها من حٌث الصفة، وٌترتب على ذلك أن التقٌد فً عرض المسعى بالقدر الذي 

وسلم بفعله وتقرٌره أثناء سعٌه هو ومن معه من المسلمٌن بٌن الصفا والمروة بٌنه النبً صلى هللا علٌه 

حكمه حكم السعً نفسه من الركنٌة عند الجمهور والوجوب عند األحناؾ والحنابلة فً القول المرجوح 

عندهم وأن ذلك الحكم من الركنٌة أو الوجوب مؤخوذ من أدلة شرعٌة ال مطعن فٌها هً فعله علٌه 

السبلم الذي استفٌد من قوله الثابت عنه أنه جاء مبٌنا إلجمال اآلٌة المتعلقة بالسعً مع ما الصبلة و

 انضاؾ لذلك الفعل من تقرٌره لسعً من سعى معه من المسلمٌن . 

هـ( : "ومكان السعً معروؾ ال ٌتعدى" . فإذا تقرر ذلك ال ٌصح السعً خارج 7١ٗ)ت  قال الجوٌنً

ً بعض الرواٌات أنه من زقاق بنً أبً حسٌن المحاذي لجبل الصفا إلى نطاق طول المسعى الوارد ف

زقاق دار بنً عباد المحاذي لجبل المروة ، كما ٌبطل سعً من سعى فً خارج عرض المسعى الذي 

صرحت بعض الرواٌات أنه من جهة البٌت العتٌق إلى دار العباس بن عبد المطلب ؛ ألن منسك السعً 

لبلجتهاد فً الترخٌص فً تضٌٌق أرضه أو توسٌعها مثلما حدث هذا العام عام توقٌفً تعبدي ال مجال 

تسعة وعشرٌن وتسعمابة وألؾ من الهجرة النبوٌة ، وتؤسٌسا على القاعدة األصولٌة : األصل فً 

العبادات التوقٌؾ ، فبل ٌحق ألحد االجتهاد فً حكم تعبدي صرؾ ، حصل فً تحدٌد محله نقل مستفٌض 

هـ ( ٕٓ٘اء المحققٌن استنادا على ما حرره عمدة هذا الشؤن المإرخ األزرقً المكً )ت نحومن قبل العلم

وأصحابه وتابعوهم ـ صلى هللا علٌه وسلم  –، فقد ذكر أن عرض المسعى الذي سعى فٌه رسول هللا 

متر  ١ٔبإحسان إلى عصر األزرقً ال ٌزٌد عن خمسة وثبلثٌن ذراعا ونصؾ الذراع ) وهو ٌعادل 

ٌبا( ، وهو مقارب جدا لعرض المسعى المشاهد الٌوم للعٌان قبل ترخٌص بعض المفتٌن المعاصرٌن تقر

 اعتبار التوسعة األخٌرة من عرض المسعى ؛ مخالفٌن بذلك فتوى اللجنة التً أجمع علٌها سلفهم .
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لوداع فً وهذا كما ترى واضح ال لبس فٌه وٌزٌده وضوحا أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال فً حجة ا

منى: ) نحرت ههنا ومنى كلها منحر ، وفً عرفات وقفت ههنا وعرفة كلها موقؾ وفً مزدلفة وقفت 

 ههنا والمزدلفة كلها موقؾ ( . 

وفً صحٌح مسلم : ) نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا فً رحالكم ، ووقفت ههنا وعرفة كلها 

 موقؾ ، ووقفت ههنا وَجمع كلها موقؾ ( .

لنبً صلى هللا علٌه وسلم الذي بلػ فً حجة الوداع للناس أحكام الحج بٌن أن المكان الذي تتعلق وعلٌه فا

به العبادة فً كل من عرفة والمزدلفة ومنى أوسع من المكان الذي أدى هو فٌه هذه العبادة وسكت عن 

ة سعة تزٌد بكثٌر بٌان نحو ذلك فً أماكن أخرى من المشاعر منها السعً سكوتا ٌدل على أنها ؼٌر واسع

على المكان الذي أدى هو ومن معه من المسلمٌن فٌه العبادة المتعلقة بتلك المشاعر، ولو كانت أماكن 

العبادة من تلك المشاعر التً سكت عن بٌان سعتها واسعة فعبل على نحو وسعها فً األماكن التً بٌن 

للزم من  واحدةبٌان أن كبل منهما واسع أنها واسعة وسكت عن بٌان سعتها مع أن الحاجة الداعٌة إلى 

سكوته هذا وقوع تؤخٌر البٌان عن وقت الحاجة وهو ؼٌر واقع فً شرعنا بإجماع جمٌع علماء أصول 

 الفقه .

ولزم أٌضا أن بٌانه علٌه الصبلة و السبلم لكون تلك المشاعر التً بٌن سعتها واسعة ال فابدة فٌها إذ 

 ن بٌان أنها واسعة وال ٌخفى ما فً هذا من المحذور.تساوٌها فً ذلك تلك التً سكت ع

ڌ   ڎ  ڎ    ژ وبسبب أن أفعال النبً صلى هللا علٌه وسلم فً سعٌه جاءت لبٌان ما فً قوله تعالى :

من اإلجمال ، فهمت  ١٘ٔالبقرة:  ژڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ    

 منه وأنه ال ٌكون إال بٌن الصفا والمروة عندما قالت :عابشة رضً هللا عنها أن السعً البد 

) وقد سن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الطواؾ بٌنهما فلٌس ألحد أن ٌترك الطواؾ بٌنهما ( وفً 

 ) ما أتم هللا حج امرئ وال عمرته لم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة ( . : رواٌة أخرى 

قال الحافظ ابن حجر فً فتح الباري : " قول عابشة سن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الطواؾ بٌن 

فرضه بالسنة ولٌس مرادها نفً فرضٌته وٌإٌده قولها : ) لم ٌتم هللا حج أحدكم : الصفا و المروة ". أي 

 وال عمرته ما لم ٌطؾ بٌنهما ( . 

صلى هللا علٌه وسلم فً السعً ال من لفظ اآلٌة اشتراط أن  فؤخذت عابشة رضً هللا عنها من فعل النبً

ٌكون السعً بٌن الصفا والمروة مع أن حكم البٌنٌة بٌنهما ؼٌر مستفاد من لفظ اآلٌة فقالت : ) سن رسول 

هللا صلى هللا علٌه وسلم السعً والطواؾ بٌنهما ( ورتبت بالفاء على ذلك قولها : "فلٌس ألحد أن ٌترك 

هما " ، وقولها : ) ما أتم هللا حج امرئ وال عمرته لم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة ( فترتٌبها الطواؾ بٌن

لذلك الحكم الذي هو لزوم السعً بٌنهما على فعله علٌه الصبلة والسبلم بالفاء وجزمها بؤنه ال ٌتم حج وال 

ال  -ن الصفا والمروة عمرة من لم ٌسع بٌنهما دلٌل واضح على أنها أخذت لزوم السعً واشتراط كونه بٌ

ٌّنا إجمال آٌة  -فً مكان آخر ال تحصل فٌه البٌنٌة بٌنهما  من فعله علٌه الصبلة والسبلم لكونه جاء مب

 .السعً التً سؤلها عنها ابن أختها عروة بن الزبٌر وتابعها على هذا الفهم السلٌم العلماء 
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ات: " بٌن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كل هـ ( فً المقّدمٕٓ٘)ت -الجد –فقد قال ابن رشد المالكً  

ما أجمل هللا عز وجل فً كتابه من أمر الحج فوقت المواقٌت ألهل اآلفاق ، وبٌن عدد الطواؾ بالبٌت 

والسعً بٌن الصفا والمروة ، وما ٌبدأ به فً ذلك كله ، وكٌؾ ٌصنع فٌه ، ووقت الوقوؾ بعرفة 

، وصفة رمً الجمار والنحر ، وما ٌجب فً ذلك كله ، وما ال  والمزدلفة ، والجمع بٌن الصبلتٌن بهما

 ٌجب قوال وعمبل فً حجه الذي حج بالناس" .

ثناء كبلمه على قوله علٌه الصبلة أهـ( فً شرحه على صحٌح مسلم 7ٙٙوقال النووي الشافعً )ت

وأمر أمته بإتباع نسكه  كل ذلك ، -صلى هللا علٌه وسلم  -والسبلم : )لتؤخذوا مناسككم ( ، بٌن رسول هللا 

على وجه اإللزام ، فقال : ) لتؤخذوا عنً مناسككم ( . البلم هنا الم األمر ، أي  -صلى هللا علٌه وسلم  -

لتؤخذوا عنً مناسككم ، ومعناه : خذوا مناسككم ، وهكذا وقع فً رواٌة ؼٌر مسلم ، وتقدٌره : هذه األمور 

فعال والهٌبات هً أمور الحج وصفته ، وهً مناسككم فخذوها التً أتٌت بها فً حجتً من األقوال واأل

 .عنً واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس 

وهذا الحدٌث أصل عظٌم فً مناسك الحج ، وهو نحو قوله صلى هللا علٌه وسلم فً الصبلة : صلوا كما  

 رأٌتمونً أصلً" . 

جال عن نقل كبلمهم ، وحدد علماء التارٌخ واآلثار سعة وسار على هذا النهج كثٌر من العلماء ٌضٌق الم

ذلك المسعى الذي سعً فٌه النبً صلً هللا علٌه وسلم هو ومن معه من المسلمٌن تحدٌدا دقٌقا وبٌنوه بٌانا 

سد الطرٌق أمام كل من ٌرٌد أن ٌزٌد فٌه ببل دلٌل ونقلوا بهذا التحدٌد الدقٌق إلى من ٌؤتً من بعدهم سعة 

لذي سعى فٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم والصحابة وبٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم بفعله المسعى ا

وتقرٌره أنه هو المسعى الذي ٌتعٌن التقٌد به وعدم الزٌادة فٌه حفاظا على صحة العبادة المتعلقة به والتزم 

نة من تارٌخهم وإنما المسلمون بهذا التحدٌد فلم ٌزٌدوا فً سعة عرض المسعى خبلل ما ٌزٌد على ألؾ س

حصل فٌه فً بعض األحٌان من نقصان العرض ما لم ٌإثر على صحة السعً ألنه كان ٌقع فً الباقً 

 هـأ منه فتحصل من هذا أن تحدٌد عرض المسعى مؤخوذ بالتلقً عن الشارع وأنه ؼٌر متروك لبلجتهاد.

 أقول وباهلل التوفٌق :

 :واحدا  سألخص أجوبته الثالثة ثم أرد عٌها واحدا

هللا عنا وعنه نسب إلى مجٌزي  ه على أمر مهم وهو أن الدكتور عفاوقبل أن ألخص أجوبته أحب أن أنب

التوسعة أنهم ٌقولون : إن األمر فً تحدٌد عرض المسعى ٌرجع الجتهاد أهل الرأي وهذا ما ال أعلم قاببل 

وفقهاء ن قالوا بما سبق علماء أجبلء لذٌبه مع أنً وهلل الحمد قرأت عشرات األبحاث فً هذا للطرفٌن وا

ا بؤنفسهم عن هذا المسلك الوعر وأذكر الدكتور م المشتؽلٌن بالبحث والرد أن ٌربؤوألباء وٌنبؽً ألهل العل

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ    ژبقول هللا تعالى 

 ژڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

﮲   ژ   ى :وبقوله تعال ،ٖ٘ٔالنساء:  ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ 

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁               . ١المابدة:  ژ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ 
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 ة فهو كالتالً :هوأما ملخص جوابه األول عما سماه شب

 آن )أن فعل النبً الوارد لبٌان إجمال نص من القرة ال نزاع فٌها بٌن األصولٌٌن وهً : داستدل بقاع

 (. النص القرآنً الذي ورد لبٌان إجماله حكمه حكم ذلك

فً  ة ال ٌختلفون مع الدكتور وال ؼٌرهثم أورد كبلم الرهونً وؼٌره للداللة على ذلك والمجٌزون للتوسع

صحة هذه القاعدة ولكنهم ٌختلفون معه فً االحتجاج بها على تحدٌد عرض المسعى وهذا ما ال أعلم أحدا 

معٌنا من األذرع لعرض  سبق الدكتور إلٌه بل الوارد عنهم أن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌحدد قدرا

 قٌل : لو وجد ذلك لما ساغ ألحد مخالفته ، ولسان حال الدكتور كما إذالمسعى 

 وإنً وإن كنت األخٌر زمانه      آلت بما لم تستطعه األوابل                  

ولو أن الدكتور استدل بالقاعدة المذكورة على أن السعً ٌجب أن ٌكون بٌن الصفا والمروة ال خارجا عن 

وقال ما ٌعجز أن ٌقٌم علٌه  تلك البٌنٌة لكان قاببل بما قاله العلماء قبله مصٌبا كبد الحقٌقة ولكنه أبعد النجعة

حجة ، وإلٌك كبلما متٌنا للعبلمة الشنقٌطً رحمه هللا فً بٌان هذه القاعدة وكٌؾ استدل بها على ما 

 ذكرت آنفا ، قال رحمه هللا :  

ال نزاع بٌن أهل العلم فً أن فعل النبً صلى هللا علٌه وسلم الوارد لبٌان إجمال نص من القرآن العظٌم 

النص القرآنً الذي ورد لبٌان إجماله. فإن دلت آٌة من القرآن العظٌم على وجوب حكم من  له حكم ذلك

فإن ذلك الفعل ٌكون واجبا بعٌنه وجوب  -األحكام وأوضح النبً صلى هللا علٌه وسلم المراد منها بفعله 

 المعنى الذي دلت علٌه اآلٌة، فبل ٌجوز العدول عنه لبدل آخر. 

 إلى قسمٌن كما هو مقرر فً األصول:ومعلوم أن ذلك منقسم 

األول منهما: أن تكون القرٌنة وحدها هً التً دلت على أن ذلك الفعل الصادر من النبً صلى هللا علٌه 

  . ١ٖالمابدة:  ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ    ژ  وسلم وارد لبٌان نص من كتاب هللا، كقوله تعالى:

المنكب؛ ألن لفظ الٌد قد ٌستعمل فً كل ما ذكر، فإن اآلٌة تحتمل القطع من الكوع، ومن المرفق، ومن 

وقد دلت القرٌنة على أن فعله صلى هللا علٌه وسلم الذي هو: قطعه ٌد السارق من الكوع وارد لبٌان قوله 

فبل ٌجوز العدول عن هذا الفعل النبوي الوارد لبٌان نص من  .١ٖالمابدة:  ژٺ   ٿ  ژ  تعالى:

 الرجوع إلٌه من كتاب أو سنة. القرآن لبدل آخر إال بدلٌل ٌجب

القسم الثانً من قسمً الفعل المذكور: هو أن ٌرد قول من النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌدل على أن ذلك 

صلوا كما »الفعل الصادر منه صلى هللا علٌه وسلم بٌان لنص من القرآن؛ لقوله صلى هللا علٌه وسلم: 

الصبلة بٌان إلجمال اآلٌات التً فٌها األمر بإقامة  فإنه ٌدل على أن أفعاله فً« رأٌتمونً أصلً  

الصبلة، فبل ٌجوز العدول عن شًء من تلك األفعال الصادرة منه صلى هللا علٌه وسلم لبٌان تلك اآلٌات 

لتؤخذوا عنً »القرآنٌة إال بدلٌل من كتاب أو سنة ٌجب الرجوع إلٌه، وكذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم: 

دل على أن أفعاله فً الحج بٌان إلجمال آٌات الحج، فبل ٌجوز العدول عن شًء منها فإنه ٌ« مناسككم  

 لبدل آخر إال لدلٌل ٌجب الرجوع إلٌه من كتاب أو سنة.
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البقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ     ژ وإذا علمت هذا فاعلم أن هللا جل وعبل قال فً كتابه العزٌز:

ٔ٘١ . 

 فصرح فً هذه اآلٌة بؤن المكان الذي علمه الصفا، والمكان الذي علمه المروة من شعابر هللا.   

ومعلوم أن الصفا والمروة كبلهما علم لمكان معٌن، وهو علم شخص ال علم جنس، ببل نزاع وال خبلؾ 

شخص مسماه فإن كان علم شخص كما هنا  -: ٌشخصه  أي –بٌن أهل اللسان فً أن العلم ٌعٌن مسماه 

فً الخارج، بمعنى: أنه ال ٌدخل فً مسماه شًء آخر ؼٌر ذلك الشخص، عاقبل كان أو ؼٌر عاقل، وإن 

 كان علم جنس شخص مسماه فً الذهن، ولٌس البحث فً ذلك من ؼرضنا.

وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكر هللا فً اآلٌة أنه من شعابر هللا هو شخص الصفا وشخص المروة، أي: 

لمعبر عنها بهذا العلم الشخصً، وال ٌدخل شًء آخر البتة فً ذلك لتعٌن المسمى بعلمه الحقٌقة ا

، كابنا ما كان، سواء كان الفراغ الكابن فوق المسمى المشخص بعلمه أو ؼٌر ذلك  الشخصً دون ؼٌره

 من األماكن األخرى. 

ک  گ  گ  گ  گ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ :وإذا علمت ذلك فاعلم أن هللا تعالى رتب بالفاء قوله

   .١٘ٔالبقرة:  ژڳڳ  

   .١٘ٔالبقرة:  ژگ  گ   ڳڳ  ژ  على كونهما من شعابر هللا، وفً قوله تعالى:

 إجمال ٌحتاج إلى بٌان كٌفٌة التطوؾ ومكانه ومبدبه ومنتهاه.

فعله المذكور وقد بٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم هذا النص القرآنً بالسعً بٌن الصفا والمروة، مبٌنا أن 

أبدأ بما »وقوله: « خذوا عنً مناسككم  »واقع لبٌان القرآن العظٌم المذكور؛ لقوله صلى هللا علٌه وسلم: 

اآلٌة، ومن جملة البٌان المذكور  .١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ    ژ ٌعنً: الصفا فً قوله:« بدأ هللا به 

صلى هللا علٌه وسلم الذي هو سعٌه بٌن الصفا  بٌان جواز السعً حالة الركوب على الراحلة، ففعل النبً

والمروة مبٌنا لذلك مراد هللا فً كتابه ال ٌجوز العدول عنه فً كٌفٌته وال عدده وال مكانه وال مبدبه وال 

 ( . ٙٗ -ٖٗ/ٔمنتهاه إال بدلٌل ٌجب الرجوع إلٌه من كتاب أو سنة. اهـ أبحاث هٌبة كبار العلماء )

وجوب األركان أو  السعً بٌن الصفا والمروة واجب سواءالقاعدة على أن ب لاستدولو أن الدكتور 

، والحافظ ابن كثٌر رحمهما هللا لما أنكر علٌه أحد ، وجوب ؼٌر األركان كما استدل بذلك شٌخ االسبلم 

ً وإلٌك كبلم شٌخ االسبلم رحمه هللا لتعلم الفرق بٌن استثمار العلماء للقاعدة واستثمار الدكتور الحوسن

 سارت مشرقة وسرت مؽربا     شتان بٌن مشرق ومؽرب       وأن األمر كما قٌل :

 ( : ٖ٘ٙ -ٖٖٙ/ ٖقال شٌخ اإلسبلم رحمه هللا فً  شرح عمدة الفقه )

: طاؾ فً عمرته، وفً حجته، والمسلمون معه بٌن الصفا -صلى هللا علٌه وسلم  -وأٌضا: فإن النبً 

"، والطواؾ بٌنهما من أكبر المناسك، وأكثرها عمبل، وخرج « لتؤخذوا عنً مناسككم»والمروة، وقال: " 

وفً ،  97ران: آل عم ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ژ ذلك منه مخرج االمتثال ألمر هللا بالحج فً قوله: 
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، ومخرج التفسٌر والبٌان لمعنى هذا األمر، فكان فعله هذا  9ٙٔالبقرة:  ژۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ژ قوله: 

على الوجوب، وال ٌخرج عن ذلك إال هٌبات فً المناسك وتتمات، وأما جنس تام من المناسك، ومشعر 

صلى هللا علٌه  -ب رسول هللا من المشاعر ٌقتطع عن هذه القاعدة، فبل ٌجوز أصبل، وبهذا احتج أصحا

 .-وسلم 

سؤلنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة، فطاؾ بالبٌت ولم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة »قال عمرو بن دٌنار: " 

فطاؾ بالبٌت سبعا، وصلى خلؾ المقام  -صلى هللا علٌه وسلم  -أٌؤتً امرأته? فقال: قدم رسول هللا 

« " أسوة حسنة -صلى هللا علٌه وسلم  -كان لكم فً رسول هللا ركعتٌن، وبٌن الصفا والمروة سبعا، وقد 

 علٌه.متفق 

 « ".وسؤلنا جابر بن عبد هللا، فقال: ال ٌقربنها حتى ٌطوؾ بالصفا والمروة»وزاد البخاري: " 

من كان منكم »قال ألصحابه: "  -صلى هللا علٌه وسلم  -وأٌضا: فما روى ابن عمر وعابشة أن النبً 

أهدى فإنه ال ٌحل من شًء حرم منه حتى ٌقضً حجه، ومن لم ٌكن أهدى فلٌطؾ بالبٌت وبالصفا 

 متفق علٌه. « " والمروة ولٌقصر ولٌحلل، ثم لٌهل بالحج ولٌهد، وذكر الحدٌث

، وهو لئلٌجاب ال سٌما فً العبادات المحضة، وفً ضمنه -صلى هللا علٌه وسلم  -النبً وهذا أمر من 

 أشٌاء كلها واجب.

من لم ٌكن معه هدي إذا طاؾ بالبٌت  -صلى هللا علٌه وسلم  -أمر رسول هللا »وعن عابشة قالت: " 

 علٌه.متفق « " وبٌن الصفا والمروة أن ٌحل

 أنه ال ٌجوز التحلل قبل ذلك. فؤمره بالحل بعد الطوافٌن، فعلم 

قال: هل معك من هدي? قلت: ال،  -صلى هللا علٌه وسلم  -أهللت بإهبلل النبً »وعن أبً موسى قال: " 

فطؾ بالبٌت وبالصفا »"، وفً لفظ: " « للتحفؤٌت وبالصفا والمروة، ثم أمرنً فؤمرنً فطفت بالب

 متفق علٌه. اهـ« " والمروة، ثم حل

إن السعً : ( بعد أن ذكر أن من العلماء من قال 7ٔٗ/ٔكثٌر رحمه هللا فً تفسٌره ) وقال الحافظ ابن

 إنه مستحب :: ومنهم من قال ، إنه واجب : ومنهم من قال ، بٌن الصفا والمروة ركن 

 والقول األول أرجح، ألنه علٌه السبلم طاؾ بٌنهما، وقال: "لتؤخذوا عنً مناسككم". 

 واجب ال بد من فعله فً الحج، إال ما خرج بدلٌل، وهللا أعلم . اهـفكل ما فعله فً حجته تلك 

ولو استدل الدكتور بالقاعدة كما استدل بها ابن كثٌر على وجوب البداءة بالصفا عند ارادة السعً وعلى 

 وجوب الترتٌب لما أبعد .

 ( :ٕ٘/ ٖقال الحافظ ابن كثٌر رحمه هللا فً تفسٌره  )

 صلى هللا علٌه وسلم لما طاؾ بالبٌت، خرج من باب الصفا وهو ٌتلو قوله تعالى:والدلٌل على ذلك أنه  

  .١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ     ژ
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 بما بدأ هللا به". وا أأبده" لفظ مسلم، ولفظ النسابً: "ثم قال: "أبدأ بما بدأ هللا ب 

هللا به، وهو معنى كونها تدل على وهذا لفظ أمر، وإسناده صحٌح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ 

 الترتٌب شرعا، وهللا أعلم. اهـ

 ولٌت الدكتور استفاد مما أورده من كبلم البنانً فً استثمار تلك القاعدة استثمارا صحٌحا حٌث قال :

وقال البنانً فً حاشٌته على شرح المحلً المذكور: ) فإن قلت وجوب الطواؾ معلوم من األمر به فما 

 األمر?وجوبه من وقوعه بٌانا لذلك  فابدة علم

قلت: فابدته وجوب الصفة التً وقعت ككونه سبعا واالبتداء بالحجر وجعل البٌت عن ٌساره، وأٌضا  

 اهـ..ٌصح االستناد فً الوجوب إلى هذا البٌان فٌكون دلٌبل آخر على الوجوب 

 : والعجٌب أن الدكتور الحوسنً قال بعد أن أورد كبلم البنانً السابق

 ."وما قاله البنانً هنا فً الطواؾ ٌجري نحوه فً السعً". اهـ 

لم  والدكتور ٌرٌد بكبلمه أن السعً ٌجري مجرى الطواؾ فً وجوب الصفة التً فهم الدكتور منها ما

إن السعً كالطواؾ فً : ٌسبق إلٌه أن المراد تحدٌد العرض ولو أحسن الدكتور وفادة كبلم البنانً لقال 

التً وقعت ككونه سبعة أشواط ، واالبتداء بالصفا واالنتهاء بالمروة ، والترتٌب وهللا  وجوب الصفة

 الموفق .

ثم أورد الدكتور حجته الثانٌة إلبطال ما سماه شبهة المجٌزٌن القابلٌن بؤن الشرع لم ٌرد عنه تحدٌد 

 العرض فقال :

لتؤخذوا مناسككم فإنً ال أدري لعلً ال  ثانٌا : أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال فً حجة الوداع: )  

 أحج بعد حجتً هذه( . اهـ

 فأقول وباهلل التوفٌق : 

إن كان ٌرٌد بالحدٌث أن رسول هللا قد بٌن العرض بفعله وتقرٌره فهو تكرار لما سبق وقد علمت ما فٌه  

فحق لنا حٌنها  ، وإن أراد أن الحدٌث نفسه ٌدل بمنطوقه أو مفهومه وفحوى خطابه على تحدٌد للعرض

 أن نتمثل بقول القابل :

 فصرنا كما قٌل فٌما مضى    أرٌها السهى وترٌنً القمر                   

 .  وإن أراد شٌبا آخر فبل أدري ما هو) وما شهدنا إال بما علمنا وما كنا للؽٌب حافظٌن ( وهللا المستعان

 ٌسبق إلٌه عمبل بمبدأ : ما تكرر تقرر .ثم أورد الدكتور حجته الثالثة مبتدبا بتكرار ما لم 

ثم ؼرد خارج السرب وأورد كبلما صحٌحا للجوٌنً أن مكان السعً معروؾ ال ٌتعدى وبنى علٌه أنه ال 

 ٌصح السعً خارج نطاق طول المسعى ، وهذا لم ٌنازعه فٌه المجٌزون .

 ثم احتج على مخالفٌه بمحل النزاع فقال :
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كما ٌبطل سعً من سعى فً خارج عرض المسعى الذي صرحت بعض الرواٌات أنه من جهة البٌت   

العتٌق إلى دار العباس بن عبد المطلب ؛ ألن منسك السعً توقٌفً تعبدي ال مجال لبلجتهاد فً الترخٌص 

جرة فً تضٌٌق أرضه أو توسٌعها مثلما حدث هذا العام عام تسعة وعشرٌن وتسعمابة وألؾ من اله

النبوٌة ، وتؤسٌسا على القاعدة األصولٌة : األصل فً العبادات التوقٌؾ ، فبل ٌحق ألحد االجتهاد فً حكم 

تعبدي صرؾ ، حصل فً تحدٌد محله نقل مستفٌض من قبل العلماء المحققٌن استنادا على ما حرره 

مسعى الذي سعى فٌه هـ ( ، فقد ذكر أن عرض الٕٓ٘عمدة هذا الشؤن المإرخ األزرقً المكً )ت نحو

صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان إلى عصر األزرقً ال ٌزٌد عن خمسة  –رسول هللا 

 . متر تقرٌبا( اهـ ١ٔوثبلثٌن ذراعا ونصؾ الذراع ) وهو ٌعادل 

 أقول وباهلل أستعٌن : 

المسعى تعبدي وتوقٌفً لكن  أوال : ال ٌخفى أن المجٌزٌن ٌتفقون مع الدكتور وبقٌة المانعٌن فً أن منسك

ٌدعون أنه أوسع من ذلك وهذا هو محل  نٌوالمجٌزمترا  المانعٌن ٌحصرون عرض المسعى بعشرٌن

 النزاع .

صلى ثانٌا : نسب الدكتور إلى المإرخ األزرقً أنه ذكر أن عرض المسعى الذي سعى فٌه رسول هللا 

ٌزٌد عن خمسة وثبلثٌن ذراعا ونصؾ الذراع  وأصحابه وتابعوهم بإحسان إلى عصره الهللا علٌه وسلم 

موهما أن األزرقً قال ذلك وحصر عرض المسعى بما هنالك بٌنما كبلم األزرقً بعٌد عن ذلك وإلٌكه 

 ( :9ٔٔ/ٕبنصه من كتابه حٌث قال فً كتابه أخبار مكة )

اس بن عبد المطلب وذرع ما بٌن العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذابه على باب دار العب

 وبٌنهما عرض المسعى خمسة وثبلثون ذراعا ونصؾ . اهـ

فاألزرقً ذرع المكان الذي كان الناس ٌسعون فٌه فً زمنه ولم ٌقل هذا عرض المسعى الذي سعى فٌه 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان إلى زمنً كما أفاده كبلم الدكتور وفرق واسع 

 مستعان ٌوضحه الوجه الثالث  الوهللا. وبون شاسع بٌن ما قاله المإرخ األزرقً وبٌنما نسبه إلٌه الدكتور 

الذي : ثالثا : أن األزرقً  قد ذكر أن المهدي العباسً لما وسع المسجد الحرام جعل المسعى فٌه أي 

أن المهدي : ( ٕٙ/ٕسعى فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه فقال فً تارٌخه المذكور سابقا )

 .وضع المسجد على المسعى اهـ 

 ( : ١ٓ/ٕوقال )

واشتروا الدور وهدموها، فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العاٌذي، وجعلوا المسعى والوادي فٌهما 

فهدموا ما كان بٌن الصفا والوادي من الدور، ثم حرفوا الوادي فً موضع الدور حتى لقوا به الوادي 

ادي تسعون ذراعا من القدٌم، بباب أجٌاد الكبٌر بفم خط الحزامٌة، فالذي زٌد فً المسجد من شق الو

موضع جدر المسجد األول إلى موضعه الٌوم، وإنما كان عرض المسجد األول من جدر الكعبة الٌمانً 

إلى جدر المسجد الٌمانً الشارع على الوادي الذي ٌلً باب الصفا تسع وأربعون ذراعا ونصؾ ذراع 

 .اهـ 

الحرام فلم ٌكن ما ذرع العبلمة األزرقً وسواء أدخل المهدي العباسً المسعى كله أو بعضه فً المسجد 

عرضه هو كل ذلك المكان الذي سعى فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه وال كل ما بٌن 
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لم ٌدعه األزرقً وال أحد ممن جاء بعده فٌما علمت ومن ادعى ؼٌر ذلك فعلٌه  الصفا والمروة ، هذا ما

 ن .وعلٌه التكبل، وهللا المستعان ، البرهان 

متر تقرٌبا ، وهو مقارب جدا لعرض  ١ٌٔعادل   -أي ذرع األزرقً –ثم قال الدكتور الحوسنً :  وهو  

المسعى المشاهد الٌوم للعٌان قبل ترخٌص بعض المفتٌن المعاصرٌن اعتبار التوسعة األخٌرة من عرض 

 واضح ال لبس فٌه . اهـوهذا كما ترى  المسعى ؛ مخالفٌن بذلك فتوى اللجنة التً أجمع علٌها سلفهم .

 أقول وباهلل التوفٌق :

 عرض المسعى المشاهد بالعٌان والذي ال ٌختلؾ فٌه اثنان وال ٌنتطح فٌه كبشان قبل توسعة الملك عبد

هللا رحمه هللا عشرون مترا أي بما ٌزٌد على ذرع األزرقً بؤربعة أذرع تقرٌبا والدكتور نفسه وعٌنه ال 

 ما نصه : ٙ٘دره األزرقً بذراعٌن فقد قال فً بحثه هذا ص ٌرى صحة من سعى خارج ما ق

أما عرض المسعى ، فصرحت رواٌة األزرقً أنه من جهة البٌت إلى دار العباس ، وهو خمسة   

وثبلثون ذراعاً ونصؾ ذراع ، فبل ٌصح سعً من سعى خارج مقدار هذا العرض بؤكثر من ذراعٌن أو 

السعً توقٌفً ال مجال لبلجتهاد والرأي فً تحدٌد محله ال  نحوه ؛ لكونه ؼٌر ٌسٌر ، و ألن منسك

تضٌٌقا وال توسعة ، مثلما حدث هذا العام عام تسعة وعشرٌن وتسعمابة وألؾ من الهجرة النبوٌة ، وألن 

القاعدة األصولٌة تقول : األصل فً العبادات التوقٌؾ ، والمستقر عند الثقات من األولٌن ، وعند 

ٌن لهم أن عرض المسعى فً أوسع امتداد له ال ٌزٌد عن ستة وثبلثٌن ذراعاً ، ولم ٌرد المتؤخرٌن المتابع

 عنهم إجزاء الطواؾ فً عرض أوسع من هذا بكثٌر ، وال ٌسعنا إال ما وسعهم .اهـ

 مخالفٌن فتوى اللجنة التً أجمع علٌها سلفهم وهذا كما ترى واضح ال لبس فٌه.:  وأما قوله

علت ما أداها إلٌه اجتهادها وقد زادت فً عرض المسعى على ما قرره جمٌع تلك اللجنة ف فأقول :

المإرخٌن قبلها وتوارثته أجٌال المسلمٌن فلو كان هناك تحدٌد من النبً صلى هللا علٌه وسلم للعرض 

 فكٌؾ ساغ لها مخالفته وكٌؾ ساغ للدكتور اإلشادة بها وبقراراتها ?!

 ل مع أن فٌه كل اللبس ?!وكٌؾ ٌكون واضحا ال لبس فٌه كما قا

 ثم قال الدكتور عفا هللا عنا وعنه :

وٌزٌده وضوحا أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال فً حجة الوداع فً منى: ) نحرت ههنا ومنى كلها 

 منحر ، وفً عرفات وقفت ههنا وعرفة كلها موقؾ وفً مزدلفة وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقؾ ( . 

حرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا فً رحالكم ، ووقفت ههنا وعرفة كلها وفً صحٌح مسلم : ) ن

 موقؾ ، ووقفت ههنا وَجمع كلها موقؾ ( .

وعلٌه فالنبً صلى هللا علٌه وسلم الذي بلػ فً حجة الوداع للناس أحكام الحج بٌن أن المكان الذي تتعلق 

الذي أدى هو فٌه هذه العبادة وسكت عن به العبادة فً كل من عرفة والمزدلفة ومنى أوسع من المكان 

بٌان نحو ذلك فً أماكن أخرى من المشاعر منها السعً سكوتا ٌدل على أنها ؼٌر واسعة سعة تزٌد بكثٌر 

على المكان الذي أدى هو ومن معه من المسلمٌن فٌه العبادة المتعلقة بتلك المشاعر، ولو كانت أماكن 

بٌان سعتها واسعة فعبل على نحو وسعها فً األماكن التً بٌن  العبادة من تلك المشاعر التً سكت عن

للزم من  ةأنها واسعة وسكت عن بٌان سعتها مع أن الحاجة الداعٌة إلى بٌان أن كبل منهما واسع واحد
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سكوته هذا وقوع تؤخٌر البٌان عن وقت الحاجة وهو ؼٌر واقع فً شرعنا بإجماع جمٌع علماء أصول 

 . اهـ.الفقه 

  تعٌنا باهلل :أقول مس

 قوله :وٌزٌده وضوحا .

 ما سبق ؼٌر مسلم وال واضح لٌزٌده وضوحا .

وأما احتجاجه بؤن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ما قال فً شؤن عرفة ومزدلفة وموضع النحر 

 .بٌنما لم ٌقل مثل ذلك فً المسعى 

 فالجواب وباهلل التوفٌق من وجوه :

وسلم فً وقوفه بعرفة ومزدلفة ونحره بمنى لزم مكانا معٌنا فٌبٌن أن جمٌع  األول : أنه صلى هللا علٌه

األماكن المذكورة تشارك ذلك المكان فً الحكم بخبلؾ المسعى فإنه لم ٌسع فً خط مستقٌم معٌن أو فً 

كانوا  نممر محدد فً ذهابه وإٌابه لم ٌتعده لٌقول ذلك ولو كان ذلك لنقله عنه أصحابه األبرار الذٌ

بل كان رسول هللا صلى هللا علٌه ، رٌصٌن على تتبع أعماله وأقواله فً الحج ونقلوها لمن جاء بعدهم ح

 وسلم قد سعى ماشٌا وراكبا ومن أصحابه رضً هللا عنهم من مشى ومن ركب .

الثانً : لو قال قابل مثل ما قال الدكتور فً المطاؾ وأنه محصور محدود بدلٌل أن رسول هللا صلى هللا 

لٌه وسلم طاؾ ولم ٌقل طفت هاهنا وكل ما حول الكعبة مطاؾ ومسجد ، فإن قال قابل الطواؾ ال ٌكون ع

إال حول البٌت ، قلنا والسعً ال ٌكون إال بٌن الصفا والمروة وقد طاؾ النبً صلى هللا علٌه وسلم بالبٌت 

قلنا  9ٕالحج:  ژ ۓ  ڭ  ڭژ  وبٌن الصفا والمروة ، فإن قال قابل قد قال هللا فً الطواؾ

 ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ    ژ وقال فً المسعى :

  .١٘ٔالبقرة: 

الثالث : أن من استدل بسكوت النبً صلى هللا علٌه وسلم أسعد باالستدالل به على عدم تحدٌد عرض ما 

بٌن الصفا والمروة ممن استدل بسكوته على تحدٌده إذ لو كان ثمة حد محدود بؤذرع محدده لكان ذلك من 

ان عن وقت الحاجه وهذا الشرع الذي ٌجب علٌه صلى هللا علٌه وسلم بٌانه وببلؼه وال ٌجوز تؤخٌر البٌ

 واضح بحمد هللا . 

الرابع : لو كان ثمة بٌان وتحدٌد لما قال العلماء إنه ال دلٌل على ذلك وتبع فً ذلك آخرهم أولهم وخلفهم 

براهٌم رحمه هللا وبعد للجنة التً شكلها الشٌخ محمد بن إسلفهم دون نكٌر لذلك حتى انتهى األمر إلى ا

خ والفقه والحدٌث توصلوا إلى ما قرره من قبلهم من أنه ال دلٌل على تحدٌد تحر وبحث فً كتب التارٌ

ا لعرض المسعى ( و نقلوا قول الرملً الشافعً فً نهاٌة دالعرض فقالوا ما نصه : )لم نجد للحنابلة تحدٌ

ا المحتاج )ولم أر فً كبلمهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه لعدم االحتٌاج إلٌه ( وأقروه ، ثم قالو

فً آخر تقرٌرهم : ) وحٌث إن األصل فً السعً عدم وجود بناء وأن البناء حادث قدٌما وحدٌثا ، وأن 

تقرٌبً ( كما  1مكان السعً تعبدي ، وأن االلتواء الٌسٌر ال ٌضر ، ألن التحدٌد المذكور بعالٌه العرض
                                                           

 ونا فٟ األصً ٌٚؼً اٌصٛاة )ٌٍؼوض( 1



١ٕ 
 

وأما ، ( هذا كبلمهم ٗٗٔ-9ٖٔ/٘براهٌم رحمه هللا )م بطوله فً فتاوى الشٌخ محمد بن إذكر تقرٌره

 عملهم فقد زادوا فً العرض كما ال ٌنكر ذلك حتى الدكتور عفا هللا عنا وعنه .

ثم قال الدكتور : ولزم أٌضا أن بٌانه علٌه الصبلة و السبلم لكون تلك المشاعر التً بٌن سعتها واسعة ال 

 اهـ. فابدة فٌها إذ تساوٌها فً ذلك تلك التً سكت عن بٌان أنها واسعة وال ٌخفى ما فً هذا من المحذور 

 وما سبق من الكبلم كاؾ فً رد هذا اإللزام والحمد هلل .

كبلمه الذي أورده ال ٌنازعه المجٌزون فٌه وأن النصوص التً أوردها من القرآن والسنة وكبلم وبقٌة 

العلماء واضحة فً وجوب أن ٌكون السعً بٌن الصفا والمروة وإنما ٌنازعون فً كون التوسعة المختلؾ 

 فٌها خارجة عن البٌنٌة المذكورة وهللا الموفق .

 وثقت المحكمة شهادتهم وأصدرت بها صكا شرعٌا فقال :  نلذٌاثم تكلم الدكتور عن شهادة الشهود 

وأما ما ٌزعمه من ٌنتصر للتوسعة الحالٌة من وجود شهود أحٌاء اآلن من أهل مكة شهدوا على امتداد 

كل من جبلً الصفا و المروة من الجهة الشرقٌة امتدادا طوٌبل ٌزٌد على ما كان علٌه قبل عهد التوسعات 

انخدعوا باتصال بعض الجبال ببعض  -إن صدقوا  –عهم ألن مرده إلى أن هإالء الشهود األخٌرة فبل ٌنف

إذ ال نزاع فً أن جبل الصفا كان متصبل من الجهة الشرقٌة بالطرؾ الؽربً من جبل أبً قبٌس وأن جبل 

ذا ون بهعادٌالمروة كان أٌضا متصبل من نفس الجهة بجبل قعٌقعان فانخدع هإالء الشهود وهم أشخاص 

االتصال ، فاعتبروا الطرؾ الؽربً من جبل أبً قبٌس من الصفا والطرؾ الؽربً من جبل قعٌقعان من 

جبل المروة ، وؼرهم أن الطرؾ الؽربً من جبل أبً قبٌس كان منخفضا عن الجبل نفسه شؤنه فً ذلك 

ل صؽٌر ونفس شؤن كل طرؾ للجبل ، وأنه بهذا االنخفاض فً حجم جبل الصفا الذي هو فً األصل ُجبٌ

الشًء فً انخفاض الطرؾ الؽربً من جبل قعٌقعان انخفاضا جعله فً حجم جبٌل المروة الصؽٌر ، 

وفات هإالء الشهود من الدقة والضبط ما كان عند العلماء القدماء الذٌن حددوا سعة كل من الصفا 

ٌّزوا كبل منهما عن ؼٌره ، ولم ٌلبس علٌهم ا تصال بعض الجبال ببعض الذي والمروة تحدًٌدا دقٌقـًا ، وم

 لبس على هإالء الشهود.

وعلٌه فبل تعتبر شهادة هإالء الشهود دلٌبل ٌمكن أن ٌعول علٌه ولقابل أن ٌسؤل أٌن كان هإالء الشهود 

ما أفتى العلماء هناك بعدم جواز توسٌع عرض المسعى عن  فً العهود الماضٌة وحتى القرٌبة جًدا عند

 القدر الذي كان علٌه? 

وهل علم هإالء الشهود من أمر مكة أكثر مما علمه أهل مكة الذٌن استند إلٌهم ابن جبٌر والبلوي وابن 

 بطوطة مثبل فً تحدٌدهم لعرض جبلً الصفا والمروة ?

وكٌؾ تقدم شهادة هإالء الشهود على رواٌات العلماء المنقولة من قدٌم والتً عمل بها علماء المسلمٌن 

 اهـ .على مر عصورهم كلها? 

  وكالم الدكتور ٌتلخص فً النقاط التالٌة :

فقد انخدعوا باتصال بعض الجبال ببعض سٌما وهم أشخاص  –إن صدقوا  -أن هإالء الشهود  ـ ٔ

عادٌون فاعتبروا الطرؾ الؽربً من جبل أبً قبٌس من الصفا والطرؾ الؽربً من جبل قعٌقعان من 

 جبلٌن .المروة ال سٌما مع انخفاض الطرؾ الؽربً لل
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فات هإالء الشهود من الدقة والضبط ما كان عند العلماء القدماء الذٌن حددوا سعة كل من الصفا  ـ ٕ

 والمروة تحدٌدا دقٌقا ومٌزوا كبل منهما عن ؼٌره .

 بنى على ما سبق بطبلن شهادة الشهود وأنها ال تعتبر دلٌبل ٌمكن أن ٌعول علٌه . ـ ٖ

 ما سبق بطرح ثبلثة أسبلة فقال :  أكد ـ ٗ

ما أفتى العلماء هناك  ولقابل أن ٌسؤل أٌن كان هإالء الشهود فً العهود الماضٌة وحتى القرٌبة جًدا عند 

 بعدم جواز توسٌع عرض المسعى عن القدر الذي كان علٌه? 

بن جبٌر والبلوي وابن وهل علم هإالء الشهود من أمر مكة أكثر مما علمه أهل مكة الذٌن استند إلٌهم ا

 بطوطة مثبل فً تحدٌدهم لعرض جبلً الصفا والمروة ?

وكٌؾ تقدم شهادة هإالء الشهود على رواٌات العلماء المنقولة من قدٌم و التً عمل بها علماء المسلمٌن 

 على مر عصورهم كلها? 

 باهلل : وسأجٌب على ملخص كالمه نقطة نقطة فأقول مستعٌنا باهلل وال حول وال قوة إال

فتارة ، أوال : لقد حمل الشهود وشهادتهم فوق ما ٌطٌقون ونسب إلٌهم ما سٌسؤل عنه أصحابه ٌوم الدٌن 

وكذلك  ٙ٘إنهم عوام لٌس لهم رواٌة وال دراٌة كما قاله الدكتور فً آخر بحثه ص : ٌقال عن الشهود 

لم ٌكتب ذلك الكتاب لكان  ولو ٔٔص (الصفا والمروة التوسعة والحكم )الدكتور طه حبٌشً فً كتابه 

)خٌرا له 
ٔ

) . 

وٌكفً فً رد هذه التهمة أن من بٌن الشهود الذٌن دونت المحكمة شهادتهم األستاذ الدكتور عوٌد 

األستاذ بالدراسات الشرعٌة العلٌا بجامعة أم القرى والباحث بتارٌخ المناسك وتارٌخ مكة وأحد  المطرفً

 مإلفً األطلس التارٌخً لمكة والمشاعر .

وأنه قد فاتهم فٌها الدقة والضبط كما فً كبلم ، وتارة ٌتم التعرٌض بؤنهم ؼٌر صادقٌن فً شهادتهم 

 . فً أول هذه الفقرة تهدأورالدكتور الذي 

إن أحسن أحوالهم أن ٌكونوا واهمٌن كما قاله الدكتور صالح السندي فً بحثه الشهٌر الذي : وتارة ٌقال 

 . 7ٕبعنوان كلمة حق فً توسعة المسعى ص 

براهٌم كما قاله حاتم ً شكلها الشٌخ محمد بن إللجنة الت اتخوٌنإن فً شهادتهم تخطبة أو : وتارة ٌقال 

أتنكر  ريثالشوان : أخً الشٌخ سعد بن ناصر والذي هو بعنري ثالشسعد الفرابضً فً رده على الشٌخ 

 السعً بٌن الصفا والمروة ??!!

مع أن تلك الشهادات قد عضدتها شهادات تارٌخٌة من علماء ومإرخٌن قدٌما وحدٌثا   وتارة وتارة

 وعضدتها نتابج أبحاث جٌولوجٌة متخصصة وؼٌر ذلك .

                                                           

 ٚكٚه ِمبثو ِٓ ٚرزجؼٙب ثزؼظ١ّٙب اٌشو٠ؼخ رأد ٌُ اٌزٟ ا٢صبه ٌزؼظ١ُ ٚكػٛح ٚأٍ٘ٙب اٌٍَف١خ اٌلػٛح ِٓ ١ًٌٍٕ مه٠ؼخ اٌَّؼٝ رٍٛؼخ عؼً ألٔٗ 1)

 .٠ٕعؼ ف١ٗ ثبٌنٞ إٔبء ٚوً ٚٔؾٛ٘ب ِٚغبهاد
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أعضاء اللجنة : أي  –إن شهادة هإالء الشهود قد قابلتها شهادة من هم أعلم منهم وأكبر سنا : وقد قٌل 

كما قاله الدكتور السندي فً بحثه المشار إلٌه   –هللا جمٌعا  التً شكلها الشٌخ محمد بن إبراهٌم رحمهم

 . : )حكم توسعة المسعى والسعً فٌها (البراك كما فً بحثه الذي بعنوان الرحمن  آنفا وفضٌلة الشٌخ عبد

وممن ، وقد سبق أن من هإالء الشهود علماء ودكاترة ممن دونت المحكمة شهادتهم كالدكتور المطرفً  

الملك بن دهٌش الذي شؽل منصب ربٌس  ادتهم كالشٌخ العبلمة ابن جبرٌن والدكتور عبدلم تدون شه

 المحاكم  الشرعٌة الكبرى بمكة سابقا وؼٌرهم .

فقد انخدعوا  –إن صدقوا  -( من ملخص كبلمه إن هإالء الشهود ٔثانٌا : قال الدكتور فً الفقرة رقم )

ون فاعتبروا الطرؾ الؽربً من جبل أبً قبٌس من باتصال بعض الجبال ببعض سٌما وهم أشخاص عادٌ

 الصفا والطرؾ الؽربً من جبل قعٌقعان من المروة ال سٌما مع انخفاض الطرؾ الؽربً للجبلٌن .

 والجواب : 

كان كبلم الشهود واضحا عن جبلً الصفا والمروة وٌدل على عدم التباس األمر علٌهم بل على  ـأ 

 . الشهادات التارٌخٌة الدالة على اتساع عرض الصفا والمروةمعرفة وتمٌٌز ومما ٌإٌد ذلك 

أن شهاداتهم قد تؤٌدت بشهادات تارٌخٌة وؼٌرها مما سبق ذكره مما ٌدل على أنهم لم ٌكونوا واهمٌن ـ  ب

 وال منخدعٌن .

من بحثه الذي نحن بصدد مناقشة كبلمه فٌه قد أقر بؤن عرض المسعى قد  ٖٗالدكتور نفسه فً صـ ج 

فً العصور األخٌرة بسبب ما اقتطعه منه من ٌجاوره من أصحاب الدور والمحبلت حٌث قال ما  ضاق

 نصه :

وعلى كل حال فالذي ٌتعٌن االعتماد علٌه فً تحدٌد عرض المسعى هو كبلم المتقدمٌن كاألزرقً  

اقتطعه منه والفاكهً ال كبلم هإالء المتؤخرٌن الذٌن عاٌنوا المسعى فً زمن ضاق فٌه عرضه بسبب ما 

 من ٌجاوره من أصحاب الدور والدكاكٌن .اهـ

ثالثا : قول الدكتور : فات هإالء الشهود من الدقة والضبط ما كان عند العلماء القدماء الذٌن حددوا سعة 

 كل من الصفا والمروة تحدٌدا دقٌقا ومٌزوا كبل منهما عن ؼٌره . 

 فجوابه وباهلل التوفٌق من وجوه :

 الدكتور وما فٌه من اختبلؾ  محدٌث عهد أٌها القارئ الكرٌم بكبلم المإرخٌن الذي أشار إلٌهاألول : أنت 

ثانٌا : أن أكثر أولبك المإرخٌن قد شهدوا بؤن عرض الصفا أوسع من المروة بناء على ذرعهم 

 عمبل .للموضعٌن بؤنفسهم بخبلؾ من سوى بٌنهما مخالفا لكبلمهم وما توارثته قرون المسلمٌن مشاهدة و

ة السعودٌة مما علٌه حال وواقع التوسع عرض الصفا والمروة أقل أن أقصى ما شهدوا به منثالثا : 

ولست هنا وال هناك مستنكرا لعرض تلك التوسعة فبل زالت فً نظري فً حدود العرض الشرعً  األولى

قرروه وشنعوا على من  ولكنً ألزم المانعٌن بما، لجبلً الصفا والمروة كما هو حال التوسعة الجدٌدة 

خالفوه وبنوا على ذلك باجتهاد منهم أحكاما ببطبلن سعً الحجاج والمعتمرٌن فً تلك التوسعة مع أن 

فتها لوٌلزم على كبلمهم بطبلن السعً فً التوسعة القدٌمة لمخا، حال ما بنوا علٌه كبلمهم كما سبق 
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ٌؽفر للجمٌع فٌما أخطبوا خطؤهم وٌكتب لهم  العلماء والمإرخٌن وعمل أجٌال المسلمٌن وهللا لتقدٌرات

 علمونا أن ال نقلدهم ونحن نعرؾ لهم قدرهم وفضلهم ومكانتهم  . همأجر اجتهادهم و

رابعا : دلت الشهادات التارٌخٌة وؼٌرها والبٌانات العلمٌة أن شهادات الشهود الذٌن تم تدوٌن شهاداتهم 

 .وهللا المستعان .  كما تقدم بٌانه المطلوب وؼٌرهم لم تكن مجانبة للضبط والدقة فً القدر

 بطال الدكتور لشهادة الشهود فقد بناه على ما سبق وقد عرفت ما فٌه . وأما إ

 أٌن كان هإالء الشهود فً العهود الماضٌة وحتى القرٌبة جًدا عند: ولقابل أن ٌسؤل  : وأما قول الدكتور

 المسعى عن القدر الذي كان علٌه?ما أفتى العلماء هناك بعدم جواز توسٌع عرض 

أن كبلم العلماء قدٌما وحدٌثا لم ٌزل مدونا فً أن عرض المسعى ؼٌر محدد شرعا بؤذرع  : فجوابه

معٌنة ومن العلماء المتؤخرٌن العبلمة المحقق المعلمً الذي عاصر التوسعة السعودٌة وعاش بعدها سنٌن 

ماء نجد والحجاز بالشٌخ بلمه حٌن قال عند اجتماع علعددا وكذلك العالم الذي ذكر العبلمة السعدي ك

براهٌم بخصوص قضٌة توسعة المسعى وؼٌرها : إنه ال دلٌل على تحدٌد عرض المسعى محمد بن إ

 .وكبلم العلماء ال ٌموت بموتهم هذا من جهة 

 .لم ٌتعٌن على أولبك الشهود األمر والنهً : ومن جهة أخرى  

المسعى فً ذلك الوقت من حٌث الحاجة الملحة لتوسٌعه كالحاجة وقت  لم ٌكن حال: ومن جهة ثالثة 

 . ٖالطبلق:  ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ التوسعة الجدٌدة و

وهل علم هإالء الشهود من أمر مكة أكثر مما علمه أهل مكة الذٌن استند إلٌهم ابن جبٌر  وأما قوله :

 والبلوي وابن بطوطة مثبل فً تحدٌدهم لعرض جبلً الصفا والمروة ? 

 فجوابه من وجهٌن :

األول : قد علمت ما فً كبلم المإرخٌن من اختبلؾ ومع ذلك فلم ٌدع أحد منهم أن ما توصل إلٌه بالذرع 

المباشر للمكان ال بالتلقً عن أهل مكة أن ذلك هو كل عرض ما بٌن الجبلٌن ومن ادعى ؼٌر ذلك فعلٌه 

 البرهان .

مع  وطةبطا قرره ابن جبٌر والبلوي وابن ثانٌا : أن التوسعة السعودٌة األولى لعرض المسعى خالفت م

ال ٌؽتفر  المإرخون زٌادةقرره والبلوي تبعوا ابن جبٌر فٌما قال فزادت التوسعة على ما  وطةبطأن ابن 

 الدكتور ومن معه مثلها خصوصا على جبلً الصفا والمروة كما سبق بٌانه .

وكٌؾ تقدم شهادة هإالء الشهود على رواٌات العلماء المنقولة من قدٌم والتً عمل بها  وأما قوله :

 على مر عصورهم كلها? علماء المسلمٌن 

 فأقول :

أوال : سل من خالؾ رواٌات العلماء المنقولة من قدٌم الزمان والتً عمل بها علماء المسلمٌن على مر 

 العصور فقام بتوسعة عرض المسعى وزاد فٌه خبلفا لما قرروه وعملوا به كابرا عن كابر .
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تتؤخر عنها ألن الرواٌات ؼٌر مفٌدة لحد معٌن  ثانٌا : شهادات الشهود لم تتقدم على رواٌات العلماء ولم

ال ٌجوز تجاوزه ولم ٌدع أصحابها أنهم استوعبوا ذرع كل ما بٌن الصفا والمروة عرضا لٌقؾ الشهود 

 وهللا الموفق .  . ومن قبلهم من المسلمٌن عندها 

عهد الصحابة  أن المسعى الحالً لٌس هو فً عرضه على ما كان فً العهد النبوي، وال فً: "ثالثا 

 رضً هللا عنهم، بل اقتصر من عرضه بزحؾ المبانً علٌه من ناحٌته: الؽربٌة والشرقٌة.

أما من الناحٌة الؽربٌة فٌدل على ذلك أن البٌوت كانت الصقة بالمطاؾ مرتصاً بعضها ٌلصق  – ٔ

 من المطاؾ إلى المسعى حٌث كان: بعضب

ره الصق بالمطاؾ من ناحٌة الشرق، فاشترى ابن الزبٌر نصفها ادار األزرق بن عمرو الؽسانً جد -أ 

 وأدخله فً المطاؾ. 

 هـ فؤدخلها المطاؾ. ٓٙٔثم اشترى بقٌته المهدي العباسً عام 

ب ـ واشترى دار خٌرة بنت سباع الخزاعٌة التً كانت الصقة بدار األزرق من الشرق وبابها الشرقً 

ى قبل أن ٌإخر عن موضعه، َوُوضع المسجد فً موضع دارها كان شارعاً مفتوحاً مباشرة على المسع

ودار آل جبٌر بن مطعم، وجمٌع الدور التً كانت بٌن المسجد والمسعى َفُوِضع المسجد فً موضعها 

َر المسعى إلى موضعه الذي هو فٌه الٌوم ) وأّخَّ
ٔ

) . 

اقٌة بٌن المسجد والمسعى هـ أمر بشراء الدور التً كانت ب7ٙٔج ـ وفً توسعة المهدي الثانٌة عام 

فاشترٌت وهدمت وهدم أكثر دار محمد بن عباد العابذي الكابنة عند العلم األخضر بركن المسجد من جهة 

 الصفا وما جاورها توسعة للمسجد وللمسعى.

)قال األزرقً: " فهدموا ما كان بٌن الصفا والوادي من الدور، وجعلوا المسعى والوادي فٌها" 
ٕ

) . 

 وا المسعى من بطن المسجد إلى موضع الدور التً هدموها.نقل: أي  

ما اخُتِصر من عرضه حٌنا، وزٌد فٌه حٌنا آخر ٌجوز الٌوم حتماً توسٌع عرضه محافظة على  : أقول

سبلمة الساعٌن وحٌاتهم بدفع االزدحام عنهم فٌه بقٌد ما ذكرته سابقاً فً بٌانً لحدود جبلً الصفا 

 والمروة.

ناحٌته الؽربٌة، وأما من ناحٌته الشرقٌة فإن عدم منع الناس من الزحؾ علٌه ببناء منازلهم د ـ هذا من 

وأسواقهم على جانبه الشرقً قد ضٌق عرضه كثٌراً ٌدل على هذا ما رواه الحاكم فً كتابه المستدرك 

 وهو ٌخبر عن –( من أن ٌحٌى بن عمران بن عثمان بن األرقم قال ٖٓ٘-ٕٓ٘/ٖعلى الصحٌحٌن )

) طمع أمٌر المإمنٌن أبً جعفر المنصور
ٖ

فً امتبلكه لدارهم التً هً دار جدهم األرقم بن أبً األرقم  (

التً كان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌجتمع فٌها بؤصحابه فً أول أمر دعوته صلى هللا علٌه 

                                                           

 ( ثبفزصبه .7٩-٢/٥٥( أفجبه ِىخ ٌألىهلٟ )1

 ( .52، ٢/7٥أفجبه ِىخ ٌألىهلٟ ) (٢

 ٘ـ .1٩5٘ـ ٚرٛفٟ ٍٕخ  13٥رٌٛٝ اٌقالفخ ٍٕخ  (3
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ن كان ٌسعى بٌن الصفا وسلم إلى عبادة هللا وحده، وكانت تسمى " دار اإلسبلم " فً حجة حجها حٌ

 والمروة، وهم على ظهر الدار ٌنظر إلٌهم من حٌن ٌهبط من الوادي حتى ٌصعد إلى الصفا.

 قال: " فٌمر تحتنا لو أشاء أن آخذ قلنسوته ألخذتها ".

قوله هذا ٌدل صراحة على أن دار األرقم بن أبً األرقم التً كانوا ٌجلسون على ظهرها، وأمٌر  أقول:

و جعفر ٌصعد إلى الصفا من تحتها كان موقعها على شفا الطرؾ الشرقً من الصفا على المإمنٌن أب

 .1ٌمٌن النازل منه

 وموقع هذه الدار معروؾ قدٌماً وحدٌثاً لم ٌتؽٌر منذ كان.

ر الصفا الشرقً ٌكون بعض منه فً موضع المبنى البلصق بالمسعى من الشرق اوهو اآلن خارج جد

 القرآن الكرٌم بمكة الٌوم.مقر إدارة جمعٌة تحفٌظ 

وكان ٌقوم على موقعه قبل التوسعة السعودٌة للمسعى دار الحدٌث التً كان مدٌرها شٌخنا محمد عبد 

 هـ.9ٕٖٔالرزاق حمزة رحمه هللا المتوفى سنة 

 للحدٌث كان بٌنها وبٌن طرؾ الصفا الشرقً أكثر من عشرٌن متراً. داراوٌوم أن كانت 

ازل فً تلك األٌام قد تقدمت علٌها، وحالت بٌنها وبٌن الصفا الذي كانت هً على وهذا ٌدل على أن المن

طرفه تماماً مما ٌدل على أن أصحاب تلك المنازل قد بنوها على موضع السعً من الصفا، فضٌقوا 

 عرضه واعتدوا على أرضه دون أن ٌمنعهم أحد.

ر ما ٌماثل المسعى الحالً لٌكون وحاصل القول فً أن توسٌع عرض المسعى من الجهة الشرقٌة بقد

القدٌم لآلتً من المروة إلى الصفا، وٌكون الجدٌد للنازل من الصفا ذاهباً إلى المروة عمل مبرور وسعً 

مشكور ال حرج فٌه ال شرعاً، وال عرفاً، لتحقق كونه بٌن جبلً الصفا والمروة " رفع األعبلم بؤدلة جواز 

 . 7ٔ -٘ٔ توسٌع عرض المسعى المشعر الحرام ص

ؼوات ومحل األخشاب فً المسعى ولم تكن داخلة من ة ذلك أٌضا إدخال دار الشٌبً واألومن أدل ـ هـ 

 قبل كما سبق بٌانه وأن البناء القدٌم والحدٌث حادث .

: أن النبً علٌه الصالة والسالم لم ٌنبه الصحابة الذٌن حجوا  ةعالدلٌل الرابع من أدلة المجوزٌن للتوس

 :معه على عدم الخروج عن حدود المسعى المعروؾ الذي سعوا فٌه مما ٌدل على اتساع عرضه 

 ٔٗ -ٓٗوقد ناقش الدكتور صالح سندي هذا االستدالل فً بحثه )كلمة حق فً توسعة المسعى ( ص 

 حٌث قال :

ه بعضهم؛ وتقرٌره: أن الذٌن حجوا مع النبً علٌه الصبلة والسبلم مابة ألؾ أو وهذا االستدالل قد ذكر 

ٌزٌدون، والوادي فسٌح، ولم ٌكن النبً علٌه الصبلة والسبلم ٌحذر الصحابة من الخروج عن حدود هذا 

المسعى المعلوم مع أن هذا وارد مع كثرة العدد وعدم وجود حدود تمنعهم من الذهاب شرقا وؼربا؛ 

 ه فبل حرج من التوسعة الشرقٌة للمسعى.وعلٌ

                                                           

 ١ٍأرٟ إْ شبء هللا ِب ٠وك ػٍٝ االٍزلالي ثمصخ كاه األهلُ ِٓ ِٕبلشخ  1
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 وهذا الكبلم ال شك فً بطبلنه، وصاحبه قد تكلم فً المسؤلة دون أن ٌتصور الواقع الذي ٌتحدث عنه.

فالمسعى لم ٌكن وادٌا فسٌحا ال ٌحده شًء شرقا وؼربا بحٌث ٌمكن حصول ما ذكروا؛ بل قد كانت 

 ألحد منهم أن ٌسعى إال فً هذا المكان المعلوم. البٌوت محدقة به على حافتٌه؛ وعلٌه فبل ٌمكن

 ودونك نبذة عن حال المسعى وما أحاط به من خالل كتب التارٌخ والحدٌث:

ٌقول ابن عمر رضً هللا عنهما: )السعً من دار ابن عباد إلى زقاق بنً حسٌن( علقه البخاري فً 

 مع الفتح. ٔٓ٘/ٖصحٌحه 

أخبرنً نافع قال: فٌنزل ابن عمر من الصفا فٌمشً حتى إذا  : )قال ابن جرٌج:7ٔٔ/ٕوٌقول األزرقً 

جاء باب دار بنً عباد سعى حتى ٌنتهً إلى الزقاق الذي ٌسلك إلى المسجد، الذي بٌن دار ابن أبً حسٌن 

 ودار ابنة قرظة(.

ومن ذلك أٌضا أنه كانت البٌوت قابمة بٌن المسجد والمسعى ولم ٌدخل منها شًء فً المسجد حتى وسع 

: )فاشترى ]أي المهدي[ جمٌع ما كان بٌن المسعى والمسجد من 7٘/ٕالمهدي المسجد؛ ٌقول األزرقً 

 الدور فهدمها ووضع المسجد على ما هو الٌوم شارعا على المسعى(. 

: )وكانت الدور وبٌوت الناس من ورابه ]أي المسجد[ فً موضع الوادي الٌوم، إنما 79/ٕوٌقول أٌضا 

اس، وإنما كان ٌسلك من المسجد إلى الصفا فً بطن الوادي، ثم ٌسلك فً زقاق كان موضعه دور الن

 ضٌق حتى ٌخرج إلى الصفا من التفاؾ البٌوت، فٌما بٌن الوادي والصفا(.

: )كانت دور بنً عدي ما بٌن الصفا والمسجد وموضع الجنبزة التً ٌسقى فٌها الماء 9ٓ/ٕوٌقول أٌضا 

 (.عند البركة هلم جرا إلى المسجد

 : )وكانت مساكن بنً عدي ما بٌن الصفا إلى الكعبة(.ٕٔٙ/ٕوٌقول أٌضا 

بن عبد المطلب أٌضا الدار التً بٌن الصفا والمروة التً بٌد ولد موسى  لعباسول: )ٖٖٕ/ٕوٌقول أٌضا 

بن عٌسى التً إلى جنب الدار التً بٌد جعفر بن سلٌمان، ودار العباس هً الدار المنقوشة التً عندها 

  العلم الذي ٌسعى منه من جاء من المروة إلى الصفا بؤصلها، وٌزعمون أنها كانت لهاشم بن عبد مناؾ(.

 : )آلل عتبة بن فرقد السلمً دارهم وربعهم التً عند المروة(.ٖٕ٘/ٕقول أٌضا وٌ

: )وآلل األزرق بن عمرو أٌضا دارهم التً عند المروة إلى جنب دار طلحة بن 7ٕٗ/ٕوٌقول أٌضا 

 دار األزرق، وهً فً أٌدٌهم إلى الٌوم، وهً لهم ربع جاهلً(.: داود الحضرمً، ٌقال لها 

وٌقول أٌضا: )ربع آل داود بن الحضرمً واسم الحضرمً عبد هللا بن عمار حلٌؾ عتبة بن ربٌعة قال 

دار طلحة، بٌن دار األزرق بن عمرو الؽسانً ودار : أبو الولٌد: لهم دارهم التً عند المروة، ٌقال لها 

: األزرق أٌضا، ٌقال لها  عتبة بن فرقد السلمً، ولهم أٌضا الدار التً إلى جنب هذه الدار عند باب دار

دار الزوراء، ومن رباعهم أٌضا الدار التً عند المروة فً صؾ دار عمر بن : دار حفصة، وٌقال لها 

 عبد العزٌز، ووجهها شارع على المروة(.

: )رباع بنً نوفل بن عبد مناؾ قال أبو الولٌد: كانت لهم دار جبٌر بن مطعم عند ٕٓ٘/ٕوٌقول أٌضا 

ارٌر البلصقة بالمسجد الحرام بٌن الصفا والمروة، اشترٌت منهم فً خبلفة المهدي أمٌر موضع دار القو
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المإمنٌن حٌن وسع المسجد الحرام ... ولهم دار عدي بن الخٌار، كانت عند العلم الذي على باب المسجد 

 الذي ٌسعى منه من أقبل من المروة إلى الصفا(.

دار الخلد على الصٌادلة، بٌن : ن وهً الدار التً ٌقال لها : )ربع آل قارظ القارٌٌٕ٘٘/ٕوٌقول أٌضا 

 الصفا والمروة(.

: )وكانت لهم دار مخرمة بن نوفل التً بٌن الصفا والمروة التً صارت لعٌسى بن ٕٗ٘/ٕوٌقول أٌضا 

 علً عند المروة(.

زدت، وهً دلٌل هذه طابفة ٌسٌرة من الشواهد على ما كان ٌحٌط بالمسعى من بٌوت، ولو أردت الزٌادة ل

 . على أن هذه الحجة هشة ضعٌفة. اهـ

 أقول وباهلل التوفٌق : 

 هذه مناقشة جٌدة ولكنً أسأل الدكتور ومن ٌقول بقوله :

هل تلك المساكن والدور التً أحاطت بالمسعى من جهة الشرق خصوصا واقعة فٌما بٌن جبلً الصفا 

 محل للسعً ?والمروة أم أنها واقعة خارج تلك البٌنٌة التً هً 

ولذلك هدم منها الخلٌفة المهدي العباسً ما هدم ، أنها بٌن الجبلٌن فهذا هو الصحٌح : فإن كان الجواب 

زالت فً حدود المسعى الشرعً الذي هو بٌن الجبلٌن  فٌها ألنها ال  -موضع الهرولة  –وأدخل المسعى 

ألنها ال زالت بٌن جبلً عند المجوزٌن لها  لتوسعة الجدٌدةومثل ذلك التوسعة السعودٌة األولى ومثلهما ا

 : ١ٗالصفا والمروة  وقد قال الدكتور نفسه ص 

والمطلوب شرعا السعً بٌن الصفا والمروة ولٌس الموضع الذي سعى فٌه علٌه الصبلة والسبلم على 

كما  ؛ فلم ٌزل الناس ٌسعون بٌن الصفا والمروة-إن كان–وجه الخصوص، وهذا حاصل بعد هذا التؽٌٌر 

 كان األمر قبل توسعة المهدي ولم ٌتؽٌر شًء من ذلك البتة .اهـ

ة للمسعى من جهة الشرق فكٌؾ ساغ للمهدي ٌبؤن تلك التوسعة خارج المساحة الشرع: وإن كان الجواب 

 العباسً أن ٌنقل المسعى إلى مكان تلك الدور الواقعة خارج الحد الشرعً للمسعى ? 

وكٌؾ ساغ لعلماء المسلمٌن فً ذلك الزمان وبعده السكوت على تؽٌٌر هذا الموضع من هذه الشعٌرة 

ونصؾ ومقدار عرضه واحد وأربعون ذراعا مع أن العلماء  اذراعالذي مقدار طوله مبة واثنا عشر 

 ?االلتواء الكثٌر عن عرض المسعى  شددوا فً أمر

 ما فٌها من زٌادات فً عرض المسعى ?وكٌؾ ساؼت التوسعة السعودٌة األولى مع 

وأن عرض المسعى أوسع مما كان علٌه الحال فً زمن النبً :  ال شك أن الجواب الصواب هو األول

 .وهللا الموفق . صلى هللا علٌه وسلم وحتى ما كانت علٌه زمن المهدي العباسً 

انت موجودة فً زمن النبً هذا على فرض أن تلك المبانً التً ذكرها المإرخون جمٌعها ك: أقول  

كانت على حافة المسعى شرقا  أٌن األدلة على أن المبانً وإال فٌمكن أن ٌقال :صلى هللا علٌه وسلم 

 ? هد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلموؼربا فً ع
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 هـ ( فً كتابه اإلعبلم بؤعبلم بٌت هللا الحرام :99ٓوٌشهد لهذا قول المإرخ القطب النهروالً )ت 

إن المسعى كان فً عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عرٌضا وبنٌت تلك الدور بعد ذلك فً عرض 

المسعى فهدمها المهدي وأدخل بعضها فً المسجد وترك البعض للسعً فٌه ولم ٌنكر علٌه أحد من األبمة 

 المعاصرٌن له هذا الفعل . اهـ 

لعباسً للمسعى وأن المسعى الذي سعى فٌه : توسعة المهدي ا الدلٌل الخامس من أدلة المجوزٌن

 : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه رضً هللا عنهم  قد صار فً توسعة المسجد الحرام

 من المعلوم فً كتب التارٌخ أن الخلٌفة المهدي العباسً رحمه هللا قام بتوسعة المسجد الحرام مرتٌن :

 . هـ ٗٙٔسنة : المرة األولى 

 . هـ7ٙٔسنة : نٌة والمرة الثا

 ولم ٌتعرض لتوسعة المسعى إال فً المرة الثانٌة .

 ما الذي فعله المهدي فً التوسعة األولى ؟

كان هناك دور بٌن المسجد الحرام وبٌن المسعى فاشتراها كلها وعوض أصحابها وهدمها وجعل مكان 

 .تلك الدور توسعة للمسجد فصار المسجد حٌنها شارعا على المسعى ومطبل علٌه مباشرة وحدا له 

 وإلٌك ما قاله المإرخ الكبٌر المكً األزرقً فً ذلك  :

 ( : 7٘ -7ٗ/ ٕقال رحمه هللا فً أخبار مكة )

 ذكر زٌادة المهدي األولى:

أخبرنً جدي أحمد بن محمد قال: سمعت عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة، ٌقول: " حج 

المهدي سنة ستٌن ومابة فجرد الكعبة مما كان علٌها من الثٌاب، وأمر بعمارة المسجد الحرام، وأمر أن 

من الدور، وخلؾ تلك األموال، وكان الذي أمر بذلك  ٌزاد فً أعبله، وٌشترى ما كان فً ذلك الموضع

محمد بن عبد الرحمن بن هشام األوقص المخزومً وهو ٌومبذ قاضً أهل مكة، قال: فاشترى األوقص 

واشترى هو ألهل الصدقة بثمن دورهم مساكن فً فجاج مكة ، الدور، فما كان منها صدقة عزل ثمنه 

ى ما كانوا فٌه من شروط صدقاتهم، قال: فاشترى كل ذراع عوضا من صدقاتهم تكون ألهل الصدقة عل

فً ذراع مكسرا مما دخل فً المسجد بخمسة وعشرٌن دٌنارا، وما دخل فً الوادي بخمسة عشر 

، قال: فكان مما دخل فً ذلك الهدم دار األزرق، وهً ٌومبذ الصقة بالمسجد الحرام  )هنا حذؾ(،دٌنارا

ة بن عثمان الكبٌر، فكان ثمنها ناحٌة ثمانٌة عشر ألؾ دٌنار، وذلك على ٌمٌن من خرج من باب بنً شٌب

أن أكثرها دخل فً المسجد فً زٌادة ابن الزبٌر حٌن زاد فٌه: قال: واشترى لهم بثمنها مساكن عوضا من 

دارهم فهً فً أٌدٌهم إلى الٌوم، قال: ودخلت أٌضا دار خٌرة بنت سباع الخزاعٌة بلػ ثمنها ثبلثة 

لؾ دٌنار دفعت إلٌها، وكانت شارعة على المسعى ٌومبذ قبل أن ٌإخر المسعى، قال: ودخلت وأربعٌن أ

أٌضا دار آلل جبٌر بن مطعم قال: ودخل أٌضا بعض دار شٌبة بن عثمان، فاشترى جمٌع ما كان بٌن 

 المسعى والمسجد من الدور، فهدمها ووضع المسجد على ما هو علٌه الٌوم شارعا على المسعى .اهـ

 :  لتوسعة الثانٌة التً أدخل فٌها المهدي المسعى فً المسجد الحراما
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( ١7/ٕكان المسجد الحرام بعد التوسعة األولى شارعا على المسعى مباشرة قال الفاكهً فً أخبار مكة )

 اهـ . وأمٌر المإمنٌن المهدي وضع أبواب المسجد على المسعى : 

ومن الشرق عدد من الدور ومنها دار محمد بن عباد بن فكان المسعى ٌحده من الؽرب المسجد الحرام 

جعفر فاشترى المهدي تلك الدور وهدمها وهدم أكثر دار ابن عباد ونقل المسعى إلى مكانها وأدخل 

 .المسعى القدٌم فً توسعة المسجد الحرام الثانٌة 

 وإلٌك ما قاله المإرخ األزرقً عن هذه المرحلة والتوسعة: 

  ( : ١ٓ-79/ ٕأخبار مكة )قال رحمه هللا فً 

 دار ٌلً الذي وشقه وأسفله أعبله اتسع األولى، الزٌادة وزاد الحرام المسجد المهدي بنى لما: " جدي قال

وذلك أن الوادي كان داخبل  الكعبة فكانت والصفا، الوادي ٌلً الذي الٌمانً شقه وضاق الشامً الندوة

الصقا بالمسجد فً بطن المسجد الٌوم، قال: وكانت الدور وبٌوت الناس من ورابه فً موضع الوادي 

الٌوم، إنما كان موضعه دور الناس، وإنما كان ٌسلك من المسجد إلى الصفا فً بطن الوادي، ثم ٌسلك فً 

ا بٌن الوادي والصفا، وكان المسعى فً موضع زقاق ضٌق حتى ٌخرج إلى الصفا من التفاؾ البٌوت، فٌم

المسجد الحرام الٌوم، وكان باب دار محمد بن عباد بن جعفر عند حد ركن المسجد الحرام الٌوم، عند 

موضع المنارة الشارعة فً نحو الوادي، فٌها علم المسعى، وكان الوادي ٌمر دونها فً موضع المسجد 

لما حج المهدي أمٌر المإمنٌن سنة أربع وستٌن ومابة، ورأى الكعبة فً الحرام الٌوم " قال أبو الولٌد: " ف

شق من المسجد الحرام، كره ذلك، وأحب أن تكون متوسطة فً المسجد، فدعا المهندسٌن فشاورهم فً 

ذلك، فقدروا ذلك، فإذا هو ال ٌستوي لهم من أجل الوادي والسٌل، وقالوا: إن وادي مكة له أسٌال عارمة، 

حدور، ونحن نخاؾ إن حولنا الوادي عن مكانه أن ال ٌنصرؾ لنا على ما نرٌد، مع أن وراءه وهو واد 

من الدور والمساكن ما تكثر فٌه المإنة، ولعله أال ٌتم، فقال المهدي: ال بد لً من أن أوسعه حتى أوسط 

ته، واشتدت الكعبة فً المسجد على كل حال، ولو أنفقت فٌه ما فً بٌوت األموال، وعظمت فً ذلك نٌ

رؼبته، ولهج بعمله، فكان من أكبر همه، فقدروا ذلك وهو حاضر، ونصبت الرماح على الدور، من أول 

موضع الوادي إلى آخره، ثم ذرعوه من فوق الرماح حتى عرفوا ما ٌدخل فً المسجد من ذلك، وما ٌكون 

ً المسجد من ذلك، وزنوه مرة للوادي فٌه منه، فلما نصبوا الرماح على جنبتً الوادي، وعلم ما ٌدخل ف

بعد مرة وقدروا ذلك، ثم خرج المهدي إلى العراق، وخلؾ األموال، فاشتروا من الناس دورهم، فكان ثمن 

كل ما دخل فً المسجد من ذلك كل ذراع مكسر بخمسة وعشرٌن دٌنارا، وكان ثمن كل ما دخل فً 

ت أساطٌن الرخام فً السفن حتى أنزلت الوادي خمسة عشر دٌنارا، وأرسل إلى الشام وإلى مصر فنقل

بجدة، ثم نقلت على العجل من جدة إلى مكة، ووضعوا أٌدٌهم فهدموا الدور وبنوا المسجد، فابتدأوا من 

زابه من أسفل أعبله من باب بنً هاشم الذي ٌستقبل الوادي والبطحاء، ووسع ذلك الباب، وجعل بإ

تقبل فج خط الحزامٌة، ٌقال له: باب البقالٌن، فقال آخر، وهو الباب الذي ٌس بابالمسجد مستقبله 

المهندسون: إن جاء سٌل عظٌم فدخل المسجد خرج من ذلك الباب، ولم ٌحمل فً شق الكعبة، فابتدأوا 

عمل ذلك فً سنة سبع وستٌن ومابة، واشتروا الدور وهدموها، فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر 

فٌهما فهدموا ما كان بٌن الصفا والوادي من الدور، ثم حرفوا الوادي  العاٌذي، وجعلوا المسعى والوادي

 فً موضع الدور حتى لقوا به الوادي القدٌم، بباب أجٌاد الكبٌر بفم خط الحزامٌة .اهـ

 ( عن جده أو بعض شٌوخه:ٕٙ/ ٕوقال األزرقً فً أخبار مكة )

 قال: والمهدي وضع المسجد على المسعى .اهـ
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 ( :ٕٗٗ/ ًٔ  أبو الطٌب الفاسً فً شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام )وقال المإرخ المك

وذكر األزرقً ما ٌقتضً أن موضع السعً فٌما بٌن المٌل الذي بالمنارة والمٌل المقابل له لم ٌكن مسعى 

إال فً خبلفة المهدي العباسً بتؽٌٌر موضع السعً قبله فً هذه الجهة، وإدخاله فً المسجد الحرام فً 

 . اهـ . سعة المهدي له ثانٌاتو

 :ٗٓ٘ -ٖٓ٘/7ٔله )كما فً مجموع رساب هـ( ١ٖٙٔ)ت ـ رحمه هللا ـ وقال العبلمة المعلمً 

( ٓٙ-9٘/ٕهذا وقد جرى تؽٌٌر للمسعى فً بعض جهاته فً زمن المهدي العباسً ففً تارٌخ األزرقً )

فما بعدها : " ودخلت أٌضا دار خٌرة بنت سباع الخزاعٌة بلػ ثمنها ثبلثة ٓٙٔفً زٌادة المهدي سنة 

 . ى "وأربعٌن ألؾ دٌنار دفعت إلٌها ، وكانت شارعة على المسعى ٌومبذ قبل أن ٌإخر المسع

 فً ذكر زٌادة المهدي الثانٌة : " وكان المسعى فً موضع المسجد الحرام الٌوم " . ٖٙوفٌه ص 

: " واشتروا الدور وهدموها فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العابذي وجعلوا المسعى  ٗٙوفٌه ص

 والوادي فٌها ..." 

ك على خط مستقٌم بٌن الصفا والمروة وٌشهد لهذا انحراؾ المسعى فً ذلك الموضع وكؤنه كان قبل ذل

 .أهـ.أو أدنى إلى االستقامة 

 كم طول المسعى الذي هو محل الهرولة الذي أدخله المهدي فً المسجد ؟

 ( :9ٔٔ/ ٕفقد قال فً أخبار مكة ) ًٌجٌبنا عن هذا مإرخ مكة القدٌم األزرق

مابة  -وهو المسعى  -لى باب المسجد وذرع ما بٌن العلم الذي فً حد المنارة إلى العلم األخضر الذي ع

 اهـ. ذراع واثنا عشر ذراعا، والسعً بٌن العلمٌن 

ذراعا  ٕٔٔسم ، وإذا ضربناه فً ٙٗ، ٕوبالطرٌقة الحسابٌة بوحدة السنتٌمتر نجد أن الذراع ٌساوي 

 مترا وهللا أعلم ٕ٘مترا أي ما ٌقارب  ٔ٘، 7ٗٗسم نقسمها على مبة ٌنتج لنا 7ٗٔ٘، ٗنتج 

 عرض المسعى الذي أدخله الخلٌفة المهدي فً المسجد الحرام ؟ وكم

( وهو ٌتحدث عن توسعة المهدي الثانٌة للمسجد ١ٓ/ٕقال المإرخ الكبٌر األزرقً فً أخبار مكة )

 الحرام :

فالذي زٌد فً المسجد من شق الوادي تسعون ذراعا من موضع جدر المسجد األول إلى موضعه الٌوم 

إلى جدر المسجد الٌمانً الشارع على الوادي  ًالٌمانسجد األول من جدر الكعبة وإنما كان عرض الم

الفاكهً رحمه هللا فً أخبار  كبلماعا ونصؾ ذراع . اهـ  وانظر الذي ٌلً باب الصفا تسعة وأربعٌن ذر

 ( .7ٖٔ/ٕمكة )

ة وأربعٌن خمسوٌساوي بالمتر تسعون ذراعا هدي فً المسجد أن عرض المسعى الذي أدخله الم: أي 

 وخمسون مترا تقرٌبا . اثنانمترا تقرٌبا ، وسبق أن طوله 

 وبعد فأقول وباهلل العلً العظٌم أستعٌن :
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هذه الحجة البٌنة التً دونها أقدم وأشهر وأوثق توارٌخ مكة وتلقاها العلماء بعده بالقبول من أقوى 

البراهٌن على أن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌحد عرض المسعى وال حده الخلفاء الراشدون من بعده 

قد كانوا متوافرٌن كاإلمام و سكت أبمة اإلسبلم عن عمله وتؽٌٌرهوإال لما تجرأ المهدي على توسعته ولما 

 مالك وأبً ٌوسؾ ومحمد بن الحسن الشٌبانً وؼٌرهم .

ومما ٌدل على وجود دار ابن عباد وأن المسعى كان دونها من جهة المسجد فً زمن الصحابة رضً هللا 

 ( قال :١٘ٔ/ٕعنهم ما فً صحٌح البخاري )

 : باب ما جاء فً السعً بٌن الصفا والمروة

 اهـ. ضً هللا عنهما  : السعً من دار بنً عباد  إلى زقاق بنً أبً حسٌن وقال ابن عمر ر

(  من طرٌق ابن جرٌج قال أخبرنً نافع ١ٔٔ/ٕقلت : أثر ابن عمر وصله األزرقً فً تارٌخ مكة )

قال: " فٌنزل ابن عمر من الصفا، فٌمشً حتى إذا جاء باب دار بنً عباد سعى حتى ٌنتهً إلى الزقاق 

لى المسجد، الذي بٌن دار ابن أبً حسٌن، ودار ابنة قرظة، سعٌا دون الشد وفوق الرمبلن، الذي ٌسلك إ

ثم ٌمشً مشٌه الذي هو مشٌه، حتى ٌرقى المروة، فٌجعل المروة البٌضاء أمامه وٌمٌنه قال: وال ٌؤتً 

 حجر المروة ". 

 . واسناد األثر صحٌح . ( بنحوه١ٕ٘/ٕومن طرٌق ابن جرٌج أخرجه الفاكهً فً أخبار مكة )

ومع ذلك كله لم ٌقدر بعض المانعٌن من توسعة المسعى الذٌن ذكروا هذه الحجة على ردها ولم تطب 

ومنهم الدكتور ، بل راحوا ٌشككون بها تارة وٌتكلفون فً تؤوٌلها أخرى ، بقبولها والتسلٌم بها  منفوسه

ذه الحجة من المانعٌن حسب ما وقفت علٌه من صالح سندي عفا هللا عنا وعنه فهو أوسع من تكلم عن ه

  . أبحاثهم

وأناقشه فٌه وهً مناقشة له ولؽٌره وما كان ٌنبؽً ، وسؤورد ما قاله فقرة فقرة  مما ٌحتاج إلى مناقشة 

وألنها فً حدود عرض ما بٌن جبلً الصفا ، أن ٌكون حول هذه التوسعة جدال وال لؽط لثبوتها من جهة 

وسعى الناس فٌها كابرا عن كابر ، ولذلك أقرها العلماء فً زمن المهدي وبعده ، رى والمروة من جهة أخ

كثٌرا من المانعٌن استقر فً نفوسهم أن المكان الذي سعى فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، ولكن 

 وبالتالً ال ٌجوز الزٌادة فً عرضه وكانت توسعة الخلٌفة، وأصحابه هو كل المسعى طوال وعرضا 

اقتنعوا بوت تلك الحادثة  ، مع أنهم وإن فً زعزعة الثقة بث االمهدي العباسً تخالؾ هذه القناعة فسعو

 فما جوابهم عن التوسعة السعودٌة فً عهد الملك سعود رحمه هللا ? ؛ بذلك 

فقد زٌد فً عرض المسعى عموما والصفا والمروة خصوصا زٌادات تجاوزت ما قرره المتقدمون من 

وهللا ٌهدٌنا جمٌعا  ،ـ إن شاء هللا ـ كما سبق وكما سٌؤتً أٌضا والمإرخٌن وما توارثه المسلمون  العلماء

 راط والظن بالجمٌع هو البحث عن الحق والدفاع عنه واالحتٌاط  .إلى سواء الص

 : ٖٗقال الدكتور السندي وفقه هللا فً بحثه الشهٌر الذي بعنوان )كلمة حق فً توسعة المسعى( ص 

رأٌت بعض المفتٌن بجواز التوسعة قد اعتمد علٌه فً فتواه: القول بؤن المسعى قد طالته ٌد التؽٌٌر  مما

والتوسع فً السابق دون نكٌر من أهل العلم؛ فدل على جواز هذه التوسعة؛ وال تكون بذا بدعا من 

 التصرؾ. اهـ
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  أقول وباهلل أستعٌن :

 والحمد هلل .. هم وقد سبق توثٌق ذلك من أقوى حججهو  روهكنعم قد قالوا ذلك وما ذ

 ثم قال فً الصفحة نفسها عقب الكبلم السابق :

وإذا أثار المستدلون هذا الجانب من االستدالل فإنهم إنما ٌشٌرون فً الؽالب إلى ما حصل فً عهد  

الخلٌفة المهدي العباسً رحمه هللا أثناء توسعة المسجد الحرام؛ إذ من المعلوم أن المهدي قد قام بتوسعة 

 المسجد الحرام مرتٌن: 

 هـ.ٗٙٔاألولى: عام 

 هـ.7ٙٔواألخرى عام 

 اهـ فٌها تؽٌٌر فً محل المسعى على ما ٌذكر هإالء المستدلون . حصلهً التً : ة الثانٌة والتوسع

 فأقول وباهلل التوفٌق :

لكان  لم ٌجعل لعرض الصفا حداصلى هللا علٌه وسلم حجة فً أن رسول هللا ال هأوال : لو لم ٌكن إال هذ

عٌن وٌزعمون أن األمة عبر أجٌالها توارثت خبلفا لما ٌدعٌه جمهور المان ذلك كافٌا كٌؾ ولهم أدلة أخرى

 . كابرا عن كابر دون زٌادة وال نقصانصلى هللا علٌه وسلم ذلك المسعى الذي سعى فٌه رسول هللا 

فٌها تؽٌٌر فً محل المسعى على ما ٌذكر هإالء  حصلهً التً : ثانٌا : قوله : والتوسعة الثانٌة  

 اهـ. المستدلون 

زعمه ، هكذا ٌشكك الدكتور فً تلك الحادثة التارٌخٌة المهمة والشهٌرة وكؤنما هو زعم عار من البرهان 

وإذا لم ٌجد بدا من التسلٌم بتلك ، الذٌن أجازوا التوسعة وسٌمر بك أن الدكتور كرر هذا التشكٌك مرارا 

إن ـ رة وما أشبه ذلك كما ستراه الحجة فتجده إما أن ٌقول : إن صح ذلك وتارة ٌقول إنما هً زٌادة ٌسٌ

 .ـ شاء هللا تعالى 

 ثم قال الدكتور فً الصفحة نفسها :

والمعتمد فً هذا على أقوال ذكرها األزرقً فً أخبار مكة فٌها ما ٌشٌر إلى حصول هذا التؽٌٌر؛ من 

على  : )والمهدي وضع المسجد-أو من فوقه من شٌوخه؛ فالعبارة محتملة –عن جده  ٕٙ/ٕذلك: قوله 

: )فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العاٌذي وجعلوا المسعى والوادي فٌهما( ١ٓ/ٕالمسعى(، وقوله 

 : )فٌها(. اهـ-وقد نقل عبارة األزرقً – 7ٖٔ/ٕوعند الفاكهً 

 أقول وباهلل أستعٌن :

: )والمهدي وضع  -عن جده أو من فوقه من شٌوخه؛ فالعبارة محتملة ٕٙ/ٕأوال : قوله : من ذلك: قوله 

 المسجد على المسعى( . 

 من قوله : عن جده أو من فوقه من شٌوخه ?لمراد اما 



9٘ 
 

أو من فوقه فالحكم ال ٌختلؾ فهً  جدهإن المهدي وضع المسجد على المسعى : سواء كان الذي قال 

 حكاٌة لما وقع كما وقع فكان ماذا ?!

شٌبا مهما ٌتضح بإٌراد ما نقله وإٌراد ما فً تارٌخ ثانٌا : نقل كبلم األزرقً بالجزء والصفحة وأسقط 

 األزرقً  وأرجو من القارئ الكرٌم االنتباه .

: )فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر ١ٓ/ٕإلٌك ما نقله الدكتور من تارٌخ األزرقً حٌث قال :  وقوله 

 اهـ. العاٌذي وجعلوا المسعى والوادي فٌهما( 

ة التً نقل منها الدكتور ما ٌلً : )واشتروا الدور وهدموها، فهدموا أكثر والذي فً نفس المصدر والطبع

 دار ابن عباد بن جعفر العاٌذي، وجعلوا المسعى والوادي فٌهما(.

سقاط هذه الجملة أو على أحسن التقادٌر ؼفل عنها )واشتروا الدور د المقارنة نجد أن الدكتور تعمد إوعن

ً آخر النص المنقول وحٌنها من قرأ ذلك النص الذي أسقط الدكتور وهدموها( وأبقى كلمة ) فٌهما ( ف

 لقد حصل خطؤ مطبعً فً كلمة )فٌهما ( والصواب )فٌها ( لٌستقٌم الكبلم ألن: أوله أو ؼفل عنه سٌقول 

 فلماذا ضمٌر التثنٌة إذا?المهدوم أكثر دار ابن عباد فقط 

سقاط من أوله ك إذ بتمام الكبلم وبدون سقط أو إكذلوجود خطؤ مطبعً بٌنما الواقع لٌس فٌقطع القارئ ب 

 ٌكون المهدوم هو الدور وأكثر دار ابن عباد وجعلوا المسعى والوادي فٌهما وٌستقٌم الكبلم .

بل ذهب إلى تارٌخ الفاكهً  نقل منه كلمة )فٌها ( لٌفهم القارئ أن الفاكهً قد ، ولم ٌكتؾ الدكتور بهذا 

وهً : لكن من جهة أخرى ، واب وبدون خطؤ مطبعً بٌنما الواقع ؼٌر ذلك نقل كبلم األزرقً على الص

أن الفاكهً لم ٌنقل كبلم األزرقً وال قال : قال األزرقً وال أعلمه فعل ذلك فً كل كتابه من أوله إلى 

وإنما ساق قصة المهدي فً التوسعة الثانٌة ، آخره واألزرقً مات قبل الفاكهً بنحو عقدٌن من الزمن 

واكتفى بذكر دار ابن ، لكن بدون ذكر الدور ، و ما قال األزرقً ثم ذكر الجزء الذي نقله الدكتور بنح

عباد وفً آخر المقطع المذكور قال : )وجعلوا المسعى والوادي فٌها( فؤفرد الضمٌر ألنه لم ٌذكر سوى 

دار ابن عباد فانسجم أول الكبلم وآخره ، بٌنما ذكر األزرقً الدور ودار ابن عباد فثنى الضمٌر فانسجم 

بن عباد )فٌها ( لكان الكبلم منسجما دور ودار اقال األزرقً بعد ذكر الأول الكبلم وآخره وحتى لو 

 مستقٌما من حٌث اللؽة ، وإلٌك كبلم الفاكهً مع كبلم سابق للفقرة المذكورة متصل بها لٌتضح لك األمر.

  ( :7ٖٔ/ٕقال الفاكهً فً أخبار مكة )

كعبة ، فقال المهندسون: إن جاء سٌل عظٌم فدخل المسجد خرج من ذلك الباب، ولم ٌحمل فً شق ال

 وهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العاٌدي ، وجعلوا المسعى والوادي فٌها . اهـ

 فإن قال قابل لم اعتنٌت بهذا وفحصت وقارنت ? 

فً  –الهرولة –والجواب : أن الذي حملنً على ذلك أن الدكتور لما سلم جدال بدخول موضع السعً 

نه لم ٌدخل فً المسعى إال جزء من دار ابن عباد بخبلؾ إنما كان الذي دخل جزء ٌسٌر أل: المسجد قال 

كبلم األزرقً الذي هو واضح وضوح الشمس أنه دخل مع الجزء من دار ابن عباد دور أخرى فكان 

ربعون ذراعا كما سبق بٌانه وإلٌك ثنا عشر ذراعا ونصؾ وعرضه واحد وأالداخل كثٌر طوله مبة وا
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والمقصود أن هذه الدار فً طرؾ من الوادي من الجنوب ولم :  ٙٗنص ما قاله الدكتور فقد قال ص 

 تستوعبه كله؛ فهو إذن تؽٌٌر ٌسٌر، ال كما ٌتصوره بعضهم أنه تؽٌٌر كبٌر . اهـ

ن حصل السقط عمدا أو ذهوال أن ٌكو لولعله اآلن قد بان للقارئ الكرٌم سبب الفحص والتدقٌق واحتما

 وهللا الموفق .. أن ٌكون ذهوال  وأرجو

م وقفت على كبلم للمإرخ األزرقً ٌإكد أن مكان المسعى الجدٌد دور كثٌرة وهذا الكبلم نقله الدكتور ث

 وإلٌك الكبلم المذكور كما نقله الدكتور : ٔٗصالح سندي نفسه فً بحثه ص 

: )وكانت الدور وبٌوت الناس من ورابه ]أي المسجد[ فً موضع 79/ٕأٌضا   -أي األزرقً  –وٌقول 

لٌوم، إنما كان موضعه دور الناس، وإنما كان ٌسلك من المسجد إلى الصفا فً بطن الوادي، ثم الوادي ا

 ٌسلك فً زقاق ضٌق حتى ٌخرج إلى الصفا من التفاؾ البٌوت، فٌما بٌن الوادي والصفا(. اهـ

 ثم قال الدكتور عفا هللا عنا وعنه :

ٌُسمع وسوؾ أتوسع بعض الشًء فً الجواب عن هذا االستدالل لشهرت ه لدى بعض طلبة العلم الذٌن 

احتجاجهم به دون أن ٌكونوا قد أنعموا النظر فٌه؛ وهذا مما ٌعطً انطباعا عن المنهج العلمً الذي سار 

 علٌه بعض من تكلم فً هذا الموضوع تقرٌرا واستدالال. اهـ

 أقول وهللا المستعان :

وذلك ، أحق بؤن ٌوصؾ بؤنه لم ٌمعن النظر سٌعلم من هو ـ إن شاء هللا تعالى ـ بما مضى وما سٌؤتً 

 ٌعطً انطباعا عن بعض من تكلم فً هذا الموضوع تقرٌرا واستدالال .

 ثم قال الدكتور عفا هللا عنا وعنه :

 فؤقول وباهلل التوفٌق: الجواب عن هذا االستدالل أن ٌقال:

شرقاً أو ؼرباً، وٌخطا من لم ٌحصل فً توسعة المهدي وال قبلها وال بعدها أن توسع المسعى جملًة 

 ٌظن ذلك استنادا إلى قصة التوسعة هذه، وٌخطا أٌضا من ٌجعلها أصبل ٌقٌس علٌه التوسعة الحالٌة. اهـ

 فؤقول وباهلل التوفٌق وال حول وال قوة إال باهلل :

المسجد أوال : هناك من فهم من قول األزرقً )وجعلوا المسعى والوادي فٌهما ( أن المسعى دخل كله فً 

ألن  كلمة المسعى تطلق على جمٌع المكان وعلى موضع الهرولة والصواب وهللا أعلم أنه إنما دخل فً 

 المسجد موضع السعً أي الهرولة وقد سبق بٌان طوله وعرضه .

 اهـ. ثانٌا : قوله : وٌخطا  أٌضا من ٌجعلها أصبل ٌقٌس علٌه التوسعة الحالٌة 

 لقٌاس أربعة ، أصل ، وفرع ، وعلة ، وحكم.أركان ا أقول وباهلل التوفٌق :

فٌلحق الفرع باألصل فً الحكم عند وجود علة األصل فً الفرع فالمهدي العباسً وسع المسعى والعلة 

بل ، أن الزٌادة لم تخرج عن حدود عرض ما بٌن الصفا والمروة لذلك لم ٌنكر علٌه ذلك علماء اإلسبلم 

المسلمٌن ، والتوسعة الجدٌدة تقاس علٌها فً جوازها ألنها لم تخرج عن حمدوا ما قام به من توسعة على 

 عرض الصفا والمروة .
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لٌس هذا : نتم تنكرون ذلك على ؼٌركم ? قٌل هو موضع النزاع فكٌؾ تحتجون به وأفإن قٌل هذا 

 وفساده  هذا المسلك لصحة المسلك حٌث كانت الدعوى بعدولكنه بٌان ، منا هنا بموطن النزاع  ااحتجاج

 وهللا المستعان .

 ثم قال الدكتور :  وتوضٌح ذلك:

أن المهدي فً توسعته األولى اشترى جمٌع ما كان بٌن المسعى والمسجد من الدور فهدمها ووسع 

: )فاشترى جمٌع ما كان بٌن 7٘/ٕالمسجد، وانتهت التوسعة شرقا إلى حد المسعى، ٌقول األزرقً 

 ووضع المسجد على ما هو الٌوم شارعا على المسعى(.  المسعى والمسجد من الدور فهدمها

إذن التوسعة لم ٌنل المسعى منها شًء، واستمر المسعى محفوظا من ذلك إلى عهد األزرقً وإلى ما 

أزال البٌوت التً كانت : بعده؛ وهذا معنى العبارة السابقة: )والمهدي وضع المسجد على المسعى( أي 

سجد على حد المسعى، ولٌس أنه أدخل المسعى فً المسجد وأنشؤ مسعى بٌن المسجد والمسعى وجعل الم

جدٌدا وراء ذلك؛ فهذا خطؤ، وهذا ما وضحه األزرقً نفسه حٌث قال: )ووضع المسجد على ما هو الٌوم 

 شارعا على المسعى(.

د : )وأمٌر المإمنٌن المهدي وضع أبواب المسج١7/ٕوٌإكد ذلك ما جاء عند الفاكهً فً أخبار مكة 

 على المسعى(. اهـ

 فأقول وباهلل أستعٌن وأصول وأجول :

فالتوسعة األول اشترى فٌها المهدي رحمه ، لقد خلط الدكتور عمدا أو ؼفلة بٌن التوسعة األولى والثانٌة 

هللا الدور التً كانت بٌن المسجد والمسعى وهدمها وجعل المسجد شارعا على المسعى وحد له ولم ٌكن 

 ًعباد وما جاورها كما سبق بٌانه فً كبلم األزرقً ، وأما التوسعة الثانٌة فهً التمن ذلك دار ابن 

اشترى فٌها المهدي دار ابن عباد والدور المجاورة لها وهدمها وجعل المسعى والوادي فً محلها ووضع 

 المسجد على المسعى أي القدٌم ٌوضح هذا قول األزرقً السابق :) ودخلت فٌه أٌضا دار خٌرة بنت

سباع، بلػ ثمنها ثبلثة وأربعٌن ألؾ دٌنار دفعت إلٌها، وكانت شارعة على المسعى ٌومبذ قبل أن ٌإخر 

 المسعى (.

وقوله : )وكان المسعى فً موضع المسجد الحرام ( وقد سبق نقل كل ذلك بسٌاقه وسباقه وهلل الحمد 

 .والمنة 

: )وأمٌر المإمنٌن المهدي وضع أبواب ١7/ٕ: وٌإكد ذلك ما جاء عند الفاكهً فً أخبار مكة  وأما قوله

 المسجد على المسعى(. اهـ

 فأقول وباهلل التوفٌق :

هذا الكبلم المذكور عند الفاكهً  المراد به توسعة المهدي األولى وهً التً جعل فٌها أبواب المسجد 

 ( :ٖٖٔ/ ٔذلك وضوحا قول األزرقً فً أخبار مكة )وٌزٌد كما سبق إٌضاحه  على المسعى

وأخبرنً محمد بن ٌحٌى، عن أبٌه، قال: ثم رأٌت جعفر بن سلٌمان بن علً وهو أمٌر مكة والمدٌنة فً  

سنة إحدى وستٌن ومابة بلط بطن الحجر بالرخام وذلك عام زاد المهدي فً المسجد الحرام زٌادته األولى 

 مسعى. اهـوشرع أبواب المسجد على ال
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 ثم قال الدكتور عفا هللا عنا وعنه :

هذا عن العبارة األولى، أما العبارة األخرى وما أشبهها مما أورده األزرقً فً كتابه؛ فقبل أن أجٌب 

ٌُهمل أثناء النظر فً هذا الموضوع؛ أال وهو أن اإلشارة إلى  على ما ٌتعلق بها أشٌر إلى شًء ٌنبؽً أال 

سوى األزرقً، وكل  -وأقول هذا بعد بحث طوٌل–فً المسعى لم ٌنقلها أحد حصول شًء من التؽٌٌر 

كالفاكهً وابن فهد وابن ظهٌرة وابن الضٌاء والفاسً والصباغ -من جاء بعده وأشار إلى هذا الموضوع 

فهو ناقل عنه، وأما جل مشاهٌر المإرخٌن فلم ٌنقلوا شٌبا ٌتعلق بهذا األمر الجلل مطلقا، مع  -وؼٌرهم

 رتهم إلى توسعة المهدي للمسجد. إشا

ومثلهم فً السكوت علماء الفقه؛ إذ إن جماهٌرهم لم ٌشٌروا إلى شًء ٌتعلق بذلك، مع أن القضٌة لها 

 فهو ناقل عن األزرقً أٌضا. -كالرملً مثبل–ارتباط شرعً، ومن أشار إلى ذلك 

 دونه األزرقً نقبل عن جده فقط.إذن هذه القضٌة على جبللة قدرها لٌس لها من مستند تارٌخً إال ما 

 هذه لفتة أحببت أن ٌرمقها العاقل بعٌن بصٌرته، وإن كنت لن أقؾ عندها. اهـ

 أقول وباهلل أستعٌن وأصول وأجول :

 ٌتلخص بقٌة كبلمه فٌما ٌلً :

أحد سواه  وأن حادثة  أن األزرقً انفرد باإلشارة إلى التؽٌٌر الذي جرى على المسعى ولم ٌنقلهاـ  ٔ

 دخال المسعى فً المسجد مع جبللة قدرها لٌس لها مستند تارٌخً إال ما دونه األزرقً نقبل عن جده فقط إ

أن كل من جاء بعد األزرقً وأشار إلى الموضوع كالفاكهً وابن فهد وابن ظهٌرة وابن الضٌاء  ـ ٕ

 والفاسً والصباغ وؼٌرهم فهو ناقل عنه . 

لى توسعة إ شارتهمتعلق بهذا األمر الجلل مطلقا مع إا شٌبا ٌأن جل مشاهٌر المإرخٌن لم ٌنقلو ـ ٖ

 المهدي للمسجد .

أن علماء الفقه سكتوا عن ذكر التؽٌٌر الذي حدث للمسعى كما سكت مشاهٌر المإرخٌن فجمهورهم  ـ ٗ

 لم ٌشٌروا إلى ذلك مع أن القضٌة لها ارتباط شرعً وأن من أشار كالرملً فهو ناقل عن األزرقً .

 ن هذه اللفتة ٌنبؽً أن ترمق بعٌن البصٌرة وال تهمل .أ ـ ٘

 أنه لن ٌقؾ عندها . ـ ٙ

إن األزرقً انفرد بذكر التؽٌٌر الذي جرى للمسعى وأنه لٌس لتلك الحادثة مع جبللة قدرها  :فأما قوله 

، مستند تارٌخً إال ما ذكره األزرقً عن جده  فؽٌر مسلم فقد ذكرها المإرخ الكبٌر الفاكهً أٌضا 

ار مكة أنه وكبلهما من علماء ومإرخً مكة فً القرن الثالث وقد سبق أن الفاكهً ال ٌذكر فً كتابه أخب

ٌنقل عن األزرقً أو ٌعتمد علٌه وإنما روى عن جد األزرقً أحمد بن محمد بن الولٌد األزرقً بواسطة 

وفً أربعة مواضع فقط كما بٌن ذلك محقق كتاب الفاكهً الدكتور ، هللا بن أحمد بن مٌسرة  شٌخه عبد

ما ٌتعلق ألربعة اتلك المواضع  ( ولٌس منٕ٘/ٔالملك بن دهٌش فً مقدمة تحقٌقه لكتاب الفاكهً ) عبد

 دخال القدٌم منه فً المسجد الحرام .بتوسعة المهدي للمسعى وإ
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ما قال : إن األزرقً انفرد وإلٌك كبلم الفاكهً بطوله لٌتبٌن لك أن الدكتور السندي جانب الحقٌقة حٌن

 دخال المهدي للمسعى فً المسجد الحرام فً توسعته الثانٌة .بذكر إ

 ( :7ٖٔ -7ٕٔ/ٕفً أخبار مكة ) قال الفاكهً

وقد كان أمٌر المإمنٌن المهدي أمر بعمارة المسجد الحرام والزٌادة فٌه فً حجته األولى ، فعمر وزٌد 

فٌه ما وصفنا ، فكان فٌه تعوٌج، فلما قدم فً هذه السنة رأى الكعبة فً شق من المسجد، فكره ذلك، 

لمهندسٌن فشاورهم فً ذلك، فقدروا ذلك، وإذا هو ال وأحب أن تكون متوسطة فً المسجد، قال: فدعا ا

ٌستوي لهم من أجل الوادي والسٌل ، وقالوا: إن وادي مكة ٌسٌل أسٌاال عظٌمة عارمة، وهو واد حدور ، 

ونحن نخاؾ إن حولنا الوادي من مكانه أن ال ٌنصرؾ لنا على ما نرٌد مع أن ما وراءه من الدور 

، ولعله أن ال ٌتم ، قال: فقال لهم أمٌر المإمنٌن: ال بد لً من أن أوسعه  والمساكن ما تكثر فٌه المإونة

حتى أوسط الكعبة فً المسجد على كل حال، ولو أنفقت فٌه ما فً بٌوت األموال ، وعظمت فً ذلك نٌته 

، واشتدت رؼبته ، ولهج بعمله ، وكان من أكبر همه، فقدر ذلك وهو حاضر ، ونصبت الرماح على 

أول موضع الوادي إلى آخره، ثم ذرعوا من فوق الرماح حتى عرفوا ما ٌدخل فً المسجد الدور من 

الحرام من ذلك ، وما ٌكون الوادي فٌه منه، فلما نصبوا الرماح على جنبتً الوادي، وعلم ما ٌدخل فً 

لؾ المسجد من ذلك ، وزنوه مرة أخرى وقدروا ذلك، فلما أراد أمٌر المإمنٌن الشخوص إلى العراق خ

أمواال عظٌمة ، فاشتروا من الناس دورهم ، وأرؼبوهم فكان ثمن ما دخل فً المسجد من ذلك، كل ذراع 

مكسر بخمسة وعشرٌن دٌنارا ، وعن كل ذراع دخل فً الوادي مكسرا خمسة عشر دٌنارا ، وأرسل إلى 

لى العجل من جدة مصر وإلى الشام ، فنقلت له أساطٌن الرخام فً السفن حتى أنزلت بجدة ، ثم نقلت ع

إلى مكة ، ووضعوا أٌدٌهم فهدموا الدور وبنوا المسجد ، وذلك فً سنة سبع وستٌن ومابة، فكان ابتداإهم 

فٌما ذكروا من أعلى المسجد من باب بنً هاشم الذي ٌستقبل الوادي والبطحاء، ووسع ذلك الباب وجعل 

ٌستقبل فج خط الحزامٌة، ٌقال له الٌوم: باب آخر، وهو الباب الذي  بابزابه من أسفل المسجد مستقبله بإ

البقالٌن ، فقال المهندسون: إن جاء سٌل عظٌم فدخل المسجد خرج من ذلك الباب، ولم ٌحمل فً شق 

الكعبة ، وهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العاٌدي ، وجعلوا المسعى والوادي فٌها ، وهدموا ما كان 

حرفوا الوادي فً موضع الدور حتى لقوا به الوادي القدٌم بباب أجٌاد  بٌن الصفا والوادي من الدور ، ثم

الكبٌر بفم خط الحزامٌة ، فالذي زٌد فً المسجد من شق الوادي تسعون ذراعا من موضع جدر المسجد 

األول إلى موضعه الٌوم ، وإنما كان عرض المسجد األول من جدر الكعبة الٌمانً إلى جدر المسجد 

 على الوادي الذي ٌلً باب الصفا تسعة وأربعٌن ذراعا ونصؾ ذراع . اهـ الٌمانً الشارع

 نفرد بذكر ذلك فكان ماذا ?ثم لو فرض أن األزرقً ا

 ومن الذي سبق الدكتور سندي للؽمز بهذا الحدث التارٌخً ?

بن وأما ما ذكره  الدكتور من أن كل من جاء بعد األزرقً وأشار إلى الموضوع كالفاكهً وابن فهد وا

 ظهٌرة وابن الضٌاء والفاسً والصباغ وؼٌرهم فهو ناقل عنه .

لقد تتابع كثٌر من مشاهٌر مإرخً مكة المعتنٌن بتفصٌل أخبارها والحوادث التً وقعت فٌها على ذكر 

وقد سبق أن ، وقد أقر الدكتور نفسه بذلك فً كبلمه السابق ، ذلك دون نكٌر على األزرقً وال الفاكهً 

وهللا . بل ذكر تلك الحادثة استقبلال ، كن من جملة الناقلٌن عن األزرقً كما ادعاه الدكتور الفاكهً لم ٌ

 الموفق .
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لى جلل مطلقا مع إشارتهم إإن جل مشاهٌر المإرخٌن لم ٌنقلوا شٌبا ٌتعلق بهذا األمر ال وأما قوله :

 توسعة المهدي للمسجد .

سٌما فً الكتب التً اعتنت  النكٌر مع شهرة الواقعة الفلو سلمنا جدال للدكتور بذلك فإطباقهم على عدم 

. بتارٌخ مكة استقبلال وتفصٌبل لؤلحداث التارٌخٌة التً وقعت فٌها فإن ذلك ٌدل على أنه ال مطعن فٌها 

ومما ٌإكد هذا وٌوضحه قول المإرخ الكبٌر أبً الطٌب الفاسً فً شفاء الؽرام بؤخبار ، وهللا المستعان  

 ( :ٕ٘ٗ/ ٔ)البلد الحرام 

المسعى بموضع السعً الٌوم، وإن كان تؽٌر بعضه عن موضع المسعى  اءرإجوهللا أعلم أن : الظاهر 

قبله لتوالً الناس من العلماء وؼٌرهم على السعً بموضع المسعى الٌوم، وال خفاء فً توالٌهم على ذلك، 

متؤخرٌن بما فٌه، سٌما علماء كما ال خفاء فً شهرة كتاب األزرقً شرقا وؼربا، وإحاطة العلماء ال

الحرم، ولو سلم أن من تؤخر عن األزرقً لم ٌعلموا بما فً كتابه، فهو معروؾ عند علماء الحرم 

وؼٌرهم ممن وقع ذلك التؽٌٌر فً زمنهم لمشاهدتهم له، وما حفظ عن أحد منهم إنكار لذلك، وال أنه سعى 

كحالهم، إال فً عدم مشاهدتهم لتؽٌٌر ذلك، فٌكون فً ؼٌر المسعى الٌوم، وحال من بعد هإالء العلماء 

السعً بمحل المسعى الٌوم مجمعا علٌه عند من وقع التؽٌٌر فً زمنهم وعند من بعدهم. وهللا أعلم.  اءرإج

 اهـ.  

وأما قوله : إن علماء الفقه سكتوا عن ذكر التؽٌٌر الذي حدث للمسعى كما سكت مشاهٌر المإرخٌن 

إلى ذلك مع أن القضٌة لها ارتباط شرعً وأن من أشار كالرملً فهو ناقل عن فجمهورهم لم ٌشٌروا 

 األزرقً .

 فالجواب من وجوه :

بعد األزرقً كسكوت علماء الفقه والحدٌث زمن توسعة المهدي الثانٌة  تارٌخاألول : أن سكوت علماء ال

التً زادها المهدي ألنها لم وصحة السعً فً الزٌادة ، وبعده وسكوتهم محمول على إقرارهم للتوسعة ، 

عهد الملك سعود والشٌخ  تخرج عن عرض جبلً الصفا والمروة ،كما سكتوا عن التوسعة السعودٌة فً

براهٌم مع أنها كانت قدرا زابدا على ما قرره المإرخون وتوارثه المسلمون خصوصا فً محمد بن إ

  . الثانًطرفً المسعى من جهة الصفا ومن جهة المروة ، ٌوضحه الوجه 

الوجه الثانً : أن العلماء قد نصوا على أنه ال دلٌل على تحدٌد عرض المسعى بؤذرع معٌنة فكان سكوت 

 المإرخٌن والفقهاء والمحدثٌن على تؽٌٌر المهدي للمسعى حجة للمجٌزٌن للتوسعة الجدٌدة على المانعٌن .

 الوجه الثالث : 

التً زادها المهدي من حٌث حكم السعً فٌها ثم وجد لنفسه أن من أهل العلم من قد استشكل أمر الزٌادة 

 الجواب عن ذلك وأن السعً فٌها صحٌح .

هـ  فً تارٌخه اإلعبلم بؤعبلم بٌت هللا الحرام  99ٌٓقول العبلمة الفقٌه المإرخ قطب الدٌن الحنفً ت

 بعد أن ذكر تحوٌل المسعى عن موضعه  : 9ٖٔ-١ٖٔص  

المروة من األمور التعبدٌة التً من تعرض له وهو أن السعً بٌن الصفا وما رأٌت "وههنا إشكال عظٌم 

وجبها هللا علٌنا فً ذلك المحل المخصوص، وال ٌجوز لنا العدول عنه، وال تعتبر تلك العبادة إال فً ذلك أ
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المكان المخصوص الذي سعى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌه، وعلى ما ذكره هإالء الثقات أدخل 

 المسعى فً الحرم الشرٌؾ، وُحّول المسعى إلى دار ابن عباد كما تقدم.  ذلك

وأما المكان الذي ٌسعى فٌه اآلن فبل ٌتحقق أنه بعض من المسعى الذي سعى فٌه رسول هللا صلى هللا 

ٌعنً األزرقً  -علٌه وسلم أو ؼٌره فكٌؾ ٌصح السعً فٌه وقد حول عن محله كما ذكر هإالء الثقات 

 . -وابن فهدوالفاكهً 

ولعل الجواب عن ذلك أن المسعى فً عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان عرٌضا وبنٌت تلك الدور 

بعد ذلك فً ذلك فً عرض المسعى القدٌم فهدمها المهدي، وأدخل بعضها فً المسجد الحرام، وترك 

األبمة المجتهدٌن رضوان هللا بعضها للسعً فٌه، ولم ٌحول تحوٌبلً كلٌاً وإال ألنكره علماء الدٌن من 

علٌهم أجمعٌن مع توفرهم إذ ذاك، فكان اإلمامان أبو ٌوسؾ ومحمد بن الحسن رضً هللا عنهما واإلمام 

مالك بن أنس رضً هللا عنه موجودٌن ٌومبذ وقد أقروا ذلك وسكتوا علٌه، وكذلك من صار بعد ذلك 

حنبل وبقٌة المجتهدٌن رضوان هللا علٌهم أجمعٌن، الوقت فً مرتبة االجتهاد كاإلمام الشافعً وأحمد بن 

 فكان إجماعاً منهم رضً هللا عنهم على صحة السعً من ؼٌر نكٌر نقل عنهم" .اهـ

 : إنه ٌحب أن ٌرمق العاقل تلك اللفتة بعٌن البصٌرة .أما قوله و

قبلها وما بعدها بعٌن قد رمقناها وعرفنا ما فٌها والحمد هلل فلٌت الدكتور وؼٌره ٌرمقونها وما  فأقول:

 البصٌرة أٌضا بعد هذه المناقشات .

 لنا وله . اخٌرإنه لن ٌقؾ عندها فلقد وقؾ وطال وقوفه ولعل فً ذلك : أما قوله و

 : ٘ٗثم قال الدكتور ص 

 الجواب عن االستدالل بما أورده األزرقً من وجوه:

ٌتعلق بالمسعى جمٌعا؛ إنما ٌشٌر إلى أنه  ال -ومن جاء بعده ناقبل عنه-أوال: المنقول فً كتاب األزرقً 

: )فهدموا أكثر دار ابن ١ٓ/ٕفحسب؛ فقول األزرقً  - أي الهرولة –طرأ شًء ما على موضع السعً 

عباد بن جعفر العاٌذي وجعلوا المسعى والوادي فٌهما( إنما أراد به بطن الوادي الذي هو موضع 

ٌُطلق علٌه  ، وهذا اإلطبلق أمٌر معلوم؛ فعند الترمذي عن كثٌر بن : المسعى - أٌضا –الهرولة؛ وهذا 

: )أي مكان السعً وهو ٔٓٙ/ٖجمهان قال: )رأٌت ابن عمر ٌمشً فً المسعى( وفً تحفة األحوذي 

 بطن الوادي(.

: )وذرع ما بٌن العلم الذي فً حد المنارة إلى العلم األخضر الذي على 9ٔٔ/ٕومنه أٌضا قول األزرقً 

 مابة ذراع واثنا عشر ذراعا(. اهـ -و المسعى وه -باب المسجد 

عن قول األزرقً قد ؼفل  )حذؾ حرؾ(الظنقد سبق أن الدكتور على ؼالب  فأقول وباهلل التوفٌق :

( )واشتروا الدور وهدموها ، فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العابذي وجعلوا المسعى والوادي فٌهما 

 اهـ. 

والدكتور ٌرٌد تقلٌل شؤن الزٌادة بحجة أنها كانت فً جزء من دار ابن عباد فقط وسٌكرر هذا كما سٌؤتً 

 إن شاء هللا .
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 إن الزٌادة ال تتعلق بالمسعى كله فصحٌح .: أما قوله و

قدرها مبة   -أي الهرولة  -لكن البد أن ٌعلم الدكتور وؼٌره أن تلك الزٌادة التً هً موضع المسعى 

نا عشر ذراعا من حٌث الطول وواحد وأربعون ذراعا من حٌث العرض كما سبق نقله عن األزرقً واث

 وبمثله قدره الفاكهً .

 : ٙٗ -٘ٗثم قال الدكتور عفا هللا عنا وعنه ص 

أن المسعى ٌطلق وٌراد به جمٌع ما بٌن الصفا والمروة، وٌطلق وٌراد به بطن الوادي ألنه : والخبلصة 

ومن هذا الباب قول األزرقً السابق؛ فالتؽٌٌر الذي أشار إلٌه إنما ٌتعلق بهذا  - الهرولة أي –محل للسعً 

ٌُجعل المسعى كله فً موضع دار?  الجزء فحسب دون سابر المسعى؛ وهذا ال شك فٌه؛ إذ كٌؾ 

وقد أفصح الفاسً بتوضٌح موضع التؽٌٌر الذي أشار إلٌه األزرقً؛ حٌث قال: )وذكر األزرقً ما 

ً أن موضع السعً فٌما بٌن المٌل الذي بالمنارة والمٌل المقابل له لم ٌكن مسعى إال فً خبلفة ٌقتض

المهدي العباسً بتؽٌٌر موضع السعً قبله فً هذه الجهة( ثم نقل كبلم األزرقً الذي نقلت بعضه فٌما 

 . ٕٓ٘/ٔمضى، انظر: شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام 

ٌُعلم أن  - وهو محل الهرولة –لتؽٌٌر إنما ٌتعلق بجزء من المسعى ثانٌا: إذا اتضح أن محل ا  فٌنبؽً أن 

فهو مخصوص بجزء ٌسٌر من هذا الموضع المخصوص؛ وذلك أن دار  - إن صح حصوله –هذا التؽٌٌر 

وفً محلها ُوضع علم السعً المعلق على منارة  - محل الهرولة –ابن عباد كانت عند مبتدأ الوادي 

الذي ٌذكره الفقهاء فً كتبهم؛ وهو مبتدأ الهرولة للقادم من الصفا إلى  - منارة باب علً –المسجد 

المروة، وفً هذا ٌقول ابن عمر رضً هللا عنهما: )السعً من دار ابن عباد إلى زقاق بنً حسٌن( علقه 

 مع الفتح. ٔٓ٘/ٖالبخاري فً صحٌحه 

ت عند حد ركن المسجد الحرام؛ ٌقول األزرقً وقد تكلم المإرخون عن موضع دار ابن عباد وأنها كان

: )وكان باب دار محمد بن عباد بن جعفر عند حد ركن المسجد الحرام الٌوم، عند موضع المنارة 79/ٕ

الشارعة فً بحر ]وفً نسخة: فً نحو[ الوادي، فٌها علم المسعى، وكان الوادي ٌمر دونها فً موضع 

 . ١ٕٓ/ٕة للفاكهً المسجد الحرام الٌوم(. وانظر أخبار مك

والمقصود أن هذه الدار فً طرؾ من الوادي من الجنوب ولم تستوعبه كله؛ فهو إذن تؽٌٌر ٌسٌر، ال كما 

 وهللا أعلم –: )والظاهر ٕٓ٘/ٔشفاء الؽرام  فً ٌتصوره بعضهم أنه تؽٌٌر كبٌر، وٌتؤٌد هذا بقول الفاسً

سعً الٌوم وإن تؽٌر بعضه عن موضع السعً المسعى ]كذا، ولعل الصواب: السعً[ بموضع ال اءرإج -

 قبله(.  اهـ

  أقول وباهلل التوفٌق :

التقلٌل من قدر التوسعة متى وجد نفسه مضطرا  )حذؾ كلمة(على القارئ أن الدكتور ٌحاول ال ٌخفى 

للتسلٌم بها على مضض وٌلحقها بعبارات تقتضً التشكٌك فً صحة ثبوتها ، وقد سبق أن التؽٌٌر لم ٌكن 

ثبات ذلك وبٌان تقدٌر ا بٌن العلمٌن األخضرٌن كما سبق إلكل المسعى بل لموضع السعً وهو م

المإرخٌن لطوله وعرضه ، وسبق أن الدكتور ٌقتصر من كبلم األزرقً على ذكر دار ابن عباد دون ما 

وجعل المسعى  ذكره من بقٌة الدور التً اشتراها المهدي مع تلك الدار وهدمها إال جزءا من دار ابن عباد
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من بحثه كبلما لؤلزرقً ٌدل على أن المسعى الجدٌد وضع   ٔٗالجدٌد فٌها  وقد نقل الدكتور نفسه ص 

 مكان الدور وبٌوت الناس، وإلٌك الموضع الذي نقله الدكتور سندي من كبلم األزرقً :

فً موضع  -مسجد أي ال -: )وكانت الدور وبٌوت الناس من ورابه 79/ٕأٌضا   -أي األزرقً  –وٌقول 

الوادي الٌوم، إنما كان موضعه دور الناس، وإنما كان ٌسلك من المسجد إلى الصفا فً بطن الوادي، ثم 

 ٌسلك فً زقاق ضٌق حتى ٌخرج إلى الصفا من التفاؾ البٌوت، فٌما بٌن الوادي والصفا(. اهـ

 : ٙٗثم قال الدكتور وفقه هللا ص

لما تكلم عن رباع مكة ودور أهلها وبلػ  - نفسه –أن األزرقً وٌإٌد أن التؽٌٌر ٌسٌر لٌس بذي بال 

بحدٌثه إلى دار عباد بن جعفر أشار إلى جعل الوادي فٌها ولم ٌشر إلى شًء ٌتعلق بالمسعى؛ حٌث ٌقول 

: )فلما أن وسع المهدي المسجد الحرام فً سنة سبع وستٌن ومابة وأدخل الوادي فً ٕٓٙ-9ٕ٘/ٕ

دار عباد بن جعفر هذه فً الوادي؛ اشترٌت منهم وُصٌرت بطن الوادي الٌوم، إال المسجد الحرام، أُدخلت 

 (.اهـ-جبل أبً قبٌس-ما لصق منها بالجبل 

 أقول وباهلل التوفٌق :

 ما ذكره الدكتور هنا حجة علٌه ال له من جهتٌن :

نه أو التقلٌل من شؤنكاره فً زمن المهدي الذي ٌحاول عبثا إ بالتؽٌٌر الذي حصل : من جهة إقرارهأوال 

 –المسعى القدٌم  –أوردها الدكتور من كبلمه أن المهدي أدخل الوادي  ًتالفقد ذكر األزرقً فً الفقرة 

 فً المسجد الحرام .

وصٌرت بطن  –أي المسعى الجدٌد  –أن األزرقً ذكر أن دار ابن عباد أدخلت فً هذا الوادي  ثانٌا :

والدكتور ٌرٌد من القارئ أن ٌفهم ولو بالدبوس أن ذلك الجزء من دار  –أي فً بطن الوادي  –الوادي 

ابن عباد هو كل ما زٌد فً المسعى مع أن الفقرة المنقولة ال تساعده على ذلك متجاهبل الكبلم المفصل 

 وال حول وال قوة إال باهلل . الذي نقل سابقا من تارٌخ األزرقً والفاكهً 

 : ٙٗثم قال الدكتور ص 

 –ثالثا: مما ٌعكر صفو ما قرره الفاسً متابعا فٌه األزرقً أن من أهل العلم من قرر أن موضع السعً 

هو كما كان علٌه فً عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ولم ٌطرأ علٌه تؽٌٌر، وفً هذا ٌقول  - الهرولة

: )والظاهر أن الوادي لم ٌتؽٌر عن وضعه(. وبمثله قال ابن جاسر فً ١ٕٕ/ٕالمعاد  ابن القٌم فً زاد

 (.7ٕٓمنسكه )

التً فً محل الوادي لٌس إال لضبط محل سعٌه علٌه الصبلة  - األمٌال –وٌإٌده أن وضع األعبلم 

 . والسبلم، وعلٌه فالظاهر أنه لم ٌطرأ تؽٌٌر على هذا الموضع وإال لم ٌكن لوضعها فابدة

: )وقد حدد الناس بطن ٗٙٗ/ٕالمناسك  –فً شرح العمدة ـ رحمه هللا ـ  ٌقول شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

الوادي الذي كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌسعى فٌه بؤن نصبوا فً أوله وآخره أعبلما، وتسمى أمٌاال، 

ه للساعً، وربما لطخوه وٌسمى واحدها: المٌل األخضر؛ ألنهم ربما لطخوه بلون خضرة لٌتمٌز لون

 بحمرة(. اهـ
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 أقول وباهلل التوفٌق :

سبلم وتلمٌذه ابن القٌم بمبات السنٌن قبل كبلم شٌخ اإلال تعارض بٌن ما قاله المإرخون وسطروه مفصبل 

بل ٌمكن االستدالل به أن الشٌخ وتلمٌذه ٌرٌان أن ، وال ٌعكر صفوه وبٌن كبلم شٌخ اإلسبلم وتلمٌذه 

وأصحابه وهو ما صلى هللا علٌه وسلم حصل ال ٌزال فً الوادي الذي سعى فٌه رسول هللا  التؽٌٌر الذي

سبلم ذكر أن الناس نصبوا فً أوله سعوا فً كل عرضه بدلٌل أن شٌخ اإلوإن كانوا لم ٌ، بٌن الجبلٌن 

نما نصبت هذه األعبلم فً زمن المهدي العباسً وتوسعته كما أقر بذلك ، وإوآخره أعبلما وتسمى أمٌاال 

ال صفو ما قرره الفاسً متابعا لؤلزرقً وإلٌك ، الدكتور من حٌث ال ٌشعر وجاء بما ٌعكر صفو ما قرره 

 ما قاله الدكتور بعد الكبلم السابق مباشرة :    

ٌُنسب إلٌه نقل المس:  قال ٌُنسب إلٌه بناء هذه ومن العجٌب أن المهدي الذي  عى وتوسعته شرقا هو الذي 

ٌُسعى  ١٘ٔ/ٔاألعبلم؛ ٌقول القلقشندي فً مآثر الخبلفة  فً تعداد مناقب المهدي: )وبنى العلمٌن اللذٌن 

 بٌنهما(. اهـ 

 وإنً ألشكر للدكتور إذ كفانً عناء البحث والتنقٌب فً هذه الجزبٌة .

 : 7ٗثم قال الدكتور ص 

حرٌصا على بقاء الموضع الذي سعى فٌه النبً علٌه الصبلة والسبلم ظاهرا   -لمهديأي ا –وإذا كان 

ٌُظن به أنه ٌنقل المسعى عن موضعه?   اهـ. للمسلمٌن، سالما من التؽٌٌر؛ فكٌؾ 

وهنا أقول : نعم وضع المهدي األعبلم فً المسعى الجدٌد بمحاذاة الموضع الذي سعى فٌه رسول هللا 

بٌن جبلً  كبلهما دٌمفً المسعى القدٌم الذي أدخله فً المسجد الحرام والجدٌد والق صلى هللا علٌه وسلم

 وهلل الحمد.. شكال الصفا والمروة فبل إ

: سالما من التؽٌٌر فإن كان مراده أنه وضعها فً محاذاة موضع السعً من المسعى القدٌم فقد أما قوله و

مسلم إذ صار المسعى القدٌم فً المسجد الحرام محبل صدق وإن أراد أنه وضعها فً المسعى القدٌم فؽٌر 

 للصبلة والطواؾ واالعتكاؾ ال محبل للسعً .

 : ١ٗ -7ٗثم قال الدكتور ص 

وٌتؤٌد هذا بوجه آخر: وهو أن المتتبع لكبلم العلماء فً هذا الباب ٌقطع بؤنهم أشد ما ٌكونون حرصا على 

أماكن توقٌفٌة؛ ومن ذلك أنهم نصوا  - ومنها المسعى –ر االلتزام بالهدي النبوي، ومن ذلك جعلهم المشاع

على أن على الساعً أن ٌسعى قبل وصوله المٌل بستة أذرع حتى ٌطابق محل السعً الذي جرى فٌه 

كما نص على هذا الشافعً وؼٌره من أهل العلم، انظر: مختصر  -رسول هللا علٌه الصبلة والسبلم 

 ٙ٘ٔ/ٗ، ومواهب الجلٌل ٘ٙٗ/ٕ، وشرح العمدة البن تٌمٌة ٖٕٙ/٘، والمؽنً البن قدامة 7ٙالمزنً 

هذا مع كون الهرولة سنة ومن تركها فلٌس علٌه شًء فً قول جماهٌر أهل  - وؼٌرها من كتب الفقه

 اهـ. العلم؛ فؤٌن تنبٌههم على محل المسعى النبوي عرضا لو كان ثمة تؽٌٌر شرقا أو ؼربا? 

 أقول مستعٌنا باهلل :

 الجواب من وجوه : 
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األماكن التً  : المسعى توقٌفٌة أي: ومنها ، إن العلماء جعلوا المشاعر : األول : إن أراد الدكتور بقوله 

وإن أراد ، المسعى إذ حده ما بٌن جبلً الصفا والمروة فمسلم : ومنها ، تدخل تحت حدودها الشرعٌة 

رقً فؽٌر مسلم فاألزرقً ذرع المكان الذي كان بذلك التقٌد فً عرض المسعى بالقدر الذي ذرعه األز

 ولٌس فً كبلمه حرؾ واحد ٌدل على ذلك .، الناس ٌسعون فٌه فً زمنه ال كل عرض ما بٌن الجبلٌن 

 )حذؾ ثانٌا (

ٌتعلق بالعرض ألن الزٌادة لم تخرج عن عرض ما بٌن جبلً الصفا  على ما: لم ٌنبه العلماء  نٌاثا

 ذكر ما أورده األزرقً والفاكهً من تؽٌٌر الخلٌفة المهدي لموضع المسعى .والمروة مع تتابعهم على 

براهٌم رحمهم هللا فً عرض عهد الملك سعود والشٌخ محمد بن إ : قد زادت التوسعة السعودٌة فًثالثا

المسعى عما قرره المإرخون وتوارثه المسلمون فً بطن الوادي وفً طرفً المسعى فلماذا لم تكن تلك 

 ة محدثة باطلة بحجة الزٌادة على ما قرره المإرخون وسطره العلماء العاملون وتوارثه المسلمون ?الزٌاد

 : ١ٗثم قال الدكتور ص

والخبلصة المستفادة مما سبق: أن المستدل بهذه القصة إن استدل بها على أن المسعى قد ُنقل بالكامل   

 عن موضعه؛ فهو استدالل باطل.

 لة قد تؽٌر موضعه بالكامل؛ فهو أٌضا قول باطل.وإن قال: إن موضع الهرو

وإن قال: إن موضعا ٌسٌرا فً محل الهرولة قد حصل فٌه تؽٌٌر؛ فهذا لٌس مسلما؛ بل ٌلفه شًء من 

 الشك؛ وعلٌه فبل ٌصلح مستمسكا فً هذه القضٌة الشرعٌة بالؽة األهمٌة. اهـ

 أقول مستعٌنا باهلل وال حول وال قوة إال باهلل :

 ستدالل بما فعله المهدي رحمه هللا أن التؽٌٌر كان لكل المسعى فؽٌر صحٌح .أما اال

إن موضع الهرولة قد تؽٌر بالكامل فهو أٌضا قول باطل فقول الدكتور : إن من قال   وأما قول الدكتور: 

ألن كبلم األزرقً والفاكهً وتتابع مشاهٌر مإرخً مكة إلى ٌومنا هذا على نقل ؛ ذلك هو الباطل 

والعجٌب أن كامبل  –أي الهرولة  –كبلمهما دون نكٌر ٌدل بوضوح على أن التؽٌٌر كان لموضع السعً 

الدكتور صالح سندي ٌحتج بكبلم األزرقً نفسه الذي أسقط جزءا منه أو ؼفل عنه على ما قرر األزرقً 

وأن المهدي  بوضوح خبلفه وهو أنه صرح أن المسعى بعد تؽٌٌر المهدي صار موضع المسجد الحرام ،

اشترى الدور ودار ابن عباد وهدمها وجعل المسعى الجدٌد فٌها كما سبق مرارا، ولكن الدكتور ٌصر 

دخل جزءا من دار ابن عباد فقط فً المسعى مخالفا كبلم األزرقً والفاكهً ومن ما أعلى أن المهدي إن

 صالح سندي ?! بالقبول من المإرخٌن والعلماء الراسخٌن فما حٌلتً مع اكبلمهمتلقى 

برمتها فاألزرقً لم ٌنفرد بنقل تلك الحادثة فقد نقلها الفاكهً أٌضا وهو معاصر بنقل الحادثة  تشكٌكهوأما 

له ، ولو سلمنا جدال بانفراد األزرقً بنقلها فقد تلقاها مإرخو مكة كابرا عن كابر بالقبول ودونوها فً 

والتشكٌك فٌها وفً ذلك تعرٌض باألزرقً سبقه فً ردها بمن كتبهم دون نكٌر وال تهوٌل فلٌؤتنا الدكتور 

، والدكتور من أشد الناس احتجاجا بنقوالته وتقدٌراته على مخالفٌه ، نفسه وتشكٌك فً نقوالته وتارٌخه 

 ومثل هذه المماحلة التً لٌس للدكتور فٌها حجة ٌنبؽً أن ٌترفع عنها .
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 ثم قال الدكتور صالح سندي :

ُجعل فً دار  - فً محل الهرولة –تسلٌم حصول هذا التؽٌٌر، وأن جزءا من المسعى رابعا: أنه على   

ابن عباد؛ فإن هذا لٌس فٌه ما ٌدل على جواز تؽٌٌر محل هذه العبادة التوقٌفً، أو أن هذا التؽٌٌر قد 

ٌُشرع السعً فٌه.  حصل بالفعل؛ وإنما ؼاٌة ما هنالك أنه أزٌل بناء كان قابما فً محل 

خبلل  –دار ابن عباد هذه مشابهة فً حالها لدار آل الشٌبً التً أزٌلت فً العصر الحدٌث وكؤنً ب

والتً كان محلها بٌن موضع السعً من جهة الصفا وبٌن الشارع العام  - التوسعة السعودٌة األولى

ر اللجنة ( وكان قرا9ٖٔ/٘المبلصق للمسجد الحرام مما ٌلً باب الصفا )انظر: فتاوى الشٌخ ابن إبراهٌم 

الذي وافق علٌه سماحة المفتً الشٌخ محمد بن إبراهٌم رحمه هللا: )وال بؤس من السعً فً موضع دار 

 . اهـ ٗٗٔ-ٖٗٔ/٘الشٌبً ألنها على مسامتة بطن الوادي بٌن الصفا والمروة( 

 أقول وباهلل التوفٌق : 

، وإنً ألتذكر ما قاله لنا شٌخنا  أوال : قد سبمت من تكرار الجواب على ما لم ٌسؤم الدكتور من تكراره

فً المسجد ذات لٌلة فً تتبعه ألوهام الحاكم وما رحمه هللا  المحدث العبلمة مقبل بن هادي الوادعً

ٌسببه له كبلم الحاكم من ضجر قال : لو كان الحاكم موجودا ألمسك كل واحد منا بحلق اآلخر أو نحو 

 هذا .

،  كان قابما فً محل ٌشرع السعً فٌه  بادة التوقٌفً ، وإنما أزال بناءً لم ٌؽٌر مكان الع إن المهدي ثانٌا :

وهذا ٌدل بجبلء على أن المسعى أوسع شرعا من الجزء الذي سعى فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 وأصحابه رضً هللا عنهم وإال لما أقدم المهدي على تؽٌٌره ولما أقره العلماء على ذلك .

مر عجٌب وكؤنه ٌستشعر أنه بحاجة إلى الجواب ألح سندي لدار الشٌبً بدار ابن عباد ثالثا : تشبٌه صا

عن حكم التوسعة السعودٌة األولى للمسعى التً زادت فً عرضه على ما قرره جمٌع المإرخٌن 

 .ما توارثته أجٌال المسلمٌن فجاء بهذا الكبلم فت لوخاالمتقدمٌن وبدون استثناء 

التوسعة التً فعلتها الحكومة السعودٌة جابزة إذ ال ٌزال فً عرض ما بٌن جبلً ومع أنً أعتقد أن تلك 

سندي لما أراد أن ٌبرر الزٌادة السعودٌة  اصالحما ٌدعو للتعجب أن  أن الصفا والمروة متسع وبقٌة إال

 إن دار الشٌبً كانت مسامتة لبطن الوادي وهً عبارة عن: على كبلم المإرخٌن وعمل المسلمٌن قال 

بناء كان قابما فً محل ٌشرع السعً فٌه فؤزٌل ، وهذه حجة من قامت لدٌهم األدلة والمبررات للتوسعة 

الجدٌدة فلماذا ٌقال لهم خالفتم تقدٌرات المإرخٌن وعمل المسلمٌن السابقٌن وال ٌقال ذلك لمن قبلهم من 

 الموسعٌن ?! 

 لكم ٌا دكتور كٌؾ تحكمون ?! ما

 : 9ٗ - ١ٗسندي ص ثم قال الدكتور صالح 

ٌُخرج هذا الموضع من المسعى عن الحد الشرعً     والخبلصة: أن جعل المسعى فً دار ابن عباد لم 

فٌما بٌن الصفا والمروة قطعا، والمطلوب شرعا السعً بٌن الصفا والمروة ولٌس الموضع الذي سعى فٌه 

؛ فلم ٌزل الناس - إن كان –ٌر علٌه الصبلة والسبلم على وجه الخصوص، وهذا حاصل بعد هذا التؽٌ

 ٌسعون بٌن الصفا والمروة كما كان األمر قبل توسعة المهدي ولم ٌتؽٌر شًء من ذلك البتة. اهـ
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صالح سندي بخبلصة بعد خبلصة إال أنه هنا قد أصاب صالح  الدكتور قناهروإن أ أقول وباهلل التوفٌق :

فً تشكٌكه فً حصول ذلك  ال ٌتفق مع كبلمه السابق وإن كان كبلمه هنا، سندي بكبلمه هذا كبد الحقٌقة 

ولعل ذلك كله لٌبرر للتوسعة السعودٌة األولى للمسعى التً لعله استحضر ما ٌلزمه من ،  وعدم تسلٌمه به

 وهللا أعلم .. لوازم بسبب إقرارها 

 : 9ٗثم قال الدكتور صالح سندي ص 

فً هذا المسعى المعروؾ الذي توارثه الناس مع  أن اإلجماع قد قام على صحة السعً - أٌضا –وٌإٌده 

 وقوع هذا التعدٌل الطفٌؾ فٌه إن صح ذلك.

المسعى ]كذا، ولعل  إجراء - وهللا أعلم –: )والظاهر ٕٔ٘ - ٕٓ٘/ٌٔقول الفاسً فً شفاء الؽرام 

لماء الصواب: السعً[ بموضع السعً الٌوم وإن تؽٌر بعضه عن موضع السعً قبله لتوالً الناس من الع

وؼٌرهم على السعً بموضع السعً الٌوم، وال خفاء فً توالٌهم على ذلك ... وما ُحفظ عن أحد منهم 

إنكار لذلك وال أنه سعى فً ؼٌر المسعى الٌوم ... فٌكون أجرى ]كذا[ السعً بمحل السعً مجمعا علٌه 

 عند من وقع التؽٌٌر فً زمنهم وعند من بعدهم، وهللا أعلم(. اهـ

  التوفٌق :أقول وباهلل

جماع على صحة السعً فً المسعى بعد تؽٌٌر المهدي لموضع السعً وهو دلٌل على أن نعم لقد قام اإل

عرض المسعى أوسع من المكان الذي سعى فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وصحابته رضً هللا 

 عنهم كما أقر بذلك صالح سندي فً خبلصته األخٌرة .

بل عرضه واحد وأربعون ذراعا وطوله مبة واثنا ، ر صالح لٌس التؽٌٌر طفٌفا ٌا دكتو: إال أنً أقول 

 عشر ذراعا كما سبق من كبلم األزرقً والفاكهً . 

كبلما للرملً والقاري والباجً مفاده أن المسعى معروؾ عبر القرون وأن  ٓ٘ثم نقل صالح سندي ص 

 ى صحة ما فعله الخلٌفة المهدي رحمه هللا .المسلمٌن مجمعون على السعً فٌه وهو كبلم مقبول وحجة عل

 :  ٓ٘ثم قال صالح سندي ص 

: )موضع السعً هو ٖٖٙ/٘وٌقول مإرخ مكة الخبٌر بها محمد طاهر الكردي فً كتابه التارٌخ القوٌم 

 هو؛ لم ٌتؽٌر ولم ٌتبدل ولم ٌنقص ولم ٌزد(.

علٌه؛ وعلٌه فبل ٌجوز أن  والمستخلص من هذه النقوالت أن موضع السعً المعروؾ توقٌفً مجمع

 ٌُخرج عنه بحال. اهـ

 أقول مستعٌنا باهلل وال حول وال قوة إال باهلل :

إن كان مراد مإرخ مكة المعاصر محمد الكردي بكبلمه المسعى الذي بٌن جبلً الصفا والمروة بكامل 

والصحابة رضً هللا عرضهما فنعم ، وإن كان ٌرٌد القدر الذي سعى فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

وأنطقه هللا الذي أنطق كل شًء ، عنهم فقط فؽٌر مسلم وقد أقر صالح سندي فً خبلصته األخٌرة بهذا 

 حٌث قال : 
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والمطلوب شرعا السعً بٌن الصفا والمروة ولٌس الموضع الذي سعى فٌه علٌه الصبلة والسبلم على 

فلم ٌزل الناس ٌسعون بٌن الصفا والمروة  ؛- إن كان –وجه الخصوص، وهذا حاصل بعد هذا التؽٌٌر 

 كما كان األمر قبل توسعة المهدي ولم ٌتؽٌر شًء من ذلك البتة . اهـ

ي ممن أقر بذلك ثم زاد عرض المسعى فً التوسعة دثم إن المهدي قد ؼٌر موضع السعً والكر

ك التوسعة من السعودٌة األولى على ما نقله الكردي عن متقدمً المإرخٌن وقد كان الكردي لتل

 لم ٌتؽٌر ولم ٌتبدل ولم ٌنقص ولم ٌزد ?!: المعاصرٌن ، فكٌؾ ٌقول 

 : ٔ٘ثم قال الدكتور صالح ص

ٌبلحظ أن من ٌرسل الكبلم بؤن المسعى قد توسع فً مراحل مختلفة من التارٌخ ال ٌستطٌع أن ٌجٌب 

على هذا السإال: إلى أي حد بلػ هذا االمتداد خبلل هذه المراحل? لٌس فً كبلم المإرخٌن فً هذا كلمة 

 واحدة! 

دار باب بنً شٌبة بالمسجد مع أنهم اعتنوا بؤمور هً أقل من هذا بكثٌر؛ حتى إنهم قالوا: إن بٌن ج

الحرام إلى جدار المشعر الحرام بمزدلفة: خمسة وعشرٌن ألؾ ذراع وسبعمابة وثمانٌة أذرع وأربعة 

 7ٓ٘/ٔأسباع الذراع! انظر: شفاء الؽرام 

أفتراهم ٌعتنون بذكر هذا التحدٌد ذي المسافة البعٌدة مع أنه ال ٌترتب على ذكره فابدة، وٌهملون تحدٌد 

ٌُزعم –لمسعى بعد تؤخٌر موضعه مسافة ا  مع تعلق عبادة السعً به?! . اهـ - كما 

 أقول وبربً أستعٌن :

مقدار التؽٌٌر الذي حدث فً خبلفة  : إنسإال الدكتور ٌتوجه لمن ذكرهم وعلٌهم جوابه ، أما نحن فنقول 

وسعة السعودٌة األولى المهدي العباسً معلوم قدره وطوله وعرضه كما ذكر سابقا ، وكذلك الزٌادة فً الت

رخٌن وبالػ عناٌتهم بذرع األماكن المقدسة مسلم وهو حجة على إم مقدارها ، وكبلمه عن دقة المومعل

بحد محدود ال صلى هللا علٌه وسلم إن عرض المسعى قد حده رسول هللا : كثٌر من المانعٌن الذٌن ٌقولون 

جماع العلماء مسعى وزٌادته فٌه وحكوا بؤنفسهم إي للٌجوز تجاوزه بقلٌل وال كثٌر ، ثم قبلوا تؽٌٌر المهد

جماع العلماء والمسلمٌن إالسعً فٌه  ، ثم قبلوا زٌادة التوسعة السعودٌة ونقلوا  علىووالمسلمٌن علٌه 

لمسعى ولو ٌحد عرض اصلى هللا علٌه وسلم ثم عجزوا أن ٌؤتوا بدلٌل واحد من سنة رسول هللا  اعلٌه

ا بشًء لكان حجة علٌهم ال لهم إذ سٌكونون قد خالفوه بإقرار زٌادة المهدي والتوسعة السعودٌة جاءو

 وهللا المستعان .. األولى 

 : ٕ٘-ٔ٘ثم قال الدكتور ص 

أختم هذه المسؤلة بذكر شاهد على عناٌة العلماء ببقاء المسعى محفوظا عن الزٌادة والنقصان، وعلى شدة  

 إنكارهم على من حاول العبث بحدوده التوقٌفٌة، وقد ورد ذكره سابقا.

-ٖٙٗ/ٔ)نقبل عن تحصٌل المرام للصباغ  ٙٓٔ-ٗٓٔذلكم ما أورده القطب الحنفً فً كتابه اإلعبلم 

على المسعى حٌن اؼتصب من جانبه ثبلثة  - واسمه: ابن الزمن –صة تعدي أحد التجار ( فً ق١ٖٗ

أذرع لٌجعلها ضمن أرض ٌبنً علٌها رباطا للفقراء؛ فمنعه قاضً مكة ابن ظهٌرة وجمع محضرا من 

فً العلماء وفٌهم من علماء المذاهب األربعة وقابلوا هذا التاجر )وأنكر علٌه جمٌع الحاضرٌن وقالوا له 
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وجهه: أنت أخذت من المسعى ثبلثة أذرع وأدخلتها، وأحضروا له النقل بعرض المسعى من تارٌخ 

الفاكهً، وذرعوا من جدار المسجد إلى المحل الذي وضع فٌه ابن الزمن األساس فكان عرض المسعى 

 ناقصا ثبلثة أذرع(.

فٌه حتى ولو كان قدرا ٌسٌرا ال فهذا شاهد على اهتمام أهل العلم بهذا المشعر العظٌم ومنع التؽٌٌر 

ٌتجاوز مترا ونصفا، ونحمد هللا أن هذا التعدي كان مإقتا وزال؛ فإن التوسعة السعودٌة األولى قد 

 وهلل الحمد. اهـ. استوعبت المسعى بعرضه المتوابم مع ما ذكره المإرخون القدماء 

 فأقول وباهلل التوفٌق :

 لمشاعر وؼٌرها فهم أعبلم الهدى ومصابٌح الدجى وورثة األنبٌاء .أوال : ال شك أن العلماء لهم عناٌة با

نكار العلماء على ابن الزمن صحٌحة إال أن الدكتور لم ٌذكر نهاٌتها وهً أن السلطان قصة إ ثانٌا :

قاٌتباي  أقر ابن الزمن على تعدٌه وأمر بعزل القاضً مع أن القاضً برهان الدٌن ابن ظهٌرة الشافعً 

 -9ٖٔهـ  ص99ٓكما فً كتاب اإلعبلم لقطب الدٌن النهروالً ت بهدم ما بناه ابن الزمن  ن قد أمركا

 فقد ذكرها بطولها. ٔٗٔ

 ثالثا : قول الدكتور :

. فإن التوسعة السعودٌة األولى قد استوعبت المسعى بعرضه المتوابم مع ما ذكره المإرخون القدماء   

 وهلل الحمد . اهـ

أقر أنها توسعة وهذا ٌعنً أنها زابدة على ما قرره المإرخون وتوارثه المسلمون فما أقول أوال : الدكتور 

 دلٌل جوازها مع ما سبق ذكره من المخالفة ?

ثانٌا : قوله : إن تلك التوسعة قد استوعبت المسعى بعرضه المتوابم مع ما ذكره المإرخون القدماء ؼٌر 

رض المسعى الذي هو محل الهرولة هو ما ذكره الفاكهً مسلم ، فؤقصى ما ذكره المإرخون القدماء أن ع

وإال فمن عشر مترا ٌقارب ستة كما سبق بٌانه وأنه خمسة وثبلثون ذراعا واثنتا عشرة إصبعا ، أي ما 

وأما عرض طرفً المسعى الصفا والمروة فؤقل من ، المتقدمٌن من جعل عرض المسعى أقل من ذلك 

 ض الصفا .ذلك بكثٌر وعرض المروة أقل من عر

 ?  -موضع الهرولة  –فكٌؾ ساغ أوال : الزٌادة على ما قاله المإرخون فً عرض المسعى 

 ثانٌا : كٌؾ ساؼت الزٌادة الكثٌرة فً عرض الصفا والمروة ?

مع مخالفته لما قرره  الصفا والمروة مع بطن الوادي سواءً  ثالثا : كٌؾ ساغ جعل طرفً المسعى

 مون ? !المإرخون وما توارثه المسل

  ! والحمد هلل رب العالمٌن. لؽٌركم ؛ فما كان جوابا لكم فهو جواب 

أن المسعى قبل توسعة الملك سعود كان فٌه انحراؾ فً  :الدلٌل السادس من أدلة المجوزٌن للتوسعة 

بان التوسعة فً عهد الملك سعود والشٌخ محمد طن الوادي ثم جعل على خط مستقٌم إمكان السعً فً ب

، لم ٌكن منه سابقا أو أخرج منه ما كان منه سابقا أو هما معا  وهذا ٌعنً أنه أدخل فٌه ما، راهٌم بن إب

 .وأٌا كان فقد زٌد فٌه ٌقٌنا 
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العباسً للمسعى وشراء الدور وهدمها وجعلها  هديمالقال العبلمة المعلمً رحمه هللا بعد ذكر توسعة 

 الحرام :وأن المسعى كان فً موضع المسجد ، فً المسعى 

والمروة  وٌشهد لهذا انحراؾ المسعى فً ذاك الموضع وكؤنه كان قبل ذلك على خط مستقٌم بٌن الصفا

 هـأو أدنى إلى االستقامة . أ

ما تشهد له بعض  هو: وهذا الذي شاهده العبلمة المعلمً من انحراؾ المسعى قبل جعله مستقٌما  قلت

هـ  ٘ٓٗٔوالمسعى والصورة موجودة فً كتاب مطبوع سنة الرسومات القدٌمة المحاكٌة للمسجد الحرام 

 . 9٘بعنوان " مكة المكرمة العاصمة المقدسة " والصورة فً ص 

 ( :9ٖ٘/٘هـ( فً كتابه التارٌخ القوٌم )ٓٓٗٔوقال مإرخ مكة محمد بن طاهر الكردي )ت

ومما ٌستحسن هنا أن نؤتً بما قاله فً حال المسعى الدكتور المصري محمد حسٌن هٌكل فً كتابه )فً 

 منزل الوحً ( قال رحمه هللا ما نصه : 

... لقد كان المسعى إلى صدر اإلسبلم طرٌقا مستقٌما ٌصل بٌن ربوتً الصفا والمروة ، متصبل بما 

الجبال المحٌطة بمكة ، أما منذ مبات السنٌن فقد بلػ من  حوله من فسٌح الصحراء وهضابها ، وتطل علٌه

طؽٌان الدور التً أقٌمت فً حرمه أن اعوج اعوجاجا ٌحول دون رإٌة الصفا من المروة أو رإٌة 

المروة من الصفا ، كما حال سقفه بٌن الساعٌن وفسحة الجو وبهاء السماء ، وأحٌلت كل من الربوتٌن 

بالجدران أما أرضه فقد رصفت بالحجر رصفا ؼٌر منتظم . انتهى من كتاب درجا أحٌطت جوانبه الثبلثة 

 منزل الوحً . اهـ

 : ٖ٘هللا بن دهٌش فً رسالته حدود الصفا والمروة ص  الملك بن عبد وقال الدكتور عبد

كما كان المسعى به التواء واضح فلم ٌكن على استقامة واحدة، فجاءت التوسعة السعودٌة فعدلت هذا 

 . واء وجعلته على استقامة واحدة، والخرٌطة التالٌة توضح كٌؾ كان المسعى ملتوٌاً االلت

 .اهـ نونًللبتمصدرها الرحلة الحجازٌة ثم أورد خرٌطة ٌتبٌن فٌها االلتواء بوضوح، 

وقد دلل الدكتور بن دهٌش بمخطط للمسجد الحرام ٌتبٌن فٌه اعوجاج المسعى قبل التوسعة السعودٌة سنة 

 من إصدار وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً فً المملكة العربٌة السعودٌة.هـ  7ٖ٘ٔ

 : :  االستدالل بقاعدة )المثبت مقدم على النافً (الدلٌل السابع من أدلة المجوزٌن للتوسعة

هللا  وتقرٌر ذلك أن الشهود الذٌن أثبتوا أن عرض المسعى أوسع مما كان علٌه قبل توسعة الملك عبد

للزٌادة والذٌن منعوا من الزٌادة نافون لها ومن القواعد الشرعٌة أن المثبت مقدم على النافً ألن مثبتون 

 عند المثبت زٌادة علم ومن علم حجة على من لم ٌعلم .

وإنما أوردت هذا الدلٌل فً هذا الموضع ألنً رأٌت الدكتور صالح سندي وفقه هللا قد ذكره بعد ذكر 

 : ٖٓ- 9ٕص المذكوره فٌه ورددت علٌه حٌث قال فً بحثه كبلمه السابق الذي ناقشت

...الثالث : أن بعضهم قد أشار إلى أن مما ٌرجح تقدٌم شهادة الشهود الحالٌٌن أنهم مثبتون ، والمثبت 

 مقدم على النافً .
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 وأظن أنه مع البٌان السابق لن ٌكون لهذا الكبلم محل من القبول .

لقاعدة )المثبت مقدم على النافً ( فً هذا الموضوع ؼٌر وارد ، وأضٌؾ إلى ذلك : أن تطبٌق هذه ا

وذلك أن هذه القاعدة إنما تورد إذا أثبت أحد الطرفٌن ونفى اآلخر علمه فٌكون المثبت مقدما على النافً ، 

بل من باب العلم بالنفً ، وبٌنهما فرق  وأما مسؤلتنا هذه فلٌس قول المانعٌن فٌها من باب نفً العلم ،

 سع ، فبل محل للقاعدة إذن .شا

هذا ٌثبت قدرا ، وهذا ٌثبت قدرا أكبر فكبلهما إذن مثبت ، ولٌس  وتوضٌح ذلك : أن كبل الفرٌقٌن مثبت ،

 منهما ناؾ .

 بؤن تعكس القضٌة فٌقال : –من باب المعارضة  –على أنه ٌمكن جوابهم بقولهم 

 ل له : المثبت مقدم على النافً .من أثبت الحد األدنى أثبت عن علم ، والنافً لذلك ٌقا

 فأقول مستعٌنا باهلل وال حول وال قوة إال به :

قول الدكتور : وأظن أنه مع البٌان السابق لن ٌكون لهذا الكبلم محل من القبول إنما بناه على ما توصل 

 عنده !! والهمحأإلٌه من توهٌم الشهود على أحسن أحوالهم عنده وإن كنا ال ندري ما أسوأ 

وبعد ما سبق من الجواب على كبلم الدكتور وبٌان ما فٌه ٌتضح أن القاعدة السابقة منطبقة على مانحن 

 فٌه وأن لها المحل األوسع من القبول .   

 : إن تطبٌق القاعدة ؼٌر وارد فً هذا الموضوع ألن المانعٌن لم ٌنفوا علمهم إنما علموا بالنفً وأما قوله

أن عرض المسعى قد تم استٌعابه كله فً توسعة الملك سعود ولم ٌبق من  أنهم ٌعلمون ٌقٌنا : أي ،

 عرض المسعى شًء .

 فأقول وباهلل التوفٌق :

 .هذا تكرار من الدكتور لبلستدالل على مخالفٌه بمحل النزاع وفٌه ما فٌه وال ٌلٌق هذا بالدكتور وأمثاله  

 ? وعلى ماذا بنوه ?ثم أقول أوال  : أٌن العلم بالنفً الذي عند المانعٌن 

 مع أن قرارات لجنة الشٌخ محمد بن إبراهٌم التً جل اعتماد المانعٌن علٌها قد تضمنت :

 (. ٓٗٔ/٘" لم نجد للحنابلة تحدٌدا لعرض المسعى " فتاوى الشٌخ محمد بن إبراهٌم )  ـ ٔ

 (.ٖٗٔ/٘)" لم ٌظهر ما ٌدل على حدود السعً " فتاوى الشٌخ محمد بن إبراهٌم ـ   ٕ

وأن ، "األصل فً السعً عدم وجود بناء وأن البناء حادث قدٌما وحدٌثا وأن مكان السعً تعبدي  ـ  ٖ

االلتواء الٌسٌر ال ٌضر ألن التحدٌد المذكور بعالٌه تقرٌبً بخبلؾ االلتواء الكثٌر " فتاوى الشٌخ محمد 

 (.ٖٗٔ/٘بن إبراهٌم )

"وبالنظر لكون الصفا شرعا هو الصخرات الملساء التً تقع فً سفح جبل أبً قبٌس، ولكون  ـ  ٗ

تزال موجودة لآلن وبادٌة للعٌان، ولكون العقود الثبلثة القدٌمة لم تستوعب كامل  الصخرات المذكورة ال

 الصخرات عرضا. 
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 . الصفا فقد رأت اللجنة أنه ال مانع شرعا من توسٌع المصعد المذكور بقدر عرض

وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرؾ الؽربً للصخرات إلى نهاٌة محاذاة 

الطرؾ الشرقً للصخرات المذكورة فً مسامتة موضع العقود القدٌمة، فظهر أن العرض المذكور ٌبلػ 

على أن ٌكون  ستة عشر مترا، وعلٌه فبل مانع من توسعة المصعد المذكور فً حدود العرض المذكور،

المصعد متجها إلى ناحٌة الكعبة المشرفة، فٌحصل بذلك استقبال القبلة كما هو السنة، ولٌحصل االستٌعاب 

 ( .١ٗٔ/ ٘المطلوب شرعا". : فتاوى الشٌخ محمد بن إبراهٌم )

دخال دار الشٌبً واألؼوات والمحل المحجوز ض من قبل اللجنة بستة عشر مترا وإبعد تحدٌد العر ـ ٘

والمروة عند المإرخٌن  مع أن عرض الصفااألخشاب فً عرض الصفا صار المجموع عشرٌن مترا  ب

 . جمٌعا أقل من ذلك بؤمتار 

 فؤٌن العلم بالنفً ? 

وكل توسعة زابدة علٌه ، قول جماعة من أهل العلم لقد تم استٌعاب كل عرض المسعى بعشرٌن مترا ـ  ٙ

م ٌكن لدٌهم حجة شرعٌة بذلك لم ٌكن قولهم ذلك حجة ول، فهً خارجة عن عرض الصفا والمروة 

ولٌسوا كل مجتهدي العصر حتى ٌكون ذلك إجماعا فكٌؾ وهناك من ٌقول بؤن عرض ما بٌن ، شرعٌة 

الصفا والمروة أوسع مما قٌل فً حد عرضه قبل التحدٌد بعشرٌن مترا وبعده وحٌنها تبقى قاعدة : المثبت 

 مقدم على النافً واردة.

وتبنى  ونصؾمسعى بخمسة وثبلثٌن ذراعا : لو تبنى متبن تحدٌد المإرخ المكً األزرقً لعرض ال ثانٌا

،  اوباسبلمة فً أن عرض عقود الصفا التً ال ٌرى الدكتور جواز تجاوزها اثنا عشر متر كرديلكبلم ا

وطبق كبلم الدكتور فً حق اللجنة التً زادت فً عرض المسعى ، وأن عرض عقد المروة سبعة أمتار 

على الحد الذي توارثته القرون السابقة فمقتضى ذلك أن نبطل تلك الزٌادة التً كانت من جهة الصفا بما 

واألزرقً والفاسً والكردي وباسبلمة كلهم مكٌون ، ٌقارب النصؾ ومن جهة المروة بما ٌقارب الثلثٌن 

 ض بؤنفسهم .وقد ذرعوا العر

كما قال الدكتور  ثالثا : ال ٌعجز كل من حصل االحتجاج علٌه بالقاعدة السابقة فً قضاٌا مماثلة أن ٌقول

ولن ٌعجز مخالفوه أن ، بل من باب العلم بالنفً ، ن نفٌه لٌس من باب نفً العلم وكل ناؾ سٌدعً أ

ٌد وقد تكون القاعدة واردة فً ذلك البحث ٌطالبوه بإثبات ذلك العلم وٌكون ما ٌثبته إن وجد محل بحث جد

 أٌضا.

فكبلهما إذن مثبت  وأما قول الدكتور: إن كبل الفرٌقٌن مثبت ، هذا ٌثبت قدرا ، وهذا ٌثبت قدرا أكبر ،  

 ولٌس منهما ناؾ .

له فٌه  أدري ما الذي أحوجه إلٌه وال ؼنىفجوابه : أن هذا شًء عجٌب وتقرٌر لهذه المسؤلة ؼرٌب ال 

من ٌعلم الخبلؾ فً هذه المسؤلة ٌعلم ٌقٌنا أن الخبلؾ لٌس فً القدر األقل الذي ٌثبته المانعون وكل 

فالمجٌزون ٌتفقون معهم فً إثباته وإنما الخبلؾ فً الزٌادة على القدر الذي ٌثبته المجٌزون ودل على 

، لقدر الزابد هو محل النزاع وٌنفٌه المانعون فهذا ا، شهادة الشهود : منها ، ثبوته عندهم عدد من األدلة 

 وهو الذي تنطبق علٌه قاعدة : المثبت مقدم على النافً ألن لدى المثبت زٌادة علم .

 وأعجب مما قاله الدكتور سابقا وأبعد قوله بعد ذلك :
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 بؤن تعكس القضٌة فٌقال : –من باب المعارضة  –"إنه ٌمكن جوابهم  بقولهم 

 ، والنافً لذلك ٌقال له : المثبت مقدم على النافً" . من أثبت الحد األدنى أثبت عن علم

 والجواب : أنه ٌنبؽً صٌانة األبحاث العلمٌة عن مثل هذا .

 ٌا دكتور هل المثبت للحد األقصى ناؾ للحد األدنى حتى ٌقال مثل هذا ?!

 سعد وسعد مشتمل     ما هكذا تورد ٌا سعد اإلبل اأورده      

 : : االستدالل بقاعدة )حكم الحاكم ٌرفع الخالؾ( القائلٌن بجواز التوسعةالدلٌل الثامن من أدلة 

الملك بن دهٌش: وفً أمر توسعة المسعى اتخذ ولً األمر قراراً حكٌماً مستنده دفع  قال الدكتور عبد

الضرر والخطر عن المسلمٌن، وجلب المنفعة واألمان لهم، والقاعدة الفقهٌة تنص على أن حكم الحاكم 

الخبلؾ فً قضٌة من قضاٌا مسابل الخبلؾ إذا حكم فٌها بؤحد أقوال أهل العلم بما ال ٌخالؾ نصاً  ٌرفع

صرٌحاً من كتاب هللا أو سنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم أو بما انعقد علٌه إجماع األمة، وال شك أن 

دفع لؤلضرار  التوسعة محققة للمصلحة فً خدمة الحجٌج والمعتمرٌن وزوار البٌت، وفً األخذ بها

 ٓٓٔ-99المحتمل وقوعها علٌهم .اهـ   حدود الصفا والمروة دراسة فقهٌة تارٌخٌة ص 

 عضو هٌبة كبار العلماء فً المملكة ري ثالشة الشٌخ الدكتور سعد بن ناصر وقال فضٌل

 الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على أشرؾ األنبٌاء والمرسلٌن وبعد:

المناسك ومنها محل السعً بٌن الصفا والمروة ازدحاماً شدٌداً بسبب كثرة الحجاج فتشهد جمٌع مواطن 

، ومراعاة لذلك ربً مناسبة توسعة محل السعً  القادمة وقع زٌادة أعدادهم فً األعواموالمعتمرٌن مع ت

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ    ژ وجوازه شرعاً وموافقته للنصوص الشرعٌة بناء على قوله تعالى

 .١٘ٔالبقرة:  ژک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  

ولم ٌقل بٌنهما ؛ واعتماداً على عدم ورود تقٌٌد لمحل السعً فً السنة النبوٌة، ولكون زوجة إبراهٌم  

علٌه السبلم لم تكن تتقٌد فً سعٌها بمجرى واحد بٌن الصفا والمروة، وقد قال النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 الٌوم ( متفق علٌه.عن سعٌها: ) وذلك سعً الناس 

ن علماء هذه الببلد المباركة ببلد الحرمٌن المملكة العربٌة السعودٌة، ومن هنا رأى وبذلك أفتى جماعة م 

خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك عبد هللا وفقه هللا توسعة محل السعً؛ عمبلً بفتوى علمٌة صادرة من طابفة 

والمعتمرٌن من علماء هذه الببلد المعتبرٌن الموثقٌن رؼبة منه حفظه هللا فً التوسعة على الحجاج 

وتسهٌبلً علٌهم فً أداء المناسك ودرءاً لتدافعهم لٌتحقق بذلك مقصود الشرع من جلب المصالح ودرء 

المفاسد لتكون هذه التوسعة من األعمال الخٌرة التً تحسب فً سٌرة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن بحٌث ٌنال 

ولً األمر ٌختار أصلح ما ٌراه من  بذلك األجر العظٌم والدرجة العالٌة دنٌا وآخرة، ومن المعلوم أن

أقوال الفقهاء عند اختبلفهم فً المسابل االجتهادٌة التً لٌس فٌها أدلة قاطعة مما ٌرى موافقته لمقاصد 

 الشرع. اهـ   مقال بعنوان :ال داعً للتشوٌش فالسعً بالتوسعة الجدٌدة صحٌح.   

 ونوقش هذا الدلٌل من ثالثة وجوه  :



ٔٔٗ 
 

سلٌم بكون هذه المسؤلة خبلفٌة أصبل فالخبلؾ فٌها حادث ، وهو مخالؾ إلجماع العلماء "األول : بعدم الت

) بل المسلمٌن قبله على أن المسعى محل تعبدي توقٌفً"
ٔ

) . 

الثانً : أن أماكن العبادة لٌست محبل لبلجتهاد بل الواجب فٌها التقٌد باألدلة الشرعٌة فبل مجال   

) تكون خارجة عما بٌن الصفا والمروة  "لبلجتهاد بزٌادة فً المسعى 
ٕ

) . 

جئ  حئ   مئ  ژ الثالث : أن ولً األمر وؼٌره عند اختبلؾ الفتوى ٌؤخذ بما علٌه الدلٌل لقوله تعالى : 

ولٌس مخٌرا أن ٌؤخذ بما شاء وهللا أمرنا بالسعً بٌن الصفا  9٘النساء:  ژىئ  يئ  جب       حب  خب  

) ً صلى هللا علٌه وسلم سعى بٌنهما وقال : خذوا عنً منا سككموالمروة المشاهدٌن البارزٌن والنب
ٖ

)  . 

 : وهوجأجٌب عن الوجه األول من و

إن كان المراد باإلجماع إجماع المسلمٌن على أن السعً ٌكون بٌن الصفا والمروة فلٌس هذا محل  ـأ 

النزاع حتى ٌحتج به ، وإن كان المراد باإلجماع أن العلماء حصروا ما بٌن الصفا والمروة بؤمتار معٌنة 

اتها فها هً كتب ثبفهذه مجرد دعوى ٌعجز مدعٌها عن إ وقرروا أن تلك األمتار هً كل عرض المسعى

 . المسلمٌن فً التارٌخ والتفسٌر والفقه وؼٌرها بٌن ٌدي الناس أٌن قالوا ذلك ?  ٌوضحه الوجه الثانً

أن علماء المسلمٌن قد صرحوا بؤنه ال ٌوجد دلٌل على تحدٌد أذرع معٌنة لكل عرض المسعى وأن  ـب 

س ٌسعون فٌه آنذاك كما سبق نقل كبلمهم فً ما ذكر فعلى سبٌل التقرٌب وأنه تحدٌد للمكان الذي كان النا

ذلك ولو سلمنا جدال أن من العلماء من ادعى أن عرض المسعى محصور بذلك المقدار فقول من قال من 

العلماء المشار آنفا إلى أقوالهم ٌخرج المسؤلة من مسابل اإلجماع إلى ساحات الخبلؾ والنزاع كٌؾ ولٌس 

 !! .?هناك من ادعى الحصر 

 سلمنا جدال بوجود ذلك اإلجماع فما جواب من وسع المسعى التوسعة السعودٌة األولى ?  لو ـج 

المسعى القدٌم كله أو )كلمة محذوفة(دخال الدور فٌه وجعل ت توسعة المهدي العباسً للمسعى وإوهل كان

بعضه داخل المسجد الحرام هل كان ذلك قبل اإلجماع المزعوم أم بعده ? فإن كان بعده فكٌؾ ساغ للعلماء 

 السكوت حٌث لم ٌحفظ عنهم حرؾ واحد فً اإلنكار فٌما أعلم ? 

عهد الملك وإن استقر اإلجماع بعد توسعة المهدي وبناء الجدران والعقود فكٌؾ ساغ لمن جاء بعدهم فً 

 سعود والشٌخ العبلمة محمد بن إبراهٌم رحمهم هللا توسعة المسعى بالقدر المذكور سابقا ?

وهذا ما ال ، وعدم صحة السعً فٌها لمخالفتها لئلجماع المزعوم ، ببطبلن تلك التوسعة : فإما أن ٌقال 

نعلم قاببل به ، وإما أن ٌقال : إن تلك التوسعة لم تخرج عما أجمع علٌه العلماء وعمل به المسلمون قرنا 

                                                           

 . 37وٍّخ ؽك فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ص (1

 . 3، ٚفزٕخ اٌزٍٛؼخ فٟ اٌَّؼٝ ٚاٌوك ػٍٝ شجٙبد اٌّغ١ي٠ٓ ٌٙب ٌٍؼالِخ اٌفٛىاْ ص  ٢( وٍّخ أفوٜ فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ٌٍؼالِخ اٌؼجبك ص  ٢

 اٌش١ـ اٌؼج١ىبْ .( هك اٌؼالِخ اٌفٛىاْ ػٍٝ  3
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ألن تلك الزٌادة قد تجاوزت ما قرره ؛ ؼٌر مسلم وال مقبول  اوهذ، بعد قرن وتوارثوه كابرا عن كابر 

 جمٌع المإرخٌن .

ٌة ما هنالك هو تحدٌد للعرض الذي كان الناس ٌسعون فٌه فً لٌس ثمة إجماع سابق وؼاإال إنه ولم ٌبق 

وقد قامت البٌنات على أنه ال ٌزال فً العرض بقٌة مسوؼة للزٌادة والتوسٌع فتلك بعٌنها ، ؼابر القرون 

واالجتهاد الذي ، ومٌدان من مٌادٌن النزال العلمً ، حجة من أجاز الزٌادة الثانٌة التً هً محل النزاع 

وحسن مآب ، وفٌه للمسلمٌن راحة وسبلمة ، األمر أن ٌؤخذ بقول من رأى قوله أقرب للصواب حمل ولً 

 سٌما والخبلؾ بٌن كبار أهل العلم فً ذلك خصوصا أعضاء هٌبة كبار العلماء فً المملكة وؼٌرهم . ال ،

ثة التً دذه الحاعضو هٌبة كبار العلماء فً المملكة أن هسلٌمان بن منٌع  عبدهللا بن وقد بٌن العبلمة 

بل لها سابقة ، ٌختار فٌها ولً األمر فً المملكة أحد أقوال المختلفٌن فً مسؤلة اجتهادٌة لٌست ٌتٌمة 

 : ٖ -ٕحٌث قال فً رسالته التً بعنوان : مرجحات توسعة المسعى ص 

ء فً جلسة فقد طلب خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك عبد هللا حفظه هللا انعقاد مجلس هٌبة كبار العلما

استثنابٌة فً مكة المكرمة، وعرض علٌهم عن طرٌق سمو األمٌر متعب بن عبد العزٌز حفظه هللا مسؤلة 

والتؤمل من المجلس قرر المجلس باألكثرٌة عدم الموافقة ، توسعة المسعى لبلضطرار لذلك، وبعد النظر  

 ًماء الببلد فً وقته، وقد خالؾ فعلعلى ذلك، حٌث إن المسعى الحالً قد صدر بتحدٌده قرار من أكابر 

وقرروا الموافقة على التوسعة بحجة أن التوسعة ٌجب أال تخرج عن أن ، عضاء المجلس ذلك بعض أ

السعً فً  تكون بٌن الصفا والمروة، والتوسعة المطلوبة لم تخرج عن أن تكون بٌن الصفا والمروة، وأن

الصفا والمروة، وحٌث إن المسؤلة محل خبلؾ بٌن أعضاء هٌبة كبار العلماء  بٌن هذه الزٌادة هو سعً 

بعضهم ٌقول بعدم جواز التوسعة وبعضهم ٌقول بالجواز فقد اتجه لولً األمر األخذ برأي الفرٌق القابل 

بجواز التوسعة، ولكنه حفظه هللا أحب االحتٌاط لبراءة الذمة، واستكمال مبررات القرار من جبللته 

لتوسعة، فطلب البحث عمن ٌشهد على وضع جبلً الصفا والمروة قبل تؽٌرهما بالتوسعة القابمة، فتقدم با

وصدر بشهادة سبعة منهم صك ، مجموعة شهود من كبار السن أصؽرهم قد تجاوز عمره سبعٌن عاماً 

عن وضعه  ن الصفا ٌمتد شرقاً ٌشهدون بمشاهدتهم أنهم لمحكمة العامة بمكة المكرمة على أشرعً من ا

ن المروة مثل ذلك، وأنهم ٌعرفون ارتفاعاً واتصاالً وامتداداً، وأ الحالً بؤكثر من التوسعة المقترحة

وٌشهدون أن امتدادهما شرقاً كان مقارباً باالرتفاع ارتفاع الصفا والمروة، وفً المحكمة اآلن إجراءات 

 بإثبات شهادة ثبلثة عشر شاهداً ٌشهدون بمثل ذلك.

ظر من جبللته حفظه هللا فً وجهة نظر المخالفٌن والمإٌدٌن فً حكم التوسعة من أعضاء هٌبة وبعد الن

كبار العلماء، وبعد االطبلع على شهادة الشهود بامتداد جبلً الصفا والمروة شرقاً إلى أكثر من التوسعة 

 المطلوبة ، وأنه امتداد قابم مقارب فً ارتفاعه ارتفاع جبٌلً الصفا والمروة.

ن الزٌادة المقترحة توسعة للمسعى ال تخرج عن كونها بٌن الصفا والمروة، ولٌس هناك نص إٌث وح

شرعً من كتاب هللا تعالى وال من سنة رسوله محمد صلى هللا علٌه وسلم ٌحصر عرض المسعى فً 

ذ ذلك بعد أن مر بتنفٌحفظه هللا القول بجواز التوسعة وأعرضه الحالً، فقد اختار ولً المر الملك عبد هللا 

 بذل جهده فً التحري والتثبت، نسؤل هللا تعالى أن ٌدٌم توفٌقه وٌؤخذ بناصٌته إلى ما ٌحبه هللا وٌرضاه.

ولجبللته حفظه هلل سابقة من الملك فهد رحمه هللا فقد صدر من مجلس هٌبة كبار العلماء قرار فً مسؤلة 

ضً أن ٌحكم فً دعوى المحاربة باإلثبات أو ٌقضً القرار أن على القا –وذلك باألكثرٌة  –الحرابة 
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چ   ژ  عدمه، وفً حال حكمه بثبوت دعوى الحرابة ٌحكم بما ٌراه من النص االختٌاري فً آٌة الحرابة

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

 ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ

 إلى آخر اآلٌة.  ٖٖالمابدة: 

وقال بعض أعضاء الهٌبة وهم أقلٌة ومنهم سماحة الشٌخ صالح اللحٌدان ٌجب على القاضً أن ٌقتصر 

حكمه على ثبوت إثبات الحرابة من عدمه، وفً حال اإلثبات ٌكل القاضً أمر الحكم بالعقوبة لولً األمر 

عد رفع القرار لولً األمر الملك فهد لٌختار من العقوبات المنصوص علٌها إلى الحرابة ما ٌختاره، وب

 رحمه هللا اختار الثانً رأى األخذ برأي األقلٌة وأمر باعتماده وتبلٌؽه المحاكم لؤلخذ به.

فهذه سابقة لولً األمر فً اختٌاره ما ٌراه من أقوال مجلس هٌبة كبار العلماء فً حال اختبلفهم، وال 

ا ٌختار من أقوالهم ما ٌراه محققاً للمصلحة متفقاً مع المقاصد ٌلزم أن ٌكون ما ٌختاره رأي األكثرٌة، وإنم

 الشرعٌة، ؼٌر مخالؾ لنص صرٌح من كتاب هللا أو سنة نبٌه .اهـ

 :٘وقال ص 

وحٌث اختار ولً األمر القول بجواز التوسعة وقد قال بهذا القول بعض أعضاء هٌبة كبار العلماء، وولً 

فقٌهة أن حكم الحاكم ٌرفع الخبلؾ فً قضٌة من قضاٌا مسابل الخبلؾ األمر هو الحاكم العام، والقاعدة ال

إذا حكم فٌها بؤحد أقوال أهل العلم بما ال ٌخالؾ نصاً صرٌحاً من كتاب هللا أو من سنة نبٌه صلى هللا علٌه 

وسلم، أو بما انعقد علٌه إجماع األمة، وال شك أن التوسعة محققة للمصلحة فً خدمة ضٌوؾ الرحمن، 

 األخذ بها دفع لؤلضرار المحتمل وقوعها علٌهم. اهـ وفً

أن المقرر عند أهل العلم عدم اعتبار قاعدة ) حكم الحاكم ٌرفع الخبلؾ ( إذا كان فً المسؤلة نص  ـد 

فصح  صرٌح من كتاب أو سنة أو كان فٌها إجماع وكل ذلك لٌس موجودا فً المسؤلة المختلؾ فٌها هنا

 هلل . والحمد االحتجاج بالقاعدة

وأجٌب عن الوجه الثانً من المناقشة وهو أن أماكن العبادة لٌست محبل لبلجتهاد بل الواجب فٌها التقٌد 

 ون خارجة عما بٌن الصفا والمروة :باألدلة الشرعٌة فبل مجال لبلجتهاد بزٌادة فً المسعى تك

محبل لبلجتهاد بل الواجب  بؤن المجٌزٌن ٌسلمون بذلك من حٌث كونها قاعدة ) أن أماكن العبادة لٌست

أن الزٌادة الجدٌدة  ونرٌنهم مون بتنزٌلها على محل النزاع إذ إفٌها التقٌد باألدلة الشرعٌة ( لكنهم ال ٌسل

 فً عرض المسعى ال زالت فٌما بٌن الصفا والمروة لم تخرج عنها وعندهم فً ذلك من األدلة ما عندهم .

و قولهم : أن ولً األمر وؼٌره عند اختبلؾ الفتوى ٌؤخذ بما وأجٌب عن الوجه الثالث من المناقشة وه

علٌه الدلٌل لقوله تعالى : ) فإن تنازعتم فً شًء فردوه إلى هللا والرسول ( ولٌس مخٌرا أن ٌؤخذ بما شاء 

وهللا أمرنا بالسعً بٌن الصفا والمروة المشاهدٌن البارزٌن والنبً صلى هللا علٌه وسلم سعى بٌنهما وقال : 

 ( : خذوا عنً منا سككم)

 من وجوه :
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أن المسؤلة لٌس فٌها نص صرٌح من الكتاب أو السنة ولٌس فٌها إجماع إذ لو كان األمر كذلك لوجب  أ ـ 

وإنما النزاع فً التوسعة الجدٌدة ، ولٌس ألحد كبلم بعد حكم هللا ورسوله ، المصٌر إلٌه ولتعٌن األخذ به 

 ?لمؤمور بالسعً بٌنهما أم خارجة عن ذلك هل هً واقعة  فٌما بٌن الجبلٌن ا

وهذا هو محل النزاع الذي ٌطالب كل أحد من المتنازعٌن أن ٌبرز ما لدٌه من الحجج والبراهٌن إلثبات 

 دعواه .

بما أن لدى كل طرؾ من المتنازعٌن من الحجج ما ٌدعً به صحة ما ذهب إلٌه والطرفان من أهل ـ ب 

أنٌط بعاتقه  لما ولً األمر أحد القولٌن اختٌار مصلحة ولٌس اختٌار تشهً العلم المعروفٌن به فقد اختار

من المسإولٌة العظٌمة فً خدمة الحرمٌن الشرٌفٌن عمارة وتطهٌرا وتهٌبة فً حدود ما أذن به الشرع 

وخدمة قاصدي بٌت هللا الحرام من الحجاج والمعتمرٌن والحرص على سبلمتهم ودفع الضرر عنهم وقد 

لسان كل عبد وقلبه وهو وهللا عند   )هنا حذؾ(  رأى أن قول من ٌجٌز التوسعة ٌحقق هذا الؽرض

 المطلع على نٌته وكسبه .

وأما القول بؤن هللا أمرنا بالسعً بٌن الصفا والمروة وأن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سعى بٌنهما  ـج 

وقال )لتؤخذوا عنً مناسككم ( فهذا مما ال ٌنازع فٌه من أجاز تلك التوسعة فهم ٌدعون أنها فً حدود ما 

 تخرج عنه .أمر هللا به لم 

قولهم : الصفا والمروة البارزٌن المشاهدٌن ، فٌقال لم ٌبق الٌوم مما ٌشاهد وٌبرز إال ما ابقته التوسعة  ـد 

السعودٌة األولى وما تبعها إال صخور فً أصلهما والعمدة على ما دونه المإرخون وشهد به الشاهدون 

 ودونه أبمة اللؽة العارفون . 

:أن األعداد الؽفٌرة التً حجت مع النبً علٌه الصالة  المجوزٌن للتوسعةالدلٌل التاسع من أدلة 

والسالم والتً تبلػ اآلالؾ , وأكثرهم سعى معه ٌوم النحر , وبعضهم على دوابهم ال ٌتصور أنهم 

ٌتمكنون من ذلك فً مثل هذا المكان الضٌق مما ٌدل على أن عرض المسعى أوسع بكثٌر مما هو علٌه 

 : اآلن 

 من ثالثة وجوه : ونوقش

صلى هللا علٌه وسلم األول : بؤنهم لم ٌسعوا فً وقت واحد بدلٌل األسبلة التً وردت على رسول هللا 

وما سبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  (١ٕ٘ٙ)ومنها )سعٌت قبل أن أطوؾ ( كما عند أبً داود برقم 

  ( .ٖٙٓٔ)ومسلم برقم  (١ٖ)بخاري برقم ٌوم النحر عن شًء قدم وال أخر إال قال : ال حرج كما فً ال

لدفع من الثانً : أن الضعفة والنساء ومن فً حكمهم قد رخص لهم النبً صلى هللا علٌه وسلم فً ا

 قد طافوا وسعوا قبل ؼٌرهم .  نفٌكونومزدلفة آخر اللٌل 

والضعٌؾ وال الثالث : أن الطرٌق طوٌلة بٌن المزدلفة ومكة ومنهم الماشً ومنهم الراكب والقوي 

جمٌعا للطواؾ والسعً فً وقت واحد وٌإٌد ذلك  اٌذهبونى ثم ٌنحروا ثم ٌحلقوا ثم ٌتصور أن ٌصلوا م

 أسبلتهم للنبً صلى هللا علٌه وسلم عن تقدٌم بعض أعمال ٌوم النحر على بعض .
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ا حرٌصٌن بؤن الذٌن حجوا مع النبً صلى هللا علٌه وسلم ذلك العام عشرون ومبة ألؾ وكانو: وأجٌب 

لم ٌكن منهم إال عشرة آالؾ ممن سعى سلم والتؤسً بؤقواله وأفعاله ولو على تتبع النبً صلى هللا علٌه و

 معه ذلك الوقت لكان عددهم كبٌرا وما علم أنهم شكوا زحاما وذلك ٌدل على سعة المكان .

تب التارٌخ وقد هدم بؤن المبانً كانت شارعة على المسعى من جهة الشرق والؽرب كما فً ك ونوقش :

 المهدي العباسً منها ما هدم فبل ٌسلم بؤن المسعى كان عرٌضا .

وأجٌب : بؤن ذلك قد ٌكون حدث بتلك الكثافة بعد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ومع ذلك فقد كان 

المهدي  المكان كافٌا لهم إذ ال ٌعلم أنهم شكوا زحاما فً عهد القرون المفضلة وما قاربه حتى إن توسعة

 العباسً لم تكن ألجل تزاحم الناس فً المسعى وضٌقه بهم ولكن ألجل توسعة المسجد الحرام .

بقاء المسعى على حاله ٌوقع الحجاج والمعتمرٌن فً : أن إ الدلٌل العاشر من أدلة المجوزٌن للتوسعة

الضرر ٌزال والمشقة أن : ومن قواعد الشرٌعة , مشقة الزحام الشدٌدة التً تعرض حٌاتهم للخطر 

  تجلب التٌسٌر

 فقال :  ٖٗوقد ناقش الدكتور جابر الحوسنً فً كتابه المباحث المفٌدة ص 

 :  -أي من شبهات مجوزي التوسعة على حد قوله  -والثانٌة 

أن إبقاء المسعى على حاله ٌوقع الحجاج والمعتمرٌن فً مشقة الزحام الشدٌد وٌتعٌن لذلك أن ٌوسع 

 م ورفقا بهم. اهـتسهٌبل علٌه

 أقول وباهلل أتأٌد وبه أستعٌن :

قد قالوا ذلك فكان ماذا ? فالزحام الشدٌد حاصل والمشقة العظٌمة بسببه واقعة وعند المجوزٌن حجج  

نسكهم  نوالمعتمرلك المشقة وٌإدي الحجاج وكافٌة فً أن عرض المسعى ال تزال فٌه بقٌة تندفع بها ت

 .  براحة وخشوع وأمن وطمؤنٌنة

 :  -على حد قوله  –ثم قال مفندا لتلك الشبهة 

فهً أٌضا زابفة ألن مشقة االزدحام فً المشاعر مشقة ال ٌنفك عنها الحج وقد : و أما الشبهة الثانٌة  

قرره الشارع علٌها ولم ٌخل أمر الحج فً أي عصر من العصور من االزدحام فً المشاعر وإن كان 

وقد نص العلماء على أن المشقة التً قررت معها العبادة ، حجم ذلك االزدحام ٌختلؾ من حٌن إلى آخر 

: هـ( فً الفرق الرابع عشر  ١ٗٙال تنفك عنها ال توجب تخفٌفا فً تلك العبادة قال القرافً) ت لكونها 

 :بٌن قاعدتً المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التً ال تسقطها : " وتحرٌر الفرق بٌنهما أن المشاق قسمان 

نهار الطوٌل والمخاطرة أحدهما : قسم ال تنفك عنه العبادة كالوضوء والؽسل فً البرد والصوم فً ال

 .بالنفس فً الجهاد ونحو ذلك ، فهذا القسم ال ٌوجب تحفٌفا فً العبادة ألنه قرر معها " 

هـ( : "المشاق ضربان : أحدهما مشقة ال تنفك العبادة عنها كمشقة ٓٙٙالسبلم )ت وقال العز بن عبد

سٌما صبلة الفجر ، و  البرد، و الالوضوء والؽسل فً شدة السبرات ، وكمشقة إقامة الصبلة فً الحر و 

كمشقة الصوم فً شدة الحر وطول النهار ، وكمشقة الحج التً ال انفكاك عنها ؼالبا ، وكمشقة االجتهاد 

فً طلب العلم والرحلة فٌه ، وكذلك المشقة فً رجم الزناة ، وإقامة الحدود على الجناة ، و ال سٌما فً 

، فإن فً ذلك مشقة عظٌمة على مقٌم هذه العقوبات بما ٌجده من  حق اآلباء واألمهات والبنٌن والبنات
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الرقة والمرحمة بها للسراق والزناة والجناة من األجانب واألقارب من البنٌن والبنات ، ولمثل هذا قال 

  . ٕالنور:  چٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ      چ  تعالى :

وقال علٌه الصبلة والسبلم : " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ٌدها " ، وهو صلى هللا علٌه وسلم 

أولى بتحمل المشاق من ؼٌره ؛ ألن هللا سبحانه وتعالى وصفه فً كتابه العزٌز بؤنه رإوؾ رحٌم ، فهذه 

ألنها لو أثرت لفاتت مصالح  المشاق كلها ال أثر لها فً إسقاط العبادات والطاعات ، و ال فً تخفٌفها ؛

العبادات والطاعات فً جمٌع األوقات ، أو فً ؼالب األوقات ، ولفات ما رتب علٌها من المثوبات 

 الباقٌات ما دامت األرض والسماوات" .

هـ( : "وهذه فوابد ٌختم بها الكبلم على هذه القاعدة ، األولى : فً ضبط المشاق 9ٔٔوقال السٌوطً )ت

خفٌؾ ، المشاق على قسمٌن : مشقة ال تنفك عن العبادة ؼالبا كمشقة البرد فً الوضوء المقتضٌة للت

والؽسل ، ومشقة الصوم فً شدة الحر وطول النهار ، ومشقة السفر التً ال انفكاك للحج والجهاد عنها ، 

وقات ، ومن ومشقة ألم الحدود ورجم الزناة ، وقتل البؽاة ، فبل أثر لهذه فً إسقاط العبادات فً كل األ

استثنى من ذلك جواز التٌمم للخوؾ من شدة البرد لم ٌصب ؛ ألن المراد أن ٌخاؾ من شدة البرد حصول 

مرض من األمراض التً تبٌح التٌمم ، وهذا أمر ٌنفك عنه االؼتسال فً الؽالب ، أما ألم البرد الذي ال 

 ٌبٌح به االنتقال إلى التٌمم .." .ٌخاؾ معه المرض المذكور فبل ٌبٌح التٌمم بحال ، وهو الذي ال 

هـ ( :" المشاق على قسمٌن : مشقة ال تنفك عنها العبادة ، كمشقة البرد فً 97ٓوقال ابن نجٌم )ت

الوضوء والؽسل ، ومشقة الصوم فً شدة الحر وطول النهار ، ومشقة السفر التً ال انفكاك للحج 

وقتل البؽاة ، فبل أثر فً إسقاط العبادات فً  حرؾ()حذؾ ا ، ومشقة ألم الحد ورجم الزناة والجهاد عنه

 . ٓٗ -9ٖكل األوقات.." اهـ ص 

 فأقول وباهلل التوفٌق وال حول وال قوة إال باهلل :

 . فة بل حقٌقة ماثلة ، ونازلة واقعةة زابهأوال : لٌس ما قرره المجٌزون شب

 ان بمكة أمٌنا لمكتبة الحرم : كأن هـ( رحمه هللا ٌوم ١ٖٙٔوقد قال العبلمة المحقق المعلمً )ت

وقد أصبح السعً بحٌث ٌضٌق بالناس فً أٌام المواسم وٌشق علٌهم ، وال سٌما على النساء والضعفاء 

كثرة سنة بعد سنة . اهـ  مجموع ـ إن شاء هللا ـ والمرضى ، بل ٌلقى منه األقوٌاء شدة وسٌزداد الحجاج 

 (.  9١ٗ/7ٔرسابل المعلمً )

ً زمنه مع أن أعداد الحجاج والمعتمرٌن فً زمنه أقل بكثٌر من أعداد الحجاج الٌوم حٌث فإذا كان هذا ف

بلػ عددهم المبلٌٌن وأعدادهم مرشحة للزٌادة كل عام وفٌهم الكبٌر والضعٌؾ والمرٌض والصؽٌر 

هل والمسعى الموجود ال ٌستوعب تلك األعداد فالمشقة العظٌمة والزحام الشدٌد حاصل مشاهد بالعٌان ف

ٌعقل أن ٌنتظر من والهم هللا القٌام على شإون الحرمٌن حتى تموت أعداد كبٌرة من الحجاج فً تلك 

األماكن بسبب الزحام وٌستؽل الحاقدون على السنة وأهلها الفرصة لشن حمبلت إعبلمٌة ال هوادة فٌها 

 وٌجدون السماعٌن لهم لوجود ما ٌبرر الكبلم عندهم .
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زحام الكبٌر والمشقة العظٌمة التً تلحق الحجاج األقوٌاء األصحاء بسببه فضبل ثانٌا : صور الدكتور ال

عن الكبار والضعفاء والمرضى والنساء أنها مشقة ال ٌنفك عنها الحج وأن الزحام هذه األعوام كالزحام 

 . ولٌس األمر كذلك بل المشقة فً هذا الزمان أشد وأعظم  زمانفً ؼابر األ

للضعفة وكبار السن فً ترك واجب المبٌت بمزدلفة لدفع المشقة علٌهم فً الدفع رخص الشرع  : لثاثا

ورخص لهم أن  والسقاة فً ترك واجب المبٌت بمنى بعد الفجر فً زحمة الناس ، ورخص للرعاة

ٌجمعوا رمً جمرات الحادي عشر والثانً عشر فً أحدهما لدفع المشقة التً تلحقهم بترك ما وكل إلٌهم 

ألجل المبٌت بمنى ، ورخص هللا لمن كان مرٌضا أو به أذى من رأسه أن ٌحلق وٌفدي كما القٌام به 

لكعب بن عجرة فً حلق رأسه لدفع مشقة القمل الذي كان فٌه صلى هللا علٌه وسلم رخص رسول هللا 

 . وٌخٌر بٌن أن ٌنسك نسٌكة أو ٌصوم ثبلثة أٌام أو ٌطعم ستة مساكٌن لكل مسكٌن نصؾ صاع

 ( :ٕٓٔ/ ٔبلمة القرافً رحمه هللا فً كتابه الفروق )قال الع 

ٌجب على الفقٌه أن ٌفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعٌنة فٌحققه بنص أو إجماع أو استدالل ثم ما 

ورد علٌه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى منها جعله مسقطا وإن كان أدنى منها لم ٌجعله 

القمل فً الحج مبٌح للحلق بالحدٌث الوارد عن كعب بن عجرة فؤي مرض آذى مثله مسقطا مثاله التؤذي ب

 أو أعلى منه أباح وإال فبل . اهـ

وال شك أن ما ٌحصل من مشقة عامة على الحجاج والمعتمرٌن بسبب الزحام الشدٌد فً المسعى لعدم 

زال فً حدود المؤذون به شرعا من ٌ استٌعابه أعدادهم الؽفٌرة أولى بالتخفٌؾ فً أمر ٌرى مجٌزوه أنه ال

 وهللا المستعان .. وقوع السعً بٌن جبلً الصفا والمروة 

: قرر الدكتور أن المشقة والزحام الحاصل اآلن من المشقة التً ال تنفك عنها العبادة التً ال توجب  رابعا

من  القسم اآلخر هوٌنطبق علٌه كبلم العلماء  الذي  بٌنما الواقعتخفٌفا ونزل كبلم العلماء السابق على ذلك 

الذي لم ٌورده الدكتور من كبلمهم ، وها أنا ذا أورد كبلمهم على القسم اآلخر الذي ٌنطبق على  المشقة 

 : وٌتنزل علٌه واقعنا

هـ( فً قواعد األحكام فً مصالح األنام ٓٙٙقال سلطان العلماء العز بن عبد السبلم )ت)حرؾ محذوؾ(

(ٕ /9- ٔٓ: ) 

المشاق ضربان: أحدهما مشقة ال تنفك العبادة عنها كمشقة الوضوء والؽسل فً شدة السبرات وكمشقة 

إقامة الصبلة فً الحر والبرد، وال سٌما صبلة الفجر، وكمشقة الصوم فً شدة الحر وطول النهار، 

حلة فٌه، وكذلك المشقة فً وكمشقة الحج التً ال انفكاك عنها ؼالبا، وكمشقة االجتهاد فً طلب العلم والر

رجم الزناة، وإقامة الحدود على الجناة، وال سٌما فً حق اآلباء واألمهات والبنٌن والبنات، فإن فً ذلك 

مشقة عظٌمة على مقٌم هذه العقوبات بما ٌجده من الرقة والمرحمة بها للسراق والزناة والجناة من 

 .ٕالنور:  ژٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ژ : -تعالى  -ال األجانب واألقارب البنٌن والبنات، ولمثل هذا ق

سرقت لقطعت  -صلى هللا علٌه وسلم  -لو أن فاطمة بنت محمد : »-علٌه الصبلة والسبلم  -وقال   

 -سبحانه وتعالى  -أولى بتحمل هذه المشاق من ؼٌره؛ ألن هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -، وهو « ٌدها

ً إسقاط العبادات وصفه فً كتابه العزٌز بؤنه بالمإمنٌن رءوؾ رحٌم، فهذه المشاق كلها ال أثر لها ف
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العبادات والطاعات فً جمٌع األوقات أو فً  والطاعات وال فً تخفٌفها؛ ألنها لو أثرت لفاتت مصالح

 ؼالب األوقات، ولفات ما رتب علٌها من المثوبات الباقٌات ما دامت األرض والسموات.

 : الضرب الثانً: مشقة تنفك عنها العبادات ؼالبا، وهً أنواع

مشقة عظٌمة فادحة كمشقة الخوؾ على النفوس واألطراؾ ومنافع األطراؾ فهذه مشقة  :النوع األول 

موجبة للتخفٌؾ والترخٌص؛ ألن حفظ المهج واألطراؾ إلقامة مصالح الدارٌن أولى من تعرٌضها 

 للفوات فً عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها.

إلٌه  فتةل الاع أو سوء مزاج خفٌؾ، فهذا مشقة خفٌفة كؤدنى وجع فً إصبع أو أدنى صد: النوع الثانً 

 وال تعرٌج علٌه؛ ألن تحصٌل مصالح العبادة أولى من دفع مثل هذه المشقة التً ال ٌإبه لها.

مشاق واقعة بٌن هاتٌن المشقتٌن مختلفة فً الخفة والشدة فما دنا منها من المشقة العلٌا : النوع الثالث 

قة الدنٌا لم ٌوجب التخفٌؾ إال عند أهل الظاهر، كالحمى الخفٌفة أوجب التخفٌؾ، وما دنا منها من المش

من ٌلحقه بالعلٌا، ومنهم من ٌلحقه منهم  ،بٌن هاتٌن الرتبتٌن مختلؾ فٌه ووجع الضرس الٌسٌر وما وقع

بالدنٌا، فكلما قارب العلٌا كان أولى بالتخفٌؾ، وكلما قارب الدنٌا كان أولى بعدم التخفٌؾ، وقد توسط 

بٌن الرتبتٌن بحٌث ال تدنو من أحدهما فقد ٌتوقؾ فٌها، وقد ٌرجح بعضها بؤمر خارج عنها، وذلك مشاق 

كابتبلع الدقٌق فً الصوم، وابتبلع ؼبار الطرٌق، وؼربلة الدقٌق ال أثر له لشدة مشقة التحرز منها وال 

 اهـ. ٌعفى عما عداها مما تخؾ المشقة فً االحتراز عنه 

 ( :9ٔٔ -١ٔٔ/ ٔ) كتابه الفروق فًهـ( رحمه هللا ١ٗٙوقال العبلمة القرافً)ت 

وتحرٌر الفرق : بٌن قاعدتً المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التً ال تسقطها( : )الفرق الرابع عشر  

 بٌنهما أن المشاق قسمان: 

ال تنفك عنه العبادة كالوضوء والؽسل فً البرد والصوم فً النهار الطوٌل والمخاطرة بالنفس : أحدهما 

 .فً الجهاد ونحو ذلك فهذا القسم ال ٌوجب تخفٌفا فً العبادة ألنه قرر معها 

 المشاق التً تنفك العبادة عنها وهً ثبلثة أنواع: : وثانٌهما 

واألعضاء والمنافع فٌوجب التخفٌؾ ألن حفظ هذه األمور  كالخوؾ على النفوس: نوع فً الرتبة العلٌا 

 .هو سبب مصالح الدنٌا واآلخرة فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة 

كؤدنى وجع فً أصبع فتحصٌل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرؾ : ونوع فً المرتبة الدنٌا 

 .العبادة وخفة هذه المشقة 

مشقة بٌن هذٌن النوعٌن فما قرب من العلٌا أوجب التخفٌؾ وما قرب من الدنٌا لم ٌوجبه : الثالث  النوع

وما توسط ٌختلؾ فٌه لتجاذب الطرفٌن له فعلى تحرٌر هاتٌن القاعدتٌن تتخرج الفتاوى فً مشاق 

 العبادات.

 :فائدة 

قال بعض العلماء: تختلؾ المشاق باختبلؾ رتب العبادات فما كان فً نظر الشرع أهم ٌشترط فً 

إسقاطه أشد المشاق أو أعمها فإن العموم بكثرته ٌقوم مقام العظم كما ٌسقط التطهر من الخبث فً الصبلة 
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فٌها بالتٌمم لكثرة التً هً أهم العبادات بسبب التكرار كثوب المرضع ودم البراؼٌث وكما سقط الوضوء 

عدم الماء والحاجة إلٌه أو العجز عن استعماله وما لم تعظم مرتبته فً نظر الشرع تإثر فٌه المشاق 

 الخفٌفة وتحرٌر هاتٌن القاعدتٌن ٌطرد فً الصبلة وؼٌرها من العبادات وأبواب الفقه . اهـ

اه والنظابر البن نجٌم ( واألشب ١ٓهـ )ص 9ٔٔاألشباه والنظابر للسٌوطً ت)حذؾ حرؾ(وانظر 

 (.7ٓ/ٔهـ )97ٓت

: فإن قٌل : ٌمكن تفادي مشقة الزحام بتوسعة المسعى رأسٌا من خبلل بناء أدوار علوٌة تستوعب  خامسا

أعداد الحجاج المتزاٌدة ونتخلص من مشقة الزحام أو نخففها إلى ما دون مراحل الحرج والضرر 

 ?والخطر 

من التوسعة الرأسٌة كما ال ٌمنعون من التوسعة األفقٌة العرضٌة ما أن المجٌزٌن ال ٌمنعون : فالجواب 

دام فً عرض المسعى بقٌة وقد ال تؽنً إحدى التوسعتٌن عن األخرى ألنه ٌشق على كبار السن 

والمرضى ومن معهم نساء وأطفال صعود األدوار العلوٌة بسهولة فً مواسم الزحام وإن وجدت سبللم 

طل والتوقؾ بسبب الزحام كما قد شاهدت ذلك بنفسً فً عدة أعوام مع العلم كهربابٌة فهً عرضة للتع

 .إن شاء هللا تعالىـ أن هناك من العلماء من ال ٌرى جواز السعً فً األدوار العلٌا أصبل كما سٌؤتً بٌانه 

برمته  إن هذا البحث حول هذه الفقرة التً سماها الدكتور شبهة ال ٌحتاج إلٌه: : ٌمكن أن ٌقال  سادسا

لها ولكن ألن المانعٌن ال ٌسلمون  متسعألنه ال ٌزال فً عرض المسعى بالنسبة لمن ٌرى جواز التوسعة 

 بذلك وهذا هو محل النزاع جرى الكبلم ولزم البٌان .

 وللبحث فً هذه المسؤلة وجاهة أكثر مع أصحاب القول الثالث الذٌن ٌقولون : 

ث ضاق بهم ٌوتزاٌدت أعداد الحجاج المرشحة للزٌادة كل عام بحلو تم استٌعاب جمٌع عرض المسعى 

ذرعا طول المسعى وعرضه وسماإه وأرضه فسماحة الشرع وٌسره وقواعده ومقاصده ال تمنع الزٌادة  

فً عرضه وإن خرج عن أرضه وٌكون للزٌادة حكم المزٌد وهللا تبارك وتعالى عالم الؽٌب والشهادة ال 

 وٌسرها ورفع عنهم المشقة العظٌمة والضرر الذي قد ٌعرض حٌن أدابها .ٌكلؾ خلقه بعبادة إال 

قول النبً صلى هللا علٌه وسلم لألنصار عند فتح  : الدلٌل الحادي عشر من أدلة المجوزٌن للتوسعة

 : مكة : )موعدكم الصفا (

ح، فجعل خالد بن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوم الفت 

الولٌد على المجنبة الٌمنى، وجعل الزبٌر على المجنبة الٌسرى، وجعل أبا عبٌدة على البٌاذقة، وبطن 

ٌا معشر األنصار، »، فدعوتهم، فجاءوا ٌهرولون، فقال: «ٌا أبا هرٌرة، ادع لً األنصار»الوادي، فقال: 

، وأخفى «قٌتموهم ؼدا أن تحصدوهم حصداانظروا، إذا ل»قالوا: نعم، قال: « هل ترون أوباش قرٌش?

، قال: فما أشرؾ ٌومبذ لهم أحد إال أناموه، قال: «موعدكم الصفا»بٌده ووضع ٌمٌنه على شماله، وقال: 

وصعد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الصفا، وجاءت األنصار فؤطافوا بالصفا . أخرجه مسلم برقم 

(ٔ7١ٓ. ) 

فا وقاعدته لو لم ٌكن عرٌضا أوسع من عشرٌن مترا ما وسع هذا العدد أن سفح الص ووجه الداللة منه :

 من ذلك الجٌش لٌطٌفوا بالنبً صلى هللا علٌه وسلم وٌجتمعوا إلٌه عند ذلك الموضع .
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 : : موضع دار األرقم بن أبً األرقم الدلٌل الثانً عشر من أدلة المجوزٌن للتوسعة

عن ٌحٌى بن عمران بن عثمان بن األرقم، قال: " إنً ألعلم الٌوم الذي وقع فً نفس أبً جعفر أنه 

ٌسعى بٌن الصفا والمروة فً حجة حجها ونحن على ظهر الدار، فٌمر تحتنا لو أشاء أن آخذ قلنسوته 

بن عبد هللا بن  نه لٌنظر إلٌنا من حٌن ٌهبط الوادي حتى ٌصعد إلى الصفا، فلما خرج محمدوإألخذتها، 

حسن بالمدٌنة، كان عبد هللا بن عثمان بن األرقم ممن باٌعه، ولم ٌخرج معه فتعلق علٌه أبو جعفر بذلك 

شهاب بن : فكتب إلى عامله بالمدٌنة أن ٌحبسه وٌطرحه فً الحدٌد، ثم بعث رجبل من أهل الكوفة ٌقال له 

ره، فدخل شهاب على عبد هللا بن عثمان الحبس عبد رب، وكتب معه إلى عامله بالمدٌنة أن ٌفعل ما ٌؤم

وهو شٌخ كبٌر ابن بضع وثمانٌن سنة، وقد ضجر فً الحدٌد والحبس، فقال: هل لك أن أخلصك مما أنت 

فٌه وتبٌعنً دار األرقم? فإن أمٌر المإمنٌن ٌرٌدها، وعسى إن بعته إٌاها أن أكلمه فٌك فٌعفو عنك، قال: 

ومعً فٌها شركاء إخوتً وؼٌرهم، فقال: إنما علٌك نفسك أعطنا حقك إنها صدقة ولكن حقً منها له 

وبربت فاشهد له، وكتب علٌه كتاب شراء على سبعة عشر ألؾ دٌنار، ثم تتبع إخوته ففتنهم كثرة المال 

فباعوه، فصارت ألبً جعفر ولمن أقطعها، ثم صٌرها المهدي للخٌزران أم موسى وهارون فبنتها 

والعدنً، ثم اشترى عامتها  طويشالموسى الهادي، ثم سكنها أصحاب  لجعفر بنوعرفت بها، ثم صارت 

( وابن سعد فً 7ٗ٘/ ٖأو أكثرها ؼسان بن عباد ولد جعفر بن موسى .  أخرجه الحاكم فً المستدرك )

 (.١ٕٓ/٘( وابن الجوزي فً المنتظم )ٕٕٗ/ٖالطبقات )

 ووجه الداللة من هذا األثر :

ألرقم كانت على شفا الطرؾ الشرقً من المسعى  على ٌمٌن النازل من الصفا أن دار األرقم بن أبً ا

لقوله : )لو أشاء أن آخذ قلنسوته ألخذتها( وموقع هذه الدار معروؾ قدٌما وحدٌثا لم ٌتؽٌر، وهو خارج 

جدار الصفا الشرقً ، وكان ٌقوم على موقعه قبل التوسعة السعودٌة دار الحدٌث ، وكان بٌنها إذ كانت 

موجودة وبٌن طرؾ الصفا الشرقً أكثر من عشرٌن مترا ، ثم مع األٌام تقدمت المنازل والبٌوت وحالت 

بٌن دار األرقم )دار الحدٌث ( وبٌن الصفا الذي كانت هً على طرفه أٌام أبً جعفر ، مما ٌدل على أن 

أرضه إذ ذاك ، عتدوا على السعً من الصفا ، فضٌقوا عرضه وا أصحاب البٌوت قد بنوها على موضع

ورفع األعبلم للدكتور المطرفً  7ٖٗ -ٖٙٗنظر النوازل فً الحج للدكتور الشعبلن ولم ٌمنعهم أحد . ا

 . 7ٔ -ٙٔص

 بؤن هذا األثر ضعٌؾ لضعؾ ٌحً بن عمران . ونوقش :

وهذا ما ٌحتاج إلٌه بقطع النظر ، بؤن كتب التارٌخ تكاد أن تكون مطبقة على ذكر تلك الدار  وأجٌب :

 عن قصة أبً جعفر المنصور وقلنسوته . 

 ونوقش من وجوه :

وقد ، األول : أن الحافظ ابن كثٌر ذكر فً البداٌة والنهاٌة أن هذه الدار مشهورة باسم دار الخٌزران 

 . هـ7ٖٔزٌدت فً المسجد الحرام سنة 

أن األرقم رضً هللا عنه من بنً مخزوم، وبٌوتهم ورباعهم كانت بناحٌة الصفا من جهة بابه،  الثانً :

وكان ٌطلق على )باب الصفا باب بنً مخزوم( ، وذلك لكونه فً رباعهم، وهذا الباب ٌقع بٌن المسجد 

ٌإٌد كبلم ابن  الحرام القدٌم وبٌن جبل الصفا، و هو فً الجهة الشمالٌة الؽربٌة من الصفا الحالً. وهذا

 كثٌر رحمه هللا. 
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الثالث: أن من المإرخٌن من ٌنقل أن دار األرقم )عند الصفا( ، ومنهم من ٌعبر بقوله )قرب الصفا( ، 

ومنهم من ٌقول )بجانب الصفا( ، و)إزاء الصفا( ، وقد ٌقولون أحٌاناً: )فً الصفا(، أو )بالصفا(، وهو 

 نادر فً كبلمهم  . 

ما قال: )دار الخٌزران عند باب الصفا، وهً دار األرقم  بتحدٌد دقٌق عند وقد حددها الفاسً 

 .المخزومً( 

ومحل باب الصفا فً القدٌم لٌس فً الجهة الشرقٌة من بناء المسعى من المسجد الحرام كما هو معلوم.  

 والباب المعروؾ القدٌم هو الذي أمامه أسطوانة الخلٌفة المهدي . 

علٌها بعض المتؤخرٌن أنها دار الحدٌث، ال  تواضع أن دار األرقم هً الدار التً الرابع: أن كل من ذكر

: نظر ا ٌوجد عنده دلٌل صحٌح بذلك، والنصوص وكبلم األبمة والقرابن تشٌر إلى بطبلن قولهم هذا.

 . ٙٙ -ٗٙحسن المسعى فً الرد على القول المحدث فً عرض المسعى ص 

: اإلجماع على جواز التوسعة عند الحاجة إلٌها  زٌن للتوسعةالدلٌل الثالث عشر من أدلة المجو

 : واتساع عرض الصفا والمروة لها

ووجهه أن المسعى حصل فٌه زٌادة فً عرضه زمن المهدي ولم ٌعلم أن العلماء أنكروا ذلك أو حكموا 

والفقهاء ببطبلن سعً من سعى فً تلك التوسعة ثم سعى الناس فً تلك التوسعة عدة قرون والمإرخون 

ر عن ٌوٌجٌزون الخروج الٌس، ما ؼٌر المهدي موضع السعً منه  ٌذرعون عرض ذلك المسعى بعد

عرضه دون الكثٌر بل ٌبطلون سعً من فعل ذلك ثم حصلت التوسعة للمسعى فً عهد الملك سعود رحمه 

، بطلب منه وقرار وفتوى من الشٌخ محمد بن إبراهٌم آل الشٌخ بعد تكلٌؾ لجنة للنظر فً ذلك هللا 

وواسعة إلى عرض المسعى لم تكن داخلة فٌه سابقا وأخذت حكم ، والتحري وتم إضافة مساحات جدٌدة 

دعاهم المسعى بعد إدخالها فٌه وأجمع العلماء على صحة سعً الناس فٌها مع أن من العلماء الذٌن 

العبلمة محمد بن إبراهٌم للبحث فً توسعة المسعى من كان ٌرى حتى فً ذلك الوقت أنه ال ٌحد عرضه 

بل ما كان بٌن الصفا والمروة فإنه داخل فً المسعى كما هو ظاهر النصوص من الكتاب ، بؤذرع معٌنة 

ا نقل ذلك العبلمة السعدي والسنة وكما هو ظاهر فعل النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه ومن بعدهم كم

 . ١ٕ٘رحمه هللا وكان حاضرا لذلك المجلس كما فً األجوبة النافعة عن المسابل الواقعة ص 

الرحمن المعلمً  وفً ذلك الزمن ومع معاصرة التوسعة وقرارات تلك اللجنة المشكلة كان الشٌخ عبد  

وسلم وأصحابه فً تحدٌد عرض  شًء عن النبً صلى هللا علٌه مجًءرحمه هللا ٌقول :   " وعدم 

المسعى ٌشعر بؤن تحدٌده ؼٌر مقصود شرعا وإال لكان لتعرضه لمزاحمة األبنٌة أولى بالتحدٌد من 

 ( .9١ٗ/7ٔهـ  مجموع رسابل المعلمً )أعرفات ومزدلفة ومنى وقد ورد فً تحدٌدها ما ورد" 

 : لبٌنٌة لعرض المسعىأدلة أصحاب القول الثالث المجوزٌن للزٌادة ولو خرجت عن حدود ا

 : الدلٌل األول : أنه لم ٌأت عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وال عن أصحابه بٌان لتحدٌد عرض المسعى

شًء عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه فً تحدٌد  وعدم مجًء قال العبلمة المعلمً رحمه هللا :

لتعرضه لمزاحمة األبنٌة أولى بالتحدٌد  عرض المسعى ٌشعر بؤن تحدٌده ؼٌر مقصود شرعا وإال لكان

 ( .9١ٗ/7ٔمن عرفات ومزدلفة ومنى وقد ورد فً تحدٌدها ما ورد . اهـ  مجموع رسابل المعلمً )
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وٌجاب بنحو ما أجٌب سابقا فبل داعً للتكرار ، بما نوقش به دلٌل أصحاب القول األول  وقد نوقش

 . واإلطالة

)الزٌادة لها حكم المزٌد ( فكما أن الزٌادة فً المسجد الحرام وؼٌره  الدلٌل الثانً : االستدالل بقاعدة 

 بل هً أولى ., لها حكم المزٌد فكذلك الزٌادة فً المسعى 

 قال العبلمة المعلمً رحمه هللا فً رسالته فً توسعة المسعى :

فً المطاؾ  واتفق أهل العلم على أن ما زٌد فً المسجد فصار منه ، صح الطواؾ فٌه ، وإذا صح هذا

وتها مع مشاركة االعتكاؾ والصبلة وؼٌر ذلك للطواؾ فً األحكام أنها تثبت تلك األحكام كلها للزٌادة ثب

 ( .ٓٓ٘- 99ٗ/7ٔهـ مجموع رسابل المعلمً )لؤلصل ، ففً المسعى أولى . أ

بؤنه " قٌاس ؼٌر صحٌح ألن المساجد ٌجوز توسٌعها والزٌادة فٌها لها حكم المزٌد ، أما  ونوقش :

)المسعى فهو مشعر ٌتقٌد فٌه بما كان بٌن الصفا والمروة وال تجوز الزٌادة علٌه "
ٔ

) .  

 وأجٌب من وجهٌن:

ادهما فً العلة أن إلحاق المسعى بالمسجد الحرام لٌس من باب قٌاس الفرع على األصل التح األول : 

 فٌكون قٌاسا وإنما ألحقنا المسعى بالمسجد الحرام ألن كبل منهما أصل فؤعطٌناه نفس الحكم.

 تزال داخل حدود ما بٌن الصفا والمروة وهذا هو محل النزاع والبحث . الثانً : أن التوسعة الجدٌدة ال

 :هللا بها لٌكفً الساعٌن الدلٌل الثالث : أن توسعة المسعى من تهٌئته للعبادة التً أمرنا 

 قال العبلمة المحقق عبدالرحمن المعلمً رحمه هللا  فً رسالته توسعة المسعى : 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ى  ائ   ائ ژ  واألصل فً هذا قول هللا تبارك وتعالى

 .ٕ٘ٔالبقرة:  ژۆئ    ۆئ      

والتطهٌر ٌشمل التطهٌر من األرجاس المعنوٌة والحسٌة، والطواؾ والعكوؾ والصبلة موضعها حول 

تطهٌر ما حول البٌت للطابفٌن والعاكفٌن بالبٌت، فما حول البٌت داخل فً األمر بالتطهٌر، فؤمر هللا تعالى 

، وال تقتضً والمصلٌن، كما ٌوجب تطهٌر الموضع لهإالء ٌقتضً أن ٌكون الموضع بحٌث ٌسعهم

ٌُعلم أنه لن ٌضٌق بالناس مهما كثروا إلى ٌوم  الحكمة أن ٌوسع الموضع من أول مرة إلى الؽاٌة التً 

القٌامة، وإنما تقتضً أن ٌكون أوالً بحٌث ٌكفً الناس فً ذاك العصر، ومع ذلك فبل رٌب أن الناس إذا 

ن النبً صلى هللا علٌه وسلم ثم أمته من كثروا بعد ذلك ولم ٌسعهم الموضع وجب توسعته بداللة اآلٌة، أل

بعده مخاطبون بما خوطب به إبراهٌم وإسماعٌل علٌهما السبلم من تطهٌر ما حول البٌت للطابفٌن 

 والعاكفٌن والمصلٌن، أي: بالقدر الذي ٌكفٌهم كما مر.

وبهذا جرى عمل األمة؛ فقد وسع المسجد فً عهد عمر، ثم فً عهد عثمان، ثم فً عهد ابن الزبٌر 

رضً هللا عنهم، ثم بعد ذلك، وأكرم هللا عز وجل إمام المسلمٌن صاحب الجبللة الملك سعود بن عبد 

                                                           

 3، فزٕخ اٌزٍٛؼخ فٟ اٌَّؼٝ ٚاٌوك ػٍٝ شجٙبد اٌّغ١ي٠ٓ ٌٙب ص  ٢وٍّخ أفوٜ فٟ رٍٛؼخ اٌَّؼٝ ٌٍؼالِخ اٌؼجبك ص  1
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لتوسعات كلها العزٌز أٌده هللا لهذه التوسعة العظٌمة، ولعلها مهما عظمت ال تكون آخر توسعة وهذه ا

 عمل باآلٌة.

فً المسجد،  وتوسعة المسجد هً نفسها توسعة للمطاؾ، التفاق العلماء على صحة الطواؾ فٌما ٌزاد

ن ال ٌحول بٌن الطابؾ والكعبة بناء، ولهذا وألن ما وراء الموضع المعروؾ ؼٌر أن منهم من شرط أ

سون والمشاة وؼٌرهم فٌشق الطواؾ فٌه بالمطاؾ اآلن ؼٌر مهٌؤ للطواؾ، وٌكون فٌه المصلون والجال

جداً أٌام الموسم فدعت  همدبعدع المعروؾ بالمطاؾ، وأصبح ٌضٌق لما ذكر، اقتصر الناس على الموض

 ( .ٔٓ٘- ٓٓ٘/7ٔالحاجة إلى توسعته. اهـ مجموع رسابل العبلمة المعلمً )

 قال رحمه هللا :

بالسعً بٌن الصفا والمروة ٌوجب تهٌبة  وكالحكم فً المطاؾ الحكم فً المسعى أمر هللا عز وجل

فً الناس فً ٌكون بحٌث ٌكفٌهم، فإذا اقتصر من مضى على موضع ٌك هموضع ٌسعى الناس فٌ

سع اآلن بحٌث ٌكفً الناس فصار ال ٌكفٌهم وجب توسعته بحٌث ٌكفٌهم، وإذا و عصرهم، ثم ضاق بالناس

 ( .ٖٓ٘/7ٔق )زمان ٌقتضً توسعته أٌضاً. اهـ المصدر الساب فقد ٌجًء

"أن هللا تبارك وتعالى وضع البٌت ولم ٌكن فٌما حوله حق ألحد، ثم جعل له حمى واسعاً الدلٌل الرابع : 

وهو الحرم الذي ال ٌحل صٌده وال تعضد شجره، فهذا الحرم كله من اختصاص البٌت تقام فٌه مصالحه، 

بٌت وٌنتفعوا به، على أن مصالح البٌت ؼٌر أنه ٌجوز للناس أن ٌضعوا أٌدٌهم على ما زاد عن مصالح ال

 إن احتاجت ٌوماً ما إلى شًء مما بؤٌدي الناس من الحرم أُخذ منهم ووفٌت به مصالح البٌت.

وإلى هذا ٌشٌر قول عمر للذٌن نازعوا فً بٌع دورهم لتوسعة المسجد قال: " إنما نزلتم على الكعبة فهو 

 (.٘٘صٕزرقً )جفناإها، ولم تنزل الكعبة علٌكم " تارٌخ األ

ٌُصلى، فإذا ُجعل بعضه  ٌُعكؾ و ٌُطاؾ فٌه و ٌُجعل منه مسجد  فما حول الكعبة هو من اختصاصها، ل

 مسجداً صار مسجداً، وبقً الباقً صالحاً ألن ٌزاد فً المسجد عند الحاجة، فما زٌد فٌه صار منه.

ٌُسعى فٌه بٌنهمو ا، فإذا ُجعل بعضه مسعى ما بٌن الصفا والمروة من اختصاصهما لٌجعل منه مسعى 

صار مسعى ٌصح السعً فٌه، وبقً الباقً صالحاً ألن ٌزاد فً المسعى عند الحاجة، فما زٌد فٌه صار 

 ( .7ٓ٘/7ٔمنه." اهـ مجموع رسابل العبلمة المعلمً )

أن "الكعبة هً الشعٌرة فً األصل، ُشرع الطواؾ بها والعكوؾ عندها والصبلة، وهذه الدلٌل الخامس : 

 مور ال بد لها من موضع فهو حولها، فالموضع كالوسٌلة لٌكون فٌه الطواؾ بالكعبة وؼٌره.األ

فٌه بٌنهما،  بٌنهما فهو بمنزلة الوسٌلة لٌسعى ما وهكذا الصفا والمروة هما الشعٌرتان بنص القرآن، فؤما

ن، وال ٌجب أن والوسابل تحتمل أن ٌزاد فٌها بحسب ما هً وسٌلة له، كطواؾ الطابفٌن وسعً الساعٌ

 ( .7ٓ٘/ 7ٔتحدد تحدٌد الشعابر نفسها وهللا الموفق". اهـ مجموع رسابل العبلمة المعلمً )

أنه ال ٌلٌق بحكمة أحكم الحاكمٌن ورحمة أرحم الراحمٌن الذي ٌعلم ما كان وما ٌكون  : سادسالدلٌل ال

وما لم ٌكن لو كان كٌؾ ٌكون وقد علم أنه سٌفد على المشاعر المقدسة مبلٌٌن العباد وخصوصا المطاؾ 

والمسعى فهما منسك للحجاج والمعتمرٌن ثم ٌؤمرهم أن ٌإدوا مناسكهم فً مكان ال ٌسعهم بل فً 
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البقرة:  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ژ اجتماعهم فٌه عطبهم وهبلكهم وهو القابل سبحانه

 .7١الحج:  ژھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ژ وقال سبحانه : ،  ١٘ٔ

 . ١ٕالنساء:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ  وقال  

 قال العبلمة المعلمً رحمه هللا فً رسالته فً توسعة المسعى :

تبارك وتعالى عالم الؽٌب والشهادة ال ٌكلؾ خلقه بعبادة إال وٌسرها لهم أو ٌرخص لمن شق علٌه وهللا 

شق علٌه ، وقد أصبح السعً بحٌث ٌضٌق بالناس فً أٌام المواسم وٌشق علٌهم ،  شًء منها أن ٌدع ما

إن شاء هللا كثرة  وال سٌما على النساء والضعفاء والمرضى ، بل ٌلقى منه األقوٌاء شدة وسٌزداد الحجاج

 (.  9١ٗ/7ٔسنة بعد سنة . اهـ  مجموع رسابل المعلمً )

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ    ژ: قوله تعالى :  ابعالسالدلٌل 

 ولم ٌقل بٌنهما . ژگ  گ   ڳڳ    ژ  والشاهد من اآلٌة قوله تعالى .١٘ٔالبقرة:  ژگ   ڳڳ  

 ومعنى الطواؾ فً لؽة العرب الدوران حول الشٌبً والمجٌا من نواحٌه 

 ( :ٕٖٗ/ ٖهـ( فً معجم مقاٌٌس اللؽة )9ٖ٘قال ابن فارس )ت 

)طوؾ( الطاء والواو والفاء أصل واحد صحٌح ٌدل على دوران الشًء على الشًء، وأن ٌحؾ به. ثم 

طاؾ به، واستطاؾ. ثم ٌقال لما ٌدور أوٌحمل علٌه، ٌقال: طاؾ به وبالبٌت ٌطوؾ طوفا وطوافا، 

 باألشٌاء وٌؽشٌها من الماء: طوفان. اهـ

هـ ( : قال األصمعً : ٌقال طاؾ الرجل ٌطوؾ طوفا إذا أقبل ٖٙ٘وفً البارع ألبً علً القالً )ت 

دار إذا است فعالة ،إوأدبر وجال . ومنه الطواؾ بالبٌت ، وٌقال : أطاؾ فبلن بالقوم إطافة على مثال أفعل 

 . اهـ .بالقوم وأتاهم من نواحٌهم ، وهو مطٌؾ بهم على مثال مفعل بضم المٌم وكسر العٌن .." 

 ( :ٖٕٖ/ ٔهـ( فً مشارق األنوار على صحاح اآلثار )ٗٗ٘قال أبو الفضل السبتً )ت

طاؾ ٌطوؾ من الطواؾ : وقال الخطابً ، طاؾ بالشًء دار حوله وأطاؾ به ألم به : وفً الجمهرة 

ه كان ٌطوؾ على نساب: وطاؾ ٌطٌؾ من الطٌؾ وهو الخٌال وأطاؾ ٌطٌؾ من اإلحاطة بالشًء وقوله 

 . وكذا فً خبر سلٌمان ألطوفن اللٌلة على تسعٌن امرأة . اهـ، 

 ( :ٕٕٗ/ 9هـ( فً المحكم والمحٌط األعظم )١٘ٗوقال ابن سٌده )ت

ں  ژ ومطافا، وأطاؾ: استدار وجاء من نواحٌه، وفً التنزٌل:  وطاؾ بالقوم، وعلٌهم طوفا وطوفانا،

 . ٘ٔاإلنسان:  ژ ڻ  ڻ     ۀ              ۀ     ں  ڻ   ڻ 
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ژ وقٌل: طاؾ به: حام حوله. وأطاؾ به، وعلٌه: طرقه لٌبل، وفً التنزٌل: 

 . 9ٔالقلم:  ژ ٹ   

 اهـ بالنساء ال ؼٌر. وطاؾ بالبٌت، وأطاؾ علٌه: دار حوله .وٌقال فً هذا أٌضا: أطاؾ. وطاؾ 

عضو هٌبة كبار العلماء فً المملكة : ولم ٌقل بٌنهما ، واعتمادا على عدم ري ثالشقال الدكتور سعد   

ورود تقٌٌد لمحل السعً فً السنة النبوٌة ، ولكون زوجة إبراهٌم علٌه السبلم لم تكن تتقٌد فً سعٌها 

بٌن الصفا والمروة ، وقد قال النبً  صلى هللا علٌه وسلم عن سعٌها : ) وذلك سعً الناس بمجرى واحد 

 الٌوم ( متفق علٌه . اهـ  من مقال له بعنوان ) ال داعً للتشوٌش فالسعً بالتوسعة الجدٌدة صحٌح ( .

 وقال العبلمة ابن جبرٌن رحمه هللا فً فتواه الشهٌرة فً جواز التوسعة :

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ژ تعالى السعً باسم الطواؾ بقوله تعالى وقد ذكر هللا

   .١٘ٔالبقرة:  ژک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  

والتطوؾ فً األصل االستدارة على الشًء الذي ٌطوؾ به، فإن الطواؾ بالبٌت الدوران حوله، وهكذا 

لهم من دون هللا، ولكن الطواؾ بالبٌت  الذٌن ٌطوفون بالقبور ٌستدٌرون حول الضرٌح، وذلك عبادة

والطواؾ بالصفا والمروة عبادة هلل تعالى، فلٌس تعظٌماً للبٌت الذي هو من حجارة وطٌن، ولٌس تعظٌماً 

مره، وذكره ل ٌراد طاعة هللا تعالى وامتثال أللصفا والمروة وهما جببلن واقعان هناك، ولكن فً األص

طواؾ، كما ثبت فً الحدٌث عن عابشة رضً هللا عنها مرفوعاً: ) إنما وكثرة الدعاء والقراءة فً هذا ال

) لطواؾ بالبٌت وبالصفا والمروة ورمً الجمار إلقامة ذكر هللا ( رواه أحمد وأبو داوداجعل 
ٔ

) . 

وإذا كان القصد من السعً ذكر هللا تعالى فإنه ٌجوز السعً بٌن الجبلٌن أو ما ٌقاربهما وما ٌحاذٌهما، 

المقصود الذي هو ذكر هللا تعالى ودعاإه وقراءة القرآن والخضوع والخشوع للرب سبحانه لحصول 

وتعالى، واتباع سنة النبً صلى هللا علٌه وسلم حٌث قال: ) اسعوا فإن هللا كتب علٌكم السعً ( رواه 

 اإلمام أحمد.

حجهم وعمرتهم أال  ولو كان المراد فٌما سار فٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم لفرض على الناس فً

ٌتخطوا أثر مسٌره، بل ٌكونون كهٌبة الطابور ٌسٌرون فً موضع سٌره وعلى أثره، وقد وسع صلى هللا 

علٌه وسلم األمر فً هذه المشاعر كقوله فً عرفة : ) وقفت هاهنا وعرفة كلها موقؾ، ووقفت هاهنا 

فجاج مكة طرٌق ومنحر ( رواه ونحرت هاهنا ومنى كلها منحر و –ٌعنً مزدلفة  -وجمع كلها موقؾ 

 اإلمام أحمد وؼٌره.

وإذا حصل المقصود الذي هو إحٌاء السنة واتباع النبً صلى هللا علٌه وسلم حصل المقصود من شرعٌة 

 هذه المناسك. اهـ 

                                                           

 ( ظؼفٗ اٌؼالِخ األٌجبٟٔ هؽّٗ هللا فٟ ظؼ١ف أثٟ كاٚك ٚغ١وٖ .1
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بؤن المراد بالطواؾ بهما الطواؾ بٌنهما كما فعل ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ونوقش :

  عنهم .وأصحابه رضً هللا

« ما أتم هللا حج امرئ، وال عمرته لم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة»عابشة رضً هللا عنها :  توقد قال 

 .( 77ٕٔ ) ومسلم برقم،  (79ٓٔ)أخرجه البخاري برقم 

عن رجل طاؾ بالبٌت العمرة، ولم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة، أٌؤتً : وسبل ابن عمر رضً هللا عنهما 

فطاؾ بالبٌت سبعا، وصلى خلؾ المقام ركعتٌن، وطاؾ »لنبً صلى هللا علٌه وسلم، امرأته? فقال: قدم ا

ومسلم (،  9ٖ٘)، وقد كان لكم فً رسول هللا أسوة حسنة . أخرجه البخاري برقم «بٌن الصفا والمروة

 .(  ٖٕٗٔ ) برقم

ڎ  ڈ   ڌ   ڎ ژ  عن عروة، قال: سؤلت عابشة، فقلت: " أرأٌت قول هللا عز وجل:»وعن الزهري 

هللا ما على أحد جناح  ، فو  ١٘ٔالبقرة:  ژڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  

أن ال ٌطوؾ بالصفا والمروة? قالت: ببس ما قلت ٌا ابن أخً، إن هذه لو كانت كما أولتها علٌه كانت: ال 

جناح أن ال ٌطوؾ بهما، ولكنها أنزلت فً األنصار، كانوا قبل أن ٌسلموا ٌهلون لمناة الطاؼٌة التً كانوا 

صلى  -ٌطوؾ بٌن الصفا والمروة، فلما سؤلوا رسول هللا  ٌعبدونها عند المشلل، فكان من أهل ٌتحرج أن

ڌ   ژ  عن ذلك، فقالوا: ٌا رسول هللا إنا كنا نتحرج أن نطوؾ بالصفا والمروة، فؤنزل هللا: -هللا علٌه وسلم 

 -: "وقد سن رسول هللا -رضً هللا عنها  -قالت عابشة  اآلٌة. ١٘ٔالبقرة:  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   

الطواؾ بٌنهما فلٌس ألحد أن ٌترك الطواؾ بٌنهما" أخرجه البخاري برقم  -وسلم صلى هللا علٌه 

 .( 77ٕٔ)ومسلم برقم( ٖٗٙٔ)

قدم النبً صلى هللا علٌه وسلم مكة، فطاؾ وسعى بٌن »وعن عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما قال: 

 .( ٕ٘ٙٔ)ه البخاري برقم أخرج« الصفا، والمروة ولم ٌقرب الكعبة بعد طوافه بها، حتى رجع من عرفة

 ( :ٓٙٗ/ٕهـ فً كتابه فتح القدٌر )١ٙٔقال ابن الهمام الحنفً ت 

الفرق بٌن الطواؾ بالبٌت والمسعى أن الطواؾ دوران ال ٌتؤتى إال بحركة دابرٌة فٌكون المبدأ والمنتهى 

 بدبه . اهـواحدا بالضرورة ، أما المسعى فهو قطع مسافة مستقٌمة وذلك ال ٌقتضً العودة إلى 

أظن أنه إن طال بالناس زمان وتم االتفاق على أنه قد تم استٌعاب ما بٌن الصفا والمروة واحتٌج  قلت :

الى توسعة المسعى فسٌكون لبلستدالل باآلٌة على الوجه السابق شؤن وأن فعل النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 وأصحابه ال ٌتعارض معها وهللا أعلم .

 الضرورات تبٌح المحظورات ,وأن األمر إذا ضاق اتسع .: أن  ثامنالالدلٌل 

زالت أعدادهم مرشحة للزٌادة وٌحصل علٌهم بسبب  ونظرا لضٌق المسعى وتزاٌد عدد المسلمٌن وال

الزحام ضرر كبٌر ومشقة عظٌمة فبل بؤس عند استٌعاب كل عرض المسعى أن ٌوسع من الناحٌة الشرقٌة 
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ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ژ  :خطر وأبدانهم للضرر وهللا تعالى ٌقول لٌسع الناس دون تعرٌض أرواحهم لل

 . 7١الحج:    ژۓۓ 

مة حق فً وقد ناقش الدكتور صالح سندي المستدلٌن بهذا مناقشة جٌدة فً مجملها فقال فً بحثه ) كل

 حٌث قال :  ٖ٘-ٖٗتوسعة المسعى( ص 

الذي اتخذوه ؼاٌة ومنهجا ال ٌبالون ألجله وإذا كان المستدل بهذا االستدالل من أصحاب مسلك التٌسٌر 

بتخطً النصوص وتعدي الحدود؛ فهإالء لست معنٌا بجوابهم؛ ألن الخبلؾ معهم أكبر من مسؤلة توسعة 

 . اهـ المسعى؛ إنه خبلؾ ٌشمل مسابل كثٌرة؛ بل هو خبلؾ فً منهج التلقً واالستدالل

ما  ومن وراءهم فمواقفهم مرٌبة  يرندهإالء ال لقد صدق الدكتور وقال الحق ف أقول وباهلل التوفٌق :

 ژ  ى  ائ   ائ   ەئ   ژ  ؼرٌبة وقد أقحموا أنفسهم والناس فٌما ال ٌستبرأ معه لعرض وال دٌن واهماوفت

 .  ٗٔالفجر:  ژک  ک  ک  ژ  ٚ ٢2اٌجوٚط: 

 ثم قال الدكتور وفقنا هللا وإٌاه :

وهو السعً فً  –انطباقها على الوضع الحالً ولست أرٌد أن أخوض فً ضوابط الضرورة ومدى 

 .- الطوابق الثبلثة

بؤنه على تسلٌم حصول المشقة العظٌمة التً تبلػ باألمر إلى حد االضطرار فإنه : سؤتجاوز ذلك وأجٌب 

: من المتقرر عند أهل العلم أن الضرورة تقدر بقدرها؛ وعلٌه فإن الضرورة قد تبٌح توسعة المسعى  ٌقال

الخٌار الوحٌد لدفعها؛ أما مع وجود ما ٌدفعها دون تخطً الحدود الشرعٌة؛ فإن االستدالل لو كانت 

 بالضرورة ٌصبح حٌنبذ ال وجه له شرعا.

وإذا نظرنا فً هذه المسؤلة وجدنا أن البدٌل لدفع الضرورة ممكن؛ وهو التوسع رأسٌا بزٌادة عدد من 

مع بقاء الحدود الشرعٌة للمسعى كما هً،  - ً القرارألن الهواء ٌحك -األدوار تندفع بها هذه المشقة 

وهذا ما أرشد إلٌه كبار العلماء فً فتواهم الصادرة باألؼلبٌة فً هذا الموضوع؛ فقد جاء فً قرار الهٌبة 

هـ: )وبعد الدراسة والمناقشة والتؤمل رأى المجلس باألكثرٌة أن 7ٕٗٔ/ٕ/ٕٕ( وتارٌخ 7ٕٕرقم )

شاملة لجمٌع أرضه، ومن ثم فإنه ال ٌجوز توسعتها، وٌمكن عند الحاجة حل العمارة الحالٌة للمسعى 

 المشكلة رأسٌا بإضافة بناء فوق المسعى(.  

ومن البلفت للنظر أنه مع كثرة المستدلٌن بالضرورة على جواز التوسعة لم أجد منهم تعرٌجا على 

 رة إلٌه فضبل عن الجواب عنه. اهـالخٌار اآلخر وهو التوسع رأسٌا؛ فالمبلحظ أنهم قد أهملوا اإلشا

ومثله وأقوى قول العبلمة الفوزان حفظه هللا مقترحا ثبلثة حلول  هذا كبلم جٌد  فأقول وباهلل التوفٌق :

 تقضً على الزحام : 

لما  فلو أخلً المسعى من ذلك أن ٌخلى المسعى من المارة المعترضٌن ومن المصلٌن والجالسٌن فٌهـ  ٔ

 ٌخشى منه الخطر .حصل زحام شدٌد 
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 تفوٌج الحجاج الساعٌن كما فوج الحجاج فً رمً الجمرات وجربت فابدته . ـ ٕ

حام بإذن العمل بقرار هٌبة كبار العلماء فتزداد األدوار فوق المسعى لٌتوزع السعً فٌها وسٌزول الزـ  ٖ

عة فً المسعى والرد على فتنة التوس . اهـ  وٌبقى المشعر على حاله من ؼٌر زٌادة وال تصرؾ فٌه .هللا 

 . ٗشبهات المجٌزٌن ص 

 جهات : خمسولكن بقً أن ٌناقش الكالم من   

األولى : أن هذا الكبلم ٌتجه وٌتعٌن عند استٌعاب كل عرض المسعى بحٌث ال ٌبقى مجال لتوسعة 

ٌة عرضه إال بالخروج عن البٌنٌة المطلوبة شرعا لما بٌن جبلً الصفا والمروة أما وفً العرض بق

فالتوسعة على المسلمٌن فً استٌعاب بقٌة العرض أٌسر وأولى ، مع العلم أن الحامل لتلك المقترحات أن 

 أصحابها ٌرون أنه قد تم استٌعاب كل عرض المسعى بالتوسعة السعودٌة األولى وهذا هو محل النزاع . 

للمسعى وخرجوا بجواز ذلك باألؼلبٌة الثانٌة : أن هٌبة كبار العلماء لما ناقشوا مسؤلة التوسعة الرأسٌة 

كان منهم من عارض ذلك ورأى عدم جوازه وكتب بحثا قوٌا أرفق مع قرار الهٌبة وهو العبلمة المفسر 

 األصولً محمد األمٌن الشنقٌطً .

هللا  ومنهم من توقؾ فً المسؤلة وهم ستة من أعضاء الهٌبة وهم : ، الشٌخ صالح اللحٌدان ، والشٌخ عبد

العزٌز بن صالح ، والشٌخ سلٌمان بن عبٌد ، والشٌخ  الؽدٌان ، والشٌخ محمد بن حركان ، والشٌخ عبد

 راشد بن خنٌن .

أن التوسعة الرأسٌة تساعد فً حل المشكلة وتخفؾ من وطؤتها لكنها ال تقضً علٌها وال تزٌل  : لثةالثا

سر للكبار والمرضى والضعفاء واألطفال الضرر المخوؾ منها ألن الصعود إلى األدوار العلوٌة ال ٌتٌ

 والنساء ال سٌما فً رمضان وموسم الحج إال بمشقة بسبب الزحام والسبللم الكهربابٌة  .

: أننا قد رأٌنا بؤعٌننا أنه فً المواسم لم ٌبق مكان فً المسعى لجلوس أو صبلة وقد بنٌت ممرات  رابعةال

ومع ذلك ال ٌزال الزحام فً المواسم على أشده وأعداد  فً هواء المسعى فً بعض أدواره لمرور المارة

 الحجاج والمعتمرٌن مرشحة للزٌادة .

: أنً قد رأٌت ممن بحث هذه المسؤلة وأفتى فٌها  من قد تعرض لها وذكر نحو ما ذكرته سابقا  خامسةال

 أو بعضه ومنهم العبلمة ابن جبرٌن رحمه هللا فً فتواه الشهٌرة بجواز التوسعة . 

 العزٌز وبطالن السعً فٌها : هللا بن عبد لة المانعٌن الذٌن ٌقولون بعدم جواز توسعة الملك عبدأد

الدلٌل األول : أن العلماء قد نصوا على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع فكان ذلك المنصوص حدا 

 -ٕٕ( وتارٌخ 7ٕٕقرار هٌبة كبار العلماء رقم ) لعرضه بما هو مذكور فً كتب العلماء رحمهم هللا .

 . هـ7ٕٗٔ -ٕ

 وٌناقش من وجوه :

األول : أن أولبك العلماء الذٌن نصوا على عرض المسعى لم ٌدعوا أن ذلك هو عرض كل ما بٌن جبلً 

 الصفا والمروة ومن قال ؼٌر ذلك فعلٌه البرهان .
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إنه ال : الثانً : لو كان ذلك تحدٌدا لكل العرض الشرعً لما بٌن جبلً الصفا والمروة لما قال العلماء 

دلٌل على تحدٌد عرض المسعى وأنهم لم ٌجدوا كبلما للعلماء فً ذلك بما فً ذلك اللجنة التً شكلها 

 سماحة الشٌخ محمد بن إبراهٌم رحمه هللا .

ل العرض لما أقدم الخلٌفة العباسً على تؽٌٌر المسعى ولما أقره العلماء الثالث : لو كان ذلك تحدٌدا لك

 على ذلك .

الرابع : أن المإرخٌن الذٌن ذرعوا عرض المسعى وعرض ما تحت العقود التً على الصفا والمروة 

 .إنما ذرعوا المكان الذي كان الناس ٌسعون فٌه فً زمنهم ال جمٌع ما ٌكون داخبل بٌن الصفا والمروة 

: أن لجنة سماحة الشٌخ محمد بن إبراهٌم ومن أقر توسعتها محجوجون بذلك التحدٌد من قبل  خامسال

 .   وهللا المستعان. المإرخٌن ألنهم خالفوه وزادوا فً عرض المسعى 

الدلٌل الثانً : أن المسعى بطوله ٌحكمه جبل الصفا والمروة وعرضه ٌحكمه عمل القرون المتتالٌة من 

 . المرجع قرار هٌبة كبار العلماء السابق صلى هللا علٌه وسلم إلى ٌومنا هذا . عهد النبً

وهذا ٌناقش بما تقدم من أن المسعى فً عهد النبً علٌه الصبلة والسبلم وعهد الخلفاء الراشدٌن ومن 

بعدهم إلى ما بعد منتصؾ القرن الثانً الهجري كان أوسع من ذلك، وكان ٌمر داخل المسجد، فنقله 

ر المسجد المهدي العباسً خارج المسجد المعروؾ لٌوسع المسجد، وقد حدثت أبنٌة عدٌدة مبلصقة لجدا

اقتطعت جزءا من مساحة المسعى وبقً الحال على ذلك إلى عهد الزٌادة السعودٌة األولى، حٌث أزٌلت 

أنه لٌس هناك إجماع  نٌٌتبتلك المبانً ووسع فً عرض المسعى الحالً عما كان علٌه فٌما مضى وبهذا 

عملً تناقلته األمة على أن السعً ال ٌجوز فً ؼٌر هذا المكان المحدد مما كان داخبلً فً حدود الصفا 

 والمروة. 

 13 ص للدكتور حمزة الفعر التحقٌق فً حكم الزٌادة الجدٌدة فً عرض المسعى نظرا

 ابراهٌم رحمه هللا  الدلٌل الثالث : قرارات اللجنة المشكلة من قبل الشٌخ محمد بن

فقد صدر أمر بتشكٌل لجنة من عدد من العلماء أهل الدراٌة والمعرفة للنظر فً حدود المسعى مما ٌلً  

الصفا، وقد توصلت اللجنة إلى أنه ٌجوز السعً فً موضع دار الشٌبً المزالة؛ ألنها بطن الوادي بٌن 

صفا أو ٌؤتً إلٌه ما كان بٌن المٌل والمسجد الصفا والمروة، على أال ٌتجاوز الساعً حٌن ٌسعى من ال

مما ٌلً الشارع العام، وذلك لبلحتٌاط والتقرٌب، وقد أقر ذلك سماحة المفتً، كما أنه قد صدر أٌضاً قرار 

آخر من سماحة المفتً  رحمه هللا إلى الملك بما تقرر لدٌه ولدى عدد من المشاٌخ المشاركٌن معه ٌإكد 

مما ٌلً الصفا هو المحل المحجور باألخشاب فً أسفل الصفا، ما عدا فسحة أن عرض المسعى المتٌقن 

األرض الواقعة على ٌمٌن النازل من الصفا فإنه لم ٌتحقق لدٌهم أنها من الصفا، وهذا ما أخذت به 

  التوسعة السعودٌة األولى للمسعى، وعلى هذا فما كان خارجاً عنه فلٌس منه.

 السابقنظر قرار هٌبة كبار العلماء ا

 وٌناقش من وجوه :

الوجه األول : "أن األدلة الشرعٌة ربطت السعً بالصفا والمروة فكل ما تحقق كونه بٌنهما جاز السعً  

فٌه، وقرار اللجنة األولى، وقرار اللجنة الثانٌة إخبار عما ترجح لدٌهما ولٌس نصاً قاطعاً فً المسؤلة ال 
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فً قرارها) وذلك لبلحتٌاط والتقرٌب( ، وقول اللجنة الثانٌة: )إن تجوز مخالفته، بدلٌل قول اللجنة األولى 

فسحة من األرض والواقعة على ٌمٌن النازل من الصفا لم ٌتحقق لدٌهم أنها من الصفا( وهذا ورع منهم 

رحمهم هللا اقتضى الوقوؾ عند حدود علمهم فإذا تبٌن وظهر لؽٌرهم أن هذه الفسحة وما وراءها داخلة 

صفا بدلٌل ٌركن إلٌه، فإنه ال ٌسوغ العدول عنه حٌنبذ، وٌجب علٌهم العمل بما ظهر لهم ولم فً حدود ال

  . ٗٔ ص للدكتور حمزة الفعر ٌظهر لؽٌرهم".  أنظر التحقٌق فً حكم الزٌادة فً عرض المسعى

 الوجه الثانً : أن قرارات تلك اللجنة من جملة حجج المجٌزٌن على المانعٌن من عدة جهات :

 أن تلك اللجنة أقرت بما قرره العلماء بؤنه ال دلٌل ٌفٌد تحدٌد عرض المسعى . ـأ 

أن العقود المبنٌة على الصفا والمروة حادثة وكل البناء هناك حادث قدٌما وحدٌثا خبلفا لمن ذهب  ـب 

 من المانعٌن إلى أن ذلك البناء ٌعد حدا ال ٌجوز مجاوزته كما قرره الدكتور صالح سندي وؼٌره .

أن عرض المسعى ٌحكمه عمل القرون المتتالٌة وأنه ال  -عندهم  –ج المانعٌن جأن من أقوى ح ـج 

توارثه المسلمون عبر القرون المختلفة بٌنما زادت اللجنة عدة زٌادات فً عرض  ٌجوز مخالفة ما

ن فهم أول من فإن كان هناك إجماع سابق كما ادعاه المانعو، المسعى كما سبق بٌانه مرارا والحمد هلل 

خالفه بإقرار تلك الزٌادات وخالفته اللجنة نفسها التً أمر بتشكٌلها سماحة الشٌخ محمد بن إبراهٌم وأقر 

 قراراتها .

المرجع قرار هٌبة  الدلٌل الرابع : أنه ٌمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسٌا بإضافة بناء فوق المسعى .

 . كبار العلماء السابق

 وٌناقش من وجهٌن :

الوجه األول : أن التوسعة الرأسٌة تساعد فً حل المشكلة وتخفؾ من وطؤتها لكنها ال تقضً علٌها وال 

تزٌل الضرر المخوؾ منها ألن الصعود إلى األدوار العلوٌة ال ٌتٌسر للكبار والمرضى والضعفاء 

  .الكهربابٌة  واألطفال والنساء ال سٌما فً رمضان وموسم الحج إال بمشقة بسبب الزحام والسبللم

قد اختلفوا  –حفظهم هللا وبارك فٌهم ورحم من مات منهم  –الوجه الثانً : أن هٌبة كبار العلماء أنفسهم 

 فً هذه المسؤلة سابقا على ثبلثة أقوال :

وهو العبلمة محمد األمٌن الشنقٌطً صاحب أضواء البٌان رحمه هللا وله بحث  امنهمنهم من منع ـ  ٔ 

 بالقرار كما سٌؤتً ذكره بطوله لما فٌه من فابدة علمٌة .قوي مرفق 

هللا الؽدٌان ، والشٌخ محمد بن  منهم من توقؾ وهم ستة ، الشٌخ صالح اللحٌدان ، والشٌخ عبد ـ ٕ

 العزٌز بن صالح ، والشٌخ سلٌمان بن عبٌد ، والشٌخ راشد بن خنٌن . حركان ، والشٌخ عبد

الرزاق  لهٌبة الشٌخ عبدهللا بن حمٌد ، والشٌخ ابن باز ، والشٌخ عبدوهم ربٌس ا، ومنهم من أجاز  ـ ٖ

، والشٌخ ابراهٌم بن محمد آل الشٌخ ، هللا بن منٌع  عبدعفٌفً ، والشٌخ صالح بن ؼصون ، والشٌخ 

 المجٌد حسن . هللا خٌاط ، والشٌخ محمد بن جبٌر ، والشٌخ عبد والشٌخ عبد

 :وإلٌك نص قرار هٌبة كبار العلماء 

 هـ 9ٖٖٔ / ٔٔ / ٕٔ( وتارٌخ ٕٔرقم ) قرار هٌبة كبار العلماء
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 الحمد هلل وحده، والصبلة والسبلم على من ال نبً بعده وبعد:

فبناء على الخطاب الوارد لفضٌلة ربٌس إدارات البحوث العلمٌة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد من معالً 

بنً على خطاب سمو نابب وزٌر الداخلٌة رقم هـ الم9ٖٖٔ / ٖ / ٖٕ( وتارٌخ 7ٕٙوزٌر العدل رقم )

هـ بخصوص الرؼبة فً إبداء الحكم الشرعً فً )حكم  9ٖٖٔ / ٖ / ٕٔ( وتارٌخ ٕٔٙٓٔ / ٕٙ)

السعً فوق سقؾ المسعى( لٌكون وسٌلة من وسابل عبلج ازدحام الحجاج أٌام الموسم، وبناء على ما رآه 

فضٌلته من إدراج هذا الموضوع فً جدول أعمال هٌبة كبار العلماء فً دورتها الرابعة فقد تم إدراج 

رى االطبلع على أوراق المعاملة المتعلقة باالستفتاء، كما جرى االطبلع على ذلك، وفً تلك الدورة ج

 البحث المقدم من األمانة العامة لهٌبة كبار العلماء، والمعد من اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء.

بلة إلى وبعد دراسة المسؤلة، واستعراض أقوال أهل العلم فً حكم الطواؾ والسعً والرمً راكبا، والص

وحكمهم بؤن من ملك أرضا ملك  الحرم وأروقته،هواء الكعبة أو قاعها، وكذا حكم الطواؾ فوق أسطحة 

 أسفلها وأعبلها.

وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس باألكثرٌة إلى اإلفتاء بجواز السعً فوق سقؾ المسعى عند 

 ٌخرج عن مسامتة المسعى عرضا لما ٌؤتً: الحاجة، بشرط استٌعاب ما بٌن الصفا والمروة، وأن ال

ألن حكم أعلى األرض وأسفلها تابع لحكمها فً التملك واالختصاص ونحوهما، فللسعً فوق سقؾ  - ٔ

 المسعى حكم السعً على أرضه.

لما ذكره أهل العلم من أنه ٌجوز للحاج والمعتمر أن ٌطوؾ بالبٌت وٌسعى بٌن الصفا والمروة  - ٕ

اق، ولؽٌر عذر على خبلؾ من بعضهم، فمن ٌسعى فوق سقؾ المسعى ٌشبه من ٌسعى راكبا لعذر باتف

راكبا بعٌرا ونحوه، إذ الكل ؼٌر مباشر لؤلرض فً سعٌه، وعلى رأي من ال ٌرى جواز السعً راكبا 

 لؽٌر عذر، فإن ازدحام السعاة فً الحج ٌعتبر عذرا ٌبرر الجواز.

وق الكعبة من هواء فً الصبلة كاستقبال بنابها، بناء على أن أجمع أهل العلم على أن استقبال ما ف - ٖ

 العبرة بالبقعة ال بالبناء، فالسعً فوق سقؾ المسعى كالسعً على أرضه.

اتفق العلماء على أنه ٌجوز الرمً راكبا وماشٌا، واختلفوا فً األفضل منهما، فإذا جاز رمً  - ٗ

كبل منهما نسك أدي من ؼٌر مباشرة مإدٌة لؤلرض الجمرات راكبا جاز السعً فوق سقؾ المسعى، فإن 

التً أداه علٌها، بل السعً فوق السقؾ أقرب من أداء أي شعٌرة من شعابر الحج أو العمرة فوق البعٌر 

 ونحوه؛ لما فً البناء من الثبات الذي ال ٌوجد فً المراكب.

لمروة؛ ولما فً ذلك من ألن السعً فوق سقؾ المسعى ال ٌخرج عن مسمى السعً بٌن الصفا وا - ٘

ۇ  ۇ  ۆ  ژ التٌسٌر على المسلمٌن والتخفٌؾ مما هم فٌه من الضٌق واالزدحام، وقد قال هللا تعالى: 

 .١٘ٔالبقرة:  ژۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

مع عدم وجود ما ٌنافٌه من كتاب أو سنة، بل  .7١الحج: ژ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ژ وقال تعالى: 

 المبررات ما ٌإٌد القول بالجواز عند الحاجة.إن فٌما تقدم من 
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وقد ذكر ابن حجر الهٌتمً رحمه هللا رأٌه فً المسؤلة: فقال فً حاشٌته على ]اإلٌضاح[ لمحًٌ الدٌن 

( : )ولو مشى أو مر فً هواء المسعى فقٌاس جعلهم هواء المسجد مسجدا، صحة ٖٔٔالنووي ص )

 سعٌه( . اهـ.

حركان، وعبد العزٌز بن صالح، وسلٌمان بن عبٌد، وصالح بن لحٌدان، وعبد هللا أما المشاٌخ: محمد بن 

 فقد توقفوا فً هذه المسؤلة. -بن ؼدٌان، وراشد بن خنٌن 

 وأما الشٌخ محمد األمٌن الشنقٌطً فٌرى عدم جواز ذلك، وله وجهة نظر فً المنع مرفقة.

 وسلم.وباهلل التوفٌق، وصلى هللا على محمد، وعلى آله وصحبه 

 هٌبة كبار العلماء

 ربٌس الدورة الثالثة

 عبد هللا بن محمد بن حمٌد

 عبد هللا خٌاط ... محمد األمٌن الشنقٌطً له وجهة نظر مخالفة ... عبد الرزاق عفٌفً

 عبد العزٌز بن صالح ... عبد المجٌد حسن ... عبد العزٌز بن باز

 محمد الحركانإبراهٌم بن محمد آل الشٌخ ... سلٌمان بن عبٌد ... 

 عبد هللا بن ؼدٌان ... راشد بن خنٌن ... صالح بن ؼصون

 . صالح بن لحٌدان ... عبد هللا بن منٌع ... محمد بن جبٌر      اهـ

 (:ٓ٘-ٖٗ/ ٔأبحاث هٌبة كبار العلماء )

 : وجهة نظر لفضٌلة الشٌخ محمد األمٌن الشنقٌطً

 نا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعٌن. وبعد:الحمد هلل رب العالمٌن، والصبلة والسبلم على نبٌ

فإن لنا وجهة نظر مخالفة للقرار الصادر باألؼلبٌة من هٌبة كبار العلماء فً شؤن جواز السعً فوق 

 السقؾ الكابن فوق المسعى والصفا والمروة، وحاصل وجهة نظرنا فً ذلك هو:

فل، ومسعى أعلى؛ وذلك لؤلمور أنا ال نرى جواز تعدد المسعى وإباحة السعً فً مسعٌٌن: مسعى أس

 اآلتٌة:

األمر األول: أن األمكنة المحددة من قبل الشرع لنوع من أنواع العبادات ال تجوز الزٌادة فٌها وال النقص 

 إال بدلٌل ٌجب الرجوع إلٌه من كتاب أو سنة.

ألنه ال قٌاس وال األمر الثانً: أن األمكنة المحددة شرعا لنوع من أنواع العبادات لٌست محبل للقٌاس؛ 

صٌص تلك األماكن بتلك اجتهاد مع النص الصرٌح المقتضً تحدٌد المكان المعٌن للعبادة، وألن تخ

دون ؼٌرها من سابر األماكن لٌست له علة معقولة المعنى حتى ٌتحقق المناط  )حذؾ حرؾ(العبادات 

 القٌاس. بوجودها فً فرع آخر حتى ٌلحق بالقٌاس، فالتعبدي المحض لٌس من موارد
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األمر الثالث: هو أنه ال نزاع بٌن أهل العلم فً أن فعل النبً صلى هللا علٌه وسلم الوارد لبٌان إجمال 

 .نص من القرآن العظٌم له حكم ذلك النص القرآنً الذي ورد لبٌان إجماله

المراد  فإن دلت آٌة من القرآن العظٌم على وجوب حكم من األحكام وأوضح النبً صلى هللا علٌه وسلم

فإن ذلك الفعل ٌكون واجبا بعٌنه وجوب المعنى الذي دلت علٌه اآلٌة، فبل ٌجوز العدول عنه  -منها بفعله 

 لبدل آخر. 

 ومعلوم أن ذلك منقسم إلى قسمٌن كما هو مقرر فً األصول:

 علٌه األول منهما: أن تكون القرٌنة وحدها هً التً دلت على أن ذلك الفعل الصادر من النبً صلى هللا

   .١ٖالمابدة:  ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ    ژ وسلم وارد لبٌان نص من كتاب هللا، كقوله تعالى: 

فإن اآلٌة تحتمل القطع من الكوع، ومن المرفق، ومن المنكب؛ ألن لفظ الٌد قد ٌستعمل فً كل ما ذكر، 

كوع وارد لبٌان قوله وقد دلت القرٌنة على أن فعله صلى هللا علٌه وسلم الذي هو: قطعه ٌد السارق من ال

فبل ٌجوز العدول عن هذا الفعل النبوي الوارد لبٌان نص من  .١ٖالمابدة:  ژٺ   ٿ  ژ تعالى: 

 القرآن لبدل آخر إال بدلٌل ٌجب الرجوع إلٌه من كتاب أو سنة.

ذلك من قسمً الفعل المذكور: هو أن ٌرد قول من النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌدل على أن : القسم الثانً 

صلوا كما »صلى هللا علٌه وسلم:  قولهكعلٌه وسلم بٌان لنص من القرآن؛  الفعل الصادر منه صلى هللا

فإنه ٌدل على أن أفعاله فً الصبلة بٌان إلجمال اآلٌات التً فٌها األمر بإقامة « رأٌتمونً أصلً  

لٌه وسلم لبٌان تلك اآلٌات الصبلة، فبل ٌجوز العدول عن شًء من تلك األفعال الصادرة منه صلى هللا ع

لتؤخذوا عنً »القرآنٌة إال بدلٌل من كتاب أو سنة ٌجب الرجوع إلٌه، وكذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم: 

فإنه ٌدل على أن أفعاله فً الحج بٌان إلجمال آٌات الحج، فبل ٌجوز العدول عن شًء منها « مناسككم  

 أو سنة. لبدل آخر إال لدلٌل ٌجب الرجوع إلٌه من كتاب

البقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ     ژ وإذا علمت هذا فاعلم أن هللا جل وعبل قال فً كتابه العزٌز:

ٔ٘١.   

 فصرح فً هذه اآلٌة بؤن المكان الذي علمه الصفا، والمكان الذي علمه المروة من شعابر هللا. 

علم جنس، ببل نزاع وال خبلؾ ومعلوم أن الصفا والمروة كبلهما علم لمكان معٌن، وهو علم شخص ال 

فإن كان علم شخص كما هنا شخص مسماه فً  -أي: ٌشخصه  -بٌن أهل اللسان فً أن العلم ٌعٌن مسماه 

الخارج، بمعنى: أنه ال ٌدخل فً مسماه شًء آخر ؼٌر ذلك الشخص، عاقبل كان أو ؼٌر عاقل، وإن كان 

 رضنا.علم جنس شخص مسماه فً الذهن، ولٌس البحث فً ذلك من ؼ

وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكر هللا فً اآلٌة أنه من شعابر هللا هو شخص الصفا وشخص المروة، أي: 

الحقٌقة المعبر عنها بهذا العلم الشخصً، وال ٌدخل شًء آخر البتة فً ذلك لتعٌن المسمى بعلمه 

لمه أو ؼٌر ذلك الشخصً دون ؼٌره، كابنا ما كان، سواء كان الفراغ الكابن فوق المسمى المشخص بع

 من األماكن األخرى. 
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ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ     ژوإذا علمت ذلك فاعلم أن هللا تعالى رتب بالفاء قوله 

 هللا.على كونهما من شعابر   .١٘ٔالبقرة:  ژڳڳ  

دبه إجمال ٌحتاج إلى بٌان كٌفٌة التطوؾ ومكانه ومب .١٘ٔالبقرة:  ژگ  گ   ڳڳ  ژ  وفً قوله تعالى: 

 ومنتهاه.

وقد بٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم هذا النص القرآنً بالسعً بٌن الصفا والمروة، مبٌنا أن فعله المذكور 

أبدأ بما »وقوله: « خذوا عنً مناسككم  »واقع لبٌان القرآن العظٌم المذكور؛ لقوله صلى هللا علٌه وسلم: 

 اآلٌة. ١٘ٔالبقرة:  ژ ڌ   ڎ  ڎ   ژٌعنً: الصفا فً قوله: « بدأ هللا به 

ومن جملة البٌان المذكور بٌان جواز السعً حالة الركوب على الراحلة، ففعل النبً صلى هللا علٌه وسلم 

الذي هو سعٌه بٌن الصفا والمروة مبٌنا لذلك مراد هللا فً كتابه ال ٌجوز العدول عنه فً كٌفٌته وال عدده 

 ٌجب الرجوع إلٌه من كتاب أو سنة. وال مكانه وال مبدبه وال منتهاه إال بدلٌل

وال شك أن المسعى الجدٌد الكابن فوق السقؾ المرتفع الذي فوق المسعى النبوي المبٌن بالسعً فٌه معنى 

القرآن ؼٌر المسعى النبوي المذكور، ومؽاٌرته له من الضرورٌات؛ ألنه مما ال نزاع فٌه أن المتضاٌفٌن 

باٌنان تباٌن المقابلة ال تباٌن المخالفة، ومعلوم أن المتباٌنٌن تباٌن اللذٌن تستلزمهما كل صفة إضافٌة مت

 المقابلة بٌنهما ؼاٌة المنافاة؛ لتنافٌهما فً حقٌقتٌهما، واستحالة اجتماعهما فً محل آخر.

ٌن، هً: التقابل بٌن النقٌض ومعلوم أن المتباٌنات هذا التباٌن التقابلً التً بٌنها منتهى المنافاة أربعة أنواع

والتقابل بٌن الضدٌن، والتقابل بٌن المتضاٌفٌن، والتقابل بٌن العدم والملكة، كما هو معلوم فً محله. فكما 

أن الشًء الواحد ٌستحٌل أن ٌتصؾ بالوجود والعدم فً وقت واحد من جهة واحدة، وكما أن النقطة 

ٌن الواحدة ٌستحٌل أن تكون البسٌطة من اللون ٌستحٌل أن تكون بٌضاء سوداء فً وقت واحد، وأن الع

 عمٌاء مبصرة فً وقت واحد، فكذلك ٌستحٌل أن ٌكون الشًء الواحد فوق هذا وتحته فً وقت واحد. 

فهو ؼٌره قطعا، كما هو  ؛فالمسعى الذي فوق السقؾ ٌستحٌل أن ٌكون هو المسعى الذي تحت السقؾ

 الشؤن فً كل متضاٌفٌن وكل متباٌنٌن تباٌن تقابل أو مخالفة.

وإذا حققت بهذا أن المسعى الذي فوق السقؾ مؽاٌر فً ذاته لحقٌقة المسعى الذي تحت السقؾ، وعلمت 

أن السعً فً المسعى الذي تحت السقؾ هو الذي فعله النبً صلى هللا علٌه وسلم مبٌنا بالسعً فٌه مراد 

المبٌنة للقرآن ال ٌجوز وأن أفعاله صلى هللا علٌه وسلم « خذوا عنً مناسككم  »هللا فً كتابه قاببل: 

علمت بذلك أن العدول بالسعً عن  -العدول عنها لبدل آخر إال لدلٌل ٌجب الرجوع إلٌه من كتاب أو سنة 

المسعى النبوي إلى المسعى الجدٌد الكابن فوق السقؾ الذي فوق الصفا والمروة ٌحتاج إلى دلٌل من كتاب 

خذ عنه؛ ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم إنما أمرنا بؤخذ هللا أو سنة رسوله، وٌحتاج جدا إلى معرفة من أ

 مناسكنا عنه هو وحده صلى هللا علٌه وسلم، ولم ٌؤذن لنا فً أخذها عن زٌد وال عمرو.

فعلٌنا أن نتحقق الجهة التً أخذنا عنها هذا المنسك الجدٌد؛ ألن المناسك مرهونة بؤمكنتها وأزمنتها، وال 

ان ؼٌر الزمان والمكان المحدودٌن من قبل الشارع، ومعلوم أن النبً صلى ٌجوز التحكم فً مكان أو زم

هللا علٌه وسلم قد بٌن األمكنة التً أنٌط بها النسك، وعمم البٌان فً ذلك، وجعله شامبل لؤلمكنة التً أقام 
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ة كلها وقفت هنا وعرف»فٌها هو النسك، وؼٌرها من األمكنة الصالحة للنسك، كقوله صلى هللا علٌه وسلم: 

 ونظٌر ذلك فً مزدلفة ومنى بالنسبة للنحر كما هو معلوم.« موقؾ  

األمر الرابع: أن السعً فً المسعى الجدٌد خارج عن مكان السعً الذي دلت علٌه النصوص؛ ألن النبً 

صلى هللا علٌه وسلم بٌن أن الظرؾ المكانً للسعً بالنسبة إلى الصفا والمروة هو ظرؾ المكان الذي 

نه بلفظة: )بٌن( وأما المسعى الجدٌد فظرفه المكانً بالنسبة إلى الصفا والمروة هو لفظة )فوق( ٌعبر ع

ومعلوم أن لفظ: )بٌن( ولفظ: )فوق( وإن كانا ظرفً مكان فمعناهما مختلؾ، وال ٌإدي أحدهما معنى 

بٌن الصفا والمروة، اآلخر؛ لتباٌن مدلولٌهما، فالساعً فً المسعى األعلى الجدٌد ال ٌصدق علٌه أنه ساع 

وإنما هو ساع فوقهما، والساعً فوق شٌبٌن لٌس ساعٌا بٌنهما؛ للمؽاٌرة الضرورٌة بٌن معنى: )فوق( و 

 )بٌن( كما ترى.

عابشة رضً هللا عنها المرفوع، وإن ظن كثٌر من  -وٌزٌد هذا إٌضاحا ما ثبت فً الصحٌح من حدٌث 

 طلبة العلم أنه موقوؾ علٌها. 

اري عنها فً جوابها لعروة بن الزبٌر فً شؤن السعً بٌن الصفا والمروة أنها قالت ما فقد روى البخ

« وقد سن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الطواؾ بٌنهما؛ فلٌس ألحد أن ٌترك الطواؾ بٌنهما »لفظه: 

 انتهى محل الؽرض منه بلفظه.

طواؾ بٌنهما، وقولها: )فلٌس ألحد أن فتؤمل قولها وهً هً، وقد سن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ال

ٌترك الطواؾ بٌنهما( وتؤمل معنى لفظة )بٌن( ٌظهر لك أن مفهوم كبلمها: أن من سعى فوقهما لم ٌؤت 

 بما سنه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وأن ذلك لٌس له. 

ظ عند مسلم عنها وهذا المعنى ضروري للمؽاٌرة الضرورٌة بٌن الظرفٌن، أعنً: )فوق( و )بٌن( وفً لف

انتهى محل الؽرض منه، « ما أتم هللا حج امرئ وال عمرته لم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة  »أنها قالت: 

وهو ٌدل على أن من طاؾ فوقهما ال ٌتم هللا حجه وال عمرته؛ ألن الطابؾ فوقهما ٌصدق علٌه لؽة أنه لم 

 «ج من لم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة أتم هللا حفلعمري ما »ٌطؾ بٌنهما، وفً لفظ لمسلم عنها: أنها قالت: 

 وقد علمت أن الساعً فوقهما لم ٌطؾ بٌنهما. 

 وقد أقسمت على أن من لم ٌطؾ بٌنهما ال ٌتم حجه كما ترى.

واعلم أن ما ٌظنه بعض أهل العلم من أن حدٌث عابشة هذا الدال على أن السعً بٌن الصفا والمروة ال 

 ؼٌر صواب. بل هو مرفوع. اعلٌهموقوؾ حج وال عمرة أنه بد منه، وأنه ال ٌتم بدونه 

 ومن أصرح األدلة فً ذلك أنها رتبت بالفاء قولها: )فلٌس ألحد أن ٌترك الطواؾ بٌنهما( على قولها:

وهو صرٌح فً أن قولها: )لٌس ألحد أن « قد سن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الطواؾ بٌنهما  »

 أنه صلى هللا علٌه وسلم سن الطواؾ بٌنهما.ٌترك الطواؾ بٌنهما( ألجل 

ودل هذا الترتٌب بالفاء على أن مرادها بؤنه سنة: أنه فرضه بسنته، كما جزم به ابن حجر فً ]الفتح[ 

مقتصرا علٌه، مستدال له بؤنها قالت: )ما أتم هللا حج امرئ وال عمرته لم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة( 

ه وسلم سن الطواؾ بٌنهما( وترتٌبها على ذلك بالفاء قولها: )فلٌس ألحد فقولها: )إن النبً صلى هللا علٌ
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دلٌل واضح على أنها إنما أخذت  -أن ٌترك الطواؾ بٌنهما( وجزمها بؤنه ال ٌتم حج وال عمرة إال بذلك 

 ذلك مما سنه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ال برأي منها كما ترى.

على الجدٌد ال ٌإمن أن ٌكون ذرٌعة لعواقب ؼٌر محمودة؛ وذلك من األمر الخامس: أن إقرار المسعى األ

 جهتٌن:

األولى: أنه ٌخشى أن ٌكون سببا لتؽٌٌرات وزٌادات فً أماكن النسك األخرى؛ كالمرمى، وكمطاؾ 

 مماثل فوق الكعبة.

خٌر المقام الثانٌة: أنه ال ٌإمن أن ٌكون ذرٌعة للقال والقٌل، وقد شوهد شًء من ذلك عند البحث فً تؤ

لتوسعة المطاؾ، فبل ٌإمن أن ٌقال: إن الهٌبة الفبلنٌة أو الجهة الفبلنٌة بدأت تؽٌر مواضع النسك التً 

كان علٌها النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه والمسلمون أربعة عشر قرنا، والدعاٌات المؽرضة كثٌرة، 

المسعى األعلى الجدٌد ٌلزمه جواز إقرار وال ٌخفى أن إقرار هذا  -فسدا للذرٌعة إلٌها مما ٌستحسن 

فقد ٌقترح مقترح، وٌطلب طالب جعل سقؾ فوق الكعبة الشرٌفة على قدر  -مطاؾ أعلى جدٌد مماثل 

مساحة المطاؾ األرضً، وٌجعل فوق السقؾ المذكور عبلمات واضحة تحدد مساحة الكعبة تحدٌدا 

ؾ مسامتة للكعبة مسامتة دقٌقة، وٌبقى صحن ذلك دقٌقا، مع تحقٌق كون مساحة الكعبة المحددة فوق السق

المطاؾ األعلى واضحا متمٌزا عن قدر مساحة الكعبة من الهواء الذي فوق السطح، فٌطوؾ الناس حول 

ذلك الهواء المسامت للكعبة؛ لتخؾ بذلك وطؤة الزحام فً المطاؾ األرضً، وال شك أن هذا المطاؾ 

مشقة على الطابفٌن من توسعة المطاؾ األرضً؛ ألن  األعلى المفترض لو فرض جوازه فهو أقل

المطاؾ األرضً كلما اتسع كانت مسافة الشوط فً أقصاه أكثر من مسافته فٌما ٌقرب منه من الكعبة، 

وأما المطاؾ األعلى فبل تزٌد مسافة الشوط فٌه عن مسافته فً المطاؾ األرضً؛ التحادهما فً 

عتقد أن لهذا المطاؾ األعلى المفترض مستندا من الشرع، كما ال المساحة، فهو أخؾ على الطابؾ، وال ن

 نعتقد أن بٌنه وبٌن المسعى الجدٌد فرقا.

وفً الختام فإن زٌادة مكان نسك على ما كان علٌه المسلمون من عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى 

كتاب هللا، أو سنة رسوله  الٌوم تحتاج إلى تحر وتثبت ونظر فً العواقب، ودلٌل ٌجب الرجوع إلٌه من

صلى هللا علٌه وسلم، مع العلم بؤن الزحام فً أماكن النسك أمر ال بد منه، وال محٌص عنه بحال من 

 األحوال، وهللا الذي شرح ذلك على لسان نبٌه صلى هللا علٌه وسلم عالم بما سٌكون، والعلم عند هللا تعالى.

/  ٔٔ/  ٕٔحرر فً ألمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً. محمد ا/  أمبله الفقٌر إلى رحمة ربه وعفوه

 (.ٓ٘ - ٓٗ/ ٔاهـ أبحاث هٌبة كبار العلماء )هـ  9ٖٖٔ

الدلٌل الخامس : أن النصوص إنما وردت بمشروعٌة السعً بٌن الصفا والمروة, فما كان خارجا 

ه أنه ساع بٌنهما عنهما فإنه لٌس بٌنهما وإنما هو مسامت لهما فالساعً خارج المسعى ال ٌصدق علٌ

 .   , وقد اتفق العلماء على أنه ال ٌصح أن ٌكون جمٌع الشوط أو ؼالبه خارج مكان السعً

 . 9فً عرض المسعى للشٌخ الدكتور حمزة الفعر ص  ةالجدٌدالتحقٌق فً حكم الزٌادة انظر 

بؤن ما ذكرتموه مسلم، فبل ٌصح السعً فً ما كان خارجاً عن حدود الصفا والمروة، ولكن  وٌناقش :

الصفا والمروة أوسع من هذا المكان المشاهد، فإذا سعى الساعً خارج المسعى القدٌم من جهة الشمال 

نه قد جاء صحٌح أل الشرقً والجنوب الشرقً فٌما كان داخبلً فً حدود الصفا والمروة الحقٌقٌة فإن سعٌه

 . نظر المصدر السابقبما طلب منه. ا
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الدلٌل السادس :أن األلؾ والالم فً كلمة المسعى للعهد , والمكان المعهود للسعً هو المكان المعد 

 : لذلك الٌوم , المحاط باألسوار

:  ١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ    ژ ( إنما عنى هللا تعالى ذكره بقولهٗٗ/ٕقال ابن جرٌر فً تفسٌره ) 

ذٌن االسمٌن اللذٌن فً حرمه دون سابر الصفا والمروة ، ولذلك هذا الموضع  الجبلٌن المسمٌٌن بهفً 

 ذٌن االسمٌن . فٌن بهأدخل فٌهما األلؾ والبلم لٌعلم عباده أنه عنى بذلك الجبلٌن المعرو

سعً هو هذا المكان بؤنه ال ٌوجد دلٌل من كتاب وال سنة وال إجماع على أن المكان المعهود لل وٌناقش :

ن المسعى كان أوسع من ذلك فً عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم، اط الٌوم باألسوار؛ ألنه قد ثبت أالمح

وفً عهد الخلفاء الراشدٌن ممتداً إلى الجنوب كما تقدم، وما ذكره اإلمام ابن جرٌر ال ٌدل على المعنى 

وإنما ربطه بالجبلٌن المسمٌٌن ضع المحدد اآلن، وإن مكان السعً هو هذا المو: المدعى؛ ألنه لم ٌقل 

رجاً عن اذٌن االسمٌن فً الحرم، فكل ما كان داخبلً فٌهما فهو من المسعى، وإنما المقصود به ما كان خبه

ى صفا أو الحرم من الجبل، التً ٌصدق علٌها أنها صفا أو مروة، فلٌس السعً جابزاً بٌن كل ما ٌسم

ن الجبلٌن، فاأللؾ والبلم لجبلً الصفا والمروة المعهودٌن ولٌستا ذٌمروة وإنما هو مخصوص به

 لخصوص الموضع المدعى. 

  . ٖٔ صالتحقٌق فً حكم الزٌادة الجدٌدة فً عرض المسعى للدكتور حمزة الفعر : نظر ا

صالح سندي فً حصر مساحة الصفا والمروة بما أحٌط بالجدران  وقد سبقت مناقشة الدكتور قلت :

 .والعقود بشًء من التوسع فبل حاجة للتكرار واإلطالة 

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ    ژ: الدلٌل السابع: قوله تعالى 

  .١٘ٔالبقرة:  ژگ   ڳڳ  

ووجه الداللة من اآلٌة : أن كبل من )الصفا والمروة( علم شخص لمكان معٌن ، وعلم الشخص ٌعٌن 

مسماه فً الخارج بحٌث ٌمنع من دخول ؼٌره فٌه ، ومن ثم فبل تكون التوسعة الجدٌدة داخلة فً الصفا 

 والمروة ألن عرضهما ال ٌتجاوز العشرٌن مترا . 

 وٌناقش من ثالثة وجوه :

ن المجوزٌن للزٌادة ٌسلمون بهذا الدلٌل وٌقولون به وهذا ٌعده علماء األصول من القوادح فً األول : أ

االستدالل ألن التسلٌم بدلٌل المخالؾ مع بقاء النزاع ٌعنً أن ما استدل به المخالؾ ال ٌصلح أن ٌكون 

ال ٌكون إال السعً لم ٌختلفوا فً أن  النزاعطرفً ألن دلٌبل فً محل النزاع وبالتالً ٌسقط ذلك الدلٌل  

بٌن الصفا والمروة وإنما اختلفوا فً تلك الزٌادة هل هً داخلة فٌما بٌن الصفا والمروة أم خارجة عن تلك 

 البٌنٌة . 

الثانً : قولهم : ألن عرضهما ال ٌتجاوز العشرٌن مترا هذا هو محل النزاع فكٌؾ ٌصح أن ٌكون دلٌبل 

 أو تعلٌبل .
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: أن للمجٌزٌن أدلة كثٌرة تدل على أن الزٌادة المتنازع فٌها لم تخرج عن عرض المسعى المعتبر الثالث 

 . وقد سبق إٌرادها فٌه البٌنٌة بٌن جبلً الصفا والمروة

الدلٌل الثامن: أن التوسعة الجدٌدة قد تكون ذرٌعة إلى الزٌادة فً أماكن المشاعر األخرى , كعرفات 

النوازل فً  نظر. ا فسدا لهذه الذ للذرٌعة تمنع التوسعة الجدٌدة للمسعى ومنى ومزدلفة وؼٌرهما ,

 . ٖٔٙ – ٖٓٙالحج للدكتور علً الشعبلن ص 

 وٌناقش من ثالثة وجوه :

 لاألول  : أن ذلك مبنً على أن التوسعة المختلؾ فٌها زابدة فً العرض الشرعً للمسعى وهذا استدال

إنها داخلة فً العرض الشرعً للمسعى وبالتالً : بل ٌقولون ،  بمحل النزاع والمجٌزون ال ٌسلمون به

 وهللا الموفق . . فبل تكون التوسعة الجدٌدة ذرٌعة للزٌادة فً المشاعر األخرى 

الثانً : أن المعروؾ عن حكام المملكة تبنً تحكٌم الشرٌعة واالنتساب لمذهب السلؾ الصالح وتلك 

فٌما ٌتعلق بؤمور المناسك خاصة إال بناء على دراسات علمٌة الدولة كما عرؾ عنها ال تتخذ قرارا 

 وفتاوى شرعٌة كما حصل فً توسعة المطاؾ والمسعى والجمرات فٌبعد حصول هذا .

الثالث : أن توسٌع أماكن المناسك إن كان مبنٌا على دلٌل علمً وفتوى شرعٌة معتبرة فبل شك أن 

أما التوسعة فً منسك من المناسك بدون مسوغ شرعً التٌسٌر على المسلمٌن أمر مطلوب ومرؼوب ، و

 . ٖٔٙفهو مردود . وانظر كتاب النوازل فً الحج للدكتور الشعبلن ص 

سعى إنما سعى فً هذا المكان , واألصل فً العبادات  لماالدلٌل التاسع: أن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

وقد قال النبً صلى , االتباع , فال ٌصح أن ٌتقرب هلل تعالى بعبادة إال على الجهة المشروعة المنقولة 

وحٌنئذ فال بد من , هللا علٌه وسلم فً حجة الوداع مبٌنا ألمته مناسك الحج : )لتأخذوا عنً مناسككم ( 

 ً على الوارد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم .االقتصار فً السع

النبً صلى هللا علٌه وسلم ألن  هفٌبؤن المسعى الحالً ال ٌتحقق كونه المكان الذي سعى  وٌناقش :

المسعى فً زمنه علٌه الصبلة والسبلم كان أوسع مما هو علٌه اآلن وكان ممتداً إلى جهة الجنوب ٌمر 

ما ذكر ذلك عدد من علماء الحدٌث والمإرخٌن، ومن ذلك ما ذكره أبو من داخل المسجد الحرام الحالً، ك

وما رواه ابن الولٌد األزرقً فً كتابه أخبار مكة، من قوله: " وكان المسعى فً موضع المسجد الحرام" 

بن جبر فٌما ٌتعلق بالسعً بٌن العلمٌن قال: " وهذا بطن المسٌل الذي رمل فٌه النبً أبً شٌبة عن مجاهد 

هللا علٌه وسلم ولكن الناس انتقصوا منه" وؼٌر ذلك، ولٌس هناك نص ٌدل على سعً النبً علٌه  صلى

الصبلة والسبلم فً هذا المكان، وال على عدم جواز السعً فً ؼٌره مما كان داخبلً فً حدود الصفا 

ٌُلزم الناس بالوقوؾ أ و المرور فً والمروة، ولم ٌكن من هدٌه علٌه الصبلة والسبلم فً المشاعر أن 

الذي هو فٌه خاصة بل كان علٌه الصبلة والسبلم ٌقؾ بها وٌوسع على أمته فً الوقوؾ فً ؼٌر ان المك

موقفه مما كان داخبلً فً حدودها كما وقؾ علٌه الصبلة والسبلم فً عرفة وقال: ) وقفت هاهنا وعرفة 

ٌُلزم الناس كلها موقؾ( ، كما نزل علٌه الصبلة والسبلم المزدلفة ومنى فً مكا نه الذي نزل فٌه ولم 

بالوقوؾ معه فً عٌن المكان الذي نزل فٌه، وقوله: ) لتؤخذوا عنً مناسككم (، من هذا القبٌل فإنه ٌشمل 

االقتداء بفعله علٌه الصبلة والسبلم فً أداء مناسك الحج ولو كان الوقوؾ أو السعً فً المكان الذي وقؾ 

البٌان ال ٌتؤخر عن وقت الحاجة. ولنقل ذلك عنه ألن ، لصبلة والسبلم فٌه بخصوصه متعٌناً لبٌنه علٌه ا

  . ٕٔ صنظر التحقٌق فً حكم الزٌادة الجدٌدة فً عرض المسعى للدكتور حمزة الفعر ا
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وفٌما سبق من مناقشات مع الدكتور سندي والدكتور الحوسنً ما ٌكفً فً هذا مع ما ذكره  قلت :

 وهللا المستعان .. فؤؼنى عن التكرار  الدكتور الفعر

وهو وجود الزحام  –الدلٌل العاشر: أن ترك توسعة المسعى فً القرون الماضٌة مع قٌام المقتضً لها 

 ٌدل داللة جلٌة على عدم مشروعٌة التوسعة الجدٌدة. –الشدٌد وكثرة الناس 

  ونوقش من وجهٌن :

صلى هللا علٌه الوجه األول: بؤننا ال نسلم قٌام المقتضً للتوسعة فً عهد التشرٌع، فلم ٌحج مع النبً 

نهم سعوا فً وقت واحد، وكذلك لم ٌقم المقتضً للتوسعة فً القرون ، ولم ٌثبت ألؾوسلم سوى مابة أ

ضعافاً العصر أاعفت أعداد الحجٌج فً هذا المتتالٌة بعده كما قام فً عصرنا الحاضر؛ حٌث تض

 مضاعفة لم ٌشهد التارٌخ بمثل ذلك، وبهذا ٌسقط استداللهم.

الوجه الثانً: أنه ٌلزم من دلٌلهم هذا لوازم ؼٌر صحٌحة مثل: إبطال إدارة الصفوؾ حول الكعبة الذي 

أحدث بعد قرن من عهد النبوة، وإبطال التوسعات األخرى فً أماكن النسك كتوسعة المسعى السابق، 

األدوار العلٌا علٌه، وأدوار الجمرات بحجة تتابع القرون الماضٌة على تركها مع قٌام المقتضً لها. وبناء 

 .9ٖٖاهـ حلول الزحام فً المناسك ص 

أن الزٌادة المختلؾ فٌها قد أجمع المسلمون فً مختلؾ العصور على تركها ففً  الدلٌل الحادي عشر :

.اهـ  فتنة التوسعة فً المسعى  ملً المتوارث بٌن المسلمٌنبحثها والتنقٌب عنها مخالفة لإلجماع الع

 .للعبلمة الفوزان 

 ثالثة أوجه :  من وٌناقش

األول : أن المسلمٌن فً العصور السابقة تركوا السعً فً هذه الزٌادة لعدم الحاجة إلٌها ، كما كانوا 

تاركٌن للزٌادات التً زٌدت فً المسجد الحرام قبل أن تزاد فٌه لعدم الحاجة إلٌها وكما كانوا تاركٌن 

اركٌن للطواؾ والصبلة كانوا توكما للسعً فً سطح المسعى قبل أن ٌجعل مسعى لعدم الحاجة إلٌه 

لى الزٌادة فً الحاجة إلٌها ، وقد احتاج الناس إواالعتكاؾ فً األدوار العلوٌة للمسجد الحرام لعدم 

 المسعى التً ال تزال داخلة فً عرض ما بٌن الصفا والمروة فجاز السعً فٌها .

ً فٌه ألن هللا أمرنا بالسعً لٌس ترك الناس للسعً فً ذلك المكان دلٌبل شرعٌا على بطبلن السع الثانً :

بٌن الصفا والمروة فلو اقتصر الناس فً أزمنة مضت على السعً فً جزء من ذلك المشعر لم ٌكن 

عملهم ذلك دلٌبل على قصر موضع السعً على ذلك المكان ألن عمومات الشرٌعة ومطلقاتها ال تخص 

دٌد لعرض المسعى بؤذرع معٌنة ال ٌجوز وتقٌد بعمل الناس والنبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌحفظ عنه تح

ال ٌحفظ شًء من الكتاب والسنة فً : بل ال ٌزال العلماء ٌقولون ، الزٌادة علٌها وال عن خلفابه الراشدٌن 

تحدٌد عرض المسعى بؤذرع معٌنة سوى ظاهر القرآن الذي بٌن أن ما بٌن جبلً الصفا والمروة موضع 

 للسعً ال تحدٌد له إال ذلك .

ث : أن الكبلم السابق ٌنطبق على تؽٌٌر المهدي لموضع السعً والزٌادة فٌه على ما كان علٌه الحال الثال

علم أن العلماء فً عصر المهدي العباسً احتجوا على بطبلن زٌادته فً عهد الصحابة والتابعٌن ، وال أ

والشٌخ محمد بن إبراهٌم بترك من قبله ، وقل مثل ذلك فً التوسعة السعودٌة األولى فً عهد الملك سعود 

 وهللا الموفق .. فما سمعنا العلماء احتجوا على بطبلنها بترك الناس للسعً فٌها فً القرون السابقة لها 
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الدلٌل الثانً عشر : إجماع المسلمٌن إجماعا عملٌا جٌال بعد جٌل على أن السعً ٌتحدد بالمسافة 

نة توسعة المسعى والرد على شبهات المجٌزٌن لها فت انظر.  الواقعة بٌن الصفا والمروة طوال وعرضا

 .للعبلمة الفوزان 

هللا  الجمٌع متفق علٌه ، ولكن محل النزاع هل توسعة الملك عبد بؤن هذا لٌس محل النزاع إذ :وٌناقش 

 داخلة فٌما بٌن الصفا والمروة أم خارجة عن تلك البٌنٌة ?

وعرضه وإن كان قد سبق ذكره أو جله لألهمٌة وأختم هنا بذكر كالم المؤرخٌن على طول المسعى 

 .وكما ٌقال : ما تكرر تقرر ان هاألذولٌستقر فً 

 : أوال: كالمهم على الطول 

 ( :9ٔٔ/ٕهـ( فً أخبار مكة )ٕٓ٘قال مإرخ مكة الشهٌر أبو الولٌد األزرقً )ت ـ  ٔ

 . وذرع ما بٌن الصفا والمروة سبعمابة ذراع وستة وستون ذراعا ونصؾ اهـ

 .مترا ٖٗ٘ما ٌقارب : أي 

( : وذرع ما بٌن الصفا والمروة ٖٕٔ/ٕهـ( فً أخبار مكة )7ٕٕوقال المإرخ الكبٌر الفاكهً )ت ـ ٕ

 اهـ. ا صبعً ع وستة وستون ذراعا واثنتا عشرة إسبعمابة ذرا

  . وهو مقارب تماما لتقدٌر األزرقً

: وجمٌع خطا الساعً من الصفا إلى المروة أربع مبة  7٘هـ( فً رحلته ص 7ٖ9وقال ابن جبٌر)ت ـ ٖ

 اهـ . خطوة وثبلث وتسعون خطوة

 .مترا ٖٗٗما ٌقارب : أي 

 : (9ٖٗ/ ٔهـ( فً شفاء الؽرام )١ٖٕوقال المإرخ أبو الطٌب الفاسً المكً )تـ  ٗ

وهو من محاذاة نصؾ العقد الوسط من عقود الصفا وقد حررت أنا ذرع ذلك فجاء من وسط جدار الصفا 

إلى الدرج الذي بالمروة من داخله: ستمابة ذراع وثبلثة وسبعون ذراعا بتقدٌم السٌن وسبعة أثمان ذراع، 

ٌكون ذلك بذراع الٌد: سبعمابة ذراع وسبعون ذراعا وسبع ذراع، بتقدٌم السٌن فً السبعمابة ذراع، وفً 

 هـالسبعٌن، وفً السبع . ا

 .مترا ٖ٘٘ما ٌقارب : أي 

 ( :ٕٔٔ/ ٔهـ( فً مسالك األبصار )7ٗ9وقال ابن فضل هللا العمري)ت  ـ ٘

 اهـ  . ذرع ما بٌن الصفا والمروة وهو المسعى سبعمابة ذراع وثمانون ذراعا

  .مترا ٖٓٙما ٌقارب : أي 

 ( :ٕٖٓ/ٔهـ( فً مرآة الحرمٌن )ٖٖ٘ٔوقال إبراهٌم رفعت باشا )ت ـ  ٙ 

 اهـ. أمتار  ٘ٓٗوالشارع الذي بٌن الصفا والمروة هو المسعى وطوله 
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 : ٖٖٓهـ( فً تارٌخ عمارة المسجد الحرام ص ٖٙ٘ٔسبلمة )تـ وقال حسٌن با 7

 اهـ. مترا  7ٖٗطول شارع المسعى من ابتداء درج الصفا إلى ابتداء درج المروة 

 ( :ٖ٘٘/٘التارٌخ القوٌم ) هـ( فًٓٓٗٔوقال مإرخ مكة محمد بن طاهر الكردي )ت ـ  ١

 اهـ. وذرع ما بٌن الصفا والمروة سبعمابة ذراع وستة وستون ذراعا ونصؾ ذراع 

 مترا. ٖٗ٘ما ٌقارب : أي 

 : الخالصة

وأطول تقدٌر هو  مترا( تقرٌبا ٖٗ٘تقدٌر األزرقً وهو ما ٌساوي) هوأن أقل تقدٌر لطول المسعى ـ ٔ

 مترا وهو فارق كبٌر. (١9)ٌر وبٌن تقدٌرٌهما ب( مترا وهو تقدٌر ابن جٖٗٗ)

سبلمة سوى ثبلث سنوات والفرق بٌن تقدٌرٌهما ، ووفاة حسٌن بابراهٌم رفعت باشا ـ  لٌس بٌن وفاة إ ٕ

 ( مترا وهو فارق كبٌر أٌضا مع أنهما متعاصران . ٖٔهو )

براهٌم من قدر بنفسه إمترا وآخر  (ٖٗ٘) األزرقً هو أول من قدر طول المسعى وتقدٌره قرابة ـ ٖ

 مترا تقرٌبا . (ٔ٘)( مترا ، فٌكون الفارق بٌن أول من قدره وآخر من قدره ٘ٓٗرفعت وتقدٌره ) 

وأما الكردي فهو آخرهم وفاة حٌث توفً سنة ألؾ وأربع مبة ومع ذلك فلم ٌذرع بنفسه وإنما اعتمد  ـ ٗ

 ( : ٖٖٙ/٘وٌم )على ذرع األزرقً والعجب كل العجب من قوله فً التارٌخ الق

 اهـ. وموضع السعً هو هو ، لم ٌتؽٌر ولم ٌتبدل ولم ٌنقص ولم ٌزد 

فإن عنى أن تقدٌرات المإرخٌن لم تختلؾ فقد عرفناك ما فٌه ، وإن عنى أن الجبلٌن لم ٌنتقص من 

 عرضهما فؤٌن هما اآلن ?! 

التوسعة السعودٌة األولى ما لم ٌبق ظاهرا منهما إال صخرات فً طرفً المسعى وأما البقٌة فقد أزالت 

  . بقً منهما وهللا المستعان

ثم ألم ٌؽٌر المهدي العباسً موضع السعً وٌجعله مكان الدور التً هدمها وأدخل المسعى القدٌم فً 

 المسجد الحرام ? ألٌس هذا تؽٌٌرا وزٌادة ?

 . !! ومما ٌتعجب منه أن الكردي ممن ذكر ذلك فً تارٌخه

 شاهد عٌان على التوسعة السعودٌة للمسعى وما حصل فٌه من زٌادات ?ثم ألم ٌكن الكردي 

بقٌة تقدٌرات المإرخٌن بٌن ذلك وبه تعلم أن دعوى من ادعى اتفاق المإرخٌن على مقدار ذرع ما  ـ ٘ 

 .وسٌؤتً نحو ذلك فً تقدٌرهم لعرض المسعى ، بٌن الصفا والمروة دعوى تخالؾ ما قرره المإرخون 

 :وعرض ما أعد للسعً من الصفا والمروة  –محل الهرولة  -على عرض المسعى  ثانٌا : كالمهم
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(: ذرع ما بٌن العلم 9ٔٔ/ٕ( فً أخبار مكة )ٕٓ٘قال مإرخ مكة الشهٌر أبو الولٌد األزرقً )ت  -1

الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذابه على باب دار العباس بن عبد المطلب وبٌنها عرض المسعى 

 وثبلثون ذراعاً ونصؾ. اهـخمسة 

(: عرض المسعى خمسة وثبلثون ٖٕٗ/ٕ( فً أخبار مكة )7ٕٕقال المإرخ الكبٌر الفاكهً )ت -ٕ

 ذراعاً واثنتا عشرة إصبعاً. اهـ

: ٕٓ٘( فً كتابه المناسك وهو رحلته إلى الحج ص ١ٕ٘قال المحدث أبو إسحاق الحربً )ت  - ٖ

 س اثنان وثبلثون ذراعاً. اهـوذرع المسعى من المسجد إلى دار العبا

وهذا التقدٌر ٌنقص عن تحدٌد األزرقً والفاكهً بثبلثة أذرع ونصؾ ومع أن الحربً كان معاصراً 

 لؤلزرقً والفاكهً وهو ممن دخل مكة وحرر كتابه إبان حجه.

زج (: وعرض فتحة األ١ٔٔ/ٖ( فً تهذٌب األسماء واللؽات )7ٙٙقال اإلمام النووي رحمه هللا )ت  - ٗ

الذي على الصفا نحو خمسٌن قدماً... والمروة علٌها أزج كإٌوان وعرض ما تحت األزج نحو أربعٌن  –

 قدماً . اهـ

 . المراد باألزج العقد الذي على الصفا والمروة: قلت 

أي خمسة عشر مترا  سنتٌمترسٌن ٌساوي ألفا وخمس مبة والقدم تساوي ثبلثٌن سنتٌمترا مضروبا فً خم

 فٌكون عرض عقود الصفا عند اإلمام النووي خمسة عشر مترا .

 سنتٌمترتٌمترا ٌساوي ألفا ومبتً وأما عرض عقد المروة عنده فهو أربعون قدما مضروبا فً ثبلثٌن سن

 وٌساوي اثنً عشر مترا .

و على ثبلثة أقواس : وللصفا أربعة عشر درجاً وه7ٙ-7٘( فً رحلته ص 7ٖ9وقال ابن جبٌر )ت - ٘

دراج أوٌار وفً سعته سبع عشرة خطوة... مشرفة والدرجة العلٌا متسعة كؤنها مصطبة وقد أحدقت به الد

 المروة خمسة وهً بقوس واحد كبٌر.

 "الخطوة وما ٌقابلها فً النظام المتري :

عتدلة المعتادة فً أكثر قال البلوي : " والخطوة ثبلثة أقدام " ، والخطوة هً خطوة اآلدمً ذي الخلقة الم

اآلدمٌٌن ال القصٌر وال الضخم العظٌم ذي الجثة والخطوة الواسعة ، فٌكون مقدار الخطوة التً استعملها 

ابن جبٌر والبلوي ثبلثة أقدام بوضع قدم فً األمام ، والقدم األخرى وراءها ، وبٌنهما مقدار قدم مماثلة 

 نحو: لهما ، وٌصح أن تكون المعادلة على هذا ال

 سنتمتر . 9ٓأقدام =  ٖ× سنتمتر  ٖٓالقدم = 

سنتمتر ، وٌطلق على الخطوة ٌارد بالنظام  ٓٓٔ، والمتر فٌه  اسنتمتر 9ٓفتكون الخطوة بمقدار 

ٌُتحصل على المقدار  9ٓالتقدٌري الحدٌث ، وعلٌه تكون السبع عشرة خطوة مضروبة فً  سنتمتر ل

 :المتري فتكون المعادلة على هذا النحو 
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) خمسة عشر مترا وثبلثٌن  ٘ٔ، ٖٓ( =  ٖٓ٘ٔ)  )حذؾ رقم (سنتمتر ،  ٖٓ٘ٔ= 7ٔ× سنتمتر  9ٓ

( أي أن سعة الصفا والمروة بحسب قٌاس ابن جبٌر ومن وافقه خمسة عشر مترا ونصؾ متر اسنتٌمتر

) تقرٌبا" اهـ
ٔ

) .  

ومعلوم أن ابن جبٌر ألؾ كتاباً : ٕٙوابن جبٌر كما قال الدكتور جابر الحوسنً فً المباحث المفٌدة ص 

سماه ) رسالة اعتبار الناسك فً ذكر اآلثار الكرٌمة والمناسك ( عرؾ بعد ذلك برحلة ابن جبٌر،  فابن 

 جبٌر وقؾ بنفسه على سعة الصفا ولم ٌقلد فٌه من تقدم علٌه.

، وهو على ( : ومن باب الصفا ست وسبعون خطوة، والصفا أربعة عشر درجاً 7ٙ7قال البلوي )ت - ٙ

وفً سعته سبع عشرة خطوة. ، ثبلثة أقواس مشرفة، والدرجة العلٌا كؤنها مصطبة وقد أحدقت به الدٌار 

 .9ٕالمفٌدة للدكتور جابر الحوسنً ص  المباحثاهـ 

(: وذرع عقود الصفا الثبلثة إحدى وعشرون ذراعاً 9ٖٗ/ٔ( فً شفاء الؽرام   )١ٖٕقال الفاسً )تـ  7

 ذراع بالحدٌد. اهـبالحدٌد إال ثمن 

 .تسعة أمتار ونصؾ المترما ٌقارب : أي 

 ( فً ذرع عقد المروة:ٕٔٗ/ ٔوقال رحمه هللا )

 واتساع هذا العقد ستة عشر ذراعا بذراع الحدٌد المصري. اهـ 

 .سبعة أمتار وثلث المتر ما ٌقارب: أي 

هـ( فً مرآة ٖٖ٘ٔ)ت إبراهٌم رفعت باشا الذي كان أمٌراً لمحمل الحج المصري عدة مرات - ١

 (:ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔالحرمٌن )

الصفا أصل جبل أبً قبٌس جنوبً المسجد الحرام وهو مكان شبٌه بالمصلى طوله ستة أمتار وعرضه 

 ثبلثة. اهـ

( مترا وعرضه ٘ٓٗوقال فً المصدر السابق : والشارع الذي بٌن الصفا والمروة وهو المسعى طوله )

 . اهـ عشرة أمتار وتارة اثنا عشر متراً 

تسع عرضه ما طرٌق م –الصفا والمروة  –(: وبٌنهما 7ٖٓٔقال المإرخ محمد بٌرم التونسً )ت -9

 .ٖٖالمفٌدة للدكتور جابر الحوسنً ص  المباحثعشر متراً. اهـ  ًواثنبٌن عشرة أمتار 

بعد أن ذكر أنه قام  ٖٖٓ( فً كتابه تارٌخ عمارة المسجد الحرام ص ٖٙ٘ٔ)ت ةسبلمٌن باقال حس -ٓٔ

بنفسه بذرع الصفا والمروة وما بٌنهما بعد رصؾ الملك عبد العزٌز ... وعرض أصل الصفا التً علٌها 

 اهـ أمتار. 7متراً، وعند المروة عقد كبٌرة سعته  ٕٔالثبلثة العقود 

وعرض أصل الصفا : ( ٖٖٓ/٘هـ(فً كتابه التارٌخ القوٌم )ٓٓٗٔوقال محمد طاهر الكردي )ت -ٔٔ

 اهـ التً علٌها الثبلثة العقود اثنا عشر متراً ... وعند المروة عقد كبٌر سعته سبعة أمتار .

                                                           

 . 31 -32أظو اٌّجبؽش اٌّف١لح ٌٍلوزٛه اٌؾٍٕٟٛ ص  (1
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) فً شارع عرضه تارة عشرة أمتار عن وصؾ شارع المسعى )حذؾ(  قال محمد صادق باشا : -ٕٔ

 .ٖٖالمفٌدة ص  المباحثوتارة اثنا عشر متراً. اهـ 

: وهكذا تطابقت تحدٌدات مإرخً القرنٌن األخٌرٌن الرابع والخامس عشر ٖٗ-ٖٖقال الحوسنً ص

متار، والؽالب أن حساب محمد بٌرم ومن مٌن وتحدٌدهم ٌصل إلى قرابة ستة أفوجد فرق بٌن تحدٌد المتقد

داده األصلً وذلك لدخول وافقه قد اعتبر مكان سعً الناس فً ذلك الوقت دون االكتراث بحقٌقة امت

األبنٌة واألسواق والدكاكٌن فً أجزاء من عرض المسعى من جهته الشرقٌة ألن محمد بٌرم نفسه ٌقول: 

وحول المسجد من أؼلب الجهات طرق ، وباب السبلم ٌفتح فً الطرٌق الواقع بٌن الصفا والمروة وهو 

أسفل الدٌار حوانٌت علٌها مظبلت ٌباع بها طرٌق متسع حوله دٌار ذات عدة طبقات ومنها دار الشٌبً، و

 المؤكوالت وؼٌرها. اهـ

   : سبب االختالؾ فً التقدٌر عند بعض المؤرخٌن

 (:ٖ٘٘-ٖٗ٘/٘( فً كتابه التارٌخ القوٌم )ٓٓٗٔقال مإرخ مكة محمد طاهر الكردي )ت

 ما تراه من االختبلؾ فً ذرعه إنما هو اختبلؾ صوري ال حقٌقً نشؤ ذلك من أمرٌن:

 األول: نشؤ من اختبلفهم فً مقدار طول الذراع ونوعه.

الثانً: نشؤ من اختبلؾ مشٌهم حٌن الذراع فً المسعى، فقٌاس الذراع حٌن المشً على استقامة تامة فً 

أرض المسعى ؼٌر قٌاسه عند انحراؾ المشً ولو ٌسٌراً، مع العلم بؤن بعضهم ٌعتبر الذراع من علو 

لدرج، ومع العلم بؤنه كلما ارتفعت األرض واندفنت درجة كلما زاد فً مقدار الدرج، وبعضهم من أسفل ا

 الذرع على أن اختبلفهم فً ذرعه اختبلؾ ٌسٌر صوري قلٌل ال ٌذكر.

ونحن نرى الٌوم بعد التوسعة السعودٌة التً حصلت فً المسجد الحرام وبعد عمارة المسعى ونقض 

وتسوٌة أرضه باإلسمنت المسلح لسهولة السعً أن نذكر  جمٌع ما تقدم من عمارات الحكومات السابقة

 بالضبط التام قٌاس ما بٌن الصفا والمروة بالمتر فنقول:

( ثبلثمابة وخمسة وسبعون متراً كما قسناه بؤنفسنا، وربما زاد 7ٖ٘إن قٌاس ما بٌن الصفا والمروة هو )

 لٌس فً ذلك بؤس .اهـ أو نقص بعض السنتٌمترات وذلك بسبب إزعاج السٌر أو استقامته و

 : 9١ٕسبلمة فً كتابه تارٌخ عمارة المسجد الحرام ص قال حسٌن با

قد اعتنى بذرع شارع المسعى كثٌر من العلماء فً كتب شتى من مناسك وتارٌخ وما أشبه ذلك بالذراع 

قاٌٌس. والخطوة فً األزمنة القدٌمة، وبالمتر فً العصر الحاضر، ونتج من ذلك خبلؾ سببه اختبلؾ الم

 اهـ

 أقول وباهلل التوفٌق :

 ٌستفاد من الرواٌات التارٌخٌة ما ٌلً :

 أن المإرخٌن لم ٌتفقوا على كلمة واحدة فً تحدٌد عرض بطن الوادي. ـ  ٔ

 وانتهابه . السعً البتداءأن المإرخٌن لم ٌتفقوا على عرض ما كان معداً من جبلً الصفا والمروة  ـ ٕ
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المإرخٌن تدل على أن ما كان معداً من الصفا البتداء الشوط أعرض وأوسع مما جمهور رواٌات ـ  ٖ

 ٌقابله من المروة النتهاء الشوط .

 وٌنبنً على ذلك أمور:

أن دعوى من ادعى أن المإرخٌن متفقون على اختبلؾ األعصار واألمصار على تحدٌد عرض  -ٔ

 المسعى ؼٌر مطابقة لما قرروه كما سلؾ.

إن عرض بطن الوادي فضبلً عن عرض الصفا والمروة ٌساوي عشرٌن متراً، : أحد قط  لم ٌقل منهم -ٕ

بل ما ذرعوه دون ذلك فكٌؾ ساغ لمن بلػ بالتوسعة عشرٌن متراً مخالفة ما قرره المإرخون وتوارثه 

 المسلمون من عرض بطن الوادي وعرض ما ذكروه فً الصفا والمروة?

هـ إن عرضه عشرون متراً من باب بٌان ٓٓٗٔردي المتوفى سنة وإنما قال مإرخ مكة محمد طاهر الك 

 واقع المسعى بعد التوسعة السعودٌة التً عاصرها كما ال ٌخفى.

وٌاً مع أن كٌؾ ُجعل عرض المسعى من جهة الصفا ومن بطن الوادي ومن جهة المروة متسا -ٖ

 ؼٌر ذلك?  ٌدفتالشهادات التارٌخٌة 

فا ثم اتساعه فً بطن الوادي ثم ضٌقه من جهة المروة بؤقل من عرض ضٌقه من جهة الص ٌدفتإذ أنها 

 الصفا.

كٌؾ ساغ جعل المسعى على خط مستقٌم مع ما ذكر مما كان علٌه من التواء كما سٌؤتً بٌانه إن شاء  -ٗ

 هللا ? 

 ألن ذلك ٌعنً أنه قد دخلت فٌه أجزاء لم تكن منه وخرجت منه أجزاء كانت منه.

 االختبلؾ راجع إلى اختبلؾ المقاٌٌس مشكل من ثبلث جهات : القول بؤن سبب -٘

ما ٌقارب اثنً عشر ذراعا كما ذكر ذلك الدكتور : أي ، أوالً: أن من االختبلؾ ما ٌصل إلى ستة أمتار  

 الحوسنً، هذا فً ذرع بطن الوادي فقط. 

، وإبراهٌم رفعت باشا جعل فعلى سبٌل المثال ذرع األزرقً لبطن الوادي ٌساوي سبعة عشر متراً تقرٌباً 

 عرض الوادي عشرة أمتار. 

ثانٌا: أن اختبلؾ تقدٌراتهم لعرض الصفا والمروة أكثر بكثٌر، فؤوسع تقدٌر لعرض ما كان معدا من 

( مترا وأقل تقدٌر لذلك هو تقدٌر إبراهٌم رفعت ٘ٔر اإلمام النووي إذ قدره بما ٌقارب )ٌالصفا هو تقد

 ر.( أمتاٙباشا حٌث قدره )

 وبقٌة المإرخٌن تقدٌراتهم ما بٌن ذلك . 

وأقل ، ( مترا ٘ٔثالثا : أوسع تقدٌر لعرض ما كان معدا من المروة هو تقدٌر ابن جبٌر إذ قدره ب )

  وبقٌة تقدٌرات المإرخٌن بٌن ذلك .( أمتار 7تقدٌر لذلك هو تقدٌر حسٌن باسبلمة والكردي حٌث قدراه )

وال كبلم ٌرد فٌه شًء من السنة النبوٌة  القول بؤن عرض المسعى لمأقول: كل ما سبق ٌإكد صحة 

الصحابة رضً هللا عنهم  فً تحدٌد عرضه كما قرر ذلك العلماء، وٌدل على أن المإرخٌن إنما ذرعوا 
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ما وجدوا الناس ٌسعون فٌه ال كل عرض ما بٌن الصفا والمروة ، وٌدل على أن التوسعة السعودٌة 

 ض بطن الوادي وزادت أكثر من ذلك فً طرفً المسعى  .األولى زادت فً عر

 حكم السعً فً الحج والعمرة                                           

 ثالثة أقوال : على اختلؾ العلماء فً حكم السعً 

القول األول : مذهب الجمهور بما فٌهم اإلمام مالك والشافعً وأحمد فً المشهور من مذهبه أنه ركن من 

علٌه خطوة أو أركان الحج والعمرة ال ٌتمان إال به وال ٌجبر بدم وال ٌفوت ما دام صاحبهما حٌا ولو بقً 

النساء وإن طال ذلك سنٌن  وال ٌحل له منه بما بقً علٌه -أي الحاج والمعتمر  – حتى ٌؤتًبعض خطوة 

 .ألنه لم ٌتحلل من إحرامه بعد

تركه بدم وبه قال الحسن والثوري القول الثانً : أنه واجب وإلٌه ذهب اإلمام أبو حنٌفة وقال : ٌجبره إن 

ع وبه قال ابن قدامة فً المؽنً وشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة وابن مفلح فً الفرو، ورواٌة عن اإلمام أحمد 

 والمرداوي فً اإلنصاؾ والشوكانً .

وقد روي هذا عن ابن عباس وابن الزبٌر وابن ، والقول الثالث : أنه سنة مستحبة لٌس على تاركه شًء 

 .سٌرٌن ورواٌة عن أحمد

 ( :77/ ١قال اإلمام النووي رحمه هللا فً المجموع )

 به وال ٌجبر بدم ولو بقً منه خطوة لم إال مذهبنا أنه ركن من أركان الحج والعمرة ال ٌتم واحد منهما 

 . ق وأبو ثور وداود وأحمد فً رواٌةاسحن إحرامه وبه قالت عابشة ومالك وإٌتم حجه ولم ٌتحلل م

 .هو واجب لٌس بركن بل ٌنوب عنه: وقال أبو حنٌفة  

فٌجبر أنه واجب لٌس بركن : واألصح عنه ، لٌس هو بركن وال دم فً تركه  : وقال أحمد فً رواٌة 

هو تطوع : وابن سٌرٌن ، وأنس ، وابن الزبٌر ، وابن عباس ، وأبً بن كعب ، وقال ابن مسعود ، بالدم 

 .  دم فً تركه لٌس بركن وال واجب وال

من ترك من  :  س أنه قالووحكى ابن المنذر عن الحسن وقتادة والثوري أنه ٌجب فٌه الدم وعن طاو 

صؾ صاع ولٌس هو بركن وهو مذهب السعً أربعة أشواط لزمه دم وإن ترك دونها لزمه لكل شوط ن

 . حنٌفة ًأب

 هـ. أأنه تطوع ال شًء فً تركه ورواٌة فٌه الدم : وعن عطاء رواٌة  

 ( :ٖٔ٘/ ٖوقال اإلمام ابن قدامة فً المؽنً )

ركن، ال ٌتم الحج إال به. وهو قول عابشة، وعروة، واختلفت الرواٌة فً السعً، فروي عن أحمد أنه 

وطاؾ  -صلى هللا علٌه وسلم  -طاؾ رسول هللا »ومالك، والشافعً؛ لما روي عن عابشة، قالت: 

، فلعمري ما أتم هللا حج من لم ٌطؾ بٌن الصفا « فكانت سنة -ٌعنً بٌن الصفا والمروة  -المسلمون 

 والمروة. رواه مسلم. 



ٔ٘ٓ 
 

ت أبً تجراة، إحدى نساء بنً عبد الدار، قالت: دخلت مع نسوة من قرٌش دار آل أبً حبٌبة بن»وعن 

وهو ٌسعى بٌن الصفا والمروة، وإن مبزره لٌدور  -صلى هللا علٌه وسلم  -حسٌن، ننظر إلى رسول هللا 

ٌكم فً وسطه من شدة سعٌه، حتى إنً ألقول: إنً ألرى ركبتٌه. وسمعته ٌقول: اسعوا، فإن هللا كتب عل

 رواه ابن ماجه.« . السعً

 وألنه نسك فً الحج والعمرة، فكان ركنا فٌهما، كالطواؾ بالبٌت.

وروي عن أحمد أنه سنة، ال ٌجب بتركه دم. روي ذلك عن ابن عباس، وأنس، وابن الزبٌر، وابن 

دلٌل . ونفً الحرج عن فاعله  ١٘ٔالبقرة:   ژ ک  گ  گ  گ  گ   ڳژ  سٌرٌن؛ لقول هللا تعالى:

 على عدم وجوبه، فإن هذا رتبة المباح، وإنما ثبت سنٌته بقوله: من شعابر هللا.

 وروي أن فً مصحؾ أبً وابن مسعود: )فبل جناح علٌه أن ال ٌطوؾ بهما( . 

وألنه  -صلى هللا علٌه وسلم  -وهذا إن لم ٌكن قرآنا فبل ٌنحط عن رتبة الخبر؛ ألنهما ٌروٌانه عن النبً 

  ٌتعلق بالبٌت، فلم ٌكن ركنا كالرمً. نسك ذو عدد ال

وقال القاضً: هو واجب. ولٌس بركن، إذا تركه وجب علٌه دم. وهو مذهب الحسن، وأبً حنٌفة، 

والثوري. وهو أولى؛ ألن دلٌل من أوجبه دل على مطلق الوجوب، ال على كونه ال ٌتم الحج إال به. 

ابة. وحدٌث بنت أبً تجراة، قال ابن المنذر: وقول عابشة فً ذلك معارض بقول من خالفها من الصح

 ٌروٌه عبد هللا بن المإمل، وقد تكلموا فً حدٌثه. ثم إنه ٌدل على أنه مكتوب، وهو الواجب.

وأما اآلٌة فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعً فً اإلسبلم، لما كانوا ٌطوفون بٌنهما فً الجاهلٌة، ألجل 

 هـأ ذلك قالت عابشة.صنمٌن كانا على الصفا والمروة. ك

 :أهم أدلة أصحاب األقوال الثالثة 

 أهم أدلة من قال بركنٌة السعً فً الحج والعمرة :

قلت لعابشة: ما أرى علً جناحا أن ال أتطوؾ بٌن الصفا والمروة، قالت: : عن عروة بن الزبٌر قال  ـ ٔ

اآلٌة، فقالت: " لو   ١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ     ژقلت: ألن هللا عز وجل ٌقول: « لم?»

كان كما تقول، لكان: فبل جناح علٌه أن ال ٌطوؾ بهما، إنما أنزل هذا فً أناس من األنصار كانوا إذا 

أهلوا، أهلوا لمناة فً الجاهلٌة، فبل ٌحل لهم أن ٌطوفوا بٌن الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبً صلى هللا 

، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة، فلعمري، ما أتم هللا حج من لم ٌطؾ بٌن علٌه وسلم للحج، ذكروا ذلك له

 (.77ٕٔ ) ومسلم برقم(،  79ٓٔ)الصفا والمروة " أخرجه البخاري برقم 

قالت: دخلنا دار أبً حسٌن فً نسوة من قرٌش  عن صفٌة بنت شٌبة عن حبٌبة بنت أبً تجراةـ  ٕ

والنبً صلى هللا علٌه وسلم ٌطوؾ بٌن الصفا والمروة، قالت: وهو ٌسعى ٌدور به إزاره من شدة 

 (7ٖٙ7ٕ)أخرجه أحمد برقم « اسعوا، فإن هللا كتب علٌكم السعً»السعً، وهو ٌقول ألصحابه: 

 مة األلبانً رحمه هللا .( وؼٌرهما وصححه العبل7ٕٖ/ٔوالشافعً فً مسنده )

( عن لفظ )إن هللا كتب ٕٖٓ/ ٗقال العبلمة ابن أبً الخٌر العمرانً فً البٌان فً مذهب اإلمام الشافعً )

 علٌكم السعً ( :
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 وهذه اللفظة أبلػ لفظة فً كون السعً فرضا. اهـ

طوافك بالبٌت وبٌن الصفا والمروة ٌكفٌك »عن عابشة، أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال لها:  ـ ٖ

 . وؼٌره وصححه العبلمة األلبانً رحمه هللا (١97ٔ)أخرجه أبوداود برقم «. لحجتك وعمرتك

ألحد وقد سن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الطواؾ بٌنهما، فلٌس »قالت عابشة رضً هللا عنها: ـ  ٗ

 ( .77ٕٔ)ومسلم برقم  (ٖٗٙٔ) أخرجه البخاري برقم« أن ٌترك الطواؾ بٌنهما

 ( :7ٖٙ-ٖٙٙ/ ٖقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا فً شرح العمدة )

ومن قال: إنه ركن احتج على ذلك بما روت صفٌة بنت شٌبة أخبرتنً حبٌبة بنت أبً تجراة إحدى نساء  

ٌسعى بٌن الصفا والمروة، فرأٌته  -صلى هللا علٌه وسلم  -ت إلى رسول هللا نظر»بنً عبد الدار قالت: " 

زره لٌدور من شدة السعً، حتى أقول إنً ألرى ركبتٌه، وسمعته ٌقول: " اسعوا فإن هللا مبٌسعى وإن 

: ٌطوؾ بٌن الصفا -صلى هللا علٌه وسلم  -رأٌت رسول هللا »"، وفً رواٌة: " « كتب علٌكم السعً

والناس بٌن ٌدٌه وهو وراءهم، وهو ٌسعى حتى أرى ركبته من شدة السعً ٌدور به إزاره وهو  والمروة

أنها »امرأة أخبرتها  أن رواه أحمد، ورواه أٌضا عن صفٌة« " ٌقول: اسعوا فإن هللا كتب علٌكم السعً

 « ".واٌقول: كتب علٌكم السعً فاسع -بٌن الصفا والمروة  -صلى هللا علٌه وسلم  -سمعت النبً 

: أمر به كما أمر بالطواؾ بالبٌت فً قرن واحد، وأمره على -صلى هللا علٌه وسلم  -وأٌضا: فإن النبً 

 الوجوب كما تقدم، وما ثبت وجوبه: تعٌن فعله، ولم ٌجز أن ٌقام ؼٌره مقامه إال بدلٌل.

، وذلك ألن تكرره وأٌضا: فإنه نسك ٌختص بمكان، ٌفعل فً الحج والعمرة، فكان ركنا كالطواؾ بالبٌت

 فً النسكٌن دلٌل على قوته.

واختصاصه بمكان دلٌل على وجوب قصد ذلك الموضع، وقد قٌل: نسك ٌتكرر فً النسكٌن، فلم ٌنب عنه 

 الدم كالطواؾ واإلحرام.

وأٌضا: فإن األصل فً جمٌع األفعال أن ٌكون ركنا، لكن ما ٌفعل بعد الوقوؾ لم ٌكن ركنا ؛ ألنه لو كان 

 فات الحج بفواته، والحاج إذا أدرك عرفة فقد أدرك الحج، والسعً ال ٌختص بوقت.ركنا ل

 مإقت.مإقت وؼٌر  : وأٌضا: فإن أفعال الحج على قسمٌن

 إما أن ٌفوت بفوات وقته، أو ٌجبر بدم، لكون وقته إذا مضى لم ٌمكن فعله. : فالمإقت 

 األوقات.وأما ؼٌر المإقت: إذا كان واجبا فبل معنى لنٌابة الدم عنه، ألنه ٌمكن فعله فً جمٌع 

والطواؾ والسعً: لٌسا بمإقتٌن فً االنتهاء فإلحاق أحدهما باآلخر أولى من إلحاقه بالمزدلفة ورمً  

 هـأ . الجمار ؛ ألن ذلك ٌفوت بخروج وقته، وبهذا ٌظهر الفرق بٌنه وبٌن توابع الوقوؾ

 أهم أدلة من قال بالوجوب :

  .١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ     ژ قوله تعالى ـ  ٔ

 حدٌث صفٌة بنت شٌبة السابق .ـ  ٕ



ٕٔ٘ 
 

عن أبً موسى األشعري رضً هللا عنه، قال: قدمت على النبً صلى هللا علٌه وسلم بالبطحاء وهو  ـ  ٖ

قلت: لبٌك بإهبلل كإهبلل النبً صلى هللا علٌه « بما أهللت»قلت: نعم، قال: « أحججت?»منٌخ فقال: 

ومسلم  (79٘ٔ)أخرجه البخاري برقم « أحسنت، طؾ بالبٌت، وبالصفا والمروة، ثم أحل»وسلم، قال: 

 (.ٕٕٔٔ)برقم 

لتؤخذوا مناسككم، »عن جابر بن عبدهللا رضً هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :  ـ ٗ

وقد بٌن رسول هللا هذا المجمل ( 97ٕٔ)أخرجه مسلم برقم « فإنً ال أدري لعلً ال أحج بعد حجتً هذه

 بفعله فٌؤخذ حكمه .

 ( :ٖٙٙ-ٕٙٙ/ ٖحمه هللا فً شرح العمدة )قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة ر

ڈ  ڈ  ژ  وهو الذي علٌه جمهور أصحابنا، فإن هللا قال عنهما -فً الجملة  -وأما من قال: إنها واجبة 

   .١٘ٔالبقرة:  ژژژ     

وكل ما كان من شعابر هللا فبل بد من نسك واجب بهما كسابر الشعابر من عرفة ومزدلفة ومنى والبٌت، 

وفرض على األمكنة جعلها هللا ٌذكر فٌها اسمه، وٌتعبد فٌها له، وٌنسك حتى صارت أعبلما، فإن هذه 

فبل ٌجوز أن ٌجعل المكان شعٌرة هلل وعلما له، وٌكون الخلق مخٌرٌن بٌن الخلق قصدها، وإتٌانها، 

 عالى:قصده، واإلعراض عنه ؛ ألن اإلعراض عنه مخالؾ لتعظٌمه، وتعظٌم الشعابر واجب لقول هللا ت

   .ٕٖالحج:  ژٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ژ

والتقوى واجبة على الخلق، وقد أمر هللا بها، ووصى بها فً ؼٌر موضع، وذم من ال ٌتقً هللا، ومن 

استؽنى عن تقواه توعده، وإذا كان الطواؾ بهما تعظٌما لهما، وتعظٌمهما من تقوى القلوب، والتقوى 

 اتركحج بالكلٌة واجبة، كان الطواؾ بهما واجبا، وفً ترك الوقوؾ بهما ترك لتعظٌمهما، كان ترك ال

 لتعظٌم األماكن التً شرفها هللا، وترك تعظٌمها من فجور القلوب بمفهوم اآلٌة.

فنفس اآلٌة تدل على أنه لم ٌقصد بذلك مجرد  ١٘ٔالبقرة:  ژک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ژ وأما قوله: 

 ژک  گ  گ   ژ إباحة الوقوؾ، بحٌث ٌستوي وجوده وعدمه، ألنه جعلهما من شعابر هللا، ثم قال:

 .١٘ٔالبقرة: 

والحكم إذا تعقب الوصؾ بحرؾ الفاء، علم أنه علة، فٌكون كونهما من شعابر هللا موجبا لرفع الحرج،  

اآلٌة. نعم هذه الصفة ال  ١٘ٔالبقرة:  ژڳ  ڳ  ڱ  ژ  ثم أتبع ذلك بما ٌدل على الترؼٌب، وهو قوله:

ڳ  ڳ ژ  ٚلٌٛٗ:  121إٌَبء:  ژجب  حب  خب    حئ  مئ  ىئ  يئژ تستعمل إال فٌما ٌتوهم حظره كقوله: 

 ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژژ  ٚلٌٛٗ: 173اٌجموح:  ژڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  

المابدة: اآلٌة، فإن المحرم للمٌتة موجود حال االضطرار، والموجب للصبلة موجود حال السفر، كذلك 

هنا كانت هاتان الشعٌرتان، قد انعقد لهما سبب من أمور الجاهلٌة، خٌؾ أن ٌحرم التطوؾ بهما لذلك، 

 وقد تقدم عن أنس أنهم كانوا ٌكرهون الطواؾ بهما حتى أنزل هللا هذه اآلٌة.
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ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ  عن عروة، قال: سؤلت عابشة، فقلت: " أرأٌت قول هللا عز وجل:»ن الزهري وع

هللا ما على أحد  ، فو  ١٘ٔالبقرة:  ژڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  

جناح أن ال ٌطوؾ بالصفا والمروة? قالت: ببس ما قلت ٌا ابن أخً، إن هذه لو كانت كما أولتها علٌه 

كانت: ال جناح أن ال ٌطوؾ بهما، ولكنها أنزلت فً األنصار، كانوا قبل أن ٌسلموا ٌهلون لمناة الطاؼٌة 

ٌطوؾ بٌن الصفا والمروة، فلما سؤلوا رسول  التً كانوا ٌعبدونها عند المشلل، فكان من أهل ٌتحرج أن

عن ذلك، فقالوا: ٌا رسول هللا إنا كنا نتحرج أن نطوؾ بالصفا والمروة،  -صلى هللا علٌه وسلم  -هللا 

: وقد -رضً هللا عنها  -اآلٌة، قالت عابشة .  ١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ژ  فؤنزل هللا:

الطواؾ بٌنهما فلٌس ألحد أن ٌترك الطواؾ بٌنهما، ثم أخبرت  -وسلم  صلى هللا علٌه -سن رسول هللا 

أبا بكر بن عبد الرحمن، فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجاال من أهل العلم ٌذكرون أن 

كانوا ٌطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر طواؾ  -إال من ذكرت عابشة ممن كان ٌهل لمناة  -الناس 

ٌت، ولم ٌذكر الصفا والمروة فً القرآن قالوا: ٌا رسول هللا كنا نطوؾ بالصفا، وإن هللا أنزل الطواؾ بالب

ڌ   ڎ  ژ  بالبٌت، فلم ٌذكر الصفا، فهل علٌنا من حرج أن نطوؾ بالصفا والمروة، فؤنزل هللا عز وجل:

 اآلٌة. ١٘ٔالبقرة:  ژڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

؛ فً الذٌن كانوا ٌتحرجون أن ٌطوفوا فً  هماٌكلع هذه اآلٌة نزلت فً الفرٌقٌن قال أبو بكر: فؤسم

الجاهلٌة بالصفا والمروة، والذٌن ٌطوفون ثم تحرجوا أن ٌطوفوا بهما فً اإلسبلم من أجل أن هللا تعالى 

 متفق علٌه.« " أمر بالطواؾ بالبٌت، ولم ٌذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواؾ بالبٌت

ڌ   ڎ  ڎ  ژ  أرأٌت قول هللا: -وأنا حدٌث السن  -قلت لعابشة »وعن هشام بن عروة عن أبٌه قال: 

فما أرى على أحد   ،١٘ٔالبقرة:  ژڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  

بهما، شٌبا أن ال ٌطوؾ بهما، فقالت عابشة: كبل لو كانت كما تقول: كانت فبل جناح علٌه أن ال ٌطوؾ 

إنما نزلت هذه اآلٌة فً األنصار، كانوا ٌهلون لمناة، وكانت مناة حذو قدٌد، وكانوا ٌتحرجون أن ٌطوفوا 

ڌ   ڎ  ژ  فؤنزل هللا: -صلى هللا علٌه وسلم  -بٌن الصفا والمروة، فلما جاء اإلسبلم، سؤلوا رسول هللا 

متفق علٌه، «   ١٘ٔالبقرة:  ژڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  

إنما أنزل هذا فً أناس من األنصار كانوا إذا أهلوا، أهلوا لمناة فً الجاهلٌة، فبل ٌحل »وفً لفظ لمسلم: 

 .« م أن ٌطوفوا بٌن الصفا والمروة له

إن األنصار كانوا قبل أن ٌسلموا هم وؼسان ٌهلون لمناة فتحرجوا أن ٌطوفوا بٌن الصفا »وفً لفظ له: 

 «.لمروة، وكان ذلك سنة فً آبابهم: من أحرم لمناة لم ٌطؾ بٌن الصفا والمروةوا

وقد روى األزرقً عن ابن إسحاق أن عمرو بن لحً، نصب بٌن الصفا صنما ٌقال له: نهٌك مجاود 

الرٌح، ونصب على المروة صنما ٌقال له: مطعم الطٌر، ونصب مناة على ساحل البحر مما ٌلً قدٌدا، 

نت األزد وؼسان ٌحجونهما، وٌعظمونهما فإذا طافوا بالبٌت وأفاضوا من عرفات، وفرؼوا وهً التً كا

من منى لم ٌحلقوا إال عند مناة، وكانوا ٌهلون لها، ومن أهل لها لم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة، لمكان 
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لمناة، الصنمٌن الذٌن علٌهما: نهٌك مجاود الرٌح، ومطعم الطٌر، فكان هذا الحً من األنصار ٌهلون 

قال: وكانت مناة لؤلوس والخزرج، وؼسان من األزد ومن كان بدٌنها من أهل ٌثرب، وأهل الشام، 

وكانت على ساحل البحر من ناحٌة المشلل بقدٌد، وذكره بإسناده عن ابن السابب، قال: كانت صخرة 

 لهذٌل، وكانت بقدٌد.

المروة من جملة األحجار التً كان أهل فقد تبٌن: أن اآلٌة قصد بها رفع ما توهم الناس أن الصفا و

 الجاهلٌة ٌعظمونها.

أما األنصار فً الجاهلٌة: فكانوا ٌتركون الطواؾ بهما ألجل الصنم الذي كانوا ٌهلون له، وٌحلون عنده 

 مضاهاة بالصنمٌن الذٌن كانا على الصفا والمروة.

وهذا ا، ولم ٌجر لهما ذكر فً القرآن، مكانوا ٌعظمونه -ؼٌر األنصار  -وأما ؼٌرهم فلكون أهل الجاهلٌة 

فإن الٌهود والنصارى لما للمشركٌن، وتعظٌما لشعابر هللا،  السبب ٌقتضً تعظٌمهما وتشرٌفهما مخالفة

، وأوجب حجها   97آل عمران:  ژۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ژ أعرضوا عن تعظٌم الكعبة قال هللا: 

ة مما أعرض عنه بعض المشركٌن وهو من شعابر هللا، كان األظهر على البٌت، فإذا كانت الصفا والمرو

مخالفة  -صلى هللا علٌه وسلم  -إٌجاب العبادة عنده كما وجبت العبادة عند البٌت، ولذلك سن النبً 

المشركٌن حٌث كانوا ٌفٌضون من المزدلفة، فؤفاض من عرفات، وصارت اإلفاضة من عرفات واجبة، 

 صار الوقوؾ بها واجبا. ووقؾ إلى ؼروب الشمس ف

 فقد رأٌنا كل مكان من الشعابر أعرض المشركون عن النسك فٌه، أوجب هللا النسك فٌه.

فإن التطوع فً األصل مؤخوذ من الطاعة وهو االستجابة  ،١٘ٔالبقرة:  ژڳ  ڳ  ڱ  ژ  وأما قوله:

 ژۅ   ۉ  ۉ  ې  ې ژ  واالنقٌاد، ٌقال: طوعت الشًء فتطوع أي سهلته فتسهل كما قال:

 ، وتطوعت الخٌر إذا فعلته بؽٌر تكلؾ وكراهٌة. ٖٓالمابدة:

ولما كانت مناسك الحج عبادة محضة، وانقٌادا صرفا، وذال للنفوس، وخروجا عن العز، واألمور 

  المعتادة، ولٌس فٌها حظ للنفوس، فربما قبحها الشٌطان فً عٌن اإلنسان، ونهاه عنها، ولهذا قال:

قال رجل من أهل العلم: هو طرٌق الحج، وقال بعد أن  ،  ٙٔاألعراؾ:  ژڍ  ڍڇ  ڇ   ژ

لعلمه أن من الناس من قد ٌكفر بهذه العبادة   ،97ران: آل عم ژۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ژ  فرض:

وإن لم ٌكفر بالصبلة والزكاة والصٌام، فبل ٌرى حجه برا، وال تركه إثما ثم الطواؾ بالصفا والمروة 

خصوصا فإنه مطاؾ بعٌد وفٌه عدو شدٌد وهو ؼٌر مؤلوؾ فً ؼٌر الحج والعمرة، فربما كان الشٌطان 

فاستجاب هلل وانقاد له، وفعل هذه ،  ١٘ٔالبقرة:  ژڳ  ڳ  ڱ   ژأشد تنفٌرا عنهما، فقال سبحانه: 

 العبادة طوعا، ال كرها، عبادة هلل، وطاعة له ولرسوله. 

 وهذا مبالؽة فً الترؼٌب فٌهما أال ترى أن الطاعة موافقة األمر، وتطوع الخٌر خبلؾ تكرهه. 
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ن واجبا، أو مستحبا، نعم مٌز فكل فاعل خٌر طاعة هلل طوعا ال كرها، فهو متطوع خٌرا، سواء كا

الواجب بؤخص اسمٌه، فقٌل: فرض، أو واجب وبقً االسم العام فً العرؾ ؼالبا على أدنى القسمٌن، 

 كلؽة الدابة والحٌوان وؼٌرهما.

: طاؾ فً عمرته، وفً حجته، والمسلمون معه بٌن الصفا -صلى هللا علٌه وسلم  -وأٌضا: فإن النبً 

"، والطواؾ بٌنهما من أكبر المناسك، وأكثرها عمبل، « خذوا عنً مناسككملتؤ»والمروة، وقال: " 

  97آل عمران:  ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ژ وخرج ذلك منه مخرج االمتثال ألمر هللا بالحج فً قوله: 

، ومخرج التفسٌر والبٌان لمعنى هذا األمر، فكان فعله   9ٙٔالبقرة:  ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ ژ  وفً قوله:

هذا على الوجوب، وال ٌخرج عن ذلك إال هٌبات فً المناسك وتتمات، وأما جنس تام من المناسك، 

صلى  -ومشعر من المشاعر ٌقتطع عن هذه القاعدة، فبل ٌجوز أصبل، وبهذا احتج أصحاب رسول هللا 

 .-هللا علٌه وسلم 

سؤلنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة، فطاؾ بالبٌت ولم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة »ٌنار: " قال عمرو بن د

فطاؾ بالبٌت سبعا، وصلى خلؾ المقام  -صلى هللا علٌه وسلم  -أٌؤتً امرأته? فقال: قدم رسول هللا 

« " حسنةأسوة  -صلى هللا علٌه وسلم  -ركعتٌن، وبٌن الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم فً رسول هللا 

« وسؤلنا جابر بن عبد هللا، فقال: ال ٌقربنها حتى ٌطوؾ بالصفا والمروة»متفق علٌه، وزاد البخاري: " 

." 

من كان منكم »قال ألصحابه: "  -صلى هللا علٌه وسلم  -وأٌضا: فما روى ابن عمر وعابشة أن النبً 

ى فلٌطؾ بالبٌت وبالصفا أهدى فإنه ال ٌحل من شًء حرم منه حتى ٌقضً حجه، ومن لم ٌكن أهد

 متفق علٌه. « " والمروة ولٌقصر ولٌحلل، ثم لٌهل بالحج ولٌهد، وذكر الحدٌث

، وهو لئلٌجاب ال سٌما فً العبادات المحضة، وفً ضمنه -صلى هللا علٌه وسلم  -وهذا أمر من النبً 

 أشٌاء كلها واجب.

من لم ٌكن معه هدي إذا طاؾ بالبٌت وبٌن  -صلى هللا علٌه وسلم  -أمر رسول هللا » وعن عابشة قالت: 

 متفق علٌه، فؤمره بالحل بعد الطوافٌن، فعلم أنه ال ٌجوز التحلل قبل ذلك.  «الصفا والمروة أن ٌحل

قال: هل معك من هدي? قلت: ال،  -صلى هللا علٌه وسلم  -أهللت بإهبلل النبً »وعن أبً موسى قال: " 

فطؾ بالبٌت وبالصفا »"، وفً لفظ: " « للتحفؤوة، ثم أمرنً والمر فؤمرنً فطفت بالبٌت وبالصفا

 متفق علٌه. « " روة، ثم حلوالم

ثم من قال: هو واجب ٌجب بتركهما هدي، قال: قد دلت األدلة على وجوبهما لكن ال ٌبلػ مبلػ الركن، 

جنس ألن المناسك ؛ إما وقوؾ، أو طواؾ، والركن من جنس الوقوؾ نوع واحد، فكذلك الركن من 

الطواؾ ٌجب أن ٌكون طوافا واحدا ؛ ألن أركان الحج ال ٌجوز أن تتكرر من جنس واحد كما ال ٌتكرر 

 وجوبه بالشرع.

وألن الركن ٌجوز أن ٌكون مقصودا بإحرام، فإنه إذا وقؾ بعرفة، ثم مات فعل عنه سابر الحج، وتم 

 ؾ فقط. حجه، وإذا خرج من مكة قبل طواؾ الزٌارة رجع إلٌها محرما للطوا



ٔ٘ٙ 
 

والسعً ال ٌقصد بإحرام، فهو كالوقوؾ بمزدلفة ورمً الجمار، وألن نسبة الطواؾ بهما إلى الطواؾ 

بالبٌت، كنسبة الوقوؾ بمزدلفة إلى وقوؾ عرفة، ألنه وقوؾ بعد وقوؾ، وطواؾ بعد طواؾ، وألن 

بٌت، وال ٌصح الوقوؾ الثانً ال ٌصح إال تبعا لؤلول ؛ فإنه ال ٌجوز الطواؾ بهما إال بعد الطواؾ بال

ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  ژ  بمزدلفة إال إذا أفاض من عرفات، وقد دل على ذلك قوله:

 .1٩5اٌجموح:  ژگ   ڳڳ  

اآلٌة، فإذا كان الوقوؾ المشروع بعد عرفة لٌس  9١ٔالبقرة:  ژچ  چ  ڇ   ڇژ ٚلٌٛٗ:   

ٌكون ركنا ؛ ألن األمر بذلك فً القرآن أظهر ؛ بركن، فالطواؾ المشروع بعد طواؾ البٌت أولى أن ال 

وذلك ألن ما ال ٌفعل إال تبعا لؽٌره، ٌكون ناقصا عن درجة ذلك المتبوع، والناقص عن الركن هو 

الواجب ؛ ولهذا كل ما ٌفعل بعد الوقوؾ بعرفة تبعا له فهو واجب، وطرد ذلك أركان الصبلة، فإن 

ٌام ٌشرع وحده فً صبلة الجنازة، والركوع ابتداء فً صبلة بعضها ٌجوز أن ٌنفرد عن بعض ؛ فإن الق

المسبوق، والسجود عند التبلوة والسهو، ولو عجز عن بعض أركان الصبلة أتى بما بعده، فعلم أنه لٌس 

 بعضها تبعا لبعض، وهنا إذا فاته الوقوؾ بعرفة لم ٌجز فعل ما بعده.

 وقوؾ من جنسه الوقوؾ بمزدلفة.وألنه لو كان ركنا لشرع من جنسه ما لٌس بركن كال

 أهـ. لتوقت أوله وآخره كاإلحرام والطواؾ والوقوؾ، والسعً ال ٌتوقت ركنا وألنه لو كان

 أهم أدلة من قال باالستحباب :

 ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ    ژقوله تعالى :  ـ  ٔ

 . ١٘ٔالبقرة: 

 ( :ٕٖٙ -ٕٖٗ/ ٖتٌمٌة رحمه هللا فً شرح العمدة )قال شٌخ اإلسبلم ابن 

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  ژ  فمن قال: إنه تطوع احتج بقوله تعالى:

فؤخبر أنهما من شعابر هللا، وهذا ،  ١٘ٔ البقرة: ژگ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں 

على ذلك، إذ لو أراد زٌادة ألمر بالطواؾ بهما كما ٌقتضً أن الطواؾ بهما مشروع مسنون، دون زٌادة 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  ژ  صُ لبي: 1٥5اٌجموح:  ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ     ژ قال:

، ورفع الجناح وإن كان إلزالة الشبهة التً عرضت لهم فً  ١٘ٔالبقرة:  ژگ  گ  گ  گ   ڳڳ

 : فإن هذه الصٌؽة تقتضً إباحة الطواؾ بهما. -كما سٌؤتً إن شاء هللا  -الطواؾ بهما 

وكونهما من شعابر هللا ٌقتضً استحباب ذلك. فعلم أن الكبلم خرج مخرج الندب إلى الطواؾ بهما، 

 لى ذلك فبل.وإماطة الشبهة العارضة. فؤما زٌادة ع
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وإذا ندب هللا إلى أمر وحسنه، ثم ختم ،   ١٘ٔالبقرة:  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں ژ ثم قال تعالى: 

 ذلك بالترؼٌب فً التطوع، كان دلٌبل على أنه تطوع، وإال لم ٌكن بٌن فاتحة اآلٌة وخاتمتها نسبة.

 وعن عطاء عن ابن عباس: أنه كان ٌقرأ: )أن ال ٌطوؾ بهما(.

رواهما أحمد فً  . فً قراءة ابن مسعود، أو فً مصحؾ ابن مسعود، )أن ال ٌطوؾ بهما( وعن عطاء

 الناسخ والمنسوخ.

ڌ   ڎ  ڎ  ژ كانت األنصار ٌكرهون أن ٌطوفوا بٌن الصفا والمروة، حتى نزلت: »وعن أنس قال: 

ظ متفق علٌه، لف« ١٘ٔالبقرة:  ژڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  

مسلم، ولفظ البخاري: عن عاصم بن سلٌمان قال: " سؤلت أنس بن مالك عن الصفا والمروة? قال: كنا 

 ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ژ  من أمر الجاهلٌة، فلما كان اإلسبلم أمسكنا عنهما، فؤنزل هللا: أنها نرى

 ، فذكر إلى " بهما ". ١٘ٔالبقرة: 

اآلٌة، وقد كان ٌقول: " إنه تطوع " فعلم أنه فهم من اآلٌة أنها فهذا أنس بن مالك: قد علم سبب نزول 

 خرجت مخرج الندب والترؼٌب فً التطوع. اهـ

 ( فقال :ٖٓٗ -١ٕٗ/ٗوقد أجاب العبلمة الشنقٌطً رحمه هللا عن هذا االستدالل فً أضواء البٌان )

ن الصفا والمروة من شعابر هللا وأما حجة الذٌن قالوا: إنه سنة ال ٌجب بتركه شًء، فهً قوله تعالى: إ 

فمن حج البٌت أو اعتمر فبل جناح علٌه أن ٌطوؾ بهما ومن تطوع خٌرا فإن هللا شاكر علٌم قالوا: فرفع 

الجناح فً قوله: فبل جناح علٌه أن ٌطوؾ بهما  دلٌل قرآنً على عدم الوجوب، كما قاله عروة بن 

 ها.الزبٌر، لخالته أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عن

والجواب عن االستدالل بهذه اآلٌة على عدم وجوب السعً: هو ما أجابت به عابشة عروة، فإنها أوال 

ذمت هذا التفسٌر لهذه اآلٌة بقولها: ببس ما قلت ٌا ابن أختً، ومعلوم أن لفظة ببس فعل جامد إلنشاء 

له أن اآلٌة نزلت جوابا  الذم، وما ذمت تفسٌر اآلٌة بما ذكر، إال ألنه تفسٌر ؼٌر صحٌح، وقد بٌنت

لسإال من ظن أن فً السعً بٌن الصفا والمروة جناحا، وإذا فذكر رفع الجناح لمطابقة الجواب للسإال، 

ال إلخراج المفهوم عن حكم المنطوق، فلو سؤلك سابل مثبل قاببل: هل علً جناح فً أن أصلً الخمس 

ذلك أنك تقول: بؤنها ؼٌر واجبة، وإنما قلت: ال  المكتوبة? وقلت له: ال جناح علٌك فً ذلك، لم ٌلزم من

جناح فً ذلك، لٌطابق جوابك السإال، وقد دلت قرٌنتان على أنه لٌس المراد رفع الجناح عمن لم ٌسع 

 بٌن الصفا والمروة.

وكونهما من شعابر  ١٘ٔالبقرة:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ األولى منهما: أن هللا قال فً أول اآلٌة:

ٌناسبه تخفٌؾ أمرهما برفع الجناح عمن لم ٌطؾ بٌنهما، بل المناسب لذلك تعظٌم أمرهما، وعدم  هللا، ال

 التهاون بهما، كما أوضحناه فً أول هذا المبحث.

والقرٌنة الثانٌة: هً أنه لو أراد ذلك المعنى لقال: فبل جناح علٌه أال ٌطوؾ بهما، كما قالت عابشة 

لعروة، وقد تقرر فً األصول: أن اللفظ الوارد جوابا لسإال ال مفهوم مخالفة له ؛ ألن المقصود به 
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ً سورة البقرة فً مطابقة الجواب للسإال، ال إخراج المفهوم عن حكم المنطوق، وقد أوضحنا هذا ف

الكبلم على آٌة الطبلق، وإلى ذلك أشار فً مراقً السعود بقوله عاطفا على ما ٌمنع اعتبار دلٌل 

 الخطاب، أعنً مفهوم المخالفة:

 . للسإل أو جرى على الذي ؼلب           أو جهل الحكم أو النطق انجلب

 ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلب للسإل.

أن المنطوق إذا كان جوابا لسإال فبل مفهوم مخالفة له ؛ ألن المقصود بلفظ المنطوق مطابقة ومعنى ذلك: 

 الجواب للسإال، ال إخراج المفهوم عن حكم المنطوق.

فإن قٌل: جاء فً بعض قراءات الصحابة: فبل جناح علٌه أن ال ٌطوؾ بهما كما ذكره الطبري، وابن 

 مسعود، وابن عباس رضً هللا عنهم. المنذر وؼٌرهما، عن أبً بن كعب، وابن

 فالجواب من وجهٌن:

األول: أن هذه القراءة لم تثبت قرآنا إلجماع الصحابة على عدم كتبها فً المصاحؾ العثمانٌة، وما ذكره 

ذهب كثٌر من أهل العلم إلى أنه ال ٌستدل به على شًء، ، الصحابً على أنه قرآن، ولم ٌثبت كونه قرآنا

 والشافعً.وهو مذهب مالك، 

أنه لما لم ٌذكره إال لكونه قرآنا، فبطل كونه قرآنا بطل من أصله، فبل ٌحتج به على شًء، : ووجهه  

وقال بعض أهل العلم: إذا بطل كونه قرآنا لم ٌمنع ذلك من االحتجاج به كؤخبار اآلحاد، التً لٌست 

ؤن القراءة المذكورة تخالؾ القراءة ب: بقرآن، فعلى القول األول: فبل إشكال، وعلى الثانً: فٌجاب عنه 

المجمع علٌها المتواترة، وما خالؾ المتواتر المجمع علٌه إن لم ٌمكن الجمع بٌنهما فهو باطل، والنفً 

 واإلثبات ال ٌمكن الجمع بٌنهما ألنهما نقٌضان.

ٌطوؾ بهما الوجه الثانً: هو ما ذكره ابن حجر فً الفتح عن الطبري، والطحاوي، من أن قراءة: أن ال 

 محمولة على القراءة المشهورة، وال زابدة. انتهى. وال ٌخلو من تكلؾ كما ترى.

ال دلٌل فٌه، على أن السعً   ١٘ٔالبقرة:  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ واعلم أن قوله تعالى: 

 تطوع، ولٌس بفرض ؛ ألن التطوع المذكور فً اآلٌة راجع إلى نفس الحج والعمرة، ال إلى السعً ؛

 إلجماع المسلمٌن على أن التطوع بالسعً لؽٌر الحاج والمعتمر ؼٌر مشروع، والعلم عند هللا تعالى.

وأما حجة من قال: السعً واجب ٌجبر بدم، فهً أن النبً صلى هللا علٌه وسلم طاؾ بٌنهما فدل ذلك 

م. وسٌؤتً لهذا على أن الطواؾ بٌنهما نسك، وفً األثر المروي عن ابن عباس: من ترك نسكا فعلٌه د

 إن شاء هللا زٌادة إٌضاح. اهـ

 ( :١ٙٔ/ٕوقال العبلمة ابن عثٌمٌن رحمه هللا فً تفسٌره )

ٌدل على أنه ،  ١٘ٔالبقرة:  ژڈ  ڈ  ژژ   ژ  ضعٌؾ جدا ألن قوله تعالى –أي السعً  –القول بؤنه سنة 

أمر مهم ألن الشعٌرة لٌست هً السنة فقط ، الشعٌرة هً طاعة عظٌمة لها شؤن كبٌر فً الدٌن ، بقً أن 

ٌكون مترددا بٌن الركن والواجب واألظهر أنه ركن ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال : )اسعوا فإن هللا 
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امرئ وال عمرته لم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة  كتب علٌكم السعً ( ، وقالت عابشة : وهللا ما أتم هللا حج

 فاألقرب أنه ركن ولٌس بواجب وإن كان الموفق رحمه هللا قد اختار أنه واجب ٌجبر بدم . اهـ

 ( :١7ٔ/ٕوقال رحمه هللا فً تفسٌره )

 .١٘ٔالبقرة:  ژک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ژ أما االستدالل بقوله تعالى 

دفع ما توهمه بعض الصحابة من اإلثم بالطواؾ بالصفا والمروة ألن من فوابد اآلٌة ؛ فؽٌر صحٌح  

وعلى هذا فبل ٌنافً أن ٌكون الطواؾ بٌنهما ركنا من أركان الحج أو واجبا من واجباته ، أو مشروعا 

من مشروعاته فالنفً فً اآلٌة لدفع ما وقع فً نفوسهم من التحرج ألنها من شعابر هللا ولٌس لبٌان أصل 

 الحكم . اهـ

وقد سن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الطواؾ بٌنهما، فلٌس ألحد »قول عابشة رضً هللا عنها:   ـ ٕ

 .(77ٕٔومسلم برقم ) (ٖٗٙٔ)أخرجه البخاري برقم « أن ٌترك الطواؾ بٌنهما

ووجه الداللة من الحدٌث : قول عابشة رضً هللا عنها : )وقد سن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  قالوا :

 الطواؾ بٌنهما ( .

 وأجٌب عن هذا االستدالل من وجهٌن :

األول : أن أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها كانت ترى فرضٌة السعً ولذلك قالت فً الحدٌث نفسه : 

 فلٌس ألحد أن ٌترك الطواؾ بٌنهما .

حدٌث فمن فسر الثانً : أن معنى قولها : سن رسول هللا أي : شرع ولم ترد أنه استحب بدلٌل سٌاق ال

 السنة بالسنة االصطبلحٌة المقابلة للواجب فقد فسر النص الشرعً بالعرؾ االصطبلحً وهذا خطؤ بٌن.

وبعد كل ما سبق ٌترجح لً القول أن السعً بٌن الصفا والمروة واجب من واجبات الحج والعمرة وهللا 

 أعلم .

ن أخطأت فمن نفسً والشٌطان وهللا وبهذا أكون قد انتهٌت من هذا البحث فإن أصبت فمن هللا وإ

 ورسوله منه برٌئان وال حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم هو حسبنا ونعم الوكٌل

 وكتبه راجً عفو ربه وإحسانه : نعمان بن عبدالكرٌم الوتر

 الٌمن . –إب  –مركز دار الحدٌث ببعدان 

 مانٌة وثالثٌن هجرٌة .فرغ منه فً الثانً عشر من شهر رجب لعام إلؾ وأربعمائة وث
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 الفهرس                                               

  المقدمة

  منارات

الواجب فً مسابل النزاع الرد إلى كتاب هللا وسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم ال التقلٌد -ٔ

 والتعصب آلراء الرجال

 

عند أن ٌكون القصد هو اتباع الحق والوصول إلٌه تؤتلؾ القلوب وتزول الوحشة والجفوة -ٕ

 والعكس بالعكس إذا كان المقصود االنتصار للنفس والعجب 

 

  اإلجماع والحجة والسواد األعظم هو العالم صاحب الحق ولو كان وحده-ٖ

فً الشرع إلى العداوة  ال ٌجوز أن ٌإدي االختبلؾ فً االجتهاد الذي ٌسوغ مثله-ٗ

 والبؽضاء والتفرق

 

  الٌجوز لطالب الحق التمسك بقول بان له أن الحق فً خبلفه-٘

  آفة الكبر  عظٌمة وفٌها ٌهلك الخواص-ٙ

  الحق ال ٌعرؾ بالرجال وإنما ٌعرؾ الرجال بالحق-7

  تعرٌؾ الصفا والمروة والسعً والمسعى

  تعرٌؾ الصفا والمروة

  السعً لؽة

  السعً اصطبلحا

  المسعى لؽة

  المسعى اصطبلحا

  أصل مشروعٌة السعً

  حدود المسعى

  ما الذي ٌجب على الساعً الٌوم استٌعابه طوال

  المراحل التارٌخٌة التً مر بها توسعة المسعى وسقفه وتمهٌد أرضه

  هـ7ٙٔأول من علم أنه وسع المسعى المهدي العباسً وذلك سنة 

  العقود التً كانت على الصفا والمروة والؽرض منها وتارٌخ بنابهاصفة 
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  متى بنٌت العقود التً على الصفا والمروة

  مقدار العقد الذي على الصفا والمروة

  أول من سقؾ المسعى

أول من سقؾ المسعى منذ بناء المسجد الحرام ملك الحجاز الشرٌؾ حسٌن بن علً بن عون 

 هـٖٖ٘ٔسنة 

 

  تمهٌد أرض المسعى ورصفها

  ذكر أول من مهد أرض المسعى 

  التوسعة السعودٌة األولى فً عهد الملك سعود رحمه هللا

هـ واختبلؾ العلماء ١ٕٗٔتوسعة الملك عبد هللا بن عبد العزٌز للمسعى التً تم افتتاحها عام 

 فٌها

 

هللا بن عبد العزٌز آل سعود أسباب اختبلؾ العلماء فً توسعة المسعى فً عهد الملك عبد 

 رحمه هللا

 

  تحرٌر محل النزاع

  أقوال العلماء فً توسعة المسعى أربعة

  أدلة المجوزٌن للتوسعة

  أوال: ان الصفا والمروة جببلن مرتفعان عرٌضان وٌدل على ذلك أمور 

المعلوم بداهة أن وصؾ أبمة اللؽة والفقه والتفسٌر للصفا والمروة بؤنهما جببلن ومن  - ٔ

 كل جبل له ارتفاع فً السماء وله عرض وامتداد وأن قاعدة أي جبل أوسع من قمته

 

  بعض كبلم الفقهاء والمفسرٌن

  ما ورد فً أشعار العرب مما ٌدل على اتساع الصفا والمروة – ٕ

  أن هللا تعالى جعل الصفا والمروة من شعابره - ٖ

  هـ( فً صفة عرض الصفا وامتداده١ٕ٘ما ذكره المحدث أبو إسحاق الحربً )ت -ٗ 

  سعة الوادي الذي كان بٌن الصفا والمروة -٘ 

أن الجبال تعلو بشكل هرمً فً الؽالب ومن المعلوم أن قاعدة أي جبل أعرض من قمته  - ٙ

 ولذلك فقاعدة الصفا والمروة أوسع من قمتهما

 

 أنه قد كان للصفا درج ٌصعد إلٌه منها عدد درجاتها أربع عشرة درجة علٌه ٌرى الكعبة  - 7
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 مع وجود الدور بٌن الصفا وبٌن الكعبة وهذا ٌدل على ارتفاعه

  أن المروة مروتان سوداء وبٌضاء وهذا ٌدل على اتساعها - ١

  داللة الحس والعقل على سعة الجبال ذات األهمٌة - 9

بعض المانعٌن من التوسعة للدلٌل السابق إجماال الذي هو: أن جبلً الصفا والمروة  مناقشة

 عرٌضان وممتدان والجواب عنه

 

االستدالل بنتابج األبحاث والحفرٌات الجٌولوجٌة على أن للصفا والمروة امتدادا فً  - ٓٔ

 باطن األرض مما ٌإكد سعة عرضهما

 

عرض الصفا والمروة وأن البٌوت والدور قد بنٌت ثانٌا: الشهادات التارٌخٌة على سعة 

 علٌهما وأحدقت بهما مما ٌدل على سعة عرضهما وأنه أوسع من عشرٌن متراً 

 

  هـ(١ٕٖشهادة ابن عبد ربه صاحب العقد الفرٌد )ت

  شهادة عرام بن أصبػ السلمً

  هـ(9ٗٙشهادة المحب الطبري والمإرخ المكً شارح التنبٌه )ت

  هـ(7ٖ9جبٌر )تشهادة ابن 

  هـ(7ٙ7شهادة البلوي )

  هـ(7ٖ9شهادة عبد المإمن بن عبد الحق البؽدادي )ت

  هـ(ٕ٘ٓٔشهادة الزبٌدي )ت

  هـ(7ٖٓٔشهادة المإرخ محمد بٌرم التونسً )ت

  هـ(١ٖٙٔشهادة العبلمة المحقق المعلمً )ت

  شهادة العالم الذي نقل العبلمة السعدي رحمه هللا كبلمه

  شهادة اللجنة التً شكلها العبلمة محمد بن إبراهٌم

  شهادة العبلمة ابن جبٌرٌن رحمه هللا

شهادة الدكتورعوٌد المطرفً وهو من كبار علماء مكة وأستاذ الدراسات الشرعٌة العلٌا 

بجامعة أم القرى والباحث بتارٌخ مكة والمناسك وأحد مإلفً األطلس التارٌخً لمكة 

 والمشاعر

 

  دة الدكتور عبد الملك بن عبد هللا الدهٌش وهو من أهل مكةشها

  شهادة الدكتور عبد الوهاب أبو سلٌمان عضو هٌبة كبار العلماء ومن أهل مكة
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شهادة الشهود من المعمرٌن من أهل مكة الذي وثقت المحكمة شهادتهم بؤن عرض الصفا 

 والذي كان عرضه عشرٌن متراوالمروة أوسع مما كان علٌه قبل توسعة الملك عبد هللا 

 

  فابدة فً بٌان زمن بناء تلك العقود ومن بناها

  فابدة اخرى فً مقدار عرض العقد الذي على الصفا والمروة

ثالثا: أنه ال دلٌل على تحدٌد عرض المسعى ال من كتاب وال من سنة وال من كبلم العلماء 

 وةبٌن الصفا والمر اواقعوإنما المعتبر كون السعً 

 

  أهم مناقشات المانعٌن للدلٌل السابق والجواب عنها

  أوال: مناقشات الدكتور صالح سندي واإلجابة عنها

  ثانٌا: مناقشات الدكتور جابر بن علً الحوسنً

رابعا: أن النبً علٌه الصبلة والسبلم لم ٌنبه الصحابة الذٌن حجوا معه على عدم الخروج 

 الذي سعوا فٌه مما ٌدل على اتساع عرضهعن حدود المسعى المعروؾ 

 

خامسا: توسعة المهدي العباسً للمسعى وأن المسعى الذي سعى فٌه رسول هللا صلى هللا 

 علٌه وسلم وأصحابه رضً هللا عنهم قد صارفً توسعة المسجد الحرام

 

  ما الذي فعله المهدي فً التوسعة األولى 

  مهدي المسعى فً المسجد الحرامالتوسعة الثانٌة التً أدخلها فٌها ال

  كم طول المسعى الذي هو محل الهرولة الذي أدخله الخلٌفة المهدي فً المسجد الحرام

سادسا: أن المسعى قبل توسعة الملك سعود كان فٌه انحراؾ فً مكان السعً فً بطن 

ن إبراهٌم الوادي ثم جعل على خط مستقٌم ابان التوسعة فً عهد الملك سعود والشٌخ محمد ب

وهذا ٌعنً أنه أدخل فٌه مالم ٌكن منه سابقا أو أخرج منه ما كان منه سابقا أو هما معا وأٌا 

 كان فقد زٌد فٌه ٌقٌنا

 

  سابعا: االستدالل بقاعدة ) المثبت مقدم على النافً(

  ثامنا: االستبلل بقاعدة ) حكم الحاكم ٌرفع الخبلؾ (

تاسعا: أن األعداد الؽفٌرة التً حجت مع النبً علٌه الصبلة والسبلم والتً تبلػ اآلالؾ ، 

وأكثرهم سعى معه ٌوم النحر ، وبعضهم على دوابهم ال ٌتصور أنهم ٌتمكنون من ذلك فً 

 مثل هذا المكان الضٌق مما ٌدل على أن عرض المسعى أوسع بكثٌر مما هو علٌه اآلن 

 

المسعى على حاله ٌوقع الحجاج والمعتمرٌن فً مشقة الزحام الشدٌدة التً عاشرا: أن ابقاء 

 تعرض حٌاتهم للخطر ومن قواعد الشرٌعة أن الضرر ٌزال والمشقة تجلب التٌسٌر
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  حادي عشر: قول النبً صلى هللا علٌه وسلم لؤلنصار عند فتح مكة: ) موعدكم الصفا (

  األرقمثانً عشر: موضع دار األرقم بن أبً 

  ثالث عشر: اإلجماع على جواز التوسعة عند الحاجة إلٌها واتساع عرض الصفا والمروة لها

  أدلة أصحاب القول الثالث المجوزٌن للزٌادة ولو خرجت عن حدود البٌنٌة لعرض المسعى

الدلٌل األول: أنه لم ٌؤت عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وال عن أصحابه بٌان لتحدٌد عرض 

 المسعى

 

الدلٌل الثانً: االستدالل بقاعدة  )الزٌادة لها حكم المزٌد ( فكما أن الزٌادة فً المسجد الحرام 

 وؼٌره لها حكم المزٌد فكذلك الزٌادة فً المسعى بل هً أولى

 

  الدلٌل الثالث: أن توسعة المسعى من تهٌبته للعبادة التً أمرنا هللا بها لٌكفً الساعٌن

الرابع: أن هللا تبارك وتعالى وضع البٌت ولم ٌكن فٌما حوله حق ألحد ثم جعل له الدلٌل 

حمى واسعاً وهو الحرم الذي ال ٌحل صٌده وال تعضد شجره، فهذا الحرم كله من اختصاص 

البٌت تقام فٌه مصالحه، ؼٌر أنه ٌجوز للناس أن ٌضعوا أٌدٌهم على ما زاد عن مصالح 

مصالح البٌت إن احتاجت ٌوماً ما إلى شًء مما بؤٌدي الناس من  البٌت وٌنتفعوا به، على أن

 الحرم أُخذ منهم ووفٌت به مصالح البٌت

 

الدلٌل الخامس: أن "الكعبة هً الشعٌرة فً األصل، ُشرع الطواؾ بها والعكوؾ عندها 

والصبلة، وهذه األمور ال بد لها من موضع فهو حولها، فالموضع كالوسٌلة لٌكون فٌه 

 اؾ بالكعبة وؼٌره.الطو

 

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ژقوله تعالى :  الدلٌل السادس:

 ژک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  

 

  الدلٌل السابع: أن الضرورات تبٌح المحظورات وأن األمر إذا ضاق اتسع

وبطبلن السعً أدلة المانعٌن الذٌن ٌقولون بعدم جواز توسعة الملك عبد هللا بن عبد العزٌز 

 فٌها

 

الدلٌل األول:  أن العلماء قد نصوا على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع فكان ذلك 

 المنصوص حدا لعرضه بما هو مذكور فً كتب العلماء رحمهم هللا

 

أن المسعى بطوله ٌحكمه جبل الصفا والمروة وعرضه ٌحكمه عمل القرون  الدلٌل الثانً:

 ً صلى هللا علٌه وسلم إلى ٌومنا هذاالمتتالٌة من عهد النب

 

  الدلٌل الثالث: قرارات اللجنة المشكلة من قبل الشٌخ محمد بن إلبراهٌم رحمه هللا
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  الدلٌل الرابع: أنه ٌمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسٌاً بإضافة بناء فوق المسعى

  وجهة نظر لفضٌلة الشٌخ محمد األمٌن الشنقٌطً

النصوص إنما وردت بمشروعٌة السعً بٌن الصفا والمروة، فما كان  أن الدلٌل الخامس:

خارجا عنهما فإنه لٌس بٌنهما وإنما هو مسامت لهما فالساعً خارج المسعى ال ٌصدق علٌه 

أنه ساع بٌنهما ، وقد اتفق العلماء على أنه ال ٌصح أن ٌكون جمٌع الشوط أو ؼالبه خارج 

 مكان السعً  

 

األلؾ والبلم فً كلمة المسعى للعهد والمكان المعهود للسعً هو المكان الدلٌل السادس: أن 

 المعد لذلك الٌوم المحاط باألسوار

 

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک    ژالدلٌل السابع: قوله تعالى 

 ژگ  گ  گ  گ   ڳڳ  

 

أماكن المشاعر األخرى ، أن التوسعة الجدٌدة قد تكون ذرٌعة إلى الزٌادة فً  الدلٌل الثامن:

 كعرفات ومنى ومزدلفة وؼٌرهما ، فسدا لهذه الذ للذرٌعة تمنع التوسعة الجدٌدة للمسعى

 

الدلٌل التاسع: أن النبً صلى هللا علٌه وسلم سعى إنما سعى فً هذا المكان ، واألصل فً 

مشروعة المنقولة وقد العبادات االتباع ، فبل ٌصح أن ٌتقرب هلل تعالى بعبادة إال على الجهة ال

قال النبً صلى هللا علٌه وسلم فً حجة الوداع مبٌنا ألمته مناسك الحج : )لتؤخذوا عنً 

 مناسككم ( وحٌنبذ فبل بد من االقتصار فً السعً على الوارد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم

 

وهو  –لها الدلٌل العاشر: أن ترك توسعة المسعى فً القرون الماضٌة مع قٌام المقتضً 

 ٌدل داللة جلٌة على عدم مشروعٌة التوسعة الجدٌدة –وجود الزحام الشدٌد وكثرة الناس 

 

الدلٌل الحادي عشر: أن الزٌادة المختلؾ فٌها قد أجمع المسلمون فً مختلؾ العصور على 

 تركها ففً بحثها والتنقٌب عنها مخالفة لئلجماع العملً المتوارث بٌن المسلمٌن

 

لثانً عشر: إجماع المسلمٌن إجماعا عملٌا جٌبل بعد جٌل على أن السعً ٌتحدد الدلٌل ا

 بالمسافة الواقعة بٌن الصفا والمروة طوال وعرضا

 

  ذكر كبلم المإرخٌن على طول المسعى وعرضه

  أوال: كبلمهم على الطول

وعرض ما أعد للسعً من الصفا  -محل الهرولة –ثانٌا: كبلمهم على عرض المسعى 

 والمروة

 

  سبب االختبلؾ فً التقدٌر عند بعض المإرخٌن



ٔٙٙ 
 

  اختبلؾ العلماء فً حكم السعً

  أهم أدلة أصحاب األقوال الثبلثة

  أهم أدلة من قال بركنٌة السعً فً الحج والعمرة

  أهم أدلة من قال بالوجوب

  أهم أدلة من قال باالستحباب

  الخاتمة

  الفهرس

 

 

 

 


