
 
 
 
 

 توسعة المسعى في كلمة حق
 حكم توسعة املسعى(عن )دراسة علمية اترخيية 

 
 كتبها

 صاحل بن عبد العزيز بن عثمان سنديد. 
 

 
 
 

 ملحوظة:
ل العلم وطالبه؛ فاستحسنوه، مل تطب نفسي بنشر البحث حىت عرضته على عدد من أه

 .إعانتهعلى نشره، واحلمد هلل على  وحثوا
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 رحيمبسم هللا الرمحن ال

وعلددى حممددد نبينددا احلمددد هلل را العدداملص، وصددلى هللا وسددلم وعرد علددى عبددده ورسددوله 
 آله وصحبه أمجعص، أما بعد:

توسدددعة املسدددعى الددد  بددده  فددال أ دددن أن مسدددةلة فصهيدددة معاصددرح يدددد ح يددد   دددا ح يدد 
، ويددد كندد  متابعددا ملددا يقكتددب ويقصددا  مندد  ش علمددي وحشددد إعالمددييامدد  مدد مرا مددن نصددا

 وإىل ه ه األايم. العمل فيهاابتداء 
املتكلمدص   املوضدوم مددن  مدن ولصدد هدالم مدا يدرأا ومددا  عد   دا أ لدب عليده كثددر

 ، ولس  علتةكيد أعم اجلميع.اأدلة، وما طوعوه من يواعد ليوافق ما امتارو 
مدددن ئدددعاور هللا، واملسدددعى بينهمدددا حمدددل   ن الصدددفا واملدددروحاحلدددق الددد ي ف ريدددب فيددده أإن 
ال ن أمجعدون كمدا هددو دون  ايدح أو نصصدان، وتوارلدوه علدى حالده  دديو عرفده املسدلمتدوييفي 
 بعد  يل.
بدددليل صددحي   -علددى كثددرح مددا قثددوا ويددالوا–مل ي فددروا والصداولون وددوا  هدد ه التوسددعة  

، وف بددنو واحددد عددن إمددام معتدد  مددن أومددة يعضددد مددا نصددرواصددري  الدفلددة ف معددار  لدده 
يدده توسددعة املسددعى، وف بنصددل عددن أحددد مددنهم أندده سددعى    ددر جييددز ف السددابصص املسددلمص

  املسعى املعروف. 
ان كدددو أتصدديال لددده، ومنايشدددة ألدلدددة ا يدددزين،  :وراق فيهدددا قدددث هددد ا املوضدددوماألهدد ه و 

  كتابتها.  يصدي  الوصو  إىل احلق 
  علمداء أعدالم تنداولتهم ألسدنة وأيدالم ب مدز اعدر أالسعي   ال ا عن  كما يصدا

 أسعد علصواا. -دون ئك–مع أهنم  ،لفتواهم بعدم اجلوا وملز 
يوفدددددق وفح أمدددددرأ املكتدددددوا مسدددددددا أفعددددا، كمدددددا أسددددةله أن  هدددد ا أسددددة  هللا أن جيعدددددل
  إىل ما يرضيه، وهللا املستعان. ، وأن أيم  أبيديهموعلماءأ إىل ما حيب
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 املسألة األوىل: حمل السعي.

مدددا بدددص الصدددفا واملدددروح،  ئدددرعا: أن حمدددل السدددعي إن  ددا ف لتلددد  فيددده كلمدددة املسدددلمص
ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَح ِمْن َئَعاوِِر اَّللَِّ َفَمدْن َحد َّ اْلبَدْيدَ  يوله تعاىل: ) من كتاا هللا ودليل ذلك

َناَح عَ   (.َلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِِبَِماَأِو اْعَتَمَر َفاَل  ق
ويددد  دداء  الند  عليدده الصددالح والسدالم، احملددل الد ي سددعى فيدده كوندده:  ودليلده مددن السدنة

علددى أندده عليددده  يونصددتفيهددا ال -  الصددحيحص و ر دددا–  السددنة عشددراا األحاديددث 
أمر دده  وهددو الصاوددل: )مدد وا عددم مناسددككم( الصددالح والسددالم سددعى بددص الصددفا واملددروح،

 .مسلم
والند   ي؛وعليه فمن سدعى مار دا عمدا بدص الصدفا واملدروح مل يكدن  تدثال لعمدر الشدرع

 .أمر ه مسلم )من عمل عمال ليس عليه أمرأ فهو رد(عليه الصالح والسالم يصو : 
يكددون  الفصهدداء علدى أن مدن ئدرو  صدحة السدعي أنمجدع مدن وأل دل هد ا فصدد ندو 
  .  حمله بص الصفا واملروح

ويشدد   يأي   السددعيع يطددع املسددافة بددص : )3/291يددا  الرملددي   هنايددة احملتددا  
وهووو املسووع  واملدروح كددل مدرح، وف بددد أن يكدون يطدع مددا بينهمدا مددن بطدن الدوادي، الصدفا 

مث نصددددل إمجددددام العلمدددداء و ددددرهم مددددن ويدددد  األ ريددددي )ييددددل إندددده تددددو     (.املعوووواون ا  
 هد( علدى أن السدعي1004هد، وييل  ر ذلك( إىل  مانه )تو    250هد، وييل 223

 .إمنا هو   املسعى املعروف
 ، و رها من كتب الشافعية.2/375: حائية البجرمي على اخلطيب وان ر أيضا

الدددوادي   كدددالم الرملدددي و دددره مدددن العلمددداء   هددد ا املصدددام يدددراد بددده وأنبددده هندددا إىل أن 
: )ومددا بددص الصددفا واملددروح 88يددا  ابددن  بددر   رحلتدده  روح،الدد ي بددص الصددفا واملدد املسدديل
  .مير به   موضع اهلرولةئريا و رع ال ي املمتد  الوادي اآلمره ا هو  وليس مسيل(.
احلطدددداا املدددالكي   مواهددددب اجلليددددل  مدددن كددددالم العلمددداء   افئدددد ا  املدددد كور يدددو و 

 كونووب  ووص الووورو واملوواو  : )وللسددعي ئددرو  ... ومنهددا 4/118لشددرح صتصددر مليددل 
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فلووو ىووع    لووا للووود ا وول و  اال مووو ىوووم اللصووول خو نوو   مووو الووورو فووو  ل 
 (.مل يوح ىعصب املسج 

مددع حائدديته –( ملددال علددي الصدداري 192و  املسددلك املتصسددا   املنسددك املتوسددا )
كصنونتوب  وص ألنداء الكدالم عدن ئدرو  السدعي؛ ذكدر   الشدر  األو : )) -إرئاد السداري

 (. الورو واملاو ( خي و  ال ينحان عنهمو إىل خطاافهمو
أيضددا؛ ففددي فصدده السددنة لسدديد سددابق  حوهدد ا افئدد ا  مل لددل مندده كتددب الفصدده املعاصددر 

ألنداء الكددالم عددن ئددرو  السددعي: )وأن يكددون السددعي   املسددعى؛ وهددو الطريددق  1/639
 املمتد بص الصفا واملروح(. 

 .أهل العلمكثر من يد توارد على تصريره   احلكموه ا 
ال جيوو  السوعي : صدحاا)فدرم( يدا  الشدافعي واأل: )8/102 يا  النووي   ا موم

موضددع السددعي    يدداق العطددارين أو  ددره مل يصدد   وراء فلددو مددر   ؛لووا مو ووس السووعي  
  .  السعي خمتص مبكو  فال جيو  فعلب   لاه كولطوانأل ؛سعيه

  .مو س السعي  طو الوااي :يا  أبو علي البندنيجى   كتابه اجلامع
يفدارق الدوادي  ن عدد  حدىتإو  ، دزأهأن التدو  ئدي ا يسدرا إف :يا  الشافعي   الصدمي

  .إىل  ياق العطارين مل جيز يامل د
وان دمدددل املسدددجد أو  يددداق  ،ن التدددو    السدددعي يسدددرا  دددا إ :وكددد ا يدددا  الددددارمي

 (.وهللا أعلم ،العطارين فال
الرملدي ، و 5/173: الدرواي    قدر املد هب ه ا  ر واحد، منهمونصل يو  الشافعي 

 و رهم. 3/291  هناية احملتا  
أن من الشدافعية مدن استشدكل  دوا  هد ا عدن الشدافعي وأتولده أبنده أراد افلتدواء على 

و رهددا  الدد ي ف خيددر  عددن حدددود املسددعى، كمددا تددده   شفددة احملتددا  وحوائددي الشددروا 
 .من كتب الشافعية
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: ) -مدع حائدية اهليتمدي– 290  اإليضاح   مناسك احلد   -أيضا–ويا  النووي 
و عدل طريصده   املسدجد أو  دره  مو وس السوعين املروح عدد  عدن ... فلو أنه ملا عاد م

 وابتدأ املرح الثانية من الصفا أيضا مل يص (. إذن فللسعي موضعه الواض  املعلوم.  

 يدو  ئدديإل اإلسددالم ابدن تيميددة   ئددرح العمدددحهلد ا احلكددم أيضددا: مدن تصريددر العلمدداء و 
 .(الورو واملاو  مل جي ه   مسومتة املسع  وتاك السعي  ص  لو ىع): 2/599

: -1/342نصدددال عدددن شصددديل املدددرام – 103ويدددو  الصطدددب احلنفدددي   كتابددده اإلعدددالم 
السعي  ص الورو واملاو  مو األموول التعد يوة الوو خوادهوو ا تعووىل علصنووو وال جيوو  )

الع و  عنبو وال ُتؤاى هذه العدووا  إال   للود املكوو  املصوووذ الوذي ىوع  فصوب 
 (. علصب وىلمصل  ا

اعلم خنب ال جيو  السعي   لا ): 5/253 ويو  العالمة الشنصيطي   أضواء البيدان
مو س السعيو فلو كو  ميا موو ولا  املسوع   وص يوول إىل الوورو واملواو  موو اهوة 

 .خ اى مل يوح ىعصب  وهذا ال يندغي خ  خيتلف فصب
عي اعرافددا يسددرا أندده جيزودده. وعددن الشددافعي   الصدددمي: أندده لددو اعددرف عددن موضددع السدد
 .(وال اهر أن التحصيق مالفه، وأنه ف يص  السعي إف   موضعه
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 حت ي  املسع .املسألة الثونصة: 

ِإنَّ يددا  تعدداىل: ) ،مددن ئددعاور هللا سددبحانه الصددفا واملددروحأن    الصددرآن الكددرمييددد تصددرر 
 عالم دينه ال اهرح ال  تعب د ِبا عباده.( أي من أالصََّفا َواْلَمْرَوَح ِمْن َئَعاوِِر اَّللَِّ 

عددد  –ندددد املسدددلمص كافدددة ف خيتلفدددون فيددده، ولددديس هلدددم وهددد ا املوضدددع معدددروف بدددص  ع
 مكان يسعون فيه سواه. -اترخيهم

ومكوووو  السوووعي معووواون ال : )4/304يصدددو  أبدددو املعدددا  اجلدددويم   هنايدددة املطلدددب 
 (.يُتع ى
واملسوع  هوو املكوو  املعواون ): 5/475ي    مرياح املفداتيصو  مال علي الصاري و 
 .(إلمجوع السلف واخللف علصب كو اا عو كو ا  الصوم

: )وما حقفظ عدن أحدد مدنهم يأي أهدل 1/521ويصو  الفاسي   كتابه ئفاء ال رام 
وال خنوب ىوع    لوا املسوع  ل لك يأي السعي   حمل السدعي املعدروفع  العلمع إنكار  

 (.الصوم
ألندددداء  – 5/363حممددددد طدددداهر الكدددردي   كتابدددده التددداريإل الصددددومي ويصدددو  مدددد ر  مكدددة 

كالمددده عدددن امدددتالف أوضدددام الندددا    السدددعي سدددهولة وصدددعوبة منددد  الصددددم وإىل العصدددر 
 (.مو س السعي هو هو  مل يتغا ومل يتد   ومل ينقص ومل ي ا: )-احلاضر
ي علدددى يددد  دددر  تدددواترهم العملددد كدددون هددد ا املشدددعر الع دديم معلومدددا  ددداهرا للندددا ومددع  
فدددإن كثدددرا مدددن العلمددداء يدددد عقندددوا بتحديدددده؛ سدددواء أكدددانوا مدددن علمددداء الفصددده أو  -تعيينددده 

 التفسر أو التاريإل أو من أصحاا الرحالا.

 وميكن استخالص شديد املسعى   كالم العلماء من  هتص: 
 .شديد عر  املسعى: األوىل
 .: شديد الصفا واملروحالثانيةو 
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–العلمداء مدن ذكدر حدد املسدعى إمجداف؛ وهدو عدر  الدوادي  فإن من: األوىلأما عن 
، وهدددو حمددددل كدددان مو دددودا يدددددمياوهددد ا الددددوادي   –كمدددا سدددبق النصددددل مدددن ا مدددوم للنددددووي 

 .السعي

صدد حدددوا عدر  املسدعى علد رام، ف كانوا أكثر تددييصا؛  من أهل العلم  ر أن آمرين
هدد، 223أل ريي )ييل إنه تو    أبو الوليد اوأيدم من ويف  عليه يد اعتىن ِب ا األمر: 

أن عددر  املسددعى  2/119مكدة  أمبددارهددد، وييدل  ددر ذلدك( ؛ فإندده ذكدر   250وييدل 
مخسدددة  -فيمدددا بدددص العلدددم الددد ي علدددى عا املسدددجد إىل العلدددم الددد ي علدددى دار العبدددا –

 ولاللون ذراعا ونص  ذرام.
؛ فيكددددون (420سددددم )ان دددر: معجددددم ل ددددة الفصهدددداء  46.2 وعلدددى الصددددو  أبن الدددد رام

كمددا   –سددم  48، وعلددى الصددو  أبن الدد رام سددتة عشددر مدد ا ونصددفا تصريبدداالعددر  إذن: 
وإذا   سبعة عشر مد ا تصريبدا.فيكون عر  املسعى: -اتريإل عمارح املسجد احلرام لباسالمة

)ان دددر: سدددم(  64كدددان املصصدددود علددد رام الددد رام اهلا يدددة فإهندددا أكددد  مدددن ذلدددك إذ تبلددد  )
 .(311املعجم الوسيا 

 ، فصدددد  ددداء فيدددهكتدداا: املناسدددك وطدددرق احلدد ومددن الكتدددب الددد  نصدد  عليددده أيضدددا:  
 : )وذرم املسعى من املسجد احلرام إىل دار العبا : النان ولاللون ذراعا(.502ص

أيدددل مدددن مخسدددة عشدددر مددد ا بصليدددل أو أكثدددر ضددده: وبنددداء علدددى هددد ا التحديدددد يكدددون عر 
 بصليل؛ قسب افمتالف   طو  ال رام.

( إذ  عددل 1/519هدد ا التحديدد مددا  دداء عنددد الفاسدي   ئددفاء ال ددرام ) ويريدب مددن
املسافة بص عا العبا  إىل دار العبا : إحد  ولاللدص ذراعدا ومخسدة أسدبام ذرام. وأمدا 
من العلم ال ي عملنارح املعروفة  ندارح عا علدي إىل امليدل املصابدل لده   الددار املعروفدة بددار 

 لاللون ذراعا ونص  ذرام وسد  سبع ذرام.سلمة فصد ذكر أنه سبعة و 
 يددددددا  رمحددددده هللا   أمبددددددار مكددددددةالفددددداكهي؛ فصددددددد و دددددن اعتددددددىن بددددد كر عرضدددددده أيضددددددا: 

وذرم ما بص العلم ال ي على عا املسجد إىل العلم ال ي ق اوه علدى عا : )2/243
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مخسدددة ولاللدددون  -وبينهمدددا عدددر  املسدددعى- بدددا  بدددن عبدددد املطلدددب رضدددي هللا عندددهدار الع
 ( فيكون العر : ستة عشر م ا تصريبا.عا والنتا عشرح أصبعاذرا

حائددددية ا  و تددددشفددددة احملويددددد اتبعدددده علددددى هدددد ا مجاعددددة مددددن فصهدددداء الشددددافعية؛ كمددددا   
 و رها.وحوائي الشروا  وحائيتا يليويب وعمرح   وحائية اجلمل ا البجرمي على املنه

 106-104اإلعددددالم مددددا أورده الصطددددب احلنفددددي   كتابدددده و ددددا يضدددداف إىل ذلددددك: 
وا ده: –(   يصدة تعددي أحدد التجدار 348-1/346)نصال عن شصيل املدرام للصدبا  

علدى املسدعى حدص ا تصدب مدن  انبده لاللدة أذرم ليجعلهدا ضدمن أر  يبدم  -ابن الزمن
عليهددا رعطددا للفصددراء؛ فمنعدده ياضددي مكددة ابددن  هددرح ومجددع حمضددرا مددن العلمدداء وفدديهم مددن 

عدددة ويدددابلوا هددد ا التدددا ر )وأنكدددر عليددده مجيدددع احلاضدددرين ويدددالوا لددده   علمددداء املددد اهب األرب
و هه: أن  أم ا من املسعى لاللة أذرم وأدملتهدا، وأحضدروا لده النصدل بعدر  املسدعى 
مدددن اتريدددإل الفددداكهي، وذرعدددوا مدددن  ددددار املسدددجد إىل احملدددل الددد ي وضدددع فيددده ابدددن الدددزمن 

 األسا  فكان عر  املسعى أيصا لاللة أذرم(.

تصددم أن السدعي ئدرعا هدو مدا بدص الصدفا  فصدد: حت ي  عاض الورو واملاو عن وأما 
  يكتفون علوص  اإلمجا  هلما. - ن ويف  على كالمهم–ويد كان املتصدمون واملروح، 

، نومن أتمدل مدا ذكدره العلمداء   هد ا املوضدع يصطدع أن الصدفا واملدروح  قبديالن صد را
 .فصالم -بعون هللا-النصل   ه ا  سيةيتو 

ا يدام بده مد فدإن مدنهم مدن اعتدىن بتحديدده شديددا دييصدا؛ مدن ذلدكأما عن املعاصرين: 
سالمة؛ فإنه يام ب رم عر  الصفا؛ فصا : )وعر  أصدل الصدفا امل ر  األستاذ حسص ع
 .303 ص ( م ا( اتريإل عمارح املسجد احلرام12ال  عليها الثاللة العصود )

عهددد الشدديإل حممددد بددن إبددراهيم آ  الشدديإل واملكونددة  كمدا يامدد  اللجنددة الدد  كقلفدد   
هللا بددددن  امللدددك بدددن إبدددراهيم، والشدددديإل عبددددهللا بدددن  اسدددر، والشددديإل عبدددد الشددديإل عبددددمدددن 

الشيإل حيد  أمدان، قضدور صداحل علوي مالكي، والشيإل حممد احلركان، و  شيإلدهيش، وال
 دا   ذلدك –امال بد رم الصدفا كد هللا ابن سعيد مندويب الشديإل حممدد بدن فدن وعبد  يزا
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وبنداء علددى ذلددك فصددد  ددر  ذرم وكدان فيمددا يددررا اللجنددة: ) -مدا  اد علددى العصددود الثاللددة
عددددر  الصددددفا ابتددددداء مددددن الطددددرف ال ددددريب للصددددخراا إىل هنايددددة حمدددداذاح الطددددرف  الشددددريي 
للصخراا امل كورح   مسامتة موضع العصود الصدمية، ف هر أن العدر  املد كور يبلد  سدتة 

 5/148فتاو  الشيإل ابن إبراهيم ( عشر م ًا
افمددددتالف بددددص التصددددديرين را ددددع إىل أن عسددددالمة يددددد ذرم مددددا عليدددده العصددددود  بسددددبو 

الثاللة فصا، أما اللجنة فصد ذرع  أصل الصفا، وفيه يددر  اودد علدى مدا وضدع  العصدود 
 عليه.

العلمددداء لعدددر   شديددددتوافدددق الددد  ذكرهدددا أعضددداء اللجندددة واملالحدددظ أن هددد ه املسدددافة 
مددرورا  ،إىل هد ا العصددرو هددد( 250هدد، أو223املسدعى يدددميا تصريبدا مندد  عهدد األ ريددي )ا

ن ذقكر سابصا؛ وه ا يرد يو  من يا : إن ما ذقكر   كتب العلمداء مدن شديدد للمسدعى  
مدددا هدددو إف حكايدددة للوايدددع؛ ألنددده لدددو كدددان كددد لك فمتلددد  مدددن عصدددر إىل عصدددر؛ والوايدددع 

ملسددعى متفصددون   شديدددهم أو متصدداربون؛ مددن مددالف ذلددك؛ فجميددع مددن حددد د عددر  ا
 عهد األ ريي وإىل ه ا العصر.

املد  إىل تجداو  يف  ف بص تلك التحديداا السابصة فهدو يسدرالامتوإذا كان هناد 
، إذ ذرام اليدددد لددديس مصياسدددا منضدددبطا؛ وإمندددا هدددو مصيدددا    ذلدددك يسدددر واخلطدددباملدد ين؛ 

مث إن هنددداد أنواعدددا مدددن األذرم سدددو  ذرام اليدددد؛ تصدددري ، واألذرم متفاوتدددة طدددوف ويصدددرا، 
وكدل ذلددك معدروف   كتددب أهدل العلددم؛ فصدد يكددون  فثمدة ذرام احلديددد، والد رام اهلا يددة،

  تفاوا التصديراا لتفاوا نوم ال رام، وهللا أعلم.
عند مصارنتها بكدالم العلمداء – ر أن ال ي ف ئك فيه أن التوسعة السعودية األوىل 

جمدددا  علددى أوسددع تصدددير؛ فلدديس هندداد  يددد  دداءا مسددتوعبة لعرضددده -سددعى  شديددد امل
  للزايدح عليها.
اسدتصامة واحددح؛ وهد ا يصتضدي أهندا أ الد  بدرو  بعد  يد  عل  املسعى على مث إهنا 

-الد و  املبا  املشرفة عليه ال ي كان يضيق به عر  املسعى   بع  املواضدع؛ وذلدك 
كددون يددد أ يددل؛ أو ف املسددعى؛ في   حدددود دامددالون إمددا أن يكدد -كددان يبددل التوسددعة   ددا
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الد ي رمدو فيده بعد  أهدل العلدم  امل تفدر من افلتدواء اليسدرإ الته كون يكون ك لك؛ فت
و  يددرار اللجنددة إذ ف خيددر  السدداعي عددن كوندده سدداعيا بددص الصددفا واملددروح،  -كمددا سددبق–

 لك.ما يشر إىل ذ( 5/143  فتاو  الشيإل ابن إبراهيم ) املضمن
اسدتصامة واحددح مددن أولده إىل آمددره؛  علددىوف ريدب أن الضدرورح تصتضددي  عدل املسدعى 

واسدعا   موضدع  كدان  لدوألنه مع الزحدام الشدديد فيده سيحصدل ضدرر كبدر علدى السداعص 
 ضيصا   موضع آمر.

وأنبه أمرا إىل أنه ليس فيمدا تصددم حجدة للمجيدزين للتوسدعة اجلديددح؛ فدةين الد مو 
 ن إنشاء مسعى  ديد يبل  عشرين م ا؟!   وعوه م

 واخلالصة املستروا  مو هذه املسألة ومو قدلهو مو أييت:
أن السعي ئرعا هو ما بص الصدفا واملدروح، ومدن سدعى مار دا عدن حددود ا  -1

 فصد مال  الكتاا والسنة واإلمجام.
يمدددا بدددص أن يكدددون ف لصدددحة السدددعي أنددده يشددد  أن الفصهددداء يدددد نصدددوا علدددى  -2

، ومنعدددوا مدددن السدددعي مار دددا عدددن ذلدددك، وبعضدددهم رمدددو   روحالصدددفا واملددد
 افلتواء اليسر.

 أن املسعى معلوم  اهر التحديد مل يز  املسلمون يعرفونه ويتوارلونه. -3

أو آمدددر –أن العلمددداء يدددد حدددددوا املسدددعى شديددددا دييصدددا منددد  الصدددرن الثالدددث  -4
 يق كر. ه ا التحديد مالف  وإىل العصر احلاضر ومل يكن بينهم  -الثا 

أن التوسددددعة السددددعودية األوىل يددددد اسددددتوعب  حدددددود املسددددعى، و علدددده علددددى  -5
 استصامة واحدح مل خير ه عن كونه املشعر احلرام احملفوظ ع  الصرون. 
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 منوقشة اىت الالت اجملص يو لتوىعة املسع .املسألة الثولثة: 

 سبق   املسةلتص السابصتص بيان حمل السعي ئرعا، وشديد املسعى.
، ديدددحالتوسددعة اجل  ددوا وهدد ه املسددةلة متعلصددة  ددا ألددر   هدد ه األايم مددن الكددالم عددن 

، هدد ه التوسددعة مددع منايشددته  ددا اسددتقد  بدده علددى  ددوا وسددوف أورد أهددم مددا ويفدد  عليدده 
 ساوال هللا تعاىل التوفيق للحق والصواا.

 ، مشتمل على أمرين:ويبل أن أجل إىل ذلك أيدم بتمهيد ف بد منه
: ينب ددي أن يدددرد النددا ر   هدد ا املوضددوم أن املسددعى كددان واضدد  املعددامل ا األو األموو

لددد  املسددلمص مندد  الصدددر األو ، وكددالم العلمدداء   هدد ا مسددتفي ، ويددد نصلدد  بعضددا 
 منه فيما مضى.

وأئدر هنددا إىل نكتددة مل أئددر إليهددا سددابصا؛ أف وهددي أن   يددو  الشددافعي رمحدده هللا )ا 
أو مددن  وددوا  افلتددواء اليسددر   السددعي، أو   منددع  ددره مددن ذلددكهددد( املنصددو  عندده 204

دلدددديال علددددى أن املسددددعى كددددان واضدددد  املعددددامل، مسددددتوعبا حمللدددده  - السددددعي   السددددوق وعددددوه
ع ل ه ا سهلوا   افلتواء اليسدر أو منعدوا مدن السدعي   السدوق وعدوه؛ ولدو  فعندهم؛ 

 كم معىن.كان املسعى  ر منضبا عندهم مل يكن هل ا احل
ومكووو  : )4/304وعليدده فدداألمر علددى مددا يددا  أبددو املعددا  اجلددويم   هنايددة املطلددب 

 (.السعي معاون ال يُتع ى

يصفددوا مليددا عنددد املسددعى : فح دد  أن كثددرا  ددن تندداولوا هدد ا املوضددوم مل األمووا الثوووي
تةمددل سددبب ايتصدداره علددى وضددعه الدد ي هددو عليدده؛ مددع أن هدد ا مددن أهددم مددا يلددزم الاحلددا  و 
 فيه.

لصدد كددان افهتمدام ببيدد  هللا احلدرام واملشدداعر املشدرفة ومدمددة احلجدا  واملعتمددرين حمددا 
اهتمام وفح األمر   ه ه البالد املباركدة، وكدان أن وفدق هللا امللدك عبدد العزيدز ومدن مث ابنده 

عملسدددجد احلدددرام؛ فشدددمل ذلدددك رصددد  املسدددعى  العنايدددة البال دددةإىل  -رمحهمدددا هللا–سدددعودا 
 كام تسصيفه وإ الة األسواق احملدية به، إضافة إىل التوسعة الك   للمسجد.وإح
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وأل دددل أن تكدددون هددد ه العنايدددة والتوسدددعة موافصدددة لعحكدددام الشدددرعية فصدددد   تكليددد  
مفدددد  الددددبالد الشدددديإل حممددددد بددددن إبددددراهيم رمحدددده هللا علن ددددر   التحديددددد الشددددرعي للمسددددعى 

ا ددداورح لددد لك؛ فصدددام رمحددده هللا بتشدددكيل جلدددان  واملصدددعد إىل الصدددفا واملدددروح وبعددد  املبدددا 
من أهل العلم الشرعي ومن أهل املعرفة  كدة و  رافيتهدا لتصلدد هد ه الو يفدة عل دة  مكونة

األ ية، فصاموا  ا أوكل إليهم بعد معاينة للوايع، ومرا عدة علميدة واترخييدة، والويدوف علدى 
 يتابع ه ا  احة املف  رمحه هللا.و صيق، اخلراوا املتعلصة ِب ا املشعر، مع الس ا  والتح

أهنم كانوا يستحضرون ع م ه ه املس ولية ال  اضطلعوا ِبا، وأن ماليدص  وال ن فيهم
 املسلمص سي دون عبادح السعي   ضوء ما يصررونه من مساحة املسعى طوف وعرضا.

 الد و رها.وو هاوها وبصية علماء الب مكة مث إن ه ا كله كان على مرأ  من علماء
إن هدد ه احلصبدددة املهمددة   اتريدددإل املسددعى ومدددا يتعلددق ِبدددا مددن ملفيددداا ومالبسددداا ف 

ب دد  الطددرف، وف أن تقتندداو  أبطددراف األصددابع؛ بددل ينب ددي أن يناسددب أن يقتعامددل معهددا 
 تصدر يدرها، وأن تقعطى أ يتها الالوصة ِبا.

أن يستحضددددر  يدددددا  إن أي رأي يقطددددرح هدددد ه األايم يدددددعو إىل توسددددعة املسددددعى جيددددب
وضع املسعى احلا  ومل كان ِب ه احلدود املعروفة، وهل ما خيال  ه ه احلدود يسدتند إىل 

 ما هو أيو ؟
أعتصد أن من أنعدم الن در وأنصد  سديجيب علنفدي، ولعدل   الصدفحاا اآلتيدة تليدة 

 األمر. 
لميدددة إعن حيسدددن التنبيددده ههندددا إىل مدددا يشدددر إليددده بعضدددهم مدددن أن ايتصدددار اللجدددان العو 

التوسددعة السددابصة علددى هدد ا الصدددر احلددا  إمنددا كددان أل ددل أهنددم رأوا أن افيتصددار علددى هدد ا 
أعددداد احلجددا  واملعتمددرين   ذاد الزمددان؛ كددال؛ مل إىل  علن ددرالصدددر كددافؤ ومدد دؤ لل ددر  

 -كمدا   فتداو  الشديإل ابدن إبدراهيم–يكن األمر ك لك؛ فإن من يتةمل ما يدرره املشدايإل 
نه كان مثة ر بة  ادح   معرفدة مجيدع مدا ميكدن دمولده   حددود املسدعى وإضدافته يلحظ أ

 إىل املشروم توسعًة على املسلمص ولفيفًا لتزامحهم.       
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: شهوا  الشوهوا و  الوورو واملواو  كووس خوىوس يوو علصوب عواض األو  االىت ال 
 املسع   ولصو.

أهددل مكددة يددد ئددهدوا أبهنددم  معمددري لاللددص مددنعددوا مددن  افصددد ائددتهر أن مجاعددة بل ددو 
أوسددع  ددا عليدده عددر  املسددعى حاليددا  ددا ف يصددل عددن عشددرين واملددروح أدركددوا  بلددي الصددفا 

ندده يددد أوأن هلمددا أكتافددا، و  اجلبلددص متسددعص ئددريا اتسدداعا كبددرا،، بددل ذكددر بعضددهم أن مدد ا
 .يام عليهما بيوا ومساكن

أندده ف ينددا م   أن املطلددوا ئددرعا أن يكددون وال دداهر مددن حددا  املسددتد  ِبدد ا الدددليل 
،  ددر أندده ينددا م   يصددر املسددعى حدددود االسددعي فيمددا بددص الصددفا واملددروح وف خيددر  عددن 

احلدددا  أيدددل مدددن عدددر  اجلبلدددص  عدددر  املسدددعى، ويدددر  أن املو دددود اآلن علدددى هددد ا الصددددر
عة لدن لدر  عدن سابصا؛ وبناء عليه فإنده ف يدر  حر دا   توسدعة املسدعى؛ ألن هد ه التوسد

 عر  اجلبلص.
 ما احت  به ا يزون.أيو   -فيما يبدو– ، وهوافستدف ه ا عمتصار تصرير ه ا 

 :أبمرين؛ وبيانه  دا أنه دليل ضعي -وهللا تعاىل أعلم– وال ي ي هر
 ألهنددا ئددهادحن ئددهادح هدد فء الشددهود إمنددا هددي   أمددر  دداهر للعيددان؛ أ األمووا األو :

وهوي   ة  شوهوا  اولرهووومعول   هذه شهواهتمإ  يصدا : وعليه فتسع، رؤية  بل كبر مب
  ا أييت: ه ا وي هر ؛خلاح منهو

يدددددد  توسدددددعة السدددددعودية األوىلاملشدددددكلة لدراسدددددة وضدددددع املسددددعى إعن ال اناللجددددأن  -خ
  قعددلوأن  بلددي الصددفا واملددروح إمنددا  ددا ِبدد ا العددر  الدد ي  ؛ وهددوئددهدا فددالف ذلددك

( علدددم 149-5/138الشددديإل ابدددن إبدددراهيم ) ومدددن ن دددر   فتددداو ؛ احلدددا عليددده املسدددعى 
 . صدق ذلك

هدد ا التحديددد يددد ئددهد بدده أعضدداء اللجنددة املكونددة لدراسددة وضددع وتوضددي  ذلددك: أن 
الصددفا ودمددو  دار الشددي  وحمددل األ ددواا الددوايعص بددص موضددع الصددفا وبددص الشددارم العددام 

الشدديإل  وهددم:- هددد1374عددام  وذلددك   ،املالصددق للمسددجد احلددرام  ددا يلددي عا الصددفا
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ويدد يدداموا  -وي مددالكيلدوالشديإل ع ،هللا ابدن دهدديشد الشديإل عبدد، و امللدك بددن إبدراهيم عبدد
فقو  تواهنوو فوقرنوو علو  لاملصولل ِبد ا وئداهدوا الوايدع أبنفسدهم؛ فصدد  داء   يدرارهم: )

. وصدحبنا معنددا مهندًسدا فنيًدا، و ددر  البحدث فيمدا يتعلددق بتحديدد عدر  املسددعى املوذكول
 5/139( فتاو  ابن إبراهيم  ا يلي الصفا
عإلضددافة إىل هدد ه املعاينددة  را عددة كددالم  -كمددا  دداء   منصددوص الصددرار–ويددد يدداموا 

وسددايوا مجلددة مددن نصوصددهم الدد  ويفددوا عليهددا، كمددا  ،العلمدداء واملدد رمص فيمددا يتعلددق بدد لك
واا احلددرم عددن يداموا  را عددة بعدد  الصددكود املسدجلة عحملكمددة الكدد    كددة، وسد ا  أ دد

 اتريإل وحدود دارهم.
؛ ففي مع عدح من الثصاا وتقو  ه ا بويوف الشيإل حممد بن إبراهيم على ه ا الوايع

رأيد   فدع  الوقون عل  هذا املو وس   عو   لاوو  موو الثقووت: )5/139الفتداو  
هددد ا الصدددرار صدددحيًحا، وأفتيددد   صتضددداه، يالدددده الفصدددر إىل عفدددو هللا حممدددد بدددن إبددددراهيم آ  

 (.الشيإل
علصددفا؛ ففددي أيضددا: مددا ئددهد بدده مجلددة مددن أهددل العلددم فيمددا يتعلددق  ذلددكومددن  -ب
وحيدث يدد وعددا يصو  الشيإل حممد بن إبدراهيم رمحده هللا: ) 5/144 ابن إبراهيم فتاو 

 يففي ه ا العدام  كدة املكرمدة قثندا ذلدك، وتصدرر لدد ؛ اللتكم علن ر   موضوم الصفا
لعزيددز بدن ع ، والشدديإل علدوي عبددا  املدالكي، واأل  الشدديإل ا ولدد  املشدايإل: الشدديإل عبدد

هللا بدن  اسدر، والشديإل  هللا بن دهديش، والشديإل عبدد امللك بن إبراهيم، والشيإل عبد عبد
العزيدددز ابدددن رئددديد: علدددى أن احملدددل احملجدددور عألمشددداا   أسدددفل الصدددفا دامددددل    عبدددد

لصددفا فإننددا مل نتحصدق أهنددا مددن الصدفا، ماعدددا فسدحة األر  الوايعددة علددى ميدص النددا   مدن ا
هدد ا وعنددد إ الددة ...  الصددفا. أمددا عيددي احملجددور عألمشدداا فهددو دامددل   مسددمى الصددفا

امللددك،  إل: األ  الشدديإل عبددديمددن املشددا لفعددل ينب ددي حضددور كددهدد ا احلددا ز والتحديددد عل
هللا بددن دهدديش، حددىت  هللا بددن  اسددر والشدديإل عبددد والشدديإل علددوي املددالكي، والشدديإل عبددد

 هد.1380وكان ه ا عام  .(تطبيق ما يرر هنا، وعهلل التوفيق حيصل
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ومن ذلك أيضا: ما ئدهد بده مجلدة مدن أول دك املشدايإل؛ ففدي فتداو  الشديإل ابدن  -ج
  اللجنددددة هددددد ا تمعدددد10/2/1378الاثء املوافددددق   يددددوم الددددث: )5/147إبددددراهيم أيضددددا 

 بدن  اسدر، والشديإل هللا امللدك بدن إبدراهيم، والشديإل عبدد املكونة من كل مدن: الشديإل عبدد
هللا بددن دهدديش، والسدديد علددوي مددالكي، والشدديإل حممددد احلركددان، والشدديإل حيدد  أمددان،  عبددد

هللا ابدددن سدددعيد منددددويب الشددديإل حممدددد بدددن فدن، للن دددر   بنددداء  قضدددور صددداحل يدددزا  وعبدددد
 ...  املصعدين امل ديص إىل الصفا
للصدخراا  ال دريب ابتدداء مدن الطدرف اواى للع عواض الوورووبناء علدى ذلدك فصدد 
الشددريي للصدددخراا املددد كورح   مسددامتة موضدددع العصدددود الصدميدددة،  إىل هنايددة حمددداذاح الطدددرف

 ... ف هر أن العر  امل كور يبل  ستة عشر م ًا
كمددا ويفدد  اللجنددة أيًضددا علددى املددروح، فتبددص هلددا بعددد افطددالم علددى اخلددراوا الصدميددة 

فيمددا بددص الصددفا واملددروح كمددا نددو علددى  واحلديثددة للمسددعى، وبعددد تطبيددق الدد رم للمسددافة
ذلك اإلمام األ ريي واإلمام الفاسدي   أترخيهمدا أبن املسدافة املد كورح تنتهدي عندد مرا عدة 

 إىل آمر ما  اء   ه ا الصرار. ...( موضع العصد الصدمي من املروح
ومددن ذلددك أيضددا ئددهادح املدد ر  حسددص عسددالمة الدد ي يددام بدد رم املسددعى بنفسدده   -ا
 ، ويد تصدم ئيء من كالمه سابصا.304-302: اتريإل عمارح املسجد احلرام كما  

فدددإن هددد فء  ود املعاصدددرون يدددد ئدددهدوا بدددرؤيتهمفبعدددد كدددل ذلدددك يصدددا : إن كدددان الشددده
ن دددرا –مدددن ال  دددي  بدددص الشدددهادتص  بددددالعلمددداء يدددد ئدددهدوا بدددرؤيتهم أيضدددا؛ وإذا كدددان ف 

 املشايإل مصدمة؛ وذلك لو وه: فإن  ا ف ئك فيه أن ئهادح أول ك -لتعارضهما
إىل  دددر ذلدددك مدددن    العلدددم والفهدددمكعبدددا وأعلدددى  يددددرا : أن أول دددك املشدددايإل أرفدددع خوال

روايددة األولددق وئددهادته مصدمددة علددى مددن مالهلددم الكرميددة؛ ومددن املعلددوم عنددد أهددل العلددم أن 
 دونه.

إندده  ددك املشددايإل لدديس ئددهادح فحسددب؛ بددل هددو ئددهادح و ايدح؛ : أن مددا يددرره أولاثنصووو
؛ فددال ريددب تصددام فيدده عبددادح ئددرعيةتكليدد  مددن و  األمددر بتحديددد مشددعر  يددرار مبددم علددى
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أهنددم اسددتفر وا وسددعهم   شصيددق مددا أندديا ِبددم علددى الو دده املرضددي؛ فجمعددوا بددص املعاينددة 
كمددددا هددددو مدددددون   –والدراسددددة واملرا عددددة والسدددد ا  وافطددددالم علددددى اخلددددراوا والصددددكود 

ي سيصدددرون عندده سدديكون لدده مددا علمهددم أبن التحديددد الدد ل -فتدداو  الشدديإل ابددن إبددراهيم
  وراءه.

–خ  موو يتأمول موو قواله املشووي  موو لكاتوب فنروو موو  :خيضوو موو ىود وخ صف إىل 
كوو    لصس جماا حت ي  مو هو واقس   ل يلحظ خنب -كمو   فتووى الشص  ا و إ ااهصم

وإ ووفتب إىل املشواوع مثة للدة اوا    معافة مجصس مو ميكو ا ولب     وا املسع  
     لت امحهم. وارصروً  توىعًة عل  املسلمص

فهددل بعددد هدد ا مثددة مصارنددة بددص يددرارهم وهدد ه الشددهادح احلديثددة الدد  أمدد وا فيهددا  جددرد 
 عشرح سنة! أربع يتجاو  ملمشاهدح ئاهدوها، وعمر بعضهم   ذلك الوي  

 -قووو   عول الشووهواكموو ي–واي هلل العجو!  ادول يتوو  ألكثوا مووو  سوص موو ا 
خهووول العلوووم  وال يااهووووادووول مثلوووب علووو  ا،ونووو! ا  ووواو و تتعلووو   وووب عدووووا  ع صموووةو 

فووووال  وفووووال  يووووو اونوووو   موووووو وي رووووا  ا يتهووحت يوووو ه مووووواملكلرووووو  رلن ووووا إلصه
 شهواهتم  

 هل هذا مقدو  عقال؟
الد ي رآه هد فء  لسد  أئدك أنلس  أهتم الشهود علك ا، حائدا وكدال، كمدا أ  

لصددد رأ  الشددهود ئددي ا ؛ يطعددا عبددادح السددعي مدداتعلصدد  ِب لدد ينالالصددفا واملددروح  هددو سلددي
 بعون هللا.  وسيةيت بيان ذلك بوضوح آمر؛
املشددددهود عليدددده؛ : أن ئددددهادح أول ددددك املشددددايإل كاندددد    الويدددد  الدددد ي رأوا فيدددده ولثوووواث

 عامددا فدالف ئددهادح الشددهود احلدداليص الد ين أدلددوا بشددهادهتم بعددد مدرور أكثددر مددن مخسددص
 .دون ريبفاحتما  الوهم علنسبة هلم أك   -بعد أن أ يل  اجلبا - مشاهدهتمعلى 
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 عدول  خ اى: إلا خاىل شهوا مبو لخوه وعصنهم   احلو و وف او  خالوا  شوهواهتم 
وهنم لخوا شصئو مو قدل خكثا مو  سص عومووو   ا تلرو  الشوهوا   فوأي الشوهواتص 

 .ا واض ف ئك أن اجلوا املق م؟
: أن ئدددهادح أول دددك املشدددايإل يدددد أتيددددا بعددددم معارضدددة بصيدددة العلمددداء   مكدددة لا عوووو
كبار السن والو هاء؛ حيث ف يقعلدم أن أحددا اعد   علديهم أبهندم انتصصدوا ك ا  و رها، و 

؛ إذ مل يقسدمع أصحاا الشهاداا اجلديددح أيضا ومن أول ك– من حد ه ا املشعر احلرام
 ،قدا  فيهداالسدكوا  مهماا الصضااي الد  ف يسدع لصضية منوه ه ا -هلم صوا أن اد

  به. صدر الصرارف سيما من أهل العلم والرأي؛ فه ه يرينة تر   صواا ما 
وف يصدددا  ههنددددا إن عدددددم اإلنكدددار سددددببه عدددددم احلا ددددة؛  عدددىن: أندددده ف يصددددا  إن عدددددم 

 للنددا    ذلدددك إنكددارهم را ددع إىل أهنددم رأوا أن هدد ا الصدددر الدد ي صدددر الصددرار بدده كددافؤ 
–؛ إذ مل تز  الشكو  من الزحدام   املسدعى مع كونه  ر مستوفؤ للحد الشرعي الزمان

؛ مدن يددمي مشدتهرح -حافتيه، وامتال  النا    الد هاا واإلاياعلى مع و ود السوق 
 : )والساعون ف يكادون خيلصون من كثرح الزحام(.88فه ا ابن  بر يصو    رحلته 

ف يكدددددادون : )والسددددداعون بدددددص الصدددددفا واملدددددروح 103طدددددة   رحلتددددده ويصدددددو  ابدددددن بطو 
 النا  على حواني  الباعة(.  حامد  فخيلصون 

و ددن فح هددا وأئددار إليهددا أصددحاا الفضدديلة أعضدداء اللجددان املكلفددة بدراسددة حدددود 
، 5/143املسدعى أنفسددهم. ان ددر: مدا  دداء   يددرار اللجنددة   فتداو  الشدديإل ابددن إبددراهيم 

148.  
حت يوو هم  موو خقووى القواااو الوو تووااح شوهوا  خولئود املشووي : موافقوة:  ومسوو

لكوووالم العلموووو  السوووو قص  فولرقهوووو  واملؤل وووو  يوووذكاو  عوووو الوووورو واملووواو  خهنموووو 
ادوصال و خو اوودال  صووغاا و خو  جواا و ويوووروهنمو رالذروووض  وهوذا ال يتروو  مووس 

 ا الثا .  اجلوا أكثر وبيان ه ا .شهوا  الشهوا احلولصص 
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:  ا ير    انب ئدهادح أول دك املشدايإل أن الد ي ئدهدوا بده هدو الد ي ويدع ىواىو
عليدده التددواتر العملددي مددن املسددلمص مددن يدددمي الزمددان؛ ويددد تصدددم كددالم الرملددي وهددو يولدده   

: )ويشددد   يأي   السدددعيع يطدددع املسدددافة بدددص الصدددفا واملدددروح كدددل 3/291هنايدددة احملتدددا  
(. مث وهو املسوع  املعواون ا  يطع ما بينهما من بطن الوادي،  مرح، وف بد أن يكون

هدد، 250هدد، وييدل 223نصل إمجام العلمداء و درهم مدن ويد  األ ريدي )ييدل إنده تدو    
هددددد( علددددى أن السددددعي إمنددددا هددددو   املسددددعى 1004وييددددل  ددددر ذلددددك( إىل  ماندددده )تددددو    

 املعروف عندهم.
واملسوع  هوو املكوو  ): 5/475ريداح املفداتي    مومثله أيضا يو  مال علي الصاري 

 .(إلمجوع السلف واخللف علصب كو اا عو كو ا  املعاون الصوم

ومكوووو  السوووعي معووواون ال : )4/304ويدددو  أيب املعدددا  اجلدددويم   هنايدددة املطلدددب 
 (.يُتع ى

: )ومدا حقفدظ عدن أحدد مدنهم يأي أهدل 1/521ويو  الفاسي   كتابده ئدفاء ال درام 
ر  لدد لك يأي السددعي   حمددل السددعي املعددروفع وف أندده سددعى    ددر املسددعى العلددمع إنكددا
 اليوم(.

وهوووذا التوووواتا العملوووي علووو  السوووعي   هوووذه الدقعوووة املنحووووا  فقووو  موووو خقووووى 
 .ال الال   هذا املو وع

الووذي  - وول املتووواتا–فهوول ميكووو عنوو  خهوول العلووم خ  يعووول ض األمووا املسووترصل 
قاو  متطوولة  شهوا  خفااا معو وايوو فضوال عوو خ  ااى علصب عمل املسلمص منذ 

 تق م علصب؟ 
يصولدددون إن الندددا  أصدددحاا تلدددك الشدددهاداا اجلديددددح وف عجلدددوا   املفتدددصوف إمدددا  

  ن ه ه؛ ومن يا  ه ا فعليه الدليل.يدميا كانوا يسعون   مساحة أرحب م
؛ هدد ا الددزعمرد كافيددة     يبددل أكثددر مددن مخسددص سددنةللمسددعى لتصطددة مث إن الصددور امل

 .فهي واضحة كالشمس   أن املسعى يدميا مل يكن أوسع من املسعى احلا 
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: لصددددد ن ددددرا   ئددددهادح الشددددهود السددددبعة الدددد ين هددددم أو  مددددن ئددددهد   هدددد ا ىووووو عو
علدى وئهادهتم يد أوردها بع  من كتب   ه ا املوضوم   رسالة مطبوعدة، – وضومامل

 مدددن كوهنددداهدددي إفدددادح أيددرا  إذحمدددل ويفددة؛  "هادحئدد"أن تسددمية مدددا أدىل بدده املشدددار إلددديهم 
وان ر مدا ذكدره ئديخنا الشديإل عبدد فليس فيها إلباا الشهادح وف تزكية الشهود؛ ئهادح؛ 

  .-احملسن العباد   بيانه املنشور   الشبكة العاملية
أن : كدان  دا فح تده؛ و تلدك الد   يد  ئدهاداامهما يكن من ئيء؛ لصد أتملد  

هددد( سددتة وعشددرين عامددا، وأصدد رهم كددان عمددره 1375ره سددنة التوسددعة )أكدد هم كددان عمدد
 أربعة عشر عاما!

أن لاللة من السدبعة تويفدوا ومل يتد كروا ئدي ا يتعلدق عمتدداد املدروح ئدريا، والندان أيضا: 
 .يتعلق به منهم مل يت كرا ئي ا يتعلق علصفا، واثلث مل ي كر ئي ا واضحا

فمدنهم مدن يد كر أن اجلبدل كدان  تددا  ؛مل تكدن متفصدة اأن الشهادح ال  أدلوا ِب أيضا:
وف يدد كر شديدددا منضددبطا، والدد ين ذكددروا التحديددد املنضددبا صتلفددون؛ فةحدددهم يدد كر أن 
الصددفا ميتددد مخسددة ولاللددص مدد ا، وآمددر يصددو : ميتددد مخسددص مدد ا! ومل تتفددق ئددهادح النددص 

 منهم على شديد واحد.
الكثددرح الدد   الصويددة كددن أن تعددار  تلددك البيندداامي هدد ه الشددهاداا  ددر املتفصددةفهددل 

 سبق إيرادها؟
حص مل يت كر ئي ا يتعلق عمتدداد  -كما هو مدون   الشهادح–هل ئهادح أحدهم 

عتمددد عليهددا   الصددفا أو املددروح ئددريا وإمنددا ئددهد عمتددداد املددروح  دداف! هددل هدد ه ئددهادح يق 
بددددل وعلددددى لسددددان بعدددد  –ل حمفددددل ويقشدددداد ِبددددا وتقدددد كر   كددددبددددل  !توسددددعة املسددددعى ئددددريا
 ئهادح العدو  الثصاا!  :ييل ؟وإذا ييل ما الدليل -املنتسبص إىل العلم

على أي ئيء كان  الشهادح؟ وأبي دليدل ششدر ضدمن ئدهاداا الشدهود   يضدية 
 تعبدية تتعلق عملسلمص مجيعا؟
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مل يكدن  بل وأحددهم ر دا–دون العشرين  ولاللة منهم كانواهل ئهادح ه فء الشهود 
وأكدد هم كدان عمددره سددتة وعشدرين يصدد  أن تصددم علددى ئددهادح وشديدد أهددل العلددم  -عل دا

   والسن واخل ح؟
الصدفا  يشدهد علدى رؤيدة -كما هو مدون   الشهادح– الشهوده فء  بع كان إذا  

فهددل  -أربعماوددة مدد  فصددا عددو مددع أن بددص اجلبلددص –وف يتدد كر ئددي ا عددن املددروح والعكددس 
 قاف تهم ويعتمد عليهم   ه ا األمر اجللل؟يولق  ه فء  ن

 هذه الشهواات؟مبثل هل تربخ الذمة 
ونصل هد ا عنده ووافصده وأكدده املد ر  –: لصد وص  إبراهيم عئا   مرآح احلرمص اثمنو

– الصددددفاوصدددد   -(303-301)حسددددص عسددددالمة   اتريددددإل عمددددارح املسددددجد احلددددرام 
ودددار يفصددله عددن  بددل أيب مددن مجيددع  هاتدده ا  أبندده حمدد -املعددروف عنددد املسددلمص كافددة

الشدددمالية الددد  منهدددا املريدددى إليددده، واألمدددر ف حيتدددا  إىل ئدددهادح؛ ألن  يبددديس إف مدددن اجلهدددة
ان رهددددددا   التدددددداريإل الصددددددومي للكددددددردي –صددددددورح ذلددددددك اجلدددددددار احملدددددديا مو ددددددودح واضددددددحة 

  ا؟ بال كبرا  تد -مع ه ا– فلي  ئعري كي  رآه ه فء الشهود  -(5/344)

وأن هلمددا أكتافددا إىل  تدددان أن الصددو  أبن الصددفا واملددروح  ددبالن كبددران  األمووا الثوووي:
تلك الشدهاداا، و  بعد  األقدامل املنشدورح الد  تناولد  هد ا   فيما نقصل  آمر ما ييل
والالحصدص لديس فيده حدرف واحدد يدد  كدالم العلمداء السدابصص و ؛  ر صحي  – املوضوم

  .هذا خوال، على صحته
أو  أن كدددالم العلمددداء السدددابصص يدددد تدددواتر أبن الصدددفا واملدددروح  دددبالن صددد ران واثنصوووو:

مدددن   ألدددر مددد مراأو عدددو ذلدددك مدددن األلفددداظ املبيندددة أهنمدددا فدددالف مدددا   بددديالن أو حجدددران
 ك  ا.

 ويد تتبع  ئي ا من كالم العلماء   ه ا املوضوم ف هر ذلك  هورا واضحا.
 فيما أييت:  وأرتبه   ه ه املسةلة وميكن أن أخلو كالم العلماء
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 وصرهمو وهنمو ادال  صغاا .أوف: 
  تفسددر يولدده تعدداىل: )إن الصددفا واملددروح(:  65  تفسددره )التسددهيل(  يددا  ابددن  ددزي

 ) بالن ص ران  كة(.
 ،ئدرفها هللا تعداىل من مشاعر مكة )والصفا: 38/430  ات  العرو  ويا  الزبيدي 
 أي أبصله.    بل أىب يبيس(حْ لَ بِ  وهو  بل ص ر

و ثلددده يدددا : أمحدددد عبدددد ال فدددور عطدددار   كتابددده: حجدددة النددد  عليددده الصدددالح والسدددالم 
122. 

 وصرهمو وهنمو ُادصال .اثنيا: 
 : )الصفا واملروح:  قَبيالن  كة(.2/35  احملرر الو يز فبن عائور 

 . 122 و ثله يا  أمحد عبد ال فور عطار عن املروح
 : وصرهمو وهنمو  جاا .اثلثا

)و  كتدددداا مكدددة لعمددددر بددددن ئددددبة : 3/501فددددت  البدددداري يدددا  احلددددافظ ابددددن حجدددر   
إبسددددناد يددددوي عددددن جماهددددد   هدددد ه اآليددددة: يددددا : يالدددد  األنصددددار: إن السددددعي بددددص هدددد ين 

 من أمر اجلاهلية؛ فنزل ( أي اآلية: )إن الصفا واملروح من ئعاور هللا( اآلية. احلجايو
: )والصدفا حجدر  227 -مسدتفاد الرحلدة واف د اا– لتجي    رحلتهو  ه ا يصو  ا

و ثلدده يددا   أ رق ع دديم يددد بددم عليدده در دداا(. مث وصدد  املددروح أيضددا أبهنددا حجددر ع دديم.
حجددددر  أ رق فالصددددفا أمددددا : )-292نصددددال عددددن عسددددالمة –العمددددري   مسددددالك األبصددددار 

 ع يم. حجرا أبهن -أيضا–مث وص  املروح    أصل  بل أيب يبيس( ع يم
مدددن  بدددل  واملدددروح حجدددر  املسدددالك واملمالدددك عدددن املدددروح: )و ثلددده يدددا  اإلصدددطخري   

 (.يعيصعان
 وصرهمو وهنمو صرحو  )خي  جاا  عايضو (رابعا: 

: )و ا يأي الصفا واملدروحع: ا دان لصدفحص 3/327ففي املفهم أليب العبا  الصرط  
 ن. ان عريضافعر ف الصفا واملروح أبهنما حجر  معلومص(.
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وكدددل عدددري  مدددن حجدددارح َأو لدددوح وعو دددا  ددداء   لسدددان العدددرا   مدددادح )صدددف (: )
 (.وَصِفيحة  واجلمع صفاو  ،صقفَّاحة واجلمع صقفَّاح  

 وصرهمو وهنمو خنرو  مو ادلي خيب قدصس وقعصقعو .مامسا: 
: )الصددفا: هدددو مبدددأ السددعي ... وهدددو أندد   مدددن 3/181  هتدد يب األ دداء والل ددداا 

. بل أيب يبيس ... وأما املدروح فالطيدة  ددا يأي منخفضدةع، وهدي أند   بدل يعيصعدان( 
 .: أي يطعة(أن )ومعىن 

هدد(   الزهدور املصتطفدة مدن اتريدإل 832وه ا الكالم يدد نصلده تصدي الددين الفاسدي )ا 
، وان در هد ا الوصد   : مفيدد األأم فبدن 1/112، و  العصد الثمص 171مكة املكرمة 
 .269 اسر 

  واملوواو  وهنووو   خصوول قعصقعووو  ووصووف الووورو ونووب   خصوول خيب قدووصسسادسددا: 
 خي وىرلهمو.

، و   1/363(، و  الدددرو  املعطدددار   مددد  األيطدددار 350كمدددا   رحلدددة التجيددد  )
 .112، 1/107، و    العصد الثمص 171الزهور املصتطفة من اتريإل مكة املكرمة 

 يل ادلي خيب قدصس وقعصقعو .وصرهمو وهنمو   لسابعا: 
: )ومنهدددا اجلدددبالن اللددد ان  علهمدددا هللا 2/87يدددا  ابدددن الصددديم   مفتددداح دار السدددعادح 

 سورا على بيته، و عل الصفا   ذيل أحد ا، واملروح   ذيل اآلمر ...(.
 وصرهمو وهنمو   طان ادلي خيب قدصس وقعصقعو .اثمنا: 

، ومجيددع كتددب الشددافعية الدد  سددبق 2/381كمددا  : حائددية البجرمددي علددى اخلطيددب 
 .269 -مفيد األأم–ذكرها، و  منسك ابن  اسر 

 خيب قدصس وقعصقعو . يوصرهمو وهنمو لخىو هنوية ادلاتسعا: 
ص لَدددديبَ جلق  انالصددددفا واملددددروح ا دددد)و : 2/60فبددددن عائددددور  التحريددددر والتنددددويرفددددي تفسددددر ف

منتهددى  بددل   هددووأمددا املددروح فددرأ    ،بدديسرأ  هنايددة  بددل أيب يهددو متصددابلص، فةمددا الصددفا ف
 (.يدقَعيِصَعانَ 
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 وصرهمو وهنمو موع ا  إىل خيب قدصس وقعصقعو .عائرا: 
صدعد إليده يق  ،وأبدو يبديس مطدل علدى املسدجد : أحسن التصاسديم   معرفدة األيداليم: )

 .(من الصفا   در 
 أصدله هددو : )و 350ومثلده   رحلدة التجيد  حيدث يدا  عنددما تكلدم عدن أيب يبديس 

 الصفا ومن عليه صعدأ إليه(.
 وصف الورو ونب مكو  ماترس مو خيب قدصس.حادي عشر: 

 (أما الصفا فمكان مرتفع من  بل أيب يبيس: )3/411  معجم البلدان 
: )الصدددفا: هدددو مبددددأ السدددعي ، مصصدددور، وهدددو 3/181و  هتددد يب األ ددداء والل ددداا 

أند   مدن  بدل أيب يبديس، وهدو اآلن إحدد  مكان مرتفع عند عا املسجد احلدرام، وهدو 
 عشرح در ة، فويها أ   كإيوان، وعر  فتحة ه ا األ   عو مخسص يدما.

وأمدا املددروح فالطيددة  دددا، وهدي أندد   بددل يعيصعددان، وهدي در تددان، وعليهددا أيضددا أ    
 كإيوان، وعر  ما ش  األ   عو أربعص يدما(.

 .1/107لثمص ، والعصد ا171ومثله   الزهور املصتطفة 
 وصف املاو  وهنو خكمة لطصرة خي تل صغا.اث  عشر: 

 .5/116كما   معجم البلدان 
 وصف الورو رالذروض.اثلث عشر: 

وهلدد ا يددا  أصددحابنا إندده يريددى علددى الصددفا : )2/451يددا  ابددن تيميددة   ئددرح العمدددح 
 ؛منخفضدة عدن الكعبدةإف أن ه ا كان ملدا كاند  األبنيدة  ،حىت ير  البي  ويستصبل الصبلة

ن فإهنم يد رفعوا  دار املسدجد و ادوا فيده مدا بينده وبدص الصدفا حدىت صدار املسدعى فةما اآل
فدداليوم ف يددر   ،وكددان يبددل ذلددك بددص املسددجد واملسددعى بندداء للنددا  ، دددار املسددجد يلددي

نعددددم يددددد يددددراه مددددن عا املسددددجد إذا  ،أحددددد البيدددد  مددددن فددددوق الصددددفا وف مددددن فددددوق املددددروح
 (. مف 
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 ا النو تضمن دفلة صدرحية علدى أن الصدفا  بيدل مدنخف ؛ بددليل أنده ملدا  قعدل فه
 دار للمسجد حا  ه ا اجلدار دون رؤية الكعبة ملن يريدى علدى الصدفا، ومدن استحضدر 

فسيتضدد  لدده يطعددا أن الصددفا لدديس إف  -مهمددا بلدد  ارتفاعدده–  ذهندده تصددديرا هلدد ا اجلدددار 
 ا  من أنه  بل كبر مرتفع.  بيال ص را، وليس كما تو ه بع  الن
هدد( 730)ا  -الصاسدم بدن يوسد  التجيد  السدب –وي يده ما  اء   كدالم التجيد  

  رحلتدددددده )مسددددددتفاد الرحلددددددة واف دددددد اا(: )فصددددددعدا علددددددى الصددددددفا واسددددددتصبل  الكعبددددددة 
ف مدددن فدددوق  -عا الصدددفا–املع مدددة، وهدددي  ددداهرح مدددن هددد ا املوضدددع مدددن عا املسدددجد 

مددع حائددية – 286-284  اإليضدداح   مناسددك احلدد  للنددووي  ومثلدده  دددار املسددجد(.
 .-اهليتمي

 وصف املاو  رالذروض.رابع عشر: 
: )وأما املروح فالطية  دا، وهي أند  3/181يا  النووي   هت يب األ اء والل اا 

أل   عددددو  بدددل يعيصعدددان، وهددددي در تدددان، وعليهدددا أيضددددا أ   كدددإيوان، وعدددر  مددددا شددد  ا
 طية أي منخفضة.عىن فأربعص يدما(. وم

 .3/600ويد نصل ه ا النصل عنه املباركفوري   شفة األحوذي 
: 4/305وي يددددد مددددا ذكددددره النددددووي مددددا ذكددددره إمددددام احلددددرمص اجلددددويم   هنايددددة املطلددددب 

)وكاند  الكعبدة تبددو   عصدر رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسدلم مدن تلدك اجلهدة أيضددا، مث 
 الكعبة وبص الرايص   املروح علصدر املشروم(. أحدمل النا  األبنية فحال  بص

السدالفة مل تكدن ئداهصة وإمندا يصدرح؛  بيوا النا    تلك العهود وكل أحد يدرد أن
هدل شدو  تلدك البيدوا  -كمدا يتصدور بعضدهم–فلو كان  املروح  بال كبدرا ئداهصا  تددا 

   الصصرح دون رؤية البي  العتيق؟  
لووووصاات امللسوووو  الوووو تقوووس   ىووورح ادووول خيب وصوووف الوووورو رمدددامس عشدددر: 

 .قدصس
        5/148كما   فتاو  الشيإل ابن إبراهيم 
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هدد ه مجلددة مددن كددالم العلمدداء   هدد ا الشددةن، وأ ددن أن مددن تتبددع تتبعددا أكثددر سدديص  
 على أضعاف ه ه النصو .

هول يووح خ  يقوو : إ  الوورو   الن ا   كالم هؤال  العلمو  إبنوون خقو : مس
 ؟يت ا  او  ادال  كداا وامل

وهوول يقدوول منوووف و  ُتاموو  شووهواات العلمووو  واملووؤل ص وهووي رلعشوواات و  
و م عوول خمتلرة او  خاىن اعتدول ويق م علصهو شهواات هي   خ سو خ واهلو قو  وه 

 خصحوهبو؟
ا  وشي  اثلث: قاخت ومسع  كثاا كوالم القووالص و  الوورو واملواو  اودال  كدوا 

يتوو ا   لووا خي مل خاوو  كلمووة وا وو   يدووص فصهووو هووؤال  الرووام  صنهمووو و ووص ادلووي خيب 
 وخهنموووو متووووال  هبموووو وفاعوووو  عنهموووو علووو  قدوووصس وقعصقعوووو   موووس خ  ا،مصوووس مترووو 

مترووو  علووو  خ  العدووووا  إابوووو تعلقووو  رلوووورو واملووواو  ال  وووذيند  -خيضوووو–وا،مصوووس 
 ص هذيو وهوذيو  وص يُعلوم حمول العدووا   ا،دلص  فهل يستطصعو  لكا احل  الروصل

األصوول والروواع؟ وإلا خمكووو التمصصوو   فمووو هووو  الشوواعي؟ وهوول ميكوونهم التمصصوو   ووص
  ال لصل علصب؟ 

 .خنب ال اواب عل  هذا السؤا خا م 
خمو املونعو  فووألما عنو هم وا وح  إل إهنوم ميصو و   وص هوذيو وهوذيوو والوصلهم: 

و وا مو السوو قص والال قوص    كالم العلمو  واملؤل صتواتا املسلمص العملي املؤي
   املستعو .

 

 :لاللة أمور أئر إىل افستدف ويبل أن أمتم الكالم عن ه ا 
  ضددوء كددالم أهددل  دداجلددميكددن تو يدده ئددهادح الشددهود  هددل: يددد يصددو  ياوددل: األو 

 العلم الثصاا املتصدمص واملتةمرين؟
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املشددايإل وأهددل العلددم السددابصص  لط ددةسددابق اتضدد  أن مددن مددال  العددر  الواجلددواا: 
والدددد   أهددددل العلددددم ئددددهادحمطلصددددا؛ إذ ف مصارنددددة بددددص يددددوح  اوالالحصدددص ف ميكددددن الصددددو  ِبدددد
؛ فلددم وبددص هدد ه الشددهاداا اجلديدددح - ددا سددبق بياندده- أتيدددا بكددالم العلمدداء واملدد رمص
ا إيددراداا تددد  علددى ضددع  ، ويددد أوردا سددابصاحلدداليص وديبددق إف نسددبة الددوهم إىل الشدده

 . ئهادهتم
وإحسداأ لل ددن ِبدم يصددا : يدد يكددون سددبب الدوهم مددنهم أحدد أمددرين: إمدا أهنددم ملطددوا 

ف نددوا أن الدد ي ئدداهدوه كبددرا متسددعا عددو  ؛بددص الصددفا وأيب يبدديس، وبددص املددروح ويعيصعددان
ن لكبدددرياجلبلددص ا–يبدديس ويعيصعددان   دددزآن مددن أيب الشددرق: الصددفا واملددروح، والوايددع أهنمددا

 .- على املسجد وعلى الصفا واملروحاملشرفص
إعن الفد ح الد  أدركهدا أول دك –عند العامدة   الفد ح املاضدية  ائتهرأو أن يكون يد  

إطالق ا دي الصدفا واملدروح ف علدى الصطعدة املخصوصدة مدن أيب يبديس  -الشهود وما يبلها
؛ فيكدددون مددددن عا  مدددن الوايدددعأو علدددى يدددددر منهمدددا أكددد  ويعيصعدددان وإمندددا عليهمدددا مجيعدددا

اصددطالح حددادمل ف ي ددر مددن  -إن صدد –إطددالق اسددم الفددرم علددى األصددل لشددرفه، وهددو 
 احلصاوق الشرعية ئي ا. 

 لعل ه ا هو سبب دمو  الوهم على الشهود.أيو : 
أندده مل يدد كر املتصدددمون و ددود بيددوا  -عددالوح علددى مددا مضددى–وي كددد حصددو  الددوهم 

إمنددا ذكددروا هدد ا علددى أيب يبدديس ويعيصعددان، وهدد ا يددد ذكددره مسددكونة علددى الصددفا واملددروح، و 
يا  عدن أيب يبديس: )و  أعداله رع  حيث  (89) ر واحد؛ ومنهم ابن  بر   رحلته 

 مبارد فيه مسجد(.
  عددن أيب يبدديس: )وأبعدداله مسددجد يدداحيددث  (105)مددنهم ابددن بطوطددة   رحلتدده و 

تدب   هد ا املوضدوم مدن الفضدالء؛ ، وه ا يوافق مدا ذكدره بعد  مدن كوألر رع  وعمارح(
؛ والوايدع أهندا د مجلة من البيوا ال  كاند  مسدكونة علدى الصدفا واملدروح    ندهحيث عد  

 وإمنا على ذينك اجلبلص، وهللا أعلم. ،على الصفا واملروح  ليس
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مددا ذكددره بعضددهم  -مدن أندده مل يكددن مثددة بيددوا علدى الصددفا-وف يقشدكل علددى مددا سددبق 
؛ وليسد  مبنيدة أعدداله هد ه الددار وددوار الصدفا ألنكاند  علددى الصدفا؛   مدن أن دار األريدم

ومددرادهم بدد لك أهنددا: عنددد الصددفا، كمددا     العبددارح؛ إطددالق أهنددا كاندد  علددى الصددفا تددو  و 
يدددا  ذلدددك  دددر واحدددد مدددن املددد رمص )ان دددر ئدددي ا مدددن النصدددو    ذلدددك   التددداريإل الصدددومي 

  تسمية ما حو  الصفا علصفا. حئهر وهو يصوي ما ذكرته آنفا من ( ، 1/88-91
 ( واصفا ه ه الدار: )وهي إب اء الصفا(.126يصو  ابن  بر   رحلته )

: )والصدفا هدو مبددأ السدعي، وهدو يدرا هد ه 1/363ويصو  الفاسي   ئفاء ال درام 
 .1/554الدار(. وان ر أيضا: شصيل املرام 
حملهددا، ووصدد  هلددا، وأهنددا شصيددق  ونصددو      91-2/88و  التدداريإل الصددومي للكددردي 

    ياق على يسار الصاعد إىل الصفا، وبيان املسافة ال  بينها وبص الصفا.

عصدل أن يكدون لده امتدداد مدن ف يق إذ ن الصدفا  بدل لده أكتداف، ذكر بعضدهم أالثوي: 
 ، ومثل ه ا يصا    املروح.األمام دون اجلانبص

يطعددددة صاًل، و ي فلددددون عددددن كوندددده والدددد ين يصولددددون هدددد ا يتصددددورون الصددددفا  ددددباًل مسددددت
"، خنووفم منووب"، و" جووام مووو خيب قدووصس: "-كمددا سددبق-؛ فهددو وبددل أيب يبدديس ةملتصددص
" .. وإذا كدددان  مكوووو م ماتروووسم منوووب"، و"مووووع م إلصوووب"، و"لخس هنويتوووب"، و"طوووانم منوووبو"

 ك لك  ا  اإلئكا ، ومل يقستبعد كونه كما هو عليه. 
  والصو    املروح كالصو    الصفا. 

أن بعضددهم يددد أئددار إىل أن  ددا يددر   تصدددمي ئددهادح الشددهود احلدداليص أهنددم  :الثولووث
 مثبتون، واملتصدمون أفون؛ واملثب  مصدم على النا .

 .الصبو وأ ن أنه مع البيان السابق لن يكون هل ا الكالم حمل من 
ن تطبيددددق هدددد ه الصاعدددددح )املثبدددد  مصدددددم علددددى النددددا (   هدددد ا أ: وأضددددي  إىل ذلددددك

ألبد  أحدد الطدرفص ونفدى اآلمددر  إذا؛ وذلدك أن هد ه الصاعددح إمندا تدورد  وارداملوضدوم  در
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مددن  فيهدا علمده؛ فيكدون املثبد  مصددما علدى الندا ؛ وأمددا مسدةلتنا هد ه فلديس يدو  املدانعص
 ؛ فال حمل للصاعدح إذن.العلم علنفي؛ وبينهما فرق ئاسع عا عا نفي العلم؛ بل من

 ؛يثبددد  يددددرا، وهددد ا يثبددد  يددددرا أكددد  الفدددريصص مثبددد ؛ هددد ا وتوضدددي  ذلدددك: أن كدددال
.  فكال ا إذن مثب ؛ وليس منهما أفؤ

عكدس الصضدية؛ فيصدا : مدن أبن تق  -مدن عا املعارضدة-على أنه ميكدن  دواِبم بصدوهلم 
 يصا  له: املثب  مصدم على النا ! ل لكألب  احلد األدىن ألب  عن علم، والنا  
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 الىت ال  رمت اا اذول الورو واملاو    رطو األلض.الثوي: ا االىت ال 

فدبع  الصدداولص عجلدوا  يسددتد  أبن احلفددرايا يدد ألبتدد  أن للصدفا واملددروح امتدددادا   
عطن األر ؛ وبناء عليده فيجدو  السدعي   التوسدعة لكدون السداعي يدد سدعى بدص الصدفا 

 املدفون ش  األر .واملروح   الصدر 
التكلددد  مدددا فيدده، ومل أيمدددرأ ربندددا أن ننصدددب   فيدده مدددن  افسدددتدف واجلددواا: أن هددد ا 

ِإنَّ الصَّددَفا َواْلَمددْرَوَح ِمددْن َئددَعاوِِر اَّللَِّ َفَمددْن )عطددن األر  حددىت منتثددل مددا ئددرعه لنددا   يولدده: 
َناَح عَ    (.َلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِِبَِماَح َّ اْلبَدْيَ  َأِو اْعَتَمَر َفاَل  ق

أن يصددا : إذا لبدد  أن للصددفا واملددروح امتدددادا    ا الكددالم املتكلدد ويكفددي   رد هدد 
ورترووم  ال يووح خ   اف و ندوع؛  -أيضا–امتدادا  ماعطن األر  ئريا و رع؛ فإن هل

يقوو  ونوب جيوو  خ  ينوتقص السووعي موو املسوووفة الوو  وص الوورو واملواو   جوة خ  مثووة 
شوووومو و وامتوووو ااا للموووواو  مووووو اهووووة امتوووو ااا للووووورو   رطووووو األلض مووووو اهووووة ال

 !  فصكو  ىوعصو  ص الورو واملاو    الق ل امل فو  حت  األلضا،نوب
 .افستدف ف هر ِب ا ضع  ه ا 
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الثولث: خنوب ال حت يو  لعواض املسوع    الكتووب والسونة وكوالم خهول  االىت ال  
 العلم.

 ده.ست ىن عن ر هك ا ذكر بعضهم؛ وهو كالم  اهر الضع  قيث يق 
ِإنَّ الصَّدَفا َواْلَمددْرَوَح ِمدْن َئددَعاوِِر اَّللَِّ ومدع ذلدك يصددا : أيدن هد ا الصاوددل عدن يولدده تعداىل: )
نَداَح َعَلْيدِه َأْن َيطَّدوََّف ِِبَِمدا واضدحا؟ شديددا  ألديس هد ا(؟ َفَمْن َح َّ اْلبَدْيَ  َأِو اْعَتَمَر َفاَل  ق

ا واملروح، ومن مل يسع بينهمدا كدان سداعيا وهو ما بص الصف ؛ه ه اآلية حمل السعي بصِ   
 اآلية.  ما   ووار ا ف بينهما؛ وه ا مالف

الندد  عليدده الصددالح والسددالم، وهددو الصاوددل: )مدد وا احملددل الدد ي سددعى فيدده أيضددا هددو مث 
 .أمر ه مسلم عم مناسككم(

 ويصددا  اثلثددا: هددو احملددل الدد ي أطبددق املسددلمون علددى السددعي فيدده عدد  مراحددل اترخيهددم؛
 فهو إمجام عملي ف ئك فيه.

ويدددد نصلددد  –: يلدددزم مددن هددد ا الصدددو  أن كددالم العلمددداء   شديدددد املسددعى رابعددداويصددا  
 ما هو إف عبث منهم وتكل !  -طرفا منه
يدد أطبصدوا علدى  -علماء وعامة–: إن ه ا الصو  يلزم منه أن املسلمص مامساويصا  

ا ر   كدالم العلمداء جيدد أن الشدكو  التضييق على أنفسدهم   أمدر هلدم فيده فسدحة؛ فالند
وكدددان ميكدددنهم أن يسدددعوا    مددن الزحدددام   املسدددعى يدميدددة؛ فلمددداذا إذن رضددوا ِبددد ا الزحدددام

د عرضا؟  مساحة ف شق

ومددددن  راوددددب مددددا يددددرأا   هدددد ا املوضددددوم: أن أحدددددهم يصددددو : إندددده ميكددددن أن يسددددعى 
يلصددق يدمدده وبلدددي السدداعي حيددث ئددداء دون تصييددد قدددود معيندددة؛  ددر أن املهددم هدددو أن 

–هكدد ا يدا ، وف م هد ا أندده ميكدن أن يسدعى السدداعي مشدريا حيدث ئدداء  !الصدفا واملدروح
مث يعددود إىل الصددفا واملددروح حددىت يلصددق يدمدده بدده؛ فهددل يصددو  عددامل  -ألندده ف شديددد ئددرعا

 وهل فعل ه ا أحد من املسلمص يا؟ ب لك؟!
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   توىعة املطون.: قصوس اوا  توىعة املسع  عل  اواالاا س االىت ال 

 ؛ فهددو فاسدد افعتبددار.واملتةمدل   هد ا الصيددا  أدىن أتمدل يدددرد أنده ييدا  مددع الفدارق
 وبيان ذلك:

أن الطددواف مددرتبا علكعبددة؛ وعليدده فمهمددا توسددع املطدداف فيصدددق علددى الطدداو  أندده 
الصدفا واملدروح؛  ببينيدةطداو  علكعبدة؛ أمدا   السدعي فداألمر خيتلد ؛ إذ إن السدعي مدرتبا 

مدا أمددرأ هللا  مددالف عليده فمدن سددعى وراء ذلدك مل يكددن سداعيا بددص الصدفا واملددروح؛ وهد او 
(، ومدددالف فعلددده عليددده الصدددالح والسدددالم حيدددث طددداف بدددص َأْن َيطَّدددوََّف ِِبَِمدددا: )  يولددده بدده

 الصفا واملروح، ومالف عمل املسلمص   صتل  العصور.
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 ما إلا  وم اتسس.اخلومس: االىت ال  رلضاول و وخ  األ االىت ال 

سدتدففا: افسدتدف  علدى  دوا  توسدعة افمن أكثر مدا يرأتده   هد ا املوضدوم مدن 
املسعى علضرورح؛ ن را للمشصة احلاصدلة علدى املسدلمص مدن ضديق املسدعى؛ والصاعددح: أن 

 األمر إذا ضاق اتسع.

ايددة  وإذا كددان املسددتد  ِبدد ا افسددتدف  مددن أصددحاا مسددلك التيسددر الدد ي الدد وه 
دود؛ فهد فء لسد  معنيدا ودواِبم؛ احلد وتعددينصدوص ال بتخطيمنهجا ف يبالون أل له و 

ألن اخلالف معهم أك  من مسةلة توسعة املسدعى؛ إنده مدالف يشدمل مسداول كثدرح؛ بدل 
  .هو مالف   منه  التلصي وافستدف 

–أريددد أن أمددو    ضددوابا الضددرورح ومددد  انطبايهددا علددى الوضددع احلددا  ولسدد  
 .-وهو السعي   الطوابق الثاللة

أ يدب أبنده علدى تسدليم حصدو  املشدصة الع يمدة الد  تبلد  عألمدر إىل و  سةتاو  ذلدك
حددد افضددطرار فإندده يصددا : مددن املتصددرر عنددد أهددل العلددم أن الضددرورح تصدددر بصدددرها؛ وعليدده 

ود مددا تبددي  توسددعة املسددعى لددو كاندد  اخليددار الوحيددد لدددفعها؛ أمددا مددع و دديددد فددإن الضددرورح 
ف و دده لدده فددإن افسددتدف  علضددرورح يصددب  حين دد   ؛يدددفعها دون لطددي احلدددود الشددرعية

 .ئرعا
 رأسدياوإذا ن رأ   ه ه املسةلة و دأ أن البدديل لددفع الضدرورح  كدن؛ وهدو التوسدع 

مدع بصداء احلددود  -ألن اهلواء حيكي الصرار- بزايدح عدد من األدوار تندفع ِبا ه ه املشصة
عأل لبيدة وه ا ما أرئدد إليده كبدار العلمداء   فتدواهم الصدادرح  ،للمسعى كما هي الشرعية

هدد: )وبعدد 22/2/1427( واتريدإل 227؛ فصد  اء   يرار اهلي ة ريم )  ه ا املوضوم
الدراسة واملنايشة والتةمل رأ  ا لس عألكثرية أن العمدارح احلاليدة للمسدعى ئداملة جلميدع 

جيو  توسعتها، وميكن عند احلا ة حل املشكلة رأسديا إبضدافة بنداء أرضه، ومن مث فإنه ف 
 فوق املسعى(.  
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علضدرورح علدى  دوا  التوسدعة مل أ دد مدنهم  املسدتدلصومن الالف  للن ر أنه مع كثرح 
فداملالحظ أهندم يدد أ لدوا اإلئدارح إليده فضدال ؛ رأسدياتعرجيا على اخليار اآلمر وهدو التوسدع 

 عن اجلواا عنه.
    ايدح الطوابدددق دونملددداذا ف يكدددون احلدددل : مدددرح أمدددر ألطدددرح علددديهم السددد ا   وإنددم
 التوسعة؟

وملدداذا احلددرص علددى ت يددر هدد ا املشددعر الدد ي حددافظ عليدده املسددلمون قدددوده أكثددر مددن 
 ؟ل اآلمرأربعة عشر يرأ مع و ود احل
ى ؛ فإندددده إذا اسددددتد  املسددددتد  علددددى  ددددوا  توسددددعة املسددددعالسددددابق وبندددداء علددددى التصريددددر

 ةإبمكدان التوسدع– بصاعدح: إذا ضاق األمدر اتسدع؛ فإنده جيداا بتتمدة الصاعددح: وإذا اتسدع
  ضاق! -ةرأسيال

خ  يقووا اووا  السوعي   التوىوعة ا، يو   علوو   رلضواول   إنوب يلو م املسوت   
وخمووو مووو عوو اهو  -خوقوووت املواىووم املعلومووة  –الوقوو  الووذي يشووت  فصووب ال  وووم اوو ا 

وإلا  و  أل  الضاول  تق ل  ق لهوو وألنوب إلا  ووم األموا اتسوسصهوففال جيو  السعي 
  اتسس  وم    
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السووواس: االىووت ال   قوعوو  : الوو ايا  هلووو  كووم امل يوو   و نووو  علصووب  االىووت ال 
 فصكو  للتوىعة  كم املسع   فصجو  السعي فصهو.

يدد مدىت لبد  واجلواا أن ه ا افستدف  بدص  الضدع ؛ ذلدك أن الدزايدح هلدا حكدم املز 
؛ فليس لصاحب أر  أن ي تصب الطريدق ا داورح ئرعا  وا  الزايدح؛ وأما مع منعها فال

 ا ويصو : يد  دهتا؛ والزايدح هلا حكم املزيد!إليهألرضه ويضمها 
عليددده فدددال يصددد  ؛ و عليدددهو  الدددزايدح تدددواملدددانعون يدددد بيندددوا أن هددد ا املشدددعر تدددوييفي ف 

  حل النزام. استدف      ِبا حين  بل افستدف افستدف  علصاعدح؛
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 السو س: االىت ال   قوع  :  كم احلوكم يافس اخلالن. االىت ال 

واجلددددواا عددددن هدددد ا افسددددتدف  بعدددددم التسددددليم بكددددون هدددد ه املسددددةلة مالفيددددة أصددددال؛ 
يبلددده علدددى أن  -بدددل املسدددلمص-صدددال  إلمجدددام العلمددداء  إذ هدددوفددداخلالف فيهدددا حدددادمل؛ 
 يفي.املسعى حمل تعبدي توي

افستدف  ِب ه الصاعدح موضع است راا؛ فاحلاكم   الصاعدح يدراد بده الصاضدي مث إن 
ولدديس السددلطان؛ ويرا ددع   هدد ا كددالم العلمدداء عددن الصاعدددح ف سدديما مددا ذكددره الصددرا     

 كتابه: اإلحكام   متييز الفتاو  عن األحكام، و  كتابه الفروق أيضا.
 كوم احلووكم فوذاك يقوو  لوب: قضوو  تيميدة: )وأمدا  و  ه ا يصو  ئيإل اإلسالم ابدن

 35/376...( جمموم الفتاو   القو ي
ويصا  أيضا: إن الصرا  و ره من أهدل العلدم يدد بيندوا أن حمدل الصاعددح: مسداول الندزام 

 صوماا بص النا  وليس التعبدايا.واخل
ة مالفيدة واملصصود مدن الصاعددح: أنده إذا حكدم الصاضدي علدى أحدد اخلصدمص   مسدةل

أبحددد الصددولص فيهددا فلدديس للمحكددوم عليدده أن يتنصددل مددن هدد ا احلكددم قجددة أندده يددر   أو 
  حصدده كددا مع عليهددا. هدد ا املصصددود مددن الصاعدددح؛  حين دد  يصلددد مالفدده، وتكددون املسددةلة

 وليس  عل حكمه حكما عاما للنا  مجيعا.
يددددع اخللددددق "حكددددم يدددا  ئدددديإل اإلسددددالم ابددددن تيميددددة: )ولدددديس املدددراد علشددددرم الددددال م جلم

احلددداكم" ولدددو كدددان احلددداكم أفضدددل أهدددل  مانددده؛ بدددل حكدددم احلددداكم العدددامل العددداد  يلدددزم يومدددا 
 35/372معينص شاكموا إليه   يضية معينة؛ ف يلزم مجيع اخللق( جمموم الفتاو  

ولددو كددان مددن -مددور الكليددة لدديس حلدداكم مددن احلكددام كاونددا مددن كددان فهدد ه األويصددو : )
يفعددل وف  ن فألزمتدده أ :فيصددو  ؛يولدده فيهددا بصولدده علددى مددن أ عدده  ن حيكددم أ -الصددحابة
عليده الصدالح – ه ه املساول هلل ورسوله بل احلكم   ؛علصو  ال ي يوافق مل ه  فإ يف 

ذا كدان عندد إفان كان عنده علم تكلدم  دا عندده و  ؛واحلاكم واحد من املسلمص -والسالم
عليدده الصددالح – رف حكددم هللا ورسددولهذلددك وعقدد   فددان  هددر احلددق ؛منا عدده علددم تكلددم بدده
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 ين مفدإو  -عليه الصالح والسدالم– و ب على اجلميع اتبام حكم هللا ورسوله -والسالم
يدر ياودل هد ا الصدو  علدى م هبده وياودل هد ا الصدو  علدى أ-ير كل واحدد علدى يولده أذلك 
 فيصدددو  مدددا ؛لبيدددانبلسدددان العلدددم واحلجدددة وا فإمدددر ن ميندددع اآلأحدددد ا ومل يكدددن أل -م هبددده

 .عنده من العلم
مثدل ميدد   ،يتحدداكم فيهدا إليده املعيندة الد  وأمدا عليدد والصهدر فلديس لدده أن حيكدم إف  

ذا حكدددم هندددا إو ، يسدددم تركتددده فيصسدددمها بيدددنهم إذا شددداكموا إليددده مددداا ويدددد تندددا م ورلتددده  
حددىت حيكددم  أأ ف أرضددى :ومل يكددن لدده أن يصددو  ،لددزم اخلصددم قكمددهأالعلمدداء  أبحددد يددو 
دعدو  يددعيها أحدد ا فصدل بينهمدا كمددا  ليده النددان  إذا شداكم إوكد لك  ،علصدو  اآلمدر
ولدديس لدده أن  ،وألددزم احملكددوم عليدده  ددا حكددم بدده -عليدده الصددالح والسددالم– أمددر هللا ورسددوله

 35/360( جمموم الفتاو  أمتاره ف ين  حكم  علي علصو  ال أيصو  
 ايدح   شريدددر الكددالم عددن هددد ه  -أيضددا- رمحدده هللاة ئدديإل اإلسددالم ابدددن تيميدد ويصددو 
مل يكووو  أو طلدد  يمعددىن آيددة أو حددديث أو حكددم مدد   ذا تنا عدد   إمددة واأل: )الصاعدددح

 فإندده إمنددا ينفدد  حكمدده   صووحة خ وو  القووولص وفسوووا ا  ووا اث تووو مبجوواا  كووم  وووكم
ي بصددن ) :يولده تعداىلولدو  دا  هدد ا جلدا  أن حيكدم حداكم أبن ، مدور املعيندة دون العامدةألا

أو  ،ويكون ه ا حكما يلزم مجيع النا  يوله ،طهارهو احلي  واأل (أبنفسهن لاللة يروء
أو  ،ء واملبائدرح فيمدا دوندههدو الدو  (فمسدتم النسداء أو) :يوله تعداىل  حيكم أبن اللمس 

 ي والد...  بيدده عصددح النكداح هدو الدزو  أو األا والسديد وهد ا ف يصولده احدد يأبن ال 
ن حيملهدم كلهدم علدى مدا  داء أإمدا  :مة أحدد أمدرينمساول النزام بص األ على السلطان  

ىل إء فدردوه يئد فدإن تندا عتم  ) :مدة لصولده تعداىلبه الكتاا والسنة واتفق عليه سدل  األ
فإذا تبدص لده مدا  داء  ؛ن كان  ن ميكنه فهم احلقإكالمهم   مَ هِ وإذا تنا عوا فَ  (هللا والرسو 

يصر النا  على ما هدم عليده   نأ يولعل الصواا: أوعو ،ليهإالنا   اكتاا والسنة دعبه ال
مساول النزام علتزام يو  بال  وأما إلزام السلطان  ...  كما يصرهم على م اهبهم العملية

وف يفيدد حكدم حداكم بصددحة  ،حجدة مدن الكتداا والسدنة فهد ا ف جيدو  عتفداق املسدلمص
فيكون كالمده يبدل  ؛ليهاإذا كان معه حجة جيب الر وم إإف  مثل ذلك يو  دون يو   
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(. جممدددددوم الفتددددداو  يصدددددنفها ل العلدددددم وهددددد ا  نزلدددددة الكتدددددب الددددد  ،الوفيددددة وبعددددددها سدددددواء
3/238-240. 
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الثوووومو: االىوووت ال  و  النوووص علصوووب الووووال  والسوووالم مل يكوووو يندوووب  االىوووت ال 
 .وا هذا املسع  املعاونالوحو ة الذيو  جوا معب عل  ع م اخلاوج عو   

سددتدف  يددد ذكددره بعضددهم؛ وتصريددره: أن الدد ين حجددوا مددع الندد  عليدده الصددالح وهدد ا اف
والسالم ماوة أل  أو يزيدون، والوادي فسي ، ومل يكن الند  عليده الصدالح والسدالم حيد ر 
 الصحابة من اخلرو  عن حدود ه ا املسعى املعلوم مع أن ه ا وارد مع كثرح العدد وعددم
و دددود حددددود متدددنعهم مدددن الددد هاا ئدددريا و دددرع؛ وعليددده فدددال حدددر  مدددن التوسدددعة الشدددريية 

 للمسعى.
وه ا الكالم ف ئك   بطالنه، وصاحبه يد تكلم   املسدةلة دون أن يتصدور الوايدع 

 ال ي يتحدمل عنه.
ف حيدددده ئددديء ئدددريا و دددرع قيدددث ميكدددن حصدددو  مدددا فاملسدددعى مل يكدددن واداي فسددديحا 

حمديدددة بدده علدددى حافتيدده؛ وعليددده فددال ميكدددن ألحددد مدددنهم أن    البيددواكددروا؛ بدددل يددد كاندددذ 
 يسعى إف   ه ا املكان املعلوم.

 به من مال  كتب التاريإل واحلديث: ن حا  املسعى وما أحا ودونك نب ح ع
: )السددعي مددن دار ابددن عبدداد إىل  يدداق بددم حسددص( مددايصددو  ابددن عمددر رضددي هللا عنه

 ع الفت .م 3/501علصه البخاري   صحيحه 
يددا  ابددن  ددري : أمدد   أفددع يددا : فينددز  ابددن عمددر مددن : )2/117ويصددو  األ ريددي 

الصددددفا فيمشددددي حددددىت إذا  دددداء عا دار بددددم عبدددداد سددددعى حددددىت ينتهددددي إىل الزيدددداق الدددد ي 
 (.ال ي بص دار ابن أيب حسص ودار ابنة ير ة ،يسلك إىل املسجد

واملسدعى ومل يددمل منهدا ئديء ومن ذلك أيضا أنه كاند  البيدوا ياومدة بدص املسدجد 
: )فائدد   يأي املهددديع 2/75  املسددجد حددىت وسددع املهدددي املسددجد؛ يصددو  األ ريددي 

مجيدع مدا كدان بدص املسدعى واملسدجد مدن الددور فهددمها ووضدع املسدجد علدى مدا هدو اليددوم 
 ئارعا على املسعى(. 
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   يأي املسددددجدع وكاندددد  الدددددور وبيددددوا النددددا  مددددن وراودددده: )2/79 ويصددددو  أيضددددا

موضدددع الدددوادي اليدددوم، إمندددا كدددان موضدددعه دور الندددا ، وإمندددا كدددان يسدددلك مدددن املسدددجد إىل 
الصددددفا   بطددددن الددددوادي، مث يسددددلك    يدددداق ضدددديق حددددىت خيددددر  إىل الصددددفا مددددن التفدددداف 

 (.صفاالبيوا، فيما بص الوادي وال
كان  دور بدم عددي مدا بدص الصدفا واملسدجد وموضدع اجلنبدزح : )2/90أيضا  ويصو 
 (.يسصى فيها املاء عند ال كة هلم  را إىل املسجدال  

 وكان  مساكن بم عدي ما بص الصفا إىل الكعبة(.: )2/261ويصو  أيضا 
وللعبا  بن عبدد املطلدب أيضدا الددار الد  بدص الصدفا واملدروح : )2/233ويصو  أيضا 

، ودار الدد  بيددد ولددد موسددى بددن عيسددى الدد  إىل  نددب الدددار الدد  بيددد  عفددر بددن سددليمان
العبدددا  هدددي الددددار املنصوئدددة الددد  عنددددها العلدددم الددد ي يسدددعى منددده مدددن  ددداء مدددن املدددروح إىل 

 (.الصفا أبصلها، ويزعمون أهنا كان  هلائم بن عبد مناف
 .(آل  عتبة بن فريد السلمي دارهم وربعهم ال  عند املروح: )2/235ويصو  أيضا 
رهم ال  عند املروح إىل  ندب وآل  األ رق بن عمرو أيضا دا: )2/247ويصو  أيضا 

دار طلحة بن داود احلضدرمي، يصدا  هلدا دار األ رق، وهدي   أيدديهم إىل اليدوم، وهدي هلدم 
 (.ربع  اهلي

ربدع آ  داود بددن احلضدرمي واسددم احلضدرمي عبددد هللا بدن عمددار حليدد  ويصدو  أيضددا: )
دار طلحددة، بددص دار  عتبددة بددن ربيعددة يددا  أبددو الوليددد: هلددم دارهددم الدد  عنددد املددروح، يصددا  هلددا

األ رق بددن عمددرو ال سددا  ودار عتبددة بددن فريددد السددلمي، وهلددم أيضددا الدددار الدد  إىل  نددب 
ه ه الدار عند عا دار األ رق أيضا، يصا  هلا دار حفصدة، ويصدا  هلدا دار الدزوراء، ومدن 
 رععهم أيضا الدار ال  عند املروح   ص  دار عمر بن عبد العزيدز، وو ههدا ئدارم علدى

 (.املروح
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رعم بددم نوفددل بددن عبددد مندداف يددا  أبددو الوليددد: كاندد  هلددم : )2/250ويصددو  أيضددا 
، ملسدجد احلدرام بدص الصدفا واملدروحدار  بر بدن مطعدم عندد موضدع دار الصدوارير الالصدصة ع

وهلدددم دار ...  ائددد ي  مدددنهم   مالفدددة املهددددي أمدددر املددد منص حدددص وسدددع املسدددجد احلدددرام
  عنددد العلددم الدد ي علددى عا املسددجد الدد ي يسددعى مندده مددن أيبددل عدددي بددن اخليددار، كاندد
 (.من املروح إىل الصفا
ربددع آ  يددارظ الصدداريص وهددي الدددار الدد  يصددا  هلددا دار اخللددد : )2/255 ويصددو  أيضددا

 (.على الصيادلة، بص الصفا واملروح
  وكاندد  هلددم دار صرمددة بددن نوفددل الدد  بددص الصددفا واملددروح الدد: )2/254ويصددو  أيضددا 

 (.صارا لعيسى بن علي عند املروح
، ولددو أردا عملسددعى مددن بيددوا هدد ه طاوفددة يسددرح مددن الشددواهد علددى مددا كددان حيدديا

 ، وهي دليل على أن ه ه احلجة هشة ضعيفة. الزايدح لزدا
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 .و  املسع  ق  تعاض للتغصا ىو قو: االىت ال  التوىس االىت ال 

اعتمدد عليده   فتدواه: الصدو  أبن املسدعى يدد  ا رأي  بع  املفتص ووا  التوسعة يدد 
م؛ فدددد  علدددى  دددوا  هددد ه التددده يدددد الت يدددر والتوسدددع   السدددابق دون نكدددر مدددن أهدددل العلدددط

 . ا بدعا من التصرفوف تكون بالتوسعة؛ 
مددا  شدرون   ال الددب إىلوإذا أاثر املسدتدلون هدد ا اجلاندب مددن افسددتدف  فدإهنم إمنددا ي

مدددن إذ دي العباسدددي رمحددده هللا ألنددداء توسدددعة املسدددجد احلدددرام؛ حصدددل   عهدددد اخلليفدددة املهددد
هدد، واألمددر  164املعلدوم أن املهددي يدد يددام بتوسدعة املسدجد احلدرام مددرتص: األوىل: عدام 

علدى مدا يد كر  املسدعى ت يدر   حمدلهد، والتوسعة الثانية هي ال  حصل  فيها 167عام 
 .ه فء املستدلون

كرهدا األ ريدي   أمبدار مكدة فيهدا مدا يشدر إىل حصدو  واملعتمد   هد ا علدى أيدوا  ذ 
أو مددددن فويدددده مددددن ئدددديومه؛ فالعبددددارح –عددددن  ددددده  2/62هدددد ا الت يددددر؛ مددددن ذلددددك: يولدددده 

فهددموا أكثدر دار ابدن : )2/80 : )واملهدي وضع املسدجد علدى املسدعى(، ويولده-حمتملة
ويدد – 2/173عباد بن  عفر العاي ي و علدوا املسدعى والدوادي فيهمدا( وعندد الفداكهي 

 : )فيها(.-نصل عبارح األ ريي
وسدددوف أتوسدددع بعددد  الشددديء   اجلدددواا عدددن هددد ا افسدددتدف  لشدددهرته لدددد  بعددد  
طلبددة العلددم الدد ين يقسددمع احتجددا هم بدده دون أن يكونددوا يددد أنعمددوا الن ددر فيدده؛ وهدد ا  ددا 

ا بع  من تكلدم   هد ا املوضدوم تصريدر  املنه  العلمي ال ي سار عليهيعطي انطباعا عن 
  .واستدفف

 اجلواا عن ه ا افستدف  أن يصا :فةيو  وعهلل التوفيق: 
، أو  درعً  ئدرياً  مل حيصل   توسعة املهدي وف يبلها وف بعدها أن توسع املسعى مجلةً 

وخيطددم أيضددا مددن جيعلهددا أصددال  وخيطددم مددن ي ددن ذلددك اسددتنادا إىل يصددة التوسددعة هدد ه،
 ذلك:وتوضي   يصيس عليه التوسعة احلالية،
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أن املهدددي   توسددعته األوىل ائدد   مجيددع مددا كددان بددص املسددعى واملسددجد مددن الدددور 
: 2/75، يصدو  األ ريدي سدعىإىل حدد املئدريا ، وانتهد  التوسدعة ووسدع املسدجد فهدمها

)فائ   مجيدع مدا كدان بدص املسدعى واملسدجد مدن الددور فهددمها ووضدع املسدجد علدى مدا 
 (. عىهو اليوم ئارعا على املس

، واسددتمر املسددعى حمفو ددا مددن ذلددك إىل عهددد منهددا ئدديء املسددعى ذن التوسددعة مل ينددلإ
األ ريي وإىل ما بعده؛ وه ا معىن العبارح السابصة: )واملهدي وضع املسدجد علدى املسدعى( 
، أي أ ا  البيدددوا الددد  كانددد  بدددص املسدددجد واملسدددعى و عدددل املسدددجد علدددى حدددد املسدددعى

، وهدد ا ذلدك؛ فهد ا مطدة نشددة مسدعى  ديددا وراءولديس أنده أدمدل املسدعى   املسدجد وأ
: )ووضدددع املسددجد علدددى مددا هدددو اليددوم ئدددارعا علدددى حيددث يدددا  مددا وضدددحه األ ريددي نفسددده

 (.املسعى
: )وأمددر املدد منص املهدددي 2/87وي كددد ذلددك مددا  دداء عنددد الفدداكهي   أمبددار مكددة 

 (.و س خ واب املسج  عل  املسع 
، وهد ا ى من دامدل املسدجد فسدعيه عطدلويد تصدم النصل عن أهل العلم أبن من سع
 .يد  على أنه ليس من املسعى   املسجد ئيء

 ؛ومدا أئدبهها  دا أورده األ ريدي   كتابده خمو العدول  األ اىهذا عو العدول  األوىلو 
ألندداء الن ددر   هدد ا  فصبددل أن أ يددب علددى مددا يتعلددق ِبددا أئددر إىل ئدديء ينب ددي أف يقهمددل

–أحددد  ائددارح إىل حصددو  ئدديء مددن الت يددر   املسددعى مل ينصلهدداملوضددوم؛ أف وهددو أن اإل
سو  األ ريي، وكل من  اء بعدده وأئدار إىل هد ا املوضدوم  -طويل وأيو  ه ا بعد قث

 فهددو أيددل -كالفدداكهي وابددن فهددد وابددن  هددرح وابددن الضددياء والفاسددي والصددبا  و ددرهم-
ِبددد ا األمدددر اجللدددل مطلصدددا، مدددع عنددده، وأمدددا  دددل مشددداهر املددد رمص فلدددم ينصلدددوا ئدددي ا يتعلدددق 

  ي للمسجد.إئارهتم إىل توسعة املهد
 ،ومثلهم   السكوا علماء الفصده؛ إذ إن مجداهرهم مل يشدروا إىل ئديء يتعلدق بد لك

فهددو أيددل عددن  -كددالرملي مددثال–مددع أن الصضددية هلددا ارتبددا  ئددرعي، ومددن أئددار إىل ذلددك 
 األ ريي أيضا.
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يس هلدا مدن مسدتند اترخيدي إف مدا دونده األ ريدي إذن ه ه الصضية علدى  اللدة يددرها لد
 نصال عن  ده فصا.

  بصرته، وإن كن  لن أي  عندها.ه ه لفتة أحبب  أن يرمصها العايل بعص
 ا أورده األ ريي من و وه: أيو  مستعينا عهلل: اجلواا عن افستدف  

ق عملسددددعى ف يتعلدددد -ومددددن  دددداء بعددددده أيددددال عندددده-املنصددددو    كتدددداا األ ريددددي  :خوال
فحسدب؛ فصدو   -أي اهلرولدة–مجيعا؛ إمنا يشر إىل أنه طرأ ئيء مدا علدى موضدع السدعي 

: )فهدموا أكثر دار ابن عباد بن  عفدر العايد ي و علدوا املسدعى والدوادي 2/80األ ريي 
: -أيضددا–هدد ا يقطلددق عليدده و فيهمددا( إمنددا أراد بدده بطددن الددوادي الدد ي هددو موضددع اهلرولددة؛ 

معلدوم؛ فعندد ال مد ي عدن كثدر بدن مجهدان يدا : )رأيد  ابدن  أمدر  طدالق اإلاملسعى، وهد ا 
: )أي مكدددان السدددعي وهدددو بطددددن 3/601 عمدددر ميشدددي   املسدددعى( و  شفدددة األحدددوذي

 .الوادي(
وذرم مدا بدص العلدم الد ي   حدد املندارح إىل العلدم ) :2/119ومنه أيضا يو  األ ريي 

 (.ماوة ذرام والنا عشر ذراعا - وهو املسع  -األمضر ال ي على عا املسجد 
واخلالصة أن املسعى يطلق ويراد به مجيع ما بص الصفا واملدروح، ويطلدق ويدراد بده بطدن 

ومددن هدد ا البدداا يددو  األ ريددي السددابق؛ فددالت ير  -أي اهلرولددة–الددوادي ألندده حمددل للسددعي 
فيده؛ إذ  ال ي أئار إليه إمندا يتعلدق ِبد ا اجلدزء فحسدب دون سداور املسدعى؛ وهد ا ف ئدك 

عل املسعى كله   موضع دار؟  كي  جيق
ويددد أفصددد  الفاسدددي بتوضدددي  موضدددع الت يدددر الدد ي أئدددار إليددده األ ريدددي؛ حيدددث يدددا : 

مو س السعي فصمو  ص املصل الذي رملنول  واملصول املقو ول )وذكر األ ريي ما يصتضي أن 
ه   هدددد ه مل يكدددن مسدددعى إف   مالفددددة املهددددي العباسدددي بت يدددر موضددددع السدددعي يبلددد لوووب

اجلهدة( مث نصددل كددالم األ ريددي الدد ي نصلدد  بعضده فيمددا مضددى، ان ددر: ئددفاء ال ددرام أبمبددار 
    1/520البلد احلرام 
 -حمدددل اهلرولدددةوهدددو –: إذا اتضددد  أن حمدددل الت يدددر إمندددا يتعلدددق ودددزء مدددن املسدددعى اثنصوووو

فهددو صصددوص وددزء يسددر مددن هدد ا  -  حصددولهإن صدد–فينب ددي أن يقعلددم أن هدد ا الت يددر 
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و   -حمدل اهلرولدة–؛ وذلك أن دار ابن عباد كان  عند مبتدأ الدوادي ملوضع املخصوصا
الددد ي يددد كره  -مندددارح عا علدددي–ضدددع علدددم السدددعي املعلدددق علدددى مندددارح املسدددجد حملهدددا وق 

الفصهاء   كتبهم؛ وهو مبتدأ اهلرولة للصادم من الصفا إىل املروح، و  هد ا يصدو  ابدن عمدر 
مدددن دار ابدددن عبددداد إىل  يددداق بدددم حسدددص( علصددده البخددداري   : )السدددعي مدددارضدددي هللا عنه
 مع الفت . 3/501صحيحه 

وأهندددا كانددد  عندددد حدددد ركدددن املسدددجد  م امل رمدددون عدددن موضدددع دار ابدددن عبدددادويدددد تكلددد
وكددان عا دار حممددد بددن عبدداد بددن  عفددر عنددد حددد ركددن : )2/79احلددرام؛ يصددو  األ ريددي 

الددوادي،  قددر يو  نسددخة:   عددوع   رعةاملسددجد احلددرام اليددوم، عنددد موضددع املنددارح الشددا
(. وان ددر أمبددار فيهدا علددم املسدعى، وكددان الدوادي ميددر دوهندا   موضددع املسدجد احلددرام اليدوم

 . 2/208مكة للفاكهي 
واملصصود أن ه ه الدار   طرف من الدوادي مدن اجلندوا ومل تسدتوعبه كلده؛ فهدو إذن 

بر، ويتةيد هد ا بصدو  الفاسدي ئدفاء ال درام كما يتصوره بعضهم أنه ت ير كت ير يسر، ف  
إ راء املسعى يك ا، ولعل الصدواا: السدعيع  وضدع  -وهللا أعلم–: )وال اهر 1/520

 عن موضع السعي يبله(.  عضبالسعي اليوم وإن ت ر 
ملدا تكلددم عددن رعم مكددة  -نفسدده–أن األ ريددي  لديس بدد ي ع  وي يدد أن الت يددر يسددر
إىل دار عبداد بدن  عفدر أئدار إىل  عدل الدوادي فيهدا ومل يشدر إىل  ودور أهلها وبل  قديثه

فلمدددا أن وسددع املهدددي املسدددجد : )260-2/259ئدديء يتعلددق عملسدددعى؛ حيددث يصددو  
دملد  دار عبداد بدن احلرام   سنة سبع وستص وماوة وأدمل الوادي   املسدجد احلدرام، أق 

ليدددوم، إف مدددا لصدددق منهدددا را بطدددن الدددوادي اائددد ي  مدددنهم وصقددد ؛ عفدددر هددد ه   الدددوادي
 (.- بل أيب يبيس-عجلبل 
األ ريي أن من أهل العلم مدن يدرر أن  متابعا فيه:  ا يعكر صفو ما يرره الفاسي اثلثو

ومل  عليده   عهدد رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسددلمكدان هدو كمدا   -اهلرولدة–موضدع السدعي 
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: )وال داهر أن الدوادي مل 2/228 ، و  ه ا يصدو  ابدن الصديم    اد املعداديطرأ عليه ت ير
 (.270و ثله يا  ابن  اسر   منسكه ) يت ر عن وضعه(.

إف لضدبا حمدل سددعيه  الد    حمدل الدوادي لدديس -األميددا –وي يدده أن وضدع األعدالم 
، وعليددده فال ددداهر أنددده مل يطدددرأ ت يدددر علدددى هددد ا املوضدددع وإف مل يكدددن عليددده الصدددالح والسدددالم

  لوضعها فاودح.
: )ويددد حدددد 2/464املناسددك  –يإل اإلسددالم ابددن تيميددة   ئددرح العمدددح يصددو  ئدد

أبن نصدبوا   أولده  الذي كو  النص صل  ا علصب وىولم يسوع  فصوبالنا  بطن الوادي 
وآمدره أعالمدا، وتسدمى أميداف، ويسدمى واحددها: امليدل األمضدر؛ ألهندم ر دا لطخدوه بلدون 

 مرح(.مضرح ليتميز لونه للساعي، ور ا لطخوه ق
نصددل املسدددعى وتوسددعته ئددريا هددو الددد ي  ومددن العجيددب أن املهدددي الددد ي يقنسددب إليدده

  تعدددداد  1/185هددد ه األعدددالم؛ يصدددو  الصلصشدددندي   مددد لر اخلالفدددة  يقنسدددب إليددده بنددداء
 منايب املهدي: )وبىن العلمص الل ين يقسعى بينهما(. 

الصدالح والسدالم  داهرا وإذا كان حريصا على بصاء املوضع ال ي سعى فيه الند  عليده 
 ؛ فكي  يق ن به أنه ينصل املسعى عن موضعه؟، ساملا من الت يرللمسلمص

إىل العصددددر احلاضددددر يبيددددل التوسددددعة  -قمددددد هللا–وهدددد ه األميددددا  مل تددددز  علددددى حاهلددددا 
، مث 303اتريإل عمارح املسدجد احلدرام السعودية األوىل، ان ر وصفها حلسص عسالمة   

 الماا ال اهرح اآلن   سص  املسعى و وانبه. وضع حملها ه ه الع
ويتةيد ه ا بو ه آمر: وهو أن املتتبع لكالم العلماء   ه ا البداا يصطدع أبهندم أئدد 

ومنهدددا – علهدددم املشددداعر مدددا يكوندددون حرصدددا علدددى افلتدددزام عهلددددي النبدددوي، ومدددن ذلدددك 
سدددعى يبدددل سددداعي أن يأمددداكن توييفيدددة؛ ومدددن ذلدددك أهندددم نصدددوا علدددى أن علدددى ال -املسدددعى

فيده رسدو  هللا عليده الصدالح   در الد ي  بسدتة أذرم حدىت يطدابق حمدل السدعي وصوله امليدل
، 76صتصدر املدز   ان در: ،مدن أهدل العلدم كما ندو علدى هد ا الشدافعي و دره- والسالم

، ومواهددددب اجلليددددل 2/465، وئددددرح العمدددددح فبددددن تيميددددة 5/236وامل ددددم فبددددن يدامددددة 
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ه ا مع كون اهلرولة سنة ومن تركهدا فلديس عليده ئديء  -و رها من كتب الفصه 4/156
ت يدر عرضا لدو كدان مثدة  املسعى النبوي  يو  مجاهر أهل العلم؛ فةين تنبيههم على حمل 

 ؟ئريا أو  رع
اسدددتد  ِبدددا علدددى أن : أن املسدددتد  ِبددد ه الصصدددة إن واخلالصوووة املسوووتروا  يوووو ىووود 

   عطل.املسعى يد نقصل علكامل عن موضعه؛ فهو استدف
 وإن يا : إن موضع اهلرولة يد ت ر موضعه علكامل؛ فهو أيضا يو  عطل.

وإن يددا : إن موضددعا يسددرا   حمددل اهلرولددة يددد حصددل فيدده ت يددر؛ فهدد ا لدديس مسددلما؛ 
بددل يلفدده ئدديء مددن الشددك؛ وعليدده فددال يصددل  مستمسددكا   هدد ه الصضددية الشددرعية عل ددة 

 األ ية.
 -  حمدل اهلرولدة– هد ا الت يدر، وأن  دزءا مدن املسدعى: أنه علدى تسدليم حصدو  لا عو

 قعددل   دار ابددن عبدداد؛ فددإن هدد ا لدديس فيدده مددا يددد  علددى  ددوا  ت يددر حمددل هدد ه العبددادح 
وإابوو لويوة موو هنولود خنوب خ يول  نوو  كوو  ؛ يد حصل علفعلالت ير أو أن ه ا  ،التوييفي

 .فصبالسعي شاع يُ قوامو   حمل 
هدد ه مشدداِبة   حاهلددا لدددار آ  الشددي  الدد  أ يلدد    العصددر دار ابددن عبدداد وكددة  بدد
وال  كان حملها بص موضع السدعي مدن  هدة  -مال  التوسعة السعودية األوىل–احلديث 

الصددفا وبدددص الشدددارم العدددام املالصدددق للمسدددجد احلددرام  دددا يلدددي عا الصدددفا )ان دددر: فتددداو  
افدددق عليدده  احدددة املفدد  الشددديإل ( وكددان يدددرار اللجنددة الدد ي و 5/139الشدديإل ابددن إبدددراهيم 

حممد بن إبراهيم رمحه هللا: )وف أب  من السعي   موضع دار الشدي  ألهندا علدى مسدامتة 
 .    144-5/143بطن الوادي بص الصفا واملروح( 

ددر  هدد ا املوضددع عددل املسددعى   دار ابددن عبدداد ن أ: واخلالصووة عددن  مددن املسددعى مل خيق
ملددروح يطعددا، واملطلددوا ئددرعا السددعي بددص الصددفا واملدددروح احلددد الشددرعي فيمددا بددص الصددفا وا

وليس املوضع الد ي سدعى فيده عليده الصدالح والسدالم علدى و ده اخلصدوص، وهد ا حاصدل 
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؛ فلم يز  النا  يسعون بص الصفا واملروح كما كان األمدر يبدل -إن كان– بعد ه ا الت ير
 .توسعة املهدي ومل يت ر ئيء من ذلك البتة

  عهدد –الدر  ال  على الصفا وعلى املروح يد بني  يبدل املهددي  يوض  ذلك: أن
: )حدىت كدان عبدد الصدمد بدن 2/102و  هد ا يصدو  األ ريدي  -والده أيب  عفر املنصور

 علي   مالفة أيب  عفر املنصور فبىن در هما ال  هي در هما(.
 : )فدر هما إىل اليوم ياومة(.2/245ويصو  الفاكهي 
إىل  كد لكومل تدز    -إن صد –علدى موضدعها بعدد الت يدر املد كور   بصيدفه ه الدر  

علدى أن املسدلمص مل يكوندوا يسدعون  ؛ وهي ئداهد صددقما يبل التوسعة السعودية األوىل
وأن املسددعى مل خيددر  عدن كوندده بددص الصددفا  إف   هد ا املسددعى املعددروف بددص الصدفا واملددروح،

الدد  علددى املسددعى ياصدددا املددروح يبددل توسددعة ؛ فالسدداعي كددان ينددز  مددن هدد ه الدددر  واملددروح
املهدي، واستمر األمر ك لك بعد التوسعة وإىل التوسعة السعودية األوىل، بل وإىل اليدوم؛ 

 فاملسعى هو هو قمد هللا.
ملسلمص مل يزالوا حماف ص على حمدل هد ه الشدعرح دون  ايدح وه ا دليل آمر على أن ا

 أو نصصان. 
مجووع قو  قووم علو  صوحة السوعي   هوذا املسوع  املعواون اإلأن  -أيضا– وي يده

 .مع ويوم ه ا التعديل الطفي  فيه إن ص  ذلك النوسالذي توالثب 
إ ددددراء  -وهللا أعلددددم–: )وال دددداهر 521 - 1/520ئددددفاء ال دددرام  يصدددو  الفاسددددي  

عدن موضدع  بعضدهاملسعى يكد ا، ولعدل الصدواا: السدعيع  وضدع السدعي اليدوم وإن ت در 
ا  النا  من العلماء و رهم علدى السدعي  وضدع السدعي اليدوم، وف مفداء بله لتو السعي ي

  تددواليهم علددى ذلددك ... ومددا حقفددظ عددن أحددد مددنهم إنكددار لدد لك وف أندده سددعى    ددر 
السعي مبحل السوعي جممعوو علصوب عنو  موو وقوس املسعى اليوم ... فيكون أ ر  يكد اع 

 . أعلم(، وهللاالتغصا    منهم وعن  مو  ع هم
: )ويش   يأي   السدعيع يطدع املسدافة بدص 3/291  هناية احملتا  ويصو  الرملي 

وهووو املسووع  الصدفا واملدروح كددل مدرح، وف بددد أن يكدون يطدع مددا بينهمدا مددن بطدن الدوادي، 
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  وإ  كو    كالم األ لقي مو يوهم  الفب  فقو  خمجوس العلموو  ولواهم املعاون ا  
 ا   عل  للد(. مو  مو األ لقي إىل

واملسوع  هوو املكوو  املعواون ): 5/475  مرياح املفداتي  مال علي الصاري  يصو و 
وف ينافيده كدالم األذرعدي أن أكثدره  إلمجوع السولف واخللوف علصوب كوو اا عوو كوو ا  الصوم

 .(  املسجد كما توهم ابن حجر رمحه هللا فتدبر
لدددديس مهمددددا يكددددن فو أفلدددد ؛ حرصدددد  علددددى ال فددددر بدددده فلددددم يددددد  هدددد ا وكددددالم األذرعددددي

، وكدالم مددال علددي صدال  لمجمجددام يددو  ئدداذ فهد ا ؛صدحيحا أن أكثددر املسدعى   املسددجد
 لم  إىل أن ه ا اإلمجام العملي مصدم على ما يصا  فالفه. الصاري يق 
هدددو الددد ي : )والسدددعي بدددص العلمدددص 2/305البدددا ي   املنتصدددى ئدددرح املوطدددة  يصدددو و 

 (. ص صول إمجوعوَأعَلم  اخلل ق ذينك املوضعص  يصتضيه احلديث امل كور، ويد
: 5/363حممددد طدداهر الكددردي   كتابدده التدداريإل الصددومي  اخلبددر ِبددا ويصددو  مدد ر  مكددة

 (.مو س السعي هو هو  مل يتغا ومل يتد   ومل ينقص ومل ي ا)
عليده و توييفي جممدع عليده؛  املعروف واملستخلو من ه ه النصوفا أن موضع السعي

ر  عنه قا .ال جيف  و  أن خيق
  بطالن الصو  أبن املسعى يد توسع ئدريا ي كدان  وابص آمرينوأضي  إىل ما سبق 
 :كما يردد ه ا بعضهم

الدد ي  ى عا العبددا  وامليددل املعلددق عليددهكددان يصابددل عا املسددجد املسددم   -1
 أيو : كان يصابل هد ا البداا: دار –منه مبتدأ اهلرولة للصادم من املروح إىل الصفا 

كمدا   اوأهند ،العبا ، ويد أطبص  كتدب اتريدإل مكدة علدى شديدد حملهدا تسمى: دار
يبل توسعة املهدي وبعدها، بل وإىل األ منة املتدةمرح حينمدا صدارا مدراع    يه

ورعطا فيما بعدده  -2/465ان ر: ئرح العمدح – عهد ئيإل اإلسالم ابن تيمية
وشصدددددددديل املددددددددرام ، 1/440وئددددددددفاء ال ددددددددرام ، 1/495م ددددددددم احملتددددددددا   ان ددددددددر:–
 السدعودية إىل ويد  التوسدعة أيو : ه ه الدار معروفة ومكاهنا حمفدوظ -1/346
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؛ فلدددو كدددان مثدددة توسدددعة للمسدددعى مدددن  هدددة الشدددرق لددددمل  هددد ه الددددار   األوىل
؛ إذ مل يكددن بينهدا وبددص  دددار املسدجد سددو  مخسددة ولدزا  و ودهددا التوسدعة يطعددا
 وه ا مل يكن. ريبا!، أي ستة عشر م ا تصفصا ولاللون ذراعا

ل الكالم أبن املسعى يد توسع   مراحدل صتلفدة مدن يالحظ أن من يرس  -2
 ف يسددتطيع أن جييددب علددى هدد ا السدد ا : إىل أي حددد بلدد  هدد ا افمتددداد التدداريإل

؟ ليس   كالم امل رمص   هد ا كلمدة واحددح! مدع أهندم اعتندوا مال  ه ه املراحل
هندددم يدددالوا: إن بدددص  ددددار عا بدددم ئددديبة أبمدددور هدددي أيدددل مدددن هددد ا بكثدددر؛ حدددىت إ

عملسددددجد احلدددددرام إىل  ددددددار املشدددددعر احلدددددرام  زدلفدددددة: مخسدددددة وعشدددددرين ألددددد  ذرام 
 1/507وسبعماوة ومثانية أذرم وأربعة أسبام ال رام! ان ر: ئفاء ال رام 

أفددد اهم يعتندددون بددد كر هددد ا التحديدددد ذي املسدددافة البعيددددح مدددع أنددده ف ي تدددب علدددى 
مدع  -كمدا يقدزعم–هملون شديد مسافة املسعى بعد أتمر موضعه وي ،ذكره فاودح

 تعلق عبادح السعي به؟!

أمتم ه ه املسةلة ب كر ئاهد على عناية العلماء ببصداء املسدعى حمفو دا عدن الدزايدح 
، ويدد ورد ذكدره والنصصان، وعلى ئددح إنكدارهم علدى مدن حداو  العبدث قددوده التوييفيدة

 .سابصا
)نصددال عددن شصدديل  106-104احلنفددي   كتابدده اإلعددالم  ذلكددم مددا أورده الصطددب

علددى  -وا دده: ابددن الددزمن– (   يصددة تعدددي أحددد التجددار348-1/346املدرام للصددبا  
أر  يبدددم عليهددددا رعطددددا ضددددمن  ااملسدددعى حددددص ا تصدددب مددددن  انبدددده لاللدددة أذرم ليجعلهدددد

ماء املد اهب للفصراء؛ فمنعه ياضي مكة ابن  هرح ومجع حمضرا من العلماء وفيهم من عل
األربعة ويابلوا ه ا التا ر )وأنكر عليه مجيدع احلاضدرين ويدالوا لده   و هده: أند  أمد ا 
من املسعى لاللة أذرم وأدملتها، وأحضروا لده النصدل بعدر  املسدعى مدن اتريدإل الفداكهي، 
وذرعددوا مدددن  ددددار املسدددجد إىل احملدددل الددد ي وضددع فيددده ابدددن الدددزمن األسدددا  فكدددان عدددر  

 اللة أذرم(.املسعى أيصا ل
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فهد ا ئدداهد علدى اهتمددام أهدل العلددم ِبدد ا املشدعر الع دديم ومندع الت يددر فيده حددىت ولددو  
كان يدرا يسرا ف يتجاو  م ا ونصدفا، وعمدد هللا أن هد ا التعددي كدان م يتدا و ا ؛ فدإن 
التوسدددعة السدددعودية األوىل يدددد اسدددتوعب  املسدددعى بعرضددده املتدددواوم مدددع مدددا ذكدددره امل رمددددون 

     احلمد. الصدماء وهلل
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 اخلومتة

بده، وهللا  ل مدة، وصددعا عحلدق الد ي أديدن؛ إبدراء له ا ما أردا بيانه   ه ه املسةلة
  .ل  يصار   هدي   الوصو  إليهيشهد أ  ب 

أن يعيددوا الن در    وأبصدحاا الصدرارهيب أبهل العلدم ألوإنم   متام ه ا البحث 
 ه ه التوسعة.

مدل املسدلمص على األمر الواض  املستبص ال ي مضى عليده عإن مرا لعمة أن تبصى 
، بعيدددا عددن التكلدد    افسددتدف  واتبددام وتلصدداه اخللدد  عددن السددل  وتددوارد عليدده النددا 

؛ فهددد ا الددد ي ف يندددا م عايدددل   أنددده أسدددلم   الددددين وأبدددرأ املتشدددابه مدددن كدددالم أهدددل العلدددم
 لل مة، وبه شصل الطمةنينة بصحة العبادح.

مددن  عددل املسددعى الصدددمي قالدده ن العصددد يددد انفددر  ومل ميكددن التدددارد فددال أيددل وإذا كددا
ذهدداع وإايع، فمددن طابدد  نفسدده علسددعي   املسددعى احملدددمل فدوندده، ومددن أراد أن يسددعى  

 عبادته. من صحةحر  صدره كما سعى املسلمون يبله فال يبصى   
العصدددالء إ اءهدددا ويدددد ويددد   -لدددو مضددد  كمدددا هدددو مرسدددوم هلدددا-وكدددة  ِبددد ه التوسدددعة 

عدا زين عدن حدل معضدلة كد  ؛ أف وهدي التندا م والتددافع اللد ين سيسدببهما إصدرار كثددر 
من املسلمص على السعي   املسعى الصدمي ذهاع وجمي ا احتياطدا لعبدادهتم! وحينهدا سدنصع 

   ئر  ا فررأ منه، واألمر هلل.
مة حممد بدن إبدراهيم رمحده وحيسن أن أحلي متام البحث بكلماا نراا للشيإل العال

 هللا تتعلق ِب ا املوضوم.
ويسدعنا مددا وسدع مددن  ،يتعددص تدرد الصددفا واملدروح علددى مدا  دا عليدده أوفً يدا  رمحده هللا: )
تحدد  أبددواا افي احدداا   املشدداعر ألد  ذلددك إىل أن تكددون   يبلنددا   ذلددك، ولددو فق 

يدوجل منهدا لت يدر املشداعر وأحكددام  املسدتصبل مسدرًحا لدءراء، وميدداًأ لال تهداداا، وأفد ح
لتفدد  إىل أمددا  بعدد  املستصددعبص وف ينب ددي أن يق ...  احلدد ، فيحصددل بدد لك فسدداد كبددر

عمددددل حددددو  ذلددددك البيدددداأا الشددددرعية لددددبع  أعمددددا  احلدددد  واي احدددداهتم، بددددل ينب ددددي أن يق 
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  علدفول الصطعيدة املشدتملة علدى مزيدد احلدث وال  يدب   الطاعدة والتمسدك ِبددي رسدو 
هللا صدددددلى هللا عليددددده وسدددددلم وسدددددنته   املعتصدددددداا واألعمدددددا ، وتع ددددديم ئدددددعاور هللا ومزيدددددد 

 (.147-5/146( الفتاو  )اح امها

أن ير ينددا الفصدده   الدددين، وحسددن افتبددام للندد  الكددرمي عليدده الصددالح هللا تعدداىل أسددة  
ورأ إىل مددا كمددا أسددةله  ددل وعددال أن يوفددق وفح أمدد  -ففددي ذلددك اخلددر كددل اخلددر- والسددالم

والعمددل  احلددق عهلدايددة إىلفيدده صددالح الدددين والدددنيا، وأن يزيدددهم توفيصددا، وأن ميددن علدديهم 
  .يريب جميببه؛ إن ريب 

واحلمد هلل را العاملص، وصلى هللا وسلم وعرد على عبده ورسوله حممد وعلى آله 
  وصحبه أمجعص.

 ه وأضف  إليه وه بته بعدق.، مث را عتهد2/4/1429مت  كتابة مسودح ه ا البحث   

dr.saleh.s@gmail.com 
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