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العبادات املتعلقة باحلرم املكي
يف

الفقه اإلسالمي
)دراسة مقارنة(

ـــدادـــــإع
يعبده محمد عليعل/ الدكتور

أستاذ الفقه المقارن المساعد 
بكلیة الدراسات اإلسالمیة

والعربیة للبنات بالمنصورة جامعة األزهر



-٢٥٧٤-



-٢٥٧٥-

المقـدمة
حمده على أن نالمنة، واإلحسان،الحمد هللا الكریم المنان، ذي الفضل، و

وحده ال هدانا لإلسالم، وجعلنا من أمة خیر األنام، وأشهد أن ال إله إال اهللا
، وأشهد أن محمد رسول اهللا ال إله إال اهللا: ، جعل الجنة لمن قالشریك له 

ًصل اللهم وسلم علیه تسلیما ًمحمدا عبد اهللا ورسوله، وصفیه من خلقه، وحبیبه
. لي یوم الدین ًكثیرا إ
أما بعد

تفضیل بعض األزمنة علي بعض ، وبعض فلقد اقتضت حكمة اهللا 
شهر رمضان الناس علي بعض ، وبعض األمكنة علي بعض ، ففضل اهللا 

علي غیره من الشهور؛ الشتماله علي فریضة الصوم، ولیلة القدر، كما فضل اهللا
نبیاء علي غیرهم، فقال ألا :﴿ُّتلك الر َ ْ ٍسل فضلنا بعضهم على بعضِ ْ َْ َ ََ ْ ُ َ َ ْ َّ َ ُ ُ﴾.
)١(

ٌالله یصطفي من المالئكة رسال ومن الناس إنَّ الله سمیع ﴿: وقال  ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َُّ َِّ َِّ َ َِ ً َُ َ َ ْ َ ْ َ
ٌبصیر ِ َ ﴾.)٢(

مكة علي غیرها من البلدان، واختصها ففضل اهللا : وأما تفضیل األمكنة
شتمالها علي مناسك الحج، والعمرة، ببعض األشیاء، كوجود الكعبة بها، وا

ًوجعلها حرما آمنا تهوي إلیها األفئدة من كل مكان؛ استجابة لدعوة خلیل الرحمن  ً
ِربنا إني َأسكنت من ذریتي ﴿: حینما دعا كما حكي القرآن الكریمإبراهیم  َِّ َُِّّ ْ ُ ْ َ ْ ِِّ َ َ

َّبواد غیر ذي زرع عند بیتك المحرم رب َ َِّ َ َُ ْ َ ِ ِ ِ ٍْ َْ ْ ٍ ْ َ ِ َ َ ِنا لیقیموا الصالة فاجعل َأفئدة من الناس ِ َّ َ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ْ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ُ
َتهوي إلیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشكرون َُ ْ َ ْ ُْ ْ َ ُ َُّ َ ََ َِ َِ َّ ْ ُ ْ ِ ْ ِ ِ ْ ، وغیر ذلك من األشیاء)٣(﴾َ

.
.ًولذلك تتجه أنظار الناس إلیها، وتهوي نفوسهم شوقا إلى الذهاب إلیها

علي غیرها من البلدان فضلیة التي فضلها اهللا ولما كانت مكة بهذه األ
اختصت ببعض األحكام علي غیرها من البلدان في العبادات، والمعامالت، 
ًوالجنایات، والحدود، وقد اخترت من بین هذه األحكام ما یتعلق بالعبادات؛ نظرا 

من ألهمیتها، وحاجة الناس إلیها، وتكرار ذلك، ووقوعه؛ لیكون المسلم علي بینة 
هذه األحكام، إن قصد هذا المكان المفضل، وهو مكة المكرمة، باإلضافة إلي 
تناثر هذه األحكام في األبواب الفقهیة، وعدم وجودها في مكان واحد في الفقه 

.من سورة البقرة) ٢٥٣(من اآلیة ) (١
.من سورة الحج) ٥٧(اآلیة ) (٢
.من سورة إبراهیم ) ٣٧(اآلیة ) (٣
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فأردت أن أجمعها في مكان واحد لیسهل الرجوع إلیها لمن یحتاج لها اإلسالمي، 
–ي في الفقه اإلسالميلحرم المكبالعبادات المتعلقة باوعنونت هذا البحث، 

أن ألضع لبنة صغیرة في صرح الفقه اإلسالمي، لعل اهللا –دراسة مقارنة 
له الذهاب إلي الحرم المكي، أو أراد الذهاب إلیه ینفع بذلك من كتب اهللا 

ًالتوفیق والسداد، سائال إیاه أن یلهمني الرشد، والصواب، وأن ًراجیا من اهللا 
. إنه سمیع قریب عن الزالتوأن یعفوطأ، والذلل، والنسیان،یجنبني الخ
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خطة البحث
یشتمل هذا البحث على تمهید وخمسة مباحث وخاتمة 

. أسماء مكة المكرمة، وحدود الحرم المكي:التمهید
.بدخول الحرم المكي المتعلقةاألحكام : المبحث األول

وفیه فرعان 
. بدخول مكة المكرمةالمتعلقةاألحكام : الفرع األول 
.بدخول المسجد الحرامالمتعلقةاألحكام :الفرع الثاني

وفیه فرعان.بالطهارةالمتعلقةاألحكام : المبحث الثاني
. استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة:الفرع األول
استعمال ماء زمزم في رفع الحدث: الفرع الثاني

.لصالةباالمتعلقةاألحكام :المبحث الثالث
فروع ثالثة وفیه 

. الصالة في جوف الكعبة، أو على ظهرها: الفرع األول
. الصالة في األوقات المكروه فیها الصالة:الفرع الثاني
. النظر أثناء الصالة:الفرع الثالث

.بصالة الجماعة، والعیدینالمتعلقةاألحكام :المبحث الرابع
فروع ثالثةوفیه 

. مام اإلمامالصالة أ:الفرع األول
.المرور بین یدي المصلي:الفرع الثاني
. صالة العید في المسجد الحرام: الفرع الثالث

فروع أربعة وفیه.بالحجالمتعلقةاألحكام :المبحث الخامس
تحدید حاضري المسجد الحرام: الفرع األول

. المكيمیقات إحرام أهل الحرم: الفرع الثاني 
. التمتع، أو القران ألهل مكةمدي جواز : لثالفرع الثا
. األحكام الخاصة بالطواف: رابع الفرع ال
التوصیاتووتشتمل على أهم النتائج : الخاتمة
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التمهيد
وحدود احلرم املكي، أمساء مكة املكرمة


ســـمیت مكـــة بأســـماء كثیـــرة، وهـــذا یـــدل علـــى شـــرفها، وعلـــو مكانتـــه، وعظـــیم 

كثرة األسماء تدل علي شرف المسمى، وهذه األسماء بعضها : ث قیلمنزلتها، حی
ورد فــي القــرآن الكــریم، وبعــضها لــم یــرد فــي القــرآن الكــریم، نبــدأ بــذكر مــا ورد فــي 

. بما لم یرد في القرآن الكریمنثني القرآن الكریم، ثم 
:  أسماء مكة التي وردت في القرآن الكریم: ًأوال

ُْوهـــو الـــذي كـــف َأیـــدیهم ﴿: ذا االســـم فـــي قـــول اهللا ورد هـــ:مكـــة: ســـم األولالا َ ِ ِْ َّ َ َّ َ َُ
ــیهم وكــان اللــه بمــا  َعــنكم وَأیــدیكم عــنهم بــبطن مكــة مــن بعــد َأن َأظفــركم عل َِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ُ ُ َُ َْ ْ َ ْ ُ ْ ْْ َْ ََ ْ ْْ ِْ ِ ِْ َّ ِ ْ ْ

ًتعملون بصیرا ِ َ َ ُ َ ْ َ﴾.)١(
:سبب التسمیة بهذا االسم

:سمیت مكة بذلك ألسباب منها
٢(.تذهبها : ملك الذنوب، أيأنها ت(

٣(.لقلة مائها(

لما كانت في بطن واد تمسك الماء في جبالها عند نزول : وقیل

.من سورة الفتح ) ٢٤(اآلیة ) (١
ّلإلمام أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبیدي الیمني الحنفي : الجوھرة النیرة(٢) ِ ِ َّ

: ھـ ، المجموع شرح المھذب١٣٢٢: المطبعة الخیریة، الطبعة األولى: ، ط١٥٣ص١ج :
.دار الفكر: ، ط٤ص٨ج :ووي لإلمام أبى زكریا محیى الدین بن شرف الن

لإلمام أبى عبد اهللا محمد أحمد األنصاري : ألحكام القرآن الكریمالجامع(٣) 
، الحجج المبینة في ٤ص٨ج :دار الشعب، المجموع : ،  ط١٣٨ص٤ج:القرطبي

: الطبعة األولى١٦ص : لإلمام جالل الدین السیوطي: التفضیل بین مكة والمدینة
ألبى إسحاق برهان الدین إبراهیم بن محمد : في شرح  المقنعم، المبدع١٩٩٣/هـ١٤١٤

المكتب اإلسالمي، أنیس الفقهاء في : ، ط١٩١ص٣ج :بن عبد اهللا بن محمد مفلح 
لإلمام قاسم بن عبد اهللا بن أمیر علي القونوي : تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقهاء

.م٢٠٠٤/هــ١٤٢٤:ةدار الكتب العلمیة الطبع: ط٤٥ص١ج:الرومي الحنفي
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١(.المطر، وتنجذب إلیها السیول(

٢(.ُألنها تملك الفاجر عنها، وتخرجه منها(

 ٣(.ألنها تملك المخ من العظم مما ینال قاصدها من المشقة(

لناس كانوا یمكون، ویضحكون فیها من قول اهللا سمیت بذلك ألن ا: وقیل
 :﴿ًوما كان صالتهم عند البیت إال مكاء وتصدیة َ َِ ِ ِْ َ َُ ًَ ََ َُ ََّ ِ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ﴾.)٥()٤(

٦(. تهلكه: ألنها تملك من ظلم فیها، أي: وقیل(

ٍإن َأول بیـــت ﴿: وقـــد ورد هـــذا االســـم فـــي قـــول اهللا :بكـــة: ســـم الثـــانيالا َْ َ َّ َّ ِ
ِوضع ل َِ َلناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمینُ ِ ِ َِ َ ََ ْ ً ُ َ ً َ َ َُ َّ ِ َّ ِ َّ﴾.)٧(

: وسبب هذه التسمیة أمور منها
فــسمیت البقعــة ،)٨(یزدحمــون فــي الطــواف :أي،أن النــاس یتبــاكون فیهــا

)٩(.بفعل المزدحمین بها

فیذلون لها،تكسرهم:أي،ألنها تبك أعناق الجبابرة:قیلو،
) ٢(.لحدوا فیها بظلمإذا أ)١(ویخضعون

.١٦الحجج المبینة ص (١)

لإلمام أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر : األحكام السلطانیة(٢)
. دار الحدیث، القاھرة: ، ط٢٤١ص١ج :بالماوردي 

حمد بن عبد هللا لإلمام محمد بن علي بن م: ، فتح القدیر١٣٨ص٤ج :الجامع ألحكام القرآن الكریم (٣)
: ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت الطبعة األولى: ط٤١٥ص١ج :الشوكاني الیمني 

.ھـ١٤١٤
.من سورة الفتح ) ٢٤(اآلیة ) (٤

.١٣٨ص ٤الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج  (٥)

.١٩١ص٣ج : ، المبدع٤١٥ص١ج: للشوكاني: فتح القدیر(٦)

.آل عمرانمن سورة ) ٩٦(اآلیة (٧)

لإلمام أحمد بن على الرازي : ، أحكام القرآن٤١٥ص١ج: للشوكاني: فتح القدیر(٨)
لإلمام سراج الدین : دار إحیاء التراث، النھر الفائق شرح كنز الدقائق: ، ط٣٠٣ص٤ج:الجصاص

: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى: ، ط٧٣ص٢ج :عمر بن إبراھیم بن نجیم الحنفي 
، المغنى على مختصر اإلمام أبى ٨/٤: ، المجموع١/١٥٣: م، الجوھرة النیرة٢٠٠٢/ـھ١٤٢٢

بن األبي محمد عبد هللا بن أحمد : القاسم عمر بن الحسین بن عبد هللا بن أحمد الخرقي
لإلمام عبد الرحمن بن محمد بن : دار الفكر، الشرح الكبیر على متن المقنع: ، ط١٨٠ص٢ج:قدامة

دار الكتاب : ، ط٦٢٨ص١ج:مقدسي الجماعیلي الحنبلي أبو الفرج شمس الدینأحمد بن قدامة ال
ج : لإلمام أبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي: العربي للنشر والتوزیع، جمھرة اللغة

.م١٩٨٧: دار العلم للمالیین، بیروت، الطبعة األولى: ، ط٥٨ص١
.٢٣ص ٦ج :الجامع ألحكام القرآن الكریم (٩)
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٣(.تدفع :أي،ا في الطرقًألن الناس یبك بعضهم بعض:قیل(

٤(.ًسمیت بكة بذلك ألنهم یأتونها حجاجا:وقیل(

٥(.تذهبها:أي،سمیت بكة بذلك ألنها تبك الذنوب:وقیل(

:العالقة بین مكة وبكة
إن العرب تبدل حیث،والباء بدل المیم،بأن مكة وبكة بمعنى واحد:قیل

.لقرب المخرجین؛المیم بالباء
وزید ،الزهري:وهذا قول،وبكة المسجد خاصة،مكة الحرم كله:وقیل

.بن أسلم
إبراهیم النخعي:وهذا قول،وبكة اسم البیت،مكة البلد كله:وقیل،

) ٦(.ویحیى بن أبي أیوب

و المختار ، والرأي األخیر وهو أن مكة البلد كله ، وبكة اسم البیت ه
ِإن َأول بیت وضع للناس للذي : قال في بكةأن اهللا ذلكومما یؤید  ِ ِ ٍََّ ِ َّ َ ُ َْ َ َّ َّ ِ

َببكة مباركا وهدى للعالمین ِ َِ ََ ْ ً ُ َ ً َ َ َُ َّ ِ.)٧(

للقاضي بكر محمد عبد اهللا : ، أحكام القرآن٤١٥ص١ج :للشوكاني : تح القدیرف(١)
: الحجج المبینةدار الفكر للطباعة، بیروت،: ، ط٣٧٢ص١ج :المعروف بابن العربي 

، ٧٨لإلمام محمد بن عبد اهللا الزركشي ص: ، إعالم الساجد بأحكام المساجد١٦ص
ــ١٤١٦: الطبعة الرابعة، القاهرة . م ١٩٩٦/هـ

البن فارس لإلمام أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي أبو : مجمل اللغة(٢)
م، ، ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة: ، ط١١٣ص١ج:الحسین

.٤ص٨ج :، المجموع ٤/١٣٨: الجامع ألحكام القرآن الكریم
بى الفضل جمال الدین أل: لسان العرب، ٢٤١ص١ج : للماوردي: االحكام السلطانیة(٣)

. ر الكتاب العربيدا: ، ط٤٠٢ص١٠ج :محمد بن مكرم بن منظور 
اآلملي لإلمام محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب: جامع البیان في تأویل القرآن(٤)

ت، الطبعة مؤسسة الرسالة، بیرو: ط٢٤ص٦ج : أبو جعفر الطبري
.  ٤١٧ص١ج: كانيللشو: ، فتح القدیرم٢٠٠٠/هــ١٤٢٠:األولى

.٧٣ص٢ج :النهر الفائق (٥)
، أحكام ٤١٥ص١ج :للشوكاني : ، فتح القدیر١٣٨ص٤ج :الجامع ألحكام القرآن الكریم (٦)

، الحجج ٢٥،٢٤ص٦ج :، تفسیر الطبري ٣٠٣ص٢ج : للجصاص: القرآن الكریم
.٧٨ص : ، إعالم الساجد٢٤١ص١ج :للماوردي : حكام السلطانیةأل، ا١٦ص : المبینة

.من سورة آل عمران ) ٩٨(اآلیة (٧)
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لذي وضع فیه ال فیما سواه من القریة، اوهو إنما وضع لموضعه 
ْوهو الذي كف َأیدیهم عن:في مكةوقال َ َُْ ِ ِْ َّ َ َّ َ ْكم وَأیدیكم عنهم ببطن مكة من َُ ِ َِ َّ َ ِ ْ َ َ َِ ْ ُ ْ ْْ ُ ُْ َ

ًبعد َأن َأظفركم علیهم وكان الله بما تعملون بصیرا ْ ْ َِ َِ ُ َ ََ َُ ََ َْ َْ ِ َِّ َ َُ ْ َ ْ ْ.)وذلك إنما كان )١
) ٢(.في القریة ال في موضع البیت 

هذا االسم في مواضع متعددة حیث ذكر اهللا وقد:البلد:الثالثسمالا
ًواذ قال إبراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا:قال ْ ِْ ًِ َ ََ َ ْ َ ِّ َ َُ ِ َ َ ْ َِٕ.)٣(

َواذ قال إبراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني َأن نعبد :وقال  َُ َ َْ َ ُْ ْ ً ْ ْْ ََّ ِْ ِ ِ َِ َ ََ َْ َْ ِّ َ َُ ِ َ َ ِٕ
َاألصنام َ ْ َ ْ.)٤(

َال ُأقسم به :فقال ،أقسم بهذا االسمبل إن اهللا  ِ ُ ِ ْ َِذا البلد َ ٌّوَأنت حل *ََْ ِ َ ْ َ
َِبهذا البلد ََْ َ ِ.)٥(

لذریته وغیرهم حیث دعا إبراهیم ،فالمراد بالبلد في هذه اآلیات مكة
)٦(.ورغد العیش ،باألمن

.من سورة الفتح ٢٤اآلیة (١)
لإلمام أبو الولید محمد : البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة(٢) 

دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، : ، ط٢٦٤ص٣ج : بن أحمد بن رشد القرطبي
لإلمام العالمة شھاب الدین أبى العباس أحمد : ذخیرةم ، ال١٩٨٨/ ھـ١٤٠٨: الطبعة الثانیة

دار الغرب : ، ط٢٤٥ص٣ج : بن إدریس بن عبد الرحمن الصنھاجي المشھور بالقرافي
. م ١٩٩٤األولى، : اإلسالمي الطبعة

.من سورة البقرة ) ١٢٦(من اآلیة (٣)
.براهیم إمن سورة ) ٣٥(اآلیة(٤)
.لبلدمن سورة ا) ١،٢(اآلیتان (٥)
. ١٦٤ص١ج : للشوكاني: ، فتح القدیر١١٧ص٢ج : الجامع ألحكام القرآن الكریم(٦)



-٢٥٨٢-

ِإنما ُأمرت َأن َأعبد رب هذه البلدة :وفي ذلك یقول اهللا :البلدة:الرابعسمالا ِ ِ َِ َْ َْ َُ َّْ َ ْ ُ ْ َ َِّ
َحرمها وله كل شيء وُأمرت َأن َأكون من المسلمینَِّالذي َ َِ ِ ِ ِ ٍْ ُ َْ ُ ُْ ُ ْ َ َْ َ ُّ ُ ََ َ َّ.)١(

أو ،ًحراماًفیراد بالبلدة مكة الذي حرمها على خلقه أن یسفكوا فیها دما
)٢(.أو یختلى خالها،ًأو یصاد صیدا،ًیظلموا فیها أحدا

لدان وهو رب دون سائر البفي هذه اآلیة مكة بالذكر وقد خص اهللا 
الذین هم أهل مكة ألنه أراد تعریف المشركین من قوم رسول اهللا ؛البالد كلها

وأن الذي ینبغي لهم أن یعبدوه هو الذي حرم ،ٕواحسانه إلیهم،نعمته علیهمب
ل تویق،ًوهم في سائر البالد یأكل بعضهم بعضا، فمنع الناس منهم ،بلدهم

)٣(.ًبعضهم بعضا

دون سائر البالد لكون بیت اهللا في هذه اآلیةمكة بالذكراهللاخص:وقیل
)٤(.ولكونها أحب البالد إلى رسوله ،فیهاالحرام

ْوقالوا إن :ل اهللااق:، والمقصود بذلك الحرم المكيالحرم:االسم الخامس  ِ ُ َ َ
َنتبع الهدى معك نتخطف من َأرضنا َأولم نمكن ل َْ ِّْ َ َُ َ ُ َْ َُ ِ ِْ ْ َّ َ ََ َ َ ْ ِ ِهم حرما آمنا یجبى إلیه َِّ ِْ ْ ًَِ َ ُ ًَ َ ْ ُ

َثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن َأكثرهم ال یعلمون ُ ََ َ َْ َ َ ْْ َ َُ َْ ََّ ِ ِ ٍَ َّ ُ ً ْ ِ ْ َ ِّ ُ ُ)وقال . )٥:
 ََأولم یروا َأنا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم َأفبالباطل یؤمنون ُ ً َِ ِْ ُ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِْ َِ ْ َ َ ْْ ً ْْ ُ ََّ َُّ ََّ َ َ ََ
َبنعمة الله یكفرونَو ُُ ْ َ ِ ِ َِّ َ ْ ِ.)٦(

ًألنه كان في الجاهلیة معاذا لمن استعاذ به، وكان ؛)ًآمنا(ٕانما سماه اهللاو
أو أخیه لم یهجه، ولم یعرض له حتى یخرج ،الرجل منهم لو لقي به قاتل أبیه

)٧(.منه 

ْوهذا كتاب َأنزل:قال حیث :أم القرى: السادسسمالا َ ْ ٌ َ ِ َ َ ُناه مبارك مصدق َ ِّ َ ُ ٌُ َ َ ُ َ
َالذي بین یدیه ولتنذر ُأم القرى ومن حولها َ ََ ْ ََ َ َْ َ َُ ْ َّ ِ ِ ِْ َُ ِ ْ َْ َّ.)٨(

َوكذلك َأوحینا إلیك قرآنا عربیا لتنذر ُأم القرى ومن حولها:وقال  َ َ ََ َ َْ َ َْ َ َْ َ َُ ْ َّ ِ ِ ُِْ ِ ًِ ْ َ ُْْ َ َ َ)١(

.من سورة النمل ) ٩١( من اآلیة (١)
.١٧٩ص٤ج: للشوكاني: ، فتح القدیر٢٤٦ص١٢ج :الجامع ألحكام القرآن الكریم (٢)
.٥١١ص١٩ج :الجامع ألحكام القرآن الكریم (٣)
.١٧٩ص٤ج :ني للشوكا: فتح القدیر(٤)
.من سورة القصص ) ٥٧(اآلیة (٥)
.من سورة العنكبوت) ٦٧(اآلیة(٦)
. ٢٩ص٢ج : تفسیر الطبري(٧)
.من سورة االنعام ) ٩٢(من اآلیة (٨)
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.)٢(رض دحیت من تحتهاوأم القرى هي مكة، والسبب في هذه التسمیة أن األ
ًواعتمارا، ًحجا،،والدنیا،ألن أهل القرى یرجعون إلیها في الدین:وقیل

)٣(.ًوجوارا 

)٤(.سمیت بذلك لتقدمها أمام جمیعها وجمعها ما سواها:وقیل

)٥(.ألنه ال یصح نسك أهل بلد إال بقصدها:وقیل

ًشأنا، ولكونها أول لكونها أعظم القرىباإلنذاروخص أم القرى وهي مكة
فاإلنذار ألهلها ،ومحل حجهم،ُبیت وضع للناس، ولكونها قبلة هذه األمة

)٦(.مستتبع إلنذار أهل األرض

ِوالتین والزیتون :وفي ذلك یقول اهللا :البلد األمین:السابعسمالا ُِ ْ َّ َِّ ِوطور *َ ُ َ
َسینین  ِ ِوهذا البلد األمین*ِ ِ َِ ْ َ ََْ َ َ)٧(.
وألمن ، )٨(.ألنه آمن؛ًوسماه أمینا،مكة:بالبلد األمینوالمراد 

.من سورة الشورى ) ٧( من اآلیة (١)
بن عمر لإلمام إسماعیل: ، تفسیر القرآن العظیم٦ص١٦ج : الجامع ألحكام القرآن الكریم(٢)

دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة : ط١٠٢ص١ج :ابن كثیر القرشي البصري الدمشقي 
.م١٩٩٩/ ھــ١٤٢٠:الثانیة

.١٦الحجج المبینة ص (٣)
.١٠٢ص١ج : تفسیر القرآن العظیم(٤)
. ٧٩ص: إعالم الساجد(٥)
.١٥٩ص٢ج : للشوكاني: فتح القدیر(٦)
.رة التین من سو) ٣(، ) ٢(، )١(اآلیات (٧)
،  فتح ٤٣٤ص٨ج : ، تفسیر القرآن العظیم١١٣ص٢ج : الجامع ألحكام القرآن الكریم(٨)

.٥٦٧ص٥ج : للشوكاني: القدیر
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)٢(.، أو لتحریم القتال فیها)١(ًالناس فیها جاهلیة واسالما 

ْوكَأین من قریة هي َأشد قوة من :اهللا قالحیث :القریة:الثامنسمالا ْ ِْ ِ ٍ ًِ َُّ َُّ َ َ َ ْ ِّ َ َ
ْقریتك التي َأخرجتك َأهلكناهم  َُ َ ْ َ ْ َ َْ َ َْ ِ َِّ ُْفال ناصر لهمَْ ََ ِ َ َ َ)فالمراد بالقریة هنا مكة، ) ٣

.)٤(

َإن الذي فرض علیك القرآن لرادك إلى :قال اهللا :معاد:التاسعسمالا َ َِ َِ َُّ َ ََ ُْ ْ ْ َ َ َ َِّ َّ
ٍمعاد َ َ.)٥(

حیث روي عن عبد اهللا بن عباس ،فقد ذكر في معنى معاد أنها مكة
َلرادك إلى م:في قوله  َ َِ َ ُّ ٍعادَ َ٦(.لرادك إلى مكة كما أخرجك منها:أي(

)٧(.ًبرده إلى  مكة قاهرا ألعدائه هي بشارة للنبي :وقیل

: إبراهیم نبیه على لسان وفي ذلك یقول اهللا:الوادي:االسم العاشر
َربنا إني َأسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتك ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ ُ ََ َ ْ َ َ ٍْ ْ ِ َِ َِّ َِّّ ُ ْ َ ْ ِّ َِّالمحرمَ َ ُ ْ.)٨(

)٩(.فإنها حجریة ال تنبت،وادي مكة:فالمراد بالوادي

لإلمام جالل الدین محمد بن أحمد المحلي، وجالل الدین عبد الرحمن : تفسیر الجاللین(١)
. دار الحدیث، القاهرة، الطبعة األولى : ط٨١٣ص١ج : ابن أبي بكر السیوطي

.٧٩ص: إعالم الساجد) (٢
.من سورة محمد ) ١٣(اآلیة (٣)
.١٦٦ص٢٢ج : تفسیر الطبري(٤)
.من سورة القصص)  ٨٥(من اآلیة (٥)
.٢٦٠ص ٦، تفسیر ابن كثیر ج١٩/٦٤١ج : تفسیر الطبري(٦)
.٣٢١ص ١٣ج : الجامع ألحكام القرآن الكریم(٧)
.من سورة إبراهیم ) ٣٧( من اآلیة (٨)
لإلمام ناصر الدین أبو سعید عبد اهللا بن عمر بن محمد : أنوار التنزیل وأسرار التأویل(٩)

: ، بیروت، الطبعة األولىدار إحیاء التراث العربي: ، ط٢٠١ص٣ج : الشیرازي البیضاوي
.هــ١٤١٨
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) ١(َُوذلك ألنها تبس من ألحد فیها أي تحطمه وتهلكه الباسة : األول سم الا
َكوثى: الثاني سم الا )٢(الدار وذلك باسم موضع منها وهي محلة بني عبد ُ
من نسى الشئ إذا یبس من العطـش ، ویقـال لمكـة الناسـة الناسة: الثالث سم الا

)٣(.لقلة مائها من النس وهو الیبس 
ُّألنها تنس من ألحد فیهـا أي تطـرده وتنفیـه النساسة:الرابع سمالا ، وقیـل ) ٤(َِ

) ٦(ألن النس الیبس ) ٥(لقلة مائها 
ْأم رحم : الخامس سم الا )٧(.لك ألن الناس یتراحمون فیها ویتوادعون وذُ
) ٨(.وذلك ألن الناس یتزاحمون بها ویتنازعون ُأم زحم : السادس سم الا
) ٩(.، وذلك لحطمها الملحدین فیها الحاطمة: السابع سم الا
)١٠(.األرض كرأس اإلنسان فألنها أشرالرأس : الثامن سم الا
، وقیـل ألن فیهـا صـالح الخلـق ، أو ) ١١(ألمنهـا وذلـك ، صالح : التاسع سم الا

)١٢(.یعمل فیها األعمال الصالحة 
)١٣(یس وهو التطهیر ألنه تطهر الذنوبوذلك من التقد،القادس:العاشرسم الا
اآلمن         : الحادي عشر سم الا
المأمون : الثاني عشر سم الا
ُالبرت             : الثالث عشرسم الا

.  ٢٤٢ص ١دي ج، األحكام السلطانیة للماور٣ص ٨المجموع ج(١)
.٨١، إعالم الساجد ص ١٨، الحجج المبینة ص٣ص ٨المجموع ج(٢)
.٨٠أعالم الساجد ص (٣)
.٣ص ٨، المجموع ج٢٤٢ص ١األحكام السلطانیة للماوردي ج(٤)
.٣ص ٨، المجموع ج١٧الحجج المبینة ص (٥)
.٨٠، إعالم الساجد ص ٣ص ٨المجموع ج(٦)
.٣ص ٨، المجموع ج١٧جج المبینة صالح(٧)
.٨٢، إعالم الساجد ص ٢٤٢ص ١األحكام السلطانیة للماوردي ج(٨)
.٨٢، إعالم الساجد ص ١٨، الحجج المبینة ص ٣ص ٨المجموع ج(٩)

.١٩، الحجج المبینة ص ٣ص ٨المجموع ج(١٠)
.٣ص ٨ج، المجموع ٢٤١ص ١األحكام السلطانیة للماوردي ج(١١)
.١٧الحجج المبینة ص (١٢)

.٨٢لساجد ص إعالم ا(١٣)  
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الثنیة : الرابع عشرسم الا
الرتاج           :الخامس عشر سم الا
طیبة  : السادس عشر سم الا
العطشة        : السابع عشر سم الا
)١(الكعبة : الثامن عشر سم الا
) ٢(وذلك ألن أبیاتها عیدان تذهب وتظلش والعریشالعر: التاسع عشرسمالا

)٣(.یسوذلك من التقدالمقدسة: العشرین سم الا
.البنیة:الحادي والعشرین سم الا
.المعطشة: الثاني والعشرین سمالا
.برة : الثالث والعشرین سم الا
)٤(.الرتاج: الرابع والعشرین سم الا

حدود الحرم المكي: ًثانیا 
ت بنـي غفـار علـى ثالثـة التنعـیم عنـد بیـو: ــ حد الحرم المكي من طریق المدینة

. أربعة أمیال أو خمسةعلي أمیال ، وذهب المالكیة إلي أنها 
ُوسمي التنعیم بذلك ألن عن یمینه جبال یسمى نعیم وعن یسارة جبل یسمى نـاعم  ً

.والوادي نعمان
َعنـد إضـاءة لـبن فـي ثنیـة لـبن علـى سـبعة :ــ حد الحرم المكي من طریق الـیمن ْ ِ

.أمیال

.١٩الحجج المبینة  ص (١)  
.١٩، الحجج المبینة  ص ٣ص ٨المجموع  ج (٢)  
.١٩، الحجج المبینة  ص ٣ص ٨المجموع  ج (٣)  
.٨٣إعالم الساجد ص (٤)  
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)١(د منقطع األعشاش على عشرة أمیالعن:المكي من طریق جدةــ حد الحرم
على عرفة من بطن نمرة على سبعة : ــ حد الحرم المكي من طریق الطائف

.تسعة أمیالعلي أمیال ، وذهب المالكیة إلى أنه 
على ثنیة جبل بالمقطع على سبعة أمیال :ــ حد الحرم المكي من طریق العراق

أنه ثمانیة أمیال ،وذهب المالكیة إلى 

ط دار المعرفة ، ٤٣ص ٣بن نجیم الحنفي جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق للعالمة زین الدین (١)
حاشیة ابن عابدین المسماة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار لخاتمة المحققین محمد 

ط دار الفكر للطباعة  ، مجمع األنهر في شرح ملتقى ٤٧٩ص ٢أمین الشهیر بابن عابدین ج
ط دار إحیاء ٢٦٧ص ١ان المعروف بداماد أفندي جاألبحر للفقیه عبد اهللا بن الشیخ محمد بن سلیم

، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ألبى عبد اهللا محمد بن ١٥١ص١التراث العربي ، الجوهرة النیرة ج
ط دار الفكر ، مواهب الجلیل لشرح مختصر ألبى عبد اهللا محمد بن ٢٤٩ص ٤یوسف المواق ج

م دار ١٩٧٨–هـ ١٣٩٨ط الثانیة ١٧١، ١٧٠ص ٣عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب ج
ِّط دار الفكر  ، النوادر والزیادات ٧٢، ٧١ص ٢الفكر ، الشرح الكبیر ألبى بركات أحمد الدردیر ج َّ

ِعلى ما في المدونة من غیرها من األمهات لإلمام أبو محمد عبد اهللا بن أبي زید عبد الرحمن النفزي،  ُ َّ َ َ
م ، ١٩٩٩األولى، : دار الغرب اإلسالمي، بیروت الطبعة: الناشر٥٠٢ص ٢القیرواني، المالكي ج

ط المكتبة اإلسالمیة ، ٤٧٦ص ٢حاشیة البجیرمي لإلمام سلیمان بن عمر بن محمد البیجرمى ج
، كفایة النبیه في شرح التنبیه لإلمام أحمد بن ٤٦٣ص ٧، المجموع ج٣٣٦ص ١٤الحاوي  ج

٧٨، ٧٧ص ١٧لعباس، نجم الدین، المعروف بابن الرفعة جمحمد بن علي األنصاري، أبو ا
، الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة لإلمام ٢٠٠٩األولى، م : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر

: الناشر١٣٩ص ٥زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي ج
السلطانیة لإلمام القاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف المطبعة المیمنیة ، األحكام

الثانیة ، : بیروت ، لبنان الطبعة -دار الكتب العلمیة : الناشر ١٩٢، ١٩١ص ١ابن الفراء ج
م ، الهدایة على مذهب اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١

مؤسسة غراس : الناشر١٨٧ص ١أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني جلإلمام محفوظ بن 
م ، الفروع لشمس الدین المقدسي أبى عبد اهللا ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥األولى، : للنشر والتوزیع الطبعة

، اإلنصاف في معرفة ١٨٧ص ٣ط عالم الكتب ، المبدع ج١٩، ١٨ص ٦محمد بن مفلح ج
بن حنبل للشیخ عالء الدین أبى الحسن على بن سلیمان امام أحمد الراجح من الخالف على مذهب اإل

، ٣٧٨ص ١ط الثانیة دار إحیاء التراث العربي ،اإلقناع ج٥٥٩، ٥٥٨ص ٣المرداوي الحنبلي ج
ط دار الفكر ٥٦٧ص ١شرح منتهى اإلرادات للعالمة منصور بن یونس البهوتي ج
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في شعب آل عبد اهللا بن خالد بن أسید علي تسعة : الحرم من طریق الجعرانة-
)١(أمیال 

أول من وضع هذه الحدود 
قیل إن إبراهیم علیه السالم علمها ونصب العالمات فیها وكان جبریل علیه 

بتحدیدها ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم السالم یریه مواضعها ، ثم ُأمر نبینا 
)٢(، وهذه العالمات إلي اآلن بینة وهللا الحمد -رضي اهللا عنهم –معاویة 

حكمة تحدید الحرم بهذه األماكن 
مالئكة وقفت علي قیل إن إبراهیم لما نزل هناك حصل له خوف فأرسل اهللا 

حد هذه األمكنة ، وقیل إن غنم إسماعیل لما كانت ترعي تذهب إلي هذه 
األمكنة ، وقیل إن اهللا علمها إلبراهیم لما علمه مناسك الحج ، وقیل إن الحجر 
لما نزل من الجنة كان شدید البیاض فوصل شعاعه إلي هذه األمكنة ، وقیل إن 

)٣(.حدده حین حج النبي 

ص ١، مجمع األنھر ج٤٧٩ص ٢بدین ج، حاشیة ابن عا٤٣ص ٣البحر الرائق ج(١)
، الشرح الكبیر ١٧١، ١٧٠ص ٣، مواھب الجلیل ج٢٤٩ص ٤، التاج واإلكلیل ج٢٦٧

، األحكام السلطانیة ١٣٩ص ٥، الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة ج٧٢، ٧١ص ٢ج
١٩٢، ١٩١ص ١ألبى یعلى ج

٤٦٤ص ٧المجموع ج(٢)
.٤٧٦ص ٢جحاشیة البیجرمي(٣)
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ألولاملبحث ا
تعلقة بدخول احلرم املكياألحكام امل


بدخول مكة المكرمة متعلقةاألحكام ال: الفرع األول 
سجد الحرام بدخول الممتعلقةاألحكام ال: الفرع الثاني 

ا


مما یتعلق بدخول مكة المكرمة اإلحرام عند دخولها ، وهذا بخالف غیرها ، 
اختلف الفقهاء في وذلك لوجود المناسك بها ، بخالف غیرها من البلدان ، ولهذا 

مدي جواز دخول مكة بغیر إحرام وذلك علي رأیین 
ًال یجوز دخول مكة إال إذا كان الشخص محرما بحج أو عمرة :ألولالرأي ا

لمن هو خارج المواقیت والمكي إذا –وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة 
، -في قول –، والمالكیة ، والشافعي -خرج من مكة وتجاوز المیقات 

)١(والحنابلة 
عقول واستدلوا علي ذلك بالكتاب ، والسنة ، واألثر ، والم

ط دار الفكر ، الحجة على أهل ٥٢٠ص ٢المبسوط للعالمة شمس األئمة أبى بكر محمد السرخسي ج(١)
بیروت –عالم الكتب : الناشر٤٢٤ص ٢المدینة لإلمام أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني ج

مام عالء الدین أبى بكر بن مسعود الكاساني هـ ، بدائع الصنائع في ترتب الشرائع لإل١٤٠٣الثالثة، : الطبعة
ط ١٣ص ٣ط دار الكتاب العربي ، المدونة لإلمام مالك بن أنس ج١٦٦ص ٢الحنفي الملقب بملك العلماء ج

المالكي لإلمام أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي هدار صادر بیروت ، التلقین في الفق
م ، البیان والتحصیل والشرح ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥األولى : دار الكتب العلمیة الطبعة: شرالنا٨٠ص ١المالكي ج

دار : الناشر٧١ص ٤والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة لإلمام أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ج
یة لإلمام أبو القاسم، م ، القوانین الفقه١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الثانیة، : لبنان الطبعة-الغرب اإلسالمي، بیروت 

٢بدون طبعة ، مواهب الجلیل ج٨٨ص ١محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي ج
٣٠٤ص ٢، شرح مختصر خلیل للخرشي لإلمام محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا ج٤٦٥ص 

ونهایة المقتصد لإلمام أبى الولید محمد بن أحمد بن رشد بیروت ، بدایة المجتهد–دار الفكر للطباعة : الناشر
م ، ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥: القاهرة تاریخ النشر–ط دار الحدیث ٩٠ص ٢القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید ج

١، المهذب ج٧٤ص ٤، الحاوي  ج١٥٤األم لإلمام محمد بن إدریس الشافعي  ط دار المعرفة بیروت ص 
.١٠٤ص ٣، المبدع ج٢٥٤ص ٣، المغنى ج١٠ص ٧، المجموع ج٣٥٨ص 
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-:أما الكتاب فمنه 
ْلقد صـدق اللـه رسـوله الرؤیـا بـالحق لتـدخلن المـسجد الحـرام إن قوله تعالي-١ ِ َِ َ ََ َ َ ُ ُْ ْ َْ ُ َ َِ ْ َْ َّ ُ َ َ َْ َْ ِّ ُّ ُ ََّ َ

َشاء الله آمنین محلقین رءوسكم ومقصرین ال تخافون َ َ َُ َ َ َ ِ ِّ َ ُ َُ ْ ُُ َ ُ َِ ِ ِِّ َ ُ َّ َ)١(
ه دخــــول الحــــرم بكــــونهم آمنــــین محلقــــین أن اهللا تعــــالي ذكــــر وجــــ: وجــــه الداللــــة

رؤوســـهم ومقـــصرین ، فـــدل ذلـــك علـــي وجـــه دخولـــه للنـــسك وفـــي األمـــن ، وعلـــي 
، فــدل ذلــك علــي عــدم جــواز ) ٢(رخــصة اهللا فــي الحــرب وعفــوه فیــه عــن النــسك 

.دخول مكة بغیر إحرام حال األمن
َیا َأیها الذین آمنوا ال تحلوا شقوله تعالي -٢ ُّ َِّ ُِ َ ُ َ َ َ ُّ ِعائر اللهَ َِّ َ َ.)٣(

، أن اهللا تعـالي منـع مـن العـدول عـن قـصد البیـت لمـن دخـل الحـرم: وجه الداللـة
) ٤(.وحظر تحلیل ذلك بتركه حیث إن المعني قاصدین 

ًواذ جعلنا البیت مثابة للناس وَأمناقوله تعالي -٣ َ ْ َْ َ َِ َّ ِ ً َ َ ََ َ ْ ْ َْ ِٕ.)٥ (
، وبالتالي ال یجوز الرجـوع ) ٦(جوع إلیه بالنسك أن المثابة هي الر: وجه الداللة

إلـــي البیـــت الحـــرام إال بنـــسك أي بـــالحج أو بـــالعمرة ، فـــدل ذلـــك علـــي عـــدم جـــواز 
.ًدخول مكة إال محرما 

-:وأما السنة فمنها 
–فعن عطاء  عن عبد اهللا بن عباس ًلم یدخل مكة إال محرما أن النبي -١

ًأو معتمـرا، ًإال حاجـاأنه قـال فـواهللا مـا دخلهـا رسـول اهللا –رضى اهللا عنهما 
.)٧(

علــي عــدم جــواز دخــول مكــة إال بهــذا الحــدیث ستدل ُیمكــن أن یــ: وجــه الداللــة
ًمحرما بأن هذا األمر لو كان جـائزا لفعلـه النبـي  ولـو مـرة واحـدة لبیـان الجـواز ً

لم یدخل م بأن النبي أقس–رضى اهللا عنهما –عباس خاصة أن عبد اهللا بن 

.من سورة الفتح ) ٢٧(من اآلیة (١)
.١٥٤ص ٢األم ج(٢)
.ة المائدة من سو) ٢(من اآلیة(٣)
.٢٤١ص ٤الحاوي  ج (٤)
.من سورة البقرة ) ١٢٥(من اآلیة(٥)
.٢٤١ص ٤الحاوي  ج (٦)
–مكتبة دار الباز ٢٨٩ص ٥ین البیھقي جالسنن الكبرى للحافظ أبى بكر أحمد بن الحس(٧)

.–مكة المكرمة 
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ًمكـــة إال حاجـــا أو معتمـــرا ، وهـــذا یـــدل علـــي تأكیـــد عـــدم دخـــول مكـــة إال بـــاإلحرام  ً
.بالحج أو العمرة 

عــن -عنهمــارضــي اهللا-عــن عبــد اهللا بــن عبــاس اه البخــاري ومــسلممــا رو-٢
حــرم اهللا مكــة فلــم تحــل ألحــد قبلــي، وال ألحــد بعــدي، أحلــت «: أنــه قــالالنبــي 

لــي ســاعة مــن نهــار، ال یختلــى خالهــا وال یعــضد شــجرها، وال ینفــر صــیدها، وال 
)١(.»لمعرفتلتقط لقطتها إال

عـن غیـره فـي اإلحـالل أن هـذا الحـدیث یـدل علـي اختـصاصه : وجه الداللة
.ًأن یدخلها إال محرما ، وبالتالي ال یجوز لغیره ) ٢(

ُهـــو القتـــال ، ثـــم حـــرم إلـــي یـــوم نـــوقش ذلـــك بـــأن مـــا أحـــل للنبـــي :المناقـــشة 
)٣(.القیامة 

قال لـي عبـد اهللا : عن ضحاك بن مزاحم قاللرزاقاه عبد اما روفما : وأما األثر
إذا خرجــت : مهمــا عــصیتني فیــه مــن شــيء فــال تعــصیني فــي ثــالث: " بــن عبــاس

مسافرا فصل ركعتین حتـى ترجـع إلـى أهلیـك، وال تـصومن حتـى ترجـع إلـى بیتـك، 
)٤(."وال تدخل مكة إال بإحرام 

-:وأما المعقول فمنه 
ن یــدخل مكــة وغیرهــا مــن البلــدان ، وذلــك أن أن هــذا یــدل علــي الفــرق بــین مــ-١

ًن مكة تنفرد بأن مـن دخلهـا منتابـا أُتستوى ألنها ال تدخل بإحرام ، وجمیع البلدان 
)٥(.لها لم یدخلها إال بإحرام

ًأنــه لــو نــذر دخــول مكــة لزمــه اإلحــرام بحــج أو عمــرة ، ولــو لــم یكــن واجبــا لــم -٢
)٦(.یجب بنذر الدخول كسائر البلدان 

صحیح البخاري لإلمام أبى عبد هللا محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة بن بردزیة (١)

م  ١٩٨٧–ھـ ١٤٠٧–ط دار ابن كثیر بیروت الطبعة الثالثة ٩٢ص ٢البخاري الجعفي ج
.٩٨٨ص ٢، صحیح مسلم ج

.٢٤١ص ٤الحاوي  ج (٢)
٣٠٧ص ٥المحلى باآلثار لإلمام أبى محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي ج(٣)

.بیروت-دار الفكر : الناشر
.٥٦٦ص ٢مصنف عبد الرزاق ج(٤)
.١٥٤ص ٢األم ج(٥)
.٢٥٤ص ٣، المغنى ج١٥٤ص ٢األم ج(٦)
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ً، والقبلـــة تـــشریفا لهـــا ، -الحـــج والعمـــرة –أن مكـــة لمـــا اختـــصت بالنـــسكین -٣
اختصت باإلحرام لدخولها مباینة ، وحرم قتل صیدها وقطع شجرها لعظم حرمتها 

)١(.لغیرها
ذهب إلي جواز دخول مكة بغیر إحرام :الرأي الثاني 

، -في قول –، والشافعي -ألهل المواقیت ومن دونها –وهذا مذهب الحنفیة 
.)٢(، والظاهریة -في روایة –واإلمام أحمد 

واستدلوا علي ذلك بالسنة ، والمعقول 
-:أما السنة فمنها 

أن النبـي -رضـي اهللا عنهمـا -عـن أنـس بـن مالـكرواه البخـاري ومـسلمما -١
)  ٣(.دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر

أن -رضــي اهللا عنهمــا –عــن جــابر بــن عبــد اهللا األنــصاري واه مــسلممــا ر-٢
)٤(.إحرامدخل مكة وعلیه عمامة سوداء بغیررسول اهللا 

ُیمكــن أن یــستدل بهــذین الحــدیثین  علــي جــواز دخــول مكــة بغیــر : وجــه الداللــة
.إحرام بأنه لو كان دخولها بغیر إحرام غیر جائز لما فعله النبي 

ــشة ــا النبــي بــأنذلــك نــوقش : المناق ، ویجــوز دخــول مكــة ) ٥(ًدخلهــا محارب
.بغیر إحرام  في حال الحرب 

رضــي -عــن عبــد اهللا بــن عبــاساه أحمــد ، والبیهقــي ، وابــن أبــي شــیبةمــا رو-٢
یا أیهـا النـاس إن اهللا كتـب علـیكم : " قالل اهللا خطبنا رسو: قال-اهللا عنهما 

لـو قلتهـا : " أفـي كـل عـام یـا رسـول اهللا؟ قـال: فقام األقـرع بـن حـابس فقـال" الحج 

.٢٤١ص ٤الحاوي  ج (١)
٢بسوط لإلمام أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني جاألصل المعروف بالم(٢)

ص ٤، الحاوي  ج٤٢٤ص ٢، الحجة جإدارة القرآن والعلوم اإلسالمیة : الناشر٥٢٠ص 
ص ٣، نهایة المحتاج ج١٠ص ٧، المجموع ج١٥ص ٤، البیان ج٢٤٠ص ٤، ج٧٤

.٣٠٧ص ٥، المحلى ج٢٧٧
.٩٨٩ص ٢صحیح مسلم ج،١٧ص ٣صحیح البخاري ج(٣)
.٩٨٩ص ٢صحیح مسلم ج(٤)
.١٥٥ص ٢األم ج(٥)



-٢٥٩٣-

الحـج مـرة فمـن زاد ، تعملوا بها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطیعوا أن
) ١(."فتطوع 

دل هــذا الحــدیث علــي أن مــا ســوى حجــة اإلســالم وعمرتــه ال یلــزم : وجــه الداللــة
، وعلي ذلك ال یجب اإلحرام لدخول مكة ، ألنه لو وجب علیـه ذلـك ) ٢(بالشرع  

.ًلصار الواجب زیادة علي مرة فیكون مخالفا للنص
-: وأما المعقول فمنه

)٣(.أن مكة أحد الحرمین ، فلم یلزم اإلحرام لدخولها كحرم المدینة -١
.یمكن أن یناقش ذلك بأن المدینة لیس بها مناسك :المناقشة 

أن الوجوب من الشرع ، ولم یأمر اهللا تعالي وال رسوله بأن ال یدخل مكـة إال -٢
)٤(.بإحرام ، فبقي علي األصل 

)٥(.ز أن یدخلها حالل كالحطابین أنه ممن أسقط فرض نسكه فجا-٣
)٦(.استصحاب البراءة األصلیة إلي أن یقوم دلیل ینقل عنها -٤

، وبیــان بغیــر إحــرامبعــد ذكــر آراء الفقهــاء فــي حكــم دخــول مكــة : الــرأي المختــار
ذهــب إلیــه أصــحاب الــرأي أدلــة كــل فریــق، فإنــه یتبــین أن الــرأي المختــار هــو مــا 

وذلـــك لقـــوة أدلـــة هـــذا الـــرأي ، دخـــول مكـــة بغیـــر إحـــرام األول القائـــل بعـــدم جـــواز 
وســالمتها مــن المناقــشة حیــث اســتدلوا بالكتــاب والــسنة واألثــر والمعقــول ، بخــالف 

حیـث لـم یـدخل ًأدلة الرأي الثاني فلم تـسلم مـن المناقـشة ، وأیـضا لفعـل النبـي 
ُ، ولكـن یحمـل ذلـك علـي ، ًمكة إال محرما باسـتثناء عـام فـتح مكـةرسول اهللا 

حـج ًالكراهة ال علي التحریم ألن الدخول لو كان واجبا لترتـب علـي ذلـك وجـوب ال
أو العمــرة مــرات عدیــدة لمــن یـــدخل مكــة ، وهــذا لــم یقـــل بــه أحــد حیــث إن الحـــج 

.والعمرة فرض مرة واحدة 
:تكرار دخول مكة

مصنف ابن أبى شیبة ألبى ، ٥٣٤ص ٤، السنن الكبرى ج٤٥٨ص ٥حمد جأمسند (١)
.ط مكتبة الرشد بالریاض ٤٣٠ص ٣بكر عبد اهللا بن محمد بن أبى شیة الكوفي ج

.٢٤١ص ٤الحاوي  ج (٢)
.٢٥٤ص ٣المغنى ج(٣)
.٣٠٧ص ٥، المحلى ج٢٥٤ص ٣المغنى ج(٤)
.٢٤١ص ٤الحاوي  ج (٥)
.٣٥٦ص ٤نیل األوطار ج(٦)



-٢٥٩٤-

إذا تكــرر دخــول الــشخص مكــة وذلــك كالــسائقین الــذین یعملــون بــین مكــة والمــدن 
األخـرى ، أو المنــدوبین مــن المــوظفین أو البــائعین الـذین یــأتون بالــسلع مــن خــارج 

.)١(بیعها في مكة جاز لكل هؤالء دخول مكة بغیر إحرام مكة ل
ُویستدل علي ذلك باألثر والمعقول 

-رضــي اهللا عنهمــا–ن عبــاسعــن عبــد اهللا بــاه ابــن أبــي شــیبةوفمــا ر:أمــا األثــر
)٢(.الحطابین العجالین وأهل منافعهاال یدخل أحد مكة بغیر إحرام، إال: قال

-:وأما المعقول فمنه 
ي إیجاب اإلحرام علي من یتكرر دخوله مكة في كـل دخلـة حـرج ظـاهر أن ف-١
ِوما جعل علیكم فـي ، والشرع قد رفع الحرج عن المكلفین حیث قال تعالي ) ٣( ْ ُ َْ َ ََ َ َ َ

ٍالدین من حرج  َ َ ْ ِ ِ ِّ.)٤(

١تحفة الفقهاء لإلمام محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین السمرقندي ج(١)
م ١٩٩٤-هـ ١٤١٤الثانیة، : لبنان الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر٣٩٧ص 

التحصیل و، البیان ١٣ص ٣، المدونة ج١٦٦ص ٢، البدائع ج١٢٥ص ٢، الحجة ج
ص ٤، التاج واإلكلیل ج٢١٠ص ٣، الذخیرة ج٩٠ص ٢، بدایة المجتهد ج٧١ص ٤ج

، نهایة المطلب في درایة ١٩٥ص ٣، حلیة العلماء ج٢٧٧ص ٣، نهایة المحتاج ج٥٨
اهللا بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، المذهب لإلمام عبد الملك بن عبد 

م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األولى، : دار المنهاج الطبعة: الناشر٣٦١ص ٤الملقب بإمام الحرمین ج
، الهدایة إلى أوهام الكفایة لإلمام عبد الرحیم بن الحسن بن علي ١٧ص ٤، البیان ج

دار الكتب العلمي، : الناشر٢٧٧ص٢٠ّاإلسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدین ج
م ، الكافي في فقه اإلمام أحمد ٢٠٠٩: البن الرفعة سنة النشر) كفایة النبیه(مطبوع بخاتمة 

لإلمام أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم 
دار الكتب العلمیة : رالناش٤٦٣ص ١الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي ج

ٕم ، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه ١٩٩٤-هـ ١٤١٤األولى، : الطبعة
٢١٠٨ص ٥لإلمام إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو یعقوب المروزي، المعروف بالكوسج ج

السعودیة عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، المملكة العربیة: الناشر
م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٥األولى، : الطبعة

.٢٠٩ص٢مصنف ابن أبى شیبة ج(٢)
.١٥٠ص ١الجوهرة النیرة ج(٣)
.من سورة الحج ) ٢٦(من اآلیة (٤)



-٢٥٩٥-

)١(.أن اإلحرام مع تكرار الدخول فیه مشقة بتكرار العمرة -٢
غنـي بهـم عـن إدامـة ذلـك ، ولمنـافع النـاس بهـم لكثرة تردادهم علیها وأنهـم ال-٣

)٢(.أن یدخلوها بغیر إحرام 
: مدي وجوب القضاء علي من دخل مكة بغیر إحرام

إذا دخل المسلم مكة غیر محرم فهل یجب علیه القضاء أم ال ؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك علي رأیین 

.ال یجب علیه القضاء : الرأي األول 
) ٣(.لفقهاء من المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة وهذا مذهب جمهور ا

-:واستدلوا علي ذلك بالمعقول ومنه 
.أنه دخل مكة بغیر نسك فوجب أن ال یلزمه قضاء نسك كالمكي -١
ٕلــم یلزمــه القــضاء فوجــب وان كــان غیــر مكــي أن ال یلزمــه ًأنـه لــو كــان مكیــا -٢

.القضاء كالحطابین والسقایین 
ر ممكـــن ألنـــه إذا أراد الـــدخول ثانیـــة للقـــضاء تعلـــق اإلحــــرام أن القـــضاء غیـــ-٣

بالدخول الثاني كتعلقه بالدخول األول فلم یخلص له حالـة یـصح فیهـا القـضاء إال 
)٤(.ومتعلق بها فعل اإلحرام فامتنع القضاء

أنـــه لمـــا كـــان األصـــل أن مـــن شـــاء لـــم یـــدخل مكـــة إذا قـــضي حجـــة اإلســـالم -٤
ً، فلما دخلها محال تاركا اإلحرام كان تاركا لفـضل وعمرته كان أصله غیر فرض  ً ً

)٥(.ًوأمر لم یكن أصله فرضا بكل حال فال یقضیه
)٦(.ُأن اإلحرام شرع لتحیة البقعة ، فإذا لم یأت به سقط كتحیة المسجد-٥

یجب علي من دخل مكة بغیر إحرام القضاء بحج أو عمرة :الرأي الثاني 
)١(.وهذا مذهب الحنفیة 

٤، نهایة المطلب ج٢٧٧ص ٣،  نهایة المحتاج ج٧١ص ٤التحصیل جوالبیان (١)
.٣٦١ص 
.١٣ص ٣المدونة ج(٢)
ص ٢، األم ج٢٤٢ص ٤، الحاوي  ج ٢١٠ص ٣، الذخیرة ج١٨٠التلقین ج(٣)

.٢٥٤ص ٣، المغنى ج١٥٥
.٢٤٢ص ٤الحاوي  ج(٤)
. ١٥٥ص ٢األم ج(٥)
.٢٥٤ص ٣المغنى ج(٦)



-٢٥٩٦-

واستدلوا علي ذلك باألثر والمعقول 
-رضـي اهللا عنهمـا -عـن عبـد اهللا بـن عبـاساه ابـن أبـي شـیبةفمـا رو:أما األثر

)٢(.أنه كان یرد الذین یدخلون مكة بغیر إحرام إلى المواقیت 
-:فمنه وأما المعقول

أن دخول مكة سبب لوجوب اإلحرام علیه فمباشرة ذلك الـسبب بمنزلـة التزامـه-١
اإلحــرام بالنــذر، وفــي نــذر اإلحــرام یلزمــه حجــة أو عمــرة فكــذلك إذا لزمــه اإلحــرام 

)٣(.بدخول مكة 
ًأنــه لمــا كــان اإلحــرام بأحــد النــسكین واجبــا صــار أحــد النــسكین بــدخول مكــة -٢

ًواجبا ، ومن وجب علیه نسك من حج أو عمرة فلم یأت به فعلیه 

.١٧١ص ٤، المبسوط ج٣٩٧ص ١تحفة الفقهاء ج(١)
.٢٧٨ص ٣مصنف ابن أبى شیبة ج(٢)
.١٧٢ص ٤المبسوط ج(٣)



-٢٥٩٧-

)١(.قضاؤه كحجة اإلسالم والنذر
:نوقش ذلك بأمرین : ةالمناقش

ًأن حجة اإلسالم ال تقضى ألنه في أي الزمان فعلها كان مؤدیا: األول ولم یكن ُ
.ًقاضیا
ــاني ٕأنــه وان وجــب القــضاء بالفــساد والفــوات فــألن قــضاؤه ممكــن؛ ألن زمــان : الث

وقـــضاء الـــدخول یتعلـــق بـــه مـــا یتعلـــق ، القـــضاء ال یتعلـــق بـــه مـــا یوجـــب القـــضاء 
فلم یـصح القـضاء ، فـإذا ثبـت أن ال قـضاء علیـه فـال كفـارة علیـه؛ بابتداء الدخول 

لنقص دخل على نسك فإذا لم یأت بالنـسك لـم یلزمـه ًألن الكفارة إنما تجب جبرانا
) ٢(.جبران ما عدم أصله 

بعد ذكر آراء الفقهاء في مدي وجوب القضاء علي من دخل : أي المختار الر
ما ، فإنه یتضح أن الرأي المختار هو أي بغیر إحرام ، وذكر أدلة  كل رمكة

وجوب القضاء علي من دخل مكة بغیر إحرام مذهب إلیه جمهور الفقهاء بعد
ألن في وجوب القضاء مشقة حیث یلزمه المسارعة بقضاء الواجب علیه ، وربما 

خشیة الذهاب إلي مكة لقضاء بعض حاجاتهیؤدي ذلك إلي ابتعاد المسلم عن 
.بحج أو عمرة إن دخل مكة بغیر إحرام وجوب القضاء علیه




ًأن یــصلي ركعتــین تحیـة المــسجد تقربــا إلــي اهللا یــستحب لمــن دخــل المــسجد
ألن اإلنـسان ،ألن معني تحیة المسجد تحیة رب المـسجد، تعالى ال إلى المسجد 

رواه ُویــستدل علــي ذلــك بمــا ، ) ٣(الملــك ال بیتــه إذا دخــل بیــت الملــك إنمــا یحیــي 
إذا دخــل أحــدكم : قــالأن رســول اهللا : عــن أبــي قتــادة الــسلميالبخــاري ومــسلم 

)٤(.المسجد فلیركع ركعتین قبل أن یجلس 

.٢٤٢ص ٤ي  ج الحاو(١)
.٢٤٢ص ٤الحاوي  ج (٢)
، ٥١ص٤، المجموع ج٣١٣ص ١، حاشیة الدسوقي ج١٩٠ص١بدائع الصنائع ج(٣)

. ٢٧٠ص١الكافي ج
. ٤٩٥ص١، صحیح مسلم ج٩٦ص ١صحیح البخاري ج(٤)



-٢٥٩٨-

مـن المـساجد بـأن مـن دخـل المـسجد الحـرام اختص المسجد الحرام عـن غیـرهو
ــ) ١(بــدأ بــالطواف ألنــه تحیــة الكعبــة  َوطهــر بیتــي للطــائفین ك لقولــه تعــالي وذل ِِ ِ َِّ َ ْ َ ْ ِّ َ َ

ِوالقائمین والركع السجود ُ ُّ ِ َُّّ َ ََ ِ ِ َ ْ.)٢(
حتــى إذا أتینــا البیــت : قــالبــن عبــد اهللاعــن جــابراه البخــاري ومــسلمولمــا رو

)٣(.استلم الركن فرمل ثالثا ومشى أربعا -أي مع النبي -معه 
حتـى قال أقبل رسول اهللا -رضي اهللا عنه –رة عن أبى هریاه مسلموما رو

)٤(. أقبل إلى الحجر، فاستلمه ثم طاف بالبیت
ال ألجل الطواف، بل للمـشاهدة أو الـصالة أو أما المكي إذا دخل المسجد الحرام

)٥(.فتحیة المسجد في حقه صالة ركعتینة علم أو قرآن لقراء
الـــصالة، ویجـــزئ وذهــب الـــبعض إلـــي أن الطـــواف تحیـــة الكعبـــة، وتحیـــة المـــسجد 

)٦(.عنها ركعتا الطواف

، منحة الخالق البن ١٩ص٢، حاشیة ابن عابدین ج٣٩٤ص١حاشیة الطحاوي ج(١)
دار الكتاب : الناشر٣٥٩ص ٢مطبوع مع البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج–ن عابدی

، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ٧٠ص٢الثانیة ، مواھب الجلیل ج: اإلسالمي الطبعة
٢ط دار الفكر ، التاج واإلكلیل ج٣١٥ص١للعالمة شمس الدین محمد عرفة الدسوقي ج

، نیل ٤ص٤، اإلنصاف ج١٠٤ایة الزین ص ،  نھ١٠٧،إعالم الساجد ص ٣٧٥ص
.٢٣٨ص١، سبل السالم ج٨٥ص٣األوطار ج

.من سورة الحج ) ٢٦( من اآلیة (٢)
.٨٨٦ص ٢، صحیح مسلم ج١٥٠ص ٣صحیح البخاري ج(٣)
.١٤٠٥ص ٣صحیح مسلم ج(٤)
. ٣١٥ص ١حاشیة الدسوقي ج(٥)
.٥٧٠ص ١شرح منتهى اإلرادات ج(٦)



-٢٥٩٩-

ثانياملبحث ال
بالطهارةتعلقةاألحكام امل

وسـید المیـاه وأشـرفها انفرت مكـة بوجـود مـاء زمـزم بهـا ، وهـي عـین مباركـة ،
ًلها قدرا ، وأحبها إلي النفوس وأغالها ثمنا ، وأنفسها عند النـاس ، وهـو هزمـة وأج ً

دون غیرهــا زمــزم لــذا اختلــف الفقهــاء فــي مــاء )١(جبریــل ، وســقیا اهللا إســماعیل 
-:لذا ینقسم هذا المبحث إلي فرعین في ازالة النجاسة بها أو رفع الحدث بها ، 

زالة النجاسة إاستعمال ماء زمزم في :الفرع األول 
استعمال ماء زمزم في رفع الحدث : الفرع الثاني 




)٢(.مستقذر یمنع من صحة الصالة حیث ال مرخص: یراد بالنجاسة
اتفــق الفقهـاء علــي اســتعمال المــاء فــي ازالــة النجاســة ، وأن : تحریــر محــل النــزاع

)٣(.سها مطهرة لغیرهایاه طاهرة في نفالم
اختلف الفقهاء في إزالة النجاسة بماء زمزم وذلك علي ثالثة آراء : محل النزاع


) ٤(-في رأى –،والحنابلة -علي المذهب-ة ، والمالكیة وهذا مذهب الحنفی
-:واستدلوا علي ذلك بالمعقول ، ومنه 

ًاحتراما وتعظیما لماء زمزم من النجاسة -١ ً)٥(.

زاد المعاد في هدي خیر العباد لإلمام محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (١)
السابعة والعشرون : مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت الطبعة-مؤسسة الرسالة، بیروت : الناشر٣٥٩ص ٤ج
م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥، 

.١١٦ص١مغني المحتاج ج(٢)
.٩ص ١، المغني ج١١٦ص١، مغني المحتاج ج٣٠ص ١بدایة المجتهد ج،٣٦ص١الهدایة ج(٣)
حاشیة الطحاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح لإلمام أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحاوي الحنفي (٤)
م ، حاشیة ابن ١٩٩٧-هـ ١٤١٨الطبعة األولى : لبنان الطبعة-دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر٢١ص١ج

ط دار الغرب اإلسالمي  ، حاشیة العدوي على ٤٤٩ص ٢، الذخیرة لإلمام القرافي ج١٨٠ص ١عابدین ج
: الناشر١٥٩ص ١علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي ج، شرح كفایة الطالب الرباني لإلمام أبو الحسن

١رح منتهى االرادات ج، ش٤٧ص١م ، مواهب الجلیل ج١٩٩٤-هـ ١٤١٤: بیروت تاریخ النشر-دار الفكر 
.ط دار الفكر٢٨ص ١، كشاف القناع عن متن اإلقناع للعالمة منصور بن یونس البهوتي ج١٦ص
١٦ص١، شرح منتهى اإلرادات ج٤٧ص ١، مواهب الجلیل ج٤٤٩ص٢الذخیرة ج(٥)

، منار السبیل في شرح الدلیل ٣٢ص ١، مطالب أولى النهى ج٢٨ص ١، كشاف القناع ج



-٢٦٠٠-

)١(.ما قیل بأن بعض الناس استنجي بماء زمزم فحصل له باسور-٢


)٢(.-في وجه –وهذا مذهب بعض المالكیة ، والشافعیة 
ُویمكن أن یستدل لهم قال عن ماء زمزم  النبي بما رواه مسلم أن:ُ

) ٣(. إنها مباركة، إنها طعام طعم
وصف مـاء زمـزم بأنهـا طعـام طعـم ، وال یجـوز إزالـة النبي أن : وجه الداللة

.النجاسة بالطعام ، فلم یجز إزالة النجاسة بماء زمزم 


–
والمعقول باألثرواستدلوا علي ذلك 

قـال فأتیـت زمـزم فغـسلت -رضـي اهللا عنـه -أن أبـا ذراه مسلم ا روفم: األثرأما
)٥(.عني الدماء وشربت من مائها

: المكتب اإلسالمي الطبعة: الناشر٩ص١مام ابن ضویان، إبراهیم بن محمد بن سالم جلإل
.م ١٩٨٩-هـ١٤٠٩السابعة 

.٢٠ص١، اإلقناع ج٤٧ص١، مواهب الجلیل ج٢١ص١حاشیة الطحاوي ج(١)
، الغرر ١٦٧ص١، الحاوي ج١٢٠ص٢، المجموع ج٤٧ص١مواهب الجلیل ج(٢)

المحتاج في شرح المنهاج لإلمام أحمد بن محمد بن علي بن ، تحفة١٢٧ص ١البهیة ج
المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد : الناشر٧٦ص١حجر الهیتمي ج

.م ١٩٨٣-هـ ١٣٥٧: عام النشر
.١٩١٩ص ٤صحیح مسلم ج(٣)
اب الفروع مطبوع مع كت-تصحیح الفروع لإلمام عالء الدین علي بن سلیمان المرداوي(٤)
مـ ، اإلنصاف ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤األولى : مؤسسة الرسالة الطبعة: الناشر٦٢ص١ج-
.٢٧ص ١ج

.١٩١٩ص ٤صحیح مسلم ج (٥)



-٢٦٠١-

)١(.نه ماء نبع من األرض فیدخل في الماء الطهورفإ: وأما المعقول
بعـــد ذكـــر آراء الفقهـــاء فـــي حكـــم اســـتعمال مـــاء زمـــزم فـــي إزالـــة :الـــرأي المختـــار 
الــرأي الثالــث القائـــل لـــرأي المختــار هــو ، فإنــه یتــضح أن اأدلــتهمالنجاســة، وذكــر 

وذلـك ألنـه لـم یقــل أحـد بعـدم جــواز ،النجاســةإزالـةمـاء زمــزم فـي اسـتعمالبجـواز 
، ) ٢(مـع كونهمـا مـن أنهـار الجنــة النجاسـة إزالــة فـي اسـتعمال مـاء النیـل والفـرات 

: رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلمقــال: عــن أبــي هریــرة، قــالففــي صــحیح مــسلم 
.،وهذا فضل عظیم )٣(الفرات والنیل كل من أنهار الجنةجیحان، وسیحان و




اختلـــف الفقهـــاء فـــي اســـتعمال مـــاء زمـــزم فـــي رفـــع الحـــدث مـــن وضـــوء أو غـــسل 
لطاهر األعضاء وذلك علي رأیین 

ذهب إلي جواز رفع الحدث من وضوء وغسل بماء زمزم :الرأي األول 
–وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، واإلمام أحمد 

)٤(.-في روایة 
واستدلوا علي ذلك بالكتاب والسنة والمعقول 

ًفلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبافقوله تعالي :أما الكتاب ََِّ ً ُِ َ ًُ ََّ َ ََ َِ ْ َ.)٥ (

. ١٦ص١المغني ج(١)
. ١٣٦إعالم الساجد ص (٢)
.٢١٨٣ص ٤صحیح مسلم ج(٣)
أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر البنایة شرح الهدایة لإلمام أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن(٤)

م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األولى، : بیروت، لبنان الطبعة-دار الكتب العلمیة : الناشر٣٦٦ص ١الدین العینى ج
، حلیة العلماء في معرفة ٢٤٥، الذخیرة ١٨٠ص ١، حاشیة ابن عابدین ج٢١ص ١، حاشیة الطحاوي ج

ّالحسین بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقي، الملقب فخر مذاهب الفقهاء لإلمام محمد بن أحمد بن
: عمان الطبعة/ بیروت -دار األرقم / مؤسسة الرسالة : الناشر٦٧ص ١اإلسالم، المستظهري الشافعي ج

م ، البیان في مذهب اإلمام الشافعي لإلمام أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني ١٩٨٠األولى، 
١م ، المجموع ج٢٠٠٠-هـ١٤٢١األولى، : جدة الطبعة-دار المنهاج : الناشر١٥ص ١ي الشافعي جالیمن
، مغنى ٢٨ص ١، الغرر البهیة ج٧٦ص ١، تحفة المحتاج ج ١٠ص ١، روضة الطالبین ج٩١ص 

١، المبدع ج٦١ص ١، الفروع ج١١ص ١، الشرح الكبیر ج١٦ص ١، المغنى ج١٢٠ص ١المحتاج ج
الحنبليالمقدسي الكرمي، دلیل الطالب لنیل المطالب لإلمام مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أحمد ٢٤ص 

م ، شرح منتهى ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥األولى، : دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض الطبعة: الناشر٤ص ١ج
.١٦ص ١اإلرادات ج

.من سورة النساء ) ٤٣(من اآلیة(٥)



-٢٦٠٢-

ح التــیمم عنــد فقــد المــاء ، ممــا یــدل علــي أن أن اهللا عــز وجــل أبــا: وجــه الداللــة
، فدل علي جواز الوضـوء ) ١(األصل أن یكون الوضوء بالماء ، وماء زمزم ماء 

.به 
دعـــا أن النبـــي -رضـــي اهللا عنـــه–عـــن علـــي اه أحمـــدفمـــا رو:وأمـــا الـــسنة

)٢(.بسجل من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ
مــن مــاء زمــزم دلیــل علــي جــواز الوضــوء بــه أن وضــوء النبــي : وجــه الداللــة

.ًألنه لو لم یكن جائزا لما فعله النبي 
-:وأما المعقول فمنه

هـذا مـن إلـي وقتنـا أن المسلمین یتوضؤون من مـاء زمـزم مـن لـدن النبـي -١
)٣(.غیر إنكار

)٤(.أنه ماء طهور فأشبه سائر المیاه -٢
ًأن شــرفه وكونــه مباركــا ال یوجــب الكراهــة الســتعماله كالمــاء الــذي وضــع فیــه -٣

)٥(.كفه أو اغتسل منه النبي 
ذهب إلي عدم جواز رفع الحدث من وضوء وغسل بماء زمزم :رأي الثاني ال

)٦(.-في رأي –، والحنابلة -في روایة –وهذا مذهب اإلمام أحمد 
واستدلوا علي ذلك باألثر والمعقول 

–رضـي اهللا عنـه –عن العباس بن عبد المطلب اه عبد الرزاقفما رو:أما األثر
) لمغتسل ، ولكـن هـي لـشارب أحـسبه اللهم إني ال أحلها ( أنه قال في ماء زمزم 

.)٧(
: نوقش ذلك بأمور : المناقشة

.١٦ص١البیان ج(١)
.ط مؤسسة قرطبة ٩ص ٢مسند اإلمام أحمد بن حنبل ج(٢)
.٩١ص ١، المجموع ج١٦ص ١البیان ج (٣)
.١٦ص ١المغنى ج(٤)
.٢٤ص ١، المبدع ج١١ص ١، الشرح الكبیر ج١٦ص ١المغنى ج(٥)
الحنابلة في حمل اإلمام أحمد عدم الجواز في هذه الروایة علي الكراهة ، بینما حملها(٦)

، ١١ص ١، الشرح الكبیر ج١٦ص ١راجع في ذلك المغنى ج( هذا الرأي علي التحریم 
.) ٦٢ص١، الفروع ج٢٤ص ١المبدع ج

.١١٤ص ٥مصنف عبد الرزاق ج(٧)



-٢٦٠٣-

ُ، بــل حكــي عــن أبیــه عبــد -رضــي اهللا عنــه –أنــه لــم یــصح ذلــك عــن العبــاس-أ
فطفــق هــو وابنــه الحــارث ینزعــان ًأنــه لمــا أنــبط زمــزم بنــى علیهــا حوضــاالمطلــب 

یكـسره أنـاس مـن حـسدة قـریش باللیـل فیمآلن ذلـك الحـوض فیـشربان منـه الحـاج، ف
ویــصلحه عبــد المطلــب حــین یــصبح، فلمــا أكثــروا إفــساده دعــا عبــد المطلــب ربــه، 

قــل اللهــم إنــي ال أحلهــا لمغتــسل، ولكــن هــي لــشارب حــل : فــأري فــي المنــام فقــال
وبـل، ثـم كفیـتهم، قـال عبـد المطلـب حـین أجفلـت قـریش فـي المـسجد فنـادى بالــذي 

یفـسد حوضـه ذلـك علیـه أحـد إال رمـي بـداء فـي جـسده، أري، ثم انصرف فلم یكن 
)١(.حتى تركوا له حوضه وسقایته

–رضي اهللا عنه –أنه ورد في بعض الروایات أن العباس بن عبد المطلب -ب
)٢(.)ومتوضئ حل وبل ( قال 
فلـــم یجـــز تـــرك -رضـــي اهللا عنـــه –علـــي فـــرض صـــحة  ذلـــك عـــن العبـــاس-ج 

.النصوص به 
ه نهــى عــن ذلــك فــي وقــت قــل المــاء فیهــا وكثــر مــن یطلــب الــشرب ُیحتمــل أنــ-د

)٣(.منها 
: وأما المعقول فمنه 

ًأنه یزیل به مانعا من الصالة فأشبه إزالة النجاسة به -١ ُ)٤(

١١٣ص ٥مصنف عبد الرزاق ج،٢٤ص ١، المبدع ج٩١ص ١جموع جالم(١)
.١١٤ص ٥مصنف عبد الرزاق ج(٢)
١، كشاف القناع ج١٦ص ١، البیان ج٢٤ص ١، المبدع ج٩١ص ١المجموع ج(٣)

.٢٨ص 
.١١ص ١، الشرح الكبیر ج١٦ص ١المغنى ج(٤)



-٢٦٠٤-

)  ٢(إنها مباركة، إنها طعام طعم حیث قال عنه النبي)١(ُكونه یقتات به-٢
بعد ذكر آراء الفقهاء في حكم استعمال ماء زمزم فـي رفـع الحـدث : الرأي المختار

هــو مــا ذهــب إلیــه أصــحاب الــرأي فإنــه یتــضح أن الــرأي المختــار أدلــتهم، وذكــر 
وذلـك األول القائل بجواز استعمال ماء زمزم في رفع الحدث من وضوء أو غـسل

حیــث اســتدلوا بالكتــاب والــسنة والمعقــول ، ، لقــوة أدلــتهم وســالمتها مــن المناقــشة 
بخالف أدلة الرأي الثاني فلم تسلم من المناقشة 

.٢٨ص ١كشاف القناع ج(١)
.١٩١٩ص ٤صحیح مسلم ج(٢)
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املبحث الثالث
يف احلرم املكيبالصالةتعلقةاألحكام امل

:ویشتمل هذا المبحث علي ثالثة فروع 
علي ظهرها الصالة في جوف الكعبة ، أو : الفرع األول 
الصالة في األوقات المكروه فیها الصالة : الفرع الثاني 
النظر أثناء الصالة : الفرع الثالث 




، اختلــف الفقهــاء فــي مــدى جــواز الــصالة فــي جــوف الكعبــة أو علــي ظهرهــا 
ـــي االحتمـــال المتطـــرق لمـــن ا ســـتقبل أحـــد حیطانهـــا مـــن وســـبب الخـــالف راجـــع إل

، )١(ًالداخل هل یسمى مستقبال للبیت كما یسمى من استقبله من خارج البیـت ؟ 
:على ثالثة آراء وقد اختلفوا في ذلك

الفـرائض ، أي ًتجوز الصالة في جـوف الكعبـة وعلـي ظهرهـا مطلقـا :الرأي األول
.والنوافل

وبـه قـال ) ٤(-فـي روایـة –مـد واإلمـام أح) ٣(والشافعیة ) ٢(وهذا مذهب الحنفیة 
.)٦(، وابن حزم ) ٥(الثوري 

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول 
ِوطهر بیتي للطائفین والقائمین والركع السجودفقوله تعالى :أما الكتاب ُ َُّ ِ َُّّ َ َ ََ َِ ِ ِِ ِ َِ ْ ََّ َ ْ ِّْ)٧ (

وقـائم وراكـع وسـاجد ، أن اهللا تعالي أمر بتطهیر البیت لكل طـائف: وجه الداللة 
وهذا أمر عام فیشمل خارج البیت وداخله وفوقه 

١٢٠ص١بدایة المجتهد ج(١)
١٢١ص ١، البدائع ج٢٠٦ص ٢حاشیة ابن عابدین ج(٢)
٢٠٦ص ٢، الحاوي ج١٩٤ص ٣المجموع ج(٣)
إلى الجواز مع الكراهیة ، –في روایة -، وذهب اإلمام أحمد ٤٩٦ص ١اإلنصاف ج(٤)

ص ١المبدع ج(الجواز إن جهل النهى ألنه معذور راجع في ذلك -في روایة -وعنه 
٣٥١. (
.١٩٤ص ٣المجموع ج(٥)
.٢٩٨ص ٢المحلى ج(٦)
. من سورة الحج ) ٢٦(من اآلیة (٧)
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ُنــوقش ذلــك بــأن المــراد بــذلك خــارج البیــت ألن الطــواف ال یكــون فــي : المناقــشة
)١(البیت

وتخــصیص بعــضها بــالحكم ال یــدل ، ُأجیــب عــن ذلــك بــأن اآلیــة عامــة : الجــواب
الحكـم علـى االقتـران فـي ألن االقتران في اللفظ ال یـدل،على تخصیص جمیعها

)٢(.
رضــي اهللا -بــن عمــر عــن عبــد اهللا واه البخــاريمــا ر-١-:أمــا الــسنة فمنهــا

أنه كان إذا دخل الكعبـة، مـشى قبـل الوجـه حـین یـدخل، ویجعـل البـاب -عنهما 
ةمـن ثالثـًاوبین الجدار الـذي قبـل وجهـه قریبـقبل الظهر، یمشي حتى یكون بینه

صــلى فیــه، أن رســول اهللا : المكــان الــذي أخبــره بــاللأذرع، فیــصلي، یتــوخى
) ٣(ولیس على أحد بأس أن یصلي في أي نواحي البیت شاء 

ُیمكـــن أن یـــستدل بهـــذا الحـــدیث بـــ: وجــه الداللـــة  بالـــصالة فـــي النبـــيأن فعـــلُ
الــصالة فــي الموضــع –رضــي اهللا عنهمــا –الكعبــة ، وتــوخي عبــد اهللا بــن عمــر 

ًلــو لــم یكــن جــائزا لمــا فعلــه دلیــل علــي جــواز ذلــك ألنــه الـذي صــلي فیــه النبــي 
هذا المكان للصالة فیه  -رضي اهللا عنهما–،ولما توخي عبد اهللا بن عمرالنبي

-قلت لعمـر بـن الخطـاب : لرحمن بن صفوان قالعن عبد ااه البیهقي ما رو-٢
صــلى :  حــین دخــل الكعبــة؟ قــالكیــف صــنع رســول اهللا -رضــي اهللا عنــه 

)٤(.ركعتین 
ُیمكـــن أن یـــستدل بهـــذا الحـــدیث بـــ: وجــه الداللـــة  بالـــصالة فـــي النبـــيأن فعـــلُ

ألن النبــي ًلـو لـم یكـن جــائزا لمـا فعلـه النبـيالكعبـة دلیـل علـي جـواز ذلــك ألنـه 
ًال یفعل إال ما كان جائزا 

ٕأن الواجب استقبال جزء من الكعبة غیر عـین ، وانمـا -١-:وأما المعقول فمنه 
ه إلیـه ، ومتـى صـارت قبلـة یتعین الجزء قبلة له بمجرد الشروع في الصالة والتوجـ
فأما األجزاء التي لـم یتوجـه ًفاستدبارها في الصالة من غیر ضرورة یكون مفسدا،

ًإلیها لم تصر قبلة في حقه ، فاستدبارها ال یكون مفسدا  ُ)٥(

.٢٠٦ص٢الحاوي ج(١)
.٢٠٦ص٢الحاوي ج(٢)
.١٥٠ص ٢صحیح البخاري ج(٣)
.٤٦٤ص ٢السنن الكبرى ج(٤)
.١٢١ص١البدائع ج(٥)
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)١(ًأنه مستقبل بجمیع بدنه شیئا من البیت فوجب أن تصح صالته -٢
هي أفضل المـساجد وأوالهـا بـصالة أن باطن الكعبة أطیب األرض وأفضلها ف-٣

)٢(.الفرض والنافلة 
تجوز صالة النوافل دون الفرائض :الرأي الثاني

) ٤(.والحنابلة ، ) ٣(وهذا مذهب المالكیة 
واستدلوا على جواز صالة النوافل بالسنة والمعقول 

-رضـي اهللا عنهمـا –عن عبد اهللا بن عمر واه البخاري ومسلمفما ر:أما السنة
البیــت هــو وأســامة بــن زیــد، وبــالل، وعثمــان بــن طلحــة دخــل رســول اهللا : قــال

هـل صـلى فیـه : فـسألتهًفأغلقوا علیهم، فلما فتحوا كنـت أول مـن ولـج فلقیـت بـالال
) ٥(نعم بین العمودین الیمانیین: ؟ قالرسول اهللا 

ُیمكن أن یستدل بهذا الحدیث على جواز صالة النوافل فـي الكعبـة : وجه الداللة
ًیدل على الجواز إذ لو لم یكن هذا الفعل جائزا لما فعله النبـي بأن فعل النبي 

التها النافلـــة مبنیـــة علـــى التخفیـــف والمـــسامحة ، بـــدلیل صـــفـــألن: وأمـــا المعقـــول
ٕقاعدا ، والى غیر القبلة في السفر على الراحلة  ً)٦(

واستدل أصحاب هذا الرأي على عدم جـواز صـالة الفـرائض فـي الكعبـة أو علـى 
-:ظهرها بالمعقول ومنه

أن المــصلي فــي الكعبــة یــستدبر منهــا مــا یــصلح أن یكــون قبلــة مــع القــدرة ، -١
.وذلك یبطل الفرض

) ١(ًلیا ، وقد ُأمر بالصالة إلیها أن المصلي علیها لیس مص-٢

.٢٠٦ص  ٢الحاوي ج (١)
.٤٠٠ص ٢المحلي ج(٢)
ركعتي الفجر منع المالكیة على المشهور صالة الفرائض والسنن كالعیدین والوتر و(٣)

مواهب ( وركعتي الطواف الواجب في الكعبة ، وأجاز أشهب صالة السنن راجع في ذلك 
.) ٥١٠ص ١الجلیل ج

١، شرح منتهى اإلرادات ج٥٥ص ٢، المغنى ج٧٩، الهدایة ٣٥١ص ١المبدع ج(٤)
.١٦٦ص 
.٩٦٧ص٢، صحیح مسلم  ج١٤٩ص ٢صحیح البخاري ج(٥)
.٥٥ص ٢المغنى ج(٦)
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ًأن المصلي في جوف الكعبة إن كان مستقبال جهة كان مستدبرا جهـة أخـرى -٣ ً
) ٢(، والصالة مع استدبار القبلة ال تجوز فكان االحتیاط في المكتوبات 

.ًذهب إلى عدم جواز الصالة مطلقا في الكعبة :الرأي الثالث 
-وبــه قــال عبــد اهللا بــن عمــر،)٤(، والظاهریــة) ٣(وهــذا مــذهب ابــن جریــر الطبــري 

) ٦(-رضي اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عباسُ،وحكي)٥(-رضي اهللا عنهما
واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول 

ُوحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فقوله تعالى : أما الكتاب َ ْ ْْ َ ُ َُ ُ َُ َ َُّ َ ُُ ْ َ ْ)٧(
تعالى أمر باستقبال الكعبة في الصالة ، والمـصلي فیهـا أو أن اهللا: وجه الداللة

)٩(، فلم یقدر على التوجه إلیها ) ٨(ُعلیها غیر مستقبل لجهتها 
نوقش ذلك بأن المراد به نحو البیت ، ومن صلى في البیت فقد توجه : المناقشة

)١٠(نحو البیت ، ألن حائط البیت من البیت  
رضـــي اهللا –عـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر واه الترمـــذيمـــا ر-١: أمـــا الـــسنة فمنهـــا

المزبلـة، والمجـزرة، : نهى أن یصلى في سبعة مـواطنأن رسول اهللا –عنهما 
ظهـر بیـت اهللا عـز والمقبرة، وقارعة الطریق، وفي الحمام، ومعاطن اإلبـل، وفـوق 

) ١١(وجل 

.٣٥١ص ١المبدع ج(١)
.١٦٦ص ١، شرح منتهى اإلرادات ج١٢١ص ١البدائع ج(٢)
.٢٠٦ص ٢، الحاوي ج١٩٤ص ٣المجموع ج(٣)
.٤٠١ص٢المحلى  ج(٤)
.٢٠٦ص ٢الكبیر جالحاوي(٥)
.١٩٥ص ٣المجموع ج(٦)
.من سورة البقرة ) ١٤٤(من اآلیة (٧)

.٥٥ص ٢، المغنى ج٣٥١ص ١المبدع ج(٨) 
.٢٠٦ص٢الحاوي ج(٩)

.٢٠٧ص٢الحاوي ج(١٠)
ْسنن الترمذي لإلمام محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو (١١) َ

.م ١٩٩٨: بیروت سنة النشر–دار الغرب اإلسالمي : الناشر٤٥١ص ١عیسى ج
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والتــي مــن بینهــا ظهــر –أن النهــي عــن الــصالة فــي هــذه المــوطن :وجــه الداللــة
یدل علي عدم الجواز ، فـدل ذلـك علـي عـدم جـواز الـصالة فـوق الكعبـة –الكعبة 

.، ویلحق بها جوف الكعبة 
نوقش ذلـك بـأن هـذا الحـدیث جـاء مـن طریـق زیـد بـن جبیـرة وهـو ال -:المناقشة

) ١(ء ، ومن طریق عبد اهللا بن صالح كاتب اللیث وهو ضعیف شي
إن : قـــال–رضـــي اهللا عنهمـــا –عـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــاس واه البخـــاريمـــا ر-٢

آللهـــة، فـــأمر بهـــا فأخرجـــت، لمـــا قـــدم أبـــى أن یـــدخل البیـــت وفیـــه ارســـول اهللا 
ـــال رســـول اهللا  ـــدیهما األزالم، فق ـــراهیم، واســـماعیل فـــي أی « ٕفـــأخرجوا صـــورة إب

كبـر فـي فدخل البیـت، ف. »قاتلهم اهللا، أما واهللا لقد علموا أنهما لم یستقسما بها قط
)٢(نواحیه، ولم یصل فیه 

أن رســول اهللا -رضــي اهللا عنهمــا -أســامة بــن زیــدعــن واه ابــن حبــانمــا ر-٣
لما ف، ولم یصل فیه شیئا حتى خرج ، دعا في نواحیه كلها ، لما دخل البیت 

)٣(» هذه القبلة«: خرج صلى ركعتین وقال
ــة مــن الحــدیثین ُیمكــن أن یــستدل بهــذین الحــدیثین : وجــه الدالل أن عــدم صــالة ُ

ًجائزا لفعله النبي ألنه لو كان ، داخل الكعبة یدل علي عدم جواز ذلك النبي 
.، ولبیان الجوازخاصة أمام أصحابه لیتعلموا ذلك 

یحتمل أن یكـون أراد بـه هـذه القبلـة التـي -١: منهاُنوقش ذلك بأمور:المناقشة 
)٤(أتمون به یصلي إلیها إمامكم الذي ت

ــم یــصل فــي األولــى -٢ الــذي دل علیهــا هــذا -أن دخــول الكعبــة كــان مــرتین فل
–الــذي دل علیهـــا حــدیث عبـــد اهللا بــن عمـــر –، وصـــلي فــي الثانیـــة -الحــدیث 

)٦(، واألخذ بالزیادة أولي  ) ٥(-رضي اهللا عنهما 

.٤٠١ص٢المحلي ج(١)
.١٥٠ص٢صحیح البخاري ج(٢)
ص ٧صحیح ابن حبان للحافظ اإلمام العالمة أبى حاتم محمد بن حبان البسستى ج(٣)

١م ، شرح معاني اآلثار ج١٩٩٣–هـ ١٤١٤ط مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الثانیة ٤٨٢
.٣٨٩ص 
.٣٨٩ص١شرح معانى األثار ج (٤)
.١٦٥ص ٢، نیل األوطار ج١٦٦ص ١شرح منتهى اإلرادات ج(٥)
.٢٠٧ص ٢الحاوي ج(٦)
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أخـــري إذا كانـــت هـــذه الروایـــات نفـــت الـــصالة فـــي الكعبـــة فقـــد أثبـــت روایـــات-٣
)١(الصالة في الكعبة فیقدم المثبت علي المنفي  

أن رواة الــصالة فــي الكعبــة أكثــر ، والكثــرة مــن بــاب التــرجیح فــي الروایــة فقــد -٤
روي الصالة في الكعبة عن بالل جماعة كثیرة منهم أسامة ، وعمر بـن الخطـاب 

)٢(-ًرضي اهللا عنهم جمیعا –، وجابر ، وعثمان بن طلحة 
وقـــد رویـــت عـــن المنـــع ،الـــصالة فیهـــا دلیـــل علـــى ي تـــرك النبـــي لـــیس فـــ-٥

)٣(ترة أنه صلى فیهاآثار متوارسول اهللا 
صـالته فألنه حول ظهره لشيء من الكعبـة فوجـب أن ال تـصح :وأما المعقول

)٤(
بعد ذكر آراء الفقهاء فـي حكـم الـصالة فـي جـوف الكعبـة أو علـي :الرأي المختار

مــا ذهــب إلیــه : یتــضح أن الــرأي المختــار هــوأدلــتهم ومناقــشتهاظهرهــا ، وبیــان 
ئل بجـواز الـصالة فـي جـوف الكعبـة وعلـي ظهرهـا وذلـك أصحاب الرأي األول القا

دلیـــل علـــي الجـــواز ، كمـــا أن ، وفعلـــه لـــورود هـــذا الفعـــل عـــن رســـول اهللا 
تخصیص هذا الجواز بالنوافل دون الفرائض تخصیص بال مخصص 

الصالة داخل الكعبة أو على ظهرها غیر متـصور فـي الوقـت مع مالحظة أن
َتفـــتح فـــي العـــام إال مـــرتین للغـــًالحـــالي وذلـــك نظـــرا ألن الكعبـــة ال ل عـــن طریـــق سُ

والثانیة فـي شـهر المحـرم ، فلیـست ، شهر شعبان مرة في، سدنتها وهم آل شیبة 
القــــائمین علــــي شــــئون كمــــا أن ، للمــــسلمین یــــصلون فیهــــا ًدائمــــا الكعبــــة مفتوحــــة 

ُالــصعود علــى ظهرهــا ، لكــن المتــصور هــو الــصالة فــي المــسجد الحــرام یمنعــون
عـــنوأبـــو داود والترمـــذي ،واه أحمـــدماعیل، والحجـــر مـــن الكعبـــة لمـــا رحجـــر إســـ

كنت أحب أن أدخل البیت فأصلي فیـه ، : أنها قالت-اهللا عنها رضى-عائشة 
صلي فـي الحجـر إذا : " بیدي، فأدخلني في الحجر، فقال ليفأخذ رسول اهللا 

، ولكـن قومـك استقـصروا حـین بنـوا أردت دخول البیت، فإنما هو قطعة من البیـت

.١٦٥ص ٢نیل األوطار ج(١)
.٩١إعالم الساجد  ص(٢)
.٣٨٩ص١ثار ج آلشرح معانى ا(٣)
.٢٠٦ص ٢الحاوي الكبیر ج(٤)
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أثناء صالة الفرائض فيالحجرُیغلق، ومع ذلك ) ١(الكعبة، فأخرجوه من البیت
ُ، ولكــن یتــصور صــالة الفــرض فیــه منفــردا حیــث یــسمح بالــصالة فــي الحجــر بعــد  ً
انتهــاء اإلمــام مــن الــصالة ، فربمــا دخــل فیــه بعــض المــسلمین بعــد انتهــاء صــالة 

بعــــد انتهــــاء صــــالة المــــسجد الحــــرام الفــــرض حــــال دخولــــه الجماعــــة لیــــصلي فیــــه
.الجماعة






اختلــف الفقهــاء فــي جــواز الــصالة فــي األوقــات المكــروه فیهــا الــصالة فــي المــسجد 
:.الحرام وذلك علي رأیین 

یهـــا الـــصالة فـــي المـــسجد تجـــوز الـــصالة فـــي األوقـــات التـــي یكـــره ف:الـــرأي األول 
الحرام 

، سنن أبى داود لإلمام الحافظ أبى داود سلیمان بن األشعت ١٦٣ص ٤١مسند أحمد ج(١)
هذا (وقال ٢١٧ص ٢، سنن الترمذي جط دار الفكر٢١٤ص ٢السجستانى األزدى ج
) .حدیث حسن صحیح 
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)١(وهذا مذهب الشافعیة  ، والظاهریة 
واستدلوا علي ذلك بالسنة واألثر والمعقول 

-:أما السنة فمنها
عـن جبیـر اه الشافعي وأحمد والترمذي وابن حبان والـدارقطني والـدارميما رو-١

یـا بنــي عبـد منــاف، مـن ولــي «: قـالبـن مطعـم رضــي اهللا عنـه أن رســول اهللا 
مــنكم مــن أمــر النــاس شــیئا فــال یمــنعن أحــدا طــاف بهــذا البیــت وصــلى أي ســاعة 

)٢(»شاء من لیل أو نهار
ــة ُیمكــن أن یــستدل بهــذا الحــدیث علــي جــواز الــصالة فــي األوقــا: وجــه الدالل ت ُ

عــن منــع الطــواف نهــي النبــي المكــروه فیهــا الــصالة فــي المــسجد الحــرام بــأن 
علـي جـواز الـصالة فـي یدلاف أو الصالة في أي وقت ، والصالة لمن أراد الطو

ة ، واختصاص المسجد الحرام بذلك األوقات التي یكره فیها الصال
ــشة  أمــر بنــي عبــد منــاف أن ال أن النبــي -أ: نــوقش ذلــك بــأمرین : المناق

أن ًیمنعــوا أحــدا مــن الطــواف ، أو الــصالة فــالمراد الطــواف علــي ســبیل مــا ینبغــي

، الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة ٢٧٣ص٢، الحاوي ج١٧٩ص٤المجموع ج(١)
، غایة البیان شرح زبد ابن رسالن لإلمام شمس الدین محمد بن أبي العباس ٢٦٠ص١ج

بیروت ، كفایة األخیار في –فة الناشر دار المعر٧٦أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي ص 
حل غایة اإلختصار لإلمام أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني 

الناشر دار الخیر  بدمشق الطبعة األولى، ١٢٨ص ١الحصني، تقي الدین الشافعي ج
، واختلف الشافعیة في الصالة التي تجوز في هذه ١٩٠ص ٥م ،  المحلى ج١٩٩٤

الوجه الثاني : تجوز ركعتي الطواف دون سائر النوافل : الوجه األول : وقات على وجهین األ
ص ٢، الحاوي ج١٧٩ص ٣المجموع ج(یجوز فعل النوافل كلها، تكتب في الصدر أفضل : 

.) ١٢٨ص ١،  كفایة األخیار ج٢٧٤
ن عثمان بن شافع بن المسند لإلمام الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس ب(٢)

دار الكتب : الناشر١٦٧ص ١عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ج
، سنن الترمذي ٢٩٧ص ٢٧هـ ، مسند أحمد ج١٤٠٠: لبنان عام النشر–العلمیة، بیروت 

، سنن الدارقطنى لإلمام على بن عمر ٤٢١ص ٤،  صحیح ابن حبان ج٢١٢ص ٢ج
ط دار المعرفة ، سنن الدارمي لإلمام أبو محمد عبد اهللا بن عبد ٣٠٣ص ٢الدارقطنى ج

١٢٢٧ص ٢َالرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي ج
-هـ ١٤١٢األولى، : دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الناشر
.م ٢٠٠٠
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یطــاف ، والــصالة علــي مــا ینبغــي أن یــصلي ، فأمــا مــا ســوي ذلــك فــال یمنعــوا ، 
ًال تمنعــوا أحــدا أن یــصلي هــو علــي مــا قــد ُأمــر أن یــصلي علیــه فیكــون قولــه 

فیهـا قبال القبلـة فـي األوقـات التـي أبیحـت الـصالة من الطهارة وستر العورة واست
)١(

)٢(الطواف فیختص بهما ایراد بذلك ركعت-ب
رضــى اهللا –عــن أبــي ذر اه أحمــد والــدارقطني والبیهقــي وابــن خزیمــة رومــا -٢

ـــال ســـمعت رســـول اهللا –عنـــه  ال صـــالة بعـــد العـــصر حتـــى تغـــرب : "یقـــولق
)٣("الشمس، وال بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إال بمكة، إال بمكة 

ُیمكـــن أن یـــستدل بهـــذا الحـــدیث علـــي جـــواز الـــصالة فـــي األوقـــات :وجـــه الداللـــة ُ
عــن الـــصالة بعـــد نهــي النبـــي بـــأن المكــروه فیهـــا الــصالة فـــي المــسجد الحـــرام

العــصر حتــي غــروب الــشمس ، وعــن الــصالة بعــد الفجــر حتــي طلــوع الــشمس ، 
مــن ذلــك مكــة ، وهمــا مــن األوقــات التــي تكــره فیهــا الــصالة ، واســتثني النبــي 

.فدل ذلك علي جواز الصالة في األوقات التي تكره فیها الصالة بمكة
ـــشة ـــوقش ذلـــك بـــأن الحـــدیث ضـــعیف یرویـــه عبـــد اهللا بـــن المؤمـــل وهـــو : المناق ن
)٤(ضعیف 

بـي أن الن-رضـي اهللا عنهمـا –عـن عبـد اهللا بـن عبـاس واه الدارقطنيما ر-٣
یطــوف ًأو یــا بنــي عبــد منــاف ال تمنعــوا أحــدا، یــا بنــي عبــد المطلــب «: قــال

وال صــالة بعــد ، بالبیــت ویــصلي، فإنــه ال صــالة بعــد الــصبح حتــى تطلــع الــشمس 
)٥(»مكة عند هذا البیت یطوفون ویصلونإال ب، العصر حتى تغرب الشمس 

السنة والكتاب لإلمام جمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحیى اللباب في الجمع بین (١) 
-دار القلم : الناشر٤٣١، ٤٣٠ص ١زكریا بن مسعود األنصاري الخزرجي المنبجي ج

.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤الثانیة، : بیروت الطبعة/ لبنان -دمشق / سوریا -الدار الشامیة 
.٩٠ص ٢المغني ج(٢)
ص ٢،  السنن الكبرى ج٣٠٢ص ٢، سنن الدارقطنى ج٣٦٦ص ٣٥مسند أحمد ج(٣)

، صحیح ابن خزیمة لإلمام محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكر السلمى النیسابوري ٦٤٧
.) قال اإلعظمى إسناد ضعیف ( ط المكتب اإلسالمي ببیروت وقال ٢٢٦ص ٤ج

، ١١٥ص ٣ر ج، نیل األوطا٢٦٠ص ١الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة ج(٤) 
.٧٦البیان شرح زید ابن رسالن ص غایة
.٣٠٣ص ٢سنن الدارقطني ج(٥)
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ــة ُیمكــن أن یــستدل بهــذا الحــدیث علــي جــواز الــصالة فــي األوقــات :وجــه الدالل ُ
الحــدیث واضــح الداللــة علــي جــواز المكــروه فیهــا الــصالة فــي المــسجد الحــرام بــأن 

الصالة في األوقات التي تكره فیها الصالة بالمـسجد الحـرام حیـث نهـي النبـي 
ذلك بذكر جواز عن منع الطواف والصالة بالبیت الحرام في أي وقت ، وأكد 

.بمكة وبعد العصر عند البیت الحرامالصالة بعد الصبح
-:وأما األثر فمنه

طاف یـوم «-رضي اهللا عنهما –أن عبد اهللا بن عباس اه عبد الرزاقما رو-١
ًالترویة بعد العصر سبعا، ثم صلى ركعتین حاجا ومعتمرا  ً ً)١(

كـــان ابـــن عمـــر ال یـــرى «: عـــن ســـالم بـــن عبـــد اهللا قـــالاه عبـــد الـــرزاقرومـــا -٢
)٢(»، ویصلي ركعتین حینئذًواف بعد العصر بأسابالط

-:وأما المعقول فمنه
)٣(ما فیه من زیادة فضل الصالة ، فال یكره بحال -١
)٤(حراسة اهللا سبحانه لمكة من أن یختطفها شیطان -٢

ذهب إلي عدم جواز الصالة في المسجد الحـرام فـي األوقـات التـي :الرأي الثاني 
تكره فیها الصالة 

)٥(وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة ، والمالكیة ، والحنابلة 
واستدلوا علي ذلك بالسنة واألثر والمعقول 

-:أما السنة فمنها
ـــة بـــن عـــامر عـــن اه النـــسائيمـــا رو-١ ثـــالث : " قـــال-رضـــي اهللا عنـــه –عقب

ــاســاعات كــان رســول اهللا  حــین : ینهانــا أن نــصلي فــیهن أو نقبــر فــیهن موتان

.٦٢ص٥مصنف عبد الرزاق ج(١)
.٦٢ص٥مصنف عبد الرزاق ج(٢)
.٩٠ص٢المغني ج(٣)
.٢٧٤ص٢الحاوي ج(٤)
، ٤٣٠ص ١،  اللباب في الجمع بین السنة والكتاب ج٥٨ص٢البنایة شرح الهدایة ج(٥)

، إرشاد السالك إلى َأشرف المسالك في ٣٦٣ص ١، البحر الرائق ج٢٩٦ص ١لبدائع جا
١ِفقه اإلمام مالك لإلمام عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، شهاب الدین المالكي ج

الثالثة ،  : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر الطبعة: الناشر٢٣ص 
، واستثنى الحنابلة من الكراهیة ركعتي ٩٠ص٢، المغنى ج١٨٧ص ١جحاشیة الدسوقي 

) ١٨٧ص ١، الشرح الكبیر ج٨٢ص٢المغنى ج( یراجع في ذلك الطواف 
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تطلـــع الـــشمس بازغـــة حتـــى ترتفـــع، وحـــین یقـــوم قـــائم الظهیـــرة حتـــى تمیـــل، وحـــین 
)١("تضیف للغروب حتى تغرب 

نهي عن الصالة في هذه األوقات مـن غیـر فـصل ، أن النبي : وجه الداللة
، فیدخل فیها الصالة في المسجد الحرام ) ٢(فیكون علي العموم واإلطالق 

أن رســول اهللا -رضــي اهللا عنــه –عــن أبــي هریــرة اه البخــاري ومــسلممــا رو-٢
ـــشمس، وعـــن الـــصالة بعـــد « نهـــى عـــن الـــصالة بعـــد العـــصر حتـــى تغـــرب ال

)٣(»الصبح حتى تطلع الشمس
ُیمكن أن یستدل بهذا الحدیث علي عدم جواز الصالة في األوقات : وجه الداللة ُ

نهـــي عــن الـــصالة بعـــد أن النبــي المكــروه فیهـــا الــصالة فـــي المــسجد الحـــرام بـــ
العــصر حتــي غــروب الــشمس ، وبعــد الــصبح حتــي طلــوع الــشمس ، والنهــي هنــا 

.عام فیشمل جمیع األمكنة بما فیها المسجد الحرام
عن الصالة في هذه األوقات قد دخلها نوقش ذلك بأن أحادیث النهي : المناقشة

التخصیص بالفائتة والنوم عنها ، والنافلة التي تقضي ، فیـضعف جانـب عمومهـا 
الــذي أبــاح الــصالة فــي المــسجد ) ٤(ً، فتخــصص أیــضا بحــدیث جبیــر بــن مطعــم 

.الحرام في أي وقت 
-:وأما األثر فمنه

طـاف بعـد -اهللا عنـه رضـي –عمـر أناه عبد الرزاق وابـن أبـي شـیبةروما -١
صالة الصبح بالكعبة فلما فرغ من طوافه نظر فلـم یـر الـشمس فركـب، ولـم یـسبح 

)٥(حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتین على طوافه 
-رضـي اهللا عنـه –أبا سعید الخدري أن اه عبد الرزاق وابن أبي شیبةروما -٢

ًقــدم حاجــا أو معتمــرا فطــاف بعـــد الــصبح فلمــا فــرغ مـــن ســبعه قعــد، فلمــا طلعـــت ً
)٦(الشمس صلى ركعتین

ط مكتبة المطبوعات حلب ٢٧٧ص ١سنن النسائي لإلمام أحمد بن شعیب النسائي ج(١)
.الطبعة الثانیة 

.٢٩٦ص ١البدائع ج(٢) 
.٥٦٦ص ١، صحیح مسلم ج١٢٠ص ١جصحیح البخاري(٣)
.١٧٠ص ١سبل السالم ج(٤)
.١٨٢ص٣، مصنف ابن أبى شیبة ج٦٢ص٥مصنف عبد الرزاق ج(٥)
.١٨٢ص٣، مصنف ابن أبى شیبة ج٦٣ص ٥مصنف عبد الرزاق ج(٦)
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إذا أردت : أنهـا قالـت-رضي اهللا عنها -عائشةعناه ابن أبي شیبةروما -٣
الطــواف بالبیــت بعــد صــالة الفجــر، أو بعــد صــالة العــصر، فطــف، وأخــر الــصالة 

)١(حتى تغیب الشمس، وحتى تطلع، فصل لكل أسبوع ركعتین 
ركعتي الطواف بعـد طلـوع الـشمس أو بعـد العـصر كان أداء أنه لو: وجه الداللة 

ًجــائزا مــن غیــر كراهــة لمــا أخــر الــصحابة ذلــك ، ألن أداء الــصالة بمكــة أفــضل 
)٢(ًخصوصا ركعتا الطواف 

) ٣(ة فاستوت فیه مكة وغیرها كالحیضفألنه معني یمنع الصال:وأما المعقول
ألوقات التي تكره فیهـا بعد ذكر آراء الفقهاء في حكم الصالة في ا:الرأي المختار

: ، فإنه یتبین أن الرأي المختار هـومسجد الحرام ، وبیان أدلة كل رأى بالالصالة 
مـــا ذهـــب إلیـــه أصـــحاب الـــرأي األول القائـــل بجـــواز الـــصالة بالمـــسجد الحـــرام فـــي 

وذلـك ألن أدلـتهم جـاءت خاصـة بالمـسألة محـل ، األوقات التي تكره فیها الـصالة 
ـــره ، النـــزاع ، بخـــالف أدلـــ ة الـــرأي الثـــاني فهـــي عامـــة تـــشمل المـــسجد الحـــرام وغی

.والخاص یقدم علي العام 



إلي أن المصلي ینظر في صالته إلي موضع سجوده والحنابلةذهب الحنفیة 
وفي حالة السجود ، في حالة القیام وفي حالة الركوع إلى رءوس أصابع رجلیه 

إلى حجره؛ ویكون منتهى بصره إلى موضع عودوفي حالة القأنفهأرنبة إلى
دلوا علي ذلك بالسنة ، والمعقول واست؛ )٤(سجوده

أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه-هریرة البیهقي عن أبيفما رواه أما السنة
َالذین هم في صالتهم خاشعونكان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت  َُ َِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ُ َّ

)١("فطأطأ رأسه " )٥(

.١٨٢ص٣مصنف ابن أبى شیبة ج(١)
.٢٩٦ص ١البدائع ج(٢)
.٩٠ص ٢المغنى ج(٣)
،٨٤ص١، تحفة الملوك ج٢١٥ص١، بدائع الصنائع ج١٤١ص١فة الفقهاء جتح(٤)

.٧ص ٢المغنى ج
.من سورة المؤمنون) ٢(من اآلیة (٥)
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)٢(خشوعالألن هذا أقرب إلى التعظیم وفوأما المعقول
اهللا أمـر أن بـواسـتدلوا علـي ذلـك إلـي أنـه یـضعه فـي جهـة قبلتـه :وذهب المالكیة

إذا حنــى رأســه ذهــب بعــض ، كمــا أنــه )٣(بــصرهمنهــاباســتقبال القبلــة بجملتــه و
ٕوهــو أشــرف األعــضاء وان أقــام رأســه وتكلــف ، القیــام المفــروض علیــه فــي الــرأس 

)٤(النظر ببعض بصره إلى األرض فتلك مشقة عظیمة وحرج 
ینظر في حال قیامه إلى موضع سجوده، وفي إلي أن المصلي:وذهب الشافعیة

رضي –عن أنس بن مالك فمروي عن النبي نه ألحال جلوسه إلى حجره
عند : " یا رسول اهللا، أین أضع بصري في الصالة؟ قال: قلت: قال-اهللا عنه 

ستطیع هذا یا رسول اهللا، هذا شدید ال أ: قلت: قال" موضع سجودك یا أنس 
نه أغض لطرفه، وأحرى أنه ال یرى ما یشغله ، وأل)٥(" ففي المكتوبة إذا : " قال

ألن جمع النظر في موضع أقرب إلي الخشوع ، وموضع ، و)٦(عن صالته 
)٧(سجوده أشرف وأسهل 

ینظر في صالته إلي ما ذهب إلیه الحنفیة والحنابلة من أن المصلى :المختار 
وفي ، ة القیام وفي حالة الركوع إلى رءوس أصابع رجلیه موضع سجوده في حال

إلى حجره؛ ویكون منتهى بصره عودأنفه وفي حالة القأرنبة حالة السجود إلى

ورواه حماد بن زید، عن أیوب مرسال، وهذا هو (وقال ٤٠٢ص٢جالكبرىالسنن (١)
.٣٠٢ص١جالصغرى، السنن ) المحفوظ

.٧ص ٢نى جالمغ، ٢١٥ص١بدائع الصنائع ج(٢)
. ٢٧١ص١، منح الجلیل ج١٦٦ص٢الذخیرة ج(٣)
. ٥٤٩ص١مواهب الجلیل ج(٤)
رواه جماعة عن الربیع بن بدر عن : قال الشیخ( ، قال ٤٠٣ص٢جالكبرىالسنن (٥)

.) عنطوانة والربیع بن بدر ضعیف
.١٩١ص٢الحاوي ج(٦)
لفاظ فتح المعین لإلمام أبو بكر ى حل أ، إعانة الطالبین عل٣٩٠ص ١مغنى المحتاج ج(٧)

دار الفكر : الناشر٢١٤ص ١عثمان بن محمد شطا الدمیاطي الشافعي جالمشھور بالبكري
، الھدایة ٧ص٢م ، المغنى ج١٩٩٧-ھـ ١٤١٨األولى، : للطباعة والنشر والتوریع الطبعة

.٢٤٤ص ١، الكافي ج٨٢ص ١ج
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وذلك ألن هذه الكیفیة أدعى إلى الخشوع في الصالة ، وهو إلى موضع سجوده
.أمر مطلوب ، فیفعل ما یؤدي إلیه 

إلـي ذهبـوا –فـي وجـه –الـشافعیة أناألمرومما یتعلق بالمسجد الحرام في هذا 
لترتــب الثــواب علــي مجــرد ) ١(أن المــصلي فــي المــسجد الحــرام ینظــر إلــي الكعبــة 

إلي أن المـصلي فـي المـسجد -آخرفي وجه–، بینما ذهب الشافعیة ) ٢(النظر 
أن عائــشة كانــت ، وذلــك لمــا روي ) ٣(الحــرام كغیــره فینظــر إلــي موضــع ســجوده 

للمــرء المــسلم إذ دخــل الكعبــة حتــى یرفــع بــصره قبــل الــسقف یــدع ذلــك ًتقــول عجبــا
الكعبــة مــا خلــف بــصره موضــع ســجوده ٕإجــالال هللا واعظامــا، دخــل رســول اهللا 

، وبـذلك یكـون مـن خـصائص ) ٥(ألنه ال یـأمن مـا یـشغله، و)٤(حتى خرج منها 
، النظــر إلــي الكعبــة لــشرفها –فــي الوجــه األول –المــسجد الحــرام عنــد الــشافعیة 

.النظر إلیها عبادةوألن

.٢١٤ص ١انة الطالبین ج، إع٣٩٠ص ١مغنى المحتاج ج(١)
.١٠٤إعالم الساجد ص (٢)
.٢١٤ص ١، إعانة الطالبین ج٣٩٠ص ١مغنى المحتاج ج(٣)
١المستدرك على الصحیحین للحافظ أبى عبد هللا محمد المعروف بالحاكم النیسابوري ج(٤)
.م ١٩٩٠-ھـ ١٤١١ط دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة األولى ٦٥٢ص
.١٠٤إعالم الساجد ص (٥)
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املبحث الرابع
بصالة اجلماعة والعيدينملتعلقةاألحكام ا

:ویشتمل هذا المبحث علي ثالثة فروع 
الصالة أمام اإلمام : الفرع األول 

المرور بین یدي المصلي : اني الفرع الث
صالة العید في المسجد الحرام : الفرع الثالث 




ال یجوز تقدم المأموم علي أنه –فیما اطلعت علیه –ال خالف بین الفقهاء 
ُ، ویستدل علي ذلك بالسنة والمعقول )١(علي اإلمام 

رضي -عن عائشة أم المؤمنینخاري ومسلم البرواهما -١-:اأما السنة فمنه
في بیته وهو شاك، فصلى جالسا صلى رسول اهللا : أنها قالت-اهللا عنها

ما جعل إن«: وصلى وراءه قوم قیاما، فأشار إلیهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال
ٕاإلمام لیؤتم به، فإذا ركع، فاركعوا واذا رفع، فارفعوا، واذا صلى جالسا فصلوا  ٕ

)٢(»جلوسا
بل ،ًاالتباع، والمتقدم على إمامه ال یكون تابعایعنى االئتمام أن : وجه الداللة
.)٣(ًیكون متبوعا

-رضي اهللا عنهما -بن عباسعبد اهللا عن البخاري ومسلم رواهما -١
من اللیل، فلما كان في عند خالتي میمونة لیلة فقام النبي بت: قال

خفیفا وقام ًفتوضأ من شن معلق وضوءا«بعض اللیل قام النبي 
یصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت، عن یساره فحولني 

، )٤(فجعلني عن یمینه 

١، حاشیة العدوي ج١٥٨ص١، بدائع الصنائع ج٣٥ص١حاشیة الطحطاوي ج(١)
، ٢٩٩ص٤، المجموع ج٣٤١ص٢، الحاوي ج١٥٦ص١، الثمر الداني ج٣٠٧ص

٢٧٩ص١، شرح منتهي اإلرادات ج٢٨٠ص٢اإلنصاف ج
٣٠٩ص ١، صحیح مسلم ج١٣٩ص١صحیح البخاري ج(٢)
٣٤١ص٢الحاوي ج(٣)
.٥٢٥ص١، صحیح مسلم ج٣٩ص١صحیح البخاري ج(٤)
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–رضي اهللا عنهما –أدار عبد اهللا بن عباس أن النبي :وجه الداللة 
فلما لم یفعله النبي من وراء ظهره ، وكانت إدارته من بین یدیه أیسر ، 

)١(.دل ذلك على أنه ال یجوز تقدم المأموم على إمامه–مع كونه أیسر -

ألن على المأموم اتباع إمامه في موقفه وأفعاله، فلما لم  یجز له ف: قولوأما المع
)٢(التقدم علیه في إحرامه وأفعاله لم یجز له التقدم علیه في موقف صالته

أما ، وعدم جواز تقدم المأموم علي إمامه یكون في غیر المسجد الحرام
لي اإلمام إذا استدار أنه یجوز تقدم المأموم عهمن خصائصالمسجد الحرام فإن 
واإلمام عن الكعبة أبعد من المأموم الذي في غیر جهته ، الصف حول الكعبة 

كما لو كان اإلمام یصلي بین ،كانوا في الجهة التي عن یمینه أو شماله إذا
والمأموم یصلي بین الركن الیماني والحجر ، الحجر األسود وباب الكعبة 

ألنهنه غیر موصوف بالتقدم علیه ، ومام ألوهو أقرب للكعبة من اإل،األسود
، أو مقابلته ألنه في حكم ) ٣(یمكنه مشاهدة أفعاله واالقتداء به حینئذ للمحاذاة 

ًالمقابل لإلمام والمقابل لغیره یصلح أن یكون تابعا له ، وأما الذین في جهة 
مكنه ألنه ال ی،اإلمام التي یصلي إلیها فال یجوز تقدم المأموم علي اإلمام 

لتحقق ،مشاهدة أفعال إمامه واالقتداء به ، فإذا تقدموا علیه لم تصح صالتهم 

.١٥٨ص١بدائع الصنائع ج(١)
.٣٤١ص٢الحاوي ج(٢)
.٨٥إعالم الساجد ص (٣)
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ًتقدما علي إمامه ال یكون تابعاألنه إذا كان م،)١(التقدم به فال یصح اقتداؤه، ً
ً، وأیضا ألن المأموم مستقبل الجزء من الكعبة ولیس بمتقدم علي إمامه ) ٢(

.)٣(والتأخر إنما یظهر عند اتحاد الجانبفصار كمن صلي خلفه ألن التقدم
اإلمــام إذا كــانوا فــي إلــي جــواز تقــدم المــأموم علــي–فــي رأي –وذهــب الحنابلــة 

)٤(جهة واحدة 



، وذلك لما رواه )٥(ال یجوز ألحد داخل المسجد أن یمر بین یدي المصلي 

لو یعلم المار بین یدي :قال رسول اهللا :لقاجهیميأبالبخاري ومسلم عن 
)٦(له من أن یمر بین یدیهًالمصلي ماذا علیه، لكان أن یقف أربعین خیرا

١٥٢ص ٢، العنایة شرح الهدایة ج٣٦٥ص ١، البحر الرائق ج١٢٠ص ١البدائع ج(١)
، ١٥٦ص١الذخیرة ج( ز عند المالكیة تقدم المأموم لعذر جائذهب المالكیة إلي أن ، و

،الحاوي ١٣٥ص ١، اللباب ج) ٣٣١ص١، الشرح الكبیر ج١٥٦ص١الثمر الداني ج
٢، اإلنصاف ج٤٩١ص ١، مغنى المحتاج ج١٩٣ص ٣، المجموع ج٣٤٢ص٢ج

.٢٧٩ص ١، شرح منتهى اإلرادات ج٢٨١ص 
.   ١٢٠ص ١البدائع ج(٢) 
.٢٨٥ص ٣یة جالبنایة شرح الهدا(٣)
.٢٨١ص ٢اإلنصاف ج(٤)
، ٢٤٩ص٣، المجموع ج٥٣٤ص١، مواهب الجلیل ج٢١٧ص١بدائع الصنائع ج(٥)

.  ١٨٠ص٢المغني ج
.٣٦٣ص١، صحیح مسلم ج١٠٨ص١صحیح البخاري ج(٦)



-٢٦٢٢-

سـترة ، وأنـه أنـه یجـوز أن یـصلي إلـي غیـرمما یختص به المسجد الحـرامولكن 
)١(ُال یمنع المرور بین یدي المصلي ، وال أثم في ذلك علیه وال علیهم 

یـصلي ممـا رأى النبي" ب بن أبي وداعة، أنه المطلرواهوالدلیل علي ذلك ما 
)٢(سترة ولیس بینه وبین الكعبة یه،والناس یمرون بین یدیلي باب بني سهم

ر كمــن وحملــه بعــض الحنفیــة والمالكیــة علــي الطــائفین ألن الطــواف صــالة فــصا
)٣(بین یدیه صفوف من المصلین




-دريأبـي سـعید الخـ، وذلك لما روي عـن) ٤(األفضل صالة العید في الصحراء 
یخـــرج یـــوم الفطـــر واألضـــحى إلـــى كـــان رســـول اهللا «: قـــال-رضـــي اهللا عنـــه 

المـصلى، فــأول شـيء یبــدأ بـه الــصالة، ثــم ینـصرف، فیقــوم مقابـل النــاس، والنــاس 
)٥(یهم، ویأمرهمجلوس على صفوفهم فیعظهم، ویوص

ص ٢، حاشیة ابن عابدین ج٣٥٧ص ٢ج-مطبوع مع البحر الرائق–منحة الخالق (١)
، حاشیة ٥٣٥ص ١، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ج٦٣٥ص ١، ج٥٠١

، حواشي الشرواني لإلمام عبد الحمید ٢٣٣ص ٢، التاج واالكلیل ج٢٤٦ص ١الدسوقي ج
بیروت ، المنھاج القویم لإلمام أحمد بن محمد بن علي –ط دار الفكر ١٥٨ص ٢الشرواني ج

٢٨ص ١لدین شیخ اإلسالم، أبو العباس جبن حجر الھیتمي السعدي األنصاري، شھاب ا
م ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠األولى : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر

ط مصطفى ٥٦ص ٢لإلمام شمس الدین محمد بن أبى العباسي الشھیر بالشافعي الصغیر ج
. ٦٢٨ص ١ج، الشرح الكبیر ١٧٩ص ٢البابي الحلبى وأوالده ، ، المغنى ج

.٣٨٧ص ٢، السنن الكبرى ج٢١٥ص ٤٥مسند أحمد ج(٢)
١، مواهب الجلیل  ج٣٥٧ص ٢، منحة الخالق ج٥٠٢ص ٢حاشیة ابن عابدین ج(٣)

.٢٤٦ص ١، حاشیة الدسوقي ج٥٣٥ص 
٢٨٠ص ١، البدائع ج١٥٠ص ١، الفتاوى الھندیة ج١٦٩ص ٢حاشیة ابن عابدین ج(٤)

١، الكافي لإلمام أبى عمر یوسف بن عبد هللا بن عبد البر القرطبي ج٤٢٠ص ٢، الذخیرة ج
ط دار الكتب العلمیة  ، الفواكھ الدواني شرح الشیخ أحمد بن غنیم بن سالم بن مھنا ٢٦٣ص 

النفراوى المالكي األزھري على رسالة أبى محمد عبد هللا بن أبى زید عبد الرحمن القیرواني 
.٢٧٥ص ٢، المغنى ج٥ص٥ط دار المعرفة ، المجموع ج٢٧١ص ١المالكي ج

.٦٠٥ص ٢، صحیح مسلم ج١٧ص ٢صحیح البخاري ج(٥)



-٢٦٢٣-

ال یتـرك األفـضل مـع قربـه ویتكلـف فعـل النـاقص مـع النبـي أن : وجه الداللة 
واالقتـداء بـه ، بعده ، وال یشرع ألمته ترك الفضائل ، وقـد ُأمرنـا باتبـاع النبـي 

)١(وال یجوز أن یكون المأمور به هو الناقص والنهي عنه هو الكامل 
أن تقـامفاألفـضل ، من أفضلیة صالة العید في الصحراء ومع ذلك یستثني مكة

)٢(ه صالة العید في المسجد الحرام وذلك لفضل
قال رسول : قال-رضى اهللا عنهما -عن عبد اهللا بن عباساه الطبرانيولما رو

إن اهللا تعالى ینزل في كـل یـوم ولیلـة عـشرین ومائـة رحمـة ینـزل علـى «: اهللا 
)٣(»للناظرینطائفین، وأربعون للمصلین، وعشرونهذا البیت ستون لل

ً، وأیـضا ) ٤(وألن المسجد الحرام خیر بقاع الدنیا، فكان األفضل صالة العید فیه 
، ولحــصول المــضاعفة ) ٦(، وهــي عبــادة مفقــودة فــي غیرهــا ) ٥(لمــشاهدة الكعبــة 
)٧(لهم في الصالة 

.٢٧٦ص ٢المغنى ج(١)
٢٦٣ص ١، الكافي في فقه أهل المدینة ج٤٢٠ص ٢، الذخیرة ج٢٧١ص ١الفواكه الدوانى ج(٢)

ص ١، المنهاج القویم ج٥ص٥، المجموع ج٢٦٧ص ١، األم ج٢٥٧٨، التاج واإلكلیل ج
، شرح منتهى ٤٢٦ص ٢، اإلنصاف ج١٨٥ص ٢، المبدع ج٤٨ص ٣، تحفة المحتاج ج١٩١

.  ٣٢٨ص ١اإلرادات ج
.١٩٥ص ١١المعجم الكبیر للطبراني ج(٣)
.٢٦٧ص ١األم ج(٤)
، ٤٨ص٣، تحفة المحتاج ج٣٨٩ص ١، حاشیة العدوى ج٢٧١ص ١الفواكه الدوانى ج(٥)

.٥٩١ص ١مغنى المحتاج ج
.٣٨٩ص ١، حاشیة العدوى ج٢٧١ص ١الفواكه الدوانى ج(٦)
.  ١٣٣إعالم الساجد ص (٧)
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املبحث اخلامس
باحلجتعلقةاألحكام امل

فروع أربعةذا المبحث علي ویشتمل ه
حاضري المسجد الحرامتحدید : الفرع األول  

المكي میقات إحرام أهل الحرم : ثانيالفرع ال
مدي جواز التمتع أو القران ألهل مكة : لثع الثاالفر

األحكام الخاصة بالطواف : رابعالفرع ال



:ي المراد بحاضري المسجد الحرام وذلك على خمسة آراء اختلف الفقهاء ف

ذهب إلى أنهم أهل مكة وأهل الحل الذین منازلهم داخل المواقیت :الرأي األول 
)١(وهذا مذهب الحنفیة ، وبه قال عطاء ، ومكحول  

:واستدلوا على ذلك بالمعقول ومنه
ث یحــل لهــم دخــول حیـ،أن الـذین هــم داخــل المواقیــت منـازلهم مــن توابــع مكــة -١

)٢(ي المسجد الحراممكة لحاجة بغیر إحرام ، فكانوا في حكم حاضر
ُنــوقش ذلــك بــأن الحاضــر یــتم الــصالة والمــسافر یقــصرها ، فــإذا كــان : المناقــشة

ُأهــــل ذي الحلیفــــة والجحفــــة حاضــــري المــــسجد الحــــرام  وهــــم یقــــصرون إلــــى مكــــة ،ُ
ُفكیف یكون الحاضر یقصر ویفطر ُویفطرون ُ)٣(

.)٤(ذهب إلى أنهم أهل مكة وذي طوى ، وهذا مذهب المالكیة:ي الثاني الرأ
) ٥(واستدلوا على ذلك بالمعقول وهو أن معنى الحضور لهم  

)٦(طوى ال دلیل علیهيُنوقش ذلك بأن تخصیص ذ: المناقشة

، تفسیر ١١١ص٣، تفسیر الطبري ج١٤٧ص٥، المحلى ج١٦٩ص٢البدائع ج(١)
.٥٤٠ص١جالقرآن العظیم

.١٦٩ص٢البدائع ج(٢)
.١٤٨ص٥المحلى ج(٣)
. ٩٨ص٢دایة المجتهد جب(٤)
.١٦٩ص٢البدائع ج(٥)
.١٤٨ص٥المحلى ج(٦)



-٢٦٢٥-

ذهــب إلــى أنهــم أهــل مكــة ومــن كــان بینــه وبــین مكــة مــسافة ال : الــرأي الثالــث
.تقصر فیها الصالة

)١(الطبريوهذا مذهب الشافعیة ، وبه قال
:واستدلوا على ذلك بالمعقول ومنه 

أن من كان بینه وبین مكة مسافة ال تقصر فیها الصالة كان من توابـع مكـة  -١
.، فیأخذ حكمهم )  ٢(
ًیقـال حـضر فـالن فالنـا ،ًأن من قرب مـن الـشيء ودنـا منـه كـان حاضـرا إیـاه -٢ ٌ

) ٣(إذا دنا منه  
ٕأن حاضـــر الـــشيء فـــي كـــالم العـــرب هـــو الـــشاهد لـــه بنفـــسه ، وان كـــان ذلـــك -٣

ًكذلك وكان ال یستحق أن یسمى غائبا إال مـن كـان مـسافرا شاخـصا عـن وطنـه ،  ً ً
ًوكـان المــسافر ال یكــون مــسافرا إال بــشخوصه عــن وطنـه إلــى مــا تقــصر فــي مثلــه 

تقصر إلیه الصالة من لم یكن من المسجد الحرام على ما فإنالصالة ، وبالتالي 
) ٤(ُغیر مستحق أن یقال هو من غیر حاضریه  

ذهب إلى أنهم أهل الحرم كله :الرأي الرابع 
، -رضـــي اهللا عنهمـــا -بـــن عبـــاسعبـــد اهللا وهـــذا مـــذهب الظاهریـــة ، وبـــه قـــال 

)٥(ومجاهد ، وطاووس ، والثوري 
واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة واألثر والمعقول 

، تفسیر الطبري ١٤٧ص٥، المحلى ج١٢٨ص٧، فتح العزیز ج٥٠ص٤الحاوي ج(١)
.١١٢ص٣ج

.١٦٩ص٢البدائع ج(٢)
.١٢٨ص٧فتح العزیز ج(٣)
.١١٢ص٣تفسیر الطبري ج(٤)
، ٢٤٩ص١، تفسیر البغوي ج١١٠ص٣لطبري ج، تفسیر ا١٤٩ص٥المحلى ج(٥)

. ٥٤٠ص١تفسیر ابن كثیر ج



-٢٦٢٦-

ــ ُیــا َأیهــا الــذین آمنــوا إنمــا المــشركون نجــس فــال یقربــوا فقولــه تعــالى:ابأمــا الكت َ َ ََ َْ ََ ٌ َ ََ ُُ ِْ ُ َ َْ َِّ ِ َّ ُّ
َالمسجد الحرام بعد عامهم هذا َ ْ َِ ِ َ َ ََ َْ َْ ْ ِْ َ)١(

ُلم یختلف أحد في أن المـراد هنـا الحـرم كلـه ،فـال یجـوز تخـصیص : وجه الداللة
)٢(ذلك بالدعوى 

رضـي اهللا عنهمـا –عن جابر بـن عبـد اهللا البخاري ومسلمواهفما ر: وأما السنة
نـــصرت بالرعـــب : أعطیـــت خمـــسا لـــم یعطهـــن أحـــد قبلـــي: " قـــالأن النبـــي-

أمتــي أدركتــه مــسیرة شــهر، وجعلــت لــي األرض مــسجدا وطهــورا، فأیمــا رجــل مــن
الـــصالة فلیـــصل، وأحلـــت لـــي المغـــانم ولـــم تحـــل ألحـــد قبلـــي، وأعطیـــت الـــشفاعة، 

)٣(" وكان النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 
صــح أن الحــرم مــسجد ألنــه مــن األرض فهــو كلــه مــسجد حــرام ، :وجــه الداللــة

)٤(فهو المسجد الحرام بال شك  
لفظة المسجد الحرام ال تخلو من ثالثة وجوه ال رابع أن-١: منهوأما المعقول ف

إما أن یكون اهللا تعالى أراد الكعبة فقـط ، أو مـا أحاطـت بـه جـدران المـسجد ، لها 
فقــط ،  أو الحــرم كلــه ، فبطــل أن یكــون اهللا تعــالى أراد الكعبــة فقــط ألنــه لــو كــان 

م وغیـر موجـود ذلك لكان ال یـسقط الهـدي إال عمـن أهلـه فـي الكعبـة ، وهـذا معـدو
،وبطــل أن یكــون اهللا عــز وجــل أراد مــا أحاطــت بــه جــدران المــسجد الحــرام فقــط ، 
ألن المــسجد الحــرام قــد زیــد فیــه مــرة بعــد مــرة فكــان ال یكــون هــذا الحكــم ینتقــل وال 

هــذا الحكــم إال لمــن أهلــه فــي المــسجد الحــرام ، وهــذا فهــذا الحكــم ًیثبــت ، وأیــضا 
هذان الوجهان فلم یبق إال الثالث وهو الحرم كله  معدوم وغیر موجود ، فإذا بطل

)٥ (
ال خالف في أنه لو زید في المسجد أبدا حتى یعم به جمیع الحرم یسمى -٢

)٦(، وأنه لو زید فیه من الحل لم یسم ما زید فیه مسجدا حراماًحراماًمسجدا
ذهب إلى أنهم أهل دور مكة :الرأي الخامس 

)١(د  وهذا مذهب سفیان ، وداو

.من سورة التوبة ) ٢٨(من اآلیة (١)
.١٤٩ص٥المحلى ج(٢)
.٣٧٠ص١، صحیح مسلم ج٧٤ص١صحیح البخاري ج(٣)
.١٥٠ص٥المحلى ج(٤)
.١٤٩ص٥المحلى ج(٥)
.المرجع السابق(٦)



-٢٦٢٧-

حاضـــري " ٕبــأن اهللا تعـــالى لـــم یقــل حاضـــري مكـــة وانمــا قـــال :نـــوقش هـــذا الـــرأي
)٢(فسقطت مراعاة مكة هاهنا " لحرام المسجد ا

وبیـان حاضري المسجد الحـرام ، تحدید بعد ذكر آراء الفقهاء في: المختارالرأي
ابــع مــا ذهــب إلیــه أصــحاب الــرأي الر، فإنــه یتــضح أن الــرأي المختــار هــو أدلــتهم 

استدلوا فقدالقائل بأن المراد بحاضري المسجد الحرام أهل الحرم وذلك لقوة أدلتهم 
بالكتاب والـسنة والمعقـول بخـالف أدلـة غیـرهم الـذین اسـتدلوا بـالمعقول وحـده ، وال 

.المعقول علي معارضة المنصوص ىقوی



میقات العمرة : ًأوال 

ُ، ویــستدل علــي ذلــك بالــسنة ) ٣(قــات إحــرام أهــل مكــة للعمــرة مــن أدنــي الحــل می
.والمعقول

ــسنة یــا : قالــت-رضــي اهللا عنهــا-عائــشة عــن اه البخــاري ومــسلمفمــا رو:أمــا ال
ـــاس بنـــسكین، وأصـــدر بنـــسك؟ فقـــرســـول اهللا، یـــص ـــإذا «: ل لهـــاادر الن انتظـــري، ف

كان كذا، ولكنها على قـدر نفقتـك طهرت، فاخرجي إلى التنعیم، فأهلي ثم ائتینا بم
)٤(» أو نصبك

أن من شأن اإلحرام أن یجتمع فـي أفعالـه الحـل والحـرم -١: وأما المعقول فمنه
فلــو أحــرم المكــي بــالعمرة مــن مكــة ، وأفعــال العمــرة تــؤدي بمكــة لــم یجتمــع فــي ، 

١٤٧ص٥المحلى ج(١)
١٤٨ص٥المحلى ج(٢)
ص ٤، المبسوط للسرخسي ج٥٢١ص ٢األصل المعروف بالمبسوط للشیباني ج(٣)

تحفة الملوك في فقه مذهب اإلمام أبي حنیفة النعمان لإلمام ،١٦٧ص ٢،البدائع ج١٧٠
دار : الناشر١٥٧زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ص

، ١٦٦ص ٤هدایة جالبنایة شرح ال،هـ ١٤١٧األولى : بیروت الطبعة–ائر اإلسالمیة البش
٣، الشرح الكبیر ج٢٤٦ص ٣، المغنى ج٢٧٥، المنهاج القویم ص ١١٧ص ٤البیان ج

شرح الزركشي لإلمام شمس الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي ،٢١٠ص 
ص ٥م ، المحلى ج١٩٩٣-هـ١٤١٣بعة األولى، دار العبیكان الط: الناشر٥٩ص ٣ج

٨٧.
.٨٧٦ص٢، صحیح مسلم ج٥ص ٣صحیح البخاري ج(٤)
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أفعالهـــا الحـــل والحـــرم ، بـــل یجتمـــع كـــل أفعالهـــا فـــي الحـــرم ، وهـــذا خـــالف عمـــل 
)١(رام في الشرع  اإلح

أن أداء نــسك العمــرة بــالطواف والــسعي وهمــا فــي الحــرم ، فــاإلحرام بهــا یكــون -٢
.)٢(في الحل  

وعلــي ذلــك إذا أحــرم المكــي للعمــرة مــن الحــرم وجــب علیــه دم لتركــه اإلحــرام مــن 
علي اعتبار أن میقاته أدني الحل ، فإن أحرم من الحرم فقد تجـاوز ) ٣(المیقات  

.ن إحرامالمیقات دو
میقات الحج: ًثانیا 

، وبـــذلك یكـــون میقـــات إحـــرامهم للحـــج )٤(أهـــل مكـــة یحرمـــون للحـــج مـــن بیـــوتهم 
بیوتهم 

ُویستدل علي ذلك بالكتاب والسنة والمعقول 
ِوَأتموا الحج والعمرة لله فقوله تعالي :أما الكتاب ِ َِّ َ َ ْ ُ ْ َْ ََّ َ ُّ)٥(.

أنهمـا –رضـي اهللا عنهمـا –بـن مـسعود روي عـن علـي وعبـد اهللا: وجه الداللـة
قاال تحرم بهما من دویرة أهلـك ، إال أن العمـرة صـارت مخـصوصة فـي حـق أهـل 

)٦(ًالحرم فبقي الحج مرادا في حقهم 
-بن عباسعبد اهللا عن اه البخاري ومسلمما رو-١-:وأما السنة فمنها
وقت ألهل المدینة ذا الحلیفة، وألهل إن النبي «: قال-رضي اهللا عنهما 

الشأم الجحفة، وألهل نجد قرن المنازل، وألهل الیمن یلملم، هن لهن، ولمن أتى 

، شرح ٢١٠ص ٣، الشرح الكبیر ج٢٤٦ص ٣، المغنى ج١٦٧ص ٢البدائع ج(١)
.٥٩ص ٣الزركشي على محتصر الخرقي ج

.١٧٠ص ٤المبسوط للسرخسي ج(٢)
، شرح الزركشي على محتصر الخرقي ١١٨ص ٤البیان ج،٧٤ص ٢تبین الحقائق ج(٣)
. ٣٠٦ص ٥، الفروع ج٥٩ص ٣ج

١٧٠ص ٤، المبسوط للسرخسي ج٥٢١ص ٢األصل المعروف بالمبسوط للشیباني ج(٤)
ص ٣، مواھب الجلیل ج٥٠٧ص ١، التھذیب في اختصار المدونة ج١٥٧، تحفة الملوك 

، ٢٤٦ص ٣، المغنى ج٤٥٩ص ١المطالب ج، أسنى٢١٦، كفایة األخیار ص ٢٦
، العدة شرح العمدة لإلمام عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو ٢١٠ص ٣الشرح الكبیر ج

ھـ ١٤٢٤: دار الحدیث، القاھرة تاریخ النشر: الناشر١٨٣ص ١محمد بھاء الدین المقدسي ج
.م ٢٠٠٣

.من سورة البقرة ) ١٩٦(من اآلیة (٥)
.١٦٧ص ٢بدائع جال(٦)
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علیهن من غیرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حیث أنشأ 
)١(»كة من مكةحتى أهل م

، لكــون الوقــوف بعرفــة مــن فألنــه یفتقــر إلــي الخــروج إلــي عرفــة :وأمــا المعقــول
، لكونـــه یحـــرم مـــن الحـــرم ، ویخـــرج )٢(فیجتمـــع لـــه الحـــل والحـــرم أركـــان الحـــج 

.للوقوف بعرفة خارج الحرم 
تیان ٕامسجد أولي ألن اإلحرام عبادة ، وویحرم من أي مكان شاء ، لكن من ال

، وعند الشافعیة إحرامه من باب داره ) ٣(المسجد أولي كالصالة العبادة في
)٤(أفضل 

وأحـرم ولـم یعـد إلـي الحـرم حتـي وقـف ، وعلي ذلك إذا خرج من الحرم یریـد الحـج 
، وذهـب المالكیـة إلـي أنـه ال ) ٥(بعرفـة فعلیـه دم ألنـه جـاوز المیقـات بغیـر إحـرام 

) ٦(دم علیه 

.٨٣٨ص٢، صحیح مسلم ج١٣٤ص ٢صحیح البخاري ج(١)
.٢٤٦ص ٣المغنى ج(٢)
.٢٦ص ٣، مواهب الجلیل ج١٦٧ص ٢البدائع ج(٣)
.٤٥٩ص ١أسنى المطالب ج(٤)
المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة رضي هللا عنھ لإلمام أبو المعالي (٥)

َرھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي جب َ ٤٣٦ص ٢َ
م ، كفایة ٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٤األولى، : لبنان الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

، أسنى المطالب في شرح روض الطالب لإلمام زكریا بن محمد بن زكریا ٢١٦األخیار ص 
.دار الكتاب اإلسالمي: الناشر٤٥٩ص ١األنصاري ج

.٢٦ص ٣مواهب الجلیل ج(٦)
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اختلف الفقهاء في مدي جواز تمتع أو قران أهل مكة وذلك علي رأیین 
ٕال یجوز ألهل مكة التمتع أو القران في الحج ، وانما لهم اإلفراد :الرأي األول 

.خاصة 
)١(-في روایة –وهذا مذهب الحنفیة ، واإلمام أحمد 
واستدلوا علي ذلك بالكتاب والمعقول 

ِذلك لمن لم یكن َأهله حاضري المسجد الحرام له تعاليقوف:أما الكتاب َ َْ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ َِ ُ َ َْ ْ ُْ َ)٢ (
دلت هذه اآلیة علي أن التمتع مشروع لمن كان من أهل اآلفاق : وجه الداللة

، ألن اهللا تعالي جعل التمتع لمن لم یكن أهله حاضري المسجد الحرام علي ) ٣(
)٤(الخصوص ألن الالم لالختصاص 

نوقش ذلك بأن االستثناء في اآلیة یرجع إلي الدم الذي هو الخبر ال : لمناقشةا
تقدیره فال ،ًمكیاًالدار فأعطه درهما إال أن یكونكقوله من دخل،إلي الشرط 
، ویكون معني اآلیة فمن تمتع فعلیه هدي إذا لم یكن من ) ٥(ًتعطه شیئا 

)٦(حاضري المسجد فإن كان من حاضري المسجد فال دم
-:وأما المعقول فمنه

ص ٤، المبسوط للسرخسي ج٥٣٣ص ٢األصل المعروف بالمبسوط للشیباني ج(١)
ص ٢، البحر الرائق ج١٦٩ص ٢، البدائع ج١٤ص ٣، البنایة شرح الهدایة ج١٦٩
أنه لیس علیهم دم متعة ـ وقیل معنى ما روى عن اإلمام أحمد٣٥٢ص ٥، الفروع ج٣٩٣

،  الشرح الكبیر ٣٥٢ص ٥، الفروع ج٩٢ص ٣شرح الزركشي على محتصر الخرقي ج(
.) ٢٤٣ص ٣ج

.من سورة البقرة) ١٩٦(من اآلیة (٢)
.٣١٣ص ٤البنایة شرح الهدایة ج(٣)
.١٦٩ص ٢البدائع ج(٤)
.١٧٠ص ٧، المجموع ج٥٠ص ٤الحاوى ج(٥)
.١٧٠ص ٧ع جالمجمو(٦)
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أن التمتع  والقران شرعا للترفیه بإسقاط إحدى السفرتین ، وهذا في حق -١
.)١(اآلفاقي 

یشترط لصحة التمتع أن ال یلم بأهله ألنه ، أنه ال یتصور التمتع من المكي-٢
ًإلماما صحیحا فیما بینهما د من باألهل یفسد التمتع ، واإللمام موجوألن اإللمام،ً

)٢(المكي فلم یوجد شرط التمتع في حقه 
نوقش ذلك بأنه ال تأثیر لإللمام بأهله في التمتع ، ولهذا لو تمتع : المناقشة 

.غریب عن أهله فألم بأهله یصح تمتعه
ٌُالحج َأشهر أن دخول العمرة في أشهر الحج ثبت رخصة لقوله تعالي -٣ ْ ُّ َ ْ

ٌمعلومات  َ َُ ْ)عض وجوه التأویل أي للحج أشهر معلومات ، حیث قیل في ب،) ٣
وذلك بأن ال یدخل ،والالم لالختصاص فیقتضي اختصاص هذه األشهر بالحج 

ضرورة تعذر إنشاء السفر لها غیره إال أن العمرة دخلت فیها رخصة لآلفاقي یف
ًللعمرة نظرا له بإسقاط أحد السفرین ، وهذا المعني ال یوجد في حق أهل مكة 

)٤(حقهمم ، فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر الحج فيومن بمعناه
أن میقات أهل مكة في الحج الحرم ، وفي العمرة الحل فال یتصور الجمع -٤

)٥(بینهما ، فال یشرع في حقهم القران 
أن الترفه بالقران والتمتع في أداء النسكین في سفر واحد ال في إدخال عمل -٥

حاضري المسجد الحرام فهو غیر محتاج إلي أحدها في اآلخر ، ومن كان من
)٦(وال یلحقه بالسفر كثیر مشقة ، السفر ألداء المناسك 

یجوز ألهل مكة التمتع أو القران : الرأي الثاني 
)١(والحنابلة ، والشافعیة ،وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكیة

درر الحكام شرح غرر األحكام لإلمام محمد بن فرامرز بن علي ،١٥٥ص ١الهدایة ج(١)
دار إحیاء الكتب العربیة : الناشر٢٣٧ص ١خسرو ج-أو منال أو المولى -الشهیر بمال 

.
،  حاشیة الشرنباللى للعالمة أبى اإلخالص حسن بن عمار بن ١٦٩ص ٢البدائع ج(٢)

ص ١ج-شرح غرر األحكام فيمطبوع مع درر الحكام –الحنفيالشرنباللى ائيالوفعلى 
.دار إحیاء الكتب العربیة: الناشر٢٣٨
.من سورة البقرة) ١٩٧(من اآلیة (٣)
.١٦٩ص٢بدائع الصنائع ج(٤)
.٣٩٣ص ٢ج-مطبوع مع البحر الرائق –منحة الخالق (٥)
.١٦٩ص ٤المبسوط ج(٦)
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-:واستدلوا علي ذلك بالمعقول ومنه 
بإدخال عمل أحد النسكین في اآلخر ، والمكي في هذا أن القارن یترفه-١

)٢(وغیره سواء 
)٣(أن من ال یكره له اإلفراد لم یكره له التمتع والقران كاألفقي -٢
.)٤(أن التمتع أحد األنساك الثالثة فصح من المكي كالنسكین اآلخرین -٣
وهذا موجود أن حقیقة التمتع أن یعتمر في أشهر الحج ثم یحج من عامه ، -٤

)٥(في المكي 
أنهم سكان حرم اهللا فجاز لهم التمتع والقران كاإلفراد وسائر الطاعات ، بل -٥

)٦(هم أولي 
)٧(أن كل نسك جاز ألهل اآلفاق جاز ألهل مكة كاإلفراد -٦
.)٨(أن كل ما ال یكره لغیر أهل مكة ال یكره ألهل مكة كسائر العبادات -٧

ر آراء الفقهاء في حكم التمتع أو القران ألهل مكة ، وذكر بعد ذك:الرأي المختار
ما ذهب إلیه أصحاب الرأي األول ، فإنه یتضح أن الرأي المختار هو أدلتهم 

وذلك لقوة أدلتهم حیث ،القائل بأن أهل مكة لهم األفراد فقط دون التمتع والقران 
استدلوا بالمعقول فقط بخالف أدلة الرأي الثاني الذین ،استدلوا بالكتاب والمعقول 

، باإلضافة إلي اختالف میقات العمرة عن الحج حیث إن میقات العمرة أدني 
، والتمتع لهذه العلة الحل ، ومیقات الحج الحرم ، وعلي ذلك ال یمكنه القران 

ُأبیح لرفع المشقة باإلحرام من مكة ولیس من المیقات ، وال مشقة علي أهل مكة 
.لعمرة في اإلحرام بالحج أو ا

ص ٤، البیان ج٢٢٧ص ٣، حلیة العلماء ج٥٠٤ص ١ب في اختصار المدونة جالتھذی(١)
، فتح العزیز بشرح الوجیز لإلمام أبو حامد الغزالي عبد الكریم بن محمد الرافعي ٨٣

، ١٦٩ص ٧، المجموع ج٥٠ص ٤دار الفكر ، الحاوي ج: الناشر١٦٤ص ٧القزویني ج
، شرح منتھى ٣٥٢ص ٥، ، الفروع ج٢٤٧ص ٣، المغنى ج٢٤٣ص ٣الشرح الكبیر ج

.٤١٤ص ٢، كشاف القناع ج٥٣٢ص ١اإلرادات ج
.١٦٩ص ٤المبسوط ج(٢)
.١٦٩ص ٧، المجموع ج٥٠ص ٤، الحاوي ج٨٣ص ٤البیان ج(٣)
.٢٤٣ص ٣الشرح الكبیر ج(٤)
.٢٤٣ص ٣الشرح الكبیر ج(٥)
.٣٥٢ص ٥الفروع ج(٦)
.٥٠ص ٤الحاوي ج(٧)
.٥٠ص ٤الحاوي ج(٨)
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ًلم یطف للعمرة شیئا حتى فإذا أحرم المكي بالعمرة عند الحنفیةفًوبناء علي ذلك 
أحرم بالحج ، أو طاف أربعة أشواط فإنه یرفض العمرة ، ویقضیها وعلیه دم ، 
ًأما إذا طاف شوطا واحدا ثم أحرم بالحج رفضه وعلیه حج وعمرة ودم لرفضه  ً

إلى أنه یرفض العمرة -من الحنفیة-نوذلك عند أبى حنیفة ، وذهب الصاحبا
ویقضیها وعلیه دم لرفضها ، ویمضى في الحج ألن الجمع بینهما غیر مشروع 
في حق المكي ، فال بد من رفض أحدهما فكانت العمرة أولى بالرفض ، ألنها 
ًأدنى حاال وأقل أعماال وأیسر قضاء لكونها غیر مؤقتة ، ولیس فیها إال الطواف  ً ً

)١(سنة ، ولیس الحج كذلك والسعي وهى
رنوام فیما لو تمتع أهل مكة أو قالحك

اختلف الفقهاء فیما لو تمتع أهل مكة أو قارنوا في وجوب الدم علیهم وذلك علي 
رأیین 

.علیهم دم :الرأي األول 
.)٢(وهذا مذهب الحنفیة 

وال یجزئه ال یجوز األكل منه ، ، ووالدم الواجب علیهم دم جنایة ألجل إساءتهم 
ًالصوم عنه وان كان معسرا ال یجد ثمن الهدي  ، بخالف المتمتع والقارن غیر  ٕ

)٣(المكي فإن الدم الواجب علیهما دم نسك فیأكالن منه 
حال –وهو أن المكي أدي أفعال العمرة والحج :واستدلوا علي ذلك بالمعقول

هي ال یمنع تحقق الفعل ، غیر أنه منهي ، والن-كما التزمهما –التمتع والقران 
) ٤(ألن النهي یقتضي المشروعیة دون النفي 

ال دم علي أهل مكة إذا تمتعوا أو قرنوا :الرأي الثاني 
) ٥(والحنابلة ، والشافعیة ، وهذا مذهب المالكیة 

واستدلوا علي ذلك بالكتاب والمعقول 

.١٦٩ص ٤األصل المعروف بالمبسوط للشیباني ج، ٧٤ص٢تبین الحقائق ج(١)
ص ١ج-مطبوع مع دور الحكام -نباللى ، حاشیة الشر١٦٦ص ١الجوهرة النیرة ج(٢)

.٣٩٣ص ٢، البحر الرائق ج١٦٩ص ٢، البدائع ج٢٣٨
.٣١٣ص ٤البنایة شرح الهدایة ج(٣)
.٢٣٧ص ١اشیة الشرنباللى جح(٤)
، حلیة ٩٨ص ٢، بدایة المجتهد ج٥٠٤ص ١التهذیب في اختصار المدونة ج(٥)

، شرح منتهى ٢٤٧ص ٣، المغنى ج٢١١ص ٣، الشرح الكبیر ج٢٢٧ص ٣العلماء ج
.٤١٤ص ٢، كشاف القناع ج٥٣٢ص ١اإلرادات ج
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ُذلك لمن لم یكن َأهلفقوله تعالي:أما الكتاب َ َْ ْ ُْ َ ْ َ ِ ِه حاضري المسجد الحرام َِ َ َ َ ُْ ِْ ِِ ْ َ ِ)١ (
أوجب اهللا عز وجل الدم علي المتمتع ، واستثني حاضري المسجد : وجه الداللة

، وعلي ذلك ال یجب الدم علي )٢(الحرام ، فاالستثناء في اآلیة یرجع إلي الدم  
.أهل مكة إذا تمتعوا ، ویلحق القران بالتمتع 

-:وأما المعقول فمنه
)٣(ألهل مكة ال علیهم تمتعأن دم ال-١
ریب ألنه ترفه بالتمتع فیلزمه الدم ، والمكي أحرم بحجة غأن الدم لزم ال-٢

)٤(وعمرة من میقاته األصلي فلم یلزمه دم لعدم الترفه 
بعد ذكر آراء الفقهاء في حكم وجوب الدم علي أهل مكة إذا :الرأي المختار

ما ذهب إلیه ، فإنه یتضح أن الرأي المختار هو وا أو قرنوا ، وذكر أدلتهمتمتع
أصحاب الرأي الثاني القائل بأنه ال دم علي أهل مكة إذا تمتعوا أو قرنوا ، وذلك 
لقوة أدلتهم حیث استدلوا بالكتاب والمعقول ، بخالف أدلة الرأي األول حیث 

.استدلوا بالمعقول فقط ، وال یقوي المعقول علي معارضة المنصوص
تمار في أشهر الحج االع

ذهــب الحنفیــة إلــي أن المكــي إذا أحــرم بعمــرة فــي أشــهر الحــج فــإن كــان فــي نیتــه 
ًفإنــه یكــون آثمــا ألنــه عــین التمتــع المنهــي عنــه لهــم ، فــإن حــج ، الحــج مــن عامــه 

ٕمن عامه لزمه دم جنایـة ال دم شـكر ، وان لـم یكـن فـي نیتـه الحـج مـن عامـه ولـم 
عتمار في أشهر الحج ألنهم وغیرهم سواء في رخصة ًیحج فإنه ال یكون آثما باال
)٥(االعتمار في أشهر الحج  

وذهب بعض الحنفیة إلي عدم جواز العمرة للمكي في أشهر الحج سـواء حـج مـن 
)٦(عامه ذلك أو ال  

)٧(وذهب الحنابلة إلى جواز عمرة المكي في أشهر الحج وال دم علیه  
ْذلك لمن، وذلك لقوله تعالى  َ ِ َِ ِلم یكن َأهله حاضري المسجد الحرامَ َ َْ َ ُ َْ ِْ ِِ ْ َ ِ ُ َْ ْ ُ)١(

.من سورة البقرة) ١٩٦(من اآلیة (١)
.١٧٠ص ٧، المجموع ج٥٠ص٤اوي جالح(٢)
٢٤٣ص ٣،  الشرح الكبیر ج٩٢ص ٣شرح الزركشي على محتصر الخرقي ج(٣)
.١٧٠ص ٧المجموع ج(٤)
.٣٩٣ص ٢البحر الرائق ج(٥)
٣٩٣ص ٢منحة الخالق ج(٦)
٢٤٧ص ٣المغنى ج(٧)
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فــیمن اعتمــر فــي أشــهر الحــج مــن أهــل –فــي روایــة –، وروي عــن اإلمــام أحمــد 
)٢(مكة أنه یهل بالحج من المیقات فإن لم یفعل فعلیه دم  

من سورة البقرة ) ١٩٦(من اآلیة (١)
٢٤٧ص٣المغني ج(٢)
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طواف القدوم : ًأوال 
: اء متعددة منها طواف القدوم له أسم

طـواف أول عهـد -٤لتحیة  طواف ا-٣طواف اللقاء   -٢طواف القدوم   -١
-٨طـــــواف القـــــادم-٧طــــواف الـــــورود -٦الطـــــواف للنفـــــل-٥بالبیــــت  

.)  ١(طواف الوارد 
إلى أن طواف القدوم سنة لغیر المكي ألن ) ٢(وذهب الحنفیة والمالكیة والشافعیة 

مـــن یقـــدم وأهـــل مكـــة ال یقـــدمون فـــال یكـــون ســـنة فـــي حقهـــم هـــذا الطـــواف علـــى
ُوبالتـالي فـال یتـصور فـي حقـه ،) ٣(كالجالس في المسجد فـي حـق تحیـة المـسجد 

)٤(طواف القدوم إذ ال قدوم له  
طواف الوداع : ًثانیا

: اختلف الفقهاء في طواف الوداع ألهل مكة وذلك علي رأیین 
، والــشافعیة ، والمالكیــة ، -ًفــا ألبــى یوســف خال–ذهــب الحنفیــة :الــرأي األول 

)٥(والحنابلة إلى أنه لیس على أهل مكة طواف الوداع

١٩ص ٢ین الحقائق جمطبوع تب-، حاشیة الشلبي ٤٩٤ص ٢حاشیة ابن عابدین ج(١)
، نهایة ١٣٤ص ٤، الحاوي ج١٢ص ٨، المجموع ج٢٧١ص ١، مجمع األنهرج

٣٢٥ص ٢، حاشیة الجمل ج٢٧٧ص ٣المحتاج ج
مدینة ، الكافي في فقه أهل ال٣٤٤ص ٢، البحر الرائق ج١٩ص ٢ن الحقائق جتبی(٢)
، ٢٠٠ص ١، اللباب في الفقه الشافعي ج١٠٩ص ٢، بدایة المجتهد ج٣٦٠ص ١ج

١٢ص ٨المجموع ج
٣٤٤ص ٢، البحر الرائق ج١٩ص ٢ن الحقائق جتبی(٣)
١٢ص ٨المجموع ج(٤)
، ٤٦٤ص ٢، المحیط البرهاني ج٤٩، بدایة المبتدي ص ١٧٩ص ٤المبسوط ج(٥)

ص ٢، بدایة المجتهد ج١٣٧ص ٣، مواهب الجلیل ج٢٦٥ص ٤جالبنایة شرح الهدایة 
ص ٣، المغنى ج٢٠٠ص ١، اللباب في الفقه الشافعي ج٤٩٣ص ١، المدونة ج١٠٩
٤٠٤.
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وهــو أن  طــواف الــوداع یكــون علــى أهــل اآلفــاق :واســتدلوا علــي ذلــك بــالمعقول
، وهذا ال یوجد في أهـل مكـة ) ١(الذین یصدرون عن البیت بالرجوع إلى منازلهم 

)٣(فال یصدرون عن البیت وال یودعونه  ، ) ٢(ألنهم في وطنهم  
ُإلـى أنـه یـستحب للمكـي أن –مـن الحنفیـة –ذهـب أبـو یوسـف : الرأي الثـاني 

یطوف طواف الوداع  
ُوهـو أن طـواف الـوداع وضـع لخـتم أعمـال الحـج ، :واستدل علـي ذلـك بـالمعقول

)٤(وهذا المعنى یوجد في أهل مكة 
الفقهاء من أنه لیس للمكي طـواف الـوداع ما ذهب إلیه جمهور :والراجح في ذلك

.وذلك ألن مسماه طواف الوداع ، وأهل مكة ال یودعون البیت
الرمل: ًثالثا

)٥(ُیراد بالرمل سرعة المشي مع تقارب الخطو  
وقد اختلف الفقهاء في حكم الرمل بالنسبة للمكي في طـواف اإلفاضـة وذلـك علـي 

-:رأیین 
الرمــل هــل كــان لعلــة أو لغیــر علــة ؟ ، وهــل هــو یرجــع إلــي أن: وســبب الخــالف 

، )٦(ًحــین رمــل كــان واردا علــي مكــةبالمــسافر أم ال ؟وذلــك أن النبــيمخــتص
إلي أنـه لـیس فمن ذهب إلي أنه مختص بالمسافر أخذ بالرأي األول ، ومن ذهب 

ًمختصا بالمسافر أخذ بالرأي الثاني 
ُذهب إلي أنه ال یسن الرمل في حق المكي :الرأي األول 

.١٧٩ص ٤المبسوط ج(١)
.١٤٢ص ٢البدائع ج(٢)
مجد االختیار لتعلیل المختار لإلمام عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، (٣)

: القاهرة تاریخ النشر-مطبعة الحلبي : الناشر١٥٥ص ١الدین أبو الفضل الحنفي ج
.٢٦٥ص ٤م ، البنایة شرح الهدایة ج١٩٣٧-هـ ١٣٥٦

.٥٢٣ص ٢، حاشیة ابن عابدین ج١٤٢ص ٢البدائع ج(٤)
.٢٩٢ص ٤، البیان ج٨٦ص ٣، روضة الطالبین ج٤٩ص ٢حاشیة العدوى ج(٥)
.١٠٧ص ٢دایة المجتهد جب(٦)
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–، والحنابلــة ، وبــه قــال عبــد اهللا بــن عمــر -فــي قــول –وهــذا مــذهب الــشافعي 
) ١(-رضي اهللا عنهما 

واستدلوا على ذلك باألثر والمعقول 
-رضــي اهللا عنهمــا –ع أن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نـافواه مالــكفمــا ر:أمــا األثــر

كان إذا أحرم مـن مكـة لـم یطـف بالبیـت، وال بـین الـصفا والمـروة، حتـى یرجـع مـن 
)٢(وكان ال یرمل إذا طاف حول البیت، إذا أحرم من مكة. منى

ُالرمـل إنمـا شـرع فـي األصـل إلظهـار الجلـد والقـوة أن -١-:وأما المعقول فمنه
.، وهم أهل مكة) ٣(المعنى معدوم في أهل البلد  ألهل البلد ، وهذا

)٤(أن الرمل یكون في طواف القدوم ، وال قدوم في حق المكي -٢
.ذهب إلي أن المكي یرمل في الطواف :الرأي الثاني 

)٥(-في المذهب –یةوهذا مذهب الحنفیة ، والمالكیة ، والشافع

، ٢٥١ص ٢، مغنى المحتاج ج٤٣ص ٦، المجموع ج١٠٦ص ٢بدایة المجتهد ج(١)
ص ٣، الشرح الكبیر ج٣٤٢ص ٢، المغنى ج٥١٥ص ١الكافي في فقه اإلمام أحمد ج

٣٩٣.
ط دار إحیاء التراث العربي ، السنن ٥٣٣ص ٣موطأ اإلمام مالك بن أنس األصبحي ج(٢)
.١٣٢ص ٥برى جالك
.٣٤٢ص ٣المغنى ج(٣)
.٤٣ص ٨المجموع ج(٤)
، ١٥٣ص٤، التابع واإلكلیل ج١٠٦ص٢، بدایة المجتهد ج١٥٣ص١الهدایة ج(٥)

، أسنى ٤٣ص٨، المجموع ج٥٣١ص١، حاشیة العدوى ج١١٥ص٣مواهب الجلیل ج
٢٨٦ص٣نهایة المحتاج ج،٨٩ص٤، تحفة المحتاج ج٤٨٢ص١المطالب ج
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-:واستدلوا علي ذلك بالمعقول ومنه 
)١(ه طواف یعقبه سعى فكان فیه الرملنأ-١
ًر إلـي الحجـر ثالثـا من الحجحیث رمل النبي ) ٢(ًاتباعا لفعل النبي -٢

.)٣(ًومشى أربعا 
الرمــل علــي أهــل مكــة ، وذكـــر بعــد ذكــر آراء الفقهــاء فــي حكــم:المختــارالــرأي 
مــا ذهــب إلیــه أصــحاب الــرأي األول ، فإنــه یتــضح أن الــرأي المختــار هــو أدلــتهم 

وذلـــك النتفـــاء العلــة التـــي مـــن أجلهـــا شـــرع ، القائــل بأنـــه ال رمـــل علـــي أهــل مكـــة 
مــــا قالــــه المــــشركون مــــن أن المــــسلمین وهنــــتهم حمــــي یثــــرب ففــــي الرمــــل ، وهــــي 

قــــدم رســــول اهللا : الحــــدیث عــــن عبــــد اهللا ابــــن عبــــاس رضــــي اهللا عنهمــــا قــــال
وقد وهـنهم حمـى یثـرب، فـأمرهم النبـي إنه یقدم علیكم : وأصحابه، فقال المشركون

أن یرملوا األشواط الثالثة، وأن یمـشوا مـا بـین الـركنین، ولـم یمنعـه أن یـأمرهم 
ًر مـع المعلـول وجـودا ، والعلـة تـدو) ٤(أن یرملوا األشواط كلهـا إال اإلبقـاء علـیهم  

، ولیــسوا علــي ســفر لــم یــشرع فــي حقهــم أهــل محلــةًوعــدما ، فلمــا كــان أهــل مكــة 
.ًقادما من المدینة ألنهالرمل ، وقد رمل النبي 

٤٣ص٨المجموع ج(١)
٢٨٦ص٣، نهایة المحتاج ج٤٨٢ص١أسنى المطالب ج(٢)
٩٢١ص ٢صحیح مسلم ج(٣)
٩٢٣ص ٢،  صحیح مسلم ج١٥٠ص٢صحیح البخاري ج(٤)
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اخلامتة
التوصیاتووتشتمل علي أهم النتائج

النتائج أهم : ًأوال
یدل علـي ، وهذاًاسماأربعة وثالثینتسمى مكة المكرمة بأسماء كثیرة بلغت -١

.شرفها ومكانتها العظیمة
حیـث لـم یـدخل رسـول ذلـك لفعـل النبـي و، یكره  دخـول مكـة بغیـر إحـرام -٢

، لكـن یـرخص لمـن یتكـرر دخولـه ًمكة إال محرما باستثناء عـام فـتح مكـةاهللا 
مكــة أن یــدخلها بغیــر إحــرام كالــسائقین والمنــدوبین مــن المــوظفین والبــائعین الــذین 

.یعملون بین مكة والمدن األخرى لرفع المشقة عنهم 
.ال یجب القضاء علي من دخل مكة بغیر إحرام -٣
واف یخــتص المــسجد الحــرام عــن غیــره مــن المــساجد بــأن مــن دخلــه بــدأ بــالط-٤

.البیت الطوافتحیة ألن
مـن المیـاه هرًیجوز استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة وذلـك قیاسـا علـي غیـ-٥

.كونهما من أنهار الجنةما فیهما من فضل وهووخاصة  ماء النیل والفرات مع
.یجوز استعمال ماء زمزم في رفع الحدث من وضوء أو غسل-٦
ظهرهـا ، وذلـك لـورود هـذا الفعـل عـن رسـول تجوز الصالة فـي الكعبـة وعلـي -٧

.اهللا 
.ألتمیختص المسجد الحرام بجواز المرور بین المصلي مع انتفاء ا-٨
تدار الــصف یخــتص المــسجد الحــرام بجــواز تقــدم المــأموم علــي اإلمــام إذا اســ-٩

حـول الكعبـة ، وكــان اإلمـام أبعــد عـن الكعبــة مـن المــأموم الـذي فــي غیـر جهتــه ، 
.بخالف من في جهته فال یجوز له التقدم علي امامه 

تجوز الصالة بالمسجد الحرام في األوقات التي تكره فیها الصالة ، أي بعد -١٠
د صـالة العـصر صالة الفجر وحتي ترتفع الشمس قدر رمح ، وعنـد الـزوال ، وبعـ

.حتي تغرب الشمس 
یستحب للمصلي في المسجد الحرام أن ینظر إلي الكعبة لـشرفها ، واعتبـار -١١

.النظر إلیها عبادة 
األفضل صالة العیـد فـي المـسجد الحـرام وذلـك لفـضله وحـصول المـضاعفة -١٢

.بالصالة فیه 
.المكيیراد بحاضري المسجد الحرام أهل الحرم-١٣
.أهل مكة للحج من بیوتهم ، وللعمرة من أدني الحل میقات -١٤
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.اإلفراد في الحج فقط دون التمتع والقرانألهل مكة-١٥
طواف القدوم سنة لغیر المكي ألن هذا الطواف علي من یقدم ، وأهل مكة -١٦

.ال یقدمون
.لیس علي المكي طواف وداع ألن أهل مكة ال یودعون البیت-١٧
.ُالعلة التي من أجلها شرع الرملأهل مكة النتفاء ال رمل علي -١٨
التوصیات : ًثانیا

وتوزیعهــا علــي الحجــاج ،طبــع مــا یتعلــق بالعبــادات المتعلقــة بــالحرم المكــي-١
لیكونوا علي بینـة مـن ، والذهاب إلي مكة المكرمة والمعتمرین عند مغادرة بالدهم 

.ن بها في هذه البقعة المباركةفیما یتعلق بالعبادات التي یقوموأمر دینهم
إلقاء المحاضرات والندوات العلمیة المتعلقة بالعبـادات المتعلقـة بـالحرم المكـي -٢

وجامعــة ، لمــن یقــع االختیــار علیــه ألداء الحــج أو العمــرة مــن قبــل وزارة األوقــاف 
بهــا عنــد ونمــا یتعلــق بالعبــادات التــي یقومــبألزهــر لتوعیــة الحجــاج والمعتمــرین ا

. هناكإقامتهمالحرم المكي أو في أثناء لهمدخو
مـــن یقـــدم علـــي الـــذهاب إلـــي الحـــرم المكـــي الـــسؤال عمـــا یحتاجـــه ن یحـــرصأ-٣

مكثــه فــي الحــرم المكــي ، وخاصــة فیمــا یتعلــق مــدةلــدخول الحــرم المكــي أو فــي 
بالعبادات لیؤدیها علي أكمل وجه ، وحتي ال یقع في ارتكاب مكروه أو محرم 
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عأهم المراج

كتب التفسیر وعلومه : ًأوال 
أحكــــام القــــرآن لإلمــــام أحمــــد بــــن علــــى الــــرازي الجــــصاص ط دار إحیــــاء -١

.التراث 
أحكـــام القـــرآن لإلمـــام القاضـــي محمـــد بـــن عبـــد اهللا أبـــو بكـــر بـــن العربـــي -٢

ــــروت  ــــة، بی لبنــــان –المعــــافري االشــــبیلي المــــالكي  ط دار الكتــــب العلمی
.م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة 

وار التنزیــل وأســرار التأویــل لإلمــام ناصــر الــدین أبــو ســعید عبــد اهللا بــن أنــ-٣
–دار إحیـاء التـراث العربـي : عمر بن محمـد الـشیرازي البیـضاوي الناشـر

محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن : هــــــ المحقـــــق١٤١٨-األولـــــى : بیـــــروت الطبعـــــة
.المرعشلي

تفــسیر الجاللــین لإلمـــام جــالل الـــدین محمــد بــن أحمـــد المحلــي ، وجـــالل -٤
القـاهرة –دار الحـدیث : الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي الناشـر

.الطبعة األولى
تفسیر القرآن العظیم لإلمام إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشـي البـصري -٥

-هــــ ١٤٢٠ثـــم الدمـــشقي  ط دار طیبـــة للنـــشر والتوزیـــع الطبعـــة الثانیـــة 
.م١٩٩٩

حمـــــد أحمـــــد األنـــــصاري الجـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن لإلمـــــام أبـــــى عبـــــد اهللا م-٦
.القرطبي ط دار الشعب 

جامع البیان في تأویل القرآن لإلمام محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن -٧
: مؤســــسة الرســــالة الطبعــــة: غالــــب اآلملــــي، أبــــو جعفــــر الطبــــري الناشــــر

أحمد محمد شاكر: م المحقق٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األولى، 
بد اهللا الـشوكاني الیمنـي فتح القدیر لإلمام محمد بن علي بن محمد بن ع-٨

: دمـــشق، بیــــروت الطبعــــة-دار ابــــن كثیـــر، دار الكلــــم الطیــــب : الناشـــر
.هـ١٤١٤-األولى 

معالم التنزیل في تفسیر القـرآن لإلمـام أبـو محمـد الحـسین بـن مـسعود بـن -٩
–دار إحیــاء التــراث العربــي : محمــد بــن الفــراء البغــوي الــشافعي  الناشــر 

.هـ تحقیق عبد الرزاق المهدي١٤٢٠األولى ، : بیروت الطبعة 
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-:كتب الحدیث وشروحه : ًثانیا 
سـنن أبـى داود لإلمـام الحـافظ أبــى داود سـلیمان بـن األشـعت السجــستانى -١٠

. األزدى ط دار الفكر 
ْسورةبنعیسىبنالترمذي لإلمام محمدسنن-١١ الـضحاك،بـنموسـىبـنَ

: النــشربیروتــسنة-اإلســالميالغــربدار: الناشــرعیــسىأبــوالترمــذي،
.م١٩٩٨

.سنن الدارقطنى لإلمام على بن عمر الدارقطنى ط دار المعرفة-١٢
سنن الدارمي لإلمام أبو محمد عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن بـن الفـضل بـن -١٣

دار المغنــي : َبهـرام بــن عبـد الــصمد الـدارمي، التمیمــي الـسمرقندي الناشــر
-هــ ١٤١٢األولـى، : طبعـةللنشر والتوزیع، المملكة العربیـة الـسعودیة ال

.حسین سلیم أسد الداراني: م تحقیق٢٠٠٠
السنن الكبرى للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسین البیهقي مكتبة دار الباز -١٤

.–مكة المكرمة –
سنن ابن ماجـة للحـافظ أبـى عبـد اهللا محمـد بـن یزیـد القزوینـي بـن ماجـة -١٥

.ط دار الفكر 
النـــسائي ط مكتبـــة المطبوعـــات ســـنن النـــسائي لإلمـــام أحمـــد بـــن شـــعیب-١٦

.حلب الطبعة الثانیة 
شـــرح النـــووي علـــى صـــحیح مـــسلم لإلمـــام أبـــى زكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف -١٧

.النووي ط دار إحیاء التراث العربي 
صحیح البخاري لإلمام أبى عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم بـن -١٨

الطبعــــة المغیـــرة بـــن بردزیــــة البخـــاري الجعفـــي ط دار ابــــن كثیـــر بیـــروت 
. م ١٩٨٧–هـ ١٤٠٧–الثالثة 

صـــحیح ابـــن حبـــان للحـــافظ اإلمـــام العالمـــة أبـــى حـــاتم محمـــد بـــن حبـــان -١٩
م ١٩٩–هـ ١٤١٤البسستى ط مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الثانیة

صحیح ابن خزیمة لإلمام محمد بن إسحاق بن خزیمة أبـو بكـر الـسلمى -٢٠
.النیسابوري ط المكتب اإلسالمي ببیروت 

صحیح مسلم لإلمام أبى الحسین مسلم بن الحجاج القـشیرى النیـسابوري -٢١
.ط دار إحیاء التراث 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ أبى الفضل أحمد بـن علـى بـن -٢٢
.حجر العسقالني ط دار المعرفة 
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المـــــستدرك علـــــى الـــــصحیحین للحـــــافظ أبـــــى عبـــــد اهللا محمـــــد المعـــــروف -٢٣
١٤١١لكتـب العلمیـة بیـروت الطبعـة األولـى بالحـاكم النیـسابوري ط دار ا

.م  ١٩٩٠-هـ 
.مسند اإلمام أحمد بن حنبل ط مؤسسة قرطبة -٢٤
المـــسند لإلمـــام الـــشافعي أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن إدریـــس بـــن العبـــاس بـــن -٢٥

عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد منـاف المطلبـي القرشـي المكـي  
.هـ١٤٠٠: نان عام النشرلب–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

مصنف ابن أبى شیبة ألبى بكر عبد اهللا بن محمد بن أبى شیة الكوفي -٢٦
. ط مكتبة الرشد بالریاض

مــصنف عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني ط المكتــب اإلســالمي الطبعــة -٢٧
.هـ ١٤٠٣الثانیة 

.موطأ اإلمام مالك بن أنس األصبحي ط دار إحیاء التراث العربي-٢٨
.كتب الفقه الحنفي : ًثالثا

األصل المعروف بالمبسوط لإلمام أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد -٢٩
.الشیباني 

أبــــو الوفــــا : كراتــــشي المحقــــق–إدارة القــــرآن والعلــــوم اإلســــالمیة : الناشــــر-٣٠
.األفغاني

االختیار لتعلیل المختار لإلمام عبـد اهللا بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي -٣١
-مطبعــــة الحلبــــي : أبــــو الفــــضل الحنفــــي الناشــــرالبلــــدحي، مجــــد الــــدین 

.م١٩٣٧-هـ ١٣٥٦: القاهرة تاریخ النشر
البنایــة شــرح الهدایــة لإلمــام أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن -٣٢

دار الكتــب : أحمــد بــن حــسین الغیتــابى الحنفــى بــدر الــدین العینــى الناشــر
.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األولى، : بیروت، لبنان الطبعة-العلمیة 

بدائع الصنائع في ترتب الشرائع لإلمام عالء الدین أبى بكر بن مـسعود -٣٣
.الكاسانى الحنفي الملقب بملك العلماء ط دار الكتاب العربي 

البحـر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق للعالمــة زیــن الــدین بــن نجــیم الحنفــي ط -٣٤
. دار المعرفة

لـى الزیلعـي ط دار تبین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین عثمان ع-٣٥
.-المكتبة اإلسالمیة –الكتاب اإلسالمي 

تحفة الفقهاء لإلمام محمد بن أحمد بـن أبـي أحمـد، أبـو بكـر عـالء الـدین -٣٦
الثانیـة، : لبنـان الطبعـة–دار الكتب العلمیـة، بیـروت : السمرقندي الناشر

.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤
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لإلمـام زیـن الـدین تحفة الملوك في فقه مذهب اإلمـام أبـي حنیفـة النعمـان-٣٧
. د: أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي المحقق

: بیــروت الطبعـــة–دار البــشائر اإلســالمیة : عبــد اهللا نــذیر أحمــد الناشــر
.هـ ١٤١٧األولى، 

الجـــوهرة النیـــرة لإلمـــام أبـــو بكـــر بـــن علـــي بـــن محمـــد الحـــدادي العبـــادي -٣٨
ّالزبیـــــدي الیمنـــــي الحنفـــــي  ِ ِ األولـــــى، : المطبعـــــة الخیریـــــة الطبعـــــة: الناشـــــرَّ

.هـ١٣٢٢
الحجــة علــى أهــل المدینــة لإلمــام أبــو عبــد اهللا محمــد بــن الحــسن بــن فرقــد -٣٩

: المحقق١٤٠٣الثالثة، : بیروت الطبعة–عالم الكتب : الشیباني الناشر
.مهدي حسن الكیالني القادري

ار شـرح تنـویر حاشیة ابن عابـدین المـسماة رد المحتـار علـى الـدر المختـ-٤٠
األبصار لخاتمة المحققین محمد أمین الشهیر بابن عابدین ط دار الفكـر 

. للطباعة 
حاشـــیة الـــشرنباللى للعالمـــة أبـــى اإلخـــالص حـــسن بـــن عمـــار بـــن علـــى -٤١

مطبـــوع مـــع درر الحكـــام فـــى شـــرح غـــرر –الوفـــائى الـــشرنباللى الحنفـــى 
.الناشر دار إحیاء الكتب العربیة-األحكام 

طحطــاوي علــى مراقــي الفــالح شــرح نــور اإلیــضاح لإلمــام أحمــد حاشــیة ال-٤٢
دار الكتــب العلمیــة : بــن محمــد بــن إســماعیل الطحطــاوي الحنفــي الناشــر

: م المحقــق١٩٩٧-هـــ ١٤١٨الطبعــة األولــى : لبنــان الطبعــة-بیــروت 
.محمد عبد العزیز الخالدي

هیر درر الحكام شرح غرر األحكام لإلمام محمد بن فرامرز بن علي الـش-٤٣
.دار إحیاء الكتب العربیة: خسرو الناشر-أو منال أو المولى -بمال 

شــرح فــتح القــدیر لإلمــام كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد الــسیواسي ثــم -٤٤
.السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي ط دار الفكر 

اللباب في الجمع بین السنة والكتاب لإلمـام جمـال الـدین أبـو محمـد علـي -٤٥
: حیــى زكریــا بــن مــسعود األنــصاري الخزرجــي المنبجــي الناشــربــن أبــي ی
: بیــروت الطبعــة/ لبنــان -دمــشق / ســوریا -الــدار الــشامیة -دار القلـم 
عبــد العزیــز محمــد فــضل . د: م المحقــق١٩٩٤-هـــ ١٤١٤الثانیــة، 

.المراد
.المبسوط للعالمة شمس األئمة أبى بكر محمد السرخسي ط دار الفكر-٤٦
رهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنیفـة رضـي اهللا عنـه المحیط الب-٤٧

لإلمام أبو المعالي برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر 
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َبـــن مـــازة البخـــاري الحنفـــي الناشـــر َ لبنـــان –دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت : َ
عبــــد الكــــریم ســــامي : م المحقــــق٢٠٠٤-هـــــ ١٤٢٤األولــــى، : الطبعــــة
.الجندي

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر للفقیه عبد اهللا بـن الـشیخ محمـد بـن -٤٨
.سلیمان المعروف بداماد أفندي ط دار إحیاء التراث العربي 

مطبوع مـع البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق –منحة الخالق البن عابدین -٤٩
.الثانیة : دار الكتاب اإلسالمي الطبعة: الناشر

قائق لإلمــام ســراج الــدین عمــر بــن إبــراهیم بــن النهــر الفــائق شــرح كنــز الــد-٥٠
-هـــ ١٤٢٢األولــى، : دار الكتــب العلمیــة الطبعــة: نجــیم الحنفــي الناشــر

.أحمد عزو عنایة: م المحقق٢٠٠٢
الهدایة في شرح بدایة المبتدي لإلمام علي بن أبي بكـر بـن عبـد الجلیـل -٥١

حیـاء التـراث دار ا: الفرغاني المرغیناني، أبو الحـسن برهـان الـدین الناشـر
.طالل یوسف: لبنان المحقق–بیروت -العربي 

كتب الفقه المالكي : ًرابعا
ِإرشـــاد الــــسالك إلــــى َأشـــرف المــــسالك فــــي فقــــه اإلمـــام مالــــك لإلمــــام عبــــد -٥٢ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َ َّ ُ َ ْ

الــرحمن بــن محمــد بــن عــسكر البغــدادي، أبــو زیــد أو أبــو محمــد، شــهاب 
بعـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــي شـــركة مكتبـــة ومط: الـــدین المـــالكي الناشـــر
.الثالثة: وأوالده، مصر الطبعة

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لإلمام أبى الولید محمد بـن أحمـد بـن رشـد -٥٣
: القاهرة تاریخ النـشر–القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید ط دار الحدیث 

.م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥
ستخرجة لإلمام أبو البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل الم-٥٤

دار الغــرب اإلســالمي، : الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الناشــر
د محمــد : م حققــه١٩٨٨-هـــ ١٤٠٨الثانیــة، : لبنــان الطبعــة-بیــروت 

.حجي وآخرون
التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ألبى عبـد اهللا محمـد بـن یوسـف المـواق ط -٥٥

.دار الفكر 
مام أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التلقین في الفقة المالكي لإل-٥٦

األولـــى : دار الكتـــب العلمیـــة الطبعـــة: الثعلبـــي البغـــدادي المـــالكي الناشـــر
.أبي أویس محمد بو خبزة الحسني التطواني: م المحقق٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

الثمــر الــداني شــرح رســالة ابــن أبــي زیــد القیروانــي لإلمــام صــالح بــن عبــد -٥٧
.بیروت–المكتبة الثقافیة : السمیع اآلبي األزهري الناشر



-٢٦٤٧-

جواهر اإلكلیل شرح العالمة خلیل في مذهب اإلمام مالك للشیخ صـالح -٥٨
.بیروت لبنان-عبد السمیع األبي األزهري ط المكتبة الثقافیة 

حاشــیة الدســوقي علــى الــشرح الكبیــر للعالمــة شــمس الــدین محمــد عرفــة -٥٩
.الدسوقي ط دار الفكر

علـي ، ة الطالب الرباني لإلمـام أبـو الحـسنحاشیة العدوي على شرح كفای-٦٠
بیـروت تـاریخ -دار الفكـر : بن أحمد بن مكرم الصعیدي العـدوي الناشـر

.یوسف الشیخ محمد البقاعي: م المحقق١٩٩٤-هـ ١٤١٤: النشر
الــذخیرة لإلمــام العالمــة شــهاب الــدین أبــى العبــاس أحمــد بــن إدریــس بــن -٦١

.ط دار الغرب اإلسالمي عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي
.الشرح الكبیر ألبى بركات أحمد الدردیر ط دار الفكر -٦٢
شرح مختصر خلیل للخرشـي لإلمـام محمـد بـن عبـد اهللا الخرشـي المـالكي -٦٣

.بیروت–دار الفكر للطباعة : أبو عبد اهللا الناشر
الفواكــه الــدواني شــرح الــشیخ أحمــد بــن غنــیم بــن ســالم بــن مهنــا النفــراوى -٦٤

ي األزهري على رسالة أبى محمد عبد اهللا بن أبى زید عبد الـرحمن المالك
.القیرواني المالكي ط دار المعرفة 

القوانین الفقهیة لإلمام أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، -٦٥
.ابن جزي الكلبي الغرناطي بدون طبعة 

طبــي ط الكــافي لإلمــام أبــى عمــر یوســف بــن عبــد اهللا بــن عبــد البــر القر-٦٦
.دار الكتب العلمیة  

مواهـــب الجلیــــل لــــشرح مختــــصر ألبــــى عبــــد اهللا محمــــد بــــن عبــــدالرحمن -٦٧
م دار الفكر ١٩٧٨–هـ ١٣٩٨المغربي المعروف بالحطاب ط الثانیة 

.المدونة لإلمام مالك بن أنس ط دار صادر بیروت-٦٨
ِالنوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من األمهـات -٦٩ ُ َّ َ َ ِّ لإلمـام أبـو َّ

ـــرحمن النفـــزي، القیروانـــي، المـــالكي  ـــد عبـــد ال ـــن أبـــي زی محمـــد عبـــد اهللا ب
.م١٩٩٩األولى، : دار الغرب اإلسالمي، بیروت الطبعة: الناشر

.كتب الفقه الشافعي : ًخامسا
األحكام السلطانیة لإلمام أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بـن حبیـب -٧٠

.القاهرة–دار الحدیث : الناشرالبصري البغدادي، الشهیر بالماوردي
أسنى المطالب في شرح روض الطالب لإلمام زكریا بـن محمـد بـن زكریـا -٧١

.دار الكتاب اإلسالمي: الناشراألنصاري
األشــباه والنظــائر فــي قواعــد وفــروع فقهــى الــشافعیة لإلمــام جــالل الــدین -٧٢

.عبد الرحمن السیوطي ط دار الكتب العلمیة 
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ن إدریس الشافعي  ط دار المعرفة بیروتاألم لإلمام محمد ب-٧٣
المــشهور (إعانــة الطــالبین علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــین لإلمــام أبــو بكــر -٧٤

دار الفكــر : عثمــان بــن محمــد شــطا الــدمیاطي الــشافعي الناشــر) بــالبكري
.م١٩٩٧-هـ ١٤١٨األولى، : للطباعة والنشر والتوریع الطبعة

حمد بن عبد اهللا الزركشي الطبعة إعالم الساجد بأحكام المساجد لإلمام م-٧٥
م تحقیـــق الـــشیخ أبـــو الوفـــا مـــصطفي ١٩٩٦-هــــ ١٤١٦الرابعـــة القـــاهرة 

.المراغیي 
البیان في مذهب اإلمام الشافعي لإلمام أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر -٧٦

: جـدة الطبعـة-دار المنهـاج : بن سالم العمرانـي الیمنـي الـشافعي الناشـر
قاسم محمد النوري: المحققم٢٠٠٠-هـ١٤٢١األولى، 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج لإلمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر -٧٧
المكتبـــة التجاریـــة الكبـــرى بمـــصر لـــصاحبها مـــصطفى : الهیتمـــي الناشـــر
.م١٩٨٣-هـ ١٣٥٧: محمد عام النشر

ــــدین -٧٨ الحجــــج المبینــــة فــــي التفــــضیل بــــین مكــــة والمدینــــة لإلمــــام جــــالل ال
حقیــق وتعلیــق د محمــد زیــنهم محمــد عــزب الطبعــة ، ت١٦الــسیوطي ص 

م  ط دار األمین بالقاهرة١٩٩٣-هـ ١٤١٤األولى 
حاشیة البجیرمي لإلمام سلیمان بن عمـر بـن محمـد البیجرمـى ط المكتبـة -٧٩

.اإلسالمیة
حلیــــة العلمــــاء فــــي معرفــــة مــــذاهب الفقهــــاء لإلمــــام محمــــد بــــن أحمــــد بــــن -٨٠

ّال الفارقي، الملقب فخر اإلسالم، الحسین بن عمر، أبو بكر الشاشي القف
/ بیــروت -دار األرقــم / مؤســسة الرســالة : المــستظهري الــشافعي الناشــر

.یاسین أحمد إبراهیم درادكة. د: م المحقق١٩٨٠األولى، : عمان الطبعة
بیروت –حواشي الشرواني لإلمام عبد الحمید الشرواني ط دار الفكر -٨١
یحیــى بــن شــرف النــووي ط المكتــب روضــة الطــالبین لإلمــام أبــى زكریــا-٨٢

.لبنان –اإلسالمي للطبع والنشر بیروت 
الــسراج الوهــاج شــرح الــشیخ محمــد الزهــري الغمــراوي علــى مــتن المنهــاج -٨٣

.لبنان–للنووي ط دار الجبل بیروت 
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الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة لإلمام زكریا بن محمد بن أحمد بن -٨٤
المطبعـــــة : أبـــــو یحیـــــى الـــــسنیكي الناشـــــرزكریـــــا األنـــــصاري، زیـــــن الـــــدین 

.المیمنیة
غایـــة البیـــان شـــرح زبـــد ابـــن رســـالن لإلمـــام شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أبـــي -٨٥

–دار المعرفــــة : العبـــاس أحمــــد بــــن حمــــزة شــــهاب الــــدین الرملــــي الناشــــر
.بیروت

فتح العزیز بـشرح الـوجیز لإلمـام أبـو حامـد الغزالـي عبـد الكـریم بـن محمـد -٨٦
.دار الفكر: شرالرافعي القزویني النا

كفایة األخیار في حل غایة اإلختصار لإلمام أبو بكر بن محمد بن عبد -٨٧
ـــدین الـــشافعي  المـــؤمن بـــن حریـــز بـــن معلـــى الحـــسیني الحـــصني، تقـــي ال

علي عبد : المحقق١٩٩٤األولى، : دمشق الطبعة-دار الخیر : الناشر
.الحمید بلطجي ومحمد وهبي سلیمان

ه لإلمـام أحمـد بـن محمـد بـن علـي األنـصاري، كفایة النبیه في شرح التنبی-٨٨
دار الكتــــب : أبــــو العبــــاس، نجــــم الــــدین، المعــــروف بــــابن الرفعــــة الناشــــر

.مجدي محمد سرور باسلوم: المحقق٢٠٠٩األولى، م : العلمیة الطبعة
اللبــاب فــي الفقــه الــشافعي لإلمــام  أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن القاســم -٨٩

دار البخـــــارى، : ّلــــشافعي الناشــــرالــــضبي، أبــــو الحــــسن ابــــن المحــــاملي ا
ـــسعودیة الطبعـــة ـــة ال ـــورة، المملكـــة العربی ـــة المن ـــى، : المدین هــــ ١٤١٦األول

.عبد الكریم بن صنیتان العمري: المحقق
المجموع شرح المهـذب لإلمـام أبـى زكریـا محیـى الـدین بـن شـرف النـووي -٩٠

.ط دار الفكر 
ن محمـد الخطیـب مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشیخ محمد ب-٩١

.الشربیني ط دار الفكر 
ـــى بـــن -٩٢ ـــراهیم بـــن عل ـــشافعي ألبـــى إســـحاق إب ـــه اإلمـــام ال المهـــذب فـــي فق

.یوسف الفیروز آبادي الشیرازي ط دار الكتب العلمیة 
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المنهاج القویم لإلمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي -٩٣
دار الكتــب : لناشــراألنــصاري، شــهاب الــدین شــیخ اإلســالم، أبــو العبــاس ا

.م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولى : العلمیة الطبعة
نهایـــة المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاج لإلمـــام شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أبـــى -٩٤

العباسي الشهیر بالشافعي الصغیر ط مصطفى البابي الحلبى وأوالده 
الهدایة إلى أوهام الكفایة لإلمام عبد الرحیم بن الحسن بن علـي اإلسـنوي -٩٥

ــ دار الكتــب العلمــي، مطبــوع : و محمــد، جمــال الــدین الناشــرّالــشافعي، أب
مجــدي : المحقــق٢٠٠٩: البــن الرفعــة ســنة النــشر) كفایــة النبیــه(بخاتمــة 

.محمد سرور باسلوم
.الوجیز لإلمام محمد بن محمد أبى حامد الغزالي ط دار المعرفة -٩٦
الوسیط ألبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ط دار السالم -٩٧
ایة المطلب في درایة المذهب لإلمام عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف نه-٩٨

بـــن محمـــد الجـــویني، أبـــو المعـــالي، ركـــن الـــدین، الملقـــب بإمـــام الحـــرمین 
م حققــه وصــنع ٢٠٠٧-هـــ١٤٢٨األولــى، : دار المنهــاج الطبعــة: الناشــر
.ّعبد العظیم محمود الدیب / د. أ: فهارسه

لإلمـــام محمـــد بـــن عمـــر نـــووي الجـــاوي نهایـــة الـــزین فـــي إرشـــاد المبتـــدئین -٩٩
.األولى: بیروت الطبعة-دار الفكر : البنتني إقلیما، التناري بلدا الناشر

.كتب الفقه الحنبلي : ًسادسا 
األحكـــام الـــسلطانیة لإلمـــام القاضـــي أبـــو یعلـــى ، محمـــد بـــن الحـــسین بـــن -١٠٠

ن بیـروت ، لبنـا-دار الكتب العلمیة : محمد بن خلف ابن الفراء الناشر 
محمــد : م صــححه وعلــق علیــه ٢٠٠٠-هـــ ١٤٢١الثانیــة ، : الطبعــة 

.حامد الفقي
اإلنـصاف فـي معرفــة الـراجح مــن الخـالف علــى مـذهب اإلمــام أحمـد بــن -١٠١

حنبل للشیخ عالء الدین أبـى الحـسن علـى بـن سـلیمان المـرداوي الحنبلـي 
.ط الثانیة دار إحیاء التراث العربي 
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مطبــوع -لــدین علــي بــن ســلیمان المــرداويتــصحیح الفــروع لإلمــام عــالء ا-١٠٢
هـــ ١٤٢٤األولــى : مؤســسة الرســالة الطبعــة: الناشــر-مــع كتــاب الفــروع 

.عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: مـ المحقق٢٠٠٣-
دلیــل الطالــب لنیــل المطالــب لإلمــام مرعــي بــن یوســف بــن أبــى بكــر بــن -١٠٣

والتوزیـــــع، دار طیبـــــة للنــــشر : أحمــــد الكرمـــــى المقدســــي الحنبلـــــى الناشــــر
أبــو قتیبــة نظــر : م المحقــق٢٠٠٤/ هـــ ١٤٢٥األولــى، : الریــاض الطبعــة
.محمد الفاریابي

الروض المربع بشرح زاد المستقنع  للعالمـة منـصور بـن یـونس البهـوتى -١٠٤
.ط المكتبة الثقافیة 

شرح الزركشي لإلمام شمس الدین محمـد بـن عبـد اهللا الزركـشي المـصري -١٠٥
.م١٩٩٣-هـ١٤١٣األولى، : كان الطبعةدار العبی: الحنبلي الناشر

الشرح الكبیر على متن المقنع لإلمام عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن -١٠٦
دار : قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شـمس الـدین الناشـر

.الكتاب العربي للنشر والتوزیع
.فكر شرح منتهى اإلرادات للعالمة منصور بن یونس البهوتي ط دار ال-١٠٧
العــدة شــرح العمــدة لإلمــام عبــد الــرحمن بــن إبــراهیم بــن أحمــد، أبــو محمــد -١٠٨

هـ ١٤٢٤: دار الحدیث، القاهرة تاریخ النشر: بهاء الدین المقدسي الناشر
.م٢٠٠٣

الفـــروع لـــشمس الـــدین المقدســـي أبـــى عبـــد اهللا محمـــد بـــن مفلـــح ط عـــالم -١٠٩
.الكتب 

ن یــونس البهــوتي ط كــشاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع للعالمــة منــصور بــ-١١٠
.دار الفكر

الكــافي فــي فقــه اإلمــام أحمــد لإلمــام أبــو محمــد موفــق الــدین عبــد اهللا بــن -١١١
أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة الجمـــاعیلي المقدســـي ثـــم الدمـــشقي الحنبلـــي، 
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األولـى، : دار الكتب العلمیـة الطبعـة: الشهیر بابن قدامة المقدسي الناشر
.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤

لمقنع ألبـى إسـحاق برهـان الـدین إبـراهیم بـن محمـد بـن المبدع في شرح  ا-١١٢
.عبد اهللا بن محمد مفلح ط المكتب اإلسالمي

ٕمـــسائل اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل واســـحاق بـــن راهویـــه لإلمـــام إســـحاق بـــن -١١٣
: منـــصور بـــن بهـــرام، أبـــو یعقـــوب المـــروزي، المعـــروف بالكوســـج الناشـــر

منــــورة، المملكــــة عمــــادة البحــــث العلمــــي، الجامعــــة اإلســــالمیة بالمدینــــة ال
.م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٥األولى، : العربیة السعودیة الطبعة

المغنى علـى مختـصر اإلمـام أبـى القاسـم عمـر بـن الحـسین بـن عبـد اهللا -١١٤
أبى محمـد عبـد اهللا بـن أحمـد بـن قدامـة ط دار : بن أحمد الخرقي تألیف 

. الفكر
د بــن منــار الــسبیل فــي شــرح الــدلیل لإلمــام ابــن ضــویان، إبــراهیم بــن محمــ-١١٥

م ١٩٨٩-هــــ١٤٠٩الـــسابعة : المكتـــب اإلســـالمي الطبعـــة: ســـالم الناشـــر
.زهیر الشاویش: المحقق

الهدایــــة علــــى مــــذهب اإلمــــام أبــــي عبــــد اهللا أحمــــد بــــن محمــــد بــــن حنبــــل -١١٦
الــشیباني لإلمــام محفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسن، أبــو الخطــاب الكلـــوذاني 

/ هــــ ١٤٢٥األولـــى، : مؤســـسة غـــراس للنـــشر والتوزیـــع الطبعـــة: الناشـــر
.ماهر یاسین الفحل-عبد اللطیف همیم : م المحقق٢٠٠٤
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.كتب الفقه الظاهري :  ًسابعا 
المحلـــى باآلثـــار لإلمـــام أبـــى محمـــد علـــى بـــن أحمـــد بـــن ســـعید بـــن حـــزم -١١٧

.بیروت-الفكردار: الناشراألندلسي 
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كتب اللغة والمصطلحات : ًثامنا
ة بـین الفقهـاء لإلمـام قاسـم بـن أنیس الفقهاء فـي تعریفـات األلفـاظ المتداولـ-١١٨

دار الكتــــب : عبــــد اهللا بــــن أمیــــر علــــي القونــــوي الرومــــي الحنفــــي الناشــــر
.یحیى حسن مراد: هـ المحقق١٤٢٤-م٢٠٠٤: العلمیة الطبعة

.التعریفات  لعلى بن محمد بن على الجرجاني ط دار الریان للتراث -١١٩
ؤســــسة القــــاموس المحــــیط لمجــــد الــــدین بــــن یعقــــوب الفیــــروز آبــــادي ط م-١٢٠

.قرطبة
: جمهــرة اللغــة لإلمــام أبــو بكــر محمــد بــن الحــسن بــن دریــد األزدي الناشــر-١٢١

رمــزي : م المحقــق١٩٨٧األولــى، : بیــروت الطبعــة–دار العلــم للمالیــین 
.منیر بعلبكي

لــسان العــرب ألبــى الفــضل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور ط -١٢٢
. دار الكتاب العربي 

م أحمـــد بــــن فـــارس بــــن زكریـــا القزوینــــي مجمـــل اللغـــة البــــن فـــارس لإلمــــا-١٢٣
بیروت الطبعـة الثانیـة –مؤسسة الرسالة : الرازي، أبو الحسین دار النشر

.زهیر عبد المحسن سلطان: م دراسة وتحقیق١٩٨٦-هـ ١٤٠٦-
مختار الصحاح للشیخ محمد بن أبى بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي مكتبـة -١٢٤

.لبنان 
.الفیومي المقري ط دار الفكر المصباح المنیر ألحمد بن على -١٢٥
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