آسقاأو اهتمحؤ
وأتقدم بخالص شكري وتقديري لزوجتي الفاصالة أم عبد الق بت حمن
ش-الت على صبرها وتضحيتها .

وأسأل الك أن يجزي الخميع حير الخزاء  ،وأن يتمل أعمالما ويجعلها خالصة

لوجهه الكرم •

وآخردعواناأن الحمدلذرب
وكتب ه

محمدبن عيدالذتابت شاه
غفرالذله ولوالديه ونم الراليين

رهتأبإ ء؛اقْهص—

—

J؛^ ^Jيئيإ

اقتؤتة اكاءي١قبج

محسهو
صئأصتيس؛ا»

الحمد لك وحده ،والصلاة وال لام على من لا نبي بعده،وعلى ٌ وصحبه وملم.
ويس t

هدا الكتيب المغير الذي دبجة قلم ولدي الشاب الفاضل الشيط محمد

عبد اش ثاب أحمد قبالة  ،؛ن أحن الكتب في مجرضؤع الكعبة  ،وهو اسم
على م مى  ،حث سماه ر بيت اش الحرام > اممهيه والأحكام الممالقه به ] .
وهذا لعمري مجن أحن الكتب  ،وقد ُبممع فوائد كثيرة  ،وأنمح المطاع عليه
أن ي تغنى به عن كثير مجن المؤلفات  ،لانه ثان كان صغيرا في حجمه فهوكبير
في فوائده .
فجزاه حيرا وزاده علما وفضلا ونشامحل  ،وزاد فى الشباب مجن أمجثاله .

واش ولي الهيابة والتوفيق
ممه

عمراش  diولوالوم وي اتراليين

مر ئظ قعيإ

الحمد س رب  ، ^. ١٨١١والصلاة وال لام على نبينا محمد ات مئن  ،وعلى آله
وصحبه احممى

.

وس| i

فشل اطيت على البحث الذي أعده الشيخ /محمد عبد افد ثان ثبالة ،
وحصل به على درجة المشيحة ر الماجستير)) من ق م الفقه الإسلام بجامعة

الإيمان الموفرة  ،فوجدته بحتا مفيدا جامعا لأهم ات حكام الشرعية التي تتعلق
بالكعبة المعفلمة  ،جمع فيه الباحث مجا يتعلق بتاريخ بناء الكعبة وفضلها
وحمائمها  ،وأحكام العيادات المتعلقة بها  ،ونمب عن ذللث في بطون كتب

التاريخ والفقه والحديث  ،ودلل ونافس ورجح  ،مما لا يجده القارئ مجموعا في
غير هذا البحث.

فانصح طلاب العلم باقتناء هذا البحث وقراءته والاستفادة منه  ،وجرى الك
الباحث حيرا على هذا الجهد المبارك  ،ووفقنا إياه لما فيه رصاه  ،آمئن •

الفقير |اىاشمماش

ممراش ك ولوالدم ولسائراي الْين

أستاذورنيس قسم الخديث وعلومه
فى جامعت الإيمان

جسج امجبجؤ صسء—

——

_\tc

ءصسظ؛أصه»

إن الحمد س  ،نحمده ونستعيته ونمعفره  ،ونعوذ باس من شرور أنفسنا ،

ومن سيئات أعمالنا  ،من يهده اش نلأ نضل له  ،ومن بملل فلا هادي له ،
وأشهد أ 0لا إله إلا اس  ،وحده لا شريك له  ،وأشهد أ 0محمدا عبده ورسوله ،
صلى اس عليه وعلى آله وصحبه وصالم ٠

ؤ ب أيها الذينآمحتوا اهوا اممه حى ثقاته ولا نموتن إلأ وأنتم مسلنون (تل) ه
[  JTعمران . ] ١ ٠ ٢ :

ؤ ي أيها الناس ائموا ربكم  ،۶٠٥١حلمكم س ئنس واذة وحش سها زوجها وبذ*نهما

دجالاكيراونساءوائمواالك اإذي ئساءلون ب؛ والأدحام إن الك كان علكم رقيا( )Tه
[ ا لماء ; . ] ١

ؤ يأيها الذينآسوا ائموا الك وئولوا فولا مديدا لق) بملح كم °أعماكم وشر
لكم ذنوبكم وس يطع الله ورسوله فمد فارفوزا عفليمأ ؤ؟) .
[ الأحزاب. ] ٧١ ، ٧٠ :
أ»اسا

نان من كمال ندرة اس عز وجل وحكمته وعلمه ،الفاصااه والتخمحسص
والاختيار بين اخلوقات؛ ففاصل بين الملائكة ،وفاصل بين الأنبياء  ،وفاصل بين
الشر .

٨

-جسج اربجبجؤ سسء

وقفل بعض الأزمنة على بعض ،كما فضل بعض الأمكنة على بعض •

وهذا الاختيار من أعظم الايات الدالة على ربوبية اف عز وحل،وس أكبر الشواهد
على وحدانيته وصفات كماله ،فلا شريك له يخلق كخلقه ،ويختار كاختياره ويدبر

كتدبيره ،قال سحانه ت ؤ وربك يحلى *ا يشاء ويحتار ب [ القصص. ] ٦٨ :

ومجن الأمكنة التي فازت بالحظ الأوفر والنمثب الأكر من الفضل والمكانة،
والعفلمة مكة الكثُة ،مهبط الوحي  ،ومهد الرسالة ،التي لا يجهل فضلها
ومكانتها أحد مجن المسلمن ،ومجن أعظم ما تميزت به مكة الشرفة  -عن غيرها -
أ 0فيها بيتا تصبو إليه النفوس ،وتهلير الأرواح والقلوب شوقا إليه ،ألا وهو
الجن العتيمح• ،

وادن ي

اض تعاش لمميزات ليست د»،اواه ومنها:

أولأ  Iائع سلة لأهل الأرضص)ا وليس ساك نجلة غيرها يرتضيها اش

سبحانه وتعالى ورمجوله

 ،قال عز مجن قائل  :ؤ فد نرئ نملب وجهك في

الثماء فكولئلئؤ قبله ترضاها فول ،وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا
وجوهكم شطره ي [ البقرة . ] ١٤٤ :
ناميا  tأى الله سبحانه وتعاش أذىبرضهوحطه مكاذا'آسأ>

قال رب العزة  :رقأ وإذ يرفع إبراهيم المواعد من الين وإسماعيل ربما تمل مئاٍ
إنك أث السميع العليم(ثثت)  [ #البقرة  ،] ١٢٧ :ونال عز من نائل ت ؤ وإذ

جعلنا الين ٌئابة للئاس وأتا ه [ البقرة .] ١٢٥ :
ثالثا  Iأن الله ^ l^u،ءش باممذاياالأثيم من تجرأعلى حرمة اثبيت

سيق وأراد الإلجادوامملم بيد ،نال بحانه ؛ ؤ ومجن يرد فيه بإلحاد ظلرئذق
من عداب ألم ى [ الحج • ] ٢٥ :

سءس؛
;،

t

رابعا ا أئم يلط به يكنان عظيمان من ألكان الإسلام ،وهما اتصلأة وامحمج،
فلا تصح صلاة دون استقبال ل ا ،ولا يصح حج أحد حتى يطوف به.

حاممآ ا أى الثم عزوجل ضس1هيربمونيذته  :ليكون مكانا يعبد الك فيه
بأنواع من العبادات والطاعات  ،قال تعالى ; ؤ وءهدJا إئ إبراهيم وإسماعيل أن
[ البقرة .] ١٢٥ :
طهرا بض للطابمن والعاكم؛ن والركع المجود (HG
وغترها من الخمائص المي يفلهر من حلالها مكانة البت الحرام،والتي حجاه
الك بها دون ما سواه .

مع ما يلحظ من أن هذه المكانة لا نجد مجن حسن تقديرها أحيانا ،أو القيام
بحقها مجن بعض المسلمن ،لما يعتريهم مجن عدم إلمام بحرمة هذا البيت ،أو غفلمة
عن بحص أحكامه التي خصه الك بها  ،أو تقصيرفى تقديره حق قدره .
لذلك فقد رأيت ا'ن يمن موضؤع رسام بعنوان i

[ ب يت اش الحرام ،اممب اِت  -والأحكام التعلمه بها ]
أساب اختي ار الوضؤخ :

أولا؛ كون الكعبة —الميت الحرام — أفضل بقعة على وجه الأرض  ،ولها مجن
الخمائص والميزان ما لمس لغيرها  ،فكان لا بد مجن إبراز هذه المكانة ومجا يرتبهذ
بها للناس  ،مع إيضاح الصورة الشرعية لتعفليمها مجن حلال نصوص الكتاب
والسنة وأقوال أهل العلم .
ثانيا  :تعلق بعض الأحكام الشرعية بالكعبة الشرفة ،ومن الأهمية بمكان

جمع ا/ت حكام ال رعية في بح ،جم تقل يسهل الاستفادة منه فى الحياة العمالية ٠

تامحآ؛ أن الموصؤع لم يفرد — حسب علمي — برسالة علمية شاملة للم ائل
اكعلقة بالبيت الحرام .
 )١ض التغميل الدي ماني في موضعه ني القمل الثاني •

ا,وبجي
<أ>3

<ع>3

سءلةالحث

قسم>تاتبحثإشمقدمةوّدوأويعةصولوخاتمة ا

ايمد4ة  Iوفيها الحديث عن أهمية الموصؤع وأساب اختياره ومنهج المحنا
اثتمهيد < وفيه نبذة تاريخية عن الكعبة .
اممصل الأول :امحعريف باممعيق وكسوتها ومن مات من الأنيياع بجوارها:
وفيه ثلاثةمباحث،

اثبحثالأول  ١التعريض بالكعبة وأسمائها وأركانها وأحجارها .
وفيه سبعة مخاف I

٠الطلب ا/ئ ول ; تعريف الكعبة .

\.ص المانى  :أسماء الكعبة .
٠الطااب الثالث : ،أركان امة .

©المطلب ،الرابع ; ذرع ما بع ،ات ركان وطول الكمة س الخارج •
©الطاو_ ،الخامس :حجر إسماعيل ئ؟م.
©؛^ ،_ iLJاا ادس  :ا لججر الأموي واركن

0الطلب ،السابع  :قيروان الكعبة .
البحث اتثاني> كوة الكعبة وتاريخها .
وفيه خمسة ثاف،

 ٠ا لطالب ،ات ول  :تعريف الكوة .

©الطلب الثاني  :كوة امة قبل الإملأم .

•

-جد

ْاسب الثالث  :كوة الكب بعد الإسلام .

٠ادطاJب الرابع ^ :ذا كانت نكى الكب .
 ٠ا لهلف الخامس ;حكم بيع كوة الكب .
البحث الثاتث ا من مات من المد نبياء بجوار الكب ,

الفصل الخاني :فضل اصة لمميزاتها ،وكم مرة بميت ،والحكمة من تحويلها
ومركزهافي الأرض والكون ؛
وس حمسة مباحث،

البحث الأول ا فضل الكب ومميزاتها .
وفيه اييعةمهنالب :

الطالب الثاني

تعفليم الكعبة المشرفة .
تغليظ الإلخاد عد الكعبة ,

المطل الثالث

مصاعمة الح نان محي الكعبة ,

الْللب الأول

 ٠ا لمهللمب الرابع ; تغلغل السيئات محي الكعبة .
البحث الثاني  ١كم مجرة بنيت الكعبة نبل الإسلام ؟ ,
وفيه سعة سل1ف <

 ٠ا لطالب الأول :بماء الملاثكة ضم ال لام .

 ٠ا لمطلب الثاني  :باءادم ص.
 ٠ا لطالب الثالث  :باء شبث ص.

 ٠ا لطلب الرابع  :باء إبراهيم محوم .
 ٠ا لطلب الخامس  :باء السالقة .

 ٠ا لطلب السائس  :باء جرهم .

استمحه ٌحص— —
،:

،

التمهي د

يرنبهل تاريخ الكعبة الث_نذة ارتباطا وثيقا بخليل الق إبراهيم ئه ،والذي

يمعن النظر ني القرآن الكرم يرى أنه عند ذكر البيت العتيق  -غاليأ  -يذكر
إبراهيم هو)  ،قال رب العزة  :ؤ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الست أن لأ تشرك بي
شسا ي [ الحج  ، ] ٢٦ :وتال عز من قائل  :ؤ وإذ يرقع إنراهيم القواعد من المن

وإسماعيل ربما تقبل متا إئلث أث النمبع الخليإ( yiGه [ البقرة  ،] ١٢٧ :وقال
بحانه  :ؤ ربما إني أسكت من ذربمي بواد غير ذي زرع محي بيتك المعدم ه
[إبراهيم . ] ٢٠٧ :

وإذا كان احد مجر كذلك كان من الضروري أن نأحذ صورا من -حياة هذا النبي
\ذكرم ليكون الكلام عن تاريخ الكعبة متتامحقا ومتصلأ.

وقد أخثرنا اش عروجل في كتابه الكرم عن إبراهيم محوم أيه هاجر من قومه،
وخرج من بم ،أظهرهم بعل -أن دعاهم إلى اش ولم يستجيبوا له ،بلآذوْ وألغوء
فى النار فنجاْ الق ،منها .

قال بحانه وتعالى ت ؤ ونجيناه ولوطاإلى الأرض اش باركنافيها ثن١لين ( )Tvب
[ ا لأسياء  ، ] ٧١ :وقال تعالى ت ؤ وقال إني ذاهب إلى رش مجهدين ( )٩٩ه .
ل الصاذات :ا،؟] .

وكانت هجرته محن باليه ل  ،إلى بلاد الشام ،ومكث بها فترة من الزمن مع
نزعي بال وقل حإ'نى  ،انظر

والمهايآ لابنكثم_دار 1درنة_بموت -ط اكانية  ٦٧ / ١ ( ،ا

ماء نوصعها هنالك  ،ورصع همّي يا جرابا ر  ،فيه تمر وسماء  ٢ ١فسه ماء  ،ثم
نمى إبراهمم منطلقا  ،فتبعته أم إسماعيل ،فمالت • يا إبراهيم  ،أين تذهب

وتتركنا بهيا الوادي الذتم ،ليس فيه إنس ولا شيء؟ ،فقالت له ذلك مرارا  ،وجعل

لا يلتفت إليها  ،فقالت له ؛ اف أمرك بهذا ؟  ،قال ؛نعم قالت ت إذا لا يضيعنا،
نم رجع! ، ،فانطالق إبراهيم حتى إذا كان عند الثننة  ، ٣١حث لا يرونه،

امتقل بوجهه البيت  ، ، ١نم دعا بهذه الكلمات ،ورفع يديه فقال ؤ ربما إذي

أشت ص ذربمى بوادغير ذي زرع ه حتى بلغ ؤ يشمون لآأ) ه [إبراهيم
؛  ، ] ٣٧وجعلت أم إسماعيل ترصع إسماعيل وتشرب مجن ذلك الماء  ،حتى إذا
نفذ مجا في الياء ءهلتست ،وعطس ابمها ،ثجعكا تنظر إليه يتلوى  -أو نال ;

يتلط ر  — ،فانطلمت ،كراهية أن تنظرإليه  ،فوجدت الصفا  ، ٦١أثرب جمل

م ا لأرض يليها ،فقامت عليه  ،نم امتقبلتت ،الوادي تنظر هل ترى أحدأ،

فلم تر أحدأ ،فه بطِتن ،مجن الصف ا  ،حتى إذا بلغت الوادي رفعت ،طرف
ذراعيها  ،ثم معتح معي الإنسان الجهد حتى جاوزن الوادي ،ثم أتنأ
المروة ر  ،،فمامجن ،عليها فنظرت هل ترى أحدا  ،قلم تر أحدا  ،؛  ، iJjt jLذلك
ميع مجرات •

قال ابن عباس ' ؛ قال النبي .؛ « فذلك معي الئاس بيتهما »  ،فلما
(ٌ ،^j )١ن1عاب الشام لا مءى ب إلا يابس ،ي اي العرب لأبن منظور ،داو أحياء التراث انمربمب • ءء-روت.
طالأولى(آ. ) ٢٢٨ /

( )٢بكر أدله ،نربأ صغيرة • نتح اليائي لأبن حجر( • ) ٤ ٦ ١ / ٦

( )٣م الدصع اللي دخل التجئ ق مكة مغم ومجو معروف  -اكدر المابق.
( )٤أي مكان اييت؛ لأنه كما مجاني أن الصحيح أن إبراهيم عليه اللام أول مجن بني اييت •
(  ) ٠بممخ ويضرب نف ه بالأرض ،نتح اياري لابن حجر( . ) ٤٦٢ / ٦
( )٦العريض محن الخجارة الأملس ،وهو -بميل بان بطحاء مكه والجد وهو معروف  .لسان العرب لابن منفلور
( )٧هر جبل بع ،بطحاء مكة والجد  -المدر السابق  -والروة عر الخجر الأبيض الهش الرقيق ،لمان العرب
لابنمطور( . ) ٨٩ ; ١٣

جئ

أشرفت على المروة صمعت صوتا فقالت ت صه

— تريد نقمها —  ،نم تسمعت

أيضا  ،فقالت :فد أسني إن كان عدك غواث ل  ،، ٢فإذا هي  ، iliiljعند
موضع زمزم ،فبحث بعقبه  -أو قال بجناحه  -حتى ظهر الماء  ،فجعلت تحوصه

وتقول بيدها هكذا ر  ،،وجعلت تغرف من الماء فى مقالها وهو يغور بعدما

تغرف ،قال ابن عباس  :قال المبي ه  ٠ :يرحم آش أم إمماعسل لو تركت،
زمزم  -أوقال ; لو لم ممرمح ،من الماء  -لكانت ،زمزم عسا ممغا  ، !٢ ٤ ١قال :
فشربت وأرضعت ولدها ،فقال لها الملك ; لا تخافوا الضيعة ،فال هاهنا بيت اف
يبنيه هذا الغلام وأبوه  ،ؤإل الك لا يضيع أهاله ،وكان البيت مرتفعا من اترض
كالرابية ،تأتيه الميول فتأحذ عن.بمينه وشماله ،فكانت كذلك حتى مرت بهم

رمفة ُز ،جرهمأ  - ،وأهل بيت من جرهم  -مقبلتن من طريق كداء  ،فرلوا في
أمقل مكة  ،فرأوا ظاثرا عائقا ل  ، ٢فقالوا ت إن هذا الطائر ليدور حول ماء ،

لعهدنا بهذا الوادي وليس فيه ماء  ،فأرملوا جريا ل  ٢أو جريي ،فإذا هم بالماء ،
فرجعوا فأحبروهم بالماء  ،فأقبالوا — قال وأمإمماعيل محي الماء — فقالوا ; أتأذنين

لما أن ننزل عندك ؟  ،فقالت نعم ،ولكن لا حق لكم في الماء  .نالوا  :نعم .

قال اس عباس ■ قال اإّبى .ت ر(ذألفى ذللث ،أم إسماعيل ومي نحب الأنس))
فنزلوا  ،وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم ،حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم،

وشب الغلام ،وتعلم العربية منهم ،وأممهم أم ، ،وأعجبهم حنن ثب ،
[ ) ١كلمة زجرلل كون  ،لسان العرب لابن منظور  ١/١ا*  iTا •

[  ) ٢جراء الشرط محيوف تغد يره خأغثني  ،نتح افاري لابن حجر ( ■ ) ٤ ٦ ٢ / ٦
;)٣مو حكاية فعلها والعغى أنها تحس الما ، ،نتح الماري لابن حجر( . ) ٤ ٦٣ / ٦
;  )٤ظامرا جاريا ض وجه الأرض _ الصدر ال—ابق . -

; ه ) جرهم بن قحطان ،ومل بن سلن بن ء~ر بن فالح بن أرنخشذ بن سام بن نوح ،الدابة والمهابة لابن
ممر('ا/اهْ)

. ) ٤٦٤ / ٦

)٦:مو الدي يحوم صلى الماء ويتردد ولايمضي ى ،فتح الماري(. )٤ ٦ ٤ / ٦
؛  ) ٧أي رٍولأ—المدر السابق — ٠

إ ) Aهن الغاصة أي كمت رغبتهم فيه ^ الصدر السابق — ٠

جءهأ؛و اإبج^آمؤ
فلما أدرلث ر  ،زوجوه امرأة منهم  ،وماتت أم إسماعيل  ،فجاء إبراهيم بعدما
تزوج إسماعيل يطالع تركته ،فلم يجد إسماعيل ،مال امجرأتهر  ، ٢محه فقالت ;
حرج يضي لنا  ،ثم مالها عن عيشتهم وهيئتهم ،فقالت ت نحن بشر ،نحن ني

ضيق وشدة  ،فشكت إليه  ٠قال • فإذا جاء زوجاك فأقرثي عليه ال لام وتولي له
يغير عتجة بابه  ،فلما جاء إس-اعيل كانه انس شيئا  ،فقال ت هل جاءكم مجن أحد؟

قالت ت نعم■ ،جاءنا شيخ كدا وكذا  ،فمألما عناك فأخبرته  ،ومألمي كيف

عيشتنا  ،فاحبرته أئافي جهد وشدة • قال • فهل أوصاك بشيء ؟ قالت • نعم،
أمرني أن أقرأ عليك ال لام ويقول  :غير عتبة باباك ،قال  :ذاك أبى ،وفد

أمجرني ،أن أفارقك ،الحقي ،بأهلك ،فطلقها وتزوج ^ ،٣منهم أخرى ،فلث عنهم
إبراهيم ما ثاء الك ،ئم أتاهم بعد فلم يجده ،فدخل على امرأته ،فألها عنه،

فقالت ' خرج بمتغي لنا  ،قال؛كيف أنتم؟  ،ومالها عن عيثهم وهيئتهم
فقالت;نحن بخير وسعة ،وأثنت على الك ،فقال :ما طعامآكم؟ ،قالت :اللحم .

قال  :فما شرابكم ؟ قالت  :الماء  .ىل  :اللهم بارك لهم في اللحم والماء  .قال

النك : .،اولم يكن لهم يومغدحب ،ولو كان لهم دعا لهم فيه ،فال :
ضما لا يخلو عليهما بغير مكة إلا لم يوافقاه » ل  . ٢ ٤قال  :فإذا جاء زوجلث
فأقرئي عليه ال لام ،ومجريه يثبت عتبة بابه  .فلما جاء إسماعيل قال ; هل أتاكم
من أحد؟  ،قالت ت نعم ،أتانا شيخ حن الهئة  -وأثنت عليه — نمالي عناك

فأخبرته  ،فسألني كيف عيثنا فأخبرته أنثا بخير قال ; فأوصاك بشيء ؟ قالت ;
نعم ،هو يقرأ عليك ال لام ،ويأمرك أن تنبت عتبة باباك  .قال  :ذاك أبى،
ت ') ١درك الثم ،بلغ ونته ومنتهاه ،ل—ان الرب لأبن مجنتلور(  ، ) ٣٣٠ / ٤رالعنى عنا ادرك ونت الزواج.
ت ) ٢قال ابن حجر ■' حكى الازرني ص ابن أحاق أل اس مها ءعار» بتت مد بن اّ—امة نتح الساري
; )٣ذكرابن حجر ءن ال هيلي رالواقدي ان اممها ' امة بنت مهلهل ابن مد ،فتح الماري( . ) ٤ ٦ I / ٦

ا  ) ٤وفي رواية أخرى  ٠لثس احد يخلو عن اللحم واناء بغم مجكأ إلا اشتكمر بطنه  ٠ذكرعا ابن حجر ني نتح
اداري( ا'/أا-ا).

وأنت العسة  ،أمرنى أن أمسكك  .ئم لث عنهم ما شاء اف  ،نم جاء بعد ذلك
ؤإمماعيل يبري ر  ،نجلا ل ا له تحت دوحة قريبة مجن زمجزم  ،فلما راه قام إليه ،
ضعا كما يمنع الوالد بالولد والولد بالوالد،ئم قال يا إسماعيل  ،إن الك أمرنى

بأمر ،قال ؛ فاصنع مجا أمجرك رباك ،نال ت ونعيمي ؟ قال  :وأعبنلث  ،نال ; قان

الك أمجرني ،أن أبني هامحا بيتا  -وأثار إلى أكمة ل  ،٣مرتفعة على مجا حولها  -قال :
فعند ذلك رفعا القواعد مجن البيت ،وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة ثإبراهيم

يبني ،حتى إذا ارنفع البناء جاء بهيا الحجر فوصعه له ،فقام عليه وهو يبنى

ؤإمماعيل يناوله الحجارة،وهما يقولان ت #ربما شل ْتا إئك أنت السميع العليم #
[ ا لبقرة  ، ] ١٢٧ :قال ; فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ;

ؤ ربما تمل منا إئك أت المع العلم ب ، ٤١
وبعد أن انتهى إبراهم؛م هأم مجن بناء البيت أمره اش أن يودل في الناص بالحج،

قال رب العزة  :ؤ وأذن في الئاس بانحج ياؤك رجالا وعلئ كل ضامريأتتن م ،م
هجّ عميق (  ) ٢٧ه [ الحج؛  ، ] ٢٧وصار الناص بعد ذلك يحجون إلى بيت الك
ويطوفون به ،وبمتلون إليه ،ويقصدونه لغرض العبادة والتقرب إلى الق.
وكان أمجر القيام بالبيت لإبراهيم ؤإسماعيل عليهما ال لام ،ئم بعد موتهما

أصبح الاءلر في أمر البيت والقائم بأمجوره هونابت بن إسماعيل ، .وهوابن
 ،ئم تغلبت جرهم على البت طمعا ش ض أختهم ،ولم
أحن
ت تمر جرهم على الملاح والهداية ،حتى بغت وأف دت وكنر فيها ذللث، ،
؛  ) ١برى العود والقلم والقرح وغيرما سربه بريا إذا نحتي ،لسان الرب لأبن منفلور( ) ٣٩ ٤ / ١
; )٢المل مر الميم تل ان يرهم ،لمه نمله وريثه ،وموالميم العربي ،نتح الماري لابن حجر( . ) ٤ ٦٧ / ٦
[  ) ٣الأكمة معرونه والخمع أك ان راكم ،رعي تل عن القف وهو حجر واحد  ،لمان العرب لأبن هنفلرر

;  ) ٤روا ،المنادي نى كتاب أحاديث الأسا ، ،باب . :رئون النلأن ض الثي ،رنم <  ) ٣٣٦ ٤المعادي مع
الغتح الكتة الملمة  .ط الثالته (  ، ) ٤٠٦ / ٦وند رواء ااْلمك ،والبيهني رالازرني ■

ءءرقًاآس—

—

وألدوا بالمسجد ائرام ،حتى يكر أن رجلا منهم يقال ل إّ اف بن بغمحا واُرأة
يقال لها نانلة بت وائل اجتمعا ني الكعبة  ،نكان منه إليها بالغا حثة
فمسخهما اش حجرين  ،ونصبهما الماس قريبا من البيت اي*ت؛روا بهما ل • ،
قال ابن اسأح1يىر . . . : ، ٢وكان إماف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم  -م إماف

ابن بغي ،ونائلة بت ديك فوقع إم اف على ناثالة في الكعبة ،قم حهما اف
حجرين  . , .وعن عائشة ؤبمفؤأ قالت ; ما زنا ن مع أن إمافا ونائلة كانا رجلا

وامرأة مجن جرهم  ،أحا.وا في الكعبة فمسخهما اش حجرين • واش أعلم ل ا •
فلما طال المهنال بعد ذلك بمدد عبدا مجن دون اف في زمن حزاعة كما ّيأتيأ  ٤ا.
وبسبب هذ.ا الم اد والإلحاد تمالأت خزاعة  ، ١على جرهم ،واجتمعوا لحربهم
ؤآذنوهم بالحرب وانتئلوا فغلبت خزاعة  ،وأجلوا جرهما عن البيت  ،ونولت
خزاعة أمجر البيت  ،وأخذوا يتوارثون ذلك كابرا عن كابر ،واصتمرت خزاعة فى

ولاية البيت ثلاثمائة سنة  ،وقيل خم مائة منة  ،وكانوا سوء في ولايتهم،
وذلك /لزقي زمانهم كانت أول عبادة للأوثان بالحجاز  ،وذلك بسبب رئيسهم

عمرو بن لحي  -لعنه اش — فانه أول من دعاهم إلى ذلك ل  ، ،وكان آخرهم
حليل بن حبشية الحزام ،الذي زوج ابنته لفصي بن كلاب  ، ، ٧١وارتجع ولاية
البيت إلى قريس ،إلى أن نعث رّول اش ه فأئر ما كانوا طيه . ، ٨١
; ا)انظر:اودااوصالأسهم( . ) ٠٨١ / ٢

إ  ) ٢عر معل .بن إسحاق بن يسار بن خيار،ونل ابن كرثان العلامة الخانظ الأ-ماري أبو يكراومل أم مد اش

القرشي الهللى مرلاهم الا.ني صاحب السيرة التجربة ،ترفي في عام  .-٠١٠١سر أعلام النبلاء للذجي،
مرة الرس الة ' بيروت • ط الخالية عشي( • ) ٣٣ / ٧

;) ٣مجرة بن هشام ،إحياءالتراث المربي بيروت  /ط الأولى(  / ١ما ) ١ ١بتصرف •
ل  ) ٤انظر; الدابة رالمهاية لابن كثم ( . ) ٠٨ ١ / ٢
; ه )ليل من ذرية عمر بن عامر الل.ي خرج من اليمن لأجل ما رتع من ميل العرم ،ونيل أن خزاعة من بمي

اماعل ،الجداية والهاية لابن كثيرؤ .، ٠٨١ / ٢

[  )"،انفلر :تغميل ذلك في ادا-اية رالهاية لابن كثير( آ/اعْ-ا'عْ) .
[  ) ٧هوجد الرصول ه وقد ذكر ب ابن عشام بالتغميل ( . ) ١ ٤ • - ٤ • / ١

;  ) ٨انظر;اودابأ والمها.ة لابن كثير(  ) ٠٨٣ / ٢وايضأ( . ) ٦ • ٩ - ٦ . a/y

وهذا طرف من نمحة هذا البيت العظيم وذكر الولاية عليه على مر القرون

والأزمان مجن إبراهيم قه ش محمد . .

ومجع أف العرب كانت تعظم هذا البيت إلا أئها اتخذت عع الكعبة طواغيت ،
وهي؛ بيوت يعفلمها كتعفليم الكعبة لها صدنة وحجاب ،وتهدي لها كما تهدي
للكعبة،ونملوف بها كهلوافها بالكعبة وزنحر عندها ،وهي مع ذلك تعرف فضل
الكعبة •مليها ؛لأنها بماء إبراهيم الخليل عليه الصلاة واللام ومسجده . ، ١

ومع تعدد البيوت العفلمة لدى العرب إلا أئهم كانوا يحققون على الحج إلى
الكعبة المشثذة ,

ومجن؛ أجل ذلك قام أبرهة الآصرمل ا يناء بيت في صنعاء أ<ّماْ الئاليس ل ، ،
وكان الهدف مجن وراء هذا البناء هوصرف العرب عن الحج الى البيت الحرام ،

وكب إلى ،النجاشي) بأثه لن بنتء-ي ،حتى يمم له ما أراد.
وقد استدل أبرهة أهل اليمن فى باء هذه الكن ية،وكان من ناحر عن العمل

حتى تهللع الشمس تفهلع يده لا محالة ،وعلى ذلك نفد بيت باء عفليما .

ولما تحد شتر العرب بكتابه إلى النجاميل  ٢را غضب رجل من يمي؛ كنانة ،
فخرج حتى أتى الفليس  ،فقعد فيه وأحدث حيث لا يراه أحد نم حرج ورجع
إلى أرصه  .فاحبن أبرهة بذلك ،فقال  :مجن صنع هذا ؟  ،فقالوا  :رجل مجن أهل

هذا البيت ،الذي تحجه العرب بمكة لما سمع بقولك أيك تريد أن تمرق حج

العرب إلى يتك هذا  ،فغضي ،فجاء فقعد فيه ،أي أثه ليس لذلك أهل،
فغضي ،أبرهة عندذللث وحلف ،لي يرن إلى  ١١؛^ ،حثي يهدمه . ٠
ر  ) ١انظر ّ :مئ بن منام ( . ) ١ ١ ٨ / ١

(  ) ٢صمي بذلك لائه تقاتل مع إرياط فضربه إرياط بحربة نوتعت على جمجهته نشرمت حاججه وعسه وأنفه
وثقته  ،فبدلك سمي أبرهة الأشرم  ،البداية والهاية لأبن كثير ( • ) ٠ ٦ ٤ / ٢
ر  ) ٣بيعة للحجس كانت بصنعاء بناها أبرهة  ،وهدمتها حمير  ،لسان العرب لابن منظور ( .) ٢٧٩ / ١١
ر  ، ٤كلمة للحيس تمي بها ملوكها  ،وبالمعلية أصحمه أي عملية • لسان العرب لابن مجنفلور ( • ) ٥ ٠ / ١ ٤
ره) انظر; تفصيل ذلك في البداية والنهاية لابن كثير ( ،) ٠٦٩ - ٥٦٠ / ٢وانظر أيضا السيرة لابن هشام
 ٧٦/١١س ٧٨آ .

اسءس—
فجهز جيشا نم مار به وأحرج معه الفيل ،وتوجه جهة مكة،ذقام بعض العرب
بمحاولة صده عن الميت الحرام  ،ورأوا جهاده حقا عليهم  ،ولكنهم لم يص مدوا

أمامه  ،وكان مجن أمرهم مجا كان  ،حتى أصبح نريبا من مكة  ،فبعث أبرهة أحد
رجاله ،فأصاب من أموال قريس  ،وكان مما أصاب مائتي يعير لعبد الطلب .
ثم طالب عجي المطالب أن يقابل أبرهة  ،قلما قابله طالب ئه أن يرد عليه إبله
المى أحدها جنوده  ،نقال له أبرهة ؛ فد كنت أعجبتني حين رأيتك نم زندت
فيك حين كلمتنى  ،أتكلمنى خى مائتي بعير ،وتترك بيتا هو دينك ودين ابائك

قد جئت لاهدمه . .لا نكلمتي فيه ،نقال له عبد المطالب; إيى أنا رب الإبل،
ؤإن للبيت ربا سيمنعه  ،فقال أبرهة! مجا كان ليمتنع متي ٠ ،قال عبد المهللب I
أنى وذاك  .فرد على عبد الطلب إبله . ، ١١

فلما أصبح أبرهة  ،تهيأ ليحول مكة وهيأ فيله  ،وعبأ جيشه  ،وكان اسم
الفيل محمودا  ،فلما وجهوا الفيل إلى مكة يركَ  ،فضربوه ليقوم فآبى  ،وكان
يوجه إلى مكة فلا يتحرك ر  ، ٢فإذا حول عنها تحرك وهرول  ،وأرسل الك عليهم
طيرا أبابيل ،وحرجوا هاريئن يبتدرون الطريق ،وأصيب أبرهة في جده ورجع
يحمل الذل والهزيمة والغضب محن الك  ،وانقالب ثر منقلب  ،ولبث قليلا ومات
بمد ذلك . ، ١٢١

قال الك سحاته وتعالى في شانهم؛ ؤ ألم نر كيف فعل ربك باصحاب الميل (lC

من سجيل  CDفجعلهم كعصف ،مأكول  CDب ت الفيل • ] ٥ - ١
ر  ، ١انظر  :ابمابم والمهابة لأبن كير () ٥٦٩ ِ ٥٦٠ /yوكيلك سرة ابن منام ( . ) ٨٧ - ٧٦ / ١
(  ) ٢ورد م حس السل عن ّكة أحاديث صبية ،انفلر الخاوي مع الغتح (  ) ٢ ٤٨ / ١كاب العلم رنم
(  ) ١١٢واطرانه رنم( ) ٢٤٣٤و( •  ' ) ٦٨٨رانفلر م لم *ع شرح النووي ،كتاب ا-دج باب نحرتم
مى( ) ١٣٣ / ٩رقم( . ) ٣٢٩٢دار العرئ بيروت .ط١كاكة .

ر-آ)انظر :اددايةرالهاةلأبنكير ( ،) ٥٦٩ . ٥٦٠ / ٢وكذلك سرة ابن منام ( .) ٨٧ - ٧٦/١
(؛)نال ابن منام  :الآبابلا.ب ائت .ازفر ابن كيرمرة المل( . ) ٣٨١ / ٨

ل]قآور|
اكعريف بااكع؛طدواسْانها

م

و اركانهاوأحجارها

الخمريف بامسة ر ، ١
ءصسئ ٠۶٠٠

الكعة :الميت المرتفع وجمعه كعاب  ،والكعبة الميت الحرام منه  ،لتكعيبها
أي تربيعها ،وقالوا كعبة البيت نأضيف ؛ لأنهم ذهبوا بكعبته إلى نربع أعلاه ،

وسمي ،كعة لارتفاعه وتربعه وكل بيت مربع فهو عند العرب كمار  ٢آ •
مال ا^طبرير ا -لحمه الله  <-والكعبة سمست فيما نيل كعبة لمرسعها .، ٤١

وقال ابن اتجؤذي ر ررحمص الله  -ا وفي تسميتها بالكعبة قولان;أحدهما لأنها
مربعة،والثاني لعلوها ونموثها.يقال :،كعين المرأة كعابة فهي كاعبإذا نتأ نديها ر . ٢٦
(  ) ١التمرد بمويف الكب ينا م اكعربف اللغوي وائما!،اذا ست بهذا الأم ،أيا الكمة التي عي بيت
اش،نلأ محاج إلى تعريف ،واف . ٢^١
( ٧١ ١ )٢العرب لابن منظور( ) \ .U/ ١٢
( ُ ) ٣حمل بن جريربن بزيد بن كثير الإمام العالمامحتهد عالم العمر ام جعغراليري محاب التمانيف
الجديعت ُن اءلآٌل يرصتانُ ،ولد«صنت أربع ومشربن رُائتين ،وُللب العلم بعدالاربسن رماكن واكئر
الترحال ، ،ولقي ،نجلاء الرجال ،وكان محن أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تمانيف ،تل أن ترك ،العيون مجثله،

تدني في عام •  • ٠٣١محمأعلام الهلأء للذمي . ٢٦٧ / ١ ٤
( ) ٤تقم  ١^٢^٠١١الم ،جاّع الهاد عن تاولآي القرآن • هجرساعت واك—ر ،جم• ،ط الأولى ( . ) ٠ / ٩

(  ) ٥الشيح الإمحام اللامحة  ،الحافظ الغر ،صيغ الإملأم محغخرالعُاق ، ،جال ،الدين ،أبوالغرج عبد الر-صن بن

■ض بن محصي م ،علي ،بن تميد الد بن حنائي بن احد بن محصي بن -بمعغربن عبد اف بن التام بن
الضر _ ،التام بن مححد بن تمد اش  -ابن الغمه بمد الرحمن  -ابن الغتيه قاصم  -ابن محصي بن حبة

رّرل ،اش ، .أبى بكر الصديق ،الغرثي ،التئمي ،البكري العدائي الحسالي الواكلد ،محاب
الممانيف ،ترفي في عام  ٩٧دم .صر أعلام الهلأء للدبي ( ٠ ) ٣٦٥ / ٢١
(  ) ٦شر الغرام ال اكز،إليى أشرف الأمحاكن،لابن الحوذي ،دار الحديث ،العاهر؛-ط • الأدلمح ) ٢٤٣ ( ،تحتمف،

دُ/صطغىالدجي.

آحًعهج اإيجبمث؛يؤوقال اآ<ازيل

رح4هاض  <-م ميت الكعمة كمة لارتفاعها  ،يقال

للجارية إذا نتأ ثديها وخرج كاعب وكعاب وكعب الإنسان ي مي كعبا لمتوئه

في الساق  ،فالكمة لما ارتفع ذكرها ني الدنيا واشتهر أمرها في العالم مميت
بهيا الأمم  ،ولذلك خإنهم يقولون لمن عظم أمره ؛ فلأن علا كب ر . ،
وقال امماسيل  - ،رحمه اض  -ا وس مت الكعبة بالكعبة لتكعيبها وهو
تدويره١

ل؛. ،

واث،هلأم،ات :

أن الكعبة صمت بهذا لتكعيبها — أي تربيعها — ولارتفاعها ونتويها  ،واس
أعلم .

 )١العلامة الكم ذو الفرن فغر الدين معد بن هممر بن ا-د؛ن الغرشي المكري اسم»_تاني الأصولي الفم
كسرالأذماء والحياء والسغ؛ن ،نوني ني عام  • ٦اه .سر احملأم الملأ • • / ٢ ١ ( _،،_ ،ه -

ت  ) ١٢تغ ير الرازي المى التغ يرالكبيرأومجغاتيح الغيب ،دار الكتب العلمية ،بتروت ،ط الأولى( / ١٢
. ) ٨٣

; )٣الحافظ تقي الدين محمد بن احمد بن علي بن معد بن معد س مد الرحمض الكي افي
١لأاكي الشريف أبوالطيب ،ترفي في ئ . ٠٨٢٢ ).ذيل تذكر؛ الحغاط للحافظ جلال الدين الموطئ
( . ) ٣٧٧ / 0

[  ) ٤ئفاء الغرام للغاّي  .معلبة المهمة الحديثة  ،مكة  ،ط الثانية ( . ) ٢ ٤ ٢ / ١

وأماسبب تسميتهابكة ،ففيه عدة أقوال ا

الأول ة لازدحام الناس عندها  ،وأصل الجاك الزحم ،يقال منه ت بك فلأن فلأنا
إذا زحمه وصدمه  ،فهو يبكه بكاءوممت البقعة بفعل المزيحمقن بها , ، ١
الثاني؛ لمدنها سك أعناق الخبابرة  ،أي ندتها  ،فلم يقصدها -جبار إلا فصمه
اش<أ> .

الثالث  :ي نها تضع من نخوة المتجبرس،يقال بككت الرجل أي وضعت منه
ورددت نخوته ،بمعنى أنهم يدلون بها ويخضعون عندها ل . ،
وأما سبب تسميت اممية باتبيتاائصيق ففيه أقوال I

ليهاابن البمٌوي .رحمه اطه .فقال I

أحدها ا لا ن اش تعالى أعتقه من ا-يبابرة .
واتثانئ  ١أن العتيق بمعنى ،;،^ ١١؛ ,

والثاثث  iأنه لم بمالك تهل .

واّا لأنه أعتق من الخرق زمن الخلوفان . ٢٤١
وأما الامماء التي ذكرئ الازرني فليس عليها دليل ،وهى من رواية عثمان

ابن ماج وهوضعيف ر . ٢ ١ . ،
( )١انظر؛ تغم اليري( ، )٥ ٩ ٤ / ٥ونغم ابن كنم(، ) ٠٨ / ٢وتفسر الرازي(

وزاد

الملأبن الخوني( ا/أ"،ا) •

(آ)انظر:زاداد_رلأسايوزي(  / ١؛؛'ا)،وسراسممُ<آ ، ) ٠٧ /وتقم الرازي (. ) ١٢٩ / ٨
م:زاد افرلأسالخوزي(ا /آأآ)،زفُاتنممر<أ . ) ٠٨ /
( ؛ )ثر الغرام ال—اكن لابن الخوزي (  ،) ٢٤٣وانفلرابما ا س الرازي < . ) ١ ٢ ٩ / ٨
( ء )ّتأتي ترجمته ص ( • ) ٠٦

( •" )مناك أسا ،أخرى لمة ُنءا الث ،والدزار،وقد ذكرالأول القاضي ءٍاض في الشارق ،وذكرالثاني
باقرمنه الحمي كما نتل عنهم النامي ،ورأيته عدم ذكرها في الأصل؛ لأنه ليس فيها صفة مدح للكعبة
هذا إن صحت  ،بخلاف الأسماء التي ذكرت — *ع أنها ليت صحيحة  -إلا أن غيها صنة مدح  ،واش
أض

الطلب ٥^١^١

ذرع مابين الأركان وطول الكمه ْن الخارج
ق1و الأزارقيل  - ، ١وحمه الله  -ا ذرع الميت من خارج ،طولها غي السماء
سعة وعشرون ذراعا  ،وذرع طول وجه الكعبة من الركن الأسود إلى الركن
النامي حمس وعشرون ذراعا  ،وذرع دبرها من الركن اليماني إلى الركن الغربي
خمسة وعشرون ذراعا  ،وذرع ثغها اليماني من الركن الأموي إلى الركن

اليماني عشرون ذراعا ل  ، ،وذرع شفها الذي غيه الحجر مجن الركن الشامي إلى
الركن الغربي ،واحد وعشرون ذراعا . ٢٣١
ذرع الكمه من الخارج ؛

هال الأنيقي  -رحمه الله  -ا وذرع الكمة من خارجها في النماء من
الملامحل المفروش حولها ت عة وعشرون ذراعا  ،ومنة عشر أصمعا  ،وطولها مجن

الممدروان سيع وعمرون ذراعا

٠

وند ذكر التفي الغامؤب عدة روايات م ذرع الكعبة ر ا لا تختلف إلا شيئا

ي يرأ عما ذكرْ الأزرقي • ٢ ٦ ١
ر  ) ١م مصي بن محي اف بض احد بن محمد بن

بن ب بن الآز;ق ام  -،-^^١الاذرقي ' مؤرخ -ءام

الأصل من أمل  ، ٠٤٠له احيار  ٠٤٠وما جاء نجبا منآثار  ،نوني لي عام  ، ٠٢ ٤٤وتجل • • -٠٢٠
الغبرمت لابن الندم ،دار الي رة  ،بيروت ،بدون تاريخ ص؛ • ١ ٢وانللر ابما  :الامحلأم لخير الدين

الزركالي ،دار العير ضوتط . ) ٢٢٢ / ٦ ( ١٤
(  ) ٢سا قل بما ،ابن  ، ٠^^١و-ياتي انه ذاد ني <ل الكب نمار-لولها  ٢٨ذراصا انفلر ص(• )١ • ٣
( )٣الجارمكن للازرني ( • )٣ • ٠ / ١
(إ)ا-ش1ر.كثللأزرم( ا .) ٣٢٢ /

( )"١مال با سلامه  -رحمه اف  -في تاريخ الكب السل ة  jUjان ذم ااروايات م ذرع الكب :وقد آتها بما
تغيم ذم؛ ،في ذرع الكب العقه لغلهرللغارئ أنه لم يكن خلاف بينالازرتي وابن جماية والعامي غي
ذرع الكبة العفلمه إلا من جهة اخلأف الأذرع وانواعبا" انا،ارصم'\ا .

محسموهمكنسني
أولآ :الحجرالأسود :
جاء ني فضل الحجر المد سود عدة روايات،وهذء الروايات منها ما يشيرإلى أنه نزل
مجن الحنة،وأنه كان أشد بياضا من اللتن ،ومنها ما يشير إلى أن مسحه يحط الخطايا،

وكذللث أنه يأتي يوم القيامة يشهد على مجن استلمه بحق وتفصيل ذلك كالتالي;
ام)واستالأوش،

عن ابن تماص ه قال  :قال رمول الد « : .الحجر الأموي من الجة وهو

أشد بياضا من اللن فردته خطايا بمي أدم )  ١ ١ا .
الرإوايؤت الثانيءا

عن تمد اش بن عمروبن العاصأ  ٢يبمثقإ قال ت سمعت رسول اش ه يقول :
را إن الركن وا،لقام يافوتتان من ياقوت ابنة ،هلس الته نورهم ا ولولم
يهلمس نورهما لأضاءتا ما بعن الشرق والغرب)) . ، ٣١
اموايم

i

عن بمد الك بن بميد بن عميرر ،،أن رجلا قال :يا أبا بمد الرحمزل ، ،
ر  ، ١رواه الترمذي في ا-باءع الصحيح  ،دار الكتب العلمجت بيروت  ،بدون تاريخ  ،كتاب الحج  ،باب ما جاء يي
نمل الحجر الأسود رنم  ،) ٢٦٦/٣ ( ٨٧٧وصحح الخديث الألماني  ،انفلر ت صحيح صهن الترمذي ،
مكتبة ال*ارف،ارياض،طالأونى( ا• ) ٤٠١ /

(  ) ٢عجي اش بن صرو بن العاءرا بن واثل بن هشام بن سعجد بن سعد بن سهم بن صرو بن كعب بن لوي بن
غالب  ،الإمام الخبر العابد  ،صاحب رسول اس

وابن صاحب  ،أبو محمد إ ونيل أبو عجي الرحمن  ،ونيل

^نينيءامآأسنمرأطمسسسم(آ •) ٧٩ /
(  ٣ا رواه الترمذي في كتاب الحج  ،باب مجا جاء في نمل الحجر الأسري ( ، ) ٢ ٦ ٦ / ٣وصححه ا/لآ لجاني في

صحيح س المرمجذي (  ١ / ١ه . ) ٤
(أ) عجي الد بن عبيد بن صيربن تتادة بن صعد بن جندع بن ليث الليثي ثم الجندي أبر هاشم الكي  ،توفي م
عام"؟  ..٠١١تهذيب الكمال للمري ( . ) ٢ ٠ ٠ / ٤

 ٥ Xآ هو همد البن عمرس

الئذروان فأح به مسنا على أم اس الكعة  ،ثم مقتمرا بالبنان على
امتيفاصه ر ا.

ويخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ل ،حيث يقول ت وليس الندروان
من البست  ،بل جعل عمادا للبيت ر ٠ ،
وأما طول الشدروان وعرصه فمد سجق كلام الروي فيه ولكن فيه إجمال ,
باثتنميل ،فقال ا

وقد

وعدد حجارة الشذروان التي حول

الكعبة ثمانية وستون حجرا  ،ض ثلاثة وجوه مجن ذلك  ،في حد الركن الغربي
إلى الركن اليماني حمسة وعشرون حجرا ،منها حجر طوله ثلاثة أذرع ونصف ،
وهو عتبة الباب الذي مد فى ظهر الكعبة  ،وبينه وبئن الركن اليماني أربعة
أذرع ،وفى الركن اليماني حجر مدور  ،وبتن الركنال-ماني والركن الأموي تسعة
عشر حجرا  ،ومن حد الندروان إلى الركن الذي فيه الحجر الأموي ثلاثة أذرع

واثنا عشر أصبعا  ،ليس فيها شذروان  ،ومن حد الركن الشامي إلى الركن الذي
فيه الحجر الأسود ثلاثة وعشرون حجرا  ،ومجن حد الشذروان الذي إلى الملتزم إلى
الركن الذي فيه الحجر الت مود ذراعان  ،ليس فيهما شذروان وهر الملترم  ،وطول

الثذروان في السماء ستة عشر أصبعا ' وعرضه ذرلع ر ٠ ،
"

٤١

;  ) ١الأم ساض  ،دارالكب الملماسروت ط  ،الأولى ( . ) ٢٦٩ / ٢

; )٢احد بن عد الحليم بن عد اللام بن عد اف بن أض التام بن سجت الحرم ،الشيخ الإمام العلامة
الخاظ  ^١الغنية امحهد ،اكر ص ،ثيخ الإسلامJU ،؛ الرماد نادر؛ انمر نمي الدين ام انماس،

توفي ني عام  . ٠٧٢ ٨انفلر ترجته ني الدرر الكامنة لأبن حجر(  ، )١ ٠ ٤ / ١وني تذكرة الخغاظ للذمم
i

^^t

[  ) ١٢الغتاوى لأبن تيمية ،جع ءّد الرحمن ين محمد المجدي ،فة عام . ) ١٢١/٢٦ ( ٠١٤١٨
; )٤أحار مكة للازرقي() ٢/ ١
ملاحفلة ت ذكر الأزرني آن عدد حجارة الثاذروان ثمانية وستون،ولكن بعل جمعها سن أنها سبعة وستون.

واف اعلم.

٤١

جد

[]قسمق]
كسوة ااكع؛ا ق وتاريخها

الطالب الأوو

تعريف اممس وة

جاء فيثسان اثعؤير  Iالكسوة والكوسوة ; اللباس ،واحده الكسا ..يقال ;
كسوت غلانا أكسوه  ،كسوة

إذا ألبسه ثوبا أو ثيابا ناكتسى ،واكتى فلأن;

إدا لبص الكؤيوة ٠
ويقال ت اكتت ،الأرض يالبات إذا تغهلت يه .

والكث ا ؛ جمع كسوة. . .وقيل كمي إذا لبس الكوة،و«نه قول الشاعرل : ٢ ١
دع المكارم ،لا ترحل فمض ه ا

واقعد نانك أث الخناعم اعامى

أي الكسي ،وقيل المكست . ٢٢١
ومن حلال ماسبق يثلهولنامصي اممسوة وهي ا

اللباس الذي يغش به من لب ه ،ويكون مكت با به غير عار .

فكسوةاصبةاذا ' ما يرصع عليها من لماص وقماش ونغش به .
ءءبمءأصبحًأس

 ، ١البيت للحطيئة .

 ) ٢لسان العرب لأبن منظور (  ) ٩٧ / ١ ٢بتصرف .

الطب اهاض

كّوهاسشلاسمم
ْهآءًّظأصس

من حلال استفراء ما يتعلق بموضع كوة الكعبة المعظمة قبل الإسلام  ،دتٍين
أن هناك عدة أقوال فيمن ابتدأ كوة الكعبة مطالعا  ،وفد ذكرها كثير مجن

المورحتن ،ويمكن إجمالها فى ثلاثة أقوال كالأتى :
القول الأول  ١نيل أن أول من ك ا الكعبة هوإسماعيل هوم .
المولالثاني رقيل أن أول مجن كساها هوعدنان ,

القول الثالث  :نيل أن أول من كساها هو تبع ل . ، ١
وقد ذكر ابن حجر  -رحمه الك  -الأقوال اكلاثة السابقة  -عن ابن ■جو(ج^  ٢ا
قال ؛ بلغنا أن تبعا أول مجن كسا الكعبة الوصائل  ،نسترت به  ،وزعم بعض

علمائنا أن أول من كسا الكعبة ؛ إمماعيل هي  . , .وحكي أن عدنان أول مجن

وصع أضاب الخرم  ،وأول من كسا الكعبة  ،أو كسنت °م زمنه

.

وذكربعض الورخ_ين ■ 1أن سعا أري في المنام أن يكسو الكعبة فك اها
الا نطاع  ،لم أري أن يكسوها فك اها الوصائل  ٠وهي ثياب حبرة مجن عصب
اليمن  ،ئم كساها الناس بعده في ا-باهالية ل آ .
(  ) ١واسمه أصعد كما في بعض الروايات  ،وذكر ابن هشام أن اسمه تبان أصعد أبي كرب إلى يعرب بن تحطان ,
ّمةاس هشام ( • ) ٠٢/١

( ) ٢همد اللك بن ءجا-الا<؛<بن جوأج الغرشي الأموي ،أم الوليد وأم خالد الكي  ،نوني م عام  .ه ١م.
تهذيب الكمال للم زي (  ٩ / ٤ه . ) ٠

(« )٣تحاداريلأتنصم( ■ا/أ"آ)0بممرف .
(  ) ٤ابن هشام م الم؛ يماني ،والازرني ني باب ذكرس كا الكب م الخامية ،وذكر _؛ روايات همها
نال ؛ حدثني جدي عن ع ام بن متجه عن أبي مريرة نهقئ  ،ومدا حديثا مننعلع؛ لأن جد الازرني لم
بمع من ع ام  .واش اعلم .

٤٣

ا كسوة تبع للكعبة ،نقال ; نال ابن إمححاق ; كان تبع
وذكر ابن
وقومه أصحاب أوثان يمدونها  ،فتوجه إلى مكة وحي ؤلريقه إلى اليمن حتى إذا

كان بئن عنفازر ا ^^ ،٣^٠أتاه نفرس هذيل بن مدركة بن إياس بن مضربن
نزار بن مجعد  ،نمالوا له  :أيها الملك ،ألا ندلك على بت مجال داثرأ  ، ٤أغثيث
الملوك قبلك فيه اللؤلؤوالزبرجد والياقوت والذهب والفضة ؟ نال ؛ بلى ،تال

بت مجكة يمده أهاله ويصلون عده ،ثإتما أراد الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا
مجن أرائه مجن الملوك وبغى ءندْ .فلما أجمع لما قالوا أرمل إلى ا~ف-رينر ا
ف الهما عن ذلك  ،فقالا له ؛ مجا أراد القوم إلا ُلأكلأأ وهلاك جيدك ،مجا نعلم

بيتا لف اتخذه ض الأرض لمسه غيره ،وكن فعلمت مجا يعوك إليه لئهالكن
وليهلمكن مجن مجعك جميعا  .قال  :فماذا تآمرانمي أن أصنع إذا أنا قدمجت عليه ؟
قالا ت تمنع عنده ما يصنع أهاله ت تطوف به وتعفلمه وتكرمه ،وتحلق رأسك
عنده وتذل له حتى تخرج من ءثوْ  .قال  :فما بمنعكما أنتما مجن ذلك ؟ قالا :

أمجا والق إنه لجت أبينا إبراهيم ،ثإنه لكما أخيرناك ،ولكن أهله حالوا بيننا وبسته
بالأونان اكي نصبوها حوله ،وبالدمجاء التي يهرقون عنده ،وهم نحس أهل شرك
أوكما قالا له  -فعرف نصحهما وصدق حديثهما  ،فقرب النفر من هذل،فقطع أيديهم وأرجلهم ،نم مضى حتى قدم مكة ،فطاف بالبيت ونحر عنده
(  ) ١عجي الللث بن منام  ،ابر ايرب ،العلامة الحري الاخساري ،ارُ معد الذعلي ال دوم  ،ومل ;
الجوي ،العازي ،العري ،ترم عام  ١ ٨أمّ .ءرأعلام الملأ ،للدمي( •) ٤٢٨ / ١
( )٢همغان؛ مرمع رند ذم م ا-كيث ،تال ابنالأنم  :عي نية -بمامعة بين مكة واللينة ،رمل ص منيلة
ُزا ٌ-ا*ل ايلربق؛ ٠٧الخحغة ومكة • لمان العرب لابن متثلرر ( . ) ٢ • ٧ / ٩

(  ) ٣امح • مدمجع؛ ٠٧مكة والدينة • لمان العرب لابن متظرر ( . ) ٢ • ٣ / ١
(  ) ٤دانر بمعنى؛عجي ار من الدنرروعوالدروس اومنالدنر وهر الماء الكثير • انغلرلمان العرب لابنمئللرر

(  ) ٥الخير ت العالم ذميا كان او ملما  .لمان الرب لابن محفلور ر ٠ ، ١ ٥ / ٣
رهما-مران بيرديان من احجار الديتة من بني قريظة ،وكاناندنهيا ،عن ثتال اعل اللينة ،فراى ان له ا

علما  ،فجعد ذللي راسلهماني امر مكة  .انفلر ذلليبالتغميل ني صير ،ابن ششام ( . ) ٠ ٤ / ١

—

——— —سعهو ارممحؤ

وحلق رأسه ،وأقام بمكة ستة أيام  -فيما يذكرون — ينحر بها للناس  ،ويطعم أهلها
وي فيهم العل ،وأري في المنام أنه يكو البيت ،فك اه الخصفسأل  ،،لم أري
أن يكو أحس من ذلك فك اه العانرر  ،،ثم أري أن يكوأحسن من ذلك،
فكساه الملأءر ،والوصائل ،فكان نح — فيما يزعمون — أول من كسا البيت .، ٤١
قال ابن حجر -رحمه الله  -ا فحصلتافي أول منكس ،اها»طلا2اعلى
ثلاثة أقوال <

إسماعيل  ،وعدنان  ،ونع وهو أمعد المذكور في بعض الروايات . . .
،
ويجمع بتن ات نوال الثلاثة إن كانت ثابتة ت بأن إمماعيل أول مجن كساها

وأما عدنان فلعله أول مجن كساها بعد إسماعيل ،وأما تع فأول من كساها بما

ذكر -أي الأنطاع والوصائل" . ، ٠١
ومجا م بق ذكره كان حول أول مجن كسا الكعبة مطلمقا قبل الإسلام .

أمجا كوة العرب للكعبة لبل الإسلام  ،ففد جاءت بدلك روايات كثيرة في
كتب التاريخ تبتن اهتمام العرب بكوة الكعبة .

مجن ذلك مجا روى ات زرفي عن ابن أبي مليكة ر  ،أنه قال  :بلغني أن الكعبة

كانت نكى في الخاهلهة كماء' نتى ،كانت الدن نجلل  ، ٧١الخبرة ، ، ٨١
( )١ثياب غلاظ جدا • لس ان الرب لأبن منظور(. ) ١١١ /،

( )٢معاقر بلد ني الجن ' وثوب معانري ،لأنه ب إلى رجل اممه ُعانر .لمال العرب لأبن منظور
(؟. ) TAU /

ر  ) ٣جمع ملاءة وعي الست  .لسان العرب لأبن منظور ( . ) ١ ٦٧ / ١ ٢
(؛)ّمةاس<ثام(ا/أْ) .

(< )،ءتحابريلأسحجر(آ-7/اْ)بمرف .

(  ) ٦مد الق بن ميل اش بن ملكة  ،داسا زعم بن مدالق بن جدمان بن صروبن كعب بن ّعد بن تيم بن
مرة القرشي التئمي ابوبكر  ،وبغال أبو معد  ،اللكي الأحول  ،نوني ني عام  ١ ١ ٧ه  .تهذيب الكمال
لالمزي(؛'\/؟ا).
(  ) ٧ممطى ينالهن • مل الالرب لأس ضظرر ( • ) ٣٣٦ / ٢
(  ) ٨برئ ُن بريد الهمز يمر • ل—ان العرب لأس منتلور ( • ) ١ ٦ / ٣

وايرود ل ، ، ١والاك ية  ، ٢٢١وغير ذللث من عصب اليمن ،وند كان هذا يهدى

للكعبة  . . .فتكي * XAالكعبة ،ويجعل مجا بقى فى خزانة الكعجة  ،فإذا نلمي •سه

شيء أحلف عليها مكانه ثوب احر . ، ١ . .
ومتيدهايةض' ''كاث فريش في اياهلبة تراني غي ك وة الكعبة،
فيضربون ذللد على القبائل  ،بقدر احتمالها  ،من عهد قمحي بن كلاب حتى

نشأ أبو ربيعة بن المغيرة بن عبئ اش بن عمر بن مخزوم  ،وكان يختلس إلى اليمن
يتجربها  ،فأثرى المال  ،نقال لقريش ; أنا أكسو وحدي الكعبة ستة  ،وجمح

فريس سنة  ،فكان يفعل ذللد حتى مجان  ،بأني بالحمرة ا-بمدْ مجن ايلد
فيكوها الكعية  ،ق مته قريش بالعدل  ^ ،نه عدل فعله بفعل قريش كلها ٠ ٠ ٠
ويقال لولد  ٠يموالعدل

. ، ٤١

وذكرابن حجرر -،رحمه الله ، .أن أول من ك ا الكعبة الديباج نتيلة
بنت جناب والدة العباس بن عبد المطلب،كانت أصلت العباس صغيرا  ،فندرت

إن وجدته أن تكسوالبيت  ،فرده عليها رجل من جذام  ،فكت الكعبة ثيابا
بما \.رأإ

وذكرأيقها ر  ١،أن حالي بن جعفربن كلاب أصاب لهليعة  ، ٨١في الجاهلية،
فيها نمقل من دياج  .فأرمل بها إلى الكعبة ،فنيعلى بها .، ٩١ . .
ت  ) ١واحدْ برد ،ومجر ثوب ب  -غطوط .لمال العرب لأبن مطور(. ) ٣٦٨ / ١
ت  ) ٢واحده ك اء  ،وعر معروف .لسان العرب لابن متفلرر(. ) ٩٨ / ١

ن  ، ٣أجار مكن للازرتي( • ) ٢٦٣ / ١ريي السند ابن نجح ،ولم يسمع من ابن ابي مليكة • واف آعلم •
:؛) المدر ايبق.

 )ً:ذكرذلك صن الدار مميممسو١محلف.
 )٦:فحابريلأبنحجر(م. )ْ^/

 ، ٧:عن النامي في كتاب مكة ،والرواية من الخرء الغغود ،وانظر اللحق( ْ • )٢ ٣ ١ /
ل  ٢ ٨مجي المر التي تحل الطيب وبزاكبمار ،ل سان العرب لابن منظور(. ) ٢٨ ٤ / ١ ٢
 )٩:فعابريلأبنءجر(آ/لأآ. )0

وحلاصم هذا ااطاب4ا ياي t

 ١إ أن العرب كانوا يهتمون بكسوة الكعبة تبل الإسلام ويتفاحرون بذللتؤ ،
وينظرون إلى من يقوم بهذا الأمر نظرة إجلال وتغيير •

 ٢ا أن العرب كانت قفلر إلى كرة الكعبة على أنها عبادة ش يتقرب بها إليه
سبحانه وتعالى ■

 ٣ا أن كسوة الكمة قبل الإسلام لم نكنمجحمبمورة على عل—ية القوم ،أو
أشرافهم سل ،بل كان يقوم بدلك كل من أراد،مواء كان تصده التقرب
إلى الك ابتداء  ،أو كان تمده ينع المصائب أو رفعها .
 ] ٤أن الناس كانوا يكسون الكعبة أنواعا مختلفة من الثياب حب الامتطاعق

وبالتالي كان يعلق عليها أنواع عديدة مجن الكوة ،بعضها فوقا بعض،
فاذا ثقلتا أوبلت ،أزيلت عنها • والك أعلم .

ايجتتجيؤ
اليوم يستحل الكعبة  ،سال الرسول  '. .ء كدب ر  ١ا معد ،ولكن هذا يوم
يعظم الد فيه الكعة ،ويوم نكى فيه الكمهء ر . ،٢
امواية الثانية I

قال ابن حجر  -رحمه الله  ٠-روى الفاكهي  ، ٣ ١بإسناد حسن عن معيد بن

السب ر  ٢نال

لما كان عام الفتح أتت امرأة نجمر الكعبة  ،فاحترقت ثيابها ،

وكانت كوة المشرين  ،فك اها المسلمون بعد ذلك

ر ٠ ،

ام؛وادةاثثالثة<

روى الآزرفى عن إبراهيم ابن أبي حبيية ل  ،نال  ١ :كي الميت في الجاهلية
الأذْلاع ،ثم ك اْ الخم . ،الثياب اليماني ،نم ك ا 0عمر وعثمان القبامحلي،
نم كساه الحجاج  ٢٧١الديباج)) . ٢٨١
اليواية الرابعةأ

روى الازرقي أيضا قال ت ر أن عمر بن الحمناب تمحك كسا الكعبة القبامحلي من
ر  ١آ نيه امللاق الكذب على الإحار بغير ما ميقع ،ولو كان نائل بناه على غلبة فلمه وم؛ الئربمة  ٠نتح الباري
لأسءبمر(ب/أ.ا) .

ر  ) Tالمخاري ع الغتح يتم ■  ٤٢٨باب أبن ركزالهي  .الراية يوم الغتح  .كتاب الغازي ر . ) ْ ٩ ٧ / ٧
ر  ٣إ محمد بن إسحاق الفاكبمير  ،صاحب أ-فار مكة  ،وند عدء ابن حجر من الخغافد الذين رددا عن الهغاري •
انفلر نغليق المملمق لابن حجر (  . ) ٤٣٩ / ٠ومن كتابه جز ،مفتري  ،رند حائل -بممع ثي ،من عدا
الخز ،القعود  ،د  /همد اللك الدمض محقق كتاب الغاكبي  ،وأزد له ملحنا خاصا وايتد ض الكتب
اليسءنالغاكهي.

ر  ) ،سعيد بن السب بن حزن س أبي ومب بن صروبن عالي بن عمران بن مخزوم بن بغفلة  ،الإمام انملم  ،أبو
محي القرشي انحزومي  ،عالم أعل اللينة  ،رميي المابعض في زمانه  ،نوني ني عام  . -٠٩٢مم أعلام

الهلأ،سعم( أ•) ٢١٧ /
(ه) نتح الباري لابن حجر (  ) ٠ ٣٦ / ٣والحديث ذكرابن حجر أنه حن  .ولكه مجن كلام ابن ال جب  ،رقد
ذكر عد .الروابه د  /همد اللك الامش في اللحى لكتاب الفاكهي معتدا ئى نقل ابن حجر ني الغتح ،
انفلر ذللث (ْ. ) ٢٣١ /

( \ ■ ) إبراعيم بن رمماهمل بن أ؛ير -سة الأنصاري الأشهليأ  ،مرلاعم أبوإسماعيل الدني  ،نال ابن معتز ؛ ليس

بشيء  ،ونال البخاري ت منكر ١لخيث  ،نوني عام ه  ٠ ٠ ١ ■١تهذيب الكمال للمري ( . ) ١ ٠ ٠ / ١
(  ) ٧م تأتي ترجمته ص ( ■ ) ١ ' ٨

( )٨أحبارمكة للأزرقي(ا• ) ٢٦٠ /

-جسأو ^٤^١١؛^

٤٩

بت ال١ل وكان يكتب فيها إلى ممر  ،فتحاك محاك  ،ثم عثمان بعدم  ،فلما
كان معاوية بن أبي صفيان ل  ، ١كساها *وض ،كوة عمر الماطى  ،وكسوة

الدساج ،وكانت نكسى الديباج يوم عاشوراء  ،وتكسي القبامحلي آخر شهر
رمجضان للفطر ،وأجرى معاوية وظيفة الهلي_ا لكل صلاة  ،فكان يبعث بالطبب

وامحمر والخلوق ض الوسم وفي رجب  ،وأخدمها عبيدا بعث بهم إليها  ،فكانوا
يخدمونها  ،نم اتبعت ذلك الولاة بعده . ، ١ I
اثيوايةايئامسات ر

بما-ءننىجعفرمجحمدسءليرمقال  :كان الماس يهدون
إلى الكعبة الكسوة ،ويهدون إليها البدن عليها الحبران ،فيبعث بالحبرات إلى
البيت كسوة  ،فلما كان يزيد بن معاوية ك اها الديباج الحرسانى ،فلما كان
ابن الزبير إنع أثره  ،وكان يبعث إلى مجمعب ابن الزبير بالكسوة كل منة،
وكانت نكى يوم عاشوراء ر ٠ ،

وند تتابع حلفاء بني أبت على ك وة الكعبة ،حيث كانوا يكونها الديباج
والفباُلي وغم ذلك س أجود أنواع اكياب الموجة فير مجهر أو خرسان أو اليمزر ا •
ئم قام بذلك بعدهم خلفاء بني العباس ،وأمجراء وّلأطين ممر واليمن،

خاصة في أيام صعق العبامئين ، ٦١
( )١معاوية بن أبي ثان صخربن حرب بن أمة بن مد ث ن بن مد مناف بن ضي س كلاب ،اسر
الؤُ-ين ،مللي الإّلأم ،أبر مد الرحمس ،الغرثي الأموي ،الكي ،نوني عام •  . .٠٦صر اعلأم الملأ،

ء>,ممب;س> .

(* )٣ر ال جد الإمام ابر ■؛سرمحمد بن يلي بن الحز بن ءاي العلوي الغاطمب الدني انتهربالمانر  :من

بعن العلم أي شنه وعرف أصله وحب  tوكان إماما مجتهدا  ،توفي في عام  .- ٠١١٤مجر أعلام الجلاء
للدمم( •١ / ٤؛ ).

(  ) ٤أحجار مكة للازرتي (  ، ) ٢ ٦٧ / ١والحديث غي مثد 0رجل ضعيف ،وم إصحاق بن مد اف بن أبي
زون .تهذيب الكال للزي(. )١ ٩ ٢ / ١

ره) انظر ; نغميل ذلك في تاريخ الكمة العظة لحض مد اف باصلأمة ص  ٢٩٩وما بعد< .
\  / ٦المصدر المابق ,

-جيهلو

ولما آلت الخلافة إلى السلأطين العثماسن ظلت كسوة الكعجة على ما جرت به

العادة  ،حنث نام بعض ال لاطان بونف مجموعة نرى في ممر على كسوة

الكعبة ل ا  ،ولم تزل كذللغ إلى أن حل ونمها محمد عليي باشا  ١ا في أوائل
القرن الثالث عشر الهجري  ،وتعهدت الخكومة المرية آنذاك بصنع الكسوة مجن
مالها العام . ، ٣١
وش أيام الملك عبمد العزيز بن عبد الرحمن آل معود  ، ٤١امممعت الخكومحة

المرية عن إرسال الكسوة  ،فقام الملك همد العزيز بانئاء معمل بمكة ظخ؛'*/
بعمل كوة الكعبة عام (  ،)- ٥١٣٤٩وممب ذلك دخول كوة الكعبة بين
البلدين في دور سياسي  ،بعد أن كانت مجن أعمال البر والإحسان  ،ولا تزال إلى

اليوم تصنع كسوة الكعبة في مصنع خاص بمعلقة أم الجود بمكة الكنمة يعيدأ
عن الأهواء والتقلبات السياسية  ^١تخضع لها فضية الكسوة ر  ، ،ويثشمل
الصنع على عدة أن ام تمر بها صناعة الكسرة في عدة مراحل ر  ، ،وأدخلت
كمير مجن التحسئارت على الكسوة بما ينامب مكانتها ووصعها ر ٠ ،

وبهذا يفلهر لما اهتمام ال لمتن بكسرة الكمة منذ همهد التجئ  .إلى
يومنا هذا  ،وتنافس الخلفاء والملوك في ذلك باعتبارها مجن شعائر الدين ٠
صءأسظ؛لً1سه

ر  ) ١امحفلر ت تنميل ذللث في تاريح الكمة العقلة لخسين عيد اش باملامة ص  ٢٩٩وما يعد،
( )٢محمد علي باشا س1ماممأغا بن علي ،العروق بمصي علي الكبير ،مرصسآخر دولة ملكية بممر،
(  ) ٣تاريخ الكعبة العقلة لباملأمة ص ٠٣٢١

( ) ٤عبد العزيز بن عجي الرحمن بن مصل بن ترم بن عبمد اف بن محمد بن معود ،مللي الميكة العربية
السعودية ،ومجنترها ،وأحد رجالات الدهر ،توفي عام  . - ٥١ ٢ ٩٣الأعلام ليزركلي ( . ) ١ ٩ / ٤
(ه) انظر؛ تغميل ذللث في تاريخ الكعبة العظة لياسلامة ص ه  ٣ ٤ومجا بعدء
ؤ  ) ٦انمدر السابق .

( )٧انظر ت الهامس من تاريخ الكعجة العفلمة لباصلأمة ص ٠٣٠٤

سج اوؤصلآس^~مأج

٥١

ماذا ممس اس

— نبذن
من حلال استعراض تاريخ كوة الكعبة —كما مر معنا شيء من
أن الكعبة كانت يكى مجن أنواع مجختلغة عبر مراحل التاريخ ،وتفصيل ذلك

لكم:
 UIقبل الإسلام:

فمد كان العرب يكسون الكعبة بأنواع مجختلفة مجن الكوة  ،كالوصالل
والحمّات والدبماج وغيرذللث س الأنواع ل  ١ا •
وقد احتلض في أول مجن كماها الديباج _ ، UJaLب بب تعارض الروايات  ١؛

في ذللد وقد جمع بينها الحافظ ابن حجر رحمه الق ، - ،فقال  :وحصلما في أول
مجن كساها الدبماج على مجتة أنوال ت حالي أو نتيلة أومجعاوية أويزيد أوابن الزبير
أو الحجاج  ،ويجمع بينها بأن كوة حالي ونتيلة لم تشملها كااها،وإنما كان

فيما كساها شيء مجن الديباج ،وأما معاوية فلعله كماها في آخر حلاقته
فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد  ،وأما ابن الزبيرفكأنه كساها ذلكر بعد يديد

عمارتها فأولويته بدللد الاعتجار ' لكن لم يداوم على كوتها الديباج ،فلما
كساها الحجاج بأمر عجي الملك استمر ذلك ،فكأنه أول مجن داوم على كسوتها

اادياج"لم .
والدي يدقق المفلر يجد أن السبب في تعدد أنواع الكوة —كما مبق —  ٠هو
 ) ١ :انظر  :اسب الثاني سساالحث .
; )Tذكر _» الروايات ابن حم م الغتح ( ٠٣٦ / ٣
; )٣المدر السابق.

٥٢

أن هذا الأمر كان •تاحا للجميع ،وكل فرد يضع ما بملك على الكب أو يهدى
ما يقدر عليه  ،فلم تكن هناك جهة واحدة تقوم به أو تشرف عليه  ،كما هو
الخال بعد الإسلام .

وأما بعد الإسلام:
فالبا حث م تاريخ كمرة الكعمة يجد أنها أحدت طابعا مختكا عما كانت
عليه ؛ حيث قامت الدولة الإسلامية بالاعتناء بهذا اِد مر الذي هر من مهامها *

وقد جاء عن عانثة ٌإقإ؛ أنها سئلت ت أنكسوالكعبة ؟  ،فالت

 Iالأمراء

يكفونكم» لن.
وبالتالي فقد أحد الحالفاء والأمراء يهتمون بالكموة واختيار أفضل أنواع
الثياب لك وة الكعبة  ،وصار هذا الأمر من حمائمحهم بعل أن كان لن أراد
قمار يعتني بكسوة الكعبة ؤإنتاجها مجن أفخر الأقمشة على مر العصور •

وفى العصر الحاصر يتم صناعة الك وة مجن الحرير الأ سود الخالص في مصنع
ااكسوة بمكة الكرءة ل . ، ٢

إ  ) ١رواء عد الرزاق م السف .الكتبة الإصلأمة  -بيروت  -ط الثانيت( ْ  ،) ٨٩ /والردابة س طريق معم،
ولم بمع من ءأن ة بن أبي يصة الراوي ص أمه ■ص ءاث— ٠محق؛؛ •
 )٢وتد ذكر في تاريخ أصة العقل ة ب ّلأئ ني الباض أن الكرة للمرة الواحد ،تبلغ تكلغتبما . ١ ٧ليون
ريال سعودي ص؛ • ٣٠

٥٣

جس؛؟ زمجإلإف|~نإقآيج"
حك م بيع كسسوة اممهي ة

اختلف العلماء في جوار فع كمرة الكعبة  ،نئشل جوار ذلك عن عاثشة وابن
هماس يبمثة ،وعن جماعة من الفقهاء الشافعية  ،و،نعه بعضهم . ، ١
وند ذكرالخاففل ابن حجر  -رحمه اس  -رواية للغاكهتم ،ل  ، ٢عن أم الوتن
عانشة تيه؛؛ أنه قيل لها  « :إن ثياب الكعبة نجتمع عندنا فتكئر ،فنزعها ونحمر
بئارا فنعمفها وندفنها؛ لكي لا تلسها الخائص وا-بغب قالت ت بت ما صنعت

ولكن بعها واجعل ثمنها في سل الك وفي الساكئن؛ فانها إذا نزعت عنها لم
يضر من لجسها من حائض أو جنيا ،فكان شسة

سعث بها إلى اليمن،

فتباع له ،فيضعها حيث أمرته  ٠ر, ، ٤
ويجوز -أيضا  -تق يمها على الساكين؛ فمد روى البخاري بسنده إلى شيبة

أنه قال ت « أنه جلس على الكرسي في الكعبة،فقال ت لقد جلس هذا امحلس عمر

ابن الخطاب ن؛ءمحت فقال  ٠ :لفد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا
ق مته قلت  :إن صاحبيك لم يفعلا ،قال  :هما المر1ن أقتدي بهما . ٢٠١٠
وذكر عن بعضهم أن المقصود بالحديث كنز الكعبة ومجا لها لاكموتها  ٦ ١ا
(  ) ١انظر  :ثغاء الغرام للغام ( . ) ٢ ٤ • / ١
(  ) ٢دم س الخز ،المتر؛• ،دذكرعاالدكتور ■مد اللك الدمس م اللحى( ْ/ا'اب)،وذكراد.مدرعاكح

(  ) ٣ب بن عئ ان بن أبي سحة ،مد اف بن مد  ^١الغردي،العدري الكي الخجمي،حا-ب الكمةه،
تر«يءاماْهَ.ءرأءلأماكلأ،الدمي( •ا/آل).
ر)،كحاواريلأبن.صمر"اْ/آْ).

( ْ ) رواءالبخاري «ي كتاب الحج باب كر؛ الكب مع الشرح رنم ،آْا('آ/ج"اْ) .
ر  ) ٦ذكر ذللي ص الإّاملي ' نتح اياري لابن حجر( . ) ْ ٣٠ / ٣

اإبج؟بجؤ ءسسأ
وأن الترجمة لياب لست ،مطابقة

.

ئم قاو ابن حجر  -رحمه اض  : -وقال ابن بطال ل  : ، ١معنى الترجمة

صحيح  ،ووجهها أنه معلوم أن الملوك مي كل زمان كانوا يتغاخرون بكرة
الكعبة برنح الثياب ،الموجة بالدما وغيره كما يتفاخرون بتسجيل الأموال لها
فأراد البخاري أن عمر تبهجئ لما رأى ق مة الذهي ،والقمة صوابا كان حكم

الكّوة حكم المال ،نجوز ن متها بل ما فضل مجن كوتها أولى بالقسمة ل • ،
هدىواسينضدامماصي < ر ،
الأوثى ; أن شيبة بن عشمان كان يق م مجا منهل من ك وة الكعبة على
الم اكن .

والثانية  ١أن عمر محقن كان يغنع كسوة البيت ،كل منة  ،فيت مها على

الحاج ل  ، ،والق أعلم .

ت  ) ١الملامة ام الخن يلي بن حلم ،بن بطال ،الكري ،الغرطم ثم الجلثي ،دبعرف بابن الاجام ٠

م

عام ٤ ٤ ٩ه  ٠شارح صحيح الجخاري ،سير أعلام النجلاء للذهبي( ٠ ) ٤٧ / ١٨
; ■ا)كحابريلأسحجر(-أْ/م. )ْ1
إ  ٣ا الروايتان من الجزء الغمود ،وقد ذكرها الدكتور عجي اللاث الدهيس م اللحق (ْ/آ'آأآ) ،وذكر آن
مصدرها فتح الجاري ٠

ت)1كح ابريلأسحجر<-ا/ا"آْ ) .

٥٥

هن هات ْن الأنبياء موار اصة

في هذا البحث ن تعرض بعض الروايات التي تشيرإلى موت بعض الأنبياء

بجوار الكعبة  ،وأنهم _ عليهم الصلاة وال لام _ كانوا يفصدون مكة بغرض

التعبد والبقاء فيها إلى أن يتوقاهم اش سبحانه وتعالى .
وقد وردت عدة روايات في فضل الموت بمكة  ،وكذلك وردت روايات في
فضل مقبرة مكة ل . ، ١
وفيما يلي مرد بعض الروايات التي جاء فيها ذكر بعض الأنبياء  -علميهم
الصلاة وال لام — الذين ماتوا بجانب الكعبة  ،ثم الحكم على هذ 0الروايات باذن

اش صبحانه وتعالى  ،وبيان الصحيح والضعيف منها .
اموايءاض،

 ، JUالمبى ه  I :كان المى ه من الأنيياء إذا هص أمته ،لحق بمكة،

فيتعبد فيها المبي ومجن معه حتى يموت ،فمات فيها نوح  ،، ٢١وهود  ،وصالح،
وثعيب ،ويررهمم yo.زمزم والحجر أ رآ• ،
اليوايهااتثانيم 1

روى الازرنى عن مقاتل  ٤ ١ا نا( : ،في ال جد الحرام م زمزم والركن ،نص
^  ) ١ذكرما الغاكهي ،انظر  :أح-ار مكن (  • / ٤ (، ) Ta/fه)  ،وذكر الدكرر /معد بن ■مد اه الخان م

كتايه -فغالل مكة الواردة في الث -الروايات الوارد؛ في فضل الرت بمكث ،ركاتل ممرة مكأ ،وذكر
انه لايمح من ذلك ثي ، ،انظرذلك(. ) ٩٤ ١ / ٢ (، ) ٤ ٢ ٩ / ١
 )٢:فال اس محو -لحمه اذ -؛ داما قم نوح هو ،فردى الازرقي وابن •بمرير ،ءن ب الرحمن بن * ابمل،
اوغيره ُن ١كابعين مرملا' ان تم نوح هوبالجد الخرام ،وهذا اقري دانت ٌن الذي بذكره كير من
الناحرين ،من أته بيلده النناع — تعرف اليوم بكرك نوح — وهناك جامع ند بني بسب ذلك فيما ذكر • • ٠
والد اعلم' البداية والنهاية(• ) ١٣ ، / ١
■ :آ)اخءارمكةللأذرم(ا/مآآ) •
; )٤مناني ترجمته م ص( • ) ٠٨

سمن نبيا منهم هودر  ، ،وصالح  ،ؤإمماعيل  ،وفجرآدم  ١ا  ،ؤإبراهتم ل ، ٢
ؤإسحاق، ،ويعقوب  ،ويومحف ل  ، ٤فى بيت القدس ل . ،
الرإواي\ت اتثاتشت 1

وروى الازرم عن عبد الك بن صمرة  J١لولي ر ،،٦نال :ما بين الركن إلى
المقام ،ثولى زمزم ،نير نسعة وتمن نبيا  ،جاءوا حجاجا فمروا محالك

ل  ٧ا.

اموايم الوابعم t

وعن وهب بن مجنبه ل  ،قال؛ خطب صالح الدين آمنوا معه ،فقال لهم؛ إن
( )١قال ابن كثم رصه اف؛ يروي عن امُ الزمغتن علي بن أمب طالب( ؛ء؛كء) انه ذم منة تم مود
ني بلاد المهن ،وذممرآحرون أنه بدمشق وجامعه ا مكان ني حائطه الملي ،يزعم بعض الناس انه مر
مرد ص ،والد أطم الداية والنهاية( . ) ١ ٤ ٦ / ١

(  ) ٢قال ابن كثم  -رحمه اف —  :راختلغوافي مرصع دفنه ،والشهور انه دنن حمند الجل الذي امط  ٠٧م
الهند  ،رمل بجمل ابي قبس بمكة ،وبغال أن نوحا هور لما كان زمن الهلوفان حله مر وحوا ،في تابوت
فدفنه ا بست الغدس ،حكى ذللث ابن جرم الداية والنهاية ( . ) ١ ١ • / ١

( )٣قال ابن ك؛ٍ-ر — رحمه اف  : -فمره( ايإضا«م ) ومر ولده إمحاق ومر ولد ولد ،يعترب «ي الربعة
التي بناها يمان بن داود عليهبا الملام ببلد حبرون،وهوالبلد العروق بالخليل اليوم وهدا تلقى بالتواتر
امة بعد أمة وجملا بعد جيل مجن زمن بني إسرائيل ؤإلى زماننا هذا أن تبره بالربعة تحنيغا ،قاما تعيينه عنها

فليس فيه لجرصحيح عن معصوم ،فيبي ان تراض نللث انحلة ران تحترم احترام مثلها ' دان ببمل ،دان
تجل أن يداص في أرجائها حنية أن يكون تبرألخليل أو احد من أولادء الأنبياء عليهم الم لام تحثها البداية

ر  ) ٤قال ابن كثير _ رحمه اف —  :تم حضرت يرصف محوالونا؛  ،قاومي ان يعل معهم إذا حرجوا س
ممر فيدنن عند آبائه ،فحنطوْ ووصعوْ في تابوت ،فكان في ممر حتى احرجه معه مومى هو ،فدفنه
عند آبائه

البداية والمهابة ( . ) ٢ ٤ ٤ / ١

تْ) ألجار مكهالأزُقي( • ) ٩٩ / ١
ت  ) ٦روعا عن كعب الاجار وأبي هري؛ وأبي الدرداء  ،قال البخاري  :قال علي  I:هر أحر عاصم بن مرة،

ولم يتج؛ن عندي  . Iتهذيب الكمال للمني (؛ ،) ١٧١ /ووتغه الحاففل ابن حجر ني المنريب ص
(ه- .ا)رنما'هآ-ا .

 )٧:الجارمكةللأزرم( ا • ) ٩١٢ /
; )٨وهب بن مغبة بن كامل بن منح بن ذي كبار ،وهر الأسرار الإمام العلامة الالجاري الغممي ابر مد اند
الأبتاوي ،اليماني الذمجاري انمتعاني ،روايته لل

تي قليلة ،ؤإثما غزارة علمه غي الإسرائيليات ،ومجن

محالف أهل الكتاب Iترفي في عام •  . ٠١ ١مجير أعلام المبلأء للذهمب( . ) ٥ ٤ ٤ / ٤

ايجمحؤ
—
هده دار ند سخْل اش عليها ،وعلى أهلها  ،فأظعنوا أ  ١آ عنها ؛ فانها ليت لكم
بدار  ،نالوا  Iرأينا لرأيلث تع  ،فمرنا نفعل  .قال ! تلحقون بحرم الك وأمنه  ،ولا

أسألكم دونه  ،فأهلوا من ساعتهم بالحج ئم أحرموا في العباء ،وارتحلوا قلصا ر ا
حمرا  ،مجخهلمة بحبال الليف  ،ئم انهللقوا آم؛ن الميت الحرام  ،حتى وردوا مكة ،

فلم يزالوا بها حتى ماتوا ،فتلك ثبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بمي
هاشم  ،وكذلك  ،٣هود،وُنآس معه  ،ونعيب ^  ٢٣ومنآمن معه .، ٤١
ائ<؛واي،ت اتخامست i

روى الازرثى بسنده عن ابن إسحاق قال ت إن إسماعيل لما نوش دفن مع أمجه

في الحجر  ،وزعموا أن فيه دفنت ،حين ماتت ل ،

 .ل . ٢

وبعد استعراض الروايات اي ابقة نأتي إلى مناقضتها كْا يلي :
ام)وايةالأوش<

أما الرواية الأولى نمد رواها الازرقي عن مجهدي بن أبي مجهويللما،،وهومجهول
(ُ ) ١لعن بمعغى ذهب رمحار رالللعن؛ صيرالمائية كبمعة او حضور محا ،او ُللب محربع اد تحول محن محا ،إلى ماء او

محن بلد إلى بلد وند بغال لكل شاخص ل قرني حح اوغزوأو محسيرمحن محديغة إلى أحرى ءل١ءن .لسان

(  ) ٢الغلوص؛ آلغتتة محن الإبل ،وصميت بذلك لْلول نوائمها  .لسان العرب لابن محنغلور( \\ا\ح^ا .

( )٣قال ابن ىم-دءعم اف_; 'وقد ذكراس ابن ماكرني -اريس ص ابن باس هئا  :أد نما محو
كان بعد بوصف ءةأ>  ،رعن وعب بن محغجه أن تعييا هومحات بمكة ،ومحن معه محن الزمحتين ون-ررمم
غربي الكمة بين دارالمدر؛ ودارض مهم المداية والمهاية( . ) ٢ ١ ٢ / ١
( )tأمار هك٠للأزرني( • ) ٩٩ / ١

( )٠قال ابن صر —لحمه ازد ~ • ودفن إّ-محاءءل لمي اف بالحجر محع امحه ماجر وكان ءمرْ يوم مات ،مائة
وبعا رئلاث؛ن محنة،وروي عن •سر بن همد العزيزانه نال :شكاإصامل محوإلى رب حر محكة ،فارحى

اف إلمه أني صافتح لك بابا إلى الجنة إلى الوضع الذي تدفن قيه ،تجري

روحها إلى يوم القيا•ة

الدابة رالمهاية ( . ) ٢ ١ ٤ / ١

■ ويمكن الغول بان إمحاهمل

 ١٠ت بمكة؛لأته قد لمت أته محكث وترمع قيها ،ولم يأت أنه خرج محنها أ

محع أنه لا يمح—-ا بموته بها ثيء  • •.والد أعلم.

(  ) ٦أمار مجكة للازرتي ( • ) ١ ٠ ٨ / ١
(  ) Vنال ابن محعن  " :لا أعرف '  .تهذيب الكمال للمني( . ) ٢ ٤ ٣ / ٧

—سد

س ءس^^_

وكذلك ني المني محمد بن ّاوهلل ،وهو مجهول أيضا سع إرساله للحدينال . ،
وبذلك تكون الرواية ضعيفة ولا تمح  . . .واش أعالم .
ام؛وايةامم1سة|

وأما الرواية الثانية ،ففيها عشمان بن صاج ولا يحتج به ل  ، ،بالإضافة إلى أنه
حدث عن مقاتل بلففل المماع ولم يدركه  ،وكذلك مقاتل لم يذكرء عن أحد
نهومجن كلامه  ،ومحوضعيف وكذاب  ١ا .

وعلى هذا لا تثب تا الرواية ولا يحتج بها  . ..واف أعلم .
اماوايةاثثالثات<

فيها رجل لا يحتج بحديثه ل  ، ،بالإضافة إلى إرسال عمله اش بن ضمرة
الملوليفهو'ابعي ، ١٦ؤ
اسواية الرابعة:

فى هذء الرواية حدث الازرش عن جندا ،عن سعيي .ين س الم المداح  ،وهو

أبوعثمان الكي الخرسانى وهو ثمة ،لكن سماع جد الازرش من سعيد لا يثبت ،ل ا،
(  ) ١معن■ بن صابط احو مد الرحمن بن ■س ابط غال الرازي؛ مممت ام يتول ؛ لا ارنه
واكدلللرازي(ما'/احآ) .

 ،انظر الجرح

( )٢انظر :ما تال ابن كير لما ص (صْْ) •

( )٣عر •صنمان بن صري بن اج نال ابو حم  :محاد والولد ايا يودبن ماج يكتب ح-،يثه ا ،ولا يحتج
 ، Vتهذبب الكمال للمني ر  ، ) ١ ٣٢ / ٠ونال ابن حم؛ ب ضعف ،اننلر تتريب التهغ"يب ■

( )٤مقاتل بن ياي بن بشم الأزلي الخُ—اني ،ابوالجن اللخي محاب التمر ،توم ني يام ١ ْ .م .
ضعيف ،انفلر  :تهذيب الكال( < ) ٢ ٠ ٩ / ٧

(ْ) رعويعص بن يم ،قال ابر حم ; شيخ صالح ،عحله انمدق  ،ولم يكن بالخافلل يكتب حديثه ولا
يحتجبه  ٠تهذيب الكمال للمني( ٠ ) ٤٨ / ٨
( ) ٦ض ذكر• ص(  ) ْ ٦هامش رقم(• )٦

( )٧احمد بن ءحاّ بن الوليد بن ضه الأزرق ،بن عمروبن الخارث بن ام شمر الغ اني ،ابو الوليد،وينال

أبر مجحمد الكي الأزرني جد أبي الوليد محمل .بن صد الق الأزرتي صاحب تاريخ مكة  .تهذيب الكمال
للِزي( ا/ا'ي) •

(  ) ٨انظر ; تهن،؛ ،الكمال للمزي ( . ) ١ ٦٣ / ٣

وأيضا ض الرواي ة وقف الكلام على وما بن متجه ،ومد احتهر برواية

الإسرائيليات ل  ، ،وهدْ الأمار لا تقل إلا بنص صحيح من الوحي •
فيها عثمان بن ماج وقد تقدم أنه لا يحتج بحديثه  ، ، ١وأيضا معيد بن
سالم لم يثبت سماع جد الازرني منه  ،وكذلك الخبر مضلع وهو من كلام ابن
إسحاق .

ويتبئن بعل عرض الروايات السابقة  ،وما فيها محن صعق أنه لا يثبت في موت

بعض الأنبياء بجوار الكعبة شيء  . . .والق أعلم .

ءهأءأسجج٣مج

 ) ١ض ذم• ص  ، ٠٦ماض رلم ( • ) ٨
 ) ٢مق ذع• ص  ، ٠٨ماض رقم ( • ) ٣

سسج امجبجؤ ًٌعًهآأ

٦٥

الطلب اهان ى

تسماس<ا) سادس
ْءيءصجمج

لمد توعد الك عز وجل بالعذاب الأليم من أراد الإلحاد عند بيته الكرم شال

عز من نائل :ؤ وس يود فته بإلحاد بنحردة س عذاب أم ه [ الحج • ] ٢٥ :
وقد جاءفيتذسرالإلجاد عدة أمورمنها 1

أولأ ١أن يعبد فيه غير الك ،أو الشرك به سبحان ل , ،
ثانيا ا هو أل تستحل مجن الحرم ما حرم الك علبك من إساءة أو قتل ففللم مجن
لا يفللمك ،وتقتل محن لا يفالالث . ٢٣١

ثالثا  ١وقيل أيضا شتم الحائم نما ^ ٤ ^)3ا .
رابما ا ونيل أيضا احتكار الهلعام ل . ،

ظصداأ ومل الإلحاد ممده لا واف ،ش واف . ٢٦١

سائسا  :ونيل أن الإلحاد هنا يتناول الهإ بالمعصست،طى ولو لم يعملها؛ فانه

محاب بها واستدلوا على ذلك بحديث عبد اش بن ممعود نمحقمحت أنه قال في
( )١أصل الملحد مر المائل ين الحق ،والإلحاد الدول ص الغمد ،نتح اياري لأبن حجر(. )٢ ١ ٩ / ١ ٢
ه؛وداد؛ ومرت،وانظرسراسمحر

(ْ'/آ*'آ)،وذم ذلك عن •جامد وانظر أبضا تمرالرازي( )٢ ٣ / ٢ ٣رانفلر أيضا تمر التوي
).(T-UU/o

(آ)انم:نمرالدري(ا-ا.7/ه) ،وابن ممر اسرىبق.
(؛) ابنممُ(ْ/م.م) ،والمغوي( . ) ٣٧٧ / ٥

( ء ) ص  :تمر الطبري (،) ٥ • ٩ / ١ ٦وانفلرتمرابزممر( ْ/م-آ).وانظرتمر الغوي( . ) ٣٧٧/٥

ؤ ) ،انظر ت تمر الطبري ( ،) ٠ ١ ٠ / ١ ٦وذكرحديثا عن همر ؤرئث قال ت أنه كان له نطاطان أحدهما يي الخل
والأخر في الخرم ،فاذا أراد أن يعاتب ،أمله عاتبهم قي الجل ،ن عل ين ذلك ،نقال :مما نعد ث أن من

الإلحاد ب أن بقول الرجل ت كلأ واذ وبلى واف ،وذكرابن ممر ذلك عن مجاهد ( ْ ■ )٣ • ٣/

من عذاب ألم ، #قال :ا لوأن
نول الق عزوجل :ؤ ومن يردفيه بالحاد
رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أيين لاذانه اش عز وجل عذابا أليما  ٠ل  . ،ل • ،
ساسآ  Iأن المقصود بالأية كل العاصي مواء صغرت أم كبرت .
وهذا هوالنول الصحيح الذي عاليه بعض العالماء  ،وتمرد بعض الأنوال
لكلايل على صحت هذا القول ;

jLJ،

اثطبؤي  -فيحمد الأه-ا وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك

بالصواب الفول الذي ذكرناه عن ابن م عودإآآواسماس.اس أنه معنى
بالفللمم في هذا الموضع كل معمية ش،وذلك أن الته عم بقوله؛ ؤوس يرد فيه بإلحاد

بظنمب> ،ولم يخممى به ظلما دون ظلم ني خبر ولا عقل فهو على عمومه ١
قال ابن كشربعد أن ذكرشيتأ من الأقوال او،دابقات  tوهذه الاثار ؤإن دلت
على أن هذه ات شياء من الإلحاد  ،ولكن هو أعم من ذلك ،بل فيها تنبيه على مجا
هوأغلفل منها رْ.،
ويالاثؤازيبعدذكرالأقوالهيتمسهرالإتجاد ا وثامجغها — وهونول

انحفضن _أن الإلحاد بثللم عام في كل المعاصي ،لأن ذلك -صم أم كجر-يكون
هناك أعظم منه في صائر البقاع . ، ٦١
وقالاثةبطبيري-،رحممحاض >-وهذا الإلحاد والظلم يجمع جمع
( )١روا ،الخاكم في سرك( ، ) ٣٨٧ / ٢ونال صحيح ملي شرط م لم يواس
(  ) ٢انفلر :تنم النرطم (  ، ) ٣٦ / ٦وانفلر تغم ابن كتم ( . ) ٣ • ٣ / 0

•

ر  ) ٣بو اذ بن سود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن خار بن محخزوم بن محامل بن كامل بن الحارث بن مم
ابن صعد بن مذيل بن مدركة بن إياس بن مغم بن نزار ،الإمام الحم ،ذب الأمة ،ابويد الرحمن الهذلي

الكي الهاجري ،الدري  Iنوني م يام  ..٠٣٢سر أملام الملأء للدمي ( . ) ٤ ٦ ١ / ١
(  ) ٤تغم الطبري (ا'ا*/اْ) •

( ء ) تقم ابن كثم ( ْ . ) ٣ . ٤ /
( )٦تغم اإرازي(آآ/اآ).

(  ) Vمخ ١لالكءة  ١١٣،'،المر ،أبر بكر معد بن أحمد اللرلئي ' نوني مام •  ،- ٠٣٠سر اعلأم الملأ،
سمي(1ا¥/آ) .

٦٧

انماصسالكفرإلى الصغائر" .، ١١
ومن حلال مرد أقوال العالماء في تحديد الإلحاد  ،^V_Jأن الفموي به جميع

المعاصي والذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر  ،واف أعلم .
واللحد غي الحرم من أبغض الناص إلى الق س بحانه وتعالى كما جاء فى
الحديث عن ابن هماص ثبمقق؛ أن النبي .نال  I:أبغض الناس إلى اف مالحد فى
وجاء في حديث آ< أن الإلحاد في الحرم من كائر الذنوب عن ابن عمر محقعإ
أنه سأله رجل فقال؛( حدثني عن الكيائر)  ،نذكر منها ٠ ،ؤإلحاد بالبيت الحرام

نانمكم أحياء وأمواتا . ، ٣١ I

ومما م بق مجن أقوال العلماء يتضح جرم ؤإم اءة الإلحاد في حرم اس ،والق،
أعلم .

 ،دارإب ،التراث الرم ،لمادط الأولى( .} ٢٦١٦
(
( )٢رواه البخاري يي كتاب الديات ،باب من« v_،uدم امرئ بغم حق *ع الغتح رقم . ) ٦١٩١١٦ ( ٦٨٨٢

( )٣ردا• البيهتي ني المن الكبرى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط، ١ ٩ ٩ ٩.باب ما ■بما ،قي امتمال
اانبالثباالونى<ب'/آلأه) ،وحب  ،^٧٧١انظرإرواء الخلل( . ) ١ ٥ ْ / ٣

—مص رص
الطال امحاس

مضاعفه الحسنات عند امممق

إن من أعظم الخمائص التي اختص الك سبحانه وتعالى بها بيته الحرام ،
بقرب هذا البت العظيم  ،ومدا محن
محقاعفة الح نان عنده وزيادة أجر

فمل الك وكرمه  ،قال رب العزة  :ؤ والله ضاعف لن يشاء والله واسع عليم ب
[ البقرة . ] ٢٦١ :

ومماعفة الح نان عند الكعبة إما على حم بيل الخموهى أو على سيل
العموم ني العبادات .

أْا عش سيل الخصوص :
فمد جاءت نصوص في مجضاعمة الح نان في بعض العبادات،كالصلاة والصوم
والجمعة،أمجا الصلاة فجاءت عدة روايات في مضاعفتها عند الست الحرام.

مجن ذلك ما رواْ البخاري وم لم م ،أبي هريرة ل  ،صمحئ قال ؛ إن النبي. ،
قال :ررصلأة فى مسجدى هذا خير من ألم ،صلاة فجما سواه إلا السجد

الحرام  ، ، ٢ ١ ٠إاإالفظ للخاري،وجاء في لفظ جم لم « إلام جد الكمهءرآ. ،
ر  ) ١الإُام النف ايتهد الحافظ صاحب رسول اف ه ،أم مرير؛ الدوم الٍ اني سد الخناظ الائات اختلغرا
يي اسمه على أنوال جمة  ،أرحجهأ ء-د الرحمن بن صخر ،توفي عام  . - ٠٥٧مجر أعلام النّلأء للذمبي
(آ/ح؟ه).

ر  ) ٢رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة غي مجد مكة والمدينة مع الغتح  ، ) ٧٦ / ٣ ( ١ ١ ٩ ٠ورواه مسالم
في كتاب الخج مع الشرح  ،باب نضل الصلاة بمجدي مكة والمدينة رنم  ، ) ١ ٦ ٠ / ٩ ( ٣٣ ٦ ٢وتد
رواء ملم بمدة روايات عن أبى هريرة وعن ابن عمر وابن هماس وأم الموهنين مجيمرنة كقء
رواه الترمذي والشاثي وابن هاجة وغيرهم ٠

 ،وتد

(  ) ٣صحيح ملم مع الشرح رنم ، ) ١٦٩/٩ ( ٣٣٦٩يند وردت روايات أخرى خارج الصحيحين أن الصلاة في
السجد الحرام بماتة ألف صلاة فيما سواه إلا السجد التجوي  ،فإنها تساوي ماتة صلاة فته واءأه أعلم .

أما الصوم والحمعه ومضاعفه أجرهما في الست الحرام :

ففد روي عن جابربن عمد الق ئ؟؛ئ؛ أنه نال :نال رسول الك « :.الصلاة في
ممجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما مراه إلا المجد اخرام ،وايمعة في
مجدي هدا أفضل من ألف جمعة فيما مراه إلا في المسجد الخرام،وشهر رمضان
في مسجدي هدا أفضل من ألف شهر رمضان فيما مراه إلا الممجد ا-لحرام ،؛ . ٢١
أما على مميل مضاعفة الخ نان عموما ،تمد ورد عن ابن عباس أبمئ؛أنه تال 1

تال رسول الق ٠ : .من حج ماشما كتب له بكل حهلوة م جعمانة حسنة من
حسنات اخرم ا)  ،نال بعضهم ت ومجا ح نات الحرم ؟  ،تال ت  ٠كل حطة بمائة
ألفحسة)) . ٢٢١

وقال القاسي  :وروينا عن الخمن المصريل' 'آ ،ما يقتضي تضاعض الح نان
بمكة إلى مائة ألف ح نة ؛ لمد نه قال صوم يوم بمكة بمائة ألف وصدقة درهم بمائة
ألف  ،وكل حمنة بمائة ألف

٠ ٢٤١

ث٠اذكرامماسيعنبJضهمهالt

إن فيما تقدم مجن المد حادين ،مضاعفة

الصلاة والصوم بمكة دليلا على اطراد التضّعيف في جميع الح نان إلحاقا بهما.
قال  :ويؤيد ذلك قول الحسن" . ٢٠١
وقالاثبغوي!  : ٢٦١وأن الطاعن والصدقة غيها تضاعف بمائة ألف

. ٢٧١

( )١وئام الجيهني م شعب الإيمان ،الدار الملغية ،الهند ط ،الأولى( ، ) ٨٦ / ٨والحديث صعق الألماني م
ضعيف الجاس ،الكتب الإملأم ،بيروت ط الثالثة ،رنم  ٣٥٧٢ص . ٠٢٢
(  ) ٢رواه الحاكم ،ونال؛ صحيح ،قال الذمي  :لبس بمعح(. )٤ ٦ ١ / ١

(* )٣والخن بن أبي الخن ب ار ' أبو * عيد  ،مولى زيد بن ثابت الأنصاري وكان سد زمانه ضأ ونملأ،
نوني ني عام •  ١اه  .مر أعلام النملأء للدمي (. ) ٠٦٣ / ٤
ل  ) ٤ثغاء الغرام للفامي(. )١ ٠٨ / ١
ر  ) ٠ثغاء الغرام للنامحي( . )١ ٠٨ / ١
ت  ) ٦الشيخ الإمام العلامة القدوة الحاففد شيخ الإملأم محيي ال منة ،أبر محي الحقن بن م عود بن محي بن
الغداء البغوي الشافعي الممر  ،صاحب التصانيف  ،توفي ني عام 0 ١ ٦ه  .صير أعلام المبلأ ،للذمي
( . ) ٤٣٩ / ١٩
( )٧نف ير الغوي( .) ٢٠٦/١

وقال مجاهد» ر ١،

تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الح نان ر . ،

وهال اثمرطبي  Iوالعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الح نان ر ا ,
ومما سق يتضح أن الح نان والقربان تضاعف في مكة عموما  ،ومن باب

أولى عند بيت اف الحرام ،والق أعالم .

(  } ١مجامد بن •؛نمر ،الإمام ،سخ الغراء والغ رين ،ابر الحجاج ،الكي ،الأمرد ،مرئي المائب بن ابي
الماب انحزرم ،نوني نيئمآ.اه .سر أيلام الملأء ليومي(. ) ٤ ٤ ٩ /1
(أ).شرالحرام اداكنلأتنالجوزي(ْآأآ).

(-ا)ممءُالأردي(اْ/آ) .

ائطف الرابم ع
مملمظ السع ات س اممسة

القول في مجضاعفة السيئات بمكة كالقول ني مضاعفة الحسنات ،فالك عز وجل
جعل فعل السيئة عند بيته مضاعفا لما لهذا المكان من الشرف والتعفليم .
مال ابن ،اثميم ر  — ،دح4ه الله — بس الكلام عش فضل.فة t

ومجن هذا تضاعف مقادير الميثان فيه لا كمياتها  ،فإن اليثة جزاؤها
ميثة ،لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها  ،وصغيره جراوما مثالها  ،فال يثة فى
حرم اس وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف مجن أيلراف الأرض،

ولهذا ليس من عصى االلث ،على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع المعيد من

داره وب اطه  ،فهدا فصل النزاع في تضعيف اليئات والك أعلم . ٢٢١
ولنللئ^ كان مجن الصحابة من يفضل أن يذب بعيدا عن بيت الك الحرام ذنوبا

كثيرة ولا يذنب ذنبا واحدا بمكة المكرمة أو بجاب بيت الك الحرام .
قاواثفاسي  -رحصه الله _ " ،وروينا عن عمر ض أنه قال " :لأن أخطئ
بذن حطيئة بركبة أحب إلي مجن أن أحطئ حطيئة واحدة بمكة ،وركبة محاذية
لذات عرق ميقات أهل العراق

قالابنج<يجا

. ٢٣١

يعني أن الخهليئة بمكة بمائة ألض حطيثة،وا-لة على مثل

( )١الإمام العلامة ث ى الدس مد س ابي بكرس أبوب الزدض الدمتتي الخشلي ،توفي م عام . < ٧٥ ١
الداية والنهاية لأبن كثير (اا/وْا') ،وانظر أيضا الدرر الكامنة يي أعيان ؛Uj،؛ الثامنة لأبن حجر  .دار
أم القرى  ،العاهرة بدون تاريح ( . ) ٢ ١ / ٤
(  ) ٢زاد العال قي هدي حير الماد لابن القيم  ,مؤسسة الرسالة .بيروت .الملبعة الثلاثون  .يمحقيق شعيب
الأوناوومل وعبد القادر الارئاوومل ( • ) ٠٢ / ١

(  ) ٣شقاء الغرام للغاصي (  ، ) ١ ٤ ١ / ١وتد رواه الارزتي ٠

٧٢

ذلك" <ا

ومجن أجل ذلك أيضا كره مجموعة من العلماء امحاورة في مكة •
ؤهال اتلأسي  Iوصب الكراهة عند مجن راها مجن العلماء خوف ارتكاب ذب
هيالك  ،فان المعمية ليت كغيرها ر . ،

ؤإذا كان اش بحانه وتعالى حرم أمورا مجٍ-احة ش أصلها كالميد وقلع الشجر
وغير ذلك من الامجور عد بيته انحرم،فكيف بالامجور انحرمة في كل زمجان ومكان؟!
وأعظم مجن ذلك أيضا مجا كان مجن كائر الذنوب :كالزنا والفتل والسرنة وترديع
الامسن وغيرها من الكبائر ,
س( اتكان

كما ذكر ذلك المرطبي قال  :فتكون المعمية مجعصستين  :أحدهما بنفس
انحالفة ،والثانية بامقاط حرمة الملي الحرام ل ا .
وند مجر معن ا فول مجاهد والقرطبي أن السيئة تضاعف كما تضاعف
افة . ٢٤١

وسق أن أشرنا إلى قصة الرجل والرأة اللذين زنيا داخل ااكعبة،فمخهما الك

حجرين ر  ، ،وهذا مجن مجضاعمق المئات في؛ بيت الك الحرام ،والك أعلم.
ءءبمءصبحجمه؛؟

 )١اخبار مكة للازرتي(. )٥ ١ ٨/ ٢
 )٢ثغاء الغرام للفامي( )١ ٥ ٩ / ١بتمرف
م)تممالنردي(أْ/آن
ْ) انظر:ص("اآ) ■

بيت وضع ني الأرض ؟ قال ؛ لا  ،ولكنه أول بت وصع فيه اليركة مقام إبراهيم

 . . .وزعم الندي ر  ، ١أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطنقا'  ،والصحيح
فولءلي" رلإر
وقاو ابن ح<ير  -رحمه الله  -ا اختلف أهل التأويل في تأويل ذللث ؛ فقال

بعمهم ت تاويله أ 0أول بيت وضع للناس يعجا اش فيه مباركا وهدى
الذي ببكة  .نالوا ت وليس هو أول بيت وضع في الأرض ؛مئه ند كان فيله بيوت
كثيرة ل  ،،وقال آخرون ت بل هو أول بيت وضع للناس  .نم اختلف نائلوا ذللث

في صمة وصنه أولأ؛ فقال بعضهم :حلى نل جميع الأرضتن ،نم دحينا
الأرضون من تحته ر  .. . ، ٤ونال آخرون  :موضع الكعبة موضع أول بيت وضعه الش
فىالآرضرْ " • • • ،ر• ،٦
وقاواليغوى_رحمهالآه_أ قال بعضهم  :هوأول بيت ظهرعلى وجه الماء

عند خلق النماء والأرض .. .حلمه قبل الأرض بالغي عام ،وكان ربيه  ٧١؛
بيضاء على الماء  ،فدحيت ات رض مجن تحته ر  . ... ،وقال بعمهم ت هو أول

بين ،بني ض الأرض ،روي عن علي بن الخ-؛زل  ،ت أن اس تعالى دصع تحت
العرش بيتا وهوالبيت المعمور نأمر الملائكة أن يهلوفوا به ،ثم أمر الملائكة الذين
(  ) ١إسمامل بن مد الرحمن بن أبي كريمة الإعام المم أم سمد الحجازي نم الكوني الأم; الندي ،نوني
• ^ . < ١٢٧سر اءلأممجسمي(ْ■) ٢٦٤ /
(  ) ٢تغم الغمأن اسل-م لابن كثير _ الكشة النونية  .مر  .بدون تاريخ (  ) ٠ ٧ / ٢بممرف •
ر ) ٣ب مذا القول لخلي بن أبي طالب والحز ومد وسملر.

( ؛ ) ن ب مدا القول نمد اف بن عمرر رمجامد وال ندي وتناد؛ .
( ه ) ذكر هذا القول ين تتادة .

ر  ) ٦تقم اكلمي( ه. /ااه_-اا>)0بممرف.

( ) Vزبد الماء وا-بث؛ واللعاب :طناوته ونيام  ،والحع أزبال ،والزبد؛  :الءلائن-ة منه .ل—ان العرب لأبن •يغلور
(  ٢٨وذكر أل قول صر اف بن صر ومجامد وتناد؛ والندي.

(  ) ٩علمب بن الحتن بن علي بن أبي ٍنالب المرثي الهاشمي  ،يغال ابو ادن ويقال آم محمد ،ويمال آم
مد اف  ،توفي عام  . - *٩ ٤تهذب الكمال للمزي ره٠ ) ٢ ٣٧ /

٧٥

جْههج

هم مكان اي رض أن يبترا في الارضآ بيتا على مئاله وندره وامم 4الصمراح ر ، ،
وأمر من ض الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل ال نماء بالست المعموراوروي
أن اللائكة بنوم نل حلق آدم بألفي عام ،فكانوا يعجونه  ،فلما حجه آدم قالت
الملائكة؛ بر حجك يا ادم حججنا هذا الين نبلك بالفي عام • ويروى عن ابن
عاص  .أنه فال ت أراد به أنه أول بيت بناه آدم في الأرض  ،ونل هو أول بيت
مبارك وضع هدى للناس يعبد الك فيه ويحج إليه ١ . .

وقاو فخرالدين امازي  -رحمه اف  "l -وض الأيات مساتل،
 ٥٧١الاوش؛ قال العقمون  :الأول هوالفرد ال ابق،غاذا قال  :أول عيد

أشتري فهو حر ،فلو اشترى عبدين في المرة الأولى ،لم ينتق أحدأ منهما ؛لأن
الفرد الأول هوالسابق  ،ثم لواشترى في المرة الثانية عيدا واحدا لم يعتق ؛لأن
شرمحل الأول كونه سابقا ،فثبت أل الفرد الأول هوالسابق .إذا عرفت هذا قفول :

إن فول اش نعالي:ؤ إن أول بجت وضع للناس ه [ آل عمران ، ] ٩٦ :لا يدل على
أيه أول ببت حلمه اد تعالى ،ولا أيه أول ببت ظهر في الأرض ،ز ظاهرالأية
يدل على أيه أول ببت وضع للناص ،وكونه مجوصوع للناس يقتضي كونه«شتنكا
فيه بئن جمح الناص ،نأمجا ص ائرالبيوت فيكون كل واحد منها مختصا بواحد

من الناص ،فلا يكون شيء مجن البيوت موضوعا للناص ،وكون البت مجشتزكا
فيه بتن كل الناس  ،لا يحمل إلا إذا كان البيت موضوعا ل الaلاءات والعيادات،

وفيلة للخلق  ،فدل فول الق تعالى؛ؤ إن أول ،بت وضع للئاس لئدى ببكه ماركا ي
على أن هذا البيت وضعه اش موضعا للهلاءات والخيرات والعبادات فيدخل فيه
كون هذا البيت قبلة للمملوات وموضعا للحج ،ومكانا يزداد ثواب العبادات،
(  ) ١المراح بالمم  :بت م المنا ،متاز الكمة م الأرض ' تل؛ م الجن العدد ' من ابن ماس ' دم
الحديث الصراح بيت في السماء حيال الكية ،ويردى المريح وهوالين العمرر ،لسان العرب لابن
منفلود( . ) ٤ ٤ / ٨
(  ) ٢معالم اكرز للغوي دار ية — ال عودية' ،ئ الثالثة(  ) ٧' / ٢بمرق.

٧٦

صءس

والطاعات ب. ، ١١ " . .

وببمم تلخيص أشوال اثعلماءفي الراد بموثه نماني  ١ؤ إن أول بيت وضع

لكاس شوي ك ناركا وندى شالئ (نج ه [1لءمران ] ٩٦ :لكص :
اثقول الأول  tأثه أول بت وصعت فيه البركة ،ووضع للعب ادة  ،وهو نول
علكب بن أبى طالب محقن وغمْ •
القول الثاني  ١أيه أول بيت وصع على وجه الأرض مهللقا وهو قول المدى.

القول الثالث اأئه حلق نبل جميع اِت رصئن ،نم دحت الارصون من نحته،
وهو نول عبد الك بن عمرو بن العاص محمحئ.
القولالرابع> أن موقع الكعبة موضم أول بت وضعه الك فى المدرض ،ونال به

وهده الأقوال  -الثلاثة ات حيرة  -كما يلاحفل ليت قائمة على دليل ولا نص

مجن الكتاب أو الثنة _ مع أئها من أمور الغيب ،والصحيح من هذه ات قوال هو
القول الأول وهونول علي بن أبي طالب نمحجت وهو الدي اختاره ابنكثبر -كما

مر معنا — وهو أيضا اختيار ابن جرير الطبري _رحمه الق — ٠
قال ابن ج_رير .رحمه الله  -بعد أن ذكر الأقوال فى الم ألة وبعد ذكر عدة

روايات  ، ٣١لحديث علي بن أبي طالب نمحقمحت  :والصواب مجن القول في ذلك مجا
( )١نمر الرازي ( • ) ١ ٢ ٤ / ٨
ر  ) ٢قتادة بن دعاّة بن قتادة س عزيز ،وتل قتادة س دعامة س محاكة حانظ العمّرقا.وة الغ رس وانحا.نين ام

امحناب المدوّي المري الخرير الأى ،نوني ني  ١٨ fUام.سرأملام الشلأ ،للذهمي( •) ٢٧ • / ٠

رآ ،مها هااْ الرواية  :قال الطبري  Ojاف  :حويا محي س الثني ،قال؛ حدثنا *حط سجمبد' ق!ل '
حدتنا ثعّة عن صعاك قال ّ :عت خاك س مرمر؛ قال؛ ّت عليا ونل له؛ ؤ إن أول بءتِدًنع

للئاس للذ ي بمكة ^ ibyأول بيت كان في

؟ ،قال :لا ،قال  :ناس كان قوم نوح ؟  ،وأس كان نوم

عود ؟  ،قال :ولكنه ارل بين ،وضع للناس ماركا ومدى ،تمر الطبري (  ٩ ٢ / ٥ه ) .
والخدبث ،قد رواء ج اعة،نهم الازرلي واس أبى حام ثاد-ءغي ،والخاكم وقال على شرءد م لم وراقغه
اك«بى( أآ . ) ٢٩٣ /

قال اس حجر محي قرحه لخيبت ،أبي ذر ه  :ننال :فلن ،يارمرل اف  :ا أي ب يضع م الأرض

٧٧

جههج اريجمحؤ ءصسأ
قال جل نناوه مه  :ؤ إن أول محت ب مارك وهدى ؤ وضع للأس للذي بمكذب
ومض ذلك  :ؤ إن أول بيت وضع للناس ه ،أي لعبادة الق فيه ،ؤ ماركا وهدى
تعفلما لك
بتحانياب يعني بذلك هدى ومابا لمك المامكين  ،وطواف
ؤإجلألأ له  ،لثدي ببكة  . .قاما فى موضعه بيتا بغير معنى بت للعبادة والهدى
والبركة ففيه مجن الاختلاف مجا ذكرت بعضه في هذا ا،لوصع . .ل . ، ١
وعلى هذا فالقول الأول الذي هوقول علي س أبي طالب ُ-محوكث  -هو
القول الصحيح  ،ونمته إليه صحيحة  ،وهذا الأمر ليس محلا للاجتهاد

والمظر  ،فلا ممكن أن يقوله علي س أبي طالب —نمحقئ — دون أن يكون سمعه

من ومول الذ  ، .وبذلك يكون له حكم الرفع  ،والك تعالى أعلم .
أدلأ ؟ ،قال  :الم جد ارام : JU ،ممن  :ثم أي ؟  : JUالسجد الأسى ،ممن كم بجنه ا ؟ نال :
أريمون مة ثم أبمما أدركت الملأة يعد سف ،الإن الفضرفيه
قال :رمذا الخديث بغ رالرأي بتوله تعالى؛ ؤ إن أدل محت ومع بثس ي ويدل يلي أن اراد بايت بجت
الماد؛ لا •عللق اي؛وت،وتد ورد ذللد مربحا ص ءاي،احر-بمء إّحاق بنرامجويه وابن أبي حام وغيرهما

بإمتاد صحيح عنه تال ت  ١كانت البيوت مملة ،ولكنه أول بيت وصع لمائة اف ا الغتح ( . ، ٤ ٧ ٠ / ٦
■ ت خريج رجال الخديد الذي رواه المجيري :
■ م عد بن القي بن عييد بن نيس بن دينار العتزي أبو مس ايمري الحاقفل العروق بالزمن ،تغة محت
وحجة ،تهذيب الكمال للمني( . ) ٤ ٩٣ / ٦

■ م حي بن جعفرالهذلي مولامحم ،أبو مد اذ ايمري المروق بغنير صاحب الكرابجس ومحوتغة ،انفلر ;
تهذيب التهذيب لابن حجر — دار الكتب الخلجة — يردت ُل الأولى (  ، ) ٨١ / ٩وانفلرت التغريب
■

ا ن عبة بن الحجاج بن الورد التكي ،الأزلي أبر ب -رطام الواسعلي  ،أُم الوء؛ين في الحديث  ،تهذيب الكمال
لاومزي(آ/م'\،م) .

■ س ماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثه بن ربجعة بن عامربن ذمحل بن نعية الدمحلي
البكري ابر مغيرة الكوني صدوق ،وروايته عن عكرمة مجمعلربة ،انفلر :التغريب ص ْ . ٢ ٥
■ خ الد بن ءرء-ر؛ يق ني ص(  ،) ٧٣للم بذكر نيه تجريح ولا تعديل ،وعوثقة وتد ذكر• ابن حبان ش

الثقات ،محل مؤ ط الكتب الثقافة ر  ،، ٢٠٠ /،وىل الجلي في تاريخ الثقات ت كوفي تابعي ثقة —
دار الكتب الخلية ■ بيروت ■ ط الأولى ص • ١ ٤
 )١نف ير الخليري( ْ  )٠ ٩ ٣ /بتصرف.

جيهج اءمجبجؤ ءءرقهءآ1

٧٩

الأولى؛ حنن بناها ثيثا بن آدم ،والثانية ت ■من بناها إبراهيم على القواعد الأولى،
والئالثة • حنن بنتها قريش نل الإملأم بخم ة أعوام  ،والرابعة ت حنن احترقن،
؛ ي ا ى ،عبد س س موان ر ، ،٢نال  :نا س
تخليط أش خسسا بشيء  ،ذهالمها وبناها على ما كان ت ،عليه  ٠ ..فهده المرة
الخامّة " . ، ٣١
اموايءالراستا

قالاث،مياثقاسي_رحمماس_> لا شك أف الكعبة العفلمة بنيت ،مرات■ ،
وقد احتلغ ،ش شدد مراغا بنائها  ،ويتحمل من مجموع ما تل في ذلك أنها

بمبن ،عثر مجرامن ، ،مجتها بماء الملائكة عليهم الملام ،ويها بناءآدم هوم،
ومنها باء أولاده ،ومنها باء العمالقة ،ومنها باء جرهم ،ومنها باء قمحي،

ومنها باء قريش ،ومنها باء الخلزمحلإم ،ومنها باء عيد الق بن الزبير بن العوام
الأمدي ث؛ئثهإ ،ومنها باء الحجاج بن يومغ ،الثقفي رن.
وهال بعد ذثكأ  . ٠أن عبله الهلي— ،جد النبي ؤإس بى الكعبة بعد قهبمي
وقز بناء قريش ،ولم أر ذللث ،لغيره ل  ، ،وأخشى أن يكون ذلك وهما  .. .واش
أءالم"لم.
ممينطتيلأصداممادراسمبري  ، ٧١tوبمين ،الكعبة الشريفة

( )٤ثغاءالغرام لخني الوس م (\.)\ oV/
(  ) ٠يتهل -يا-للئ .همد ازد س همد اللك الر-بماني الاني نغل ص خد.
(  ) ٧حملي بن همد الغادر بن محمد بن بممى بن حيد الدين المري ا-د ءتي الشافم الكي ' *زدخ ' تدم

ني عك* عام  .< ١٠٧ .انفلر معجمإ ١لواغين لعمر كحاله ■ دار أما ،التراث ال*ربي • بيروت • بددن تاريخ
.) ١٢٦/٧١

إحدى عشرة مرة ؛ أولها  Iباء اللانكة ،ئم باء ادم ،نم بماء ابن آدم هووشيث
وصي أبيه ،ثم بناء إبراهيم الخليل ،نم باء العمالقة ،نم بماء جرهم ،ثم باء
نصي ،نم بناء فريس ،ثم بناء ابن الزبير ثبمثقإ  ،نم باء الحجاج الثنفي ،وني
عده نجوز؛ لأنه لم يبني إلا الجهة الشمالية،ثم باء ال لطان مراد حان ل . ،

وذكر بعضهم ر ا أن الهلبري جمع  ^١قوال السابقة بقوله ت
بني السن ،حلق  ،ثبسن ،الإله

م

م

دى الدهر من م

ابق يكرم

لائكة  ،آدم  ،ول ده

خليل ،ع م الق ة ،جرهم

نمي ،ن ريش  ،ونجل الزبي ر
وم الطان ن ا الم الك المرتجي

دهم بعلم
د الأعتلم

وح ج اج بع
راي هو الماج
جم

وأكتفي بذكر هده الروايا'ن ، ،وبقية ما جاء في هذا اإبا'ء ،-لا يخرج عن ما
ذمناْ .

ؤيتحصل لناْماسبق أن الييت بمإاثنتاعشرة مرة ظي 'كالآiني :
ال لام .

الأوو< باء الملاوكة

الثاني  ١باءآدم.ب .
الثالثأباءئيث،ص.

امابع ' بناء إبراهيم

.

اآءذا4صأ بناء العمالقة .

اثسادس  1بناء جرهم *
السابع  1بناء نصي .
 ) ١الأرج الكي في التاريخ الكي  ،ونغلت هذا الكلام من تاريخ الكعبة العغلمة لّاصلأمة ص ر  ٠ه ، ،وقال
أن الياب السابق مخملوؤل  ،ولم أستْير الحصول عليه.
إ  ) ٢المجاري م مناتح الكرم  tوهو مخعلوط  .الصدر السابق  .ولم آسمملع الحصول عاليه .

اثتاْس > بناء عبد المطلب ,

التاسع < بناء يئس •

ال،ياشر ،بناء عبد الك بن الزبير؛محكي •
اآءءاديعشر tبناء الحجاج .
الثاني مقر Iبتاء السلطان مراد خان

.

وسيكون الحديث غي هذا البحث عن ات بنية الم عة الأولى ر  ، ،وما جاء
فيها من آثار وأقوال نم الحكم على كل فول منها مع بيان الراجح  -بإذن الك
صيحاته وتعالى ،وأسأله التوفيق وال دال ٠

ةقسءءظسقق

 ٢ ١وبقية الأبنية متأتي غي البحث الثالث بعد هدا البحث إن ثاء اس

!؛سوسءس
بغ اء اللأنك ان  -عليهم السلام —

جاء في بماء الملائكة

المشثذت عدة روايات وأحاديث وآثار ،وقد ذكر

هذا البناء غر واحد من أهل العلم ،منهم ابن كثم والنووي والقاسي والسهيلمي
كما مر معنا فربما .

وقالابوي_رحساض^ وروي أن الملائكة بوْ نل حلق آدم بالغي
ءام" لن .
ينوى الأنرقي حديثا عن محمد بن عاي بن اسبي قال <  . . . ٠أما بدء

هذا الهلواف بهذا البيت  ،ذا 0الق تعالى نال للملائكة ؛ إش جاعل في الأرض
حاليفة  ،فقالت الملائكة ؛ أي رب أحليمئ من غيرنا ؟ ممن يف د فيها وي غلي
الوماء  ،ويتحامحيون ويتجاغضون وبمباغون  ،أي رب  ،اجعل ذلك الخليفة منا
فنحن لا نف اد فيها ولا ن فك الدماء  ،ولا نتباغض ولا نتحاسد ولا نتباغى ،

ونحن ن بح بحمدك ونقدس لك ونهليعك ولا نعميك ،فقال الق ،تعالى؛ ؤ قال
إني أغنم ما لا نعلمون ه [ البقرة ;  ،] ٣٠قفلتن الملائكة أن ما قالت رد على
ربهم عز وجل ،وأنهم فد عموا من تولهم ،فلاذوا بالعرش ،ورفعوا رؤوّءم،

وأثاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون ،إثغافا لغضبم ،وءلافرا بالعرش ثلاث

محاعات ،فطر الق إليهم فنزلت الرحمة عليهم ،فوصع الق تحت ،العرش ينا على

أربع أّاءلين مجن زبرجد ،وغناهن ياقوتة حمراء ،وسمي ذلك البيت  :المثزاح،
نم قال تعالى للملائكة ت حلوفوا بهذا الجن ،ودعوا العرش ،قال; فطافت الملائكة
ا) .مالماكزللفمي(آ. /لأ

 ٠٠٠١ايجتبمثمحؤ

٨٣

بالبيت  ،وتركت العرش  ،وصار أهون عليهم  ،وهو البيت الممرر الذي ذكره الق
عز وجل  ،يدخله كل يوم وليلة سعون ألف ملك  ،لا يعودون إليه أبدا  ،ثم إن

الق سبحانه بعث ملائكة ،فقال :.ابنوا لي بيتا في الأرض بمثاله وقدره  ،نأمر الك
بحانه مجن في الأرض من حلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما بملوف أهل الثماء
باليين المعمور٠

أ ا ٠

وخلاصة مجا جاء في بناء الملائكة للكعبة الشثفة لا يتعدى أن يكون حبرأ ليس
عليه دليل ،بل هومجرد نول للعلماء  ،ولا يمح أن يض عليه حكم في هذا
الشان.

وأما الحديث الذي رواْ الازرض فهو مجنقهلع ،وهو مجن نول محمد بن ض بن

الحسم ،عن أبيه ،وأيصا في منيم رجل مجهول  ، ٢ ١وآخر ضعيف  ٣١ا ،وما كان
هذا حاله فلا يصح الاستدلال به.

وبالتاز فان القول ببناء الملائكة للكعجة ليس عليه دليل صحيح  . . .والك
أيلم •

' )١ :خارذئللازرقي( . ) ٤٤ / ١
;  ) ٢ملي بن مارون بن سلم انمبملي ،لم أقف عله واداملم.

[  ) ٣هوالقاسم بن مد الرحمن الأنماري ،صعق ابن ُعين وأبو حام ،منان الأءغد١ل ،للإمام للذمي ،دار
العرذأ-بيررت-بدون تاريخ( . ) ٢٧٤ / ٣

٨٥

بناه من حمسة أجل؛من لمنان ومن طور سناء وطور زيتاء والخودي وحراء حتى
استوي على وجه الأرض.

قال ابن عباس ثبمئإ  ١نكال أول من أسس الست وما نيه ؛ وطاف به آدم

وقال ابن حريرعنا Jتفسيره ثموثه تعانى ،ؤ وإذ يرفع إبواهيم ائفواعد من
الميت وإسماعيل ب [ البقرة؛  ، ] ١٢٧وقواعد الست أساسه  ،ثم احتالف أهل

المأويل في القواعد المي رفعها إبرامم ؤاساعيل من البيت ،أنما أحدئا ذلك ؟
أم هي قواعد بيت كانت له نبالهما ؟ ،فمال قوم  Iهي نواعد بيت كان بنام ادم

أبو الشر بامجر الك إياه ^• ، ، ١٧ئم درس مكانه وتعفى أئرْ بعده  ،حتى بوأه اش
إبراهيم .فبناه . . .عن عتلهاءر  ، ٢قال :قال آدم  :أي رب،إني لا أسمع أصوات
الملائكة ،قال حمليئتك ،ولكن اهبئل إلى الأرض ،فابن لي بيتا ،ئم أحمق به
كما رأت الملائكة نحم ،بيتي الدي في السماء  ،فيزعم الناس أنه بناه مجن خمة
أجل  :من حراء وطور زيتاء وطور سيناء ولبنان والخودي ،وكان ربضه  ، ٣١مجن

حراء  ،فكان هذا بناءآدم حتى بناه إبراهيم بعده  . . .رن .
وقال الراني -رحمهاس_ "،إنآدم صاا أهبط إلى الأرض شكا الوحشة،

فأمره القّ تعالى ببناء الكعبة وطاف بها  ،وبقي ذللت ،إلى زّمان نوح ئوم ،فلما
أرسل الاه العلوفان رفع البيت ،إلى ال ثماء الم ؤ ايعة حيال الكعجة ،يتعتد ءنا_ْ
الملائكة يدحلمه كل يوم سجعون ألغ ،مجللث ، ،سوى مجن لحل من قمل فيه ،ئم بعد

الملوفان اندرص موضع الكمة ،وبفي مختفيا إلى أن بعث اش تعالى جبريل هلإم
( )١أجارزىللأزرتي( ا • ) ٤٩ /
( )٢ءْلا ،بن أبي رباح واسه القرشي النهري ،أبر شح ي الكي' مولى آل ابي خثم عامل ع ربن
الخءتاب'محرك على مكة ،نوني ني عام  ..٠١١٠تهذيب الكمال للمني( . ) ١ ٦٦ / ٩
( )٣الربض؛ اّاس الميت  -تاج العروس للنبمدي — !حياء التراث العربي — بيروت — يلد ناريخ( / ١ ٨
. ) ٣٣٣

( )٤تغم الملمري(  ٤ ٩ / ٢ه ) بتمري.

٨٦

ًعءعبم وهمحؤ
سج»وء
اومّممبو

إلى إبراهمم محوم ،ودنه على مكان الست  ،وأمره بعمارته ،نكال الهغدس جبريل
والتاء إبراهمم والممن إسماعيل عليهم ال لام ،واعلم أف هذين  ^١^١١يشتركان
ني أن الكعبة كانت موجودة ني زمن أدم هوم .
وهدا^والأصول ،،ؤيدل مم وجوه ر

الأول ،أف تكليف الصلاة كان لازمجا في دين جميع الأنبياء علمهم ال لام

بدليل فوله تعالى في سورة مجرم :ؤ أولتك الذين أنعم الك علهم من السن س ذرية
آدم ومنن حملتا مع نوح وس ذرية إنرامم وإسرائيل ومنن هدينا راجينا إذا ئش
عايهمْآيان ،الرحمن خروا مجدا وبكيا ( aGه [ مجرم  ، ] ٥٨ :نيلت الأية على

أف جميع الأسياء عليهم الملام كانوا يمجدون لئ،والجدة لا بد لها مجن نبلة،
فلو كانت نيلة شمن ،ؤإدريس ونوح عليهم الملام موضعا آخر سوى الكعبة

لبهلل قوله تعالى؛ ؤ إن أول بتت ومع للئاس للذتم ،بكه ه [آل عمران! ، ] ٩٦
فوجب أن يقال إن قبلة أولئالث الأنبياء التةدمجين هي الكعبة ،فدل هذا على أن
هذه الخهة كائن أبدا مجشثفة مكرمة.

الثاني  Iأن اش تعالى سمى مكة أم القرى،وء1اهر هذا يقتضي أمها كانت
سابقة على سائر البقاع في الشرفا والفضل منذ كان تا موجودة .

اثتالت( I،؛وي أن الض  .نال ش حهليته يوم فتح مكة  :ء ألاإن الكفد
حرم مك؛ يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر() ،وتحريم مكة لا يمكن
إلا بعد وجودها .

الرابع ،إن الاثار التي حكيناها عن الصحابة و١لتابعين داأة على أئها كانت
موجودة قثل زمان إبراهيم هوم ل . ، ١
وأكفي بذكر هذه الروايات في بماءآدم هأم للكعية.
( )١السمهمم١زي _ دار الكب اسب ِ ٌروت ط الأولى( . ) ١ ٢٦ / ٨

نسئ اءمجبجؤ
٠/

ء

ء

ِ«،

٨٩
٠

وهذا الحديث يدل ،على ندم حرمته  ،ولا يدلأ على أئه كان موجودا عد خلق
ال ماوايت ،وات رض .

قال ابن حجر .رحمه اف • ا ولا مجعارصة بين هذا وبتن فوله

مجن

حديث أنس ، ١١.؛  ٠إن!براهتمحرمْكة  ٠؛ لأل المعنتم ،أف!^١٣،

حث،

مكة بأمرالك تعالى لا باجتهادْ  ،أو أل الق قضى يوم حلق الماواُن ،أ 0إبراهيم
سيحرم مكة  ،أو أن ال*ّ5ا • أن إبراهمم أول س أظهر تحريمها بتن الماس  ،وكانت

نل ذللئ ،عط اش حراما \/رآ. ،
وقال اثتؤوي .رحمه الله i.نوله  I ; .إن هذا اللي حرمه الك يوم خالق
ال مارات والأرض»  ،وفى الأحاديث المى ذكرها مسالم بعد هذا  :أن إبراهيم
حرم مكة ،فظاهرها الأخلاق ،وفى المسالة حلاف مشهور.ذكره الاوردتم،ل"ا،في
الأحكام السلطانية ،وغيرْ مجن العلماء ض وقنا تحرتم مكة ،فقيل ; أنها ما زال ت،
محرمة من يوم حلؤ ،ال مارات واَد رض ،وقيل ؛ مجا زالت حلألأ كغيرها إلى ومجن
إبراهيم ص ،ئم لهت لها ال٠ميم من زم ،إبراهيم ص .
وهذا القول؛^ ،^١اكاني،ثالقول اتول يوافق الحدبث ،الأول،وبه قال الدكئرون،
وأجابوا عن الحديث المانى ت بأن تحريمها كان ثابتا من يوم حلق الك السماوات

والأرض ،ثم حس تحر.بمه،وامتمر حفاؤه إلى زمن إبراهيم

فأظهره وأشاعه ،

لا أنه ابتدأه ،ومجن قال بالقول الثاني أجاب عن الحديث الأول؛ بأن معناه أن الق
كتب في) اللوح انحفوظ ،أو _ ،غيره يوم حلؤ ،الك تعالى السماوات والأرض؛ أن

إبراهيم هأم ميحرم مكة بأمر الك تعالى ،واش أعلم . ، ٤١
( )١أس بن *الك بن التمر بن مغم بن زيد بن صرام بن جندب بن ءام بن غم بن عدي بن المجار ،الإ،ام

المفتي المقرئ انحدث راوية الإملأم أبو حمزة الأنصاري الخزرجي التجاري الدني ،حائم رصرل الق ه،
وقرابته ص الت اء وتلمي• وبُه ،ندفي في يام آآم • سر أيلام الشلأ ،للذمي( • ) ٢٩٠ / ٣
ر  ) ٢فتح الجاري لأبن حجر( • ) ْ ٢ / ٤

( )٣الإمام العلامة اقضى الغغاة ابر الخن يلي بن معد ح—ب المعري الماوردي الناسي ،صاحب
التصالمف ،توفي يام •  ٠ءه • سر أيلام الملأ ،للمدممب( • ) ١ ٤ / ١ ٨
( )٤ثرح الغروي يلي م لم( . ) ١ ٢٨ / ٩

٩٠

ايجإبجؤ سص

وعلى فرض الميم بهذا التوجيه ،فإنه لا يدل على أن ادم .ض الكعية،
ولا تقوم به حجة •

الوجه الرابع  :يمال فيه مجا فيل محن فبل أنها أحبار لا ئفبل؛ لأنها لست ،من
الوحي ولا حجة بها .
دمإناأرازيقالبعدذل،ثا>

اتفقت ،ا؛دم على أن باني هذا الين ،هو الخليل

صم"لا. ،

ومن حلال ما مبق _ ،jلنا أن القول ببناء ادم هوم للكعبة لم يثبتا فيه حيءإ

ولا بمتطيع أحد أن يجرم به -على افتراض ونوع* - ،وأئى له ذللئ ،من غير دليل
ولو وجد الدليل لما حمل الخلاف • • ،والد أعلم •

صظأرقً؛سه

ا) تممهمازي(خ• ) ١٢٧ /

٩٢

اهأجق
اسب الرابع

بغ اءإبراهي م هأم

من خلال اّتفراء نصوص الكتاب والمنة نجد أنها تشيرإلى أن إبراهيم هوم
هو أول من قام ببناء الكعبة  ،ومن النصوص الدالة على ذللي ما يلي ا

ا'ولأا قال الش سحانه وتعالى:ؤ وإذ يرقع إبراهيم المراعي من الميت وإسماعيل ه
[ البقرة . ] ١٢٧ :

ثإتيا  tوقال رب العزة  :ؤ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الين ي [ الحج ت • ] ٢ ٦
ثالثا ر ومن ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن هماسرإقة؛ جاء فيه

أن أبني؛ هاصا بيتا _وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها —
قال( :ر فان اش
قال ؛ فعند ذلك رفعا المواعد من الميت،فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة ؤإبراهيم
يبنى ،حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوصعه له ،فقام عليه وهو يبني

ؤإمحماعيل يناوله الحجارة،وهما يقولان:ؤ ربما نمل منا إثك أنت المميع العليم ب ٠
[ اإيقرة :؟أا]لن.

رابعا ا وروى الطري ب نده ل  ،إلى حالي بن عرب أن رجلا قام إلى علي ابن

أبي طالب نمحمحئ  ،فقال :ألا تخ-مني عن الميت أهو أول ،بيت وصع في المدرض؟
فقال ؛ ( ١لا ،ولكنه أول ببت وضعتإ فيه البركة ،مقام إبراهيم ،ومن لحله كان

امنا  ،ؤإن ششت أنبأتلث كيف بتى ،إن اش أوحى إلى إبراهيم يأم أن ابن لي بيتا
 )١ص تخريجه ص  ، ٢ ٢ها ض رقم(• )٤

 )٢روى بعدة أماسي •سها نال  :حدنا محمد بن الثني ،قال :حدتغا معد بن جعفر ،تال  :حدثغا ثب
عن مماك نال  :سمعت حالي بن ءرءرْ يحدث عن حملي بنحوْ أي بنحوحديث أبي الاحوص ،وند ض
الكلام على سأ افد ص ( •) ٧٩

في الأرض  ،قال ت فضاق إبرامم بذلك ذرعا  ،نأرسل الق السكينة — وهى ريح
خجوج ر  ،لها رأسان _ فأت؛ع أحدهما صاحسه حتى انتهت إلى مكة  ،فتطوت
على مرصع البت كمملوي الخجمة أ  ، ،وأمر إبراهيم أن يجني حث تستمر

السكينة  ،لبنى إبراهيم وبفي الحجر ،فدهب الغلام ض ثيأ ' فقال إبراهيم •
لا ،أبغني حجرا كما آمرك،قال; فانهللق الغلام يلشص له حجرا فأتاه به ،فوجده
فد ركب الحجر الأسود فى مكانه ،فقال ; يا أبت مجن أتاك بهذا الحجر ؟ قال ت

أتاني به من لم يتكل على بنائك ،جاء به جبريل من النماء  . . .فاتماه)) ر , ،
وبهذه الأدلة يكون بماء إبراهيم ئوم للكعبة ثابتا ولا حلاف فيه،وإتما الخلاف
هل هو أول باء  ،أم أنه يوجد قبله باء  ،وكما مجر معنا أنه لم يثب نا أي باء قبله

بنصٍذهلعي •

قالابنصر_رسهافا ولم يجيء في خثرصحيحرعن معموم أن
اإ؛-؛-نا كان مبنيا قبل الخليل هوم،ومن تمك في هذا بقوله ت ؤ مكان الميت ه

[ ،] ٦٢^١فلمس باهص ولا فناهر؛ لأن الراد مكانه المقدر في عال؛ الق ،المقرر
في قدرته ،المعفلم عند الأنبياء مجوصعه محن لدن ادم إلى زمان إبراهيم هأم ل
وقال في موضعآخر:

فان فناهر القرآن بفنضي أن إبراهيم أول ،من بناه

مبتدئا وأول مجن أمه  ،وكانت ،بقعته مجعفلمة قل ذللئ ، ،معتني بها  ،مشرفة

في ّائرالأعمار والأوقات " ،لْ. ،

وقال ابن جؤير :والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الق  -جل
ثناؤه — أخبر عن إبراهيم حليله أنه وابمه إسماعيل رفعا القواعد من البيت الحرام ،
(  ) ١تال الأصمعي ؛ الخجوج الريح الشديدة م -ل—ان نعرب لأبن مغفلور ( ■ ) ٣ ■ / ٤
ر  ٢ ٢الحعبمغة  :الترس ،انفلراوأاية ني غريب الحديث والأم لأبن الاسرالكشة العلمية — بيروت _ بدون تاريخ
( )٣نمرال«لمي(أ.) ٥٦٢ /

( )tالداية والتهابه لابن ممر( . ) ١ ٨٢ / ١
ر  ) ٥الدابة والباية لابنممر( .) ٧. ٣ / ٢

وجام أن يكون ذلك نواعد بيت أهمطه ُعآدم هوم ،فجعله مكان البيت الحرام

الذي بمكة  ،وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عهياء  ،مما أنشأه اف من
زبد البحر ،وجائز أن يكون ياقوتة أو درة أنهلتا من السماء  ،و-بمائر أن يكون
آدم ه بناه نم تهدم حتى رفع قواعده إبراهيم ؤإّ ماعيل .ولا علم عدنا بأي

ذلك كان من أي ألإ 0حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر من اش سبحانه وتعالى أو
بالمقل ال نقيض ،ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب النسيم
عن رسوله
لها  ،ولا هو  -إذ لم يكن به حير على ما وصفنا  -مما يدرك عالمه بالأسدلأل
والمقاييس فيمثل بغيرْ  ،وي تنبهل علمه من جهة الاجتهاد فلا قول في ذلك هو

أولى بالصواب  ،مما قلماه • • • والق أعلم . ، ١١ ،
وبعد ذكر أقوال —٠ولاء الأئمة يتب_إن لما أن أول مجن بني الكعب ة هو

إبراهيم .ر  ،، ٢لأن هذا هوالذي جاءت به المصوصى،وأما غير ذلك فلا يشت
فيه شيء  ،واس أعلم .

ا)سممير

.) ٥٠٦ / ٢

;  ) ٢راما س يحج بقوله تعار ; ؤ ربما إني أسكت س ذذبمي ب [ إبرامم  ، ] ٢٧ :ولم يكنابرامم قد بمي
الكب من دعابهذه الدعو؛  ،نني قال ابن  . . Jjyrقد قيل م ذلك انوال سيا  :ان معنا ،عندبيتك
انحرم  ،الذي كان نبل ان مس أيام ١لارذ١ن  ،وُغها ؛ عشي بسنك انحرم الذي مضى ني مابق عيك أنه

بعدث ني هذا البلد  ،والنول الأول ليي واردأ؛ 1أنه ليي عليه ديذ والد اعلم .

٩٧

سد ٥^٤^١
الطيب اي ابع

سقميلاآ
ىJىاثفاسئقال ا أخذ فمي في بناء الست وجمع نمقته  ،ثم هدمه فطْ
بتيانا لم ين أحد ممن بناه مثله ،وجعل وهو يبنيه يقول :

أبني لق ومي بيت رف ع ت ه ا

ولن نن أهل ورائه ا بع دى

بني انه ا وتمام ه ا وحجابه ا

د الإله وليس يانمد

بي

فبناها وسقفها بخثب الدوم الجيد ر  ،وبجريي النخلر ا  . .رن .
وذكرهذاا اساءاااىJدي،كال،

أول مجن جدد بناء الكعبة من قريش بعد

إبراهيم نمي بن كلاب ،وسمفها بخشب الدوم وجريد الخل ر آ •
وهذا البناء — ؤإن ذكره بعض المورختن —إلا أنه لا يعتمد فيه على مجرد الذكر،

فهي ،مجرد أخار ذكرت ولم تنتهر ،وفد قال النامي بعد ذكربناء نمي :ولم

يذكر ذلك الازرقي واف أعلم بحقيقة ذلك رن .واس أعالم.

(  ) ١م جدهم"-ول  .رقد ص ترجته ص  ، ٢ ٣مامش رنم ( . ) ٧
(  ) ٢عر ثجر التل ،رمل ضخام المتجر ،ومل غجر معروف ثمره الغل ،رمل فبمريشه المخل إلا انه يشم
التل .ي اي العرب لأبن مننلرر ( . ) ٤ t ٩ / ٤

( )٣ا-بربد جمع جريدة وعي للمخلة كالغضب للشجرة ،ل -اذ العرب لابن مغنلور( . ) ٢ rv / ٢

( )٦ثغاء الغرام للغاسي ( . ) ١ ٨ ١ / ١

الطلب امحامن

بن اء عب

د الطلب

يوى القاسي قال أ أن عجي الطلب جل■ الّكا

بني الكعبة بعد قصي

ونجل بناء نرئس  ،ولم أر ذلك لغيره ر ا  ،وأخشى أن يكون وهما  . . .واش
أثم" ر^. ،
وبناء عبد المطلب لم يذكر ولم يشتهر ،وهذا يدل على أنه لم يقع  ،ولوونع
لنقل لا ميما أنه نقل مجن أخبار عبد الطلب وما ونع في زمنه الشيء الكثير  ،يل
قد نقلت أخبار أبعد من هذا الزمن وأقل أهمية محنه .

ورواية القاسي لا يعتمد عليها ولا تقوم بها حجة  ،وهي كما قال العامي
أقرب إلى الوهم •

وعلى هدا فلا يثبت بناء عبد الطلب للكعمة • • • واش أعالم ,

ءهيءًصهوصس

 ) ١ينمد بذللث الذي نقل عن حهله  ،وهو عجي اش بن عجي المللث المرجاني
;\)شماءالخراملافاسي( . ) ١٧٥ / ١

الطل ب ام

مب اء فربمش

أمحا بماء قريش للكمة فانه ثابت مشهور  ،وقيه من الروايات الشيء الكثير وقد

شاركهم النبي .في هذا البناء ومن هذه الروايات مجا يلي :

روى م لم في صحيح** عن أم المؤمنين عائثة أ ،قلقؤأ ،قالت ت قال لي رسول
الك «:.لولا حداثة عهد قومك بالكفر لففت الكمة،ولخعلتها على أماس

إبراهيم،فان قريشأ -من بمن الست استقصرت،و-لجعالت لها خلفا ر ٠،٣ < ) ٢٢
اترإواداَتاثثافتا

وفي البخاري عن عائشة رإث؛ا فالت •' أن رسول الك ه قال ت ر ألم تري أن
قومك لما بموا الكمة اقتصروا على قواعد إبرامم ) . ، ٤١
ْ ١٠١رثأارمم النبي س في هداايناءفهي ثابتدأيضا :
i

الؤوايم

ففد جاء عند البخاري عن جابر بن عبد الك  ، ١ؤجعإ ؛ 8لما بنت الكعبة
 ) ١ءائشة أم

بت الإمام الما-يق الاكم أ؛؛ءع؛  ،خينة رمول الد  .أبي بكر ■مد اد ابن أبي قحانة ،

عثمان بن عام بن ِ

بن كب بن ذ بن تم بن مرة بن كب بن لزي ،المرتجة التّمٍة الكية زوج

رصول الق  ٠ .سرأعلام اكبلأء للذمبي ( ) ١ ٣٥ / ٢
إ  ) ٢الراد يه باب من حلغها • ثرح م لم للنروي ( . ) ٩ ٥ / ٩
; ) ٣مع الشرح .باب نتض الكمة وبناليارنم (  ،) ٣٣٢٧ر  . ) ٩٣ / ٩وتد اوردْ ملم من عدة طرق .
إ ، ٤الخاري مع الغتح ،كتاب الخج رةم(آحها) (  ٥١٣ / ٣آ.
; ء ) جابر بن ب الد بن حرام بن نين بن حرام بن كب بن غم بن كب بن ملمة الإمام الاهمر ،اغتهد

الحامحفل ،صاحب رمول الق ،.أبر ما اذ ،وأبومد الرحمن ،الأنصاري الحزرجي السلمي الدني
العب ،نوني ني عام  . -٠٧٨سير أعلام الملأ ،للن-مي( . ) ١ ٨ ٩ / ٣

'جسج اهتبجؤ صهص■
ذهب الّ؛كا .وعباس ينقلان الحجارة  ،فمال العباس للتمي .ت اجعل إزارك
على رتبتك فخر إلى ات رض  ،وطمحت عيناه إلى الثماء  ،فقال • أرني إزاري
فقثده عاليه . ، ١١٠

قالابنحعر.رحساضا

قوله لما بتجت الكعبة ،هذا مرسل الصحابي؛

لمد ن جابر لم يدرك هذه القمة  ،فيحتمل أن يكون ممعها من النبي ءه  ،أو
ممن حضرها من الصحابة  . .ل . ،
ئم ذكر رواية عن ابن عباس كبمئإ قال :حدثنى أبي الماس بن ب المطلب
مال ؛ لما بنت فريس الكعبة انفردت رجلئن رجلين ينقلون الحجارة ،فكنت أنا

وابن أخي ،فجعلنا ناحد أزرنا فضعها على مناكبنا ونجعل علميها الحجارة  ،فإذا
دنونا من الناص لب تا أزرنا فإذا هوأمامي انهرع،سيت وهو ثاحص ببصره إلى

المثماء  ،فقلت لابن أحي ما شأنك قال ; نهيت أن أمشى عريانا ،تال;فكتمته

حتى أظهراش نبوته ر ا •
وأما قمة البناء ،فذكرها ابن هشام قال; قال ابن اسمحاق ت فلما بلغ النبي.
حم

ا وئلأدين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة  ،وكانوا يهمون بدلك

لي قفوها ويهابون هدمها وإنما كانت رصما ر آ فوق القامة ،فأرادوا رفعها
وت قيمها  ،وذلك أن نفرا مرقوا كنزالكعبة ،ثإنما كان يكون في بئر في جوف
الكعبة،وكان الذي وجد عنده الكنز دويكا محول ،لبني ،مليح بن عمربن حنائه،
قال ابن هشام ; فقهلحت قريش يده ،وتزعم قريش أن الذين سرقوه وصعره عند

دويك  ،وكان البحر قد رمجى بسمجنة إلى جدة لرجل مجن نجار الروم فتحطمت،

فأخذوا خشبها  ،فأعدوه لت قيفها وكان بمكة رجل ،بلي ،نجار  ،فتهيأ لهم في؛
ر  ) ١البخاري *ع الفتح كتاب الحج رنم ( ٠) ٥١٣ / ٣() ١٥٨٢
() ٢نتحالباري( . ) ٠١٠ /r
ر  ) ٣نتح الجاري ر  ) ٠ ١ ٦ / ٣وذكر هذْ الرواية عن الطبري والطبراني والبيهقمب وأم نعيم •
 ) ٤١رصنا ; صخرة أو صخورا عفليمة ،ا-ان العرب لابن هنفلور ( ه . ) ٢ ٣ ٤ /

آءءًءهج اهتبمثيؤأنمهم بعض ما يصلحها  ،وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح
فيها ما يهدى إليها كل يوم3 ،تتشنقر  ،على جدار الكعبة ،وكانت مما يهابون ،
وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزأك وكشتتأ أ ا وفتحت غاها  ،وكانوا

يهابونها ،فبينما هي ذات يوم نتشرف ،على الكعبة  ،كما كانت نمنع  ،بعث اش
إليها طائرا فاختطفها فذهب بها  ،فقالت قريش ت إنا لنرجو أن يكون الق ند رصي
ما أردنا  ،عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا اف الحية . ٢ ١
فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها ،قام أحدهمر  ،وتناول مجن الكعبة حجرا
فوثب من يده حتى رجع إلى مجوصعه : ، ١١٥^ ،يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها

من ككم إلا طيبا ،لا يدخل فيها مهربغي ولا بيع ربا ولا مجفللمة أحد من الناس

ثم إن قرينا جزأت الكعجة . . .نم إن الناس هابوا هدمها فقام أحدهمر ا وثال ،ت أنا
أبدأكم في هدمها،فأخي المعول ثم قام عليها وهو يقول:اللهم لم نرع  -وقال ابن
هشام؛ لم ننخ  -اللهم إنا لا نريد إلا الخير ،ثم هدم من ناحية الركشتن ،فتربص الناس
تلك الليلة وقالوا ننظر فان أصيب لن نهدم منها شيئا،ورددناها كما كانت ،ؤإن لم

يحبه شيء فقد رصي اه صنعنا فهدمنا ،فأصبح الوليد من ليلته غاديا على

عمله ،فهدم وهدم الناص مجعه،حئى إذا انتهى الهدم به إلى الأساس — أماس
إبراهيم

 -أفضوا إلى حجارة خضر كالأمنة أخذ بعضها

 ٦ا.

قاو ابن إسحاق :فحدنني بعض س يروتم ،الحديث أن رجلا س نرص ممن
كان يهدمها أدخل عتلة بتن حجرين محنها ليقلع بها أحدهما فلما نحرك الحجر
 ٢ ١ ١تشرقت •' جاك • ي ان الرب لأبن مننلرر ( . ) ٩ ٤ / ٧
ث  ٢ ٢هوهوت جلدها إذا حكت بعمه ببعض ،ونيل صوت تخرجه من فيها  .ل سان العرب لأبن مغفلور

; )٣م؛ ابن منام ( . ) ٢ ٢ ٩ / ١

إ ) ٤أبووهب بن عمربن ءائدبن مخروم .وعر حال أبي رسول اف ه .سيرة ابن هشام ( ا "< /اأآ_ا'اآآ) .
أ  ) 0الوليد بن الغيرة .

; )٦انظر :سرة ابن منام( ) ٢٣٢ / ١بممرف.

تنفضت مكة بأمرها فانتهوا عن ذلك الأّاس
قاو ابن إسحاق:

ل. ،١

ثم إن المائل من قريش جمعت الحجارة لمائها  ،كل

قبيلة نجمع على حدة ،نم بنوها حتى بلغ النيان موضع الركن فا■فصموا فيه ،
كل ميلة تريد أن ترفعه إلى مجوصعه دون الأحرى حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا

للقتال  ،فقربت بتو عبد الدار جمنة ممالوءة دما  ،ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن

كعب بن لوي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الحشة فنموا
لعثة الدم،فمكثت قريس على ذلك أربع ليال أو حما ثم اتهم اجتمعوا في
المجد وتشاوروا وتناصفوا،فزعم بعض أهل الرواية  ،أن أبا أمية بن الغيرة بن

عبد الق بن عمرو س مخزوم وكان عامئدٍ أس نربش كلها نال ؛ يا معشر قريش ،
اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول مجن يدخل مجن باب هذا المجد يفضى

بيتكم فيه  ،ففعلوا  ،فكان أول داخل عليهم رسول الش  ،فلما رأوه قالوا هذا
الأمتن رصيناه  ،هذا محمد ،فلما انتهى إليهم وأخيروه الخبر قال رصول اش هه؛

هلم إلي بثوب نأيي يه  ،فأحل -الركن فوصعه فيه بيده ،ئم قال ت لتأحذ كل نيلة
بناحية مجن الثوب  ،نم ارفعوه جميعا ،ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو

بيده-.-ثمضّ رن ٠
وقد احتلف فيآ عمر النبي ءه عند بناء الكعبة  ،فقيل أن عمره كان حمسا
وعسرين سنة أي قبل البعثة بخمحى عسرة سنة  ،وقيل عندما بلع الحلم ر ٠ ،
والصحيح المشهور أن عمره كان خمسا وثلأثين سنة ٠

قال ابن كسر 1والمشهور أن هذا كان ورسول  .عمره حمما وثلالن

سنة وهو الذي نص عليه محمد ابن إسحاق — رحمه اش أ ا_ ر آ
ر  ) ١انظر ; " ? ٠/ابن منام (  ) ٢ ٣ ٢ / ١بتمرف •
رآ)ّمةاس«شام( \ .) ٢٣٣ /
(  ٢ ٣انظر ; الداية والهابت لأبن كئم (  • ٧ / ٢ه ) .
ر  ٢ ٤انظر  .صغحة . ١ • ٢

ره)اودايةوالمهاالأتنهم( .) U.0 / ٢

،٣

ا»ءءهأأ ايجهنجؤ
ومن الروايات السابقة يظهرلغا أن بناء نرئس

وأن ذللث قبل بعثة الرسول

ثان بروايات صحيحة

بخمس سنوات  ...واش أعلم .

حلاصمت اكحت ا

بعد استعراض ما جاء في بناء الكعبة قل الإسلام ومحانثة ذللي:
سأقاناتثاتسذثكئض t
اولأَء باء إبراهيم هوم ،وهوأول بماء للكعبة المشرفة ,
_ ،باء العمالقة .

ثاثثا اباء جرهم .
رابما  tباء قريش.

واس أعلم.

اءوص
[آو^1ممكا
م م رة بغيت

 JUuالإسلام

اس اض

ي اءاب ن الزيرأق،؛ءأا

روى م

لم ب نده إلى عطاء قال ت لما احنرق ال—يت في زمن يريد بن

معاوية ر  ، ٢حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم

الناس الموسم يريد أن يجرنهم ر  ،أو يح-ربهمل  ٢ ٤على أهل الشام  ،فلما صدر

الناس قال  :يا أيها الناس،أثيروا عئ في الكعبة ،أنقضها ثم أبنى بناها أو
أصلح مجا وهى منها قال ابن ماس فاني قد فرق  ،ْ ٧رأى فيها أرى أن تصلح ما
وهى منها وتدع بيتا أسالم الناس عليه وأحجارا أسلم الناص عليها ،وبعث عليها

رمول اف ه  ،فقال ابن الزبير  :لو كان أحدكم احترق بيته مجا رصي حتى

يجيئه،فكيف بميت ربكم ،إني؛ متخير ربي ثلائا  ،ثم عازم على أمجرى ،فلما
مضت الملاث أجمع رأيه علير أن ينفضها ،فتحامجاه الماص أن ينزل ياول الناس
ز  ) ١همد اف بن الزبير بن العوام بن خربلد بن أد بن همد العزى بن نمي بن كلاب بن م؛  ،امم الومنض ،ام
كر ،وأبو خيب ،القرشي الادي الكي ثم الدني ،احد الأصلأم ،ولد الحواري ابي همد اث ،ابن ذ

رّول اف .وحوار؛ ، ،نوني في ام ص .سر أيلام المبلأ ،لأدمي( •) r-\rlr
; )٢يزيد بن معاوية بن أبي مغيان بن حرب بن أمية ،الخليغت ،أبوحالي الغرثي ،الأموي ،الدثغي ،له على

مناته ح نة ،ومي غزوة الغ طنفية ،وكان أمر ذلك الخيش ،ويزيد ثمن لاتب ولا تب ،توم ئي
 . ٠٦٤ ،Uسر أعلام المبلأ ،للذمي( . ) ٣٠ / i
; )٣ينجعهم على نتالهم بافليار مح أسالهم .ثرح م —لم للنرري( . ) ٩٧ / ٩
ت  ) ٤يغيفلهم بما يرونه ئد نعل بالميت  .المحدر السابق •
 ) ْ ١كثف وبين  .الصدر المابق.

بمعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل ،فألقى «نه حجارة فالما لم يره الماس
أصابه ني ء تتابعوا فنفضوه ،حتى بالغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة ف تر

عليها ال نور حتى ارتفع بناؤه ،وقال ابن الزبير ٤٥١٠؛  :إني سمعت عانشة كبمثءأ

تقول ت أن المبير ءه نال ت ( ١لولا الئاس حديئو عهد بالكفر ،وليس عندي من
النفقة ما يقوبمي على بمائه لكغت أدخلت فيه من الجر خمسة أذرع،
ويعلن فجه من الحجر خمسة أذرع ،وليلت بابا يدخل الغاس ْذه وبابا
يخرجون ْنه» نال  :فانا اليوم أجد ما أنفق،ولت أحاف مجن الماس قال  :فزاد

فيه خم ة أذرع مجن الحجر حثي أبدتما أسا نظر الماس إليه ،فبني عليه التاء وكان
طول الكعبة ثمانية عثر ذراعا ،فلما زاد فيه اّتقمره ،فزاد فى طوله عشرة

أذرع ،وجعل له بابتن أحدهما يدحل منه والأخر يخرج هته  . .را،

وروتمه المخاري — رحمه الش — عن عانشة رلث؛< قالت ■ أن الّبتم،

قال لها ;

را يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالميت فهدم ،

فأدخلت فيه ما أخرج منه  ،وألزقته بالأوؤن ،وجعلت له بابا شرقنا وبابا
غرنا  ،فجلخت به أماس إبرامم  ٠فذلك الذتم ،حمل ابن الزبير ثكثقإ على
هدمجه •نال يزيدل  ،ت ونهدت ابن الزبير حين هدمه وبماه وأدخل فيه من الحجر
وقد رأبت أساس إبراهميم حجارة كاٌ تمة الإبل ،ر • ٢
والذي يظهر من رواية م لم أن سبب بناء ابن الزبير للكعبة هو ما أصابها
يسب ،الحرق ،حين غزاها أهل الشام فأصبحت واهية .
وأما رواية البخاري فتشيرإلى ّّبب احر وهو حدي ث ،رسول افك

فمهل ،

ولا تعارض بينهما ؛ت نه ربما كان الحل يتح هوال ب ج ، ،وكان احتراق ،البيت ،في
زمجن يزيل فرصة منامبة للعمل بالحد يتح •
( )١صمح سلم بشرح المودي حديث رنم . ) ٩٧ / ٩ ( ٣٢٣٢
( )٢بزبد بن رومان الأمدي أبر روح الدني ،،مولىآل ،همسرس المرام ،تهذب ،الكمال للمني( . ) ١ ٢٣ / ٨
( )٣المخاري مع المتع رنم  ١ ٤ / ٣ ( ١ ٠٨٦ه ).

اإبجئجصس•
قال

 ١وأما بناء عبد الك بن الزبير j؛؛^،؛ للكعبة فهو ثابت مشهور ،

وب ذلك توهن الكعبة من حجارة ايعبميق  ،التي أصابتها حين حوصر ابن
الزبير ر؟أئئإ بمكة أوائل  A-L ،؛  AjJLjljtlA ٦يزيد بن معاوية ل • ،
وعلى كل  ،غبناء ابن الزبير للكمة نابت ومشهور  ،كما هو واضح مما سبق
من الروايات •

ئماك ;

أيهما أفضل ترك اممهبه على ما ص عليه أونقضها وبناؤها على قواعو إسماعيل؟
هذه السالم صهمم ،وئجدرالاشاق رثيها ،وتها حاثتان I

الأوثىاأن بأمن مجن فنة الناس وتوحد نفقة كافية لبناء الكعبة ،فالأولى في
هذه الخالة هو نقضها وبناؤها على قواعد إبراهيم ي؟) كما كان يريد أن يفعل
ذلك رسول اس . .
اثئافه > أن يخاف من الفتنة حتى مع وجود النفقة  ،نفي هذه الحالة تركها

على مجا هي عليه هوالاور ؛ مد ن الرسول  .امتنع من بنائها على تواعد إبراهيم
ئولهذا السبب.

يقول الإمام.النووي — رحمه اش — في شرح حديث عائشة قلقؤا ش نقص
الكعبة وبناءها • وفي هذا الحديث دليل لقواءا ٠من الأحكام ،منها  Iإذا تعارضت
الصالح  ،أو تعارضت مصالحة ومفسدة  ،وتعذر ايمع بين فعل المملحة وترك
الق دة بدئ بالأهم؛ لأن اسم . ،أحبر أن نقص الكعبة وردها إلى ما كانت
عليه من قواعد إبراهيم ه مصالحة  ،ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه  ،وهي ت
خوف فتنة بعض من أسلم قريبا  ،وذلك لما كانوا يعتمدونه مجن فضل الكعبة
فيرون تغييرها عقليها  ،فتركها ءه
) ١شما ،الغرام __( ٩٧ / ١

) ٢دح مسلم للنووي ( ) ٩ ٤ / ٩

"

ر ٢

•٢١

ثم ذكر أن رأي بعض العلماء تركها على مجا هي عليه ومنهم الإمام مالك بن
أنس ل • ، ١
قاو النواوي.رحمماس ،-

قال العلماء  :لا يغير هدا الماء  ،ونل ذكروا أن

هارون الرشيدل ا سال مالك بن أنس عن هدمها وردها إلى بناء بن الزبير،
للأحاديث الذكورة فى الباب ،فقال مالك ت ناشدتك الك يا أمير المؤمنين ،أن ال
نجعل هدا البيت لعبة للمالوك؛ لا يشاء أحد إلا نفضه وبناه ،فتدهب هسته من

صدور الناس ،وبالك التوفيق ل ا •

;  )١م دٍخ الإسلام ،حجة الأمن ،إمام دار الهجرة  ،ابومد اش مالك بن انس بن مالك بن ابي ءامر بن
صروبن الخارث ،الأمحي المدني ،نوني ثي عام ١ ٧٩ه  .صم اعلأم الملأ ،للذمي ( ) ٤٨/٨
 )٢الخلمنة ،ابر جعغر ،مارون بن الهدي محي بن المغمور ابي جسر تمل الد بن محمد بن علمي بن مد اث

ابن ماص الباقي انمامي ،توفي فىطم-اا>\ه.يرأءلأم الملأ ،ص(. ) ٢٨٦ / ٩
; )٣ثرح م لم ليروي ر ، ) ٩٠ / ٩وذكرال هثلي أن هذا الكلام وقع مجن الإ،ام مالك لأبي جعفرالممرر انفلر :
ااروضالأنف(آ-/ا'\ا) .

اس

ي اءائج

،—itai

اج ٠١٠

روى م لم في صححه حدينأ في بناء الزبيرلمبمة ،ثم قال ١٠ :غلما قتل ابن
الزبير كتب الحجاج إلى مد الملك بن مروازل ،٢يغره بدلك ،ويخبره أن ابن
الزبير ند وصع الماء على أس نظر إليه العدول مجن أهل مكة،فكتب إليه عبد الملك;
إنا ل نا من تلهليخ ابن الزبم في شيء  ،أمجا مجا زاده في طوله فأقره ،وأما ما زاده فيه
مجن الحجر فرده إلى بنائه ،وسد الباب الذي فتحه فنفضه وأعاده إلى بنائه  ١٠ا.
وروى م لم أيضا • أن بمد الملك بن مروان بينما هو يهلوقط بالبيت إذ هال ،ت

قاتل الك ابن الزبير حيث يكدب على أم المومنتزهأ يقول :سمعتها نقول  :قال

رسول ،لك ئ؛ ت  ١يا عائشة ،لولا حدثان قومك بالكفر لغفضت البيت حمى

أزيد فيه من الحجر؛ فان قومك فمروا في الماءء  .فقال الحارث بن عبد الك بن
أبي ربيعة ، ١لا تقل هدا يا أميرالمومجنتن ،فأنا سمعت ،أم ١لومجنين تيئ؛؛ تحدث
هذا قال  :لو كنتط م معته قبل أن أهدمه لتركته على ما بني ابن الزبير . ، ٠١
وش رواية أخرى

قال عجي الملك ليحارث ت أث محمعتها تقول هذا قال I

نعم ،قال ; فنكست ،ساعة بعصاه ،ثم قال ت وددات< أش تركته ومجا نحمل ر . ،
( )١ا-يجاج بن يوسف بن أض ءدل بن ُمد بن عامر بن معتب بن مالك بن صروبن صعد بن عرف بن

شف ابومحمد الثقفي ،توم ني عام  . - ٠٩٠المدابة والمهابة لابن كئم( .) ١ ٤٢ / ٩
( )٢مد اللك بن •روان بن الحكم بن اص العاص بن أمية ،الخليعة الغغيه ،أبوالوليد الأموي ،نرم م عام
 . ٠٨٦مم أيلاماليلأ،سمي( . ) ٢٤٦ / ٤
( )٣م لم *ع الودي رقم ٠ ) ٩٨ / ٩ ( ٣٢٣٢

( )٤الخارث بن مد الد بن أم ربيعة امحزوم الكي ،لف بالقاع ،الأمير متولي المرة لابن الزبم .صم أيلام
الملأ،للذمي( .) ١٨١ / ٤
<  ) ٠م لم -ع النووي رنم . ) ١•• / ٩ ( ٣٢٣٠
<)٦ء المءع١لوويرقم. ) ٩٩ / ٩ (١- ٢٢ •٤

قال

ابن حجر  -رحمه الله  ١ -لم يذكر الهبمنف رحمه اش تعالى

ر أ ي البخاري ) قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن اازبير،وذد ذكرها م لم . . . ،

( نم ذكر رواية ل  ) ، ١قال . . .فائر يعنى الحجاج فهدمها وبمى شقها الذي يلي
الحجر ،ورفع بابها وسد الباب الغربي  . . .وذكر غير واحد من أهل العلم أن عبد

الملك نام على إذنه ليحجاج في هل.محها ولعن الحجاج ر ا •
وهذا البناء ثان لا خلاف فيه  ،وإن وجد من يخاك> فيه فلا عبرة بقوله ؛

ت ن ه قد جاءت فيه روايات لا تدع مجالأ للشك .
ؤإن كان هناك مجال لؤيود الئلأف في اتيناءفهويرد على مسأصi ،

السائم الأوثى اهل ينب هذا البناء إلى الحجاج أو إلى عبد الملك بن
مروان؛ لأ ن بعمهم ينب البناء إلى الحجاج وبعضهم ين به إلى عبد الملك بن
مروان  . . .وهذا في الحقيقة لا يعد حلافا ؛/ت ن البناء قام به الحجاج بامر عبد
الملك بن مروان •

السألص اثماتيص  tهل يصح ن جية مجا قام به الحجاج بناء؟  ،مد نه كما مر معنا

لم يبن منها شيئا كثيرأ  ،بل كل ما قام به هو أن هدم ما بناه ابن الزبير يئهإ من
جهة الحجر ورده إلى ماكان عليه  ،وكاولك سد الباب الغربي الني فتحه  ،ولم

يتعرض لما زاد في طوله ولا لشيءآم•
وفم ،هذا يقول الممي اتماسي i

ومنها بناء الحجاج بن يوسف الثقفي ،

ؤإطلاق العبارة بأنه بتى الكعبة نجوز؛ لا نه لم يبن إلا بعضها ، ١
وعلى كل فتسميه محا قام به الحجاج بناء على سبيل التجوز  ،أو على الحقيقة
فهو بناء متهور •
(  ) ١الرواية للغاكهي  ،وهي من الخزء المغمود  ،وذكرها الدكترر همد الملك ال-مس ثي اللحى
وذكر أل مهدرها نتح ايارى •

(أ)ذحابرىلأسحجر( . ) ٠٢٢ / ٣
('ا)دفاءالماملكاس( ا  /اآ) .

الغاكهي ،

رؤبجؤ صبيو
وأما بناء الحجاج

ء-

فهوأيضا ثابت ٌ مشهور

١١٠٠

وذجدرالإسارةس إني أمرعهم ،وهوا

هل كان الحق مع ابن الزبير ُبمئهل أم مع الحجاج ومد الملك بن مروان •

ومن الواضح أن الحق كان مع ابن الزبير ءإمح،إ؛ لأن اليانع له حديث رمول النم
 ،.ففد كان على بينة من أمره  ،ويدل على هذا أيضا ندم تمد الملك بن مروان
على إذنه للحجاج بهدم ما بنام ابن الزبير  ،كما مر معنا في بعض الروايات
السابقة ,

فجزي الك ابن الزبير خيرالخزاء ورصي الك عه وأرصاه  ،وحزى الك كل فيالم بما
يستحق ر

' )٢قال الذمي ش انم(  ) ٣٤٣ / ٤فيض.بم تالخجاج^وكأث ظلوا -بمار! ناصا خٍّثأ ّغاكأ سّا،
وقال ايمنا  :نمه ولا نعه بل ضغضه نير الذ؛ فان ذلك من أوثق مى الإيمان •

ا

[آو^آوآ]

 ٠٨^١من موئل املت
ك م ن بيت ائس س |لي اممو؛ا ة
من المعلوم أنه عدما هاحر المى

يصالى إلى ست
بيت
إلى المدينة ،كان

المقدس  ،واستمر على ذلك فترة من الزمن ،ثم نزل بعد ذلك الهمان الكرم بأمره

بالتحول إلى ،الكعبة المشرفة  ،ئال رب العزة ت ؤ فد نرئ نمئب وجهك نجر المئماء
قاله نرضاها هول ،وجهك فطر المنجد الحرام ب) [البقرة . ] ١٤٤ :
وروى الخاري ومسلم عن الراء بن عازب ؤثمحت ل  ٢قال :ا صليت مع الجير

 .إ لى بت المقدس ستة عشر شهرا حنى نزلت الأية التي ش ال-قرْ ت ؤ وحنث

ما كنم فولوا وجوهكم فطره ه ،فنزلت بعد ما صلى المي ،.فانهللق رجل
من القوم فمر بناس مجن الأنصار وهم يصلون ،فحينهم بالحدث ،فولوا

وجوههم قيل البيت)) ل  ، ٢واللففل لمسلم .
ونذكر بعض أقوال العلماء فكب الحكمة مجن تحويل الملة من بت المقدس إلى
امة

.

قال ابن كثير-رحمي اس<-

يقول تعالى إنما شرعا لك يا محمد الوجه

أولأ إلير بيت المقدس ،ثم صرفناك عنها إلى الكعبة لمفلهر حال مجن بتبعك
ويهليعك ويمتقبلر معك حينما توجه نا ممن ينقلب على عقبيه أي مرندا •م،

دينه ثإن كانت لكبيرة  ،أي هذه الفعلة وهوصرف الوجه عن ببت القدس إلى
الكعبة ،أي وإن كان ^ا الأ مر عفليما فير الغوص ،إلا علير الذينر هدى الك
 ،نزيلالكونة ،من

ر  ٢ ١ايرا ،بن عازب بن الخارث ؤأك؛  ،الغنٍه ألكير ،أم عمارة الأنصاري الخارني
امان الصحابة  ،ص ني ئ . < ٧٢ ،مم أعلام الملأ ،االذ«بي(. )١ ٩ ٤ /٣
ؤ  ٢ع رواه البخاري في كتاب الصلاة باب التوجه نحو القجالة حيث كان محع الغتح رنم  ، ) ٥٩٨ / ١( ١٢٩٩ورواه
جم لم ني كتاب الماجد ومواضع الصلاة مع الشرح ،باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ردماُمآ ١ ١
■ْ/آا

قلوبهم وأيفوا بتصديق الرسول  ،وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه ،
وأن الله يفعل ما يثاء  ،ويحكم ما يريد ؛ نله أن يكلف عباده بما ثاء،ووشح ما
شاء  ،وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلامحا الدين في
قلوبهم مرض ،فانه كلما حدث أمر حدث لهم شك ؛كما يحصل لليين آمنوا

إيقان وتضييق ر . ،
ويفلهر واضحا جليا محن الايات وكذلك مجن كلام الحاففل ابن كثير أن من

الحكم في أمر الق ،سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة هوإظهار مجن مينقاد
لحكم الله ممن سيعرمحى عن هذا الحكم  ،قاليي سينقاد هو المومجن الت لم لمت مر

الش  ،وأخبر سحانه أن الذي م يعارض فى تحويل الكعبة هم مجموعة مجن

ال قهاء قال رب العزة :ؤ ميقول الممهاء من الناس ما ولأهم عن فتتهم اثني كائوا
عياه[ البقرة . ] ١٤٢ :
وقد قيل أن السفهاء هم مشركو العرب أو أحبار اليهود  ،أو ايافنون،

والمدصح أنها عامة وتشملهم جميعا ل . ،
في القبلة
وقالايطبؤى رحمهااأه ء ١إن محنة الك أصحاب رسوله
إنما كانت فيما تضافرت فيه المد خبار عند التحويل مجن بت المقدس إلى الكعبة

حئى ارتد فيما ذكر رجال ممن كان قد أسلم واتبع رمول اش.؛■ ،وأْلهر كثير من
المناiقين مجن أجل ذلك نفاقهم وقالوا مابال محمد يحولما مرة إلى ها هنا ومجرة إلى

ها هنا ،ومجرة إلى هاهنا؟ !  ،وقال الم لمون في أنفسهم وفيمن محمى من إخوانهم
المسلمين ،وهم يصلون نحو بيتا القدس :ر يهللتا أعمّ النا وأعمالهم وصاعنا ا) ،

وقال المشركون :ر تحير محمد في دينه  ، )٠فكان ذلك فتنة للناس وتمحيصا

 ،ف لذلك قال جل تناؤْ  :ؤ وما جعتا الملة' اش كن عتها إلأ سمم من
ا)مماتنهم(ر/هأ؛).

 ) ٢انظر  :نف ير الهلري (  ١ ٠ / ٢ا ) وما بدء • وانظر تغ ير ابن كثير( ٢ ٤ ٠ / ١

سد اهصيبع الرسول منن يقلب عالئ عشيه ه [ البقرة ] ١٤٣ :
ومن الحكم — أيضا — في تحويل القبلة إلى الكعبة أن الرسول عليه الملأة
وال لام كان بمحب أن يصلى إليها؛ ت نها نبلة أبيه إبراهيم هوم ،أو لأن اليهود

كانوا يقولون * يتبع قبلتنا ويخالف ديننا ر ا ٠
ظ4ة 4ن تحؤيل اثمبلة إلى اممية ،وهوحصول التميير
ت1ممط4ين من غيرهم ،فيقول I

إن اف تعالى ijy.ذلك في قول ؛ ؤ وما جعنا المله ايي كث ،عيها إلأ كنالم محن
يثبع الرسول ممن بمقلب علئ عفبيه ه ،فأمرهم اش تعالى حنن كانوا بمكة أن
يتوجهوا إلى بيت المقدس؛ ليتميروا عن الشرك؛ن فلما هاجروا إلى المدينة وبها

اليهود  ،أمروا بالتوجه إلى الكعبة ليتميروا عن اليهود • ، ١

ؤيذكرسد قطب ،رن -رحمه الله ، .أن مجن الحكم مجن تحويل القبلة من البيت
الحرام إلى السجد الأقصى ،ثم إلى البيت الحرام ،هو نجرد المملمن مجن أي نعرة

أو ءهبية،والإحلأص لش في جميع أمورهم؛ لمد ن ايباعهم للبينا كان على سبيل
الاعتزاز بهذا البيت) ؛ لأنه عنوان مجدهم القومي .

فيقول — رحمه افه  t -فقد كان العرب يعفلمون البيت الحرام في
جاهليتهم ،ويعدونه عنوان مجدهم القومي  ،ولما كان الإسلام يريد استخلاص

القالوبأ ف ،وتجريدها مجن التعلق بغيره ،وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية
ر  ٢١تممالطمم. ) ٦٣٩/٢ (،

ر  ٢ ٢انظر :تفر١لطبري( ،أآ/؟ْا■ )ومابعدْ  ،وانظر تنم ابن كئم(  ، ) ٢ ٤ ٩ / ١وانظرت تنم اك*ااجي) '
دار إما ،التراث العربي ' بٍروت ،ط • الآثإيى ( ■ )١ ١ / ٢
رم تغ ير الرازي ( ) ٨٨ / ٤وذكر أن مدا التعليل للمعتزله وعلى 'لربقتبمإ •
ر  ) ٠ميل نطب بن إبرامم بن من شاذلي ' ولد ني ُوشن محن اع ال أسيوط بممرعام  ١ ٩ . ٦م ،احد الدءا5

والغكرين غي العمر الحاصر ،له مجوعة من الولعات أمهرها الفللأل ،أهمدم ني  ، ٣١٩٦٦لكونه من
السامن لتحكيم ثرع اش .انظر  :مجد قطب محن الجلاد إلى الاستشهاد .د  /صلاح الخالدي • وانظر •'
الأءلأملاإزركلي('ا. ) ١٤٧ /

١٥

لغير النهج الإسلامي المرتبط باش مباشرة  ،انجري من كل ملاسة تاريخية أو
عنصرية أو أرصية على العموم  ،نفد نزعهم نزعا مجن الاتجاه إلى الميت الحرام ،
واختار لهم الاتجاه  :فترة إلى المجد الأقصى؛ ليخلص نقومهم مجن رواسب
الجاهلية ،ومن كل مجا كانت تتعلق به في الجاهالية ،ولمفلهر من يتبع الرسول ايباعا
مجردا مجن كل إيحاء أخر اتباع الهلاعة الواثقة الراضية المستسلمة ،ممن ينقلب
على عقييه اعتزازا بتعرة جاهالية ،تتعلق بالجنس والقوم وا/ترض والماريخ . ٠

حتى إذا استسلم الم لمون ،واتجهوا إلى القبلة اش وجههم إلمها رمول اش
وفي الوقت ذاته ،بدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم ،صدر الأمر

الإلهي الكرتم بالاتجاه إلى ال جد الحرام ،ولكنه ربهل قلوب ال المين بحقيقة
أخرى بشأنه هي حقيقة الإسلام،حقيقة أن هذا البت بناه إبراهيم ؤإسماعيل

ليكون خالصا ش" رن.
هذا مجا وقفت علميه مجن الحكم في تحويل القيالة مجن بيت المقدس إلى الكعبة ،

واش أعلم.

ههأءأصبحءس

 ) ١في ظلال التمآد ل يد ئطب  ،دار الشروق  ،القاهرة  ،انملبعت المابعة والمشرون ( ١ ٢ ٦ / ١

١١٦

س
اممعبم ة مرم الكون
السج الأول

الكصة مركز الأرض

مر معنا حلال البحث الكلام حول فمحل الكعجة  ،وأنها أول بت وضعه الك

بحانه وتعالى في الأرض على يد خليله إبراهيم..
ومن الواصح أن بناء إبراهيم هو؛ للكمة لم يكن من نبل نمه أو حدس أو

اجتهاد  ،ؤإنما كان بتوجيه وأمر من اش بحانه وتعالى •
وهذا التوجيه من الك مبحانه وتعالى ببناء هذا البيت الذي سق في علم الق
أنه ميكون قبلة لخير رماله محمد ،.وكذلك نبالة لأمته التي هي حير الأم،
يدل على كمال ندرة اف وعلمه  ،ففد اختار ادك سبحانه للكمة المثرية مكانا

متسزأ في الأرض ،فلم يكن موقعها في <ف الأرض ،ؤأنما كان موفيها في
وممل الدرض.

ومن باب التدليل على هذا القول أذكر بعض أنوال العلماء في هذه المسألة.

قألاتقؤطيي ء رحبمه النم ، .ؤ وكذلك جعداكم أنه ومطا ب المعنى :وكما
أن الكعبة وسط الأرض،كذلك جعلناكم أمة ومطا ل . ٢
وه١لامازي  -رحمه الفم  I-قالوا  :الكعبة ّرة الأرض ووسطها ،فأمر الك

تعالى جميع خلقه بالتوجه إلى ومقل المدرض في صلاتهم ،وهوإثارة إلى أنه
)١تفم١مًJى( ١ْ ٣/١

١٨

ويقولد.وغلولاسارر .،حقذدمحالإه.ا ( والكعبة الشرفة في ومط
الأرض الأولى أي اس" رن.

^ذيقةسشاملإسد ' أنه امم لما بتن طرفي الشيءر ا
وبتاء على ما ض ممكن الفول بان الكب المثرفة هي مركز الأرض ،وعلى
أقل تقدير إن لم تكن مركزها على وجه الدقة،نهي في الوسط على وجه العموم،

ولا مناص من هدا فالوافإ يشهد بدلك ' واش 'علم ر • ،

;  )١اّتاذ

الأرض ونمل اأآكادِمة الإّلأب للعلوم ومساصروسروف.

; )٢الإعجاز العلم م اث البرية  ،د  .زظول المجار( . ) ٤ ٠ / ٢
;  ) ٣لأن العرب لأبن سفلور ( . ) ٢ ٩ ٤ / ١ ٥

 ٢٤١ومما يدل على ان الكب مترسفت في الأرض _ على وجه العموم الجحث الذي نام ٍه ض  JL Tالدس
ثمر,ا.لراف جميعالنارات
الكن،ة *ي
وائت أن مى مركز الأرض مغول ■:وجدت أن

أي أن الأرض؛Jlo

على طح الكر؛ الارمة مرزئ حول مكة ألكية توزيعا

 ،وأن

على مذا الخال نعبر مركزا للكرة الأرضة ال-اب ة انظر؛ مجلة البحوث الإّلأب العدد اكاني • ٢ ٩٦١١٥

الطلب الخاف ي

ااسدامن

ص م عنا في المطالب او اُق الكلام حول أن الكعسة مركز الأرض  ،وفي هذا
المعللب سيكون عن مركز الكعبة بالت بة للكون أي ال ماوات والأرض بأ ■جمعها ٠

وكون الكعبة مركز الكون هو اكتشاف علمي أشار إليه علماء الحوليوجيا ،
ودللوا على ذلك بقواعدهم وأصولهم ونظرياتهم •

وقل طرح هذه المسالة العالمية على طريقهم أذكر حديثا استدل به
الدكتور  /زغلول التجار  -حففله الك  -وهو من علماء الخولوجيا -احد رض — السالمين
على هن،ه المسالة ،يم ذكر أدلته على ذلك مجن استنتاج مجن القران ومن قواعد هندمية ٠
والبمد،يثسمى -ا يلي  Iعن مجاهل ،قال

إن هذا الحرم حرم حذائه مجن

ال ماوات ال بع والأ راضتن ال بع  ،ؤإن هذا الثبت راتع أربعة عشر بيتا في كل

سماءبيت ،وفي كل أرض بيت ل • ، ١
قالد.قغلولاممجانحفذلهاس <.ومعنى هذا  ،!^٧^١الثريم^ أن الكعبة

المثرفة هي مركز الكون ؛ ت ن القمان \ذكو_م يقابل دوما ب؛ن ات رض والسماوات
على صالة حجم المد رض إن قورنت بضخامة المهاء  ،وهذه المقابلة لا ممكن أن

تكون إلا إذا كان للأرض موقع حاص في مركز الكون  ،ويؤيد هذا الاستنتاج محا
ذكره القمآن

في عشرين آية مختلفة عن السنية التي تفصل السماوات

والأرض ،فقال عز من قائل  :ؤ رب الحموان والأرض وما تهما ه ل . ، ٢
إ  ) ١أخرجه الازرش في'-فار ُمح(  ، )٠ • • / ٢دم من كلام مجاعل ، -وليس س كلام الرسرل ■ .وبهن-ا
يكون الحديث صعيف  ،واف أعلم .
إ  ) ٢م كثير من مراضع القر1ن منها صررة الئعراء  ،رنم ( . ) ٢ ٤

١٢٠

ولا يمكن لهذه الينية أن تقوم إلا إذا كانت اترض في مركز الكون ،دليل ثالث
م ،القرآن الكرم نقرأْ في سورة الرحمن ،حيث يقول) ربن ا تجارك وتعالى:

ؤ يا منشر الجن والإنس إن اثنتم أن تمدوا س أهطال الشرات والأرض هانهدوا

لأش'ونإلأهام® ؛>[ الرحس ; . ] ٣٣
وقْلر أي نكل ،هندسك ،م الخط الواصل بمح ،طرفيه مرورا بمركزه  ،ولا يمكن

أن نكون أتهنار ال مارات هي أتهنار الأرض إلا إذا كانت) الأرض في مركز هذه
السماوات ٠

مما سبق يتضح جانب من جوانب ا/ت عج-از العلمي في حديث رسول اش
 ،، ١ ١.اليتم ،نحن بمدده والذي يقول فيه  ١٠إن الخرم حرم هناء ر  ٢ ٢من
ال مارات السع والأراضعن السع))  ،والأرصون السع كلها في أرصنا يغلف
الخارج منها الداخل ،والسماوات السبع كلها محيهلة بنا في تطابق واضح حول
الأرض ويغلق ،الخارج منها الداخل .

والكعبة المشتقة في وسهل اترض اِتولى ( أي اليائسة) ومن دونها ستة أراصين
وهي بدللث مجناء مجن ال ماوات المبع وامن رصأيين ال بع ،وهذه حقاثق لا ممكن
لعلم الإنسان أن يصل إليها ؛دن أنمى ما .يمكن أن يصل إليه عالم الإنسان هو
شريحة صغيرة جدا من السماء الدنيا امحيطة بنا والتي ،زيغها اس تعالى بالمصابيح
مجن المجوم ،وحتى هذه الشريحة في ممدد حم تمر بحيئ) أن الأت ان كلما طور

أجهزته في محاولة للوصول إلى أطرافها ،وجد أنها نل نجاوزتهءوذلك لأن ال ثماء
في ممدد متمر،وصرعة ممدد الكون تزيد على إمجكانيان وتقنيات الإنان
مهما تطورت فلا يصل إلى ،ذالئ) أبدا ، !. .من هنا كان تحدي اافزأن الكرم لكل
من ،الإض والجن أنهم لن ب تطيعوا الخروج من أقطار السماوات والارما إلا
ل  ) ١سبق أن الحديث لا بمح ن جته إني ١ارسول

وألف أعلم •

 ) ٢أي حن.اثه وتمدء  ،لسان الُرب لأبن منظور ( • ) ٢ ٠ ٢ / ١ ٣

١٢١

يسلطان من الق  ،ولولا أن القرآن الكرم وأحاديث رسول اش ه قد آعيسأ أن
 ،وأن هناك سع أرمن مثالها متهل1بقة في مركز
هناك سع سماوات
هذه السماوات السبع  ،وأن الكعبة المثرفة مناء بتن السماوات السبع وات رمن

ال بع  ،ما كان أمام الأسان من وسلة لإدراك ذلك أبدأ على الرغم من أن
دراسات التركيب الداخلي للأرض قد أنست وجرد سبعة نطق أرضة متمابزة

يغلف الخارج منها الداخل ،فلا بد أن تكون السماوات السبع متهلايقة كذلك
يغلف الخارج منها الداخل ،خاصة وأن الدراسات الملكية الحديثة قد أثبتت
العديل من ات دلة الرياضية أن كوننا كون منحن وهذه الملاحظة وحدها كافية

لإثبات تطابق كل مجن ال مارات السبع والأ رضن السبع حول مركز واحد هو
مجركز أرضا  ،والذتم ،تتوسهل الكعبة المشرفة مجتها الأرض الأ ولى فتكون مجناء محن
 ١ل ماوان السبع والأرضتن السبع ٠

مجن هنا تنضح غة مجن نحات الإعجاز العلمي في قول المصطفى ; .ء أن
الحرم حرم محناء مجن السماوات السبع واتراصئن السبع ا)  ،وهدا كلام لا ممكن أن
بمدر إلا عن يي موصول بالوحي ،ومعلم مجن مل خالق السماوات والأرض ،

فش الئ وملم و؛ارك عليه ثء-لكا أله وصب ،وعلى مجن تبع هداه إلى يوم
الدين"راا .

الإعجاز العلمي ني المنة السرين ،د .زغلول المجار(٤ ٤ / ٢

الطف

اهالث

اتجاه اممهيه نحواليت العمور

البستا ائعهور  :هو بسنا في ال نماء ال ابعة ،ويقال له (:الصراح ) ،ووجوده
ثابت بنص القران والسنة؛فقد أق م اس سبحانه وتعالى به في كتابه \ذكرئ؛ فقال I

ءؤوالنتالمنمور0أ}ه [ الطور . ] ٤ :
وجاء ذكره عش لسان رسول اش ، .فقال  :رافرفع لي السء العمور،
فسألت ،مريل ،فقال  :هذا البسي العمور ،يمالي فيه كل يوم سبعون ألف
ملك ،إذا خرجوا لم يعودوا إليهآخر ما عليهم ) . ، ١١

وجاء في رواية أخرى :ر ثم عرج بي إلى النماء السابعة،فاستفتح جبريل
فقيل :من هذا ؟ قال :جبريل،قيل :ومن معاك؟ ،قال :محمد ، .قيل :وقد

بعث إليه ،قال :قد بعأت ،إليه،ففتح لآ فإذا أنا بابراهيم .مسدا ظهرْ إلى
البست ،العمور،وإذا هويدخاله كل يوم سعون ألف ماللث ،لا يعودون إليه)) .، ٢١
وأما كون البيت المعمور فوق الكعبة ،وأنها باتجاهه ،فقل .ذكرالعالماء ذللث
وجاء فيه أحاديث وروايات تثبت ذلك.

ّ أ قوال اساء:
ثاممىضاسحيحين Jيعني يتعبدون فيه

ويهلوفون به كما يهلوف أهل الأرض بكعبتهم  ،كذلك البيت المعمور هوكعبة

أهل ال ثماء الّابحة ،ولهن ١ .وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة وال لام م نيا
ظهرْ إلى البيت المعمور ،لأنه باني الكعبة الأرصية،والجزاء من جض اإعمل،وهو
ر  ) ١رواْ المخاري ني كتاب بد ،الخلق ،باب

مع الفتح،رقم

ؤ  ) ٢رواه ملم في كتاب الإيمان مع الشرح ،باب ،الأمراء برصول الك. ) TAU/y ( ٤٠٩ ^ .

ء خانه ممجد في السماء تحته الكعبة لو حر لحر عليها أو عليه و ر آ ٠
اليوابات اترإدع\ت >

روى السهمي عن عبد الق بن عمرو بن العاص ثبمثقإ ،نال « :البيت المعمور
بيت فى الئماء بحبال الكعبة ،لو سقعل لنهل عليها  ٠ل
ومما حم بق من الروايات يتضح أن القول بأن البيت المعمور فوق الكعبة نول
صحيح ،والك أعلم .

 ) ١تنجر الطبري ( ،) ٠ ٦ ٥ / ١ ٢وهو حديث مرصل ،رلكه صحيح .تال األآو -اني رحمه اللت وهذا الإسناد
مرسل صحيح " السلسلة الصحيحة عند الكلام على حديث رنم  ٤٧٧الخزء الأول( .) ٨٠٧ / ٢

 ) ٢نب الإيمان لييهقي ( ) ٠٠٤/٧ضئم  ٣٧٠٦والحديث رجاله ممات  ،ولكن كادة مدلس .
ومحدصهتائتول  1أن الروايات التي ،جاءت باثبات أن البيت العمور فوق الكمة منها ما هو صحيح ,

تال ابن حجر في الفتح (  ) ٣٠ ٦ / ٦بعد أن ذكر رواية الماكهي عن عبد اش بن عمر ؤبمفع؛ تال  :باصناد
صحيح عنه ،لكن موقوف عليه ونال أيضأ بعد ذكر بعض الروايات في ذللث ت بإستاد صالح
وتال الألماني ت وجملة الغول أن هده الزيادة  ٠حيال الكعبة  ٠ثابتة بمجموع ءلرتها ،وأصل الحديث واضح

واش أعلم انظر السلسلة الصحيحة ،انجلي الأول (• ) ٨٦ ٠ / ٢

\ص

١٢٥

الطلب اراب ع

الإعجازصموضاس

_؛ ،^lلتا مما مبق أن الكعبة هي وسهل ات رض ومركز الكون،وأن هدا المكان التي
هي فيه لم يكن على هلريق الصدفة ،بل هو اختيار منالك سبحانه وتعالى لهدم
البقية التي -جعلها اس قبلة للمسالمين وماوى أفئدتهم .

وفى اختيار اش عز وجل لهده الثمعة إعجاز منه محبحانه بالإضافة إلى ما سق
ذكره أنها مركز الأرض والكون .
محسسظلامماطامممح،

 ١^١أ أن الرسول ءئب خام الرمل وأمته خاتمة ا/دم ،وأن هده ا/ت مة متمتمر
 ،فيجب عليها أن
حتى تقوم القيامة،وهي الأمجة المكلفة باإتباليغ بعد الرسول
تنثر الخير والنور فى أرجاء المعمورة  ،فكان من دواعي ذلك الانتثار أن يكون
لها موقع متميز ي هل عليها من خلاله أن تنقللق بهذه الدعوة ،وسلغ الناص دين

الذعروجل•
وكان هدا الانتشار هو الواقع الملموس في حياة الم1حابة

 ،ففد انهللمقوا

بهيا الدين شرقا وغربا وئمالأ وجنوبا ,
وتتابع بعد ذللث الم لمون على أثرهم حتى اتسعت رقعة الدولة الإسلامية

بإرادة الق بشكل منثلم بسبب موقعها الخاص ،فوصلت إلى الصقن شرقا  ،ثإلى
ات ندلس غربا  ،ؤإلى الثيثان شمالأ  ،ؤإلى أدغال أفريقيا جنوبا .
ثانيآ  Iأن هذه ات مجة الباركة لا بد لها من نوة في كل شيء ،ومن ذللث قوة مجن
حيث المكان  ،والقوة كما هو معلوم لا تكون في الاؤلراف  ،ؤإنما تكون من

—سو

ص صس

الوسقل لأن الأطراف سرعان ما يتسارع إليها الحلل  ،والأوساط محمية ل . ٢ ١

فكان هذا الوقع لها مجن دواعي قوتها ونشاطها واستمرارها في جم يرة الدعوة
إلى دين الك بحانه وتعالى •

ثالثا! من أوجه الإعجاز ش وصع الكعبة  ،أن هذا البيت العفليم قد ئطرت
قلوب ال لمين على حبه والحقن إليه  ،وهذا ات مر هو استجابة مجن الك سبحانه

وتعالى لدعرة خليله إبراهمم هوم ،قال سبحانه ؛ ؤ فاجعل أفثده من الناس نهوي
،^١؛ ه[ إبراهيم . ] ٣٧ :
ق1و ابن القيم.بداس _! وأضافه إليه بفرك< :ؤأنطهرامحتىؤ>[اتجرْ؛
 ،] ١٢٥وهذه الإضافة هي التي أمكنت في القلوب مجن محبته والشوق إليه مجا
أسكنت ،وهي التي أقبلت بأفئدة العالم إليه ل آ .
وقالايضا  Iفالقلوب عاكفة على محبته دائمة الاشتياق إليه ر . ٢٣

وكان مجن المناسب لهذا الحب والشوق لبيت اش أن يكون له موقع يسهل على
الم لمين أينما كانوا أن يتوجهوا إليه ليرووا قلوبهم الظمأى من حثه .

رابعا ر أن مجن أوجه الأعجاز في موقع الكعبة ،أن الك سبحانه وتعالى أكمل
النعمة على هذه الأ مجة ،واختار لها أفضل مكان ليكون قبلتهم .

قالابنالقيم_رحممحاس»! تم ألجر أنه كما جعلهم أمة ومطا حيارأ،
اختار لهم أومعل وجهات الإمتقبال وخيرها . ، ٤١
وقالايضا'أ وأخير أن الذي يهدي مجن يثاء إلى صراط جم تقيم هو الذي
هداهم إلى هذه القبلة  ،وأنها هي القبلة التير تليق بهم وهم أهالها / ،ئ نها أومهل
(  ) ١نغم الن غي ( • ) ٧٨/ ١
(  ) ٢بداثع التغ ير الخاهع لتغ ير الإُام ابن الفحم ،جمع يسري اليد محمد  ،دار ابن ايرزي  ،السعودية ،
الفةالأور(ا/اةآ) •

 ، ٣١الصدر المسابق .
( )٤اكدر الماش ص ٠٣٦٢

١٢٧

\ذوذص\م.

كما احتار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأحرجهم من حير القرون ،

وخمهم بأفضل الشرائع ،ومنهم ض الأخلاق وأسكنهم حير الأرض را. ،
فهده الأمة فيها الخيرية في كل شيء حتى في مكان قبلتها .

وأختم بكلام جميل لسيد قطب — رحمه اش — ممكن أن يعتبر حلاصة لبعض
ما ص ذكره •

يمول-رحممحاس -ا ومجا تزال هذه الأمة التي غمر أرصها الإسلام إلى هذه
اللحظة  ،همى اَد مة التي نتوسط أقهنار ألا رض  ،بتن ثرق وغرب  ،وجنوب
وشمال  ،وما تزال مموقعها هذا تشهد الماس  ،وتشهد على الماس جميعا ،

وتعملي ما عندها لأهل الأرض قاطبة  ،وعن طريقها تعبر نمار الهلبيعة  ،وثمار

الروح ،والفكر ،من هنا وهناك وتتحكم في هذه الخركة ; ماديها ومجعنويها على
اإواء" <ا> .

 )١بيانع التغ ير الخامع لتمر الإمام ابن القيم،جمع ي ري ال يد محمد  ،دار ابن الخوزي ،السعودية
الفة الأولى

• ٣٦٤

 )٢ني ظلال المأن ل يد ني. ) ١ ٣ ١ / ١ (،

١٣١

ا|ص

لأه

حكماسضال الشم في الصلاة

الأسميال ت صد الاستدبار ،واستقبل الشيء وقابله ; حاذاه بوجهه،وأسل

ذللث من ذي قبل أي فيما أستقبل،وألعل ذللث من ذي قبل أي فيما تستقبل ,

ويق1ل  tفلأن ئالمي  :أي مستماويل . ، ١
والامتقيال ؛ هوامتقعال ،من ملت الماشية الوادي بمعنى ءابالتهل ،

أما القصود ه ضاسمأ إيقاع الشخص صلاته إلى جهة مخصوصة ر آ .
المل

ق:

ملمة كل شيء ما قابل وجهه  ،ؤإنما هى فعلمه بمنزلة ا-نجلم ة والمعال ٠وصفوة

الشيء  ،من قول القائل ; قابك فلأنا ،إذا صرت قبالته ،أقابله فهو لي قبلة ،
وأنا له قبلة  ،إذا قابل كل واحد مسهما بوجهه وجه صاحبه ل ،
[  ) ١انظر  :ل—ان الرب لأبن منظور ( . ) ١ ٩ / ١ ١
(  ) ٢الحر الرائق م شرح كر اارذانق لابن نجيم ا-لغي ، ،دار إحياء التراث الليبي ' بيروت ' ط الأولى '
; )٣حائية الشيخ على العددي على الخرئي على مختمر خليل ،دار صادر ،بيروت ،بدون تاريخ
(اْ/هآ) .

;  ) ٤انظر  :نف يرالعلري(• )٦ ١ ٧ / ٢

——سد اوّمحؤ
ويقال ليس لفلان نبلة أي جهة ،وأين نبلتك أي أين جهتك ،ومن أين
ملتك أي من أين جهتك " . ، ١١
واثقبلةفتياسة،يرآ. ،

أما المقصود بها هنا ؛ ناحية الصلاة التي يصلي نحوها  ، ، ١وصارت كالعلم

للجهة التي ت تقبل في الصلاة  ، ، ٤١والمراد بها الكعبة . ، ٠١
ىنيأ:محر اثالسرآا ؛
استقبال

اثصلأة شرْدمن شؤوهدصحتها ،ؤإثيك أقؤال اثعلماء

فيذثك>

قال الإمام اثقاضي -رحمي اس_ I

ولا يجوز لأحد صلاة فريضة ولا نافلة

ولا سجود مآل  ،ولا جنازة  ،إلا متوجهاإلى الست ،الحرام رَا. ،

وقال ابن عيد اكرر -،رحبممالإه_ا

العلماء أن القبلة اش أم اس

نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم  ،هي الكعبة البستإ الحرام بمكة ،وأنه
ثرض على كل من ثاهدها وعايمها استقبالها ٠ ، ٩١
( )١ي اي العرب لأبن منظور( / ١ ١ه  )٢يممرف.

(  ) ٢ا؛فلر  :مغني امحتاج للشرمم ،دار العرنأ ،بيروت ،ط الأولى ( . ) ٢ ٢ • / ١
(  ) ٢انفلر :ل— ان العرب لابن منفلور(  ) ٢ ٠ / ١ ١بممرف.

ل؛ ) انمي .ث المدع شرح النتع( ) ٤ • • / ١وانظر البحر الراس لأبن نجم الخنغي ( • ) ْ٠ ١ / ١
( ْ ) انفي : .مغني امحناج للشرمحتي ( • ) ٢ ٢ • / ١

( " ) القصود هنا استقبال العجلة على جهة العموم أما حالات وأنواع استشال القملة ،قناتي بعد ذللي بإذن اش
سحانه وتعالى ٠

ل  ) ٧الخاوي امحرللماوردي ،دارالكب العالمة بجروت

ت  ) ٨الإمام العلامة حافظ الغرب ،شيخ الإسلام  ،أم هممر ،يو* ال بن همد الق بن محي بن همد البر بن عاصم
النمري ،الأندلي ،القرطبي ،المالكي ،صاحبالتمانيفالغائنة ،ترغي ني عام  . J،f\rصير أعلام
الشلأ ،لاوذمي(ها'/اْا).
ت  ) ٩التمهيد لابن همة الر  ،مكمة الأوّن ،المدينة التررة ،بدون تاريخ(،ماا/أْ ) •

--جًد

١٣٣

ارؤه

محيمول الإمام ابن حزم ر  - ٢ ١رحمه الله  I -واتفقوا أن استقبال القملة لها
فرض' ؛٢

^قالامميوازيرآ.،رحمهالله_ 1اّتقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ل؛ا.
ؤيمول اعاسانيل  — ٢رحمه الك — بعد أن ذكر شروتل الصلاة ; ومنها

استقبال القبلة لقوله تعالى  :ؤ وهن حيث خرجنا فول ،وجهاك ئطر انسبمد

الحرام وخث ما كنتم فورا وجوهكم فطره ه [ البقرة ، ] ١ ٠ < :وفول المبي : .
 ٠لا يفل الك صلاة أمرى حتى يضع الطهورموضعه ،ويمتمل الملة ويقول
اشأكر ))ر ، ٢٦وعليهإجماعالآمة ^. ،٧
ؤبيجول ادزدكسي أ  - ٢رحمه الله  ١ -امتقيال القبلة شرمحل لصحة الصلاة

في الخملة ،لقول الك بحانه وتعالى;ؤ فدْ نرئ قلبآ وجهك في النماء فنولينك
فاه نرضاها فول ،وجهك فظر المسجد الحرام وحيث ما كتم فورا وجوهكم
( )١الأمام الأوحد  ،الحر ،ذر الفرن والعارف ،أم محمد صلي بن أحمد بن صعيد بن حزم بن غالب بن
صالح بن حلف بن معدان بن — غيان بن بزبد الغارمي الأمل ،ثم الأندلسي التريي اليريدي ،الفب

ا-داغغل التكلم ،الأديب الوزبر الظاهري ،صاحب اكمانيف ،ترني عام أْ؛ه .بر أعلام الجلاء

ت  ) ٢ذ الإجماع لابن حزم،دار ابن حزم ،بثررت ،ط الأولى ص • ٤٨
ر  ) ٣الشيخ الإُام القدوة ،ايتهد يًغ الإسلام أم إسحاق إبرامم بن ملي بن يرّق الغيروز أبائي الشيرازي،
الشاغعيjir'،؛ ،عام -.-٠٤٧٦ير اهلأم الملأ ،للذهم(. )٤ ٠ ٢ / ١ ٨
ت  ) ٤الهذب للشيرازي ،دار الكتب العل ية ،بيروت ًل • الأولى( . )١ ٢ ٩ / ١

ت ْ ) أم بكربن م عود بن احمد الكاٍاني ،ويقال الكاثأني ،يلأ،
ا<الآءلأمللزدكلي(آ'/لأ) •

شه حنقي ،نوني ني عام  ٥٨٧م،

إ  ) ٦لم أجد هدا الحديث بهيا اللفظ ولعله يقصد حديث الئ صلاته الذي رواه البخاري وم لم ،وجاء في

بعض الروايات ء إذا فت إلى الملام فامغ الوضوء  ،ئم امتقبل الهبالة،كبر  ، Iالحديث ني البخاري

[  ) ٧بيانع انمناتع في"ترتيبا الشراغ للكاماني ،دارإحياء التراث العربي بيروت ،ط الثانية(• ) ٣ ٠ ٨ / ١
ل  ) ٨هر ش رانمين أم ب اف،،حمد بن ■عبد اف بن محي الزركشي اكري الحنبلي الشيخ الإمام الخلا،ة،
توفي عام  ٧٧٢ه  ،حدران الذهب في أحبار مجن ذهب لابن العماد الحتجالي ،دار الكتب العالمية بيروت
بدردناريخ('أا/؛آأأ) .

؛؛آسي اوؤإجةفطره ه [ القرة ت  ، ] ١ ٤ ٤أي ذحوْ ،وعن أنس هقمحت قال ت ىل رسول اش ; .
 ٠م ن صلى صلاشا  ،واستقل قبكا وأكل ذبحتا  ،فذلك ال لم الذي له

ذمة اش وذمة وموله  ،فلا تخفروا ل  ٢ ١الك في ذمته  ٢٢ ١ر (. )٣
وقال ابن يشد ر  - ،يجممه الله — I
الميت شرط من شروط صحة الصلاة

^^الابنس»ية-يى<4هاسذ

اتفق الم لمون على أن التوجه نحو

ل . ،

فصل ني استقال ألقملة ،وأنه لا نزاع بين

العالماء في الوبيسذإك'' . ، ٦١
وقال اثشوكاني  -رحمه الله I -

وات حاديث المتواترة مصرحة بوجوب

الاستعمال ل هو نص القمان الكرم ت ؤ فول وجهاك فطر المنمه الحرام ^ ،
وعلى ذللث أجمع الم لمون  ،وهو قْلعي من قطعيان الشريعت . ، ١
ومن حلال ما سق ذكره من أقوال العلماء  ،يتضح أنهم مجمعون على أنه ال
بد من استقبال القبلة في الصلاة،واختلفت ألفاؤلهم في ذللث ؛ فمنهم مجن يقول

أنها فرض  ، ، ٨١ومنهم مجن يقول أنها شرط ر  ، ٢ ٩ولا تعارض بين ذللث . ، ١ ■ ١
ر  ) ١أي لا تغدروا  ،يغال أخفرت ت إذا غدرت ،نتح الجاري لأبن حجر ( . ) ٥ ٩ ٢ / ١
ر  ) ٢رواه الخاري يي كتاب الصلاة  ،باب استقبال النبالة رنم ٠٣٩١؛ ،النتع ( ٠ ) ٠ ٩ ٢ / ١

(  ) ٣شرح الرركشي عالي مس الخرتي  ،مطيعة النهضة الحديثة  ،مكة ظءنة ط الأولى ،بتحقيق د  .عمد اللك
الومش(ا/هح\).

ا أبي
ؤ  ٤آ ابن رشد الحميد العلامة  ،فيلسوف الوتت ،أبو الوليد محمد بن أبي القاصم أحمد ،ابن شتح
الوليد محمد بن أحد بن رشد القرطى ،توفي عب  . -٠٥٩٠مم أعلام الجلأءاالدص(اآ/لأ'آ).
ر  ) ٥بداية امحنهد ونهاية المنتمي لابن رثد  ،دار المعرفة  ،بيروت  ،ط • الأولى ر ٠ ) ١ ٦ ١ / ١
ؤ  ) ٦اكاوى لاين تيمية ( . ) ٢ ٠ ٦ / ٢ ٢

(  ) ٧الدراري اكيئة للمشركام ،جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت ط  .الأولى ص ٠ ٦ ٠
(  ) ٨الغرض هو اصم لما يغطع بوجوبه  ،وهو مدهب أبي حنيغة ،ونيل ما لا يت امح في تركه عمدا ولا سهرا ،
انفلر  :روصة الناظر وجنة الناظر لابن ندامة ،يجكتجة الرشد ،الرياض ط الخاص ة( • ) ١ ٠ ٣ / ١
(  ) ٩الشرط هر ت مجا لا يوجد الشروط مجع عدمه ،ولا يلزم أن يوجد عند وجرده • روضة الناظر لابن ندامة
(ا/خأآ).
ر  ) ١ ٠مجن جهة مجا يدلان عليه لا مجن جهت التحريف .

ءءءسج ايجبمكمحؤ

١٣٥

وكون امتفال القبالة شرط لمحة الصلاة يتناول ذلك صلاة المريضة

وصلاة المافالة على السواء في حالة الإقامة أو الخضر؛ أما في حالة ال مر فلا
يشترط الامتشال في الغافالة فقط ،كما مسأتيل  ٢ ١ويشترط في الفريضة،
وقد سق أن الإمام الشافعي قال  :ولا يجوزلأجد صلاة فريضة ولا نافلة ولا
مجود قرآن ولا جنازة إلا متوجها إلى الست الجرام " ل . ، ٢
وقالاينصدام-رح4ماض_ :ولا نجوز فريضة إلى غير القبلة ل  ، ٢ ٣ثم
قال وللم انر أن يتنقل حيثما توجهت به راحلته ر آ

ومعنى كلامه أنه لا يجوز لغير السافر التنمل إلا مع استقبال القبلة.
ويق<ولاينقداطل ا-دح4هالله_ :ند ذكرنا أن امتمبال القبلة شرط
لصحة الصلاة ،ولا دق J؛ ،jالفريضة والنافلة ؛ لأنه شرط للصلاة  ،فاستوي فمه

وقال أبوحنيفة ل -،رحمه الله _ا صلاة الم انراذا صلى في ال فر
تطوعا يصلي على بعير ،وعلى دابته حيث كان وجهه إلى القملة أوإلى غيرها

لبماء برأسه ،ويجعل ال جود أحفض من الركوع  ،فإذا كان فريضة أو وترأ فلا بد
ر « ) ١ي الحث ارابع من مذا الغمل •
ز  ) ٢الخاوي الكمر لال او;دي ( . ) ٦٧ / ٢

(  ) ٣الكافي ني ث أعل الدية  ^١يحمض لنشر د  /محمد بن سد الوريتاني ط ٩٧٩ .ام(ا/بآ\).
تأ) الهارالاش( ا/هاا ).

[  ) ٥الشيخ الإمام الندوة العلامة أيتهد شيخ الاطدم موفق الدين  ،أبومحمد عيد اذبن أحمد بن محي بن
ندامة بن ُندام بن نمرالغدمي  ،اباملي  ،تم اليمني المالخي الحضلي صاحب الغي ،نوني عام
• ّ . " ٠٦٣ءر أيلام السلأ ،للدعم ( . ) ١ ١ ٠ / ٢ ٢

أ " ) الغني لابن ندامة  ،عجرللشامة والنشر  ،الغامْ ' ط الأولى (  ) ١ • • / ٣بمحنيق د • ■مد اف التركي ،
ود.ءدالغت1حالحالو.

; )٧الإمام' نب اللة' عالم العراق" أبد حنيفة' الغسان بن ئابت بن ا-ثُلي التئمي' الكوني' مدلي بمي تيم اف
ابن ئعلة' عيي بطلب الأنار ،وارتحل في ذلك ،وأما الفف واكرغيق م الرأي وغوامضا ،ناف ايتهى
والناس ءاءه عيال في ذللي ' توفي عام • ْ ١م ■انتلر ترجمته في ّير أعلام النبلاء(. ) ٣٩ • /٦

أن ينزل حتى يصلي ،الديضة على الأرض ويوتر على الأرض . ، ١١

وقال الشيرازي  -يحمه القه _ و إذا كانت النافلة في الحمر لم يجز أن
يصليهاإر مر اكلة

ر . ٢٢

ومال المؤوي في ^^٣هذاالكلام ا

ئرمحل الفريضة المكتوية أن يكون مصليا مستقبلا اإقبااة مستقرا فى جممها؛
فلا تصح إلى غير القبلة ني غير شدة الخوف  ،ولا تصح مجن الماشي المستقل ،
ولا س الراكب اخل بقيام أو امتمال بلا خلاف " . ٢٣١
وبناء على كلام ات ئمة في هده المسألة ،فلا نجوز الصلاة في الفريضة والمافلة

في الحضر  ،والفريضة في ال فر إلا باستقبال القبلة ،والق أعلم .
فائدة؛الجد الحرام ند يطلؤ ،ويراد به عدم أمرر •

قال النيوي  -رحمه الله  -ا واعلم أن المجل .الحرام ند يهللق ويراد به الكعبة
ففعل  ،وقد يراد به الجد حولها محعها  ،وقد يراد به مكة كلها  ،وند يراد به

مكة مع الحرم حولها بكماله ،وقد جاءت نصوص الشؤع بهذه الأن ام الأربعة ;

ضخ،الأول؛ نول القّ تعالى ؤ فول' وجهك ذطر الممجد الحرام ب.
[ القرة:أاا] .

و4ن الثاني،فول البي ه ١ :صلاة في سجدتم ،هذا خير من ألمح ،صلاة
فيما مرام  ،إلا المجد ا<ام  ٠ر ، ٢ ٤ونوله ه  « :لا شد ارحال إلاإل
ثلاثة م اجد  .. ٠إلى أخره ) . ٢٠١
ر  ٢ ١كتاب الخجة على أعل المدينة للإمام ابي صد اف يصد بن الحن الث—از ،عالم الكتب ،سروت،
طاكال؛ة(ا) ١٨٢ /

()٢المهذبللمشيرازي(. ) ١٣٣ / ١
( )٣امحمرع شرح المهذب ،للندوي دار أحيا ،اكراث

 ،ط  ١ ٩ ٩ ْ fUم( . )٢ ٢ ١ / ٣

( )tض نخربمي  ،انظر ص  ، ٦٨ماض رنم(• )٢

ؤ ه  ،رواء البخاري في كتاب فضل الصلاة في مجد مكة والمدبمة ،باب فضل الصلاة في م جد مكة والمدينة
الغتح رنم  ، ١ ١ ٨٩ورو ْا م لم في كتاب الخج مع الشرح ،باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ع اجي ,
رنم'.؛'آآ(آ/آأا) .

١٣٧
٠

ء

٠

م

٠

ء

ء

ومن اثوابع ا قوله تعالى :ؤ انما المشركون نجس فلا يقربوا المجد الحرام ه
[ التوبة . ] ٢٨ :

وأما اثئاثث ،وهو مكة ممال المفسرون هو اراد بقوله تعالى  :ؤ بحان الذي

أمرئ نده لملأ نن المجد الحرام إو المجد الأصا ه [ الإمراء  ، ] ١ :وكان
 ٧١من دور مكة، ١١ .

انجمرع للروي( ١٩٣ /t

بمكة فى م جدها  ،أو منزل منها  ،أو مهل أو جبل؛ فلا تجزئه صلاته حتى
يصب امتقبال البت؛محنه يدرك صواب امتقبال بمعاينته  ١ا
ؤيقول ابن قيامة  -رحمه الله  ، -والفرض فى القبلة إصابة الض لمن قرب

ىها "رأ،

.

ؤيقول العلامة حليل بن إسحاق ائاتكي  -، ٣١رحمه الله  > -ومع الأمن
استقبال عين الكبة لن بمكة رن .
ؤيمول امماساني — رحمه اللص  : .فان كان قادرا يجب عليه التوجه إلى

القبلة إن كان في حال مناهدة الكعبة  ،فالي عنها أي; أي جهة كانت من
جهات الكعبة حتى لوكان منحرفا عنها غير متوجه إلى شيء منها لم يجز لقوله

تعالى :ؤ فول؛ وجهك شطر السجد الحرام وحيث ما كتم °فولوا وجوهكمْ قطره ه
[ ا لبقرة  ، ] ١٤٤ :وفى ومعه تولية الوجه إلى عينها ،فيجب ذلك لْا

.

وهال النؤوي _ رحمه اض _  1فان كان بحفرة الكعبة لنمه التوجه إلى
عينها لتمكه«نه ،وله أن ي تقبل أي جهة،سها أراد  ،فلووقف عد طرف

ركن ويعمه يحاذيه وبعضه يخرج عنه؛ ففي صحة صلاته وجهان ; أصحهمالا

مح" را■. ،
وقال ابن مبد البر—رح4ه الله —  Iوحكم استقبال القبلة على وجهين أحدهما

أن يراها ويعايمها ،فيلزمه استقبالها ؤإصابتها ونبيي جهتها بجميع بدنه ل • ،
" ' ٧١

 )١ :الأمليئاسي( ) ١٩ ./١
 )٢الشعلأبنثدائ،وزارةالثئونالإملأمة والأوقاف.المعرية.طخا'ا'ام<) ٣٣ . /t(.؛؛،؛؛كتاب
الشرح الكسر وكتاب الإنماف.

;  ) ٣خلل بن إسحاق بن ُِءع،ما ،الدين ايدي ،نوني  —٠٧٦٧٢١٠الدرر الكامنة لأبن حجر( . ) ٨٦ / ٢
[  ) ٤مختمر حلل ،دار الغكر« ،ل ، ١ ٩ ٨ ١ .ص  ، ٢٧ومذا ني حالة الشاهد؛ أما غثر ذلك فاني •
[  ) ٥بيانع انم ناتع للكاٍاني(. ) ٣ ٠ ٨ / ١
:أ) امحرعللروي(آْ/ااب
)٧:الك١فيلأبنمد ١Jر( . ) ١٦٧/١

جمحج وهبؤمحؤ
ومما محبق من أنوال الملماء يفلهرلما أنه لا بد لن كان يشاهد الكعبة أن ي تمل

عتن الكعبة ،ولا خلاف يي هذا بتن العلماء .

قال ابن قدامة  -رحيم الله  I -ثم إن كان معاينأ للكعبة  ،نمرصه الصلاة
إليها  ،لانعلم فيه حلافا ل . ،
وقالالقرطبي_رحم4اض_أ وأجمعوا على أن من ثاهدها وءاينءا فرض
عاليه استقبالها،وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له ،

وعليه إعادة كل مجاصالي ل . ٢٢
وقاوابنرس_رحم_هاس_أ

أما إذا أبصر الميت ،فالقرض يدهم هو

الموجه إلى عتن البت ولا خلاف في ذإلث"،ل'اآ .
وقال الرداوي ر  - ٢ ٤رحمه الله  -ا والفرض ض الملة إصابة المن لمن ،قرب
منها بلا نزاع ل • ،
وعلى هدا فمن لم يتقبل عتن القبلة في صلاته وهومشاهد ي وكان قادرا

على ذلك فملأته بامحللة والق أعلم .
ثانيا  :من فرضه

:

هده الحالة قريبة من الخالة اد ولى وأثبه ما تكون بها ،والفرق بينها وبتن اي ولى

المعاينة للكعبة،وستركان في إصابة عتن الكعبة ،وتشمل هذه الحالة مجن كان بمكة
ولا يرى الكحبة،ومن كان خارج مكة ولكنهم يميفون مجن إصابة عتن الكبة.

وتشمل أيضا كل قبلة صلى منها رسول اش .إلى الكعبة ،وأيضا قبلة
( )٢تسير الارطى ( ، ) ١ ٦ • / ١وذكر ذلك عن أبي شم ابن حمد البر ،انفلر :التمهيد ر . ) ْ ٤ / ١ ٧
ر  ) ٣بدابة امحهد لأبن رثد ( . ) ١ ٦ ١ / ١

ر  ) ٤شلي بن فان بن أحمد بن سد العلاء الدثني انمالخي الخغطي ويعرف بالرداوي ،توغي عام
ْههم .البدرالطالع لاثركاز(

( ه ) الإنصاف في معرنة الراجح من الخلاف ( ) ٣٣ ٠ / ٣بتغس طعة النتع ٠

!٤١

الصحابة رصي الك عنهم وأرصاهم .

مال ابن مدامه — ؤحمع الس _  Iالماس في امتفبالها على أربعة أصرب
منهم من يلزمه المفتن وهو من كان معاينا للكعبة أوكان بمكة من أهلها  ،أو
ناثئا بها وراء حائل محدث كالحبطان  ،نمرصه الوجه إلى عين الكعبة يقينا ،

وهكذا إن كان بمجد الّك. ،؛لأنه متيقن صحة يلنه' ُإن الّك. ،لا يثث
على الخطأ ،وفد روى أسامة نهن أن المبى  .ت رارم ركعتين يل القبلة ،
وقال:هذْالشارة»را،

. ، ٢١

وقال الاواردي  -رحمه الله  -ا وأما الضرب المانى ت وهو مجن فرصه المفتن،

فإنه لم يكن عن مشاهدة،فهو من كان بمكة أو خارجا عنها بقليل  ،وقد منعه
مجن مناهدتها حائل م تحدث مجن دار أو جدار ففرضه اليقين بالاماب الموصلة

إليه فإذا تيقنها صار إليها ،ؤإن لم يتيقنها لم يجز؛ ت ن الحائل المستحدث ال
ي فهل فرءس اليقتن،كما لوحال بيته وبتن مشاهدة الكعبة رجل نائم؛ وهكذا

الملي إلى كل بملة صلى رسول الك .إليها بالدينة وغيرها ' وهو على يفتن

من صوابها لأي 0رمول الق

لا يجوز أن يقر على الخهلآ ر . ،

ومالالر؛ويانير  - ،رحمه اللم _أ قال أصحابنا  :وكذلك القبلة المى مجلي
إليها الصحابة كقبلة قباء والكوفة . ، ٠١

وقال المرسي -،رحمه الله ء  1وهي أمام :قبلة تحقيق،وهى قبلة الوحي
( )١رواه م لم في كتاب الحج هع الشرح ،باب اّ تعاب لحول الكعبة للحاج وغيره والملأة مها  ،والدعاء
فينواءٍباكلها،رقم

.

(آ) اكيلأسُداِت( -آ- . /ا) .
( )٣الحاوي المحر لياوردي(• )٧ • / ٢

( )٤القاصي العلامة فخر الإذم ،شيخ الشافعية ،أبو انحاس ،عبد الواحد بن إّ اعيل بن أحمد بن محي

الروياني الطبري ،الناسي ،ندفي ني يام ْ • ١م • صيرأيلام الميلأءللذمي(. ) ٢٦ . / ١ ٩
( ْ )بحرالذهب للروياني ( • ) ٨١ /٢

(ُ )٦عمد بن ب اف الحرّم وينال الخراصي' ابر يبد الد أول من تولى مشيخة الازمراترفي عام  ١. • ١م،
الآءلأم٧ردكلي(• ) ٢٤ •/٦

٤٢

سد اإبج4جث

كقبالته عليه الصلاة والسلام  ،وقبالة إجماع وهمي قلة جامع عمرو بن العاصر

لإجماعاسهي'' را. ،
هاهأااق ;

من غاب عن امميبة ولم يكن متيقنابإصابة عي؛اه\  ،هل تكفه الحهت ؟
اختلف العلماء فير هذه الم الة على قولتن ت منهم من يقول ضوض هوالض ،
ومنهم من يقول الفرض م الخهة .

قال الإمام اثعمراني ل  ٢ا  -رحمه الله  ٠ -ففي فرض امحتهد قولان ;
أحدهما ا أن فرصه إصابة ا-بهة دون ؛ ،،jyjوهو نول أبي حنيفة  ،وروى عنه
أنه قال ; قبالة العراق مجا بثن مطالع الثمي ومغربها؛ ت نه لوكان الفرض هوإصابة
العتن  ،لما صحن ،صلاة الصف الطويل؛ 'دن فيهم من يخرج على العين• ،

واثثاني  tأن الفرض هو إصابة العتن؛ لقوله تعالى; ؤ وحيت ما كنتم فولوا
وجوهكم فظره ه [ البقرة  ، ] ١٤٤ :ولم يفرق لأن مجن لزِمه فرض القبلة لرمه
إصابة العئن ،كالمشاهد لمة" ^،٣

وقال الشيرازي  -رحمه الله  t -قال في ا/ت م فرصه إصابة العين؛مح ن مجن لرمه

فرض القبلة زمه إصابة العض ،كالمكي ' وءلامّ ما نفله الزني ،ل  ،أن الفرض هو
الخهة؛ ت نه لو كان الفرض هوالعتن لما صحن ،صلاة المف ،الطويل؛ لد ن فيهم

من يخرج عن العض ،ل ا •
ويظهر مجن نقل الشيرازي أن في الدهس ،الشافعي قولان،ولكن المعتمد في
(ا)ا<ئيءنيسردل(ا/أْآ) .
(  ) ٢أم الخم يعي بن صالم انمراني ،شخ الثانمأ ببلاد المن ،ترم عام  ٨ه ه

 .انظر :سرأعلام الملأ،

(  ) ٣المان للعمراتي  ،دار الناهج  ،بدون تاريخ ( . ) ١ ٤ ٠ / ٢
(  ) ٤الإمام العلامة شه الملة عالم الزهاد ،أم إبرامم إّاعل بن يعي بن إساءءل بن صري بن م لم الزني

الممري ،تلمي الناقم ،توم عام أا-أه.سر أعلام البلاء ظذم( . ) ٤٩٢ / ١٢
()٠الهدبللشًرازك• ) ١٣ • /١(،

جًهج اإّثؤمحؤ

 ٤٣؛

المذهب هوالقول المن ول .

يمؤل اث،واوي — ؤحمم الله _،
إصابة •من الكعبة  ١آ

ؤيقول الإمام

فد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الواجب

ر آ  -رحمه الله  t -ومن كان ■، \ ji\iففرصه إصابة

جهتها وهو الصحيح أ • ،
ؤيمول امماساني — <ر صه الله — ا ؤإن كان نائبا عن الكعبة غائبا عنها يجب
عليه التوجه إلى جهتها  . . .وتعتبر الخهة دون العتن ،وهو قول عامة مشائخنا بما
وراء الهر

.

وقال ابن سوانمر_راصه الله _(
التوجه نحوها ونالقاءها  ١آ

أن تكون الكعبة بحيث لا يراها فيلزمه

ؤيقول ابن قيامة — رحمه الله 1 -
منها  ،ثإصابة الخهة لمن بعد عتها  ٦ ١آ .

والفرض ني القبلة إصابة العين لن قرب

وذكر أيضا بعد الكلام على الحالات التي لا يثنرط فيها الاستقبال فقال :
والواجب على هدين وصائر مجن بعد من مكة طلب جهة الكعبة ،دون إصابة
العين  .قال أحمدل  ،ت ما بذن المشرق والغرب قبلة ،فان انحرف عن القبلة قليلا
; ا)امحوعلالروي(-ا/أ.أ).

الخنغي ،صاحب
; )٢العلامة ءادم مجا دراء النهر -برهان اللبن،أم الحض علي بن أم بكر مد الخلل
كناي الهيابة والداية ني اادم،توفي عام ْ ٩٣ه • ّءُ أيلام النبلاء للذهمي( . ) ٢٣٢ / ٢١
; )٣الهيابة للمرفاني،دار اللام ،النامجرة ،ط الأولى (. )١ ١ ١ / ١

ل  ) ٤بيانع انم غائع للكاصاني( )٣ • ٨/ ١بمرق.
;ْ)اوكافيلأتنسهم(ا7/أا)

; )yم الإمام حنا'،يشيخ الإملأم مدقا ،أبوبمد اف أحد بن محي بن حنز بن مجلأل ض أد بن إدريس
ابن عجي اف ،بن بمان بن بد اف بن أنس بن عرف بن قامعي بن مازن بن سان بن ذهل بن تعلة ض
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الدمجلي السام الروزي لم العدائي احد الأل ة الأعلام ،نوني
عام .-٠٢ ٤١ص أعلام النملأ ،للدمي. )١ ٧٨ / ١ ١(،

لحرمة

 ،وهدا المعنى في العين لا في الخهت  ١١؛ .

ؤيموو أيضا قي أصحاب اهول  : ٥٥٥^٧وجه قول الأولين أن المروض هو

المقدور عليه  ،ؤإصابة العين غير مقدور عليها فلا تكون مقروصة

ل . ،

وبعل هده الأقوال يمكن ترجيح قول من قال أن الراد التوجه إلى -جهة الكعبة

لا إلى عينها وهو قول أكم العلماء  ،واش أعلم  ١ا
تالثأ :من فرصه الحر:

قال الماؤددي  .يحمه الله  t -وأما الضرب الثالث ،فدلك على حالين;
أحدهماا الضرير بمكة أو غيرها مجن ات ممار  ،فان كان بمكة ،كان الخبر عن
مناهدة ثإن كان بغيرها من البلاد كان عن تفويض .

وثانيها؛ البمير بمكة أوفيما قرب مجن ميقاتها إذا كان ممنوعا بحانل غير
مسحدث من جبل أو أكمة،فإنه بمخبر س على الجبل الحائل مجن المشاهدين أ ا.

وقال اثردياني_ رحمه اطه ،.وأما مجن فرضه الخبر فكل من كان وراء جبل
أبي نبيس وما أشهه س الخبال ،وهو غريب لا يعرف سمت الهت ،وعلى رأس
الجبل من يخبره عنه من طريق المناهدة وهو ثقة يلزمه قبول حبره كمن وجد

يروي عن رسول اش .نصا يلزمه قبوله ولا يجوز الاجتهاد فيه ل ا •
وقالامم٠راني -رحمه الله-ا وصرب يرجع إلى إخار غيره  ،فان ألجره
غيره عن علم بأن يكون على رأس جبل ويشاهد الكعبة منه ،فيلزمه قبول خبره
)١ :بمدالعالصنالعلماس( . )٣• ٨/١
[  ) ٢الما-ر السابق ص . ٣٠٩

[  ) ٣ملاحظة مهمة ■ هذا عند من ي لمم بوجرد الخلاف ،آما سيخ الإسلام أبن تيمية فلا يرى أن هاللث نزاع بين
القولين حيث بغول  -رحه اش  -؛ ران النزاع بين الغاتالين بالجهة والعين لا حملة له  ،ثم ذكر أدلته
رممْ لكلا التولين .انفلر:

بالسيل ني الغتاوي ر . ) ٢ ٠ ٦/ ٢٢

 )٤ :الخالي الكبم • )٧ • / ٢( ،٥۶^ ١٧

; ْ ) بحرالذهب للروياس(. ) ٨٢ / ٢

ولا يجتهد لأن الخبرثوم على الاجتهاد را. ،
وقالاضصواني-رح»ماش.ا فان اشتمهت عليه القبلة وليس؛حضره من

ي اله عنها اجتهد وصر ر  ،،ثم نال ت والاستعمار فوق التحري ل . ،
وقالابنساط-رحمهاس.ا الثاني :من فرصه الخبر وهو من كان بمكة
غاسا عن الكعبة مجن غير أهالها ووجد مخبرا يخبره عن يفثن أومشاهدة مثل أن

يكون من وراء حائل ،وعلى الحائل مجن يخبره  ،أو كان غريبا نزل بمكة ،فأحبره
أهل الدار ،وكد؛  JL؛ ،لو كان في مصر أو فرية ففرضا التوجه إلى محاريبهم

ونبلتهم الصوبة ؛ لأن هده العتل يمسها أهل الخبرة والمعرفة  ،فجرى ذلك
مجرى الحبر ،فأغنى عن الاجتهاد  ،ثان أحبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة  ،إما

مجن أهل البلد أو مجن غيره  ،صار إلى خبره وليس له الاجتهاد  ،كما يقبل الحاكم

الصساإئقة ولأيجتهد" لن .

وخلاصءهذا اأن مجن كان بمكة ولم يكن مجن أهلها  ،أومن كان فى حكم
ذلك من أعمى أو كان بينه وبين الكعجة حائل ،فاحبره ئفة بالكعبة فانه يتوجه
إليها ولا يجتهد  ،واس أعلم •

رابط  :صن فرضه الممويض :
قال  - ٠٠۶٥ ^ ٧١رحمه الله .ا وأمجا الضرب الرابع ،وهو مجن فرصه التعويض فهو
الراحل إلى بلد كبير نمر الأهل قل انقموا على قبلتهم فيه،كالبصرة وبغداد،
في تقبل نبلتهم تفويضا لأتمانهم ؛لأنه يتعذر مع اتفاقهم على قدم الزمان ،وتعاقب

المنءصار،وكثرة العدد أن يكونوا على خطأ يستدركه الواحد باجتهاده ل • ،

وقال ابن قيامة.رحمه النص 1-وكذلك لوكان في محمر أو ض قرية،
ففرضه التوجه إلى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة ؛ لأن هذه المجل ينمبها أهل
(  ) ١الماد
(م) المدراراش.

( . ) ١ ٢٩ / ٢

( ْ ) الخاوي الكم للماوردي ( • ) ٢٧/ ٢

(  ) ٢الهيابة نرح الدابة كرص ( • )١ ١ ١ / ١
(؛)اكيلأتنسم(آ/ا  .ا) .

بماذا يكون الاجتهاد؟

يكون بأدلة القبلة وسيأتي في المهللب الثالث — بإذن الق سبحانه وتعالى — .
تين الخطأ ض الاجتهاد^ :ممحاثتان،إئأئناءاسمةأوساسمة:
فالحابلة والحنفية يرون أن صلاته صحيحة ويبنى عليها وينمحرف إلى جهة
١لصوابر . ٢ ١

أما المالكية والشافعية ،فيرون أن صلاته باطلة وعليه قملمها وابتداوها من

جديد ،إلا في حالة الانحراف اليسير. ، ١
أما بمد الصلاة :
فتعد الحنابلة والحفية تجزئه الصلاة ولا شيء عليه ل  ، ،وعند الشافعية نجب

عليه الإعادة  ، ، ٤١وعد المالكية نجب إذا كان في الوءتر ْ. ،
سادسا  :من فرضه التقليد :
قال ابن قدامة — يحهه الله —  tمن فرصه التئلمد  ،وهوالأعمى ومن ال

اجتهاد له  ،وعدم اللين ففرضه تقاليد الجتهدين  ١آ
وقاو الماوردي  -رحمه اض ء ؛ وأما الضرب السائس  ،وهومحن فرصة التقليد
وهو الضرير فى ال فر يقلد البصير؛ ليجتهد له فى القبلة  ،.لأنه بذهاب بصره فد

فقد آلت الاجتهاد في القبالة  ،قمار كالعامي يقلد العالم في الأحكام لفقده ما
يتوصل به إلى علمها ر ا •
" I

' ٧١

(  ) ١انظر  :القي لابن نداِت( ، )١ • ٧ / ٣وبدالع اكالع لاكاّاني ( . ) ٣ ١ ١ / ١
ر  ) ٢انظر  :الهدب للشرازي (  ، )١ ٣١ / ١رانجموع ليروي ( ،) ٢ . ٧/ ٣واليونان للإمام مالك ( ٩٢ / ١
داسا لأبن مد الر ( . ) ْ٥ / ١٧

ر  ) ٣الغني لابن ندامة (  ، ) ١ ■ ٧ / ٣وبدالع انمنائع للكاماني ( . )٣ ١ ١ / ١
ر ) ٤الهذب لالشمازي (  ، ) ١٣١ / ١وامحموع ليروي ( . ) ٢ . ٧/٣
ز ْ )الدرنة للإدم مالك ( ا ،) ٩٢ /والتمهيد لابن تمد الر( . ) o٥/١V

زا")الغتمالأبنذداار ا/ا"ا) •
ت  ) ٧الخاوي الكبمللمارردي ( . ) ٧ ١ / ٢

١٤٩

آجًءهاو
الطل الثالث

أدفَااممفِ؛

حكمملمآدمحس:
ممضاء في حكم هذه السالة،ثلاثة أقواو I

اءد ول ت أنه نرض كفاية ،والثاني; أنه فرض •من ،والثالث  :أنه فرض كفاية،

إلا أن يريد سفرأ،

عليه تعلم أدله الملة ٢١ ١

ينحح اتنمحوي القول الئاثث وقال ا أنه القول الصحيح حيث يمول ت وهو
الأصح أنه فرض كفاية إلا أن يريد مفرا  ، ijUfS-yiلعموم حاحة السافر وكترة

الاتجاه عليه  ،ولا يمح نول من أطلق أنه فرض ■من؛ إذ لم ينفل أن الّبي .
نم ال لف ألزموا آحاد الناس تعلم أدلة الميالة  ،بخلاف أركان الصلاة وشروطها ؛

لأن الوقوف عر الملة مهل غالبا  ،واف أح؛ " . ،٢ ١
اديءاممبفت،

الأدلة التي؛ يهتدي بها إر القبلة كثيرة ،وتختلف هذه الأدلة نوة وصعقا في
تحديد مكان القبلة .

وأدلة احلةضجمةالإصهمكامماني1

النجوم  ،والشمس ،والقمر  ،والرياح وهذه هي الأدلة المشهورة .
قالابنسامة-رحمهاس_ 1ثإن اتجهت عليه في المفر ،اجتهد في طالبها
بالدلائل ،وأنبتها المهلب إذا جعله وراء ظهرْل'ا،كان م تقبل القبلة ،والشمس
(  ) ١ذكرى الودي م ايموع ( . ) ٢ . ٣ / ٣
(آأ) انجرعادووي(-ا-/ا.آا) .
( )٣إذا كان األعراق والنام وحران ومانر ا-بريرة رما حاذى ذلك ،انظر :الإنصاف للمرداري(. ) ٣٤ ١ / ٣

والقمر ومنازلهما وما يقترن بهما ويقاربهما ك-لها تطلع من المشرق وتغرب من

الغرب عن.؟-؛ ٧المصلى ر  • ٢والرياح الخنوب تهب متقبلة لطن كف المصلي
السسرى ،مارة إلى بمينه،ثالشلإال مقابلتها تهب إلى مهب الخنوب ،والدبور تهب

مستقبلة شطر وجه المملى الأيمن والصبا مجهابلتها تهب إلى مهبها ر . ٢ ٢
وأوثق أدم القباله التجوم وآكوها القطب :

قاب إبن بدإٌثاق—لحمه الله  -ا وأوثق أدلتها النجوم  ،قاو اس تعالى ;

ؤوباكجم هم يهنئون (ج) ه [ الحل  ، ] ١ ٦ :وقال تعالى  :ؤ وهو الذي جعل

م ا لمنوم كهشدوا بها في ظلمات ام' والهحره [ الأنعام  . ] ٩٧ :وأكدها
القطب الشمالي،وهو نجم خفي حوله أنحم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها
الفرقدان ،وفى الدحر الجدي وبتن ذلك أنجم صغار منفوشة ،كثور الفراشة،
ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل

.

وأما الشمس والقمر ،فاتهما يهللعان من الشرق ويغربان من الغرب،فان كان

المصلي فى الشرق فقبلته في الغرب ،ؤإذا كان في الغرب فقبلته فى الشرق ،ؤإن

كان في الجنوب فقبلته في الشمال بتن الشرق والغرب ،ؤإن كاف في الشمال
فقبلته في الجوب بتن الشرق والغرب •

وأما الرياح فهي أضعف أدلة القبلة لاختلافها أن.
وذكر صاحب الإنصاف أدله أخرى وهي؛ الجال والأنهار  ١ا .
وفي ،عصرنا الحاصر قد أنعم الك عالينا بما ي مي بالبوصلة ،التي ي تهلاع من

حلالها تحديد مكان القبلة  ,والق أعلم . . . .
( )١الشمس والخمر يكوان صلى يمض المالي نى  yuالشروق إذا كانت نك ئ الأ ،وأماإذا كانت ئك
جنوبا فيكونان على ش اله في حالة الشروق أيضا  ،والق أملم.
( )٢التنع لأبن قدامة(. ) ٣٣٨ / ٣
( )٣القي لأسقدُ١ة( . ) ٢.٣/٣
(  ) ٤انظر  :ايموع للووي ( . )٢ ■ ٢ / ٣
( ْ ) انظر  :الإنصاف للمرداوي(. ) ٣٤٣ / ٣

١٥١

الطلب الرابم ع

الخالاتالخى لأثضطٌاالأثال
بحجمهم

سق معنا أن امتقمال المسالة شرط لصحة الصلاة  ،وي تثنى من ذللث بعض

الخالات التي لا يشترط فيها الاصتمال  ،وهي على وجه الإجمال ثلاث حالات ;
■ ه ي ايئوف •

 Iوفي صلاة النافاة هي السفر.

■ وعند اسحزعناستقباما.

ؤإليك أقوال العلماءفي ذلك I
قال الشيرازي-ر<ءماس_ا امتفبال القملة شرط فى صحة الصلاة إلا فى

حالمين غي شدة الخوف ،وفي المائلة ني ال غر  ، ، ١وقال أيصا ; وأما فى
شدة الخوف والمحام القتال غيجرز أن يترك القملة إذا اصهلر إلى ذركها ويصLى

حيث أمكنه ،لقوله تعالى؛ ؤ

خمتم فرجالا أو ركبمايأ ب [ المقرة . ] ٢٣٩ :

قال ابن عمر ^؟؛؛٤؛  ٠ :جم تفبيى المالة وغير متشلثها  ٠ل  ، ، ٢ولأنه فرض

أضطر إلى تركه ،نمر مع تركه كالمريض إذا عجزعن القيام ' . ، ٣١
ؤيقول النؤوي — رح4م الله —  tفمجوز في حال شدة الخوف الصلاة إلى أي
جهة أمجكنه  ،ويجوز ذلك في الفرض والمقل . ، ٤١
وقال ابن مبد البر -رحمه اس  > -ولا نجوز صلاة فريضة إلى غير القملة إلا

أن يكون في شدة الخوف والمقاتلت ر  . ،وتال أيضا؛ وللم افر أن يتنقل راكعا
(  ) ١الهدب سمازي ( . ) ١ ٢ ٩ / ١
(  ) ٢رئاء البمغاري ني كتاب التعسرمع الترح رقم . ) ٤٦ /a(، ٤٥٣٥
( )Tالهدب ممدمازي(< . ) ١٣٢ /

(أ) امحمعلد<دي(آ. ) ٢١٢ /
(  ) ٥الكافي لأبن مد الم( . ) ١ ٦٨ / ١

١٥٢

سمحقج رؤص

حيثما توجهن ،به راحلته ر ا .

وئلا1اس؟وازي_وجصهاش_< ؤإن لم بمكنه ذلك — أي الإمتقال — جاز أن

يترك القبلة ويصلي عليها حث توجه ،لما روى عبد الق بن عمر قبمفعإ فال:
 Dك ان رمول الكءه يصلي على راحلته في ال فر حيثما توجهت به ))ر  ،ل .
وقال ابن ساط-رحمماس_ :وجملة ذلك أنه إذا اشتد الخوف بحيث ال

يتمكن من الصلاة إلى القبلة أو احتاج إلى المشير أو عجز عن بعض أركان الصلاة،
إما لهرب مباح من عدو  ،أو ميل  ،أو م يع  ،أو حريق  ،أو نحو ذلك  ،مما ال

ممكه التخلص منه إلا بالهرب أو السائغة أو التحام الحرب  ،والحاجة إلى الكن
والفر والهلعن والضرب والمطاردة  ،فله أن يملى على حب حاله راجلا وراكبا

؛لىالفاةإدضاو؛شضىإثنشا'> .
وقال أيضا ا لا نعلم حلافا يخن أهلر العلم في إباحة التطوع على الراحلة في
ال فرااطويل" لْ. ،

وقال اتكاساذي_رح4م الإه_  iفان كان عاجزا لعير •ع العلم بالقبالة  ،فاله أن
يصلير إلى أي جهة كانت  ،وي قهل عنه الاستقبال نحو أن يخاف على نف ه من،

العدو فير صلاة الخوف أو كان فير حال استقبال القبلة يثب عليه العدو أوطاع
الطريق أو المسع أو كان علُا لوح من الفينة فير البحر لو وجهه إلى القبلة يغرق
غالبا أو كان مريضا لا بمكه أن يتحول بط ه إلؤر القبلة ،ولمم ،بحضرته من،

يحوله إليها ونحو ذلك ؛ لئن هذا الشرحل زائد في قْل عند العجز ر ا .
(ا) ااكام،لأتنءدهم( ا . ) ١٦٨ /
(  ) ٢رواه م لم فير كتاب صلاة الم —الرين  ،باب جواز صلاة ايافالة على الدابة ني ال غر حيث توجهتا رقم

.اآا»ع الشرح (ْ. ) ٢١٠ /
(  ) ٣الهدب للشرازي ( . ) ١ ٣٢ / ١

(؛) ااكيلأسلداُة(م/آ؟) .
(ه) القي لابن ندامة (. ) ٩٠ / ٣
(  ) ٦بداثع المتاح للكاصاني ( . ) ٣ ٠ ٩ / ١

١٥٣

جههو اهتمحؤ

ومن حلال هذه الأقوال *ع أدلتها يتضح لنا أنه يجوز الصلاة إلى غيرالقبلة في
ثلاث حالات ت وهي حالة الخوف  ،وحالة المافالة في المغراوحالة انمم أوالمرض،

واش أعلم ..
;

المسافرإذا صلى المافلة وكان ي تهليع استقبال الهبالة هل يلزمه ذلك ؟ .

قولان لا هل العلم  ،أصحهما أنه يلزمه ل . ،
؛

هل يختص هدا بالمقر الطويل أم يثمل الهلويل والقصير؟  ،الراجح واف
أعا-م أنه يشملهما  ،وذكر ابن قيامة أنه مذهب جمهور العلماء ر آ .

الصلاة في جوف الكمه :

ثبت ص البكا .أنه صلى داخل الكعبة  ،فقد روى البخاري وملم في
صُحيحيهما *عن ابن عمر يبمئعأ قال ت و يحل رمول اممه

البيت هو وأمح امة

ابن زيد ر ا وبلال  ، ٤١وعثمان بن طلحة  ، ١فآغلقوا عليهم  ،فلما فحوا كنت

أول مجن ولج  ،فلقيت بلألأ فسألته •' شل صلى رسول اش

؟  ،نال ت نعم بئن

العمودين اإيمانيين ، ١ ٠
(\)صعس(٦٢١٣ /f

( ٢ ٢الغي لأبن ندامة(. )٩ ٥ / ٣

( )٣أسامة بن ويد بن حارنأ بن شراحل بن مد العزى بن امرئ المس ،الوى الأمر الكم ،حب رسول اف

 .وابن مولاهّ ،م ص النملأ ،للذمي(. ) ٤ ٩ ٦ / ٢
( )٤بلال ،بن رباح ٌوليى أبي بم المديق وآمه حمامة 'ومو مؤذن الرمول ه من ال—ابغ؛ن الأول؛ن الذين عذبوا

في اف،ثبد بدرا وشهد له الرسول م باادة،ترني ني يام • آه .صر أيلام الجلأ ،للذمي(.) ٣٤١٢ / ١

ر  ٠إ يتعال بن سة بن ض هللحة ،مد الد بن مد العرى بن يثمان بن مد الدار بن نمي بن كلاب الغرثي
المدري الحعي حاجب المت الحرام واحد الباجرينّ ،ءر أيلام الملأ ،للذمم ر • )١ ■ / ٣
(  ) ٦رواه المخاري في كتاب الحج ،باب إيلاقا ال—تا ويملي ني أي نواحي المت ،ثاء هع الشرح برقم ، ١ 0 ٩٨
و(  ) ٣٠ ٤ ١واللفظ ك  ،ورواء م لم في كتاب الخج  ،باب اصتحجاب دحرل الكمان للحاج وغجره ،
والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها سمر الشرح برتم  ٣٢ ٢ ٤وند رواه بعدة طرق ( ٠ ) ٩ ١ / ٩

١٥٥

ر /:TTt't

سحآُ"

فايمهور على جواز الصلاة داخل الكعبة مواء كانت نافلت أو فريضة .

ق-اواممو؛وي-رح _4ماس ،-نيجوز عندنا أن يملي ض الكعبة الفرض
والمقل ،وبه قال أبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء

ر  ، ،وذكر ذلك أيضا

عن الإمام أحمدرآ. ،
ومالات،كاسادي—رح4ماس_ا فالصلاة فى جوف الكعبة جائزة عند عامة
العاماء  ،نافالة كانت أو مكتوبة . ، ١

مواء كانت فرصا أوناذالة .

ومنع قوم الصلاة في الكعبة

قاو اتنواوي-رصه اض -ا ونال محمد بن ،جرير وأصغ المالكي) ل  ، ٤وبعض

أهل الظاهر  ،لا نصح فيها صلاة أبدأ ،لا فريضة ولا نافالة ،وحكام القاصى ، ١
عن ابن عباس ثثهقإ أيما

رم

•

وأجاز قوم الخافلت دون الكتوبه:
قالاصوي_رح4هاس^ وقال

تصح فيها صلاة الفل المهللق  ،ولا

يصح الفرض  ،ولا الوتر  ،ولا ركعتا الفجر  ،ولا ركعتا الطواف

"

رلاآ .

' ٧١

ز  ) ١انجموع ليروي ( . ) ١ ٩٦ / ٣
ز  ) ٢شرح م لم ليروي ( • ) ٨٨ / ٩
 ) ٣ ١بدائع الصانع للكاماني ( . ) ٣ ١ ٤ / ١

;  ) ٤شيخ المالكية بترية ابر الغامم اصغ بن محمد بن امحجغ الأزلي الغريي  ،ترني عام  . _«،< . 0سم
اعلأم الهلأء للمذمم ( . ) ٣٢ ١ / ١ ٩
;  ) ٥الإمام العلامة الخاغنل الأوحد شيخ الإسلام القاصي ابر القمل ماض بن موس بن يياض بن سرد بن
ُوس بن ماض المحمي الأندلسي ،تم ال تي المالكي ،توم عام . ٠٥ ٤٤سر ايلأم الشلأ ،للمدمي
( •آ/آاآ) .

[  ) ٦شرح م لم للمتروي(. ) ٨٨ / ٩
■  ) ٧المدر الأبق .ومحيا الذي ننك عن الإمام.الك ،خلاف.اننك النامي صد الوض المندادي المالكي؛
فقد ذكر أن مذمحب الإمام ماللمث غي محلا؛ الغرض داخل الكمية أنها تكرء وبركا ولعل المروي ينمي أن محيا

مذم المالكية ،حيث يقول النامي صد الومحاب :وغال امحبخ لا هزبي رمحوالمشهور صد

من أمحل

مذهبنا واش أعلم .انفلر الإشراف على نكت وم اثل الخلاف القاء.ي صد الوهاب المغدادي المالكي،
دار ابن ح<م بيروت ط .الأولى( . ) ٢٧٢ - ٢٧١ / ١

وقال ابن قيامة -يحمه الله  ١ -ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها .
وقال١يصا ١وتصح  ^١^ ٧١في الكعبة وعلى ظهرها ،لا نعالم فيه خلافار )٢( )١
وتلخيص هذه الأقوال كمايلي :

اثمولالأول ا جواز الصلاة في الكعبة سواء كانت نافلة أوفريضة ،وهوقول
جمهور العلماء كما ذكر النووي ٠

اتقول الثاني» لا نجوز الصلاة فيها لا في الفرض ولا في المافلة .
اثقولاثثادث ،،جواز الافلة دون الفرض.

ودليل أصحاب القول المد ول الحدين! الذي ورد بصلاة

داخل الكعبة،

فحملوه على الفرض والنافلة؛ إذ لا مخصص لمد حدهما دون الأحر .
قال النووي_يىحيه الله _[

ودليل الجمهور حليت 1بلال ثإذا صح ،1النافاإة

صحت) الفريضة ؛لأنهما ض الموضع مواء في الامتشال ش حال النزول ،ؤإنما

يختلفان في الامتقبال في حال البرقي ال فر  ،واش أعلم

.

أما أصحاب القول الثاني ،فلعلهم لم يصلهم الحديث  ،أو ومحلهم ورجحوا
رواية أسامة نمحيجن •

وأما أصحاب القول الئالث، ،فقالوا;أن المملى داخلها ليس م تقبلا لجهتها ،ؤإمما

ي تقبل بعمها وي تدبر بعضهال  ،،لدللث متعوا صلاة الفرض،وأجازوا ايافلت،

لمدنها مبنية على التسامح ل ، ،وقاسوه أيضا على الطواف في جوف الكعبة . ، ١
!  ) ١لا يلم لابن ندامة  -رحمه اس — بعدم وجرئ الخلاف في ذلك؛ فانه كما ذكر النووي رحمه اف عن ابن
جرير وأصثغ وبعض أهل الظام أنهم لا يجيزون الصلاة داخل الكعبة مطلقا مراء كانت فرصا أونافلة إلا

إذا كان يقصد أن الخلاف في هذا انمرض ،واف أعلم.
; )٢الغنيلأبن قوامة(-آ U،< /؛.) iUn -
[  ) ٣شرح ملم للغووي ( . ) ٨٨ / ٩
 )٤ :انظر الإشراف للقاضي شد الوهاب( ، ) ٢٧٢ / ١وانظرالخي لابن قيامة(. ) ٤٧٦ / ٣
 )٥انظر الغنيلابنقدامة(آ. ) ٤٧٦ /
 )٦انظر بياع الصنائع للكاماني(٠ )٣ ١ ٤ / ١

واراجح قول الخمهور لورود المص ولا مخصص للمافالة دون القرصية والد أعلم.
الصلاة فوق اصه:

وردت أحديث في الهي عن الصلاة فوق الكعبة  ،من ذلك ما روى المرميي

 ر حمه اش  -عن ابن عمر ^٤؛  ،أن رسول اش ١( .نهى أن يملى في سعةمواطن  :في المزبلة ،وانجزرة  ،والمرة ،وقارعة الطريق ،وفي الخمام  ،وفي

معاطن الإبل ،وفوق ظهر بيت اف)) . ٢ ١ ١
ومنها ما روى ابن ماجة — رحمه اش — عن عمر بن الحمحناب زٌجف ت أن رسول اس
 .ق ال ١( :سعة مواطن لا نجوز فيها الصلاة :ظاهر بست  ٢ ^١ا،والفجرة،
والمزبلة ،وايزرة والحمام ،وعهلن الإبل ،ومح،بمة الطريق ) . ، ٣١

وهده الأحاديث ضعيفة ر  ،،ولذلك لم يعملبها العلماء ،وأجازوا الصلاة
فوق الكعبة .

واشترط الشافعية أن يكون بتن يديه سترة متمالة باليمن ،فان لم يكن بين
يديه شيء  ،فالصحيح مجن مجدمهم أنها لا تصح . ، ١
ومثلهم قال الحنابلة مع المقيد بصلاة المافلة . ، ٦١
;(٧
وأجاز الأحناف الصلاة فوق الكعبة ،ؤإن لم يكن بين يديه سترة ٠
وأما المازكية ،ففد جاءت رواية عن الإمام م بمثل قول الأمحاف

;٨١

؛  )١رواه الض'ذيفي كتاب أبواب الملأ؛  ،باب ما جا ،ني كرامة محا بمالي إف وب،ر«م .) ١٧٧ /y ( ٣٤٦
; )٢وفي رواية فوق الكعة.

؛  ) ٣رواه ابن ماجة ني كتاب الم اجد والجاعات،باب الواضع التي بكرم مها الصلاة رثم .) y®y/ \)u،u
ز  ) ٤ضعف حيث ععرالمروي ،انتلمر انجمهمع(، ) ١ ٩٨ / ٣وضعنه الألماني في ضعيف سن ابن ماجة ،برقم
 ١٤٦ص  ، ٦٢وكن-لاثا حل-بن ،ابن عمر ذكر الألماني انه ضعيف انظر ضبب سن ١كرطي للألماني برقم
 ٣٤٦ص. ْ١

إ ه  ،انظر المهذب للمثيرازي(  ،) ١ ٢ ٩ / ١والجميع للمووي () ١٩٩ / ٣

الميلأ;نتداِة (آ. ) ٤٧٦ /

;  ، -انظر
; )٧انظر المبوهد لل رخي  ،دار المعرفة بيروت ٧٩ / ٢ ( ١ ٩ ٩٣ . -b

؛ )٨انظر الجمرعلدرري('آ. ) ١٩٩ /

١٥٩

صلأته،وايس بتن يديه شيء من بناء الكمة ،مدل على أنه لا معتبر للبناء ل آ •
وأمتهليع أن أجزم بترحيح أنه لا أحد من العلماء يخالف في جواز الصلاة
مرتفعا أو مجتخغضا عن الكعبة ؛ لمت نه يلزم مجن هدا القول يهللان صلاة مجن صلى

على هذه الحالة ،وكثير مجن الملين في أنعلار المعمورة إن لم يكن أعلمهم
يصلون إلى امتداد الكعبة ،إما ي على أو ي صقل ،وعلى ذلك يمكن أن يكون
أنب إلى الإجماع ،والك أعلم .

 )١السوط ااو_رضي (٢

١٦٠

اس
ر،،

الي

واف

الطالب الأول

تعريف اسواف وفضل ه
ْْءبمصهأاص؛س

أولا  :تعريف ااطواف لغئ واصطلاحا:
اثلغوي  Iيقال أطاف فلأن بالأمر  ،إذا أحاط به ،وقيل طاف به :حام
حوله ،وأطاق به وعاليه  :طرقه لبلا ،وأطاق عاليه :دار حوله ،أوأطاق به ؛ أي
ألم ب ،،وهاربم ، ،وطاق حول الشيء يعلوق طوانا وطوفانا وتطوف وامتطاق كله

ص.-
وطاق حول الكعبة ،وبها طرفا وطوافا و طوفانا  ،واّتهلاق وتطوف وطوق

تطويفا بمعنى ل  . ،٢والمطاف موضع الطاف حول الكعبة ل . ٢
ومماسبق يتبين أن مضى اثطواف لني اثلغة هوا

الدوران حول الشيء  ،والإلمام والإحاطة به ،وفد ورد العلواف ش الغرآن
الكريم ،باستحمالأت متعددة كلها تودي نص المعنى ،وس ذلك قوله نٌالى •

ؤ يطوف عنهم ونيان محللون ( )wه [ الواقعة  . ] ١٧ :ونوله عز وجل ت
ؤ يطاق عانهم بكاس من ممن( )oTه [ ا لمافات  . ] ٤٥ :ونال رب العزة :
ؤ هطافآ عليها طائف من ربالئ ،ي [ الملم  ،] ١٩ :وغيرها من الايات ١
ر  ) ١انظر ; لمان الرب(. ) ٢٢ ٢ / ٨
( ) ٣المصدريناد-ارغين •

١٦١

اثمؤيف الإصطلاحي ا وهو قريب من التعريف اللغوي ،ولكن خص بمكان
ممن وهو حول الكعبة  ،وبصفة مع؛نة  ،وعلى هذا يكون تعريفه ؛ الدوران حول

الكعبة  ، ١ ١بقصد العبادة ش ر  ٢ ٢بصفة مخصوصة ل . ،
فضل ا1ضواف :

ؤردت في فضل الطواف باثبيت عدة أحاديث منه! 4ايلي I

يقول ؛  ٠من طاف
رسول الق
عن عبد اش بن عمر <J؛*C؛ نال
بالست أسرعا فاحمام كان كعتق رقبة»  ،وسمعته .يقول  ٠ :لا يضع
قدما ولا يرفع أخرى إلا حقل الك صه خطيثته وكتب له بها حتة  ٠ل . ، ٤
يقول ؛  ٠من طاف بالبيت ،وصلى ركعتعن
وعنِه قال سمعت رسول الق
كان كعش رقة» أ . ،٠
ومحه أنه تال سمعت رسول انك ه نال :ءمن طاف سبعا فهو كعدل رقبة ءل . ، ٦

والأحاديث و١لآىر ني هدا كثيرة

 ،ويكفيه محلا أن اش أمر خليله عليه

ال لام بتطهير البيت؛ليقوم الناس بعبادة الد عز وجل،وءلى رأس هذه العبادات

الطواف ،نال رب العزة  :ؤوطهنسنيس١ئمتيوالم١ئ^٠نوالتكعالئجرد ه
[الحج . ] ٢٦ :
(  ) ١انفلر  :السرط لل رخي ،دار ايرنأ ،يتروت ،الفة الأولى ( . ) ٣٨ / ٤
( )٢المدد اس(•) ٣٧ / ،
(  ) ٣انظر  :مجنة المحوث الإصلامية ،اليد الح

رن ،ص  ١٩٩بحث د  ٠عبد الد بن إبراهيم الزاحم حول
الملواف ،وتال أنه لم يجد تعريف للطواف ني كتب الفته صرى ُا ذمْ ال رحي في البوط •

(  ) iرواء المرهدي في شه في كتاب الحج ،باب ما جا ،في اسلأم الرمز ،وعر -م ،هن حديث رنم ، ٩٠٩
( ، ) ٢ ٩٢ / ٣وصححه الألماني في نن المرمذي ض الرقم ( . )٤ ٩ ١ / ١
(  ) 0وراء ابن ماط في كتاب اداّك  ،باب نضل الطواف رنم (  ) ٢٨٣ / ٣ () ٢ ٩٠٦وصححه الألماني ني
صمح نن ابن ماجه برتم . ) ٣ / ٢ ٧( ٢ ٤ ١ ١
( )٦رثاْ المالي في كاب الحج باب فضل الطواف رنم  ،) ٤ • ٨ / ٢( ٦٩ ٠ ١وصححه الألماني ني صحيح
نن المائي برjم . ) ٣١٩/٢ ( ٢٩١٩
(  ) Vانظر  :أخبار مكة للازرفي (  ) ٣٧ ٤ / ٢وما بعدم  ،وانفلر شفا ،الغرام للنامي (  ، ) ٣٣ ٤ / ١وانثلر؛ مثير
الغرام الساكن لأبن الجوزي  ،ص٢٨٢

،رما بعدها .

١٦٢

اهمحؤ صس—

تانا  :مشروعين اممواف :
الهلواف بالكمه عيأدة مشروعه بامم؛اب وااسم؛

أولأ'»الأدىتمناممئب .فوله تعالى:ؤولٍطوهوا باتتامحه[اب ، ] ٢٩ :
والخاكضن
ونوله سحانه :ؤ وعهدنا إلإبرامم وإسماعيل أن طهرا بيتي
والركع السجود ب [ البقرة . ] ١٢٥ :

وقال رب العزة:ؤ وطهر بيتي للطاممتي والمانم؛ن والركع النجود ه [ الحج• ] ٢ ٦:
فالأية الأولى فيها أمر من الك عز وجل للحجاج بالملواف بميته العتيق ،وفي
ات حريين حطاب لإبرامم ؤإسماعيل عليهما ال لام بتهلهير البيت الحرام
 ،ف دل ذللي عاز أن الطواف من انمادات التي كانت في الأمم السامة.

ثانيا <الأدأةمنانمذة< وهي كثيرة ،مجتها حديث عائشة قلق؛؛ (:أن أول
أنه توضأ ئم طاف)) ر . ،
شيء بدأ به حنن فدم النبي
وحديث ابن عمر ْبمثئإ نال  ٠ :أن رمول الك .كان إذا طاف في الحج
والعمرة أول ما يقدم ،فانه ي عي ثلاثة أطواف بالبجنا ،نم بمشي أربعة ،ثم

بملي سجل .تين ،ثم يهلوف بان الصفا والمروة  ، )٠رواه البخاري وم لم ،واللمذل

، ٢٣؛
ومل بمص العلماع الإجماع على غؤخ من أنواع الطواف ،وهوضواف الإفاضة :
قال الإصام ابن حلم  -رحمه اللهI.

وأجمعوا أن الئلواف الأحر المسمى

طوامح  ،الإفاضة باليت ،والوقوف بعرفة فرض ر ،
" ■ ٢١

ا  ) ١رواه البخاري غي كتاب الحج باب س«لاف بالبيت إذا ندم إلى ك قيل'ن برجع إلى بيته عع الغثح رنم
;  ) ٢الصدر ال اس رنم ه  ١٦١ورواْ سلم في كتاب الحج ،باب اتحجاب الرمل غي الخلواف ِع الشرح رقم

جس

امحقي
و، ،و

;7م

وقاو شيخ الإسلام ابن تيمية -رحس اللهi.
باتفاق ايسلمن

١٦٢

لا بد من طواف الإفاصة

ل ا .

وقال الإمام ابن مبد اثبر -رحمه الله  -بعد أن ذكر أن بعضهم ي ميه
طواف الزيارة ؛ وهوواجب فرصا عند الجميع ر ،
وقال الإمام اممساني_رحمهاف_4أ وكذا الأمة أجمعت على كونه ركنا،
ويجب على أهل الحرم وغيرهم لعموم قوله تعالى :ؤ ولمطوموا بالميت الختتق ب
[الحج ] ٢٩ :

"

: ٣١

•  ٢ ١التغ ير الكم لابن تيمية دار الكتب العل ية بيروت بدون تاريح تحنتى د .عد الرحعن ءميرْ(١ ٧
١)٢.فهيدلأسءد١لر( . ) ٢٦٧ / ١V

، ٣١بدائعاكاثعاالكاٍانيو . ) ٣٠٧ / ٢

١٦٤

ايجبجؤ صمصا
الطلب اهان ي

تعلق الطواف باثكم ان
ءمج؛صه؛اصه»

الطواف بأنواعه امحالمة سواء كان طواف قدوم ل  ، ، ١أو طواف إفاضة ر  ، ،أو

طواف وداع ل  ، ،أو طواف نطوع أو ندر  ،له تعلق بالكعبة في عدة أحكام
مربطة بها على حد سواء  ،بغض الطر عن نوع الطواف .
وفيمايلي إشارة رثىأذكام اثطوافائتعلقةباصبة ا

أولا  :مشروع؛ة الطواف بالممة فقط وعدم جوازذلك يغيرها مطالقا:

ذكرنا في الحديث عن مشروعية الئلواف أن الطواف من العبادات التي شرعها

الق تعالى لعباده الموْسى ونعتدهم بها  ،وقد جعل الك سبحانه وتعالى الحج أحد
أركان الإسلام الخمسة  ،ولا يتم الحج إلا بالهلواق  -أي الإفاضة  -؛ ت ته ركن ال

يصح الحج إلا به ل • ،

ولم ينؤع اش سبحانه وتعالى لعباده أن يطوفوا بغير بيته المعظم  -الكعبة -
مهللمقا  ،وبهيا بعلم أن الطواف بغر البيت العتيق ممنوع ثرعا ولا يجوز •
واثطواق بغيراصبةتماسمواف حوق اثقبوروالأضرذونحوهالايحلو
مزحاثنين.ا

الأوثى :أن يكون القصد من ذلك الطواف التقرب إلى الك تعالى  ،باعتقاد أن
(  ) ١ويكوي أول القدوم إلى مى ،وله اسما ،ومي :الغيوم،والنائم ،والوريد 'ُالُادد' واكب • انظر؛ انجدع
للروي(ارْ/أ)

(  ) ٢وهوالذي يكون يعد الوقوف بعرغات وله أساء رص؛ الأنامت ،والزيار؛  ،والغرض  ،والركن ،والمدر '
الصدر المايق .

(  ) ٣وهو الذي يكون بعد تضاء الناصك ؤإرادة الغر من مكة ويسعى المنير  ،الصدر السابق •
ر ؛ )انظر;امحّوعسووي(خ. ) ١٠ /

-سد اوؤإجة

١٦٥

الطواف حول نبور الص_الخين ،مما يفرب إلى اف  ،نهدا من الابتداع ش الدين
والضلال عن هدي السى ه  ،وقد يفضى إلى الشرك .
L_L^t؛ I iأن يكون الطواف بتاللت ،القبور تقربا لمت صحابها رجاء نفعهم  ،أو
خوف صررهم  ،وهذا ما يحصل من العوام وج-هال السلمي  ،وهذا من أكبر

الكبادر؛لآنه صرف عبادة لغير اش،وهي مجن خصوصيات افه بحانه وتعااىل .، ١
^ال سخ الأطم ابن سمية -رحمهاس-أ ويحرم طوافه بغير البت اتفاقا ،

واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به . . . .فانه من الشرك والشرك لا يغفره الد ل . ،٢
ويقولاصJي-رحمهاس^ ولا يجوز أن يطاق بقبره،■.ولا يغتر بمخالفة
كثير من العوام وفعلهم ذلك  ،فانما الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث

الصحيحة وأقوال العلماء  ،ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالتهم  ١آ .
وبهيا يعلم تعلق الهلواف بالكعبة فقهل دون ما سواها  ،وأن الهلواف بغيرها ال
يجوز •

ثانيا :الهلواف؛كون حول الكمن :

المدصل فى الطواف أن يكون حول الكعبة وش الم جد الحرام لقوله تعالى;

^^^ ١باتت اشقه[الخج  ،] ٢٩ :وهذا لا خلاف حوله.
يقول النؤوي—يصه الله —  ١ند ذكرنا أنه ي تعب القرب مجن الكعبة بلا
خلاف ،واتفقت نموص الشافُيإ والأصحاب على أنه يجوز التباعد ما دام في
المجل ، .وأجمع المسلمون على هنأا ل ا .
ؤقال اتكاساني—يحمه اللهI-

وأما مكان الهلواف فمكانه حول البيت

(  ) ١انظر  :مجلة الجحرث الإصلامية العدد (  ) ٠٠بحث في الطواف د • عبد القّ بن 1ماهءم الراحم ص . ٢٠٤
ر  ) ٢الأحجار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الأسلأم ابن تيمية لعلأء الدين الجعلي الخنبلي  .دار العاصمة
السعودية ،ط ،الأولى ص . ١ ٧٦

(  ) ٣انجهرع للنووي (  ) ٢ ٠٧ / ٨بمرق.
(ئ) اسمعسووي(ح/آْ) .

لغوله تعالى ت ؤ وليطوفوا ؛البمتت اتح~ءقه [الخج  ، ] ٢٩ :والطواف بالميت م
الهلواف حوله ،فيجوز الطواف فى المجد الحرام فريبا من الميت أو بعيدا عنه،

بعد أن يكون في الجد حتى ولو طاف من وراء زمزم قريجا من حائط المجد
أجزأه لوجود الملواف بالبيت لحصوله حول البيت . ، ١
وق1لاينصاط-نءممحاس-ا وي تحب الدنو من الكعبة؛لأنه هو القمود

 . ...ؤإن تباعد من الميت في الطواف أجزأه مجا لم يخرج محن المجد ل . ،
أما الطواف من خارج السجد فهولا يجوز :
قال النيوي  -رحمه الله  -ا وأجمعوا عالي أنه لو طاف خارج ال جد لم

يصح  .قال أصحايما  :شرط الهلواف وقوعه في الجد الحرام
وقالابنساط-رح4هاس-أ

ؤإن تباعد عن البيت في الطواف أجزأه ما

لم يخرج محن المجد . ، ١
وقال اتكاساني  -رحمي الله  -ا ولو طاف حول الجد وبينه وبئن البيت
حيهنان المجد لم يجز؛ ]دن حيطان المسجد حاجزة ،فلم يطف بالبيت لعدم
الطواف حوله بل طاف بالجد لوجود الهلواف حوله لا حول البيت ،ومدنه لو

جاز الهلواف حول السجد مع حيلولة حيهلان الجد لجاز حول مكة والحرم وذا
لايجوزءكدا هذا "رْ. ،

أما الطواف داخل الجد مع وجود الحائل فلا باس به ل . ،
واختلف الفقهاء نير مسالة الطواف على سطح الجد ،هل يصح أو لا ؟،
;  ) ١دائر اضالع لنكا .اني ( . ) ٣ ١ ٣ / ٢
[  ) ٢الغنى لابن ندامة ( ه  ) ٢ ٢ ٠ /بتصرف ,

[  ) ٣انجهمع للنووي ( ■ ) ٠ ٣ / ٨
;  ) ٤الخي لأبن قيامة ( <. ) ٢ ٢ . / ،
; ء ) بداي المغايرللتقاّاتي ( . ) ٣١٣ / ٢

[  ) ٦انفلر ; امحرع للنروي ( ، ) ْ ٣ / ٨وانظر الغني لأبن ندامة( ْ  ٢ ٢ • /إ

١٦٧

والراجح أنه يصح ماما على الصلاة فوق جبل أش ميس ل . ، ١

تالثآ :ابتداء الطواف من الحبمر الأسود:
الشروع في العلواف بالكعبة الابتداء بالخجر الأموي ،فاذا لم يبدأ به فلا
يحب هذا الهلواف عند جمهور العلماء ٠

قالاثتو؛وي-رحمهاس ،-يجب ابتداء الطواف من الحجر الأموي للأحاديث

الصّحيحة  ،فإن ابتدأ بغيره لم يعتد بما فعله حتى يصل إلى الحجر ،فإذا وصل
كان ذلك أول طوافه  ،وهذا لا حلاف فيه عدنا ل  ٢ا .
وقال ابن قدائ —،رحمه اس—ا أوبدأ بالطواف من دون الركن كالباب
ونحوم  ،لم يحتسب له بذلك الشوط  ،ويحتب بالشرط الثاني وما بعده ،

ويصير الثاني أوله  ،لا نه ند حاذى فيه الحجر ات سود بجميع يدنه  ،وأتى على

جميعه ،فإذا أكمل سبعة أشراط غير الأ ول صح طوافه  ،ثإلأ لم يصح ل . ،
ؤخاتفهيذتاث،البمتضه ،فماتوا لايشترْل ،اثيدءمنال،مجرا

قالاثكاساني-رحمهاس :-فأما الابتداء من الحجر الأسود ،فلص بشرط

من شرائط جوازه ،زهو متنة في ظاهر الرواية حش لو افتتح مجن غير عذر أجزأه

مع الكراهة كوله تٌالى ■ ؤ دلتْلوئوا ;البيت اشّءق ب [ الحج  ،] ٢٩ :مطالما عن
ثرط الابتداء بالحجر الأموي ،إلا أنه لولم يبدأ نكره ؛ لأنه ترك المة" . ٢٤١
والراجح أنه شرط على رأي الجمهور،وهذا هوفعل البي^^ فقد بدأ بايجرر ،٢
ئم أمر أمته أن تفعل مثلما فعل فقال  ( :خذوا محي ْنامككم ) . ٢٦١
(  ) ١انظر  :امحرع ليروي ( . ) ْ ٤ / ٨
(أ)امحمرعلكوري(خ/؛؛).
() ٢القي لأبن قيامة( ه . ) ٢١٥ /

(  ) ٤بيانع الصانع للكاّاني ( . ) ٣ ١ ١ / ٢
•  ١ ٦مع الترح (  ٩ / ٣أ ) ٠وني مالم برقم  ٣ . ٣٩مع الشرح( . ) ١ ١ / ٩
( ء ) انظر  :الخدمث ني الخاوي

( "  ،رواه م لم بلغفل ا لتأخذوا مقامككم ا في كتاب الحج ،باب اصتحباب رم جمرة العقجه يوم النحرراكبا
برقم  ٣ ١ ٢ ٤مع الترح ( ، ) t ٩ / ٩وتد رواه الن اتئ وأبو داود والترمذي وغيرهم ،وهذه اللفغلة صحيحة،
انظر :إروا،اكولللأبني(ا . > ٢٧١ /

١٦٨

صءس

رابعا؛ الطواف بجميع الييت بما في ذلك القيروان والجر :
قال ابن قيامة _ر<<مهاس_ بعد ذكر مسالة دخول الحجر فى الطواف؛ت نه من

البيت ،نقال; إنما كان ذلك لأن اف تعالى أمربالملواف بالبيت جميعه ،بقوله!

ؤ و تُلوقوا ■اتئت امحق ب [ الحج  ،] ٢٩ :والحجر منه ،نمن لم يطف به ،لم يعتد
بطوافه ،بهذا قال عطاء  ،ومجالك والشافعي ،وأبو ثور وابن النير ر آ •  ١ا.
وقالايضا > ولوطاف على جدار الحجر وثذروان الكعبة ،وهو ما فضل

من حائطها  ،لم يجز؛ ت ن ذلك من البيت فإذا لم يطف به ،فلم يطف بكل

البت ،ولأن المي ه طاف من وراء ذلك " رآ؛ .
وقالاثنووي—رحممحاس—١

قل ذكرنا أن مذهبنا أنه لوطاف على شدروان

الكعبة أو ّ لك في الحجر أو على جدار الحجر لم يصح طوافه ر  ، ٢وبه نال
مالك وأحمد وداود

أ . ،

وقالاهاساني-ر<مهاس-ا ويطونا من خارج الحطيم؛ لأن الخطيم من

الست ض ل ان رمول اس .

 . ^ ٦١ثم ذكر حديثا في ذلك.

وقال ام' ،هبد اثبر -رحمه الله  t -ولا يجزئه أنل من سبعة أطواف كلها من

وراءالحم" رب• ،
خامسا :جعل اممهيه على سار الطائف باليين :
وهذا المد مجر شرط لصحة الطواف عند الجمهور  ،وخالف في ذلك الحنفية •

قالاونقدامة-رح4هال1ه-أ ولو نكس الطواف ،فجعل الميت عن يمينه  ،لم
ر  ) ١الإمام الخايظ العلامة  ،شيخ الإسلام ام يكر ،معر ابن إبرامم ،ابن النذر الح ابوري الغب 'نزيل ُكأ '
صاحب التصانيف  ،كالإشراق ني اختلاف العلماء  ،وكتاب الإ-بمماع  ،وكتاب المغمود وءجر ذالث ،

توفي ثي عام - ١٨آم .سير أعلام الملأ ،للذمي( .) ٤٩ . / ١٤
.
(■ا،اكىلأسكا.ة< / ٥
(آآ)اكي لأبن قيامة(ْ  /آ:آآآ. ،
ر  ) ٠انجوع للمتردي ( ■ ) ٣٦ / ٨
ر  ) ٤انظر :انجوع للغويي (  ) ٣٢ / ٨وما بعدم .
<  ) ٧الكافي لأبن همد الم ( • ) ٣ ١ ٨ / ١
(  ) ٦بداثع السانع لاكام اني ( . ) ٢■ ١ ٣ / ٢

جئ ا٥^٤^١,

١٦٩

يجزله  ،وبه قال مالك والشافعي  ،ونال أبو حنيفة يعيد ما كان بمكة ،فإن رجع
،،٢
جبرْ بدم؛ لأنه ترك مئة م بمع الإجزاء كا لو ترك <نل  ١ ١ل

ولنا أن النبي .جعل الست ،في الطواف عن يساره ،ونال هوم ( :ا لتأخذوا عني
مشاسككم أال  ،،وتنها عبادة متعلقة باا؛ست ،،فكان الترتيب فيها واجبا كالصلاة،
ومجا قاسوا عليه مخالف لما ذكرنا كما يختالف حكم هيئة الصلاة وترتيبها .، ٤١
وقال النؤوي  -رحمه اس  -ا ينبغي له في طوافه أن يجعل الستر على يساره،
ويمينه إلى الخارج ويدور حول الكعبة كيلك ،فلو خالمر فجعل الين عن يمينه

ومر س الحجر المد مود إلى الركن اليماني لم يمح طوافه بلا حلاف عشينا ر .،
وقال ابن عبئ اكر-رحمه الله ١-فان لم يطغ ،كما ذكرنا ونكس طوافه لم
يجزأه وكان عليه إعادة . ، ٦١
الأحناف،شذئث. ،
فقال اثكاساني-رحمه اس_| وأما الابتداء من يمين الحجر لا مجن ي اره ،
فليس من فرائهل الجواز بلا حلاف بينر أصحابنا حتى يجوز الهلواف مجنكوسا بأن

افتتح الطواف عن ي ار الحجر ويعتد به  ،وعند الشافعي هو من شرائهل الجواز ولا

يجوز بدونه  ،واحتج بما روي أن رمول الك  .افتتح الطواف مجن.بم؛ن الحجر
منامالث ،الحج وقد قال ٠ ;.خذوا
ات مود لا مجن يساره ،وذللئر تعليم منه
. ، ٨١
عني مناسككم  )Iر  ، ،فتجب ،البداية بما بدأ ته الّكا
وبهذا يفلهر أن الصوابر مجع الجمهور .واللم أعلم .
( )١الرمل بغتح الراء والميم ،وهومرمة المشي مع تغارب الخهيا ومجر الحبيب ،انفلر امحرع ليروي ٥ / ٨(،ه)
وانفلمر القي لأبن قيامة( ْ . )٢ ١ ٧ /
( )٢الامحعلمباع أنر بمبمل ومعل ردائه تحت منكبه الأيمن ويضع طرب صلى منكبه الأمر ويكشف الأيمن ،انفلر

الجموع للمروُ(،ه'ْ/ا)،رقد ذكرء ين الشيرازي ،وانظر الغني ،لأبن لدامة ( ْ • ) ٢ ١ ٦ /
(  ) ٣مبق تخريجه ص ، ١ ٦ 7مجامش رنم ( ا ) .

(  ) ٤الغنى لابن لدامة ( . ) ٢ ٣ ١ / ٠

(ْ)انجوعلدروي. ) ٤٠ //،(،
(  ) ٧مق تخريجه ص؛ ' ١ ١٦هامش رئم ( . ) ٦

()-،الكافيلأسسالم( . ) ٣١٨ / ١
( )٨بدائع المنائع للكاماني ( ■ ) ٣ ١ ٢ / ٢

سائسا :أن يكون ائواف حوو اممهيه سعت أشواط :
ورأي جمهور العلماء أنه نرض ،وحالف ات  -محاق  ،فمالوا واجب .

قالاثنوويحح4داس-ا

ند ذكرنا أنه لو ض ئيء من الطوفان ال بع

لم يصح محلوافه سواء نلت القمة أم كشرت  ،ومحواء كان بمكة أم في ومحلمه  ،ولا
يجبر بالا-م ،هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء  ،وهذا مذهب عقناء ومالك

وأحمد ثإسحاق ل  ،وابن المنذر  ،وقال أبو محيفة ؛ إن كان بمكة لزم الإتمام في
طواف الإفاضة  ،ثان كان قد انصرف مجتها وقد طاف ثلاث طوفات لزمجه الرجؤع
للإتمام ؤإن كان فد طاف أربعا لم يلزمه العود بل أجزاء طوافه وعليه دم ر , ، ٢
وقال الكاساني  -رحمه الله  ١ -وأما مجقدارْ ،فالمفدار المفروض محه هو أكثر

الأشواط وهو ثلاثة أشواط وأكثر الشوط الرابع ،قاما الإكمال فواجب ولمس
بفرض حتى لو جامع بميد الإتيان بأكثر العلواف قل الإتمام لا يلزمه البينة  ،ؤإمما
تلزمه الشاة ،وهذا عندنا  ،وقال الشافعي ت الفرض هو محبعة أشواط لا يتحلل بما
دونها " . ٢٣١
صععاسهور؛لأناكملمم.

قاواممؤوي -رحمهض \-دليلنا أن المي ه بنن الطواف ااا'مور به
سبعا ل  ، ،فلا يجوز الفص منه كالصلاة ل  • ،واس أعلم .
[  ) ١عر الإمام الك~ر،ئءخ ^١؛ ،،سد الخنانل ،أبويعقوب إّحاق ابن  ٣٢٠١٨س مخلد تنأضامم بن مد اف
ابن مطربن ب ادبن غالب بن وارث بن محي الد بن ءط؛* س/،أبن كب بن ه ام بن أصد بن م؛ ابن
■صر بن حطلم بن مالك بن زيد ُنا؛ بن تمتم اكمجمي ثم الختطلي الووني نزيل سابور  ،توثي . ٠٢٣٨

سر أعلام الملأ ،للدمي ( . ) ١ ١ / ٣٠٨
;آ)ابىرعكودي(ه/آآ) .
; )٣بدائع الصانع للكاّاني(. ) ٣١٠ / ٢

ت  ) ٤عن ابن صر؛٤^٢؛ تال ت  ٠ثدِم رسول اف ه فطاف بالمن سعا  ٠انفلرالحديث في المخاري برقم ١ ٦ ٢ ٣
ُع الشرح(، ) ٠٦٦ / ٣ونيُ اواضئما'خوآ .عالثمح(خ . ) ٤٤٣ /
 )٠:انجموع ليووي(. ) ٢٩ / ٨

سد اهه

١٧١

من حج من الأنماع وطاف بالكصة

في هذا الطلب سنذكر بعض الروايات الثى جاء منها ذكر حج بعض ات نبياء
عليهم السلام ،ئم نذكر ما يئيت من ذلك وما لا يثبت ،مع الإشارة إلى أنه سبق

معنا أنه لم بثت أن الميت كان موجودأ مل إبراهيم هأم ر  ، ، ١ومن أجل ذلك
لم نذكر ما جاء في حج الملائكة وفي حج آدم هوم ،للب السابق ،وسبمب

آخر وهو أنه لم يشت في حج آدم والملائكة علميهم ال لام أتم ،شيء ر ، ٢حتى لو
ثب ن ، ،فان المقصود الحج إلى البقعة وانحل .

قال ابن كثير-رحمه اس 1-والقمحود الحج إلى محله وبفعته ،وإن لم يكن

نميما،:واش -،U،ر■؟)
روتما م لم في صحيحه عن ابن عباس ث؟ثة؛ قال :أن رسول الك  .مجر بوادي
الأزرف،ل ،، ٤فقال ( ١أي واد هذا ؟» ،فقالوا ت هذا وادتم ،الآزرف ، ،قال  «:كانى أنظر

إلى مرمى ص هابطا س الشية،وله جوارالى الق بالية»  ،تم أتى على
ثنية هم'؛ّياأ  ، ،فقال « :أي ثنية هذا؟»  ،قالوا :ثنية هرشي  .قال  :ر كأني
أنفلر إلى يونس بن متى ص على ناقة حمراء جعدة ر ، ، ٦عليهمهللأ،س
(  ) ١ص الكلام ني ذلك  ،انظر  :الطلب الرابع س القمل الثاني ،ص . ٩ ٢
(  ) ٢انظر أ فضائل مكة للغاز ( . ) ٠٨٨ / ٢
(■ا)سوالياالأتنكير(آ . ) ٧٦ /

(  ) ٤وادي الأزرق واد بالحجاز ،انفلر مصبمم ال-لداذ لياثوت الخمري ( . ) ١ ٦٨ / ١

(  ) ٠عي ب في طريق ِكأ ثربية من الجحغة ،انفلرسجم اليدان ياقوت الخمري،دار الغكر ،بءوت( . ) ٣٩٧ / ٠
(أ)مك؛ترةالالءم،شرح ُ الم لكدري ( . ) ٣٩٩ / ٢
(  ) ٧صرب من مقطعات الثياب تلس ،وجععها ؛ جبا • لسان العرب لابن منظور ( . ) ١ ٦ ١ / ٢

اص
ناقته خال ة

وم يلحما»

اأ<اوايذت اسانيم

وروى ابن ماجة ر  ،عن ■مد الك بن عاص ؤقئإ قال ; كانت الأنمياء عليهم
ال لام يدخلون الحرم مشاة ،حماة،ويطوفون بالبيت ،ويقضون اياصالث حماة
مشاة  ٠ل . ،

وروى الأ زرقتم ،عن بمد اش بن صمرة السارلي أنه قال ت راما بخن الركن إلى
القام ثإلى زمزم قبر تسعة وتسعخن نبيا جاءوا حجاجا  ،ففبروا ه-تالاك ا) ل . ، ٦
امواي\ت امإيعم،

وروى أيضا عن ابن بماس ثبمثئ؛ نال  :ا صلى في مجد الحيف بعون نبيا

كلهم مجخطمون بالليف  . .يعي رواحلهم ) ل. ،٧
اثؤوايش الخامسسر

وروى عن مجاهد أيضا أنه تال ; ء حج حم ه وسبعون نبيا ،كلهم ند طاف
بالثيأ ،وصلى فى م جد منى ،فان امحتهلعت ،أن لا تفوتك الصلاة ني مجد
مض ئ«عل» . ، ٨١
الؤؤإبانت اوسادسات t

وروى الإمام أحمد عن ابن بماس يئظهأ نال •' لما مجر رسول اس .بوادي
ع فان حخن حج قال ت  ٠يا أبا بكر،أي واد هذا ؟  ، ٠تال ت وادي عمان  ،قال:
( )١الحبل الذي يقاد ئه البعير ،لسان الرب لأبن منظور ( . ) ١ ٦ ١ / ٢
(  ) ٢الليف ،الصدر السابق .

(  ) ٣رئاءم لم يي كتاب الإيمان ،باب ذكرالّم  .للأنبياءعلهم اللام عع الشرح برتم( ٤١٩

ر  ) ٤محمد بن يزيد الحافظ الكبير الحجة الغسر  ،أبر عبئ افه ابن مجاجة الغزويني  ،توفي عام  ٧٥آه  .محير أعلام
الجلأءإلذهبي("اآا. ) ٢٧٧ /
ر ) ٠روا ،ابن uجة في كتاب اياّلد ،باب دخول ا<م برتم ٠ ) ٢٧٧ / ٣ ( ٢٩٣٩
(ا")أفارمكةللأزرتي( . ) ٩٣ / ١
(  ) ٨المدر المابق .

٠ ) ٩٤ / ١

١٧٣

 •جسج اإيج؟محؤ ٌقحآأرا لفد مر به هود وصالح على بكرات ل  ، ١حمر  ،حطمها اليف  ،أزرهم
انماء ، ٢٢١وأرديتهم انمار  ٢٣١يون ،يحجون افت انمق ) . ٢٤١
و،بمدعرطى مذه امواياياناسم ،إلى،ثمش,ها ا

الهموابمت الأولى،

رواية ملم — رحمه اش — جاء فيها إثبات أن موسى ويونس عالمهما ال لام
كانا يليان وهذا  -والك أعلم  -لا خلاف فيه أن القصود به حجهم عليهم الصلاة
والسلام  ،وقد ذكر ابن الحوزي وات نرض المد حادث التي جاءت بذكر حج
مرمى ويونس عليهما ال لام تحت باب ذكر حج المد نبياء عليهم ال لام  ،وهذا

مما يدل على أن القصود بالتلبية الحج , ٢٠١
اليواهتت الثاست،

رواية ابن ماجة  ،رض ّند الحدث مبارك بن حنان التالمى ،قال عنه ابن
حجر لين الحديث ر ا  .والحديث ضعيف ر . ٢
الؤوايم الثاتشت ا

غي سندها عجي اف بن صمرة ال لولي ،ومح بق معنا أن فيه كلام ر  . ٢ومن
العلماء من يوثقه كابن حجر ر ا  .ومع ذلك فالحدت مجن كلامه  ،ولم ين به
( ) ١المكر  :الض سالإل .اطر المهابة لأبن الأنم( . ) ١ ٤٩ / ١
(  ) ٢صرب س الأك ية،وامع نيه خطوط صردا ،كار والغرد هماءة ،مل ال المرب لأس منظور( • ) ٢٧ / ٩
(  ) ٣الن ار ؛كل ث لة مخططة س مازرالخرب فهي نمرة دجمع+ا تمار ،مل ال الرب لأس منظور(. )٢ ٩ • / ١ ٤

ر  ) ٤رواْ الإمام أحد في ال غد ا مرّ

(ْ)انظر :مثير الغرام

ة الرم اية بيروت ،ط الأولى ،تحقيق شعما الارناووط وعائل مرثد

لا س الخوزي (  ) ٣٧٧وانظر أخٍار مكة للازرثي (  / ١اآ)،وانظرِانئه

النووي ص القاصي ماض عند شرح مدا الحديث ( ■ ) ٣٩٩ / ٢

( )٦انظر  :اكنربصخاْ رقم . ٦٤٦ .
(  ) ٧صعقه الالجاني ني معيق سن اس ماجة برقم  ٥٨٢ص . ٢٣٧
(  ) ٨ض ذكرء ص  ١٠ ، ٠ ٦مش رنم ( • ) ٦

(  ) ٩انظر  :المقرب ص  ، ٣. ٨برقم . ٣٢٩٦

ت حد ،ولا يمح الاستدلال به  ،لا ن هذا ات مر من الغسب ولا يقبل إلا بوحي .
اموابمت امالمت،

فى سندها ات معنا بن موار ،وهو صعيف ر ا
اتر؛واي\ت الءئ1مسص ا

في سندها عثمان بن ماج وهو صعسف ر  ، ٢وهي أيضا من كلام مجاهد
وعالي هدا ليت مقبولة .
الؤوايص اثسادسم ا

في سندهازمعة بن صالح وهوضعيف ر . ،
وبعد ام تعرامحنن هذه الروايات ومغايششها ينتجعن أنه لم يشبمت في حج

الأتججاء عليهم ال لام شيء رن ،إلا ما كان من موسى ويونم ،عليهمل
ال لام ،فالخديت صحيح في ذلك ،والك أعلم .أما حج إبراهيم وإسماعيل
ونبيغا محمد عليهم أفضل الصلاة وأم التسليم  ،فهوثما لا مرية فيه *

وبفي ذكر حج عسى، .وذِكنْ ممردا ،لأنه سيكون في أخر الزمان.
وقد ثبت ذلك بحدث صحيح عند م لم حي ث ،روى عن أض هريرة محك

أنه حدث عن الض ه قال ١ : ،والذي نمي بي ْد ؛ تهلن ابن مرم بفج
التوحاء رْا  ،حاجا أومعتمرأأوليئسهما ر ) ،٦ل . ٢٧
;  ) ١انفر  :الغريب لأبن حجر ص  ١ ١ ٣برتم • ْ ٢ ٤
; )٢ض ذكُْ ص •  ' ٦ماض رقم(• )٣
.

;)٣

أ  ) ٠انفلر  :الحث الثاني من النمل الخامس ِن كتاب ضاثل محكة الواردة ني ال ثة للدكتور /معد عد الد
الخان( آ. ) ٠٩٦ /

ث ْ ) هوين مكة والدبمة ،وكان ًلريق رسول اف .إلى بدر ؤإلى مكة عام السح وء-ام حجة الوداع • شرح
م لم ليووي ز . ) ٤ ٠ ٨ / ٨
ز  ) ٦معناه يعرن بينهما  .المدر السابق .

ز  ) ٧رواء م لم ني كتاب الحح ،باب إهلال الغم ه وعديه ،مع الشرح رنم •آ"آ(ح • ) ٤٠٨ /

ا,وئئ صهجمء

—

و«ىدصص صث! الْ؛للبا

أن الدين ثت حجهم من الابي -اء عليهم الملأ ٠وال لام هم •' إبراهيم
ؤاساعيل ومرمى وعي ي ويونس ونبينا محمد عليهم أفضل الملأة وأم

التسليم ،واف أعلم .

١٧٦

آءآءًههج اهئلمؤ
مادات أخرى ممملقة بائس
الطيب الأول

حكم استمحيال امم واستلبارها عند إتان ا|،ئلط

احتلفظ العلماء محي هذه الم الة اختلافا كثيرا  ،ب بب تعارحض ال-صوصرإ محي

ذلك ،ومجمؤع هذه ات فوال يرجع إلى ثمانية أقوال ل  ، ،نذكرها مجتمعة ثم
نقرئ كل واحد منها بمفرده .

اممولالأول :لا يجوز الاستقبال والاستدبار لا في الصحاري ولا في الميان .
اثقولاثثاني  ١الخوان في الصحارى والبتيان

اثقول اثثاثث  1أنه يحرم في الصحاري لا في البتيان
اثقولامإبع> أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا محي البنيان ويجوز الاستدبار.

اثقولالماسي  :أن المهي للتنزيه ،فيحمل عالي الكراهة
اثقولاثسادس > جواز الاستدبار فى البنيان فقهل,

اتقولاتسابع ; ااتحريم مطلقا حتى في القبلة النمسوحة،وهي بيت ،المقدس .
اثقول اكاض اأن التحرم مختص بأهل المدينة ،ومن كان على ّ متها .

هذه هي مجموع الأقوال في ،هذه المسالة ونأتي) الأن إلى ذكرها مقرئة .

 ) ١انم  :نيل الادطار شرح مغتشى الاحمار للنوكاني ' دار زم زم • الرياض ،ط الآدل■ ٣ / ١ ( ،5
وانظر  :أيضا نتح الجاري لأبن حجر ،نقد ذكر سبعة أنوال من هذْ الثمافة ( . ) ٢ ٩ ٦ / ١

١٧٧

جد اهص
املالآوو:لأموزالأثاو

^ئرلأنياساريولأنياسن:

وهذا الفول هو نول أش أيوب قتك ل  ، ،ومجاهد  ،وأبو نورر  ،، ٢ورواية عن

أحمد ل  ، ،وهو مذهب ابن حرم الظاهري ل  ، ،وذكره أيضا عن جمع من
ال لف ل  ،وهي رواية عن أبى حنيغة . ، ٦١
وحجة هولاء الأحاديث الواردة فئ التع من ذتك ،ومنها (

حديث أبى أيوب زيك أن المي .نال :؛ا إذا أتيتم الغائط ،فلا نممترا
الملة ولا ت ندبرؤها ببول ولا غائط،ولكن شرقوا اوغربوا ،قال أبوأيوب:

فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بميت نل القبلة ،فحرف ونستغفرافه ا)ر . ٢٧
وعن سلمان مك ر  ،قال؛ ه نهانا رسول اس ه أن نستقبل ١إمالة لغائهل أو
بول»

.

وقالوا ;إنما محبب ١لتحريم هولحرمة القملة،وهذا موجود في البماء كالصحراء ولأنه
لو كفى الحائل لجاز ش الصحراء ؛ فان بيننا وبتن الكعبة أودية وجبالا وأبنية ل • ٢
(  ) ١حالي بن زبد بن كليب بن ثعيا بن  -Mعمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن نف بن الخزرج

عف حينما ندم الدينة ،توفي عام 0 ٠ى

للأزر'جي النجاري الجدري  ،ال يد الكبير الذي نزل الرمّول
انظر  :نرجمته م مر 'علام البلاء للذعم ( • ) ٤ • ٢ / ٢
(  ) ٢ابراميم بن خالد  ،الإمام الحافظ الحجة انجتهد مغني العراق  ،ابر تور الكلم العدائي الغنيه ،توم
ظ ٤■ ،آه .مم أعلام النجلأ ،للدمي ( . ) ٧٢ / ١ ٢
(  ) ٣انظر :انجموع للنووي (  / ٢ه. ) ٩
(  ) ٤انفلر إ اإُاىا لابن حزم ' دار الغكر ،بددن تاريخ ،تحغيق أحد ثاكر( ■ ) ١ ٩٣ / ١
( ْ ) منهم أم مرض؛  ،وابن م عود' د'رلذة بن ُاللد ' وء٠لا ' ،والنخعي ' دلكودي'والأدزاءي • انغلر انجر
لأبن ءزم(ا •) ١٩٤ /

(  ) ٦انظر  :الإشراف على نكت ومسائل الحلاف للماضي عيان الوهاب بن نمرال-غد.ادي ،دار ابن حزم،
يروت"لالآولُ(،ا /ا""اا ) •

(  ) ٧رواه الخاري في كاب الصلاة باب ملة اهل اكيغت واهل الشام والمشرق رنم 1آم(ا  ) ٠٩٤ /وم لم
في كاب الطبارة ،باب الأستءلاءة مع الشرح رنمد'ا"رم/؟،ا) .

(  ) ٨سلمان الغارم أبو ب الق المحام الخليل انظر ترجمته ني ّ ير اعلأم المبلأء للن .هم ؤ  0 ٠ ٠ / ١آ ٠
(  ) ٩رواه م لم ني كاب الطهارة ،باب الأستطاية مع الشرح رنم . ) ١ ٤ ٤ / ٣ (٦ • ٠
(  ) ١ ٠انظر ت انجوع للنووي ( ١ ) ٩٦ / ٢

ومن حججهم أيضا أن المهي مقدم على الإباحة أن .

الموو التائي؛ الجوازفي الصحاري والغان :
.
وهو قول عروة بن الزبم وربيعة رن ،وداود اذظ\همو)
ومن أدكهم حديث ابن عمر ظهلإ قال «:رنت علي بيت أخض حفصة ،فرأيت

رسول الك ناعدأ لخاجته،متقمل الثام م تدبر الكعبة ءل ،، ٤والالففل مل لم.
وحديث جابر بن عيد افر أ؛قء؛ قال  ٠ :نهى نبي الك .أن ستقبل المجلة
ببول فرأيته تبل أن يغبص بعام يتقبلها » رْأ

.

ويحييك عالثة نجن؛ا نالت ذكر عند رسول الهءءه نوم يكرهون أن ي تقبلوا
القبلة بفرو-بمهم،فمال التجئ; .راأراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدي الشالة )) ٦ ١ا.
فهذه الأحاديث ناسخة للنهي عندهم ل ،،وأيضا تعارضت الأ حاديث فرجعوا
إلى الأٍلوهوالإباحة . ، ٨١
متاقشِت هذااثقول :

أمجا قولهم أن أحاديث الهي منسوحة ،فلو ثبت هذا لزال الإشكال  ،وأما
رجوعهم إلى الأصل وهو الإباحة كعارض الأدلة ،فهدا لا يإكون إلا عند عدم
(١ )١لفحلأتنِ( . ) ٢٩٦/ ١
( )٢ربيعة بن أبي عجي الرحمن قروخ،مفتي الديا وعالم الوقت،ام ءن ان،وبئل أم عبد الرمحس الغرثي
اشجي ملأ«م الشيرر بربيعه الرأي،تدنيءام آ"ألم.سر أيلام الهلأء لاذعك• ) ٨٩ / ٦ (،
( )٣داود بن علي بن حلف الإمام ،البحر الحافظ  ،العلامة ،عالم الوقت،أم فان البغدادي ،العروق

بالآصب،اني  ،رئين أمل النناير،نوني عام• . -٠٢٧مم أعلام النجلاء للذمي ( . ) ٩٧ / ١ ٣
( )٤رواء البخاري في كتاب الرصرء  ،باب س تجرن على لبنتض مع الشرح (  ) ٢ ٩٧ / ١رقم  ، ١ t ٠ورواه
ا \0.ا.
م لم ني كتاب اكلهارة  ،باب الامحتطابة مع الشرح
(ْ) رواه الترمذي في كتاب أراب الطهارة برقم  ٩باب ما جا ،ني الرحمة ني ذلك (  ، ) ١ ٥ / ١ورواه ابن
ماجة راحمي ،والخدبثا صححه الالجانير م صحيح س الترمذي (  ) ٢ ٤ / ١بض الرقم والباب .
(  ) ٦رواه ابن ماجة في كتاب العلهاره ،باب الرحمة في ذللت ،ني الكنيغ ،رغم؛ ، ) ٢٩ / ١( ٣٢وحن إبائه

الروي في ثرح م لم (  ، ) ١ ٤ ْ / ٣وصعقه الألماني في الضعيفة مقمي؛؟(أ/اْم) .
(ما) أمحمعللخمدي('أ/لأآ) •
(غ) فتحاداري( ا . ) ٢٩٦ /

سج اوؤمحؤ

١٧٩

إمكانية الحمع  ،والخمع بع ،الأ دلت حاصل • والك آعلم .

اهول اممالث :أم يحرم في اساري دون الخيان :
وهو قول الشافعي وماس والعباس بن عبد الطلب وابن عمر وغيرهم،ورواية

عن أحمد ل  ، ،وأدلتهم هي الأحاديث التي جاءُن ،بالهي ،فحملوا ذلك على
الصحراء ر  ، ،والد حادث التي- ،بماءُن ،بخلاف ،ذللث ،حملوها على الميال ١ ،ا ،
ولهذا جمعوا بعا القولع• ،

قاوالإئمئثك-،رحممض''».إد ،الحدث الذي جاء لا تستمل القبلة لمول
ولا غائهل ،إنما بعني ،بدلك ^? ١٠؛ ،الأرض،ولم بعن بدللئ ،القرى ولا المدائن ل . ٢ ٤

وشال اثنؤوي —يحمه الله ء :وت ئ ،المد حادت تعارضت ،فير المنع والجواز،
نوجس ،الجمع بينهما  ،ويحصل الجمع بينهما بما نلناه  ،فانها جاءُن ،عن نفه ولا
نكاد تحمل بغيره ل . ،

وقال ابن حجر -رحمه الله بعي ،أن ذكرأنه قول الممهورا وهو أعدل
الأنوال لأعمال جميع الأدلة" . ، ٦١
ط-يمحمس الله بعي ،إيراد ظاااممول ر وهو الصحيح . ، ٧١

الفول الوابع؛ أنه لايجوزالاستقبال في اكءظري وادتيان>ويجوزالأمتيهبار؛
وهي ا حدى الروايشن عن أبي محيفة وأحمد رحمهما الك . ، ٨١
 ) ١اشرع للغُي (  ') ٩ْ / ٢الفتح لأس َ

(  ، ٣١ ) ٢ ٩٦ / ١لأس س ( ٦ ١ ٩ ٤ / ١

 ) ٢حدبث أبي أبوب ديان ُققئأيلد ض ذمْ ص( • ) ١٧٦
 ) ٣حديث عالشة وابن عروجابر أءق؛ا يقد سغت ،انظر ص ( . ) ١ ٧٧

؛) الدرنه للإمام •اللث. )٧/ ١ (،
ْ) انجرع ليروهم (،أ•) ٩٦ /

 )-،الغتحلأتنحجر(ا. ) ٦٩٦ /
 )٧انمي لأبن قداُت(ا. ) ٢٢١ /
 )٨انفلر; ابمرعلاضري( ) ٩٠ / ٢

واحتجوا بحديث  ٠سمى رمول الك هه أن نستقبل القباكن ببول أو غائط ا)ر ،٢
والحديث ،صعقه الحاففل ابن حجرل  ، ،وقال بعد ذلك; وعلى تمدير صحته،
فالمراد بدللث أهل المد ينه ومن على سمتها ؛لأن استقبالهم بيت المقدس بمستلزم

امتدبارهم الكعبة  ،فالعلة امتدبار الكعبة لا امحتمال بت المقدس ^. ،٣
القول امحامن :أن الخعريرمختص إهل الدينه ومن كان على سمته.
فأما من 'كانت ،نبلته في جهة الشرق أو الغرب ،فيجوز له الاستقبال والاستدبار

مْللفأ لعموم قوله "  ١شرقوا أوءربوا  ٠ل ا  ،وهونول أبي عوانة ل . ،ل , ،
ولا دليل على نخصبس أهل المدينة  ،والمي 1.بعث لياس كافة  ،وشريعته
لست ،خاصة بأحد دون أحد .

وبعد مرد الأهوال في هذه المسالة  ،يص لما أن أقوى الأهوال في ذلك هما
القول الأول والقول الماك.

وقد ذكر ابن حجر — رحمه اش — أن القول الئالن ،هوقول الخمهور ،ونال أنه
أعدل الأقوال ؛ لأنه أعمل جميع الأدلة  ،وكدالث ٠قال الووتم - ،رحمه الك  -أنه
 ،ومع ذللئؤ يبقى في المفس شيء مجن استقبال أو
القول الذي جمع بين الأدلة

استدبار الكمة في النيان  ،لورود المهي عن ذلك  ،والق أعلم.
 ١ ١ا رواء أبو داود في كتاب الطهارة  ،باب كراهية استقبال القبلة عند نماء الحاجة بروملأ(،ا  ) ١ ٠٧ /دار
الحديث سوريا  ،ط الأولى ٠

;  ) ٢الفتح (  ، ) ٢ ٩٦ / ١وانفلر السلسة الضمينة
; )٣نتح اياري لأبن حجر(. )٢ ٩٦ / ١

برنم ٦ ٠ ١ ١ص . ٨٦٦

; )٤حديث أبي أبوب لقد مثا انطآّ م• ) ١٧٧ (،

إ  ) ٠هو الإمام الحافظ الثت محدث المرة  ،الوضاح بن تمد اش الراّطي الزان ،نوني ^ ١ ٩ ٢٦ه  ٠سر أعلام
انلأءللدهمي (■ ) ٢١٧ /a
;  ) ٦انظر  :نتح المائي لابن حجر ( • ) ٢٩٦ / ١
;ما)صذكرْ،ص(؟¥ا) .

الطلب اممامي

إش اممه

توحيد

بحمأّهل؛ا

احد ولى في الذبيحة أيا كانت أن نوجه إلى الملة  ،وهدا ات مر مستحب عند
جمهور العلماء ولا شيء على من تركه سرى ترك المن فضل والأ ولى •
قال الإمام امماضي-دح4هاس_ا

ؤإن امتمجل الدابح القبلة نهو أحب

ز  ،ؤإن أحطأ أو نّي) ،فلا شيرء عليه إن ثاء اف ،ل . ،
ؤبمال ابن عبد اثبرس يحمه الئه )  tوبمتحب للم لم أن بمستقبل بذبيحته
الملة ومن ذبح إلى غير القبلة فلا شيء عليه أ • ،
سوذكرالأصواكمحبةضالذكاةا

ومنها

أن يكون الذابح م تقبل القبلة والدبيحة موجهة إلى القبلة لما روينا  ،ولما روي

أن الصحابة ؤقة كانوا إذا ذبحوا استقبلوا الشالة رآ ،؛ فانه روي عن

،٤

أنه قال ; كانوا ي نحبون أن بمتقبلوا بالذبيحة القبلة ،وقوله ; كانوا كناية عن

الصحابة جهه ومثله لا يكذب  ،ولأن المشرين كانوا يستقبلون بذبائحهم إلى

الأوثان ،فتتحب مخالفتهم في ذلك باستقبال القبلة التكب ص جهة الرغبة إلى
ثلماعق اف عز شأنه . ، ١
"

٠١

ر ا) الآملالثاسي(آ. ) ٣٤٧ /
 ١ك . ) ٣٧
ز  ) ٢اللكم لأس
ر  ) ٣لعله يشمر إلى الخديث الذي رواء المهني عن اس عمر«إٍج؛  I :انه كان ي تب أن يستغل الملة إذا
ذبح ، ،انظرالمن الكبرى للمهم،كاب الضحايا ،باب المة قي أل ي نغز باليسعة الملة رقم
( )٤عامر س ثراحز س عبئ س ذي همار علامة العمر ،وذوممار نل ُن أنيال اليمن ،الإمام ،أم عمر

الهدام ثم الثعم ،ترفي عام أ • ١ه  .سراعلأم اكلأ ،للدمي( • ) ٢٩٤ / ٤
زه)بداحالمساحللكامام(. ) ١٨٩ / ٤

سد ايجمحؤ صبص

١٨٣

وقال ابن قيامة  ٠رحمه الله  ٠ا ويتب توجيه الدسحة إلى القبلة ر ،ثم
قال :ثإن انمصر على اكسمية ،ووجه الدبيحة إلى غير الضالة ترك الأفضل وأجرأْ،

هذا قول القاّم بن محمدل  ، ،والخعي،واكورير ،،والشافعي،واس ايدر ر
واستقبال القيالة بالذبيبمية هو أمر مستحب أيا كاث هذه الذبيحة .

قالاثنواوي_رحيهاس .بعد ذكر بعض أحكام الذبيحة ت الثالئة; استقبال

الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها  ،وهذا متحب فى كل ذبيحة ،لكنه في؛
الهدي وك صحية أمد امحتحيابا ؛ ^ ن الاستقبال فى العيادات م تحب  ،وفي

بعضهاواجب

 ١ا.

ؤقال ابن تيميه _رح4هالإه ،.الذبيحة الأصحية وغيرها ت تضجع على
شقها الأ ي ر  . .ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا ر • ،
وس حلال أنوال أهل العلم التي ،ذكرناها في هذه المسالة يبن أن توجيه
الذبيحة إلى القبلة م تحب ومشروع ' وليس هناك دليل على وجوبه أو كراهية

عدم توجيهها إلى القبلة أنناء الذبح ر • ،

مال ابن شدامه — ؤمسد اف  < -والصحيح أن ذلك غير واجب  ،ولم يقم
على وجوبه دليل . . . ٢٨١واش أعلم .
( )١اكىلأسس(ْ.) ٢٩٩ /

الخاظ
(  ) ٢القاسم بن محي ابن خلٍغة رصرل اف ه أبي بكر المد يق ،ءب.اس بن ابي تحال  ،الإمام
الحجة  ،عالم رنته بالدينة مع مالم وعكرمه  ،أم معد ،رام ب -الرحمن القرشي المئى الممي الدني ،
توخي عام  .- ٠١ ٠٦سر أعلام النبلاء للذهبي ( . ) ٠ ٣ / ٥

(  ) ٣صفان بن سمد بن م روق بن حسب بن رافع بن عداش بن *دب' بن ابي بن عياذ بن منغذ بن نمربن
الحارث بن ثعلما بن عامربن ملكان بن ئور بن مد مناف بن اذ بن ءلابخة بن إياس بن مضر بن نز.اد بن

معد ين عدتال،ومو سيخ الإسلام  ،إمام الحفافل سد العلماء الAا٠الين في زمانه ،أم بمداف الثوري الكوفي ،
اغتتهد  ،مصف كتاب الجامع  ،توفي عام  . - ٠١٦١صير أعلام المبلأء للا.مي ( . ) ٢ ٢ ٩ / ٧
(  ) ٤العنكب لابن قيامة ر ْ • ) ٣ • • /
(ء) امحموع لاموي ( * ) ٣٨٣ / ٨
(  ) ٦الفتاوى لابن تيمية (آأ/بى-ا_.ا-ا ) بممرف .

^^ ، ١٤٠وابن سربن،اطر:اكي(ْ.)١•. ./
( )٨الغنى لأبن ندامة ( • ) ٣ ٠ ٠ / ٥

اسامملث

توجيه الست م شره عند دس إش اعمق
نوحيه الين في نجره إلى القبلة واجب على تول الخمهور كما ذكر ذلك الإمام
النووي حث قال; يجب وصع الميت في المر م تقبل القبلة ،هدا هوالمذهب،

وبه قطع الخمهور  ، ، ١ئم ذكر عن بعضهم أنه م تحب .

وىلادوداويسرحصهالنمسا وكونه مستشل القبلة واجب على الصحيح
ساكهب" . ٢٢١
ل إ نهم ذكروا أنه لو دفن الميتا وهو غير متوجه إلى الملة،فإن فره ينبس ثم
يوجه إلى القبلة .

قالاثتواوي_رحمهاسأ

ذكرنا أن مزهبا أنه إذا دفن من غير عل ثإلى

غير القبلة يجب نبثه ليغسل ويوجه للقبلة ما لم يتغير ،وبه قال مالاJئ ،وأحمد

وداود  ،وقال أبو حنيفة  :لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه ^. ،٣
ولعل من أدلة الجمهور فى وجوب توجيه الميت في القبرإلى الكعبة،الحديث
الذي رواه البيهقي عن ابن عمر يبمثهإ وجاء فته ؛  ١ثإلحاد باليت الحرام نبلتكم
أحياء وأمواتا  ٠ل . ،
^؛٥٥٠٠^^٩

;  )١اغموع للنووي( ْ . ) ٢ ٠٨ /
; ) ٢الإنصاف للمرداوي( . ) ٢٢٣ / ٦

; )٣امحؤخ اال<وي( . )٢ ٦٨ / ٠
; )٤ص درج  ،انظر؛ (ص ' ) ٦ ٦ماض رقم (• )٣

ايجأئ صأس

١٨٥

اسب الرابع

توحا،ادادم |اىاست

لم يرد في توجه ال-اثم إلى القبلة نص ،وإكن تذكر هذا الأمر عند الكلام عن
اداب النوم  ،وقد ورد خي الخديني ر حجر انجالس ما اصتمل به المالة ور ،،

فيمكن إلخاق النوم م تقبل القبلة بهذا الحدين ،والقياس عليه  ،والق أعلم .

مأتي تخريجه لاحي -إن ثاء الن تعالى  -ص ( •  ، ) ١ ٩مامش رقم I

—ساإمحءس_
اسب الخاص

اروقوف في اللخزم

اللمتزم — هوبضم الميم وفتح الزاي  ، -وسمي بذلك؛ ت نهم يلزمونه للدعاع ،
ويقال له المدعى والمعوذ  ،وهو ما بتن الركن الذي فيه الحجر الأ مود وباب الكعبة
وهو من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء ل . ، ١
وهومن الأماكن التي يستماالدعاءوالوقوف عندها ،وقد ؤرد قي ذلك
عده أحاديث منها <

ما رواء أبو داود  ١ا عن عبدالرحمن بن صفوان  ، ، ١نال ت لما نتح رمول الق
 ■.مكة نلت ؛ لالسن ثيابي  ،وكانت دارى على الطريق  ،نلأنفلزن كيف
يمنع رسول الك .ئ• ،فانطلمت ،فرأيت النبي هه قد حرج مجن الكعبة هو
وأصحابه  ،وقد استلموا البيت  ،مجن الباب إلى الحطيم  ،وقد وضعوا خدودهم

على الميت ورسول الك  .ومطهم ل ا •

وروى أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدْل  ،قال تءلفت مجع عبد الق،
نلما جثنا دبر الكعبة ،قلت •' ألا تتعوذ  ،قال •نعوذ بالك مجن المار ،نم مجضى حتى
امتلمم الحجر ،وأقام بتن الركن والماب  ،فوضع صدره ووجهه ،وذراعيه  ،وكفيه
(  ) ١اطر :ص ليروي (. ) ٢٣٨ / ٨
(  ) ٢يان بن الأشعث بن تدال بن عمر بن ءامر،الإٍام ثيخ السنة ،منيم الحغافل ،أم داود الأزلي،

المبم تاني محدث المر؛  ،نوني عام  ٢٧٠م ّ .مأءلأم الشلأ ،للذعم ( . ) ٢ . ٣ / ٣
(  ) ٣همد الرحمن بن صنوان الخمحي له ثلأبيبم صحبة  .تهذيب الكمال للري ( . ) ٤ ١ ٩ / ٤
رصعغه الألباني «ى ضعيف
(  ) ٤روا• أم داود؛ي كتاب مناماك الخح ،باب اللتزم رقم
من ابي داود بض الرقم والباب والكتاب هزآ • ١ ٤

(  ) ٥عمروبن نعجب بن محمد بن مد الد بن صري بن العاص  -محئفء  -القرشي ،السهمي ،أم ابرامجيم ،ديغال
أم همد الدالدني ،تهذيب الكمال للمني ( . ) i ٢ ٢ / ٠

١٨٧

سد رؤصهكذا  ،وبطهما يمطا  ،ثم قال ت رأيت رسول الله
قالاتشيرإزي_^ممهاس_ا

يفعله ر ا ٠
" ١١

فاذا فيغ من طواف الوداع  ،فالمتحب أن

يفض في الملتزم،وهو ما بتن الركن والماب ،فيدعو ويقول «:اللهم إن الست بيتك

والمد عبدك ،وابن عبدك ،وابن أمتك،حملتنى على ما سخرت لي من خالفك،
حتى سيرتني فى بلادك ،وبلغتني بنعمتك ،حتى أعنتني على قضاء مناسكك،
فإذا كنت ،رصين عني فازدد عنى رصا ،وإلا فمن الأن قبل أن ينأى عن بيتك
دارى ،هدا أوان انصرافي إن أذنت لي غير متبدل بك ولا ببيتك  ،ولا راغب

عنك ولا عن بيتك ،اللهم اصحبني العافية في

 ،والعصمة ش ديني،

وأحسن متقلبي ،وارزفني طاعتك ما أبفيتني )) ،فانه فد روتم ،ذلك عن بعض

اللف ،ولأنه دعاء يليق بالخال ،نم يصلي على المي .
وئل ابن ىوا،مسلأصه القد سا ويستحب أن ينف المودع في الملتزم  ،وهو ما
بتن الركن والباب ،فيلتزمجه ويلصق به صدره ووجهه ،ويدعو الق عز وجل ل ، ،
ئم ذكر حديتا عمرو بن شعيب وعبدالرحمن بن صفوان،والدي سبق ذكره،
وذكرأيضا الدعاي الذي ذكره الشيرازي .

وقالابنسمية-دح4ماس-ا

ؤإن أحب أن يأتي) الملتزم  ،وهو ما بين) الحجر

الد مود والباب  ،فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكميه  ،ويدعو  ،وبمال اللي

تعالى حاجته  ،فعل ذلك ،وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع  ،فان هدا الالتزام
لا فرمحا بين أن يكون حال الوداع أو غيره  ،والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين
يدخلونمكة" <إ> .
ت  ) ١رواه أم داود ني كتاب مناّلث الخح ،باب اللتزم رنم؟آها(آ ،) ٤٠١ /وضعغه  _ lJVtني ضعيف
س أ بي داود بض الرنم والباب والكتاب ص؟ • ١ ٤
; )٢المهذبللنم١زي(• ) ٤٢٣ / ١

; )٣الغنيلأتنكائ(ْ ^ T-tT /
;  ) ٤الفتاوى لابن تمٍأت ( . ) ١ ٤ ٢ / ٢ ٦

—ميس
من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمدة_ رمحس اض _أن الالتزام
مشروع مواء بعد ثلواف الوداع أو في أي ونت ،ولا يختص بوقت معي ،وعلى

هذا تحمل الأحاديث الواردة في هذا الباب .
قال ابن اثقيم— يحمه اس—  ١فهذا يحتمل أن يكون ش ونت الوداع  ،وأن

يكون في؛ غيره  ،ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرصا أنه ي نحب أن
يقف فكب الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو  ،وكان ابن هماص ثوقئأ يلتزم ما بان
الركن والماب  ،وكان بقول •' ا لا بلتزم  ١٠بينهما أحد ي أل اش تعالى شيئا إلا

أءهلاْ إياه )  ١ ١ا  ،واش أعلم . ٢٢١

 ) ١رواْ المهني م ته برتم  ) ٢٦٨ / ٠ ( ٩٧٦٦ني كتاب الخح،باب الوقوف ني اللتزم ،وتال أنه مم،و
ض ا بن ءءا"ر ،؛؛قأ؛  ،وصفه ايوومحا • انظر  :الجموع( . ) ٢ ٤ • / ٨
 ) ٢زاد العاد لأبن المم ( . ) ١٢٧ ٤ / ٢

١٨٩

اسب اندس

امميق بأست ار اممبد
هه؛بم؛صمجّس

جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وم لم رحمهما الله عن أنس بن

مالك نؤهمحن  ١أن رسول الك

دخل عام الفتح وعلى رأصه المعمر ل  ، ،فلما نزعه

جاء رجل فقال ت إن ابن خطل ل  ٢٢متعلق بأستار الكعبة ،فقال «:اقتلوه » ل ٢٣
واللمففل للبخاري ،وفي لمقل هذا الحديث وغيره من الروايات يفلهر أن الصحابة

رضوان الق عليهم امتنعوا مجن قتل ابن حطل؛لأنه تعلق بأستار الكعبة فتركوه هيبة
لحرمة البيت الحرام ،ئم أمرهم النبي هه بقتله حتى ولو تعلق بأستار الكعبة ,
ولم برتب الفقهاء على هذه المسالة — التعلق بأستار الكعبة — أي حكم من
ندب أوغير ذلك ،ولكن عمل السلمثن على مجر الدهور والأزمان أنهم يتعلقون

'بأستار الكعبة ،عباده وتقربا وخضوعا لف ،فيكفى هذا دليل على مشروعية
التعلق بأستار الكعبة ،واس أعلم.

;  )١المننر؛ بخر المم وكون انمبم ة ونتح الغا ،ت زري ينح س الدروع على تدر الرأس ومل م رفرف
اليضة ويخون من الخديد • انفلرنتح الجاري لأبن حجر(. ) ٧٢ / ،
;  ) ٢قز اسه مد الد ' ونل اسه همد العرى انفلر نتح اياري لابن حجر() ١٧■ / ٤
 )٣رواه البخاري ني كتاب ■؛لنا ،المجد،باب دخول الخرم ومكة بغيرإحرام مع الشرح رذمأ"،خا(،)٧• / ،

ورواءم لم في كتاب الحج باب جواز دخول مكة بغترإحرام •ع الشرح رقمْ؟آ"ا(،؟ • ) ١٣٠ /

اسشال اهبله في فضائل الأعمال

استقبال القبلة في فضائل ات عمال أمر لا بأس به ،مع أنه لم يرد في ذللث نص
خاص بذلك ،إلا أن القبلة كما هو معلوم هي الخهة التي يتوجه اليها الم لمون
في صلاسمم ،وكذلك يقصدوسما بغرض الهلواف بها والحج عدها .

وكذلك هي الجهة المعظمة عند جميع الم لمقن ،فيمكن إلحاق استقبالها في
فضائل امدعمال بهذه العبادات وغيربما .

ومن هذه الأعمال على وجه افضوص ها يلي :
أولا؛ قراءة المرآن :
قال اثنؤوي — ؤحمه الله —  tيمتحب للقارئ في غير الصلاة أن ي تقبل

القبلة  ،فقد جاء في الحديث ( ١حير الجالس مجا استقبل به القبلة ) . ، ٢١ ، ١١
وقال السيوطي ر ا_رحمصالإه_> ي تحب أن يجلس متقبلا متخثعا
ب كينة ووقارمجهلرفارأمحه

ر ،

 ١ ١ع رواه الخاكم بلغظ ت ا ؤإن أشرف انجالس ما استقبل به الفيلة  ، Iوهو جزء من حديث طويل ،انظر المستدرك

للحاكم(؛  ،) ٢٧٠ /وتال الذهبي الحديث باطل  ٠وصعقه الألباني بلفظ ا أكرم ايالمى ٠ . .انفلرت صعيف
الجامع رنم ، ١ ١ ٢ ٤صخْ * ١وقد روى الحديث جمع  ،انظر كثف الخفاء ومزيل الإلباس (  ١ ٥٣ / ١آ .
;  ) ٢التبيان نيآداب حمالة القرآن ليروي ،مكتبة دار البيان • دمشق ط الأولى ،تحقيق عبد الغادر ا/آرناؤوط،
ص(آا') •

ا  ) ٣مد ارحمن بن أم بم بن محي بن أبى بم بن ضاد بن محمد بن حضر بن أيوب ض محي بن ع ام
الدين الخضبمري الأصل الظولوني المري الشافعي ،جلال الدين أبو الفضل ،نوني عام  . -٠٩ ١ ١انفلر

لعمر كحاله • دار أحياء التراث الم-بي ،بيروت • بدون تاريخ ( . ) ١ ٢٨ / ٥
معجم
 ) ٤الإيقان في علوم القمآن للمّيوطي ،عالم الكتب ،بيروت ،بدون تاريخ ( . ) ١ ٠ ٠ / ١

—سج اهإئ
ثانا  :عتل الدع

١٩١

اء :

قاو اصوي-رحممحاض-ا ومن اداب الدعاء كونه في الأوقات والأماكن
واحد حوال الشريفة واستقبال الملة أ  . ،وأيضا في الإهلال من الميقات ر ، ٢

وعند الصفا ر  ، ،وغيرهما واش أعلم ٠

ت  ) ١ايموع للغويي ( . ) ٤٨٧ It

إ  ) ٢انظر ت الحديث الذي رواء البخاري في كتاب الحج  ،باب الإملال متقبل القبلة •ع الثرح ،برتم ، ١ ٠ ٠ ٣

;  ) ٣انظر :الحديث الذي رواءم لم في كتاب الحج،باب حجة الممر، .مع الشرح رتماإ؟آ(خ/يىآآ) •

الطلب امحامن

أحك ام اله دي
^^٥٥١

الهدي من الأحكام الشرعية اكُاإقة بالكعبة لظاهر قوله بحانه  :ؤ هدئا
بالغ امحة  [ 4المائدة:ها،]،وملهموجل:ؤئم محمحا إل المنت امحق 4
[الحج. ] ٣٣ :

ظها إز اتت امحق ه

قال ابن كثير -رح4ه الله ١ -

ت ا لحج ت  ، ] ٣٣أي محل الهدي وانتهاوه إلى البيت العتيق  ،وهو الكعبة كما قال

تعالى  :ؤ هذئا بالغ الكنة ه،وىل  :ؤ والهدى نكوهأ أن تلغ ط ه( /' ٢ ١
[ ا لفتح ; . ] ٢٥

ومع أن جمهور المضرين على أن المفصود بالايات السابقة هو مكة أوعموم

الحرم ل  ، ،فلا مانع مجن الكلام حول الهدي عند الكلام عن أحكام الكعبة .
أولا :التعريف:

جاء فئلسان العرب ا الهدي مجا أهدي إلى مكة مجن النعم وقي اكزيل:ؤ حى
يلغ الهدي محله ه [ البقرة؛ ، ] ٢٩٦وأهديت الهدي إلى بست الق ،إهداء وعليه
هدية أي بدنة،ثيقال هو  ١٠يهدى إلى مجكة من النعم وغيره مجن مال أو • ،٣^٧^٠
وقال الط؛وي  -لحيه الله  -ا

أما الهدي فهو محا أساْ المرء من بعير أوبفر

أو شاة أو غبر ذلك إلى بيت الك تفربا إلى القد جز' ثناؤه وطلب ثوابه أن.
ر - ) ١شم ابن ممر ،سورة الخح ام( . ) ٣٣
( )٢انظر ■'

والخماص'دالطمي دمرمم •

( )٣ن ان العرب لابن منظور(  ) ٦٢ / ١٠بتصرف.
ر  ) ٤تمم اتجري(. ) ٢ ٦ / ٨

إذا فالهدي على وجه العموم هو كل ما يهدى إلى بيت اش الحرام س الإل
والممر والخم وغير ذلك من المتاع.
وص اهنصود ه ضاسمالأسام صد t

قاوامموإوي.رح4هاس1-

قال العلماء ت والهدي ما يهدى إلى الحرم من

حيوان أو غيره  ،والمراد هنا مجا يجزئ محي الأضحية من الإز والمقر والخم خاصة
بهذا فيدم المصنف بقوله أن يهدي إلها من بهيمة الأسام ل  ،،فخمبمه بيهيمة

الأنمام ،لكونه يمي ض كل  Uبمدى رالأنمام م الإل وابم والخم ،راق
وقالاه1ساني-رمحمهاس-ا

والحاصل أن امم الهدي يقع على الإبل

والمقروالخم رآ• ،

تانيأت حكم الهدي :
الهدي ن مان ; هدي مستحب  ،وهدي واجب .

ا) الهدي ايمب:

إن الهدي إلى بت الق سحانه وتعالى محناعق وعبادة وتقرب له عز وجل،
فيكون الإهداء مندوبا لما فيه مجن التعفليم لك ولنعائره عز وجل .

قال ابن ممثمر .رحمه الله  -عند نف ير فوله بحانه؛ ؤ ولا الهدي ب [ المائدة ] ٢:

يعني ،ت لا تتركوا الإه،ءاء إلى بت الك الحرام؛ فان فيه تعفليم لثعائراش ل آ .
وقال اثتوإوي_ يحمه الله t-فاتفقوا على أنه ي نحب لن نصد مكة بحج أو
عمرة أن يهدي هديا مجن الأنعام وينحره هنالك  ،ويفرقه على الم اكئن
 )١ :الهذب للشرازي(. ) ٤٢٩ / ١

:آ)اشمعس(ه٦٢٢ • /
; )٣بيانع الصانع للكاساني ( . ) ٢٨٠ / ٢
:؛)تفماسكثم(آ/د) •

——————— —سد وؤص
الموجودين في الخرم  ،وي تحب أن يكون مجا يهديه سمسا حنا كاملا نما لما
ذماس<ا،

. > ٢١

ب ) اأها-ي اإواحب :

وهو ما كان بنذر أو سب حج التمتع،وهو أن يهل بعمرة مجغردة مجن الميقات

ش أ شهر الحج ،فإذا مخ منها أمّم ثالحج من عامه  ٣١آ •
أو بب حج الفران  ،وهوأن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام يهما أو

يحرم بالعمرْ  ،ثم يدخل عليها الحج نبل الطواف ر . ، ٤
قال ابن قيامة-رح4داش <.الواجب مجن الهدي ن مان;أحدهما واجب
بالنير فير ذمجته،والثاني واجب بغيرْ كدم التمتع والقران ل . ،
ىلةآ:تساهوي واشعاره:
إشعار الهدي هوأن يضرب صفحة سامه بحديده فيدمحيها ،ئم يالهلخها بالدم
والتقليد هو أن يجعل فى عنق الهدي نعلا .

وقئ احتلف اثعلماءفيمذا على •س،ا'دتين I
الأولى :جوازالإفعارواممس:

مذهب جماهير العلماء مجن السالف والخالق أن إشعار الهدي وتقليده

متى ،وبه نال الشافعي ومجالك وأحمد وداود وغيرهم ل ا  .ودليلهم
الأحاديث الواردة فى ذلك مجنها حديث عائشة

رسول اف،

قالت٠ :فتاك قلاثد بدن

بيدي ثم أشعرها وقلدها  ، ١ I . .الحديث .

;  )١قال للشءرازي-رحه اف  : -لترك تعالى :ؤ وس مطم فاتر اش ه الهذب(. )٤ ٢ ٩ / ١
('آ،انفلر :الغي لأبن تداطت(ْ . ) ٨٢ /
 )٢اتجرع ليروي( . ) ٣٢ . / ٨
(ْ) المدر الم ايق.
؛)انفلر :الديلأسكاس(ه/أخ^
) ا نظر  :انجرع للنروي ( ، ) ٣٢٣ / ٨وانظر  :الغي لابن ندامة (  ) ٤٠ ٤ / ٥وما بعدمجا .

' ) ١روا• الخاري في كتاب الخح ،بامه من أشمر وقلد بذي ا-نيغة  Iنم أحرم ،برتم  ١ ٦٩٦مع الشرح ( / ٣
 ،) ٦٣٤وأحرجه هالم في كاب الحج ،باب اصتحباب بعث الهدي إلى الخرم مع الشرح  ،برقم ٣٤٨٥

______^ _ءجمد زه<!2لإسص^^—————
وحالف نى ذلك أبو حبدة،و3ال أنه بدعة ،وأنه حرام ،لأنه تعذيب للحيوان

ومثلمة  ،وند نهى الشمع عنهمأ . ، ١
وأحيب عن هذا بأن أحاديث الإشعار خاصة فتميم ل . ،

وعلى هذا فالإئعار والتقفل منة ومستحب واش أعلم .
امحانية  :لن يكون الإشاهار ولن بخون امميد :

الإشعار والتقليد يكون للإبل والمقر ،وبهذا قال جمهور العلماء  .أما الغنم

بخرب القرب وهي ،عراها واذانها والخيومحل المفتولة ،ولا تقلد النعال ولا
تشعر عند الئانمة والحنابلة  ،وقال مالك وأبو حنيفة; لا ي تعّ_ ،تقلدها

مهللقا مواء بخرب القرب أوبالمعال ل . ،

والحق مع الشافعية والحنابلة؛ لمد نه ورد الّما بأن النبي هن أهدى إلى البيت
غنما فقلدها رن  ،واف أعالم ,
رابما :الأشتراكضصى:
وردت عدة أحاديث فى جواز الاشتراك فى الهدي إذا كان من ،الإل والبقر،

 ،فنحرنا البعير عن

منها حدث جابر؛مهجن تال ;  ١٠حججنا مع رسول اش
ميعة ،والبقرة عن صمعة  ٠ر آ ٠
^وى_رح4داس.ضضحمذهالأحاديم،أ

فى هذه ات حادث دلالة

لجواز الاشتراك في الهدي مواء كان تهلوعا أو واجبا،وسواء كانوا كلهم متفربتن،
أو بعضهم يريد القربة ،وبعضهم يريد اللحم ،ودليله هذه ات حادين ، ،وبهذا
;  ) ١انفر  :ايموع ر  ، ) ٣٢٣ / ٨والغي( . ) ٤٠٠ / ٠
 )٢:المدرالماس.

 ) ٣ :انظر  :انجوع للتروي ( ٢٣) / ٨

)،والغي لابن ندامة <ْ ْ1 /؛ْْ-؛).

) ٤ :رواء مّلخم ني كاب الحج ،باب اسماب بث الهدي إلى الخرم ،برُم  ٣١ ٨٨و. ) ٧٧ / ٩ < ، ٣ ١ ٩ .
ْ ) رواء ملم م كاب الخج ،باب الاشتراك ني الهدي مع الدح ،برقم  ، ) ٧٢ / ٩ (، ٣١٧٤وذكر عد ٠
ردابات لي ذلك •

—

—جئ اأبجق؛ؤ

فال أحمد  ،وجمهور العلماء  ،ونال داود وبعض الالكية يجوز الاشتراك في
هدي التهلوع دون الواجب ،ونال مالك ت لا يجوز مطلقا ،ونال أبو حنممة ;
يجوز إن كانوا كالهم متفرض ،ثإلأ فلا  ،وأجمعوا أن الشاة لا يجوز الاشتراك
مها " راا .

والراجح نول الخمهور؛ لورود النص في ذلك ،والد أعلم .

ا) ثرحطملال؛<وي(ا/آي

٢٠

ملئت جورا ٠؛ ر • ، ١
اثيوايماثوابط :

وعن علي بن أبي طالب نهن قال ؛ قال رسول اس  .؛ ر< الهدي من أمل
بخحهاففىواوة» رأ. ،
ومن هده الروايات يتبين أن أممه محمد  ،وهو من أهل بت الرمول ءه
ومجن ن له  ،وفد وردت روايات أحرى تشير ش أنه من ولد فاطمة ل  ،تيه؟؛ •
اتؤوايحا اثءثا4ساَ؛ ا

ففد روى أبو داود _ رحمه اس _ عن أم سالمة محؤمؤأ قالت سمعت رسول اش
 .ي قول  ( :الهدي من عترتي من ولد فاطمة ) رن .
أما اسم أبيه فهوعبد الك كمثل اسم أبي المبي. .
الر؛وايؤت اتسادسم ا

ففد روى أبو داود — رحمه اش — عن ابن م عود نقفك عن المبي

أنه قال ت

«لو لم يبق في الدنيا إلا يوم لطول الك ذلك اليوم؛ حتى يعت فيه رجلا ْني

ومن أهل بيتي  ،يواطئ اسمه اسمي ،واسم أبيه اسم أبي» ل . ،
ومن حلال هدْ الروايات يفلهر أن اّم المهدي هومحمد بن عبد الك من آل
بيت رمول الك

مجن ن ل فاطمة الزهراء يلع؛أ  ،واس أعلم.

ر  ) ١رو ْا أحسر «ي المد ،برقم  ، )١ ٦٣ / ٢( ٧٧٣وصححه أحد شاكر .ط دار المارق ممر ، ١ ٩٧٢
( ، )١ ١ ٦ / ٢وصححه الألتاني في صحيح الخامع الصنم برقمْ*آْ(آ • ) ٩٣٨ /

ني صحثح

(  ٢٢رواء ابن ماجة ني كتاب المس ،باب خروج الهدي،رنمْع••،؛ ، ) ٦٦٢ /وح—ته ات
نن ابن ِاجة،ضثمآاأآ(آ. ) ٣٤ ./
(  ٢٣فاقة بت رسول الد ه ،سدة ن اء الخال؛ن في زمانها  ،الضعة القوبة وا-يهة الصطغرية بنت سد
الخلق رسول اش .الخرب الهاشسه وأم الحنينه؛اأبمح .سر أملام الشلأ ،لأدمي(. )١ ١ ٨/ ٢
في صمح س أبي داود بض
(  ) ٤رواه أبر داود في كتاب الهدي برقم،ه؟أ(أ، ) ٤٧٤ /وصححه
الرقم والكتاب( آ. )٢•/
( ٢ ٥رواْ أبو داودءالمدر المابق برقم  ،) ٤٧٣ / ٤( ٤ ٢٨٢وصححه الازنى انظر المدر ال سابق رنم . ٤ ٢٨٢

اسااثااث

صن أين يخرج يي؟
•جاء في الأ حاديث الصحيجة أن المهل .ي يعوذ بالبيت الحرام ويبعث إليه
جيش ،فيخسف بهم •

فقد روى م لم رحمه الك قال؛ لحل الحارث ابن أبى ربيعة وعسي الش بن
صفوان وأنا معهما على أم ملمة ل  ،أم ا،لؤمنين ،فمالها عن الجيش الذي يخسف

به وكان ذلك م أيام ابن الزبير ،فقالت ت قال رسول الش  ١( :.يعوذ إاوست
عائذ فيبعث إليه بعث  ،فإذا كانوا بجيداء من الأرض حسف بهم )  ،فقالت :
يا رسول الك،كيف بمن كان كارها ؟ قال(ريخسف به معهم ،ولكنه يبعث يوم
القيائ ض نمه ) رآ. ،

وفي رواية أحرى أن عائشة ٤٤٥؟ نالت ت عبث رسول اف في منامه ،فقيا
يا رسول الق ، ،صنعت شيئا ش منامك لم تكن تفعله ،فقال :رر العجب أن ناسا
من ،أمتي يومون هدا البيت برجل من فرض قد لجأ بالست ،حتى إذا كانوا
بالبيداء صف بهم» رآ. ،
وهده الأحاديث ،ؤإن لم تكن مصرحة بأن المقصود الهدي ،فمد ورد عد

أبى داود رحمه الش ما يدل على أنه المهدي ٠
فقد روى عن أم ملمة ٤٤٥؛ عن النبي .قال :رريكون اختلاف عد موت
( )١أم الوتن الميل ،امحجمة الطامرة مند بغت ،أبي أمة بن الغم؛ بن مد اش بن عمر بن مخزوم بن ئمة بن
*رة  ،انحزوب بت تا صر عم خالد بن الوليد صيغط الد ،وبنت ،عم أبي جهل بن دٍان،وكانت أحر من

•ات ،من أزواج المي ، .مر أعلام الملأ ،للذمك• )٢ • ٢ / ٢(،
( )٢روا ،م لم في كتاب ،ظض ،باب ،الحم ،بالخيس الذي يوم الميت ،مجع الشرح برقموآ'اما(ها • ) ٢١٣ /
(آ)ا،كّاورالاشرثمم'االأ(ها . ) ٢١٥ /

ع

أ

.4هم

اجيش ااذ<ي يغ زو ا1كع؛اق

جاءت المموص الصحيحة المريحة بأن -جيشا يغزو الكعبة  ، ، ١فيخض
الك سبحانه وتعالى بهم ،ومن هده النصوص ;

ما روى البخاري س رحمه اف _ عن عائقة ^jj؛ نالت ; قال رسول اش

;

( Iيغزوجيش الكمة  ،فإذا كانوا سداء من الأرض يخسف يأولهم وآخرهم،
قالت :قلت يا رسول اس،كيغا يحنض بأولهم وأحرهم وفيهم أمرانهم ومن

ليس منهم؟  ،فال :نخسف بأولهم وأخرهم ،ثم سعثون على نياتهم ا) ر . ٢ ٢
وروى مسالم — رحمه الله — عن حفصة تييعؤأ ر  ، ،أنها سمعت النبي ،ءه
يقول ٠:ليومن هذا اليت جيش يغزونه ،حتى إذا كانوا محداء من الأدرر؛ ا،
يخمف باومطهم ،وينادي أولهمآخرهم ،نم يخسف بهم ،فلا سقي إلا
الشريد الذي يخبر عنهم )

وروى محها أن رسول اش ه قال  :ر مجعوذ بهذا البيت  -يعني الكمة -
قوم ليت لهم منعة ولا عدد ولا عدة  ،يبعث إليهم جيش  ،حتى إذا كانوا

سداء من الأرض ض بهم ،را• ،
 )١رجاءت روايات بان ض يكون س أجل الهدي ' انم • ص(• )٢ ■ ٣

 )٢روا ،المغاري لي كاب الموع ،باب  Uذم ني الأسواق مع الشرح ورقم\\\^(أ الأا>ى.
 )٣ام الزسين حنما بمن صربن امحناب أإقإ؛زوجالميءق،يراءلأم المبلأء لأدمي(. )٢ ٢٧ / ٢
■ ) ٤بماء م بعض الروايات عند ملم أنها بيداء اللينة ■

ه ) رواه ملم في كتاب الغس ،باب الخسف بالخيس الذي يوم البيت مع الشرح برتمامااما(حا . ) ٢١٤ /
 ) ٦اكدر السابق برتم  ٧١٧٢وتد رويت الأحاديث م هذا الباب بعدة محلرق  ،ورواه أحمد والنماتي وابن

ماجة والأزرقي والحاكم وغيربمم ،انظر :فضاثل مكة للغبان ( . ) ٠٢ ٤ / ١

أءءًءهج ^^١؛ ،ءءرقْبجس^^-

——

والفلاهر مجن هده الأحاديث وغيرها أنهم لن يتمكوا من غزو الكعبة ؛لأنه
بنمل بهم قبل أن يمالوا إليها  ،وهذا أيضا سيكون قمل تخريب ذي

السويفينلها  ، ٢١١واشأض

 )١انظر :فتح اياري لأبن يم ( ٤

-

———-آءءءه؛و ايجتبجو ءءقٍسء

وكونه لن يعمربعد ذلك ،فهذا يوافق الحديث الذي رواه الحاكم عن ابن عمر

^؟٤٥؛ قال ت فال رسول اس هه  8 Iاستمتعوا يهدا الست  ،ففد هدم •؛ ،jMj

ويرفع في الثالثة  ٠را. ،
ويمكن الجمع بتن رواية الإمام أحمد ورواية الحاكم  ،بأن الميت سيهدم من

قبل الحسشة ويخرب خرابا لا يعمربعده  ،ت نه سرفر  ،والق أعلم • • •
ْضيكون هذا الهدم؟

روى البخاري  -رحمه اش عن أبي معيد الحدري، ١زءخجتءنالجي.تال؛
8لمحجن الميت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج ))،وروى حديثا أخرعن

س<آ>« :لأتقوماسنىلأمجاس))،وىل الأول أكثرلن .رْ>.
ابن حجر-رحمه اض-ا ممكناليعبثنالحدبمدن؛ذإتملأ
يلزم من حج الماس بعد خروج يأجوج وماجوج أن بمئع الحج في وفت نا عشي

قرب ظهور الساعة ،ويفلهر -واش أعلم  -أن المراد بقوله ت  ٠ليحجن البيت و  ،أي
مكان البيت ئا ميأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك ر ا •
وعلى كلام ابن حجر يكون الحج الذكور في الحديث بعد خروج يأجوج
ومجاجوج ،وبعد هدم الحبشة للكعبة .
( )١روا ،الحاكم في ال تدرك ،وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا•  ،ووا؛نه الذمي
وصس الازني قي الدلأ الصمحة ضوماْثا ،انجلي الثالثtrt_ ،

.

( )٢الإمام اي،رد ،مغتي الديئة ،معد بن»اااث بن سنان بن ثعلة بن مد بن الابمبمر بن صرف بن الحارث بن
الخقرج ،الصحابي الجلل ترفي ءامأتمتهّ.ءر اعلأم الملأ ،للدمي(. )١ ٦٨ / ٣
 ،ا'ءرالومنين في الحديث ءام بعنام الأزلي الخكي ' تدم ٣١٠
( )٣ثب بن الحبماج بن الورد ،الإمام
 ١٦ .هّ.ماءلأم١كلأ،إاJدمي( ) ٢.٢/٧

ر  ٢ ٠قال الأiظ ابن حمم — رحه اد —  :وقد رصل*  ٧١؛►! فتح الباري( . )٥ ٣٢ / ٣انفلر التدرك (/ ٤
،) ٤٥٣وقال الأكم عدا حديث صعح يلي ثرثل الشٍخنولم،خرلج«،وقد اوتئه ابوداود عن ثعة ،

رقد س الذمي ،وقال الأفهل ابن حعبمر  -رحمه اف  : -وُن ايىلر ان يكون الحديثان جميط صحتحض
لغرة إصنادمما تغليق التعليهمه لابنحجر( .) ٦٨ / ٣

(آ) النمح(-ا /ا-ا. )0

ابجمحؤ
ويخالف في هدا ابن كثير ،فيذكر أن الحج يكون قبل تخرب الحبشة للكعبة
فيقول  :ولا منافاة في المعنى بض الرثايتين؛لأن الكعبة بحجها الماص ويعتمرون
بها بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم وطماتجة الماس وكثرة أرزاقهم فكا

زمان المسيح ، .ثم يمث الق ريحا طيبة ،فيفض بها روح كل موس ويتوفي
نبي اف عسى ئ؛لآم ،ويملي .عليه المسلمون ،ويدفن في الحجرة المبوبة مع
رمول الله

رمّيكون حراب الكعبة على يدي ذي الويفنثن بعد هدا  ،وإن

كان ظهوره في زس الم يح كما قال كعب ات حبار ل ا".
ويظهر مجن كلام ابن كثير ِ رحمه الك _ أن الحج الذكور في الحد ث نبل
تخريب ذي السأويفتا*ب لمكعية .

فعلى هدا يكون هدمه _قبحه اس _للكعمة في زخر الزمان بعد خروج يأجوج

ومأجوج ،ثم تقوم الساعة بعد أن لا يحج البين ، ،واف أعلم.
ولقانل ان يقول  :كياد \ متهدم الكعبة \ذحو3ن واف س بحانه وتعالى قد قال
 0أ و لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا  ٠:ل العنكبوت ،؛  ] ٦٧؛ .
ؤيجيب عن ذللث،

ابن حجر_ رحمي الله فيقول :قيل هذا الحدث

يخالف قوله تٌالى •  ٠أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ز ، 0ولا ن اذ حبس عن مكة
الميل ولم يمكن أصحابه مجن تخرب الكعبة ،ولم تكن إذ ذاك قبلة ،فكيف
يسالهل عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للملمن؟  ،وأجيب ،بأن ذللئ ،محمول

على أنه يفع ز زخر الزمان قرب قيام الاءة،حيث ،لا يبقى في الأرض أحد

يقول:اف اف كما ثت في صحيح م لم « :لا تقوم الساعة حتى لا نقال في
الأرض;ف خ»رآل
( )١ايهاية ني المس واللاحم لأبن كثير دار

 ،سروت ،اليعة الأولى(. )١ ٠٨ / ١

ر ) ٢رثا 0سالم م كاب \إث:و\ ، 0باب ذض الإيمانأخرالزج مع الشرح برثم -ْ0 / ٢ ( ، ٣٧٣ا) رم مذْ
الطجعة بلمفل الحديث؛  ٠لا تقوم الساعة حقي لا يقال اش الد ض الأرض  ، ٠وني طجعة أحرى اللغظ كما
ذكر الحافظ ابن حجر انفلر الهاض فى الصدر السابق •

-آأآءجك ا ؛ءتةأ

MM
بعد أن س اش علي بإتمام هدا البحث  ،أختمه بسجيل النتائج التي توصلت
إليها بما يتعلق بالموضوع على هيئة نقاط كالآنى :
ر  ] ١تبثن من حلال البحثه ارتباط تاريخ الكعبة المشرفة بخليل الرحمن
إبراهتم قوم وذريته ،وذلك من حلال الموصى القرآنية والتبرئة والدالة على
عظمة البيت الحرام ،وكذلك تعفليم العرب له حتى في الخاهلية .
ر  ] ٢يرى العلهاء أن الكعبة سميت بهذا الاسم ككعيبها أي تربيعها  ،وقيل
ارتفاعها وتربيعها •

ز  ٣ا جاء فى الصوصي الشرعية عدة أمماء للكعبة منها ت البيت العتيق،

البيت الحرام ،المجد الحرام ،كما أطلق بعض العلماء عليها اسم بعة .
ل  ] ٤أن حدود الكعبة هى أركان البناء المدربعة الموجودة ،بالإصافة إلى الحائهل

الشمالي المسمى بالحجر ،وند حدد العلماء المسافات با'ث الأ ركان ،ومقدار
مسافة ما يدخل فى البيت من الحجرالموجود •

[  ] ٥فضل الحجر م سود والركن اليماني لورود الموص الشرعية غي ذلك •
ر  ] ٦اهشمام العرب بكسوة الكعبة قبل الإسلام وتفاخرهم بذلك ،وأن هذا

الأمر كان متاحا لكل محن أراد كوتها وبأي نوع من أنواع الكسوة ،كما يتبئن
اهتمام السالمين بكوة الكعبة بعد الإسلام من خلال الاثار الواردة والتي تبان
مجدى عتأية الخلفاء والملوك بكوة الكعبة إلى يومنا هذا .

[  ٧ا عدم ثبوت شيء مجن الروايات المتعلقة بموت بعض الأنيياء ودفنهم بجوار
الكعبة

.

ز  ] ١٤تعلق بعض ات حكام الشرعية بالكعبة وبيان ذللث ' VlS؛_ ت
أولا،وحوب اسمبال القبلة فى الصلاة  ،وكون ذلك شرط لصحة الصلاة

بالإحماع ،بامتشاء الحالات التي لا يشترط فيها الأسمال  ،وهي عد الخوف
و١لافالة في المفر والعجز عن استقبالها  ،وأن الراجح في المراد من امتقبالها
الموجه إلى جهة الكمة لا إلى عينها •
ر أ ن انجاه القبلة يعرف بأدلة منها الجوم ( وهى أقوى الأدلة ) ،

والشمس والقمر والرياح  ،وات جهزة الحديثة كالبوصلة .
ثاممَ ا جواز المائة داخل الكعبة  ،مواء كانت نافلة أو فريشة عند جمهور
العلماء .

رابعا  :جواز المائة على ظهر الكعبة  ،وكيلك المائة إلى امتداد الكعبة ؛
إنا لاعض أو لأسفل.
 } ^٠٧٥^٠مشروعية الطواف بالكعبة وفضله لورود كثير مءن المصوؤس فى ذلك
واختماص الكعبة بهذه العبادة دون ما سواها .

،طدسا  Iالمابت في حج  ١لأ نبياء عليهم ال لام إلى المتن العتيق هو ما يلى ■
 ٠ح ج إبرامم  ،وإسماعيل  ،وموسى  ،وعيسى ( عند نزوله )  ،ويونس ،

ولبينا محمد عليهم صلوات اش وسلامه أجمعن ،وما سواهم  ،فلم يثيت في
ذالنا شيء ٠

سابط إ أن حوط عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند إتيان الغائط لا في
الصحاري ولا في البنيان  ،لأن ذلازثا مما يقتضي تعظيم الكعبة ٠
 } ^٠۵استحجاب توجيه الذبيحة إلى القبلة أيا كانتا  ،وعدم وجوبه ٠

ء و جوب وصع الميت في القير مستقيلا القبلة ٠

عاشؤأ  :مشرومة الوقوف في الملتزم — وهو ما بذن الركن الذي فيه الحجر
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آوأءءًجا'؟ اإيجبم؛ؤ ٌه؛ءء•فهرس ائصادر الراجع
 ١أ الإتقان في علوم القرآن  ،ليتوطي  ،عالم الكب  ،بيروت ،ب.ت.
السلطاسة للماوردي،دار الكتاب العوبير،بيروت ،محل  ١ ٩ ٩ • ، ١م .
 ٢إ الأ
 ] ٢الأخبار العالمية من الاختيارات اكفهبت لئيح الإسلام ابن تيمية ،لعلأء الدين
البعالى ا-لبلى  ،دار العاصمة  ،السعودية  ،محل . ١

 iا أخبار مكة للازفي  ،المكتبة التجارية  ،مكة المأكرمة  ،هل  ، ١د  ١ ٩ ٩م .
 ٥ا إرواء الغليل ،للشيخ محمد ناصر الدين الألباني  ،المكتب الإسلامي ،بيروت ،
ءلآ،ه»؛اه.

 ٦ا الإشراف على نكت ومسائل الخلاف  ،للقاصي عيدالوهاب المالكي ،دار ابن
حزم  ،بيروت  ،حل  ١ ٩ ٩ ٩ ، ١م

 ٧ا أضواء البيان  ،نحمد الأس الثنقيطي ،دار أحياء التراث العربي  ،سروت ،
لبنانْ،لا١٩٩٦ ،

 ٨ا الإعجاز العلمي في السنة النبوية ،د /زغلول النجار •
 ٩إ الأعلام  ،لخير الدين الزركلي  ،دار العلم للملأيينر  ،بيروت  ،لسان  ،مل؛ ، ١
. ٣١٩٩٩

 ١٠إ الأم  ،للإمام محمد بن إدريس الشافعي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لمان
،طا،آ؟؟ام.

 ١١ا الإنصاف في معرفة الراجح مجن الخلاف  ،وزارة الشئون الإسلامية  ،ال عودية ،
ءليعةا/و؟ام.

 ] ١٢البحر الرائق ني ث رح كز الرقائق ،لابن نحيم الحفي ،دار إحياء التراث العربي
 ،ب يروت  ،محل  ٠ < ٢ ، ١أم .

 ١٣أ بحرالمد  ٠٣٠للإمام  - ،<١^١^۶الروياني  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ،
طا ،ف،آم.

سد وؤئ
١٤

بدائع التغ

٢٤١

ير للإمام ابن القيم ،جمع بمري ال ند ،دار ابن الخوزي،

السعودية'،يا. ٢١٩٩٣ ،
١٥

بدائع الصنائع في ترتيب الثرانع للكاساني،دارإحياء التراث الربي ،بتروت،
ط\،خ؟وام.

١٦

بدابة انجتهد ونهاية المنمي،لابن رند ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط ، ١
. ٢١٩٩٧

١٧

البداية والنهاية ،للحافظ -ابن كثير الدمشقي ،دار المعرفة ،بيروت ،ءل، ٢
. ٢١٩٩٧

١٨

البدر اادإالع،للإمام النوكاني ،دار الكتب ،العلمية ،بيروت ،لبنان ،حل . ١

١٩

اليان ،للشيخ يحيى بن أش الخير العمراني ،دار الناهج. ٢٢ • • > ،

٢٠

تاج العروس للربجدي ،دار إحناء المراث الربتم ،،بيروت ،لمتان. ٢١٩٦٥ ،

 ٢١تاريخ الإسلام ،للأحافذأ .الذهبي ،دار الكتاب العربي ،بيروت،ءل-م. ٢١٩٩٧ ،
تاريخ الثقات ،للعجلي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،ءلا،ئخ؟ام.
٢٢:
 ٢٣الماريخ ااكبير،للإمام البخاري ،دار الكتبر العلمية ،بيروت،لبنان ،ب.ت.
 ٢٤تاريخ الكعبة العفلّة ،لخس-ين با سلامة ،تحقيق ح  ١يوسف بن على الثقفي،
ال عودية،و  ١ ٤ ١ه
٢٥

البيان في آداب ح الة القرآن ،للنووي ،مكتبة دار البيان ،دمشق، ١ . ١٠ ،
نحفيمح ،الادناووط •

٢٦

تذكرة الحقافل ،للإمام سمى الدين الذهبي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان،ب.ت.

٢٧

تغلمق ،العليق،لابن حجر الع قلاني ،المكتب الإسلامي ،عمان ،ات ردن،
ءلآ،؟؟وام.

٢٨

نف ير الثعالحم ، ،دار إحياء التراث الربي ، ،بيروت ،لمنان'،؛. ٢١٩٩٦ ، ١-

٢٩

نف ير الخازن السعؤى لباب الآويل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان٠ ،؛، ١ .
. ٢١٩٩٥

1تس؟س
 ٤٣٠نف ير الرازي المسمى التفسير الكبير  ،أو مفاتيح الغسب  ،للإمام محمد ابن
عمر الرازي  ،دار الكتب العالمية  ،بيروت  ،لبنان ،محل.ا٠٢١٩٩٠ ،
 ] ٣١نف ير امحري المسمى جامع اييان  ،للإمام محمد بن جرير الهلبمري  ،دار
هجر ،الخيزة  ،ط . ٢٢ ٠ ٠ ١ ، ١

 ٣ ٢ا نف ير القرآن العفليم  ،للحافظ ابن كثير الدمشقي ،الكتبة التوفيقية ،ممر ،
ُ— .،ت.

 ] ٣٣نف ير القرطي  ،دار إحياء التراث ^١؛?؛ ، ،بيروت  ،لبنان  ،محل  ١ ٩ ٩ ٥ ، ١م .
 ] ٣٤التف ير الكبير لابن تيمية  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،ب .ت  ،تحقيق
د  /عميره ٠

 ٣ ٥ا نف ير البغوي المسمى معالم التنزيل ،دار هليبة ،السعودية ،ؤدم. ٢١٩٩٥ ،
 ] ٣٦نف ير الت قى  ،المسمى ٠انارك التنزيل  ،دار الكتب العالمية  ،بيروت  ،ط ١
. ٢١٩٩٥ ،

 ٤٣٧تقريب التهذيب  ،لابن حجر الع قلاني  ،ط'ا .
 ] ٣٨التمهيد  ،لابن عبد البر  ،مكتبة اي وص  ،المديتة النبوية . ٢١٩٦٧ ،
 ] ٣٩تهذيب ات س ماء واللغات  ،للإمام النووي  ،دار الفكر  ،بيروت  ،تل ، ١
. ٢١٩٩٦

 ٤٠ا تهاذبب التهذيب  ،للحاففل بن حجر الح قلأنى  ،دار الكتب العلمية ،
بيروت  ،لبنان،هدا. ٢١٩٩٤ ،

 ٤١ا تهذيب الكمال  ،للحافظ المزي  ،مرمة الرس الة  ،بيروت  ،لبنان  ،محل ، ١
. ٢١٩٩٨

 ] ٤٢الجرح والتعديل  ،للإمام الرازي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان  ،هل ، ١
٠٣١٩٠٢

 ] ٤٣حاشية الشيح علي العدوي على  ١لجرشي  ،دار صادر  ،بيروت  ،ب.ت .
 ] ٤٤الحاوي الكبير  ،للإمام الماوردي  ،دار الكتب العالمية  ،بيروت  ،لبنان  ،حل عام
. ٢١٩٩٩

ايجبجؤ صسء-
٤٥

٢٤٣

اادرارتم ،المضيئة ١٢^•^ ،الثوكاني،جمعية إحياء التراث الإسلامي  ،الكويت،
مدا . ٢١٩٨٦ ،

٤٦

الدرر الكامنة في أعيان ،المئة الثامنة ،لابن حجر الع قلاني  ،مطمعة أم القرى،
القاهرة ،ب <.ن.،

٤٧

دلائل الجرة ،للإمام اإبيهقي،دار اإكت_ ،العلمية ،بيروت • • ٢ ، yJs ،آم.

٤٨

ذيل ندكرة الحفاظ ،لتقي الدين الكي،دار الكتب ،العلمية ،بيروت ،لبنان، ،
ى.ى

٤٩

الروض اادنان_ ،للمهجلي ،دار إحياء الراث العربي ،بيروت ،لبناي ، ،ط١
. . .آم .

روصة الناظر وجنة الناظر ،لابن قيامة ،مكتبة الرشلو  ،الرياض ،طء
. ٣١٩٩٧
٥١
٥٢

٥٣

زاد الم تر لابن الجوزي ،الكتب ،الإسلامي،بيروت ،لبناد،،طآ. ٣١٩٩٤ ،
زاد العال ني هدمح ،خير العباد ،لابن القيم ،مؤ سمّة الرسالة ،بيروت لبنان،
ط  ،٣ ٠تحقيق مم—؟ ،الارتاووط. ٣١٩٩٧ ،

ملم لة الأحاديث ،المحيحة ،للشيخ ات لباني ،مكتبة العارن ، ،الرياض،ءلا
 ٣١٩٩٥؛

٥٤

ملم لة الأحاديث ،الضعيفة والوصوعة ،للألباني ،مكتبة العارف ، ،الرياض
ط١

ّ

٥٥

ض ا بن ماجة ،دار العرنة ،بيروت ،لبنان ، ،ط ١ ٩٩٨ ، ١م .

٥٦

محس الترمذي المعي الجامع المحيح للإمام الترمذي ،دار الكتب ،العلمية،
بيروت ،ل-؛اذا ،ب •ن.

٥٧

اثن ،الكبرى للإمام البيهقي ،دار الكتب ،العلمية ،بيروت ،لبنالن ، ،ط ءا«
. ٣١٩٩٩

٥٨

ّاز ،الم الي للمحاممل الم ائي ،دار الكتب ،العلمية ،بيروت ،لبناي ، ،ط ، ١
 ٣١٩٩١؛

 ] ٥٩سيد قف من الميلاد إلى الاستشهاد  ،د  /صلاح الخالدي .
 ٦٠آ محير أعلام النبلاء  ،للمحافظ شمس الدين الذمي  ،مرمة الرسالة  ،بيروت
،لمان،طاا. ٢١٩٩٦ ،

 ٦١ا ال يره السوية ،لابن هنام  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،ط ، ١
. ٢١٩٩٤

 ٦٢أ شذران الذهب  ،لابن المّماد الحنبلي  ،دار الكتب العلّمية  ،بيروت  ،لبنان
ى.ت.

 ٦٣ا ثرح الزركشير على مجس الخرني ،مء1جعة النهخة الخ- ،يثة  ،مكة المكرمة  ،حل ١

،تحفضد/الل'هبش7،؟وام .
 ٦٤آ نعب الإيمان  ،للإمام البيهقي  ،اووار السلفية  ،الهند  ،هل ٠ ٢١ ٩٨٧ ، ١
 ٦ ٥آ شفاء الغرام للفامي  ،مجهلبعة المهفة الحديثة  ،مكة ،ط١ ٢١٩٩٩ ،٢
 ٦٦آ صحيح سن الترمذي  ،للشيخ محمد بن ناصر الدين اد لباني  ،مكتبة
العارف ،الرياض  ،ثذا. ٢٢ • > • ،

 ٦٧ا صحيح ّن الن ائي  ،للشيخ الأ لباني  ،مكتبة العارف  ،الرياض  ،ط ، ١
. ٢١٩٩٨

 ٦ ٨ا صحيح م لم بشرح الروي  ،دار المعرفة  ،بيروت  ،ط"؟ . ١ ٩ ٩ ٦ ،
 ٦٩إ صعيف ،الجامع المغير  ،غصي بن ناصر الدين الألباني  ،الكتب ،الإسلامي ،
بيروت  ،لبتان،ط-أ. ٢١٩٩ . ،

 ٧٠آ صعيف سن ابن ماجة للألباني ،مكتبة العارف ،الرياض ،ط ١ ٢٢ ٠ ٠ ٢ ، ١
 ٧١آ صعيض محن الرمجذي،للألباني ،مكتبة المعارف ،الرياض ،ؤدا. ٢١٩٩٧ ،
 ٧٢آ الفتاوى لابن تيمية - ،بممع عبد الرحمن الجدي ،طعة عام  ١٤١٨ه.
 ٧٣افتح الباري شرح صحيح البخاري ،للمحاغفل ابن حجرالع قلاني  ،المكتبة
السلفية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة  ٤ ٠ ٧ ،اه.

 ٧٤آ فتح البيان في مجق١مجال  ١القرآن  ،لصديق حن حان  ،دار أم القرى ،القاهرة ،
. ٢١٩٦٠

سعهج ^^١١؛،

٢٤٥

و  ٧٥افتح القدير ،للإمام محمد بن علي الشوكاني ،المكتبة العمرية  ،بيروت ،
لبطن،طا. ٢١٩٩٥ ،

ز  ] ٧٦الفهرت  ،لابن الديم  ،دار الميسرة  ،بيروت  ،لسان  ،ب.ت .
[  ] ٧٧في ظلال القمآن ،ل جئ تهلب ،دار الشروق ،القاهرة ٠،ل . ٢١٩٩٨ ، ٢٧
[  ٧٨االقاموس امحيعل  ،للفيروز أبادي ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت ،ءلْ. ٢١٩٩٦ ،

[ ] ٧٩الكافي في ض أهل المديمة ،لابن عبد الر ،تحقيق د/ءحمد الموريتاني،
طبعت عام . ٢١٩٧٩

[  ] ٨٠الكامل ش التاريخ لابن الأ دير،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لمان  ،ط ، ١٢
. ٢١٩٩٩

ر  ] ٨١كتاب الئقات  ،للإمام ابن حيان ،مؤسسة الكتب الئقافية  ،بيروت  ،ب.ت ،
. ٢١٩٧٣

[  ] ٨٢كتاب الحجة على أهل المدبمة ،للإمام أبى عد الك الشيباني ،دار عالم
الكتب ،بيروت ،ط. ٢١ ٩٨٣ ،٣

[  ] ٨٣كشف الحقا ومزيل الإلبّاس ،لالحجالوني ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،ط ، ١
. ٢١٩٩٧

ر  ] ٨٤لمان العرب  ،لابن مجتثلور  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،لمان  ،حل ، ١
[  ] ٨٥مجئم الغرام  ١ ١١كن إلى أشرف  ^١مجاكن ،لابن الحوزي ،دار الحديث  ،القاهرة ،
ط  ، ١بتحقيق ممهلفى الذهمب ١ ٢١٩٩٠ ،
ز  ] ٨٦محجلة البحوث الإسلامية  ،العدد  ، ٢منة . ٠٥١ ٣٩٦

[  ] ٨٧امحمرع صرح المهيب ،للإمام النووي  ،دار إحياء التراث العربي  ،حل عام
. ٢١٩٩٥

[  ] ٨٨مختمر خليل  ،دار الفكر  ،بيروت  ،طبعة عام . ٢١٩٨١
[  ] ٨٩المدونة  ،للإمام مجالك بن أنس  ،دار صادر  ،بيروت ،ب.ت.
[  ] ٩٠محراب الإجماع،لأبن حزم،دار ابن حرم،بيروت ،لبنان تل ١ ٢١ ٩ ٩٨ ، ١

 ] ٩١السوط ،للإمام ال رحى  ،دار المعرفة  ،بيروت  ،طعة عام . ٢١٩٩٣

 ٩٢ا الم تدرك على الصمحي—ح؛ن  ،للحاففل أبي عيد ادأه محمد بن الحاكم
النسابوري ،دار المعارف ااعثماسة،حيدرأباد  ،الهند  ،طبعة عام  ١٣٣٤ه .

 ٩٣إ م ند الإمام أحمد  ،مؤسسة الرسالة بيروت  ،لبنان  ،تحقيق الارناووط ،
. ٣١٩٩٥

 ٩٤آ مصنف الإمام عد الرزاق المنعاني  ،الكتبة الإسلامية  ،بيروت  ،لبنان،
طأ،آ/،؟ام.

 ٩٥ا مغني انحتاج  ،للشربيني  ،دار الكب العلمية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ، ١
. ٣١٩٩٧

 ٩٦ا الغنى لابن ندامة المقدسي  ،دار هجر للطباعق والنشر ،القاهرة  ،تحقيق د/
همداغن التركي،ط. ١٩٩٢ ، ١

 ٩٧إ المقنع ،لأبن قيامة  ،وزارة الشئون الإسلامية  ،السعودية  ،ط  ٩ ٩٨ام ّ
 ٩٨ا المنهاج السوي ض ترجمة الإمام النووي ،لجلال الدين ال يوؤلي ،دار ابن
حزم  ،بيروت ،ط؟ ،تحقيق أحمد شفثق . ٣١٩٩٤ ،

 ٩٩ا الهدي وقفه أسراط الساعة  ،ح  ,محمد بن أحمد بن إسماعيل القاJام  ،الدار
العالمية ،الإسكندرية ،ط؛ . ٥١ ٤ ١ ٣ ،
 ١٠٠ا المهذب  ،للشيرازي ،دار الكتب العالمية ،بيروت ،لبنان ،ط. ٣١٩٩٥ ،١
 ١٠١إ الموسوعة الإسلامية العامة  ،وزارة الد وناف المصرية . ٣٢ > • ١ ،

 ١٠٢آ مجيزان الاعتدال  ،للإمجام الذهبي  ،دار المعرفة  ،بيروت  ،لبنان  ،ب.ت .
 ] ١٠٣المهابة فير القس واللاحم  ،لابن كثير الدمجثقى  ،دار المعرفة  ،بيروت ،ط ّ ١
 ] ١٠٤نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ،للإمام الشوكاني،دار زمزم،الرياصؤر  ،ط، ١
. ٣١٩٩٣

 ] ١٠٥الهيابة  ،للممرنماني  ،دار ال لام  ،القاهرة  ،ط. ٣٢ • • ٠ ، ١

٢٤٧

قهمحغأ
رقماك،ضةت
٣

 ٠ش كر وتقدير

 ٠ت قريظ فضيلة الشيح  /محمد إمح ماعيل العمراني ٍٍسمٍسٍٍءءءءءٍٍ^ءٍٍٍ^.
 ٠ت قريظ فضيلة الشيخ  /عيد اف محمد الحاشدي

٥
٦

 ٠ا لقيمة

٧

 ٠أ مياب اختيار الموصوع

٩

 0ح طة البحث

١٠

منهلإ^ة البح^|ءف

التمهيد tنبذة

*<***<**•

••*،ء* **•_«■

١٤

عناممسة

١٧

القمل الأ'وو  :اكعريف باصق>وكسوتيا،ومن مات من الأس بجوارها

٢٧

 0وفيه ثلاثة مباحث

البحث الأول! وفيه سمة ثاف

٢٩

الطلب الأول  Iتعريض الكعبة

٢٩

حلاصة الطلب

٣٠

الْللب الثاني  :أسماء

٢١

الطلبالثالث! أركان امة

٣٣

الطلبالوابع ا ذرع ما بئن الأركان وطول الكعبة من الخارج••••••••••••™

٣٤

الْللب التامس ! حجر إسماعيل ^؛؟)••••••••••••••..••••••...•............•••..•••••••••••••••••..•..

٣٥

 ٠مقدار ما ص من الين مجن حجرإسماتمل••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..

٣٥

بنى_.....سسسس„س.س

٣٦

ادللب السادس١ ،خمر١لأمد
 ٠أولا  :الحجر الأمرد

٣٦

 ٠ثانيا  :الركنالمْاني

٣٨

اانم؛تاباتسابع ء شدروان الكعبة وتاريخها

٣٩

البحث اثثاني  :كسوة

٤١

الطلب الأول ء تعريف الكموة

٤١

الهللب اثئاني ،كوة الكعٍة قبل الإلأم.....س.س..سم„س..س.س.س....س..سس...س.
ه أول من كسا الكعبة
ه كوة العرب قبل الإّلأم

٤٢
٤٥
٤٥

حلأم،ةالطدب

٤٦

الْللب اثثاثث  ٠كسوة الكبة بعد الإسلام

٤٧

الهللب الرابع  ١بماذا نكى الكعبة

٥١

الطلب الئامس ا حكم بيع كوة الكعبة

٥٣

البحث الثالث  :هس مات 4ن الأنبياء

٥٥

 ٠استعراض الروايات

٥٥

 ٠مناقشة الوايات

٥٧

حلاصة البحث

٥٩

الأصل الظس  :ممل الكعبة ومْيزاتها وكم مرة بغيت والكمة
ْن تحويلها  ،ومركزها في اممون ••■••••••••••••••••••••••••■•■-

٦١

 ٠وفيه حمسة مباحث<

البحث الأول  :فضل اممويةوسيراضا

٦٣

 ٠وفيه أربعةمهئالب <

الهللب الأول» تعفلبم الكعبة

٦٣

الهللب الثانئ ،ممليفل الإلحاد عد اص.س.سس...ّ.......س.سسس...س..سسس.....

٦٥

 ٠أقوال العلماء فى تضمر الإلحاد

٦٥

ءقهص—-

اء؛يًههأو

 ٠ا للحد خي الحرم من أبغض الاس إلى الك....سمسّ.............ه••••••""•••"......"..".........
 ٠الإلحاد في الحرم من كبائر الذنوب

٦٦
٦٦

الطلب التاتث  Iمضاعفة الحسنات عد الكعبة

٦٨

 ٠على سيل الخصوص

٦٨

 ٠على سجيل الصوم
الطلب اثرابع  ،تغاليظ ال بقات صد الكعبة

٦٩
٧١

 }٠تعظبم المعمية

٧٢
شل الإطموض أول ض ساما؟

٧٣

 ٠وفيه وسعةذلب I

 ٠ت غ ير نول اللي وتعالى • ؤ إن أول بيت وضع إلّاس للذي بجزب........

٧٣

خلاممة الأقوال ض سميرالأه

٧٦

 ٠الصحيح من هده المد
 ٠أقوال العلماء في عدد مرات البناء
حلاصة الأقوال في عدد مرات اتبناء

٧٧
٧٨
٨٠

الهiابالأول ،بتاء الملاهة

٨٢

حلاصة الهللب

٨٣

الهللباثثأني.يماءلمدمص

٨٤

 ٠أقوال العلماء ض سا المامس...س

٨٤

 ٠مناقشة ما ورد ض هدا الماء

٨٧

 ٠متانثة أدلة الإمام الرازي رحمه الك

٨٧

حلاصة المْللب

٩٠

الْللبالثالث ' بناء شث هو)

٩١

المْ1لباماى:بماءإبرا^هأم

٩٢

مخل ا؛بجأئ صس—
0قوذ

١٣

 ٠قول الرازي

١٤

 ٠ق ول ّيد

١٤

البحث ايئامس  :اتممبة «(ركؤض اهون

١٦

 ٠وفيه اربعة مخاف ر

امحلفالأوو ،اصممالآرض

١٦

 ٠أقوال أهل العلم حول وسطية انكعية للأرض

١٦

 ٠حقيقة معنى الوسط

١٨

الطالب اممأض ا امبة رم اهون

١٩

الطلب اكاثث ،امحاْ الكعبة نحو الجبت السولأ.„....س...س.س„„„.س.سسس

م

 ٠ا لروايات فى إنات أن الكعبة بانجاْ الست الممور_س„..سس.„.......

٢٣

اtطلباررابع ،الإعجاز الإض ش وضع اصس...........ّ.سسسس...

٢٥

س_ِ...........سسس.سسس

٢٩

اممصل امموث :انمادات
وفيه ثلاثة مباحث ا

٣١

اسثالأول،املأة

وفيه أربعة ْ4لاتب ا

الطلب الأوو  ،حكم امتقبال المالة في اكلأة

٣١

أولا  :تعريف الاستقبال والشاJة

٣١

 ; LjUحكم استقبال الملة في سمةس..س..سس.س......سسّ«..سس.س..س..س.صس
 ٠أقوال العالماء في حكم استقبال الملة في الصلأق„.„..س...................س.س

٣٢
٣٢

 ٠استقبال القبلة نرط في صحة الصلاة ني الفريضة والماطة—....

٣٢

 ٠المسجد الحرام يعللق ويراد به عدة أمور„„...„.....„.„..سسسس..»...„...

٣٦

الهللب اثثاني» حالات استقبال

ض اسلأمس...........................س

٣٨

———-

وؤأقؤ سص

 ^٠أضرب لحالات الأسمال

٣٨

 ٠أولأ ت من فرصه الشاهدة

٣٨

 ٠ثانيا ; من فرصه ، jvA-Jl

٤٠

٠هل القمود بالاسقمال الخهة أم العين وأقوال العلماء في ذلك......

٤٢

 ٠حجة أصحاب كل من القولين

٤٤

 ٠ا لترجيح

٤٥

ْىلثا  :من فرضه الحم

٤٥

 ٠رابعا ت من فرصه التفويض

٤٦

 ٠حام ا ت من فرصه

٤٦

 ٠تبين الخطأ في الاجتهاد

٤٧

 ٠مادمحأ  :من فرصه التقاليد

٤٨

الطلباتث1ك ،أدلة الخالة

٤٩

 ٠حكم تعلم أدلة اشالت

٤٩

 ٠أدلة القبلة على جهة الإجمال

٤٩

 ٠أوثق أدلة الخلت المجرم

٥٠

الطلب اثرابع < الحالات المي لا يشترط فيها الأمتفالّ.يمّّ■•••••••••■■••■•••••.•-
 ٠وهي على وجه الإجمال ثلاث حالات  :في الخوف ،وفي صلاة

٥١

اJاذلة م ال فر ،وعند العجز عن اصقبالها.....ااؤاُ...ُ.ا..ا..ا........؟...ّ..؟...ب...

٥١

 ٠أقوال العالماء في هاوه الم ألة

٥١

 ٠الصلاة فير جوف الكعبة

٥٣

 ٠نلخص أنوال العالمّاء في هد 0الالة...........„,.....يم................ا...ّ..ّ..............ّ...

٥٦

٠الصلاة فوق الكعبة

٥٧

 ٠الصلاة مرتفعا أومنخفضا عنر الكعة

٥٨

———————^^——جًههلو ايجتمحؤ
البحث الثاني  Iالطواف

٢٥٣

١٦٠

وفيه ثلاثة عطاثب|

الطلب الأول  Iتعريف الطواف وفصاله

١٦٠

 ٠أولأ ت تعريف الطواف لغة،واصطلاحا

١٦٠

 ٠فضل الطواف

١٦١

 ٠ثانيا ت مشروعية الهلواف

١٦٢

 ٠الأدلة من الكتاب

١٦٢

 ٠الأدلة من الئئة

١٦٢

 ٠إجماع العلماء على نوع من أنواع الملواف ،وهو طواف الإفاصة

١٦٢

الطاباص،مملق الطواف بالكعبة

١٦٤

 ٠أولأت مشروعية الطواف بالكعبة نقط ،وعدم جواز ذلك بغيرها مهللقا

١٦٤

 ٠ثانيا ت الطواف يكون حول

١٦٥

 ٠ىلثا  :ابتداء الطواف من الحجر الأسود

١٦٧

 0رابعا العلواف بجميع البيت بما في ذلك الشانرث١ن والحجر.........
 0خام ا ت جعل الكعبة على ي ار الهناثف بالبمت...........ا........ّ...ّ.....يم...

١٦٨
١٦٨

 ٠سائما ت أن يكون الْلواف حول الكعبة سعة أشواط..ّ......ااا...ا..ايمّ..
الطلب الثالث ا من حج من الأنبياء وطاق بالكعبة
 0الروايات في حج الأنبياء عليهم الصلاة راا لأم.ّ..ء.لألألأ...لأ.......ا........ُ.ؤ..ّ.ا..

١٧٠
١٧١
١٧١

 ٠منانثة همذْ الروايات

١٧٣
سء......يم..................لأّّلأبلأ؟.يم...ا...ا.........يملأّ؟...يميم....ّ....يمّ...يم....

١٧٥

^امةباصوةّّ..ؤ..............ا.......ه..ؤ.....ؤ.ّ.....

١٧٦

هوهيهث4اذية»ملالب>

الطلبالأول،حكم اسممبال الشالة وامتدبارط عد إتيان الغائط....

١٧٦

—

٢٥٤

-جئ س

 ٠أ قوال اساء في ذلك عر وجه ىلسسس..........سس.س„سس.س.سص.
 ٠القول الأول ; لا يجوز الامتمال أو الأمدبار لا في الصحاري
ولأفىالمان

١٧٦
١٧٧

٠القول الثاني
 ٠القول الثالث  :أنه يحرم في الصحارى دون المنمان •■ •••••••••••••••••••• •

١٧٨
١٧٩

 ٠القول الرابع ; أنه لا يجوز الامتقبال في الصحاري والمنيال
١٧٩

ويجوز الاسدبار

 ،فيحمل على الكراهة...................

١٨٠

٠القول الخامس  :أن الهي

 ٠القول اا ادس  :جواز الاسدبار في المان _______
 ٠القول السابع ; الحريم مهللقا حتى في القبلة المن وحة.......................

١٨٠
١٨٠

 ٠القول الثامن :أن المحرم مختص بأهل الديمة ومن كان على ّ متها

١٨١

 ٠القول اختار س هنئه ات قوال

١٨١

^حة إز اععبة....س.......ابا....................اّ.........ّّ.ا.ااّ

١٨٢

توجيه المت فى نبره عد دفه إلى الكعبة.ا.....لأ...-اّ.....اّ-
الطلب
ض الكعبة..ّ..........ؤ؟........ّ.......ّّ........ا.ّ....ؤ....لأ؟؟؟..؟.؟؟.....
الطلب اىنا،4س  Iالوقوف في الملتزم

١٨٤
١٨٥
١٨٦

الطلب اثسادس  Iالمعلق بأستار ^محبة

١٨٩

امحء1ب

 Iاستقبال القبلة فى فضائل الأعمال.....................................

ا1ط1باتثاضا أحكام الهو ي

 ٠ثانيا ت حكم

١٩٠

١٩٢
^...ؤ..ؤ.ء.......اؤؤهؤّ..ءؤ......بّ..اب...ؤؤؤ..ب..ّ..ؤؤ.....ّ.......................

١٩٢

^....ا.....ّّ...ّ.,..................ّ...........سّّ.ّ.سّ...........ا..........

١٩٣

 ٠ثالثا ت تقلمي الهد ي ؤإصعاره
سؤلأّّ..ؤ؛..........يم...ء._......ّّ.ّ.ا....ّ.ؤلأ.لأؤؤّ.ّ._..لأ.......ءا..ؤّ.

١٩٤
١٩٥

اسل ا;رابع  :اصة وأشراط

١٩٧

 ٠وشه ثلاثة مباحث ■

اثيحث الأول < الهدي فيآحراأر٠ان واممبت '••••■■■■■■■■■•••••••••••••••••«•■■■■•_««••

١٩٩

 ٠وفيه ثلاثة 4طاتب I

١٩٩

الطلب الأووءاّم المهدي

١٩٩

ْ الروايات في ذلك
الطلب الثاني > صفات المهدي

' ٠١

اسمب اكاتث! س أس خرج الهو ي

' ٠٢

البحث الثاني < اتجيش الذي يغزواصJبة

' ٠٤

البحثالثاتث رهدماممديةشآضايرمان

' ٠٦

 ٠ا لروايات التي جاءت ض ذلك

٠٦

 ٠متى كون سا الهدم ؟

٠٨

 ٠كيف متهدم الكعة واس بحانه قد نال ت ؤ أو لم يروا أئا جعنا
٠٩

حرناآمنا

١١

 ٠ملحق الم

'١ ٥

ور

 ٠ا لممادر والمراجع......

'٤ ٠

 ٠ف هرس الموصوعات

٤٧

ءهيءًسبحم؛مج

