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مقدمة

اس=^ِ و؛واأ| 
و،م^لهئنج

ناأنفور نر من باق ونعوذ ونستغفره، نعينه وننحمده ف الحمد 
وأشهدله، هادى فلا يضلل ومن له، مقل فلا اض يهده من أعمالنا، ومجات 

ورسوله،عبده محمدا أن وأشهد له، شريلئ، لا وحده اض إلا إله لا أن 
•كثيرا تسليما وملم وصحبه اله وعلى عليه القه صلى 

الدخول،وأحكام الشريفين الحرمين تاؤيح فى جمعته كتاب، فهدا بعد، أما 
إليهماالورود عند مراعاتها للمسلم ينبغى التي والاداب فيهما والجلوس 
منالمنيفة والنبده اللهليفة ررالتحفت وسميته؛ فيهما، الجلوس أو والدخول 

التوفيقأسأل وحده وافه الشريفةا، والمدينة الحرام المجد وأحكام تاريخ 
كريم.جواد إنه به، بقع وان ليثه مقبولا له خالصا يجعله وأن دال وال

ومباحث،فصول منها باب كل وتحن، أبواب، نلائة فى رتبته وفد 
ء

جواد.كريم إنه والدال، التوفتمح، القّ وأسأل ونقاهل، وفرؤع اتل ومومهلال_ج 





الأولالباب 

الشرشنبامحرمن انمراد بجان في 
وأحكامهماوفضلهما 

تفصول ئلأنة وفيه 

والفضائل.والخلود اكريفات في الأول: الفصل 
وأحكامه.الخرام المجد في الثاني: الفصل 
وحرمها.السوية المدينة ش الثالث: الفصل 





الأولممصل 

واممضاصواثحدود تتعريثات اض 

تمجاحنج وفته 

الشربمين•المحرمض سم.ف في الأيل؛ البحث 
وأساتها.بمكة المراد ز الثاني: المحث 
حرمتها.وتعفلم مكة فمل في الثالث: المبحث 

-٠-





الشريفينالحرعين تعريف في 

فييمحرم ليس مما ^^١ فيه حرم اممه أن هو الحرم مية تووجه 
.ونحوهماالبات وقطع كالصيد غيره، 

المدينة٠ هأت الني ُال كما حولها، وما المدينة حرم على أيما ويطلق 
أحدثمن حدث، فيها يحدث ولا شجرها، يقطع لا كذا إلى كدا من حرم 
إنحدوده بيان ومياتى ،. والناس والملائكة اف لعنة فعليه حدثا 

تعالى.اض شاء 

الثاjىالمطلم، 

الحرمينغير الدنيا في ثالثا حرم وجود عدم في 
مكةحرمي غير ئاك حرم يوحو لا أنه ؤ العلماء جمهور ناله ما المحيح 

للشافعية،حلائا والحنابلة، والمالكية الحنفية من الجمهور قول وهر والمل.ونة، 
قالدليله، لضعفا ضّعيف، فول وهو حرم، ا Jالaإانفوج وادي أن فمنل.هم 

حادئا، يالهناتفواد وهو وشجره، وج صيد يحرم لا ت ارالفروعاا في مفلح ابن 
بنمحمد عن داود وأبو أحمد روى لما قولان، ضمانه في وله للشافعي، 

وجصيد "إن : مرفوعاأبيه عن الزبير س عروة عن أبيه عن ان إنبن الله عبد 
صححهثقيما، وحماره ، الهناثقنزوله قبل وذللث، ف•، محرم حرم وعضاهه 
صنفهوالخبر مبق، ما ءلاهر مع الإباحة، والأصل ، دليا لا : يا. الشافعي١ 
وقالنغلر. حيينه وفي بالقوي لير محمد: في حاتم أبو وقال أحمد، 

المهنانابن قال ا فلهن. اض؛ عبد أبيه عن وتفرد عليه، يتابع لا البخاري: 
القاضي:وقال حلءيثه، يصح لم والأندي: حبان ابن وقال يعرف،، لا وغيره: 
،.أعلم.اهدأ واض الخالفح، من للخروج الأسءحبادث،ف على يحمل 

ابنالإصادم شيح قال العوام، يقلنه كما بحرم المقدس بيهنؤ ليس وكن.ا 
الحرمان^ان إلا غيره ولا المقدس ببّثح لا حرم ١^^١ في وليس هغ: تيمية 

ماللث،.بن أنر حدث من لفية( الحل. _اكح، )ة/١٨ البخاري أحرجه )١( 
ضعيف.وثلْ ( y-rr)داود وأم (، ١٤١٦)أحمد رواه )٢( 
الزكي.ًل. (، )آ/١٣الفروع )٣( 



والمدينةلخرام ا لمسحي ا حكام وا تاريخ من لمنيفة ا لنيذة وا للطيفه ا لتحفة ا ؤ ٠

وحرمالمقدس حرم فيقولون" لجهال، ١ يسمي كما حرنا غيرهما يسصمى ولا 
عليهالمجمع والحرم المسلمين، باتفاق بحرم ليسا وعيرهما هذين فإن الخليل، 

بذلكاستفاضت كما الجمهور عند أيصا حرم فلها المدينة وأما مكة، حرم 
"وج*في إلا ثالث، حرم في الملمون بتنانع ولم و. المي عن الأحاديث 

،.اه يحرم لمس الجمهور وعند حرم يعضهم عند وهو بالهنائف واد وهو 
بغيرولا الخليل بتربة ولا حرما يسمى مكان القدس ببيت وليس ت أيصا وقال 
حرموهو المسلمين باتفاق حرم هو أحدهات ت أماكن ثلاثة إلا البقاع س دلك 
هالض حرم دم العلماء جمهور عند حرم ت والثاني تعالى• الله شرفها مكة 
كمالكالعلماء جمهور عند حرم ا هن• فإن بريد؛ في بربد ثور إلى عير من 

والثالث!ه. النبي عن تغيفة مصحيحة أحاديث وفيه واحمد والشافعي 
الخدفي أحمد رواه حديث فيه روي هذا فإن بالطائف. واد وهو روج* 

وليسالحديث صحة لأءتقاد0 الشافعي عند حرم وهن-ا الصحاح في وليس 
وأمابه. يأحد فلم فيه المروي الحديث صعق وأحمل. العالماء أكثر عند حرما 

فإنالملمين علماء من أحل عند حرنا فليس الثلاثة الأماكن هده محوي ما 
ههن. عن خارجا ونباته مكان صيد الله يحرم ولم ونباته صيده الله حرم ما الحرم 

الثلاثة.١^٢،.الأuكن 

حرما،غيره ولا هو مّى يولا كله، للمسجد اصم ت والأقصى ت ونال 
نزاع- ؛الْلاش الذي - ُايج* وادي وفي خاصة• والمدينة بمكة الحرم ؤإنما 

المدينةوأما مكة، حرم عليه المجمع والحرم I أيما وقال ٢، اط . العلماء بين 
فيإلا ث، ئالحرم في اللون يتنانع ولم الجمهور، عند أمحصا حرم فلها 

ليسالجمهور وعند حرم، بعضهم عنل• وهو - محالهنانف واد وهو — 'اوج" 
حرموكازلك ط مكة حرم إلا وساته صيده يحرم حرم ولا ت وقال ١^٤،، بحرم• 

(.١٥الخاوي مجموع )٢( )ا-آ/باا(. الخاوي مجموع )١( 
العقل.ت: )أ/أئ•؟(، المقيم المرامي اصاء )٣( 
.٢( ١ )صن* والأجوبة اّتل صمن طح ، الهادمح، عد لابن تيمية، ابن اختيارات )٤( 



محققصمحمح^^^=====ُ:ء[اٌ=
يالطافوج ووادي , المحيحة الأحاديث عاليه ودلت الجمهور، عند المدينة 

بحرم،ليي ت يقولون العلماء وأكثر فيه، روي لحديث الشافعي، عند حرم 
الالملمين، باتفاق بحرم لير الئلامحد محوي وما حديثه، أحمد وصعق 

١^١،..ذلك. غير ولا الأنبياء، قبور ولا المقدس، البيت، 

الثالثالمطلم، 

بالشريينالوصم، وجه في 

الئنء1،،• القاموس® محرج العروس أرتاج في قال الرفعة من الشرف أصل 
أي:ترث؛ زيز ^_J، والشند،: ١^ والكال ١^ نخ.:كة: 

ورحلشريف، ريل يقال: بالأتاء، إلا والمجد الشنق يكون لا أو ماجد 
الشنق.اه.فى متقدمون آباء له ماجد: 

بمعنىالتي والكرامة الشرف مءث للحرمين؛ذللث، الوصف، هدا ووجه 
جعللما ، رسوله وحرم لحرمه اش جعلها منزلة وهي والإعزاز' ، التشريف

فيمحياني كما الحدود. وتحريم الأجور ؛مضاعفة والحرمة، القفل من لهما 
.وحرمهاوالمدينة وحرمها مكة فضل 

أهلوعبادات والإيمان الإّلأم أهل عبادات بين الفرق ني عفلسمة ناعية ^١( 
السابعاتالمجموعة - ائل المجامع وانظر• )صُآه(، تيمية لأبن والنفاق، الشرك 
مآأ(.)ل/<



لمدينةوام نحرا ا لمسجد ا وأحلكم تاريخ من ممتيفة ا لنبذة وا للطيفه ا لتحفة ١ ٠ م

ذس

الثانيانمبحث 

وأسمائهابمكة لمراد اق 

مطيان:وفيه 

بمكة.١^١٥ نى الأول: اس 
مكة.أسماء ني الثاني: المطاب 

الأووالمطلب 

بمكةالمراد في 

فيواختلف الحرام، الله بيت فيه الذي المعروف البالي على علم مكة: 
نخوتهم،نذهب أي: الجبارين؛ تملئح لأنها فقيل: بالميم مكة ميتها نسبح 

منأهلها تجهد كأنها وقيل: تخرجه، أي: عنها؛ الفاجر تملث، لأنها وقيل: 
منإليها الناس نجل.ب، لأنها وقيل: مخه، أحرجن، إذا العظم تمككن، فوله 

مائها.لقلة وقيل: شيئا، فيه يبق لم إذا أمه، صميع في ما الفميل امتلئ، قوله: 

الثانياامطلد، 

مكةأسماء في 
وأمالحرام، والبيت، العتيق، والبيت، وبكة، مكة : منهاكثيرة أمماء لمكة 

متينمن أكثر بلغتت، أحرى ء وأمما والبلدة، والفرية، الأمين، والبلد القرى، 
الممىنرق على تدل الأسماء وكثرة وقال: الجراعى ذكرها امما 

ومثيرغراس، ءل. (، ١٤٨)ءساأ\ِ الجراص، بكر لأبي والماحي، الراي تحنة 
. ٤٨)؛/النامي الدين لممي الغرام، ونقاء (، ٣٢٤)١; الجرزي لأبن الساكن، الزم 

(.١٨٣. ١٨١البلدان)ومعجم (، ٨٣.)ص٨٧ للزركثي، الساجد، واعادم (، ٥٣



ص=س=====^==ثء.ا=
!أسمائهامن حاء ومما الأسماء بأحسن كتابه في اممه وسماها 

عمموأيد_$؛؛ نلإ' أيديهم كما ألوى ؤر،دو ت تعالى قوله في كما مكة، — ١ 
[.٢٤لاكح; بميّمإ لعا أثث ج0 عثهل آظثزد أن بمد بن ذكم مظن 

لوفؤعالحديبيه، أنه أحدهات ت أقوال ثالثة مكة ببهلن المراد في وذكروا 
والثالث!منه، قربب وهو مكة، وادي والثانيإ التنعيم، فوِا هناك الحديثج 

أفرادبعض منها كلأ لأن بينها؛ تعارض ولا الحدث، محل وهو التنعيم، 
ولهاواالحرم، حدود في لها لزوم لا مكة من المواضع تللئ، لأنه المراد؛ 

َةزوأأدمك، جيأ الأية! لهدم التالية الأية في كما الحرام، بالمسجد مى ن
وذ-اءمؤهنؤيج لإء١ل محئم يغ أف •؛،^^١ وألاو.يى ألماك أل«ساأد عن ؤصدؤحكم 

تخمته،ؤ، أثئ لنخل عض يذم ثعئْ مهر ذنيجلإ ^٥^؛ أد هثنلإ ذ مويثت 
[.٢٥لالف_ح; ا.ه )ل—ما عداب١ ينهر َُا؛أ أئنك يتدثا ئنبجإ ز يثآء من 

عاليهبهلوا مكة أهل من رحلا ثمانين أن مالك،، بن أنس عن لم مروى 
وأصحابهه النبي غزة يريدون نحين متالتنعيم. حبل من ه الله رمول 

نلإأيديهم كئ، آدjءا ؤو؛ُو ! هنافه فانزل فاستحياهم. ملما، خذهم فا 
لإمتلنئةئشت٣نندم 

موئتة،لأنها تنصرف لا ت الزجاج فقال بمكة، النسمة أصل فانا 
منتبدل والميم  ١٠كاشتقاق اشتقاقها يكوو< أدأ ويص-لح  ١٠معرفة وهي 

يكوJ١أن ويصلح ت قال ٠ قتيبة لاين ونحوم ٠ ولازب ج لأزم صرية يقال' الباء، 
شديدامصا مص إذا ت الناقة صميع في ما المصل امثك« ت قولهم من اشتقاقها 

والقولت قال فيها، الازدحام لبدة بدلك سئبغ فيكون شيئا، فيه يبمي لا حتى 
أحسن.الأول 

فارس:ابن وقال أكلته. إذا ت المح ننككذ من مكة ت نطرب ونال 
الاستقصاء.ت والتمكك مئه أحرحث إذا العفلم! ئنكأكث، 

تأقوال أربعة اامكةأا تسمية فى وذكروا 

(.١٨٠٨)مالم رواه )١( 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا وأحلكم تاريخ من لمنيفة ١ لنبذة وا للطيفه ا لتحفة ا ٠^ ^ ٦٠٢٦'٠ 
تجذنجمالتي هي وكأنها فح، كز مي الحلي يومها مثابه لأنها أحدها؛ 

الناقة.صنع في ما المميل امتك ت العرب قول من وذلك إليها، 
منهوصعق إذا ت الرجل نككت« قولال؛ا) هن )مكة( سمسئ، أنها والثاني! 

وأنشدواوتنقصه، أي• فيها؛ فللم نس ئملث، فكأنها ئخوئه، ورذديت، 
وعكامدحجا ثمكى ولا مكا مخي الماجن نكه، ا ي

.أهالهاليهد بدللئ، سيئ، أنها والثالث،: 

،.بهار الماء لقلة والراع: 
لثنىممقاي ومخ ين أول ؤا0 تعالى؛ فوله في كما بكة، ومنها: - ٢ 

»اأنامخآ دثلثُ ومن إومث مثام يثق ءاتنت يه . ويدك، تاغ ذئم 
التشوامت ي اثّ َةد دس ّهي إلآب آنظغ مي ألتيس جج ا آئاثرعد وه 

أوثؤأ0 تعالى: قوله في علي عن الثعبي وعن [. ٩٧، ٩٦عمران: ]آل .4 
أولكان ولكنه قبلة، البيويت، كانت قال: ،ئاركاه إت؛ئه ( Xyjلأثا؛؛ر، دمع ين 

فولهت كثير ابن نال . حاتم أبى ابن رواء تعالى، الله لعبادة وصع بتت 
بذلكسميت ٠ قتل المشهور، عر مكة أسماء من ت يكة سكده >ؤلرى ت تعالى 
.عندهاويخضعون بها يبكون ت بمعنى والجبابرة، الفللمة أعناق تباك لأنها 

بهبك انفه إن ت قتادة وقال . يزدحمون أي" فيها؛ يتباكون الناس لأن وقيل* 
وكذا. غيرهاببلد ذلك يفعل ولا الرحال، أمام الماء فيصلي حميعا، الناس 

بنومقاتل شعيب، ن وعمرو جسر، ن وسعيد وعكرمة، مجاهد، عن روى 
حيان.

عنجبير، ن صعيد عن الماسبح، ن عهناء عن سالخة، ن حماد وذكر 

وقالالبطحاء. إلى البيت، من وبكة التنعيم، إلى الفج من مكة قال: عباس ان 
الزهري.قال وكدا والمجد. الييت، ٠ بكة ٠ إبراهتم عن الغيرة، عن سعتة، 

ّالمربى الكاب ط: )أ/هآا(، المتر زاد انظر: )١( 
(.٧٧)٢; الملامة : ت،كير، ابن وشر -٤(، T/y)حاتم أبي ابن ير نف)٢( 



سمائهاوا بمكة المراد فى 

وراءوما بكة، حوله وما البيت مهرازت بن وميمون رواية، خى عكرمة وقال 
بنومقاتل العوفي وعطية النخعي، هيم ؤإبرا صالح، أبو وئال مكة. ذلك 

مكة.دلك سوى وما اليت، موصع يكة حيان! 
والبيتالعتيق، والبيت ويكة، مكة، ت كثيري أمحسماء لمكة ذكروا وهمد 

وم'شوصلاح، القرى، وأم رحم، وأم والمامون، الأمين، واللي الحرام، 
والنانة؛والمقدسة، الذنوب، من تهلهر لأنها والنادس؛ بدر، وزن على 

وكوئى،والرأس، ة والنا،والحاؤلمة، البانة(، ت )أي أيقناوبالباء بالنون، 
اهوالكعبة. والبنية، واليلية، 

جئأتعالى: قال كما الحرام، الجد دمنها: - ٣ 
أحرج[. ٢٥]١^^؛ محلمحو؟بم بخ أف ؤألهدى آلحنإو آلساأد عن ؤصدؤمحكم 

حينوهدا محبونا، أي' تعؤه؛ قتادة: عن حن ند يالتلبري 
ونساءمومنون رحال بها فكان مكة، يدخلوا أن وأصحابه جن محمد أراد 

بغيرمعرة منهم فتصيبكم علم، بغير يوطئوا أو يؤذوا أن اش فكره مؤمنات، 
ايقلت،: ال: ق، لقه4< ذر أبي وعن • لإثم ا أى: والمعرة م، عل

.الحرام''المجال.  ١١قال: أول؟ الأرض في وصع جد مأي اض؛ رسول 
٠اأربعونقال: بينهما؟ كم قلتح: الأقصى٠، ااالمأسجد قال: أي؟ ثم قلت: 
فكالهافمل، الملأة أدركت، ن، حيانم قال: أي؟ نم قلت،: ، سمة* 

.متفقمسجااا، 

نتض ئاد واد تعالى: قال كما واللي، الأمن، البالي ومنها: - ٤ 
قال[، ٣٥]١^١مم: .ه امحّنام متد أف نه وآ-يثتتي »اين_ا أكإت ٠^١ آجمز 

أويبرنذ.ا أمم ^لأ تعالى: وقال . اه؛ مكة.هو الت1ال. أن أجمعوا المعاني: 

٤(. )\اr اJج٠وع ش الروي ثرحهاوقو (. UA/Y)الملامة ت.: كير، ابن تفسررا( 

 )Y( المان حا.ع الطري تمر(YY.)؟،•؛/
(.٥٢)•لم وم(، ٣٤٢٥، ٣٣٦٦)المخاري رواه )٣( 
(.١١٩)م/ المعاني محمد بن منصور المظفر لأبي القرآن، ير نف)٤، 



والمدينةالمسجدالحرام واحلكم تاريخ من المنيفة والنبدة اللمليفة التحفة .ء؛را؟~7~7تم[ف 
^[ابم=د=^=ض===س=سض====

،أبثا معاني الحكاه كما الجمع، قول في مكة وهو ١[، ]البلد؛ 
حاكاْكما بالإجماع، مكة وهو ٣[، ]التين: .ه أمحب أللب ت وقوله 

،.نن؛؛؛١٢آمن أى: اًلأمين؛ ومعنى أما، معاني ال
هتيهأعيد آن أَيتج ءؤإذ1تا تعالى! قال كما البلدة، ومنها! — ٥ 

[،٩١]الممل: .ه 'آلثنامس يى آميك أن ؤيتت شء ًًفل، ؤلت حرنها آكمح، آؤدة 
خضهاؤإنما منى! وقيل! رين، المقجماهير فول ني مكة، I والبلدْ والمزاد 

الخرام.اض ت فيفا لكزن البلاد سائر دن 
مثذىأركن؛؛؛^1^ لإب ^^؛١ فوله؛ في كما القرى أم ومن؛ها: - ٦ 

هقوهم ة أم؛رء محزن دق' •ثدتأ ومذ آلرئ أم ة.نق أرى 
ننذرعتبتا مءاة إقق، أمتنا ؤر؛ثإف وقال؛ [، ٩٢]الأjعام: ر.ه بماقفلدن صلاغم 

وسميتمكة، وهي القرى، أم أهل أتم،• ماء؛ • تالثردنح، حؤثاه رس ألم-نئ لم 
ير.النفأهل ذكر كا تحتفا، من يبؤ الأزض لأن القرى؛ أم 

كما، لأرصل ا وجه على ني بمسطحي أول هو الحرام ومسجدها 
محشنوهدى •باهظ ئذؤه لثوي لاثاتن ومع هؤ أول ؤءة تعالى* وله فض 
مسجدأي الله رسول يا ت نلت ت ل محا ذر أبى حديث وفى [، ٩٦•' عمران نأل 

تقال أي؟ ثم I نلت الحرامءآ، ااالسسحد محال! أول؟ الأرضي في وصع 
أدركتوأينما سنة ررأربعون ت محال بينهما؟ كان كم ت قلت الأةص.ىأأ، لإالمسجد 

مكةمسجد أن على صريح دليل وهو "علته، متفق مسابمءاا، فصه الصلاة 
الخالةمن الثالث الفرّء في بيان مزيد وسيأتي للعبادة، وصع بتت أول هو 

افه.ثاء إن السايعة 

(،٢٢٥/٦الس١نى)ضر ٢١)
(.٢٥٣/٦المانى))٢(فر



حرمتهاوتعظيم مكة فضل فى 
و]ق[بم=

التالثالممحت 

حرمتهاوتعظيم مكة ضل فق 

مطالبمحنة وفيه 

مكة.فضل فى الأول: \دطلب 
والمدينة.مكة بين المفاصلة في الثاني: المطلب 
.شأنهاونعفليم والخرم مكة حرمة في الثالث: انمللب 
بمكة.العمل فضل في الراح• المْللب 
بالخرم.السيئات مضاعفة ش الخامس: المعللب 
بمكة.المجاورة فى السادس: المطلب 

الأولالممللب 
مكةفضل في 

حرمكلها ومكة بيته، وماكان اض حرم فانها مكة فخا في ثلث، لا 
يتعلقوما تحريمه، وسب م؛كة حرم حدود الفقهاء بنن وفد حولها، ما وكذلك 

اشرمول رأيت، قال: الحمراء بن عدى بن القه عبد عن الأحكام. من به 
وأحّت،النه، أرضن لخير إنك رروالنه يقول: يالحزورة، ، واقفراحلته على وهو 

حرجت،®ما منلث، أحرجت أني ولولا اف، إلى اينه أرضن 

الكبرىض اني والم(، ٤٢٦٧)والترمذي (، ١٨٧١٦،  ١٨٧١٥أسد)أحرجه :١( 
حنحدث الترمذي: وقال صحح، بمد ( ٣١)٨• وابن و)ا،مآ؛(، ( ٤٢٣٨)

وزاي،مهملة بحاء الحزورة السندي: قال، (. ٣٧٠٨)حبان ابن وصححه مححح، 
فتحمع الواو بتشديد بعضهم صطه وقد بمكة، موضع قسورة بوزن ت ارالنهادةا٠وقي 

ه.ا .و والوا والزاي الحاء 



واثمدينةالحرام المسحد واحتكام تاريخ من المنيفة والنبدة اللحليفة التحفة ٍ ؤؤ ُ
الأماكنمن غثو احتيارْ هذا زمن ت ٠االهدياا في الختم ابن العائمة قال 

وجعلهه، لبيه اختاره هو فإنه الحرام، البالي وهي ، وأشرفهاحيزها والبادي 
قحكل من والنعي المنيب، من إليه الإتيال عليهم وأوجب، لعباده، منامك، 
رؤؤسهم،كاشفي متذللين، متخئعين متواصحين إلا يدحلونه فاد عميق، 

ولادم، فيه يسفك لا ، آمثا حرما وجعله الدنيا، أهل لباس عن متجردين 
لمثلتهئلتمهل ولا حائه، يختالى ولا صيد، له ينمر ولا شجرة، به تعصي 

الذنويثج،من سلم، لما مكمنا فمده وجعل إلا، ليس غ للتعريفبل للتمليكؤ 
قالقال! هريرة أبي عن الصحيحين١١ ١١في كما للخهلايا، حاؤئا لالآوزار، ماحثا 

وليثهكيوم لي' تمنق، ونم ، يرين، قلم البسئ،، مدا آتى ®من }.•' اغ رسول 
حديث،من  ١١المن  ١١ُض، الجئة، دون النوالب، مى لفاصده يرض ولم ،  ١١أمه 

والعمرة،\ذخأ سن ارثابثوا ه: اش رسول قال قال:  ٥٠عود مبن اممه عبد 
والقصة،والدم، الءديد حثت، ١^،^ ينفي كما والديوك، الممز ننفثان تإثتن[ 
أفهريرة أبى عن الصحيحين١١ ١١وفى الجني،،، دوى ئوات، المبرورة للحجة وليس 
ليسالمبرور والعح سنهما، لنا كمارة العمرة إلى النمرة ١١قال! . اش رسول 

إليه،وأحنها بلائه، حيز الأمين البالد بكن لم فلو الجثةاا، إلا جراة له 
قصدها،عليهم قرص لعباده، مناسك عرصاتها جعل لما البادئ، س ومختازه 

موصعينفي العزيز كتابه في به وأقم الإسازم، فروض أكد من ذلك وجعل 
أمم>ؤلآ تعالى؛ وقال ٣[، ت لتين ]I ؤاه أ؛صح أنني تعالى! فقال منه، 
قادركل على يجب بقعه الأرض وجه على وليس ١؛!، ُوا4 ألكت تثنيا 

الأرضوجه على وليس غيرها، فيها الذي ؛البيت، والهلوافث، إليها حي ال
الأصول،الحجر غير فيه والأوزار الخطايا وتحعل واصتادمه، تقييله يخيع موصع 

ألفبماثة الحرام المسجد في الصلاة أن الني ص وثبت اليماني• والرش 
الزبير،بن الله عبد عن صحيح بإسناد وررالمسنداا النسانياأ ارصنن ففي صلاة، 

موا0فيما صلاة ألف من أمحل هدا نسحدي ش صلاة ة ت هال أنه النك، عن 
منجديفي صلاة مى أهصل الحرام المسحد في وصلاة الحزام، المنجد إلا 

ألممجدأل في صريح وهذا اأصا>ب>هأ( في حبان ابن ورواه ، صلأةآأ بمائة هدا 



حقصق=====^=اء]ت[ابم=
فرصا،إليه الرحال، شد كان ولذلك الإء؛لالآو،، على الأرض شاع أقفل الحرام 
عناني، والنوالترمذي ،١ المتد  ١١وفكا يجب، ولا تحب ب مما ولغيره 

راحلتهعلى واقف وهو افه رسولر سمع أنه الحمراء بن عدي بن اممه عبد 
افِ،ولى اف \ن°>نوا وأحب اف أرض لحير إيك ®واف مول؛ مكة مى بالحرورْ 

حنحدبث هذا الترمذي: قال حزجئ®، نا ثئ، أحرجث، أني ولولا 
صحح.

وجهءل5، فلص كلهم، الأرض لأهل لله كونها خصانصها ومن بل 
قبلهالأرض 

الحاجةقفاء عند وامتدبارها استقبالها يحرم أنه أيئا خواصها ومن 
الأرض.اه؛بئاع سائر دون 

الثانيالمطاو_، 

والمدينةمكة بين المفاصلة في 

إلىالعلماء وأكثر والحنابلة والشافعية الحنفية من العلماء جمهور ذهِح 
قفلهافي الأحاديث، من ورد لما الصحيح وهو ، المدينة من أقفل مكة أن 

غيرفي مكة قفلت، أحمد: الإمام قال، تفضيلها، وفي بمجدها الصلاة وفضل 
فيهاالصلاة يقعلع ولا نهار، أو ليل مءن ، ثاء ساعة أي فيها يملى ، ء حي 

يعني:والصيد؛ اآمن١، كان لحله ومن الرجل، يدي بين المرأة تمر شيء، 
خهغحمراء بن عدي بن الله عبد حدث فضلها في ورد ومما ،،  ١٠٠تحر؛

لخيرإنك راواف فقال،: الحزورة على واقثا ه اف رسول، رأيت ئال،: المتقدم 

الرالت.ًل. (. ٤٩- )\ا^أ انماد خير سى في انماد زاد )١( 
ومغص(، ٤٣٩-  ٤٣٦)U/وانمجموع والمهذبح عابدين ابن حاب )٢( 

المركي،ط. (، ٢٩)آ/ءآ_ والفروع )مأهه(، والمغص )ا/آا/؛(، المساح 
)صه؛أ(.الماجد أحكام في الساجد وإعلام 

اولْلاب،لأبمر)صهها(.الأحكام )٣( 



والمدينةالمسجدالحرام وآذكام تاريخ من المنيمة واثنبدة الاطيفة التسة أمح'آمآمابما 
=========================ث  =

،،١١حرجتااما منالث، أحرجتؤ أني ولولا اف، إلى اف أرض وأحب اف أرض 
بلد،من أطتنكر ررما لمكة! ه النبي قال قال! ؤ(' عباس بن اغ عبد وعن 

فهذان،، غمزكءأ سكث ما منك أحرجونى نومى أل ولولا إلي، وأحجبثؤ 
أبيوعن المدينة، ومنها الثاللال ائر على مكة تفضيل على يدلان الحديثان 

صلاةألف من حير هذا مجدي فى ررصلأة قال! . المبي أن .٥، هريرة 
زيادة!خؤثا الزبير بن ال؛ه عبد حدسثح وفي ، الحرام® المجد إلا سواه فيما 

وهذاهذارال؛،، جدى م فى صلاة مائة من أفضل الحرام المجد فى *وصلاة 
الثرين،*النبوي المسجد على بمكة الحرام المسجل* تفضل على دليل 

الإمامعن رواية وهو المدينة، تفضيل إلى وقإ، مالك، الإمام وذهب، 
*إنمرفوعا! هريرة أبى حديث منها المدينة فضل فى بأدلة واستدلوا ، أحمد 

علىيدل فانه ، ٢٦١القرى®تأكل التي القربة وأنها المدينة إلى لمأرز الإيمان 
المدينةإلينا ب، حب*اللهم ه! قوله ومنها غيرها، على المدينة قفل زيادة 

الراشدينوحلفائه ه لنبيه اختارها تعالى الله ولأن • أثيرا أو لمكة كحبنا 
^٨،*٤٣١أفضل إلا لهم يختار ولا الصحابة، وفقادء 

حيرهذا مجاوي فى *صلاة ه! قوله ثرح فى حجر ابن الحاففل قال 

.فرناالمابقة المألة في تخريجه تقدم )١( 
وصححهالوجه* هذا من غريب حن حديث هدا وقال! ( ٣٩٢٦)الترمل*ي أحرجه )٢( 

الأuبى.وصححه (، ٣٧٠٩)حان ابن 
(.١٣٩٤ومسالم)ايارى(، فح - )م٣٦ الخارمح،أخرجه )٣( 
رجالرجاله )إ/ت(ت الزواند مجمع في الهيثمي وقال )؛/٠(، أحمد أحرجه )٤( 

(.١٩١)١^الإرواء في الألاذي وصححه الصحح، 
انرش.ْل*(، ٢٩)آ/تآ.الفروع )٥( 
(.١٤٧لم)وم(، ١٨٧٦)البخاري )٦( 
خها.حديث، من ( ١٣٧٦)لم وماياري(، فح -  ٢٦٢الخارمح،)U/ أرجه )٧( 
الوفا،ووفاء (، ٤٨٢)ا/المحتاج ومني (، ١٩٧الموٍلآ)U/شرح للماجي الخض، )٨( 

ملم،على النووتم، لشرح )أ/َادأ،، يابدين ابن وحاشية )ا/حآ(، مهودي لل
(*٤٧، ٤٦/١)الالث٠الوهداية 



قققصق=========ءك؛=
علىالحدث بهذا ل وامتد الحرامأا المجد إلا مراه فيما صلاة ألف من 

مماغيرها على فيها العبادة بمقل نشرف الأمكنة لأن المدينة على مكة تفضيل 
ابنمحال ربه مالك! عن وحكى الجمهور قول وهو مرحوحة، فيه العبادة تكون 
وأكثرمالك عن المشهور لكن أصحابه؛ من حبيب، وابن ومطرق وهب 

منروصة ومنبري قبري بين ُما • بقوله واستدلوا المدينة تفضيا أصحابه 
فيها(،وما الدنيا من حير الجنة فى سوط ارموصع قوله: مع الجنة*، رياض 

النمسيقاوم ولا فيه ورد ما غير ش بالخبر اٌتدلأل هذا الر• عبد ابن نال، 
بنعدي بن الله عبد عن سلمة أبى حدين، ساق نم مكة. فخل في الوارد 

لخيرإنلث، أرواق فقال: الخزورة على واقئا ه الله رمول رأيت، قال: الحمراء 
وهو، حرجت،١١ما منالثؤ أحرجت، أني ولولا الله إلى الله أرض وأحب، الله أرض 

وابنحزيمة وابن الترمذي وصححه السنن أصحاب، أحرجه صحيح حديث، 
ينبغيفلا الخلاف، محل في نص ^ا البر: عبد ابن فال، • وغيرهم حبان 

منالممنفين من كثير القول ^ا عن رجع وند أعلم. وافه عنه العدول 
،.١١٥١الالكية.

حنيفةلأبي وفامحا المدينة، من أفضل ومكة في مفلح ابن قال 
أبيرواية ْن وأحده وغيرهم، وأصحابه يعلى أبو القاصي نصره والشافعي•، 

نالوند به، لنا كيف بمكة الجوار عن مثل وقد أحمد عن طالب 
إليء.البقاع لأحب وإك اف، إر القاع لأحب ءانك هأ: الني 

فىأحمد قال وغيره• حامد ابن اختاره لمالك، وفائا المدينة، وعنه! 
بالمل،ينةفقال؛ بالمدينة؟ أم إليك أحب بمكة المقام عن وسئل داود أبي رواية 
أفضل؛أنها وظاهره القاصي! قال الملمين. مهاحر لأنها عليه؛ قوي لمن 
فيها.المقام قدم لأنه 

أنهالحمراء بن عدي بن الله عبد عن سلمة أبي عن الزهري عن ت لنا 
لخيرإنك رروالنه مكة: سوق في بالحزورة ، واقفوهو يقول ه النبي سمع 

المشة(.ْل.  ٦٤. )م٣٦ \إوزي فح 



وا__4الخرام ارمسأ>د وآحكام تاريخ من المنيفة والنبدة اسليفة التحضت ٢ ^~^Y" ءم 
حرجت"،ما مناك، أخرحت، أني ولولا اف، إلى اف أرض وأحس، اف، أرض 
كماوهو صحيح، محن وقال! والترمذي، ماجه، وابن ائي والنأحمد رواه 
منالدين صماء الحافغل فرواه ، إلي" افّ أرض أحب *لص ت قوله وأما قال• 

عائشةعن عروة عن الزهري عن سمعان وابن يونس حييني ت ة عتبحديث 

أحسبهماولا الساوزي، الحمراء ابن حديث من أصحابنا من يكر أبو ورواه 
إلي،وأحبك يلد من أطسالث، ءما ت عباس ابن حديث من ، وللترمدي يصحان، 

غرمإ.صحيح حن وقال! غيرك،؛، سكنتؤ ما منلن، أحرجوثي قومي أن ولولا 
أكثر،فيه الصلاة بمضاعفة وغيرهم عقيل واس البنا وابن القاصي واحج 

مبق.ولما أفضل، فيها العمل أن أحبر لأنه نصر؛ وهو القاصي؛ قال 
ا،يعرفر لا ردت مكة،؛! من خير مرفوعا: رافع عن ت همالوا

فيهاكان الذي الوقت على أو حرب، دار مكة كون ونت على القاصي وحمله 
إليالناع أحب، من أحرجوني إنهم ارالئهلم ؛،/؛-،: لا وكدا منه، يوحد والشيع 

عنولماللئ، م،كة. بعد معناه القاصي! وقال إلياائج،ا، البقاع أحب، فأسكني 
بهامري بكون أن إلي أحب بقعة الأرض على راما ؛ مرفوعامعيد بن يحيى 
فيشهادة ارزقني اللهم قال: عمر أن وللبخاري، وله ، مرات ثلاث منهاءآ، 

رسولكبلد في موتي واجعل سللئ،، 
البقاعأقفل في الموت، فأحبا مكة، من هاجرا لأنهما والجواب،؛ 

الارائ4لم قال: مكة يحل إذا اغ. رسول كان عمر: ابن عن ولهذا بعدها، 
،.٤١منها((تخرمحا حش بها تايانا تجعل 

علىمجمع وهر داود، بن الرحنن عبد بن محمد وفيه الكبر، في الط;ِاني رواه  ٢١)
عنالمروي والحديث البر؛ عبد ابن قال (، ٢٩٩)'*آ/الزواتد مجمع في كما ضعفه، 

منأمحل •المدينة قال: أنه جأ الني عن حدج بن رافع عن الرحمن صد بنت عمرة 
الالالث،اهداية من اه. أعالم.والاثة . موصؤع إنه ت ونيل به، يحتج لا ضعيف مكة،، 

ءة)؛/لأ؛<.جما لابن 
.SUy. (IIY/T)الوطأ ني صالك دوام )٢( 
(.١٨٩٠)صحيحه في البخاري رواه )٣( 
(.)٨٧م١٤عسندْ فى أحمد أحرجه )٤( 



حرمتهاوتعظيم مكة فضل في 
ًءا]قاامح؛=

مكة،على فقلتها لا فضلها على ندل، صحيحة باحبار واحتجوا 
وأجابالزب، حير وتربته البشر حير وهو ، إل منها حلم، . وبأنه 

الأربعةالخلفاء أحد لأن التربة؛ قفل على يدل، لا الخفة قفل بأن القاضى: 
المي.ت غيره نال وكذا أقفل، تربنه أن على يدل ولم غيره، من أذضز( 
منأفضل الكعبة ®الفنون®؛ فى قال، أفضل، التربة أن يلزم ولا الخلن(، أفضل 
لأنوالجنة؛ وحملته العرش ولا واف، فلا ه فيها وهو قاما الحجرة، مجرد 

أنتعالى اف رحمهم الأصحاب، كلام فدل لرحح. به وزن لو جدا بالحجرة 
غيرالكعبة على التربة فضل أحدا أعلم لم ؛ شيخناوقال الخلاف،، على التربة 

أحد.وافقه ولا أحد، بقه يولم عياض، القاصي 

بأفضلميةوحزموا فقْل. المجاورة في الخلاف، وغيره ®الإرشاد® ومي 
بمكانالمجاورة ؛ وقاليأظهر، وهو وغيره، شيخنا واختاره وغيرها، الصلاة 

كان.حيث، أفضل وتقواه إيمانه فيه يكثر 

المجاورةوأن أفضل، م،ةة أن وغيره ، ®المغني®ل في به جزم ما ومعنى 
بمكةالمقام من إلي أحس، بالمدينة المقام أحمد؛ قول وذكر أفضل، بالمدينة 

علىأحد يصبر *لا النبي.؛ وقال الملمين، مهاجر لأنها عليه؛ نوتم، لمن 
منلم مرواْ الخبر وهدا القيامة®، يوم شفيعا له كنت، إلا وشا-تها لأوائها 
حديثومن سمد، أبى حدبت، ومن هريرة، أبى حدث ومن عمر، ابن حدث 

إلاعنها رغبة أحد يدعها ®ولا سعل؛ حديث، ومي، ، شهيدا® ®أو وفيهن؛ سحي 
افأذابه إلا رء باكJينة أهل أحد يريد ولا منه، حير هو مجن فيها اف أبدل، 

لو؛ مول،محيرين ابن عن (، ٢٦٨الأصول،)ا/نوادر في الترمذمخ، الحكيم أورده )١( 
بكرأبا ولا س نسه حلق ما ه افه أن تثن مولا ثالث غير بارا صادقا حلفت حلفته 

العلبة.تللثح إلى ردهم ثم واحدة طنة من إلا ها عمر ولا 
وأندافق، ماء من حلقوا أنهم يقينا نعلم ونحن معصوم، عن يصح لا الأثر وهدا 
.آدم! هو ترام، من حلق الذي 

التركي.ط. )0/أآ؛(، )٢( 
(.١٣٧٨، ١٣٧٧، ١٣٧٤، ١٣٦٣)محيحه في منم رواء )٣( 



^^جاوالخرامواس،سة; ٦ ة، 
===ثضشم=شمئصض=ضس=م■ ؛وئئإاأق؛ ة= 

:مرفوعاعمر ابن وعن ،، الماءال في المالح ذوب أو الرصاص ذوب النار في 
أحمدرواْ بها'، مات لن فإني فاليفعل، يالدينة يموت أن اسطاع ررمن 

هربرةأبي وعن ء-رببلآا، صحيح حن ونال: والترمذي ماجه، وابن 
افلمنة لماليه محدئا 1وى أو فيها أحدث فن حرم، المدينة ٠٠؛ مرفوعا

رواه، صرف٠١ولا عدل القيامة يوم منه يقبل لا أجمعين، والناس والملأتكة 

الثالثالممللب 

شأنهاوتعظيم والحرم ماكة حرمة فى 

افحرمها مكة ®إن الّبي. لفول ،، تعغلثم الخلق على بجب 
دمابها يمك أن الأحر واليوم ياف يؤمن لامرئ يحل فلا الناس، يحرمها ولم 
افإن له؛ فقولوا افه. رسول لقال ترخص أحد فان ، شجرة بها يمضي ولا 
حرمتهاعادت وفد نهار، من ساعة لي أذن وإنما لكم، يأذن ولم لرسوله. أذن 

الغابأُا،.الشامحد وليطغ بالأمس، كحرمتها اليوم 
د=قلونت -رمها اةيى آثلدة ثنيه ر»ك- أعثد أن امنيث " ٠^٤٥نعالي• نال 

افهعظم التي، مكة يعني• [؛ ٩١آلثدإاو< من أكن ق ؤاممت شء 
ولاأحو، فيها يظلم ولا دم، فيها بفك، لا آمنا، حرما جعلها أي؛ حرمتها؛ 

وشرعا،فدرا حراما صاريت، إنما شجر، فيها يعضد ولا صيد، فيها يماد 
هافه رسول قال قال: عباس ابن عن الصحيحين في بت كما لها، بتحريمه 

(.١٣٦٣)لم مأحرجه 
(.٣١١٢)uجه وابن (، ٣٩١٧)والترمذي (، ٠٤٣٧)أحمد رواه 
(.١٣٧١)صحيحه في ملم رواْ 

قحابرى)أ/ا؛(ءاظر:)د( ط. (، ٢٩)آ/هآ-الفروع 
يقطع.لا ت أي يعضد؛ لا 

شرحأبي حديث من ( ٩٨٨؟AU/y i)ومحسلم (، ٤١ة/اuري )م الخاري أحرجه 
العدوى.



ممققصءق======^:أصد
حرامفهو والأرض، السموائت، خلق يوم اف حرمه البلد هذا ارإن مكة! فتح يوم 

لقطتهيلتقط ولا صميم، ينفر ولا شوكه، يعضد لا القيامة، يوم إلى اف بحرمة 
لكلممزيد اض شاء إن ومحيأتي الحديث، ، حلاهاء يختلى ولا عرفها، لمن إلا 

الثاني•القمل من الثاني المبحث في حرمتها تعظم عر 

الرابعالمحللب 

ببمنكةالعمل فضل في 

وفدالمكان، بحكم البقاع من غيره على فضلة والحرم مكة في للعمل 
فيكالصلوايت، مضاعفة فيه والأعمال والأثار، الأحاديث، بعض ذك في ورد 

فيالحنبالي البهوني الخلوني محمد الشيخ نال وغيرهم، الحنابلة ميما 
نةالحونتفاعم، المضاعفة، في كحلاته الحرم نان، وحا.' آكها(ر اامن

عدئِويع قأسم يثاء يش بمنعم >ؤوأس فاصلين، وزمان مكان كل في والميتة 
اه.اا"آ[..هلاوقرة:

فيهاشلثح فلا الحرم فضيلة أما ت ٠االفروعاافي مفلح ابن العائمة وفال 
حدثنامردويه بن موسى بن أحمد بكر أبي ؤلريق من "المختارة" في روتما 

بنأحمد وحدئنا رح( سليمان بن أحمد جعفر أبو حدئنا أبان، بن إبراهيم 
بنسهل حدثنا ت قالا الجهم، ن الحز حيننا حمزة، ن الحين ن محمد 

ميسرة،بن إبراهيم عن لم، من محمد عن سليم ن بحيى حدثنا عثمان، 
مشاةمكة من احرحوا بتى يا ت لبنيه عيامر ان قال قال؛ حبير، ن سعيد عن 

للحاجُإن يقول؛ الله رسول ست فإني مثاة، مكة إلى ترجعوا حتى 
منحنة سبعون وللماشي نة، حسبعين راحلته نخهلوها حطوة بكل الراكب، 

منهاالحنة  ٠٠قال! الحرم؟ نات ح ما الله رسول يا قيل؛ الحرم®، نالت، ح
بنمحمد حدثنا الهلبراني؛ ؤلريق من  ١١المختارة  ٠١في روى ثم ،  ١١حنة ألفج بماتة 

عاليبن أحمد بن محمد الشيخ نمنيف )حس'*أّاا( المناّلد أحكام في الناسك بغية )١( 
;الخلوتي•اس المر الهوز 



٠اسرامواكدسة^^wجاره ٦——٢ ؤئ 
^^^====كشمش======٩ ا خن ر ٣ = 

عنيم، بن يحص حدنا سلال نياد بن إبراهيم حدثنا الدميك أبي بن هشام 
ابنعن جبير بن سمد عن أب بن إسماعيل عن الطائفي، لم مبن محمد 
سمعتفإني مشاة، حاجين مكة من احرجوا بني يا ت لبنيه فال، أنه عباص 
سعونراحلته تخطوها خطوة بكل الراكب ُلل*حلج ' بقول . اف رسول، 
تراالمختارة((في قال ثم حسنةاا، بيمائة يخطوها حطوة بكل دللماشي حنة، 
لهوروها ٌمن، ابن ومه وقد الأئمة، بعض فه تكلم الطائفي لم مبن محمد 

لومهالجرح، يثين للم به، يحتج لا حاتم• أبو مال سليم، بن دبمممح، لم م
طريقاننهدان كلامه. انتهى لم ومبخاري الله وروى معين ابن 

.اهصحيحان 

منوغيرها والصلاة ت تيمية ابن الإسلام لشيخ الأحتياراتأأ ١١في قال 
حيثأفضل وتقواه إيمانه فيه يكثر بمكان والمجاورة أفضل، بمكة القرب 

وابنالقاصي وذكره ا فاصل وزمان بمكان والحسنة السيئة وتضاعف كان، 
اهالجوزى.

أوبمكان يته والنة الحونفاعف، *الفرؤع*; في مملح ابن قال 
ابنرواية وذكر الجوزي، وابن وشيخنا وغير، القاصي ذكر، فاصل، زمان 

إلالا، ت نال واحدة؟ من أكثر السيئة ب، نكتهل أحمدت سئل منصور؛ 
اللهأذاقه البيت، عند يقتل أن وهم بعدن رجلا أن ولو البلد، لتعغليم بمكة، 

يذكرولم اعفج، نفمنان الحأن الأجري وذكر الأليم. العذابح من 
الئات.ا،رصّ

،ألفمائة تعدل الحرام المجد في صلاة أن على الفمهاء اتفق وند 
Iنوله منها I أحايين، مجن فيه ورد لما ، ٤ اجد الممجن سواه فيما صلاة 

التركي.ط. (، ٤٥٨)أ/بهأ، الفروع )١( 
ءثٍمض.ابن ة مرّْل. )ءسآاحل(، الاختيارانح )٢( 
التركي.. طّ(، )ا■/٠٣الفروع )٣( 
نجيملأبن والأئساْ، <، ٨٢. )ئ/٤٧ الغرام وشفا، (، ١١٠)اص المإعلام )٤( 

)ْسا،ا-م(ا



حرمتهاوسليم متة فضل في 
؛ءزقااٌ'~

،الحرام* المجد إلا مواه فا صلاة ألف من حير مذا مجدي ني *صلاة 
الصلاةعليه وقوله • الرسول مجد على تفضل فيه الصلاة أن والمعنى؛ 
ألفبمائة الماحي من سواه مما أفضل الحرام الجد ني ®صلاة واللام؛ 

نيوصلاة سواه، لمما صلاه ألف من أفضل المدينة مجد في وصلاه صلاه، 
أحرجهًلأةاا، انة يخمالماحي من سواه مما أفضل القدس بيت مجد 

عنمحنها شواهد؛ وله ، الدرداء أبي حديث من *صحيحه' في حزيمن ابن 
مجلاهألف من أفضل هذا مجدي في *صلاه بلففل؛ مرفوعا الزبير بن الله عد 
أفضلالحرام الجد في وصلاة الحرام، الجد إلا الماحي ص محوا. فيما 
حزيمةابن صححه صحيح ند بوغيره أحمد أحرجه هدا*، في صلاة ائة مس 

فىراومجلأة بلففل؛ مرفوعا افه عبد بن جابر عن آخر طريق وله • حبان وابن 
أحمدأحرجه ' إلح سءواه--اا فيما صلاة ألف، مائة من أفضل الحرام الجد 

صحح؛؛،.ند بماجه وابن 

سالحلي( لم وملب(، الط. -  v٦٣/)القح الخاري أخرجه )١( 
مّيرة•ابي حديث 

بعضهموش ثقات ورحاله الهيثمي: فال بنحوْ، الكبير" في والطبراني المزار ورواْ )٢، 
حن.إساد0 ت وقال البرار ورواه المندريت وقال حس. حديث وهو كلام 

صحيح،بند والجزار والطبراني والطحاوي والطيالسي (، ١٦٢١٦)أحمد رواه )٣، 
فيخزيمة وابن (، ١٦٢)•حمان ابن وصححه (، ٢٤٦/٥)الكرى المنن في والميهقي 

الهيثميوتال صحيح. ؤإسنادْ الزار ورواْ الترغيبءات في المنالمري تال صحيحيهما٠ 
احتالمهالر• عيد ان قال الصحيح.اهف. رجال والزار أحمد ورجال * الّجمعُ في 

وصححبالرأي• مال، لا ومثله وأنت، أحففل رفعه ومن ووقفه رفعه ني الزبير ابن عر 
إعلامفي الردكثي نال، • المجمؤع" في المووى وحمه الهل-ى، في القيم ابن نادْ إس

ابنأن جرم لا المحيح، شرمحد على ؤإضادْ )صءاا(ت المساجو باعام الساجد 
وهووتال؛ ٠ التمهيد في يكره التنانع، عند الحجة إنه ودالت صححه، البر عبد 

المعلم.حييب في توله على يعرج لا لمعسب إلا لأحد فيه مطعن لا ئأتا حدث 
ولمصحيح إسناده ت البيهقي سنن مختصر في الدهبي الدين شمس الحافظ وقال 

اه.السنن.أرباب يخرجه 
المهيدفي الر عبد ان قال ( ١٤٠٦ماجه)وان (، ١٥٣٤٤)المد في أحمد رواه )٤( 

الخيري•قال اه. ءطاء.على غيه اختلف أنه إلا صحيح، ؤإصناده (؛ ٣٦- ١٠/٦)



والمدينةلحرام ١ المسجد واحكام تاريخ ض المنيفة والنيدة اللْليمة لتحفة ١

فيمطلئا الصلاة تفعثش على به وامحتدل حجرت ابن الحافظ نال 
بالفرانضمختص ذلك أن وغيرْ الطحاوي عن النقل تقدم وفد المجدين 

اليقال! أن ويمكن المكتودةاا، إلا بيته في المرء صلاة ررأفضل ! لقوله
مكةأو المدينة بيت قي النافلة صالة فتكون عمومه على الحدث إبقاء من ماع 

فيكانت ؤإن المجدين في وكدا بغيرهمّا، الييت في صلاتها على تضاعف 
.اه.مطلماأفضل البيوت 

فيهالنافلة المحالة جواز اجد المساتر دون الفضل من به احتمى ومما 
بني*يا والسائم؛ الصلاة عليه لقوله الكراهة أوثان حتى وفت كل في 

عنديصلي أحدا متعتم ما أعرفن فلا شيء الأمر من إليكم كان إن مناف عبد 
حديثوعن • الحدث ، نهارا؛ أو ليل من ثاء اعة ،أي البيتؤ هذا 

فيصلاة مائة من أفضل الحرام المجد فى رصلاة I مرفوعا ها عائشة 

المضاعفةفي الحرام كالمجد مكة حرم أن الفقهاء أقوال من والصحيح 
فيالحرام المجد أن على بناء ، المعتمد الشافعية مذهب وهو المذكورة، 

أرىالكماو تعالىI بقوله ويتأيد الحرم، جميع به المراد الخبر 
تعالى!وقوله [، ٢٠]الحج! فيه 'آلعنكف  ٠٢٣لأنايى ■؛_، 

)ا/المالك هداية فى جماعة ابن وتال صحيحين. بإمحادين ماجه وابن أحمد واه ر ~
ونال(. U'0)\/المستطاب النمر فى الألباني وصححه صحيح، إنائه (؛ ٤٦

البر؛عبئ ابن قال عنه ذلك ني عتناء رواية من لكنه ثقات إناده ورجال الحانفل! 
بالحديثه،العلم أهل يحمله ذللئه وعلى عنهما ذلك في عطاء عند يكون أن جائز 

اىالزمح-وابن جابر م، بارواية معروف الرواية داّع إمام عطاء أن ويوبدْ 
مطعمبن جبير عن وغيرهم واكارنءلني الأربعة المن وأصحاب أحمد أحرجه )١( 

والحاكم،والترمذي حبان ابن وصححه ملم. ثرط على صحيح سند وهدا مرفوعا، 
د١لألابي■

غيكما صعيف، وهو العزيز عبد بن سويد إنائه زفي، الأومط غي الطبراني روا. )٢، 

)ت/اْأ(.المحاج ومغي )ا/إا،\(، الطالبين روصة )٣( 



نحقثئيثق======^^^=^ءةو[|بم=
 sx^ ١[،]الإساء؛ الآقت-اه السود إثر ألكناي آلسابمو نمى ثلأ يمودْء أمئ

هانئ.أم ت من ذلك وكان 
المجدفي الصلاة فضل في ونفميل بيان مربد اش ثاء إن ومحياني 

.،١^١^١

الغامسالمطلب 

بالحرمالسيئات مضاعفة فى 

تضاعفكما بمكة تفاعض السيئات أن إلى العلماء من جماعة ذهب 
والحنفية،ومجاهد عباس وابن عود مابن ذلك نال وممن نان، الح

مكةبغير مقامه عن عاص ابن وسئل اللي، لتعظيم وغرهم حنل بن وأحمد 
فحمل٢، الحنان؟؛ تضاعف كما السيئات فيه نفاض وليلي لى ما فقاوت 

ابنالإسلام لشيخ الاختيارات في قال بالحرم. السيئات مضاعفن على منه ذلك 
وابنالقاصي( وذكرْ فاضل، وزمان بمكان نة والحالسيئة وتضاعف ت تيمية 

اهالجوزى.

نجيموابنر الميوؤلير به صرح بالحرم، الحسناُتؤ كمضاعفة وتضعيفها 
وغيرهمالحممي 

وأحيوايثة، الحكم في، البقاع من كغيره أنه الثاني; والقول 
]الأز_عام:يثثهاه إب بمرمحآ ناد يألثيكَ ،٦٠ تعالى؛ كقوله بالعمومات، 

كاملة،حسنة صدم اف كبها سمالها فلم سيئة ارمن ه: البي وقال [. ١٦.

المسألةالخامس، المهللب، الثاني، المبحث، الثاني، البابج الثاني، الممل في )١( 
السابعة.

■)هسحآا( المساحد ياحكام الساجد اعادم )٢( 
٠عيبن ابن مؤسسة ط• (، ١٨٢)صالاختيارات )٣( 
لأبنواكلائر، والأيام لام، الدار ط. (، )_i-TUاالسوءلي واJفلاتر، الأثباْ )٤( 

الفكر.ثل. نج؛م)صدآأ(، 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا وأحلكم تاريخ من لمنيفة ا لنبدة وا سليفة ا لتحفة ا ه
^^لأقإابمت==========ذ==^==د==^= 

التقيالقول هدا واحتار • واحد٠اا ستة له اف كتسها فعمالها بها هم هو فإن 
كغيرهاربمكة السبة أن العلماء مذاهب من والمححح فقال; القاسي 

مضاعفةالمراد أن وهو المسألة، هذه في النزاع المتآحرين بعض وحرر 
لكنسيئة، جزاؤها السبة فإن العدد، في كمبمها لا بالكيفية، بغالظها مقدارها 

منهاوأعغلم أكبر اؤله، بعلى لبلاد؛ اف حرم في بة قالتتفاوت، جان ال
ملكهبساط على الملك عمى من ليس ولهذا البلاد، أطراف من طرف في 

القيمابن العلامة القول هازا احتار وممن عنه. بعيد موضع في عصاه كمن 
-هدا ومن القيم• ابن العلامة قال ، بازبن العزير همد العلامة وشيخنا 

السيئةفإن كميايها، لا فيه، السيئات مقادير تفاعمق - الثبت، خصائص أي: 
منلها،جزاؤها وصغيرة منالها، وجزاؤها كبيرة، سيئة لكن سيئة، جزاؤها 

أطرافمن طرف في منها وأعظم آكل بساطه وعلى وبالدم افه خرم في يثة فال
فيعماه كمن مالكه اط بعلى المالك، عصى من لهى ولهذا الأرض، 
وافالسيئات، تفعيف فى الزام فمل فهذا وبساطه، داره من العب• الموضع 

اهص.أعلم.

فييه يؤاخذ ولا يفعلها، لم ؤإن بالجان، الهم على فيه العبد ويعاقب، 
محم.ههدب ثذ ثذثٌ فز عإلختثاد مه ثبي جوع ت تعالى نال ،، غيرْأ 

لمابكذا، أردت ^١٧ ولا بالهاء، الإرادة فعل عدي ولهذا [، ٢٥]ايحح; 
بلدمن ما ت عود مابن ونال . بكذاهممن، ت يقال فإنه يهم، محنى ضمنه 
بنأحمد وقال الأية، هدم وتلا مكة إلا الفعل قبل بالهم فيه العيد يؤاخذ 
قرأثم الألم العذاب، من اف أذاقه الحرم في يقتل أن فل رجلا أن لو حنل: 
تعغليماذللن، كل فعلها، وعدم بالهثة الهم قاعدة من تثنى م وهذا الأية• 

عاص.ابن حدين، من وملم )اا/مآم(، الباري ض الخاوي أخرجه )١( 
(.٨٣، ٨٢، nA)\/الغرام شفا، )٢( 
(.٠١)ا/انماد خير هدي انمادش زاد )٣( 
اللام.ًل. )ْسأمتما(، لدبوْلي والفار، الأشاء )؛( 



حرمتهاوسئيم  iSutفصل فى 
٣٣

إلىالوصول قبل أهلكهم الفيل بأصحاب . اض فعل وكذلك لحرمه، 
سه

لمؤإن بالسيئات الهتر على فيه يعاقب أنه خواصه ومن القيم: ابن قال 
أيم.ه،علف ثذ ؛ذئئ ثلز ^^١^٢ يبه ثمة تعالى؛ نال يفعلها، 

لماإلا بكذا أردت ت يقال ولا بالباء، هاهنا الإرادة فعل عدى كيف فتامل 
فيهيظالم بأن هم من فتوعي بكذا، هممت ت يقال فانه ءاهمء فعل معنى صمى 

الأليم.اه^/العياب ثديقه 1ن 
فيأي؛ بمءَه؛ محب ثحمة ٌ فوله ت الغوي نال 
فولهفكب اياء الغللمم، إلى الميل وهو ئلزه الحرام، المسجد 

فيهيرد من ومعناْ •٢[، اآيذضوئ.' ه ألدهن ؤم؛وت كقوله؛ زانية ؤإإلحتاد؟ا< 
الأعشى:قال بظلم، إلحادا 

أرماحناعيالنا برزق تنا صن

لأيةا معنى وقال؛ زائدة الباء تكون أن المبرد وأنكر عيالنا. رزق أي؛ 
•بغللم يلحد بأن فيه إرادته تكن من 

وعبادةالشرك هو وقتادة؛ مجاس فقال الإلحاد، ^ا فى واختلفوا 

نتمحتى فعل أو قول من عنه منهيا كان حيء كل هو قوم؛ يقال الله• غير 
منشيء ارتكاب أو محرم، غير الحرم دخول هو ععناء؛ وقال الخادم. 

أنهو عباس؛ ابن وقال شجر. قطع أو صيد، قتل من الحرم، محفلورات 
قولمعنى وهزا ، المن فيه تغللم أو يفتللث،، لا من فيه تقتل 

تضاعفكما بمكة السينات نضاعف قال؛ أنه مجاهل وعن الضحاك. 
بناف عطو وقال بمكة. الشام احتكار هو ثان؛ أبي ين حميتا وقال الحسنات. 

قال؛ألم.ه _؛»-، ثن ثذهع ثلز يإلخثاد مه ثمة ^^٠ قوله؛ فمحب عود م
بقتلخإ رحلا أن ولو يعملها، لم ما عليه، نكتِت، لم بخطيثة هم رحلا أن لو 

(.١٢٩)ءسخأا، احي المبأحكام رعلأم )١( 
(.٥١)ا/انماد زاد )٢( 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا واحتكام تاريخ من اسيفة ثسدة وا للطيفه ١ لتحفة ا هي ^-إ-م-م  ٠٠

ومحالأليم. عذاب من اش أذاقه آخر ببلد أو أبين، بعدن وهو بمكة رجل 
طاطاننله كان أنه عمر بن اض عبد عن وروى يتوب. أن إلا الدى: 
فيعاتبهم أهله يعاتب أن أراد فإذا الحرم، في والاحر الحل في أحدهما 
الرحل:يقول أن فيه الإلحاد من أن نحدث كا فقال: ذلك عن ئل فالأحر، 

.٢١١٥١واش.وبلى واض، كلأ 

الميالأقوال وأولى نال: الطبري رواها ذكرها، التي الآىر وهذْ 
وابنعود مابن، عن ذكرناه الذي القول بالصواب: ذلك تاويل في ذكرناها 

عماض أن وذللثج ش، معمية كل المرصع: هن.ا في بالفللم معني أنه من عباس 
فيظلم دون ٣ به ثخمص ولم بمزه، يإلخاد مه نة ت بقوله 

يؤ.احذ*ل قل؛ فإن المزّيت ابن وقال على فهو عقل، ولا خر 
وجهين:ص فالجواب يفعله؟ ولم بمكة، الفللم أراد إن الإنسان 

ابنمذهب ُل،ا عوقب، خاصة، الحرم في ؛دللئ، هثرإذا أنه أحدهما: 
ولويعملها، لم ما عليه تكتب، لم بخهليئة، هم رحلا أن لو قال: فإنه عود، م

منالدنيا في اض أذاقه ابين، بعدن وهو البيت، عند مؤُن بقتل هم رجلا أن 
بأرضيوهو بمكة بالخطيثة ليهم الرجل إن الضحاك: وقال ١ ألتم عداب 
كم-ابمكة، يئامت، التضاعف، مجاهد: وقال . يعملهاولم عليه فتكتب، أخرى، 

واحدة؟من أكثر يئة التكتب، هل أحمد: الإمام ومثل الحناينؤ. تضاءفج 
بهاالمجاورة فضيلة يرى هاJا على وأحمد البلد. لتعفليم بمكة إلا لا، فقال: 

^شم عمر ابن وكان اض، عد بن جابر جاور وند 
سليمانأبو قال يعمل، من بمأه: ؤغ معنى: أن الثاني: والوجه 

،. ١١٥١ عنه حفظا س سائر قول هدا 
يقولأن فيه الإلحاد أن نتحدث كنا عمر: ابن وقال القرطبي: قال 

لمة.ط. )ء/دص، الغوي تمر )١( 
(.١٤٢)تم\/ا/"اا_ الطري تمر )٢( 
اس.الكاب ط. (، ٢٣٢)f/اشر علم في \و~و زاد )٣( 



حرمتهاوسليم ت' فضل في 
ًء]ق[ه=

أحدهماطاطان، نله كان ولدللث، واغ! وكلأ واف! وبلى واض! لا الأسان! 
ؤإذاالحرم، فسطاط لحل الصلاة أراد إذا فكان الحرم، في والآ-؛م الحل في 

وبالىواش كلأ قولهم عن للحرم صيانة الحل، فسطاط لحل شأنه بعض أراد 
العاصبن عمرو بن اض لعبد كان وكذللث، فيه• الذنب، اف عغلم حين واض، 

أهلهيعاتب أن أراد فإذا الحرم، في والاحر الحل في أحدهما طاطان ف
ذلك>، له فقيل الحرم، في صلى يملي أن أراد ئذا الحل، في عاتبهم 

وبالىواغ كلأ نقول! أن الحرم في الإلحاد من أن لنتحا.ث كنا إن فقال! 
المعصيةفتاكون الحسنان،، تضاعف كما بمكة تضاعف والمعاصي واغ، 

وهكذاالحرام، البلد حرمة يإمحقاط والثانية المخالفة بقس إحل.اسا معميتين، 
أنأمية بن يعلى عن داود أبو ودوى نقدم• وفد سواء• الحرم الأنهر 

بنعمر قول، وهو _'، إلحاد الحرم قي الطعام احتكار ٠ ؛ قال،ه اف رسول، 
كله.هدا على ياتي والعموم الخطاب،• 

الأبةهذه أن إلى زيد وابن الضحاك منهم التأويل أهل من قوم وذهب 
يعملها.لم ؤإن بمكة المعاصي من ينويه ما على يعاقب، الإنسان أن على تا«لا 
رحلبقتل رحل هإ لو ! قالواعمر وابن عود مابن عن ذللث، نحو روتم( وند 

هن.احاء وفد صحيح، هدا ت،! قلاف• لعن-به أبين بعدن وهو البيت، ؛خن-ا 
اه. مبيناوالثانِه سورة ش المعنى 

ليادا ا

بمكةالمجاورة في 

الشافعيةمن الفقهاء جمهور عند والحرم بمكة المجاورة تستاحب 
لماوذس المالكية، من القاسم ابن فول، وهو ومحمي- يومفط وأبي والحنابلة 

الملواتوتضعيف الهلواف من غيرها في تحمل لا التي الهلاءاينط من يحصل 
والحسنالت،.

)آ\/ْم(.القرض شبر 



سعجد|الحرامواسسةك ٦——٢ ،ظ 
^إا^==^=س==سسط=ض=س=

بمكة،المجاورة كراهة حنيفة أبو منهم الفقهاء بعض عن وحكى 
؛المفارقةيحمل ولما المكان، واعتياد والتبرم حرمته في التقصير مجن حوقا 

مثايهآليت ثئئا • تعالى مال ١لعود• ياعثة وابعاث الثو3ا تهييج من 
بعدمرة إليه ؤيترددون إليه، يثوبون أي• [؛ ١٢٥تاب-رةت لواه إثاثُ، 

ءالأشباهفي كما كالمديتة، الحنفية، مذهب في الأصح هو وهذا أحرى• 
فيالحمكفي وجوزه عابدين، لأبن وءالحاشيهء نجيم، لابن النفل-ائر® 

لمنبمكة وكذا بالمدينة المجاورة تركه ولا ت فقال، بنمه، وثق لمن ءالدرار 
ركوبمن بالخوف الكراهة بعضهم وعلل ،• لعليه وردوه ه.اه، ؛نفيثق 

والذنوبالخهلايا 

منوغيرها والصلاة تيمية؛ ابن الإسلام لشيخ ااالأحتياراتااا في نال، 
حيثأفضل وتقواه إيمانه فيه يكثر بمكان والمجاورة أقفل، بمكة القرب 

كان.اهم.

أبووكرهها بمكة، المجاورة نحي، وت®الفروعااأ في مفلح ابن نال 
ولاانملل إلى يفضي : نالواسبق، ما لآ: المع! أصحابه كلام دني حنيفة، 

وأبعللأهله. على يفيق ولأنه عليه؛ انمواب ، فيتفاعفالمحظور بأمن 
ووجوهحياته في ووجهه فبره إلى والنفلر ءوول جده بمالملل القاضي 

مضاعفةالعذاب مضاعفة ويقابل الملل، إلى أدى ؤإن نحبا يفإنه المالحين 
كذاالضيق، إلى يفضي ولا المجفلور، وقؤع علم من نمنع أنا على الثواب، 

أبيرواية الشيخ وذكر بها، المجاورة منها هاجر ولن نفلر، بعضه وفي قال، 
باليمنكان ومن • بها يقيم كان عمر وابن بمكة؟ بالجوار ل-ا كيفا طالبا؛ 
ونغلبه، بأس لا أى؛ وبهاجر؛ بخرج ُن بمنزلة هم ليما اللأي وجميع 

يقلولم حكاه أنه فيحتمل منها، هاجر لن بمكة الجوار عمر كرء إنما حنبل؛ 

ولاق.ط. (، ٢٥٨- )آ/تم\هآ ,_ jbUلابن وحاتجه، الخار انمر )١( 
)صسللناس الغرام، وشفا، الذكر، ط. نجم لأبن الأشياء، انفلر: )٢( 

(.١٣•)صا<آا، لزركشي ل ص
ءث؛م؛نابن منة ط. الاحتيارا،ت، )٣( 



حرمتهاوسئم مك4 فضل فى 
=ًءلإق[ه 

رواينان.اهفيه فيكون به، القول ويحتمل به، 

ذلكفحت _ت المقرئ النقاش يعني؛ - بكر أبو قال الزركثي؛ قال 
ألم،مائة من أفضل الحرام المجد في وصلاة هي؛ التي الرواية هذه على 

منةين وحمحمى عمر الحرام المجد في واحدة صلاة فبلغت، ٠ صلاة 
حصدهما الحرام المجد في لليلة بوم وصلاة ليلة• وعشرين أشهر وستة 

والعجب،ليال، وعثر أنهر وتسعة سنة وسبعين وسع ّنة مائتي عمر صلواتا 
٥١٠بمكة المجاورة كره كيم، حنيفة أبى من 

التركي.ط. )ا-/آأ(، الفروع )١( 
الأعاليالمجلي . ْل المراعي، ت.' (، )ص٧١١اكماحد بأحكام الماحي إعلام )٢( 

الأسلاب.للشؤون 





اتثائيثثصل 

وأح؛كاههاثحرام ثهسحد اض 

حثان;ب وفيه 

وبناته.بالمجد الراد بيان ر الأول؛ المبحث 
مكة.حرم م اكاني! المبحث 



^امانم،جدالخرامواكدينةهبي 1سآ-إ-م "تؤ 
ذس

اعولانمبحث 

وبنائهبالمسجد المراد يان بق 

تمطالب ثلاثة وفيه 

المجل.تعرف في ت الأول المطلب 
الحرام.يالمجد الراد بيان *ي الثاني: الطلب 
الحرام.المن الكمة بماء م الثاك: الطالب 

الأولالطلب 

المسجدتعريف في 

ان،الإنبلون من جود الموصع اللغة: في — الحيم يكر — السسحلء 
للمصدر،اسم وبالفتح• الصلاة، وبيت المجود، لكان واسم البمهة، وهو 

،.مسا-^.١ والجمع 
8جعلته: لقوله الأرض من صلاة موضع كل هو ثرعا: والمسجد 

لالمالواتالمهيأ بالكان العرف خصه ثم ،، ومجدالأ طهورا الأرض لي 
الخسص.

'امخاراف>اح،ورانم.~احالمر*.اظر: )١( 
أبيحدث س ( ٣٧١)ا/ ملم أحرجه )٢( 
اجدوايالراكع وتحفة (، ٢٨، )»_UYللزركثي المساحد، بأحكام الماحي أعلام )٣( 

'ْ(.)صحأ_



موضعأي• مسجدا*؛ الأرض لي *وجعلت ت فوله حجرت ابن نال 
مجارايكون أن ويمكن غيره، دون بموضع منها جود اليختص لا مجود، 

فيالصلاة جازت لما لأنه التئسيه؛ مجاز من وهو للصلاة، البني المكان عن 
ليجعلت، المراد نيل: التين: ابن قال ذللثج، في كالمسجد كانت جميعها 
عيسىلأن ؤلهورا له تجعل ولم مجدا لغيري وجعلت وؤلهورا مجدا الأرض 

ذلك،إلى وسبقه قالا كدا الصلاة! أدركته حسن، ويصلي الأرض في يح يكان 
الأمةهدْ بخلاف هلهارته يتيمنون موضع في لهم أبيحت، إنما وفيل: الداودي، 

الخطابيقاله ما والأٍلهر نجاسته، تيفنوا فيما إلا الأرض جمح في لها فأبيح 
كالميعمخصوصة أماكن في الصلوات لهم أبيحنتح إط قبله من أن وهو• 

كانواإنما قبلي من *وكان بلغظ: شعيب بن عمرو رواية محيوبدْ والصوامع، 
ويؤيدهالخصوصية، فثبتتا النزاع موضع في نص وهدا كنائسهم*، في يصلون 

يكنررولم وفيه• الباب، حديثا نحو عباس ابن حدبمثا من البزار أحرجه ما 
م«حرابه*.اهرحتى؛L^ يصلي أحد الأنبياء من 

المهيالمواطن مجدا*، الأرض لي *جملت، ه: قوله من تثنى ؤي
الهلريقوقارعة الإبل ومعاض والمقبرة كالمزبلة خاصة لأدلة فيها؛ الصلاة عن 

والحش.والحمام والجزرة 

فيهالمبد لفربح الصلاة أفعال أقرف جود الكان ون الجراص: نال 
حصصالرف أن واعلم مركع، • يقولواولم منه، المكان اثتق ه ربه من 

فيهالمجتمع يالمصلى يخرج حتى ١لخمس، للصلوات المهيا بالمكان المسجد 
هيئت،لأنها والخارس؛ الربط وكدللث، حكمه، يعملى فلا ونحوها، للاعياد 

اهلآ،.لخيرذللث،.

urv)؛/حجر لأبن ٠حاuرى، )١(
)ًساه(.الراكع تحفة )٢( 



وا__Aالحرام اسجد وأذتام تاريخ من المنيفة  ejujjو1 اسليمة اثتضة ك

الثانيالمطالب 

الحرامبالمسجد المراد بيان في 
تمسألتان وفيه 

الحرام:بالمسجد المراد بيان في الأوش؛ لمسالة ا0 
المجدبه يراد وفد ففهل، الكعبة به ويراد الحرام الجد ذكر يرد 

نصوصجاءت وقد حولها، الحرم مع كلها مكة به يراد وقد معها، حولها 
امالأنبهده السرع 

موصنا،عشر ة حمفي العزيز كتابه في الحرام المسجد افه ذكر وقل 
تالبقرة فى ستة 

ؤجهلفم_ل نبمشها يلت هنتهمثثثلئا الشعاخ ؤ، ؤحهك يثلس، رئ وئد  ١٠٠
٦^^٠آكحد شتلن 

رلأئ،ه<.من للحى وإوهأ ١^١^ آلثنحد ثنلر وجهش - ٢ 
•آذملء-يم ألسؤد ثتلر ؤتجهق نول ميق جث — ٣ 
٧^^٠ص بمد قيوم ^زلأ - ٤ 
•للرآ!ثه آلس؟ي هماثمير أنلت ذني ثم لني ولق - ٥ 
٠خه أنلمء ثيملح ألمإو ءؤوألتساءد — ٦ 
٠ألئرايّه السّجد عن محدوحكم ت موصع المائدة سورة وفي " ٧ 
•أنهمرإمح-ه آلمجي عير بمدؤمحث ت موضع الأمال سورة وفي - ٨ 

مواصعتثلاثة التوبة وفي 
لإزهأشد بمد ثنيك أك ولا - ٩ 
•نلءراي-ه ألنجي ؤءبمآرْ ~ ١ ' 

ط..  ١٨٩)V/ليروى والمجموع )أ/:اْ\(، ليروى واللغات، الأساء تهذيب، :١( 
(.١٠٤)a/ القرطي وشسر بعدها، وما )صا،ه( الساجد إعلام وانظر؛ الفكر( 



تركتقلا ,يمدئ، آمئ ١^ بثئع؛ • مرصع إسرائيل ض وفي -  ١٢
١^١^.آلض 

لأقا-رريم.جعتن \أؤى آلمنإب وؤألتتحد موضع; الحج وني -  ١٣
موضعان;الفتح وفي 

ألماوه.الننجي عن - ١ ٤ 

آتجاه.أكذ ولثهذ -  ١٥
كلأن الجزية كتاب في ارالحاوي" في الماوردي وذكر ايركشي; فال 

الميمرأبي ابن وأما الكعبة، به أراد فإنه الحرام المجد فيه اش ذكر موضع 
تكقوله الكعبة به أرد ما منها عثرت الخمسة لمواضع ١ ذكر بعد فقال اليمني 
؛كقوله مكة به أراد ما ومنها يآذه آلمسحد سنلز بمهلك> .و٠^١ 
محنالب،أبي بنت؛ هانئ أم بت من به أمري أنه روى وفد إمبنيْءه' أسن ألإكا 

أكجديمنينا ئلأ عص السكب ءؤإقما ت تعالى كقوله الحرم به أراد ما ومنها 
I،lJliها ميمونة حديت من سننه في ائي النروى وفد نال؛ ^١؛^، ٥١

صلاةألفخ من أفضل هذا مجدي في صلاة  ١٠يقول؛ ه افه رسول سمعت 
الأممفي داخل الكل أن والإنصاف قال؛ ، الكمهء المجد إلا سوا0 فيما 

بهقدر الذي المجد إلى ينصرف إنما الإؤللاق أن إلا القرآن، في المذكور 
الحرام،المسجد من وخرجنا الحرام، المسجد في كنا I ورد ولهذا الطواف 

متعددةالحرم احي مأن شلئ، ولا فيه، وبتنا الحرام، المسجل في واعتكفنا 
العرف.في الحرام بالمجد بينها من هو واحتص 

عنخانم بن لم معن حدْ عن مكة® ارأحبار في الأزرقي ذكر وند 
خهيعهريرة أبا ممعتح قال! الأزلي علي عن سفيان عن الحرث بن محمد 
إلىالممحزورة من الحرام المسجد حد أن هث افه كتاب في لنجد إنا يقول؛ 

الذيالمسجد أساس قال؛ أنه الخاص بن عمرو بن اش عبد وعن المسعى، 



نمسجدالخرامواسوسةجمِ 

•أحاد-اها، سل مخرج إلى المعى إلى الحزورة من . إبرامم رصعه 
الحسنات؛فيه تضإعف الذي بالمسجداثحرام اثمراد في لمسألةالثاتج<؛ ا0 

الصلاة،فيه تضاعف الذي الحرام بالمجد بالمراد العلماء احتلغ، فد 
ج4.عتعم المضاعفة أن إلى والشافعية والمالكية المشهور في الحنفية فذهب 

الزبيرابن سما فال: رباح أبى بن عطاء حدبن، من ورد فقد ،، مكة^ حرم 
ألم،من أفضل هذا مجدي في اصلأة ه• اغ رسول نال نال• إذ يخطبنا 

،مضل الحرام المجد فى وصلاة الحرام، المجد إلا سوا0 فيما صلاة 
يذكرالذي الفضل هذا يحمد أبا يا ت فلتج قالت ألقح، مائة فكأنه ت عمناء فال 
كلهالحرم فإن الحرم، فى ل فال؛ الحرم؟ في أو وحده الحرام المجد في 

دص.جم 

المجد،نمس أنه الحرام المسجد في كلامهم فتاهر مفلح! ابن وقال 
.أففزر؛، فيه فالصلاة الحل، من أقفل فالحرم هذا ومع 

فيه، تضاعفالذي الحرام بالمسجد المراد في يتحصل الزركشي! وقال 
أقوال!ميعة الصلاة 

فيه.الإقامة الجنب، على بمحرم الذي المكان أنه الأول! 
١مكة أنه الثاني! 

عطاءقاله والحرم، الحل بين الفارقة الحدود إلى كله الحرم أنه الثالث،! 
سائرعلى الحرم ثمل الرؤياني! ونال وغيرْ، الماوردي عن مثله بن، وقد 

)صر؛اا'(.الماحي بأحكام الساجد اعلأم )١( 
وتحفة•٨(، )ا/ الحرام البلد بأحبار الغرام وشفاء (، ١٨٨)Y/عابئين ابن حاشية )٢( 

.١( ١ )ص٩ الماحي ؛اح\كام الساحاو ؤإعلأم )ص'ّآ(، والساحد الراكع 
الشطر)إ/ه( أحمد وأخرج )صه؟ا(، ني المني ي العليالداود أبو أخرجه  ٢٣)

فيالهيثممح، وأورده هذا•، في صلاة اتة ب•مضل آخره؛ فبر وفته فنعل، منه المرفؤع 
الصحيح.رحال رحاله وفال: الكير في اتجراني، إلمح، وءزاْ رإ/أ'( الزوائد مجمع 

والاحد)ص-م(.الراكع تحفة )٤( 



وبنائهباJمسجاJ المراد بيان في 

الثوابوحيازة البقعة  ilyojliالأوقات جمع في فيه الصلاة في مخهس البقاع 
القول.بهذا تصريح فته وهذا الزركني• ونال المضاعف، 

أبعدها.وهو الزركثي تال الكعبة، أنه ت الراح 
فيالنووي ناله اللأي وهو حولها، والمجد الكعبة أنه ت الخامس 

القبلة.استقبال 

.حزم ابن قاله ، وعرفة الحرم جمع أنه ت السادس 
*البيانءصاحب فول وهو البيت، من الحجر في وما الةعبة أنه الساعت 

،.الشافعية^ أصحاب من 
إلىبة يالمالمضاعفة مكان في الفقهاء حلاف، الطبري الح_إ وحكى 

،.الج٠اءةر بمجد تختص المفاعفة أن ورجح الصلاة، 
كقولهموهو م المحن أي; ؛ ١١الحرام المسجد  ١١قوله حجرت ابن قال 

بالوصعيختص وقيلI الحرم، جميع به والمراد المكتوب، بمعنى الكتاب، 
ويتأيدالطبري! قال الحرم، أجزاء من وغيرها البيوت دون فيه بملي الذي 
يكونأن فينبغي الجماعة مجل. إلى فيه الإشارة لأن ؛ ١١هذا®مجدي ت بقوله 

أنهوذكر الطبري، الح_ا حكا0 الكعبة، يه الراد وقيلI ؛،، ^11المثنى 
Iائي النمحي الذي لأن نظر؛ وفيه الكعبة*، *إلا ت بلفنل ائي النرواه بما يتأيد 
الأولؤيويد مرادة، لكانت، مسجد لفظة محقعلتؤ ولو حتى الكعبة*، مسجد ®إلا 

وحدهالجلو في الفضل هذا ت له قيل أنه ءaلاء، طريق من الطيالي رواء ما 
.مجد.١٩كله لأنه الحرم في بل قال: الحرم؟ في أو 

ولاحوله ولا عنده بمال فلا انتهاكه يحل لا لأنه حراما المسجد وسمي 
سائرالثبت بتحريم وأريد ت العلماء قال الحشيش، من عنده ما يحتلى 

الم>؛،•

!٢١، ١٢)•الماجد إعلام )٢( (. ١٢١، ١٢٠)الماجد اصلأم )١( 
(.٦٤)م حجر لاين اuرى، نح )ى 
حرم.I الخير® والممساح (، ١٨٨، أيرابالخح)ص٨٥١على للش )٤( 



ل4دونة والخرام ا ثمسجد ا وآذكام تاريخ ض لمنيفة ا لنيذة وا سليفات ا لتحفذ ا حخإ 

الثالثالمطلب 

الحرامالبيت الييبة بناء في 

مسألتان:رفه 

;اأمق_رف4 التكعية وهي الحوام البيت بناء في الأوش؛ لمسألة ا0 
فرؤع:ط وفيها 

الأرض:في الحرام المسجد أولية في الأول: الفرع 
مجدوهو الحرام، المجد لأرض ا على وضع مجد أول أل تقدم 

وهرىماركأ يذقم لثنى إلثايى ومع سؤ آيل وإى تعالى• اض قال كما ، مكة 
أياض رسول يا ت قلت ت قال )جهته ذر أبي وعن [، ٩٦ت عصران ]أل بمفيثن 
تقال أي؟ ثم ؛ قلت، ، الحرامء ارالمجد ت فقال أول؟ الأرض في وصع مجد 

عليهمتفق ءاما،ا ا٠أربعون ت قال بينهما؟ وكم ! قلت،،  ٠١الأقصى المجد  ٠٠
ابنقال للعبادة، وضع ستخ أول هو مكة جد مأن، على صريح دليل وهو 

قبلهبت الأرضى في كان يقول! من على رد وهذا القرآن') اراحكام في العربي 
يجئولم والنهاية*• ارالبداية في كثير ابن الحاففل وقال الملائكة.اه. يحجه 

فيلئ، تمومن الخليل قبل بيتا كان البيت، أن معصوم عن صحح خبر في 
لأينظاهر ولا يناهض فلبى [، ٢٦لالءج; آلتتتاه< ءؤمكق> تعالى؛ بقوله هن-ا 

موضعهالأنبياء عند المعغلم قدرته، في المقرر الله علم في المقدر مكانه المراد 
وأن، قبة عليه نص، أدم أن ذكرنا وقد إبراهيم، زمان إلى آدم لدن، من 

يوماأربعين به طافت، نية الوأن البيت، بهذا قبللث، طفنا قد له! قالوا الملائكة 
الأنها قررنا وقد إسرائيل، بني عن الأحبار هذه كل ولكن ذللث،، نحو أو 

وندمردودة، فهي الحق ردها إن قاما بها، يحتج فلا تكذب، ولا تصدق 

\(.rv/l)القرطي ير ونف(، )مل٩٢الساجد إعلام انفلر: )١( 
(.TV-)ا/ لم ومالباري(، نح - ٤ • ٧/٦)الخاري أخرجه )٢( 
ه.صعيفولكنه ؛م، آدم هو بناه من أول أن ت حدين، في روي وتد )٣، 



ئقئمممحقنم==^=^=ًء[بم=
اه.ا"ه[.ممران: زآل لأية ا  ٠٤نك؛ لمحي لاثايى ومع ني أوث ٠^^٧ ت تعالى قال 

تكمثرى لاثاعى ومع ييت آوو ؤا0 ت تعالى نوله من المراد يبين وهذا 
ابنالحافظ نال للعبادة، وضع بت أول أي؛ ؛ لاعشزةوهدى نائلك 

بقولهالمراد ر يفالحديث وهذا المتقدم؛ ذر أبي حديث نرح فى حجر 
الالعبادة ست، بالست،؛ المراد أن على ويدل لأية، ا ابلإفأه.< آول ؤإ0 تعالى؛ 
وابنراهويه بن إسحاق أ-محرجه على عن صريحا ذلك ورد وند التوت، طلق 

أوللكن ولكنه قبله البيوت لكنت ت قال عنه صحح بإسناد وغيرهما حاتم أبي 
اهافه. لعبادة وصع بتت 

وواققهمسالم، ثسرحل على صحيح وقال! الحاكم بنحو© وروا0 ت قالت 
بيتأول أنه السيئ وزعم ®التمسيرءت في كثير ابن الحاففل وقال الذهبي، 

الذيالحديث فأما هته، ُعليا قول والصحح ، مهللئا لأرصى ا وجه على وصع 
عنلهيعة ابن طريمح، من النوة" ءردلأنل كتابه في الكعبة بناء في التهمي رواْ 
;مرفوعاالعاص بن عمرو بن اف عبد عن الخير أبي عن حبيب أبي بن يزبد 

أمرنم آدم باْ الكعبة، ببناء فأمرهما وحواء آدم إلى حبريل اف >اوسث 
كما. فإنه ، للناساا وصع بيت أول وهذا الناس أول أتت ت له وقيل يه بالطواف، 

هذايكون أن — أعلم والله — والأشبه صعيم وهو لهيعه ابن مقرئات من — ترى 
اليرُوكيوم أصابهما اللتتن الراميين من ويكون عمرو بن اف همد علؤر موقويا 

لهيعة.ابن من وهم رفعه أل يعني؛ اه. •الكتاب أهل كلام من 
المجدالمجدين بين إن  ١٠قوله.؛ الحدين، من بعضهم استشكل وقد 

طيهيدل كما فان.ث! هو الأقصى باني لأن ثت>ا؛ أربعين والأقصى الحرام 
علىعام، ألف من أكثر إبراهيم. وبين وبينه ١^>،، عمرو بن النه همد حديث 

بعدكانت، حالويت، قتل في داود نمة أن القرآن نص في إن نم التاريخ، أهل قاله ما 
مرخبمي ثى اءط ني ثى أتلإ إل ثر وم تعالى؛ قوله في كما بمدة، موسى 

[.٢٤٦القرة: ل لأيات، ا أده سنيي ؤ، تح-تل، تإاًكا لتا أبمث لهم لبز ناليإ إذ 

؛تحابرى)آ/م''إ_ا/-إ:



وال«ديتةالحوام المسجد وامتام تاريخ من المنيفة والنبذة اللطيفه التحقق هنم م  '٠
اا١لهدىاا،في القيم ابن العلامة حزم وفد بأحوبة ذلك عن احيب وفد 
بنإمحاق بن يعقوب وهو — إسرائيل بان ١رالبداية٠ا فى كثير ابن والحافظ 

ذلك،بعد حدده مليمان وأن الأقصى المجد بني من أول هو - إبراهيم 
وفالاه، أءلم.واغ . المجدين بين المدة من الحديث أفاده مما قريب وهدا 

وضعمجد أود الحرام المجد أن أيصا حواصها ومن ت القيم ابن العلامة 
عىه اض رسول سألئ، قال: ذر أبي عن ارالصحيحينء في كما الأرض، في 

قاد:أي؟ ثم ؛ يلث، الحرام® المنجد  ٠١فقال: الأرض؟ في وصغ مجد أول 
هذاأدكل وقد غاتا«، »أنتصن ماد: ثبمبما؟ كب ثك: اعى«، ااالت؛د 
هوداود بى ن 'سلبها أن معلوم فقال؛ به، المراد يعرف لم من على الحديث 

منوهدا عام، ألف من أكثر إبراهيم وبين وبينه الأقصى، المسجد بني الذي 
التجديده، لأقصى ا المسئجد من له كان إنما ميمان فإن القائل، هدا جهل 

وسلموآلهما عليهما الله صلى إسحاق بن يعفوب هو أسسه والدي تأسيسه، 
أنيشبه الحهلاديت قول ومنها . المقدار.اه بهذا الكعبة إبراهيم بناء بعد 

وسليمانداود قيل افه أولياء بحص بناءه وضع ما أول الأقصى المسجد يكون 
اه..بناؤه إليها فأصيفإ ووسحاه فيه زادا وسليمان داود ثم 

\لحو\م:البيت بناء في الثاني؛ الفرع 
فقيل:اصة، بض من أول في اخطفوا _ U1أن كثير: ابن ذكر 

الحسين،بن علي بن محمل الباقر جعفر أبي عن هدا وروي آدم، قبل الملائكة 
عنالرزاق عبد رواه هو، آدم وقيل: غرابة، وفيه لففله، وحكى القرطبي ذكره 
ةحممن بناه آدم أن وغيرهم: المسيب بن ومحعيد عتياء عن جريج ابن 

غريبوهذا والجودي، لبنان وجل زيتا ومحلور سيناء وطور حراء من أجبل: 
منه:بن وهب وعن وقتادة الأحبار وكم، عباس ابن عن نحرم وروي • أيقا 

يأحذهإنما هدا يذكر من وغالب، كثير: ابن قال هو، ثبن،، بناه من أول أن 
عليهايعتمل ولا يكذب ولا يصدق لا مما وهي الكتاب، أهل ب، كتمن 

الرسالة.ًل. •٥(، زاداوعاد)ل/بمأ، )١( 



وبنائهبالمسجد المراد بيان في 
٢٤٩]

اه.والعين.الرأس فعلى ذلك ني حديث صح إذا وأما بمجردها، 
تففيل وأمه، أولا البيت بني فنمن الناس واحتالف، ت القرطي نال( 
حلقبدء عن حاصر وأنا أبي سئل قال،ت محمد بن جعفر عن روى الملائكة. 

قالثآلابج، ث، ثاول< نال: لما جك اغ إن فقال: البيت 
وُثي.شقسيك منح دعنث آلي•؛؛'i وبنك فتنا بمسد من فبما ^١٤٥^، ال٠لأJكة: 

ربهميسترصون أشوامحل مسحة حوله و٠لافوا بعرشه فعادوا عليهم، فغض، للث،ه، 
منبه سعوذ الأرض في بيتا لي ابنوا لهم: وقال عنهم، اش رصي حتى 

عنهقارصي عرني، حول شتم كما حوله ويطوف آدم، بني س ءاليه سخعلت، 
عنحريج ابن عن ١لررا3ا عبد وذكر ■ البيت، هدا فبتوا عنكم، رصين، كما 

بيتالي ابن هبهلت، إذا آدم: إر أوحى هك اف أن وغيرهما المسبس، وابن ءء؛لاء 
عطاء:قال الماء. في الدي بعرشي تحف، الملأتكة رأيت، كما به احفم، ئم 

لبنان،وس مينا، طور وس حراء، س أحبل: ة حمس بناه أنه الناس فزعم 
والربضالخليل؛ نال حراء، س ريفه وكان زيتا، طور وس الجودتم(، وس 

المدينة:حول لما يقال ومنه الصخر، س المستدير؛البيت، الأساس هنا ها 
الجنةص آدم أهبط. لما نال: عباس ابن عن عطاء عن الماوردي وذكر ربض. 

كماعنده واذكرني به وشه بيتا لي فابن اذهتح آدم، يا له: قال الأرض إلى 
الأرصى،له وطويت، يتخهلى آدم فاقبل عرشي، حول تصح الملائكة رأيت، 

حتىعمرانا صار إلا الأرض س شي على فدمه يفع فلا المفازة، له وقبضت، 
فابرزالأرض بجناحيه صرب . جريل وأن الحرام، البتا موضع إلى انتهى 

بالصخر،الملائكة إليه وقذفت، المملى، ايعة الالأرض على ثابتح أس عن 
•ذكرنا كما أجبل حمسة س بناه وأنه رجلا، ثلاثون منها الصخرة يطيق فّا 

إدريسبن الخعم عبد وروى ه. إبراهيم بناه ثم ه، آدم بناء فهذا 
ءصّثيثإ والحجارة بالطين البتتإ بني س أول فال: منبه، بن وهب، عن 

وكانتامذكور، ذللشا في الحية وحبر فمشهور، له قريش بنيان وأما 
تعالىالله إلى فعجوا المقام عند قريش احتمعتؤ أن إلى ها_مه من تمنعهم 

ؤإلأترصي؛ذ.للث، كنته فإن وتزيينه، ؛يتلئ، ، تشريفأردنا إ تؤع لم رينا، ؛ ونالوا



 ^sقإا^^^^=======ص=^===واالحرام المسحد وأحلكم تاريخ من المنيفة والنيدة ا الثحمة سد ؛^
تمدسة

الطيرجناح حفيف ت والخوان - الماء من حواثا سمعوا فافعل، لك يدا فما 
والرجلين،البطن أبيض الظهر أمحول النسر، من أعظم بطائر هو فإذا - الضخم 

حتىوكذا كذا من أعفلم ذنبها تجر بها انطلق ثم الحية، ففا في مخاليبه فغرز 
تحملهاالوادي بحجارة يبنونها وجعلوا قريش فهدمتها أجيال، نحو بها انطلق 
يحملالمي. مينا ذراعا، عشرين الماء في مفعوها رقابها، على قريش 

علىالنمرة يرفع فذهب النمرة عليه ففافتإ نمرة، وعليه أجيال من حجارة 
يرفلم ، ءورjائ، حمر محمد، يا I فنودي النمرة، صغر من عورته فترى عاتقه، 
.بعد عريانا 

مخرجهوبين سين، حمى عليه أنزل ما وبين الكعبة بنيان بين وكال 
عثمانبن النه عبد عن معمر عن الرناق عبد ذكره ٠ نة حمعثرة حمى وبنائها 

مرصعوبلغوا بنوها إذا حتى الزهري؛ عن معمر عن وذكر الطميل• أبمح، عن 
بينهم،نجر حتى رفعه؟ تلي المائل أي الركن؛ في قريش احنممن، الركن 
علىفاصطالحوا السكة، هذه من علينا يطلع من أول يحخم تعالوا ت فقالوا 
قامرفحكموه نمرة، وشاح عليه غلام وهو اغ رمحول عليهم فاطلع ذلك، 

ثمالثوب، من ناحية فأعطاه مثيلة كل محيي أمر ثم ثوب،، في فوصع بالركن 
وحدثت|حاىت إسابن فال ■ يضعه هو فكان الركن، إليه فرفعوا هو ارتقى 

لهمقرأه حتى هو، ما بدر فلم بالسريانية كتابا الركن في وجدوا قريشا أن 
والأرضموات الحالقتر يوم حلقتها بكة ذو الله أنا ت فيه فإذا يهود، من رجل 

يزولحتى تزول لا حنفاء أملاك بحة ي وحقنتها والقمر، الثمي وصورت 
تقال علي بن محمد جعفر أبي وعن واللن• الماء في لأهلها مارك أحشباها، 

بنتهحتى بالأرض ؤإبراهيم وجرهم العماليق عهد على الكعبة بايبح كان 
ءرص

مك>ى-لإم؛ويثِ بواثا • فقال كتابه في البيت، بناء اممه ذكر وقد 
.هآلشمد محإليؤو ^^غتن بى يهر سكا ف ثمين لا انا أكن 

١٢٠\_ TY/T)القرض شتر 



وبنائهبالمسجد المراد بيان في 

أصلهبنام أر أي• البت؛ مكان لإبراهيم بوأنا المعنى! قيل [، ٢٦]الحج! 
اضأمره جق؛ إبراهيم مدة جاءت فلما وغيره، بالطوفان درس قد وكان ليبنيه، 

أماسعن فكنفت ريحا اممه فبعث، أرا، لطلي، وجعل موضعه إلى فجاء سانه، 
وآتنالتاين تثابه أكن جعنا ؤوإد ! . ثال، كما ،، عاليه١ قواعده فرتب •1 . آدم 

صضنتق ثلهت؛ أن وإتيو إمحيم اة وعهدذآ ثثئّ إمحيم ثفايَ بن وأثمددا 
ين،،, ٤٥١رأندة ،ا,؛نا بأدا ه؛دا اجعJ رث ءاتثيقم ءد ثإد . آلثجود وأتي=قع تآلتن؛؛ذ؛ن، 

١^ءداُ_، إك أفءلز،7 م شلا هأشن كز ثش و ١٠آ"لآ؛ر يأمحي آم ميم ءانن س أفرت 
أك!، ينآ؛١٥ثمو رئئ١ وإسشسل آتت يى آلواعد إبندثثِ تخ وإذ 1. أمز يئس 

اريةالم-وهى قاعدة، جمع المواعد؛ [. ١٢٧- ١٢٥]البقرة! ألُينَ آلتمخ 
ؤإمماشلإبراهيم بناء لقومك — محمد يا — واذكر ت تعالى يقول والأساس، 

التلترالنمخ أت إثق، ينا ئثثز يقولان؛ وهما منه، القواعد ورفعهما ، البيت، 
.منهما يتقبل أن تعالى اممه يسألان وهما صالح، عمل في فهما 
بيتمح،بتطهثر وإسماعيل !براهم وأمرنات لأية ا مض ه•' جرير ابن مال 

liaiJ ،وعبادةالأصنام س تعلهيره هو نن، البيفي به أمرهما الذي والتهلهير نفين
بناءقبل كان فهل قيل؛ فان فقال؛ >الأ أورد ثم الترك. ومن فيه الأوان 
■بوجهين وأجاب منه؟ بمطهيرْ أمر الذي ذلك من شيء البيت عند إبراهيم 

مننوح قوم زمان عنده يعبد كان مما بتطهيره أمرهما أنه أحدصات 
جعلمحي تعالى اغ كان إذ بحدصا لمن نئة ذلك ليكون والأوثان، الأصنام 
,به يفتدى إماما إبراهم 

له،شريك لا وحده فه بنانه نى يخلصا أن أمرسا أنه الثاني! الجواب، 
آنم^^راؤؤأدمن ٠ ثناؤ0 "جل محال كما واربب، السرد من مْلهرا فيبننا٠ 

^١^^جرتي، ثما مل يثثننن أكس س أم ي دلإنو؛تي آم ينك نوئ يء 
ه؛تق أن،٠٢^١ ؤإنضيل إمحيثم اق ^^٨٤٦ قوله؛ فكذللث، ثال؛ ، [ ١ • ٩ I ]التوبة 

•والريب بى الشرك من ء؛لهر على بيتي ابنيا أي؛ 

المرة.الكتب، دار ط. )آا/أ*ا(، القرطى ير نف



لمدسةط1ماسسءاوانمرامواهه ؟"؟"م :٠٠ 

إماله، سربك لا وحده اطه يعبد لمن أس إنما البت أن ذكر ثم 
،قيامها ت الثلاثة أجزاءها الحج محورة في فدكر صلاة، أو بهلواف 

فيهآلينكن،  ٠١٢^تقدم لأنه الماكفين يذكر ولم وسجودها، ، وركوعها 
بذكرواجتزأ والماكفين، الط_ائفين ذكر الكريمة الأية هذه وفي طآه 
محجودولا ركؤع يكون لا أنه عالم قد لأنه القيام؛ عن جود وال الركؤع 

.قيام بعد إلا 

لإنيؤت ؤ!، تعالى• قوله ومن لأية، ا هذه ص مأخوذ الماجد وتطهير 
[،٣٦ت1وور: .4 ثآلأتال الثدز يا لت مج انثه> يا نيًقن مج أن آس 

منذلك،، وغير وتهليسبا بتهلهيرها الأمر من كثيرة، أحاديث، من الثئة ومن 
رجلارأى لما قم قال ولهذا ذللئ،، أشبه وما والجامحاين، الأذى من صيانتها 

وعنله^ بنيت لما الماحئس سيت، ءإنها ت المجد فى صالة ينشد 

القبائلت تعني - الدور في اجد المببناء افُ رسول أمر ت قالتج )ها عانثة 
،.وتطي_،ر تنغلق، وأن - والأحياء 

الحرام:للبيت . الخليل إبراهيم بتاء في الثالث: الفرع 
مطولةير والخفوالنتر بالخاريح الماكاء ذكرها للميت، إبراهيم بناء نمة 
أييبن الله عبد حدثني إسحاق؛ بن محمد العلامة المبرة إمام قال ومختصرة، 

الثيتؤمكان إبراهيم بوأ لما الله أن العلم؛ أهل من وغيره مجاهد عن نجيح، 
صغيرطفل ؤإمحماعيل هاجر، وبأمه بإمماعيل معه وخرج المام، من إليه خرج 

موصععلى بدله جبريل ومعه المراق، على - حدثني فيما - وحملوا برصع، 
أبهذهقال؛ إلا بقرية يمر لا فكان جبريل، معه وخرج الحرم، لمعالم المتإ 
عفاةذاك إن وهي مكة، به قدم حتى امفه، جبريل؛ فيقول جبريل؟ يا أمرين، 

والبيت،حولها، وما مكة خارج الخماليق لهم؛ يقال أناس وبها وسمر، سلم 
أصعهما؟أن أمرت، أهاهنا لجبريل؛ إبراهيم فقال مدرة، حمراء ربوة يومئذ 

.هدبريدة حديث، عن ( ٥٦٩)لم مأحرجه )١( 
صحح.بد ( ٥٩٤)والترمذي (، ٤٥٥)داود وأبو (، ٢٧٩)[■/أحمد أخرجه )٢( 



إسماعيلأم هاجر وأمر فيه، فأنزلهما الحجر موصع إلى بهما فعمد نعم• ت قال 
عندريع دكا م بجإد ذئبي ين أسكت إق ت فنال عريشا، فيه تتخذ أن 

[.٣٧ت ]إبرامم .٤٠ يثكيذا ؤدتله> قوله• إلى الثماه ينف 

قمةفي ه عباس، ابن عن جمم، بن ب عن ه الخاري وروى 
وسكاهمجرهم ومجيء مكة، أرض إلى إسماعل وابنها بهاجر إ|راهم مجيء 
-،جرهما بعني؛ - فنزلوا ءباست ابن قال فيهم، إسماعيل ونشوء فيها، 

وشبمتهم أبيات أهل بها كان إذا حتى معهم، فنزلوا أهليهم إلى وأرسلوا 
زوجوهأدرك فلما شب، حين وأعجبهم هم وأنفمنهم، العربية وتعلم الغلام، 

إسماعيلتزوج ما بعد إبراهتم فجاء ، إسماعيل،أم ومانت منهم، امرأة 
لنا،يبتغي حرج ت فقالت عنه، امرأته فال إسماعيل، يجد فلم تركته، 

وشدة،فيق في نحن بشر، نحن فقالتات وهيئتهم، عيشهم عن سألها نم 
عتبةيغير له؛ وقولي اللام، عليه فاقرني زوجك جاء فإذا قال؛ إليه، وشكت، 

أحد؟من جاءكم هل فقال؛ نيئا، أنى لكنه فؤهل، إسماعيل، جاء فلما با،ه، 
كيفاوٌالني فأحبرته، عناك، أل فوكذا، كذا شيخ جاءنا نعم، قالت؛ 

نعم،قالتح؛ بشيء؟ أومحاك فهل قال؛ أ وشدة جهل• في أنا حبرته فأ عيثنا؟ 
وقل.أبي، ذاك قال؛ ،! ujIjعتبة غير ؤيقول؛ لام، العليك أقرأ أن أمرني 
عنهمفليثا بأحرى، متهم وتزوج فهللقها بأهللث،! فالحقي أفارقك، أن أمرني 

عنه،ألها فامرأته، على فيحل يجا.ه، فلم نعد أتاهم نم اض، شاء ما إبراهيم 
وهيئتهم،عيشهم عن وسألها أنتم؟ كيف قال؛ لنا، يبتغي حرج فقالت،؛ 
تإ؛قالؤلعامكم؟ ما فقال؛ هل، اض، على وأئتت وسعة، بخير نحن فقالت،؛ 
اللحمفي لهم بارك م قال؛ اسء، لكلت؛ شرابكم؟ فما قال؛ اللحم، 
لهملدعا لهم، ولوكان يومثذحث،، لهم يكن اولم ه؛ المي قال والماء، 

جاءفإذا قال؛ يوافقاه(، لم إلا مكان بغير أحد عليهما يخلو لا ضما تال؛ فيه. 
.؛iإسماعيل، جاء فلما بابه، عتبة يثبت، ومريه الملام، عليه فاقرني زوجل؛، 

عليه،وأثنست، الهيئان، حن شيخ أتانا نعم، ت،؛ قالأحد؟ س أتاكم شل قال؛ 
قال؛بخير. أثا فأحبرته عيثنا؟ كيف، ألني؛ ففأخبرته، عنكر، ألي ف



والمدينةلحرام ا المسجد وأحتكام تاريخ من المنيفة والنبذة اللْليفة لتحفة ا

عتبةتثبت أن ويأمرك اللام، عليك يمرأ هو نعم، ت لت يا بشيء؟ ك قارصا 
ماعنهم لبث ثم أصسكلئح، أن أمرني العتبة، وأنت أبي، داك ت قال بابك، 

قريبادوحة تحت له، نيلا يبري ؤإصمماعيل ذلك بعد جاء ثم هق، الله، ثاء 
بالولد.والوالد بالوالد، الولد بمنع كما فصنعا إليه، قام رآه فلما زمزم، من 
جلف،ربك، أمرك ما فاصع قال؛ بامر، أمرني ادثه إن مل، إسما يا قال؛ ثم 

وأشار- بيتا هاهنا أبتي أن أٌرتي الله فإن قال؛ وأعينك، قالت وتعينتي؟ قاوت 
البيت،من القواعد رفعا ذلك فعند قال! - حولها ما على مرتفعة أكمة إلى 

بهياجاء الماء ارتفع إذا حش يض، وإبراهيم بالحجارة يأتي إسماعيل فجعل 
وهماالحجارة، يناوله وإسهّامل يبني، وهو عليه فقام له، فوصعه الحجر 

حتىيبنيان ذجعلأ قال; .ه، آلتيئِ آقصع آنث إقك ينآ مز >ؤرثنا Jفولأنت 
آلتلمنرآلتمع أنت إقك ينا مز •' يقولان وهما الميت، حول بدورا 
الحجارة،نقل عن الشيخ ، وصعقالماء ارتفع حتى قال! • رواية وش .اه 

الحجارةليناوله فجعل المقام، حجر على فقام 

جريرابن رواء آخر باق ٍنالب أبي بن علي المومنض أمتر عن ورد وقد 
بناءإبراهم أمر لما طالب، أبي بن علي، عن مقرب، بن حارثة عن 

فيرأمه على رأى محة قدم فلما قالت وهاحر. إسماعيل معه حرج البيت، 
علىابن إبراهتم، يا قاوت فكلمه، الرأس، مثل فيه الغمامة، مثل البيت موصع 
وخلف،خرج، بنك، فلما تنقص، ولا تزد ولا - قدري على قال أو - ظلي 

اش،إلى ت قال، تكلنا؟ من إلى إبراهيم، يا هاجرت ففالم، وهاجر، إسماعيل 
البيتبني أنه ياؤ، الهذا ففي . الحدث يضيعنا، لا فانه انطلق، ت قالت، 

يكونأن - محفوظا كان إن - يحتمل وقد كثير؛ ابن قال، يفارقهما، أن فبل 
فبنياهإسماعيل كثر حتى أعلاه، إلى بناه أنه لا ، وتحجيزا حوئلما له وصع أولا 
تحالى.اش قال كما منا، 

(.٣٣٦٥، ٣٣٦٤)المخاري رواه )١( 
تعاليقه!في شاكر أحمد وصححه شاكر، ط. (، ٦٩)م/يره نففي الطبري رواه )٢( 

أوهام.له ثقة فانه إسماعيل، بن مؤمل وأوهام إسحاق، أيي تدلس س وأحئى 



وبنائهباثمسجد المراد بيان في 
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ه،علي، إلى قام رجلا أن عرعرة، بن حالي عن جربر ابن ردى ثم 
لا،ت فقال الأرض؟ في وصع ببت أول أهو اليتؤ، عن نخبرني ألا ت فقال 

ؤإنآمنا، كان لحله ومن إبراهيم، مقام البركة، فيه وصع بي—٠ أول ولكنه 
الأرض،في بيتا لي ابن أن إبراهيم إر ألص اغ إن بني؛ كتف أنباتلث، شئت 
ولهاحجؤج، ريح وهي — السكينة الله فأرسل ذرعا بذليثا إبراهيم ففاق قال• 

موضععلى فتطوُت، مكة، إلى انتهت، حتى صاحبه، أحدهما فأتبع - رأسان 
أبراهيمفني السكينة، تمر نحنث يبني أن إبراهيم وأمر المحجمة، كملتم، الثي—، 
•آمرك كما حجرا أ؛ةنتما ■ إبراهتم فقال شيئا• يبغتم، الغلام هب فن• حجر، وبقي 
الحجرركب فل فوحده به، فاتاه حجرا، له يلتمسن الغلام فاذطاق نالت 

لنمن به أتاني فقال؛ الحجر؟ بهيا أتاك من أبه، يا فهالت مكانه• في الأسود 
فاتماْل. ماء المن هلجؤت، جبريل، به جاء بنائك، على يتكل 

حدثناالميب، بن سعيد عن عاصم، بن بشر عن حاتم أبتم، ابن وروى 
تبوءعلمح، تدله السكينة ومعه أرمينية، من أقبل إبراهيم أن ت 'طالب أبتم، بن ءلتم، 

إلاالحجر طيهم، لا أحجار عن فكثفتؤ قال؛ بيئا، العنكبوت نتبوأ كما البيت، 
ينالواعد ^٠^ تجخ يقول؛ الله فان محمل•، أبا يا ؛ قلت، • رجلا نلاثون 

.؛*LJ ذللث، كان قال! ألين،ه، 

Iؤإسماعيل هو البيت، يثنتم، أن إبراهيم أمر هث، الله، إن I السدي وقال 
حتىء؛أوؤن، إبراهيم، فانطلق جود، الوالركع والعاكفين للaلاJمين بيتير ابنيا 
اممهفبعث، البت،؟ أين يدريان لا المعاول وأحدا ؤإّماعيل، هو فقام مكة، أتى 

فكئنت،حية، صورة فتم، ورأس جناحان لها المحجوج، ريح ؛ لهايقال ؤيحا، 
حتىيحمران بالمعاول واتبعاها الأول، البيت، أساس عن الكعبة حول ما لهما 

يىالواعد إ؛؛هم يج •' تعالمح، الله يقول حين فادللأج الأساس، وصحا 
القواعدبنيا فلما [، ٢٦لالحح; آكن،ه لإز؛ييئِ بواثأ ؤرأذ آلدت<ه، 

حناحجرا لى اطلم، بني، يا لإسماعيل؛ إبراهيم قال الركن، مكان فبلغا 

(.٧٠)م الطري رواه 



وق[بمء
فطلبفانطلق بذلك علي قال؛ لغب، كسلان إني أبت، يا قال؛ هاهنا، أنحعه 

فانطلقهذا، من أحن بحجر ائتني فقال؛ يرصه، فلم بحجر فجاءه حجرا، له 
ياقوتةأبيض، وكان الهند، من الأسود بالحجر جبريل وحاءه حجرا، له يْللبا 
الناس،حطايا من فاسود الجنة من به هبهل آدم وكان ،، الثغ١مة١ مثل بيضاء 
قال؛بهذا؟ حاءك س أبه، يا فقال؛ الركن، عند فوحده بحجر إسماعيل فجاءه 

بهنابتلى التي الكلمايت، يدعوان وهما فبنيا ، مجنلث، أنشهل هو مجن به جاء 
■آتيثِ آلثعغ أثن إJكا ينآ مثن ؤرّنا فقال؛ ربه، إ؛راهيم 

مبنيةكانت الثبت، قواعد أن على يدل ما السياق هذا وفى كثير: ابن قال 
ذاهبون،ذلك إلى ذهب وقد لها، وبوئ إليها إبرامم هدى ؤإنما إبرامم، نل 
ينآأساءت ٦^٠^ يج عباس؛ ابن عن الرزاق، عبد روى كما 
أخبرطالرزاق: عبد وقال ذلالث،ءم. قبل البيت، قواعد كانت، الش القواعد قال: 

uل:الملائكة؟! أصواتح أسمع لا إني آدم: قال uل: عطاء، عن جرج، ابن 
رأيت،كما به، احفف ثم بيتا لي فابن الأرض، إلى اهبمل ولكن ؛خطيئتك،! 

أجبل:حمسة س بناه أنه الناس فيزعم الماء. في الذي ببيتي تحفا الملائكة 
منربضه وكان والجودى، لبنان، وجبل سيناء، وطور زيتا، وطور حراء، من 

كثير:ابن قال بعير؛،، هؤإ، إبراهيم، بناه حتى آدم، بناء هدا فكان حراء، 
أعلم.واف نكاره، بعضه فى ولكن عطاء، إلى صحح وهذا 

للبيت:قريش بناء في ت الرابع الخرع 
وقبلطويلة بمدد قص، الخاليل، إبراهيم بعد الكعبة بناء قريش جددت 

منوله الحجارة، معهم ه نمل وقد ستين، بخمس و. اف رسول مبعث 
الدين.يوم إلى دائما عليه وسلامه اف صلوات سنة وثلاثون حمس العمر 

راكتابفي ار، يبن إمحاق بن محمد والمعاني النير إمام نال 

الشيب.بياض يشيه والزهر الثمر أبيض نات الثغامة: )١( 
)ا/ص.الرزاق عبد ير نف)٣( شاكر. ط. )"ا/ا-ا■(، جرير ابن دوام )٢( 
به.الرزاق عطل طريق من ( ٥٩)ّآ/يره نفني الطري رواه )٤، 



وبنائهباثمسجد انمراد بيان هي 

لبنيانقربش احتممت، سنة، وثلاثين حمنا . افه رسول بلغ ولما ت اليرْاا 
رضناكانت ؤإنما هدمها، ويهابون ، قموها لي؛دللئ، يهمون وكانوا الكعبة، 

ؤإنماالكعبة، كنز مرنوا نفرا أن وذللث، قيمها، وترفعها فأرادوا القامة، فوق، 
مولى- دويلث، الكنز عنده وحد الذي وكان الكعبة، جوف، في بئر في يكون كان 
الذينأن الماص ويزعم يده، مريش فقطعت - حزاعة من عمرو بن ملمح بتي 

منلرحل حدة، إلى بسفينة رمى فد البحر وكان دويك،، عند وضعوه سرقوه 
رحلبمكة وكان لمقيفها، فأعدوه حشمها فأحدوا فتحهلخث،، الروم، تجار 
منتخرج حية وكانت، يصلحها، ما بعض هم أنففي لهم، فهيأ نجار، نعلي 

جدارعلير _^j، يوم، كل لها يهدتم( ما فيها نطرح كانت المي الكمة بئر 
احزألتإلا أحد منها يدنو لا كان أنه وذلك يهابون، مما وكانت الكعبة، 
حدارعلى تتشرق يوما هى فبينا يهابونها، فكانوا فاها، وفتهمحت وكشت 
فقالت، بها فذهب فامحطمها، طائرا إليها الله بعث مسغ، كانت كما الكعبة، 
وعندنارفيق، عامل عندنا أردنا، ما رصي قد اتله يكون أن لنرجو إنا قريش! 
أبوقام وبنيانها، هدمها في أمرهم أجمعوا فلما الحية. الله كمانا وقد حثب، 
الكعبةمن كاول مخزوم، بن عمران بن عبد بن عاند بن عمرو بن وب 

القريش، معثسر يا فقال! موصعه، إلى رجع حتى يده من فوثب حجرا، 
ربا،بيع ولا مهر؛غي، فيها يدخل لا طيبا، إلا ككم من، بنيانها في، يدخلوا 

الكلامهدا ينحلون والناس إسحاق! ابن قال الناس. من أحد مظالمه ولا 
تجزأتقريثا إن نم ت قال مخزوم" ثن عمر بن الله عبد بن المغيرة بن الوليد 

الأصودالركن بين ما وكان وزهرة، مناف عبد لبنى الباب شق فكان الكعبة، 
الكعبةظهر وكان إليهم، انقموا قريش من وقبائل مخزوم لمني اليماني والركن، 

بنأسد ولبني قصي، بن الدار عبد لبني الحجر ثق وكان وسهم، جمح لثني 
الخطيم.وهو لزي، بن كب بن عدي ولبني قصي، بن العزى عبد 

أنات الغيرة بن الوليد فقال منه، ويرقوا هدمها هابوا الماص إن ثم 
^٢١،٤لم اللهم يقول• وهو عليها، قام ثم المعول فأحد ت هدمها في أيدوكم 

تللث،الناس فتربص الركنين، ناحية ص هدم ثم الخير، إلا نريد لا إنا اللهم 



تمدينةوا لحرام ا لمسجد ا واذكام تاريخ من لمنيفة ا والنبية للمليفة ا لتحفة ا

4j_JJl ، لكنت،كما ورددناها سيئا، منها نهدم لم أصيب، فإن ننظر، ت وقالوا
غائياليلته من الوليد فأصبح صنعنا، ما الله رصي فقد شيء يميه لم ؤإن 

إربهم الهدم انتهى إذا حتى معه، الناس وهدم فهدم عمله، على 
آخذكالأستة حضر حجارة إلى أفضوا ْون، إبراهيم، أساس الأساس، 

.بعثابعضها 

منرجلا أن I الحديث، يروي من بعض فحدش ت إسحاق بن محمد قال 
أحدهما،بها ليقلع منها حجرين بين عتلة ألحل يهدمها، كان ممن قريض، 

ابنقال الأساس. ذلك عن فانتهوا يأسرها، مكة تنقضن، الحجر تحرك فلما 
علىتجمع قبيلة كل ، لبنالها الحجارة حمعتح قريس من الماتل إن ثم ت إسحاق 
—لأسود ا الحجر يحني! — الركن موضع البنيان بلغ حتى بنوها، ثم حدة، 

حتىالأحرى، دون موضعه إلى ترفعه أن تريد قبيلة كل فيه، فاحنمموا 
نمدما، مملوءة حفنة الدار عبد بنو فقربن، للقتال، وأعدوا وتحالفوا، تحاوروا 
فيأيديهم وأدحلوا المويتإ، على لوي بن كعبإ بن عدي وبنو هم تعاقدوا 

أرعذللث، على قريش فمكثت، الدم، لعقة ! فسمواالجفنة، تلك في الدم ذلك 
بعضفزعم ّ وتناصفوا فتشاوروا المجد في اجتمعوا إنهم ثم حمتا، أو ليال 
وكان- مخزوم بن عمر بن اممه عبد بن المغيرة بن أمية ابا أن الرواية: أهل 

تختلفونفيما بينكم اجعلوا قريش، معشر يا _ةالت كالهم قريش أسن ءامئذ. 
فكانففعلوا، فيه، بينكم، يقضي المجل، هذا من؛ائب، يدخل من أول فيه 

محمد،هذا رضينا، الأمين ^ا ؛ قالوارأوه فلما ق^، الله رسول داخل أول 
به،فاني ثوبا® إلي ®هلم ه اض رسول قال الجر، وأجروه إليهم انتهى فلما 

كلارلتأحد قال! ثم بيده، فيه فوضعه - الأسود الحجر يعني: - الركن فاخذ 
بهبلغوا إذا حتى ففعلوا، ، حميعا،٠ ارفعوه ١٠قال: ثم اكولث،'،، من يناحية قبيلة 

اللهرسول مي تقريش تخ وكانعليه. بني ثم ^^، بيده هو وضعه موضعه، 
ماعلى وبنوها البنيان من فرغوا فلما الأمين، الوحي: عليه ينزل أن قبل 

.أرادوا

ذراعا،عشر ثمانية النبي. عهد على الكعبة وكانت، إسحاق: ابن قال 



وبنائهبالمسجد المراد بيان في 
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الديباجكساها من وأول البرود، تعد ين، كثم ، القباطي تكسى وكاسن، 
.اه يومما. بن الحجاج 

بناض عبد إمارة أول في أحرقت،، حتى قريش بناء على الكعبة تزل ولم 
ابنحاصروا لما معاوية، بن بزيد ولاية آخر وفى سنين• سنة بعد الزبير 
.ي،إبراهيم، قواعد على وبماها الأرض إلى الزبير ان نقضها فحتننذ الزبير، 
كمابالأرض، ملمتين غربيا وبابا ثرقيا بابا لها وجعل الحجر فيها والحل 

تزلولم • اغ رسول عن ظثأ، الموسمن، أم عائشة خالته من ذلك سمع 
بأمرعاليه كانت ما إلى نردها الحجاج، قتاله حتى إمارته مجدة كيلك 

عطاء،عن ; فيملم روى كما بدلك، له مروان بن المالك عبد 
منوكان الشام، أهل غزاها حين معاوية بن يزيد زمن البيت احترقا لما قال• 
أو~ يجرثمم أن يريد الموسم الناس قدم حتى الزبير ابن تركه كان، ما أمره 

عليأشيروا الناس، أيها يا ءالت الناس صدر فلما الثام، أهل على — يحزبهم 
عباستابن نال منها؟ وهى مجا أصلح أو بناءها أبنى ثم أنهضها الكعبة، في 

أسلمبينا وتيع منها، وهى ما تصلح أن أرى فيها، رأى لي فرق قد فإني 
ابنفقال ه، النحم، عليها وبمث عليها، الناس أملم وأحجارا عليه الناس 
بيتآفكيف ، يجدد0 حتى رصي ما بينه احترق أحدهم كان لو I الزبير 
ثلاثمضت فلما أمري، على عارم نم ئلأثا ربي مجستخير إني هك؛ ربكم، 
فيهيصمر الناس بأول ينزل أن الناس فتحاماها ينقضها، أن على رأيه أجمع 

الماسيره لم فلما حجارة، منه فالقي رحل، صعده حتى ماء، المن أمر 
أعمدةالزبير ابن فجعل لأرصن، ا به بلغوا حتى فنمضوه تتابعوا، شيء أصابه 

سمعتإني ت الزبير ابن وقال بناؤه، ارتفع حتى المتوره عاليها يستر.١ 
يكفر،عهدهم حدسنا الماس أن لولا  ١١قال؛ ، النص إن * تقول تهه، عائشة 
الحجرمن فيه أدحالت، لكشت، بمائه، على يقويني ما المفقة من عندي وليس 

فأنات قال ، منه® يخرجون وبابا منه، الناس يدخل بابا له ولجعالثؤ أذيع، ة حم

مصر.في القط نج من ياب، وهي 



الحراموالمدينةالمسجد تاريخوآحكام ض والنيدةالمنيفة ا التحفة ؛ ٠

الحجر،من أذيع حمسة ميه فزاد قال: الناس، أحاف ولتإ أنفق، ما أجد 
ثمانيةالكعبة طول وكان البناء، عليه فبني إليه الناس نفلر أنا له أبدى حتى 
بابين:له وجعل أذيع، عشرة طوله في فزاد امتقصره فيه زاد فلما ذراعا، عشر 

إلىالحجاج كسبإ الزبير ابن نل فلما منه. يخرج والاحر منه، يدخل أحل-هما 
نظرأس على البناء وضع ند الزبير ابن أن ويخبره ، يخبرهالملك، عبد 
ابنتلْليخ من نا لإنا المللث،: عبد إليه فكتب، مكة، أهل من العدول إليه 

فردهالحجر س فيه زاد ما وأما فأقره، طوله في زاده ما أما شيء، في الزبير 
،.١١إلى؛ناJهوأعاده فقضه فتحه، الذي البابح وسد بتائه، إلى 

بناممه عبد فعله ما إقرار اللمنة كانن، وقد ررميرْاارأا،: في كثير ابن فال 
قلوب،تناكره أن حشي ولكن س، الله رسول وده الل-ى هو لأنه .*؛ الزبير، 

حفيتولكن الكفر، ص عهدهم وقرب بالإسلام عيدهم لحل-اتة الناس بعض 
ذلك)وت أنها عائشة عن ذلك، نحقق لما ولهذا المللث،؛ عبد على الثئة طْ 
عنملم رواه كما نولى. وما تركناه أما وددنا قال: الله.، رسول عن 

بنالحارمحن، وفد عبيد: بن الله عبد قال ربيعة، أبي بن الله عبل- بن الحارث؛ 
أباأظن ما المللث،: عبد فقال حلاقته، في مروان بن المللث، عبل- على الله عبد 

قالمنهال ممعه أنه يزعم كان  ١٠عاتشة س سح — الزبير ابن يعنى• - خبيب، 
قالقالته: قال: ماذا؟ تقول سمعتها قال: منها، سمعته أنا بلى، الحارث: 

عهدهمحداثة ولولا الست،، بنيان من استنصروا توملثا *إن الله رسول 
لأريلث،فهلمي يبنوه أن بعدى من لقوملث، يدا فإن منه، تركوا ما أءل-ت بالشرك 

'هالجل، نال ردابة• وقمح، أذيع، بُة من مريبا فأراها محنه*، تركوا محا 
كانلم تسن يهل وغربثا، شرما الأرض ني 'وصومن بابم، لها رديبملت 

منإلا بدخالها ألا *تعزرا نال: لا! قلت،: قالت،: بابها؟®، رفعوا قوث 
كادإذا حش يرتقي، حتى يدعونه يدحلها، أن أراد هو إذا الرجل فكان - أرادوا 

(.١٣٣٣)لم مرواه )١( 
[lr)\إ^سلامة ت،; ممر، ابن تمر )٢( 



=ءظزدئ[يج؛ وبنائهبالمسجد المراد بيان فى 
تمولسمعتها أنت I للحارث فمك ت الملك عبد نال فسقطاا، لفم، يدحل أن 

وماتركت أني وددت ت نال ثم بعصاه، ساعة غنكتر قال؛ نعم. قال؛ هذا؟ 

بنمحمد بن اف عبد أن اض: عبد بن سالم عن ؛  'هالبخاري ورواه 
هاض رمول أن الني زوج عائشة عن عمر، بن اض عبد أحبر بكر أبي 
إبرامم"؟ئواهمد عن انتصروا البيت بتوا حين أن؛وملث، تري ُألم • نال 

تومالث،حدثان ،الولأ قال: إبراهيم؟ قواعد على تردها ألا اض، رمول يا فهلت،: 
.yاض رمول مجن هدا سممت، عائشة كاك لئن عمر: بن اض عيد فقال يالكفرار، 

لمالبست؛، أن إلا الحجر يليان اللذين الريتن استلأم ترك ه اض رسول أرى ما 
قال:نافع، حلي.ث، مجن أيئا لم مورواه .ن، إبراهيم، قواعد على يتمم 

عنعمر، بن اض مد يحدث قحافة أبي بن بكر أبي بن اغ عبد سمعت، 
قال:أو - بجاهالية عهد حديثو هومالث، أن لولا ١٠قال: النبي عن عاننة، 

ولأدحالت،بالأرض، بابها ولجطت، الق، محبيل في الكعبة كنر لأنفقت، - بكفر 
.الححرء فيها 

عائشةكاك الزبير: ابن لي قال قال: الأسود، عن البخاري: وروى 
قاللى: قالت، قلت: قال: الكعبة؟ فى حدمم، نما ^١، حدثا إليلثؤ ر ت

-بكفر الزبير: ابن فقال - عهيمم حديث، تومكؤ لولا عاتثة، ايا ه: الّك، 
يخرجون(،وبابا الناس، مجته يدحل بابا بابين: لها نجعالتؤ \ذىب*، لنقضتإ 

الربير•ابن ففعله 

يطوفهو بينما مروان بن المللثف عبد أن نزعة أبي عن لم موروى 
يقول:المؤمنين، أم على يكذب، حيث، الزبير ابن اض قاتل قال: إذ بالبيت 

بالكفرتومالث، حدنان لولا عائشان، ،أيا : اضرسول نال تقول: سمعتها 
فقالالبناء(، في تصروا قومالثؤ فإن الحجر، من فيها أنيد حتى الييت، لنقضتتج 
سميت،فانا المؤمنين، أمير يا هذا تقل لا ربيعة: أبى بن اض عبد بن الحارث 

(.١٣٣٣)لم مرواه )١( 



والمدينةالحرام المسجد واحتكام تاريخ من ^ليفةواثذةالانيفة يط ٦——٢ ظ
=^=========ص=======

ماعلى لتركته أهدمه أن قبل محمعته كنت لو ت ل قا أ هدا تحدث المؤمنين أم 
،•١١الر^يرإابن بمي 

لأنهالمؤمنين؛ أم عانشة إلى به كالمقطؤع الحديث فهدا كبرت ابن مال 
بنوالحارث يزيد، بن الأموي عن متعددة صحيحة طرق من عنها روى فل 

بكرأبي بن محمد بن اض وعبد الزير، بن اف وعثد ربيعة، أبي بن اغ همد 
تركفلو الزبير، ابن فعله ما صواب على هدا فدل الزبير. بن وعروة الصديق، 

العلماءبعض كره ففد الحال، هذا إلى الأمر رجع ما بحد ولكن جيدا، لكان 
—المهدي أبيه أو — الرشيد هارون المؤمنين أمير عن ذكر كما حاله، عن يغير أن 
لهفقال الزبير. ابن فحله ما إلى وردها الكعبة هدم عن مالكا الإمام محال أنه 

أنأحد بثاء لا للملوك، ملعبة اض كعبة تجعل لا المؤمنين، أمير يا I ماللئ، 
والفروالنووي، عياض نقاله الرشيد. ذلك فترك . هدمهاإلا يهدمها 

وشينالذو يخربها أن إلى الزمان، أحر إلى هكالّا - أعالم وافه - تزال ولا 
نالنال! هريرة أبى عن المحيحين فى ذلك بت يا كمسالحبشة، من 

"،.الحشة١١١من المؤمنين ذو الكعبة .ت اطه رسول 
فىجاء لما ومأجوج، يأجوج خروج بعد يكون إنما — أعلم وافّ — وهدا 

•اطه رسول قال نال؛ ظبه، الخيري معيد أبي عن البخاري* *صحيح 
٤١)ومأجوج*؛؛،•يأجوج خريج بمد دلبمتمرذ التنا *ليحجن 

للكعبة:العثمائي الإصلاح في الخامس: الفرع 
١منة في — ١  الأمهلّار،بسبب الكعبة من الشامي الجدار تشقق  ٠١٩

فاعترضبنائها، ؤإعادة هدمها على فعزم مراد العثماني لهلان للالخبر فبلغ 
إعادةعلى عزم فد وكان العثماني، الفتي الإسلام شيخ ومنهم العلماء عليه 

(.١٣٣٣)لم مدوام )١( 
سلأ.ة)ا/اأأ(.ت: كير، ابن ير ونفتمرالقرطي)آ/هآاا(، )٢( 
)ا،-أ<بآ(.وسلم (، ١٠٩٦)انمخاري رواه )٣( 
(.١٥٩٣)الخارى دوام )٤( 



قصظ=ش=====^ءؤصء=
أنواقترحوا العلماء، عارصه لكن والفضة، لذهب يا موئاة بحجارة الكعبة بناء 

الحزاموعلف ذلك على فوافق جدارها، يشد قوي نحاس بحزام الكعبة تحرم 
.، الخالمزأ١ بالذهب 
حتىوالمجد مكة فى غزيرة أمطار هطلت -  ٠١• ٣٩سنة وفى — ٢ 

الوالينقنع والشرقية، والعربية الشمالية جدرانها ذسمطت، الكعبة ملأت 
اللازمةالموز وأرسل الكعبة بناء بإعادة قامر مراد، لطان للموكتبوا والعلماء 

المنةمن ثعبان نهاية إلى  ٠١٣٤ سنة أول، من بها العمل واستمر لذللثح، 
ذيأول، إلى الجد ببقية العمل تمم ئم رمقان، غرة فى ينا وكنفسها، 
العمارةتمت وبه المنة، نفس من الحجة 

للكعبة:السعودي والبتاء الإصلاح في السائس: الفرع 
الكعبة.باب تغير تم وإلأه العزيز عبد الخللث، عهد فى ه  ١٣٦٣عام فى — ١ 
الكمةسقف نفض تم ئه سعود المللئ، عهد فى ه  ١٣٧٧عام وفي — ٢ 
عملوتم وتآكلها، أحشابه لقدم الأدنى ، قفالوتجديد عمارته وتجديد الأعلى 
ترميماالأصلية الجدران ترميم ْع جدرانها بجميع تجعل قفين البين ناعية 
ترميمتم كدللث، بامحلتها، من الكعبة بجيران المحيهل الرخام إصلاح وتم جيدا، 
ؤإصلاحه.مهلحها إلى المودي الكعبة باطن فى الذي الدرج 

عامالكعبة بابا حلق تغيير نم اغ يرحمه فيمل الملك عهد وفي — ٣ 
ه.١٣٩١

؛البايت،القديم الكعبة ؛ائت، تغيير تم افه يرحمه حالي الللث، عهد وفي — ٤ 
ه.١٣٩٩م الحالي 

وئففهد المللئ، الشريفين المحرمين حائم عيد وفي ه ١٤١٦عام وءي _٥ 
شاملا.ترميما الخارج من الكعبة جدار ترميم نم 

الأنامؤإنادْ يحلان، لأحمد مكة، تاييخ عن (، )ص٩٧٤باعي للمكة، تاريخ )١( 
غازي.اض نمد 

نمه.ابق ن١ المصدر ر٢( 



واثمدينةالحرام اسجد وأطام تاريخ من اسيقد والتبذة اسليفة ا}تحفة 

منشاملا تجديدا المشرفة الكادبة تجديد تم  ٤٠٥١ ١ ^١ عام رفي ~ ٦ 
الداخلمن الكمة وحواممل الثلاثة والأعمدة الكبة مقفى وثمل الداخل، 

وميزابوالشاذروان الداخلي لم والوالحوائهل السطح ورخام والأرصتات 
هذافي العمل بدأ وفد فم، إسماعيل حجر المسمى الحجر وحدار الكمة 

/U/Yالأربعاء يوم في اا/ا/يا؛اهوانهى في لكحبة الكبير الترميم 
المشرفة.للكعبة عمارة آخر هده وكانت ١ه ٤  ١١^

اصبة:حول اأمسجال بناء في التانية: لمسالة ا0 

المساحة،صغير - وغيره الجوزي ابن ذكر فيما - الحرام المجد كان 
نرمه،من زمزم وراء ما على مشتملا وكان بكر، وأبى .، المى هد عش 

،يه محدقة الدور كانت إنما حدار عليه يكن ولم الجهات، سائر من ومثله 
الناسوكان ناحية، كل من الناس يدخل عله مش-زعة أبواب الدور وبض 

عهدفى الناس على المسجد صاق ولما ، للكعبه الشرقية الجهة من يصلون 
حداراعليه أحاحل ثم فهدمها، المهلاف حول دورا ظبع عمر اشترى عمر، 

نهل،أم بسيل عشرة مع منة في الميت عرق ذللي محبب إن ٠ وقيل قصيرا، 
وانجرففيه، فماتت احترفها لأنه باّسمها السيل سمي مكة، من امرأة وهي 

ورأىمكانه إلى وردم معتمرا وحاء عمر فقنع مكانه، عن إيراحيم مقام بسببه، 
المعمن امتغ ومن للمسجد، الملاصقة الدور واشترى بأهله، المسجد صيق 

وأحيواقبلوا عزمه رأوا فنحا المال، بيت في أمانة لمنها وجعل داره عليه قوم 
لهوجعل القامة، دون ارتماعلأ يبلغ بحانبل وسوره المسجد فوئع الثمن، 
تتجاوزلا مساحته ولعل إليه، تولى كانت التي المالك مجحاذاة في أبوابا، 
ذكركما المسجد، صحن في موجودة كانت التي الأربعة المقامات محاذاة 

فوقمصابحح للمسجد عمر واتحد المباعي، وعنه ياسلامة، حسين الشبغ ذللثا 
٠٢مصرأ أقباط يصنعها أنسجة وهى بالقباطى، الكعبة وكسى الحائهل، 

الأماكن،أشرف إلى الساكن المزم ومثير )\إ^٦\ه للازرئي مكة، تاريخ انغلر: 



منواشترى وعشرين، ست سة يقهبم عفان بن عثمان المسجل ومع نم 
تظللومقويا أروقه له وجعل فيه، وأدخلها المسجد حول دورا م أهموا 

الحرمرأنصاب وحدد أيصا، بالشاطي الكعبة وكس المصلين، 
منوستين وحمى ومتين أربع منة المسجد في ه الزبير ابن زاد ثم 

والجنوب،والشمالية الشرقية الجهة من فيه، وأدخلها دورا واشترى الهجرة 
عمدافيه وجعل مرع، ذراع وأربعمئة ذراع ألف وثلاثين باثنين تقدر بمساحة 
٠،٢vسمرخا

المسجدجدران المالك عبد رع الهجرة من وسبعين خمس مة في لم 
.اجل٣، بالومحقفه 

إليهنقل من أول وهو وتسعين إحدى منة المالك عبد بن الوليد عمره نم 
وجعلالشرفات، لها وجعل المزخرف بالساج ومشقه الرخام طين ا أم

أعلىفي المفاء 
منهفي المنصور جعفر أبو فيه وزاد عنزْ ١ ٤ ٠ -  ١٣٧مني في ئم 

الساعيلأحمد مكة، وناريغ ، oljjlط. )ا/خه'*آ(، الجوري بن الفرج بي أل ً
 ،)Aمحمداض وصي للشيخ (، ٢٦٣/١)وأحكامه تاريخه الحرام والمسجد )_؛

الأثيرلابن والكامل، وتاريخصفةبنبط)صهها(، )ه/ي؛(، الطبري تارخ انظرت )١( 
i(T0Aالجوزي)\/لأبن الساكن، العزم ومثير (، ٢٢٥)ا/ الغرام وشفاء )٣;٧٨(، 

تاؤيخهالخرام والمسجد للسباعيرصريهلأ(، مكة، وتاريخ (، ١٢)و/؛ الباليان ومعجم 
عباص.محمد اش وصي للشيخ )ا/ّآآ"آ(، وأحكامه 

وتاؤيخ(، )ص٧٢١السباعي لأحمد مكة، وناريخ (، ٧٠)\ا للازرتي مكة، أخبار )٢( 
افوصي للشخ وأحكامه، تاريخه الحرام والمجد )ص٧١(، الحرام المجد عمارة 
)ا/1آ"آ(.عباس محمد 

والجد)ص؟ا(، الحرام المسجد عمارة وتاريخ (، ٧١)U/ للأزرفي مكة، أخبار )٣( 
(.٢٦٨/١)عباس محمد اض وصي للشخ وأحكامه، تاريخه الحرام 

اضوصي للشيخ وأحكامه، تاريخه الحرام والجد (، ٧١)آ/ للازرتي مكة، أخبار )٤( 
(.٢٧١/١)عباس محمد 



تمدينةوا نحرام ا لمسحي ا حتتام وا تاريخ من لمنيمة ا لتبذة وا لالْليمة ا تتجمة ا ء ٩ م  ٦٠٠٢٠٢ *٠ 
عليهلكن ما معف والغربي النامي( 

مئةيسه الأولى عمارته في المنصور بن المهدي محمد الخليمه زاد لم 
الناسمن فاشترى وسهلا تكون أن فأحّب،ا جانب، فى الكعبة وكانت، وستين، 

الدورمن والمسجل المسعى بين كان ما جميع واشترى ووسهلها، الدور 
بنقلوأمر المسهى، على شارعا اليوم عليه هو ما على المسجل ووصع يهدمها 

ثمبجدة أنزلت، حتى بحرا وحملت، فنقيت، ومصر الشام من الرحام أساهلين 
و-تين•أربع \ر ومنة متن منة ص به العمن( استمر ثم مكة، إل، حملت 

بدلا وقال• المهنيين ودعا المهدي حج ومنه، وستين ّع سنة وفي 
اّل،يتح في ما جمح فيه أنقمتا ولو فيه الكعبة وأوسْل المجد أوّع أن 

،يستهليعونها حيلة بكل رغبته تحقيق على عملوا ذللث، على تصميمه رأوا فلما 
العملوبدء الرخام، من الأعمدة وجلست، لدللئ، الأموال ورصدمت، الدور فثمنت، 

العمارة،تمام فبل تليها التي في المهدي ومالت، ومثة، ستين محح سنة به 
أوسعوهد0 ومنة، سعين سنة الهادي، موسى ابنه عهد في فأتمنح 

الوسعات٢/
الناصر١لموثق عهد وولي العباسي( اف عر المعتمد عهد فى( ومع نم 

أيحل- ٥٢٨٤—  ٢٨١بين ما بافه المعتفمد عهد في يم -، ١٠٢١^سنة افه لدين 
ذهدارالدوْل"اا.

وهد0. - ٠٥٣ ٦ سنة أحمد بن جعفر بم Jb؛االمقتدر الخليفة عهد في يم 

الخراموالمضجد للساض)صخها(، مكن، وتارح (، ٧٤)آ/للازرتي مكة، أخيار )١( 
(.٢٧٣/١)صاس محمد اش وصي ليشخ وأحكامه، تاريخه 

(،٢٠٤)ا/الكي فهد لأبن الورى، ؤإتحاف (، ٨١، )T/٤٧للازرتي مكة، أخار )٢( 
(،١٥٩، ١  ٥٨٠٠٠٣١للجاعي مكة، وتاريخ (، ٢٢٦/١)للماّي الغرام، وشفاء 

(.٢٨٠_  ٢٧٥)ا/اض وصي للشخ ، وأحكامه تاريخه الحرام والمسجد 
والمجد)أ/ه؛'ّآ(، الورى ؤإتحاف (، ١١٤للأزرتي)آ/ه.ا- أنمارمكة، )٣( 

(.٢٧١)\إ اض وصي للقح وأحكامه، تاريخه الحرام 
والمجدالورى ؤإتحاف (، ١١٤- للاررني مكة، أنمار )٤( 

)ا/هبم؟(.اض وصي للثخ وأحكامه، تاريخه الحرام 



وبناتهبالمسجد المراد بيان فى 
ً؛|]ق[هآ=

غالكما المبارك، المودي العهد أيام إلى الماصي، العهد في اكوسحامت، آخر 
الؤإصلاحان ترميمات هي إنما ذللثج  ٠١ا'تاريخه في باسلامة حن الشيخ 

ومنها.  J^A'٧ ء  ٨٠٣منة ١لذلاهري بيق الأمير عمارة منها ، نوميعاهمت، 
منعمره من أول، وهو —، ٠٩٧٢ستة حان ليمان ّالثماني لْنان العمارة 

ابنهعمارة نم الحرام، المسجد في مهمة إصلاحات على عمل الثمانيين، 
jUمراد السالءلان ابنه أتمها ثم -، ٥٩٨٤-  ٩٧٩سنة الأول، الساإعلان،lJ.؛ 

سالaلانبأمر الحرام المجد رمم ١ * ٧٢منة وفي ه، ٩٨٩-  ٩٨٤مني في 
،١ ١ ١ و* ١،  ٠٣٣سني في إصائحات ولهم ونفقته، آغا كزلار محمد ممر 

نتفى وكذا ا"ا"آأه، نة وفى و*؛ااه، ، ١١٢و• و'آااا، ، ١١١٢و
نةفي وكدا المجد، في إصلاحات عملوا ه ١٢٧٨منة وفي ،  ١٢٧٦

بعدالمسجد باصلاح رشاد محمد الألهلان أمر ش ١  ٤٣٣ ستة وفي "؟اه، *١ 
الخديوي.يل بالعروق، العارم الميل من اكاجمة الأضرار 

فيالاصادحات بعض علي بن حين المريق عمل - ٥١٣٣٥سنة وفي 
أولأسس  ٥١١٠١٠٨منة وفي الأنا^؛٧،، بوامهلة الإنارة فيه وأدخل المسجد، 

أضخمماكبة أنتشت  ٠٥١٣٤ نة وفي الممنافح، بها فأنير لنكهر؛اء، ماكنة 
المجد.غالمح لإنارة منها 

الموديالهد فبل الحرام للمجد المارة من حمل ما أهم وهذا 
ا.خيرار الجمع افّ جرى البارك، 
علىمرت اكي واكوسعات الخمارات أعفلم فهي الحولية، المارة أما 

كتابفي وعنه (، )٣^٦٦سلامة با حن للمشيخ الحرام، المجد عمارة تاريخ )١( 
(.٢٧١)ا/ افه وصي للمشخ وأحكامه، تاريخه الحرام المسجد 

المسجدوكتاب (، )ص٩٦الحرام المجد عمارة وتاريخ )ا/حآآ(، الغرام شفاء )٢( 
افهوصي للشخ ، و١حكامهاا تاريخه الحرام 

الحرامالسجد عمارة وأاريخ (، ٢٩٥- )ص٤٦٢ الحنفي لسي الإعلام، انظر: )٣( 
والمسجد(، ٥٩٣، ٥٩٢٠٠٠٣و) (، ٤٨٤- )ص٥٧٤ باعي للمكة وتاريخ ٠ ( ٨٨٠٠٣)

(.٤٣٠ -  ١٣٠ )ا/ وأحكامه -اريخه الحرام 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا واذكام تاريخ من لمنيفة ١ لنبدة وا للمليفة ١ لتحفة ا ٩
^==^ً=======ك====ًسً=ص==

وتوسعةؤإصلاح، وترمم عمارة نوعين، على وهي التاريخ، مر على الحرم 
وباء.

العزيزعبد الملك أمر عندما م  ١٣٤٤سنة ني ذلك أول وكان 
بوصعأمر -، ٥١٣٤٥سنة وفي إصلاح، إلى يحتاج ما بإصلاح هءزفأ الفيصل 
يعمارةأمر - ٥١٣٤٦محسة وفى للمصلين، وحعاؤيه المجد محاحة فى مقللامحت، 

أمر— ٥١٣٥٤محنة فى وكدا —  ٠١٣٤٧نة ّوفى الخاص، ابه حعلى ثانية 
المجيريحتاجه ما لكل عامة بإصلاحات 

وعمارتهالمسجد عة بتوس أمر اليرير عبد بن معود المسللت، عهد في نم 
فيوالثانية ه، ١٣٧٧-  ١٣٧٥محني في الأولى مراحل، في عفليمة، عمارة 

^٢،.١٣٨٢محنة والثالثة هر، ١٣٨١-  ١٣٧٩محني 
الثانيةالعنلمى التوسعة كانت ئه العزيز عيد ين نهد المللثج عهد في ثم 
لتوسعهأهالها وتعويخى المجاورة الأراصي بتنمين المشري بداية وكانت 

إلىالعمل واستمر - ٥١٤٠٦من بالتنفيد وبدء -، ٥١٤٠٣سنة الحرام المسجد 
مربعمتر ألف وستين واحدا تبلغ مساحة للمسجد وأصبف -، ٤٥١  ١٣سنة 

^٠ ٠ المسعمىؤي الخءسعة 'غ^ر مهمل، ألغط سحمن وستوعهب ، ٢٦١^٠
هذهعلى صرفه تم ما جمالة وكان المياه، ودورات الخارجية والماحان 

سعودىريال بليون ٥ ٥ حوالي ه ١ ٤ ١ ٤ عام حش التوسعة 
فيهاايتدئ العزيز عبد بن اف عد المللث، عهد في الثالثة التوسعة ثم 

منرؤعأصخم فإنه الخثرؤع، لضخامة جاريا فيها العمل زال ولا اه  ٤٣٥منة 
الجزاءر؛،.خر اض حزاهم التاريخ، مر على 

X(.\ \ ُ T • ا٦ )\ ءباس اف لوصي وأحكامه تاييخه الحرام المجد )١( 
(.٣١٩-  ٣١٢)ا/وأحكامه -اريخه المرام المجد )٢( 
(.٣٣٧-  ٣٦٣)\إ وأحكامه تاريخه الرام \ب )٣( 
(.٣٤٥-  ٠٣٤ )\/ وأحكامه تاريخه الحرام المجل. )٤( 



مكة>رم مي 

التائيالمبحث 

مكةرم حق 

تمطلمان وف4 

مكة.حرم تحريم ش ت الأول المعللب 
مكة.حرم حدود قي ت الثاني المعللب 

٠٠٠

الأولالمطلب 

مخةحرم تحريم في 
حرام- المكي الحرم حدود من - حولها وما مكة أن على الفقهاء أجمع 

الإل؛كنذ، رذك> أند أن أمت ؤإثآ ثنالى؛ لموله إباْ، تعالى اض بتحريم 
[،٩١ثن أكيك أن مأبمت شء ئقل ُبم حؤنها أدى 

تنيدك سو ئ ثتئ إم بجئ »لينا -مما لهم يتكن ■' ذكره جل ويوله 
ؤأول؛أت تعالى < ٠٥١وفول [، ٥٧لالةم>.ص: تنمى ي يئيبمم ؤإكى لو؛ 
تأي [؛ ٦٧لالستمسوت: حنلهإ^ مذ آلئاس ءاينا كثما حمتا أة ميإ 

المىولقول ٢• والقتل^ والغارة الى من فيه أمنوا آمنا حرما لهم جعلتر 
ءاوا<لآ،،متفق والأرض*، الماوايت، حلق يوم تعالى اف حرمه البلد هذا *إن 

وإنمابمدي، لأحد تحل دلا ملي لأحد تحل فلم مكة حرم اف *إن رواية؛ دفي 
،•الخارىر رئاء نهار* من ساعه لي أحلت، 

(.٣٦٤)T]/القرض تمر انظر: )١( 
بناض صد حال,ث من ( ١٣٥٣)وملم الملمة(، ط. القح، .  ٤٧)؛/الخاوي أ-؛مجه )٢( 

الم.لعواللففل ءّاس 
ماس.بن اث< تماو حديث من السالفين( ءلّ ِ  ٤٦(/؛^ )١١٥الخاوي أحرحع )٣( 



^دالخراموالدثت
============خ===^=====؛^وحقإوبم ت= 

بقولآمنا حرما صارت هل حرمتها مع مكة أن في العلماء واختلف 
تمال من ومنهم حرما، تزل لم ت نال من فمنهم كدسأ قبله كانت أم . إبراهيم 

بدعوتهحرما صارت ؤإنما البلاد، كسائر هؤم إبراهيم دعوة قبل حلالا مكة كانت 
هؤلاءواحتج ، حلالا كانت أن بعد الّبي، بتحريم حرما المدينة صارت كما 

•طويل حديث حمالة في قال . اض رسول أن الخيري سعيد أبي بحديث 
بينما حراما المدينة حرمت وإني حراما، فجعلها مكة حرم إبراهيم إن "اللهم 
إلاشجرة فيها تخبهل ولا لقتال، صلاح فيها يحمل ولا دم فيها يهراق لا أن مأزميها 

النبيسمع أنه أيما سعيد أبي عن لم لمرواية وفي لم، مرواء لعلف*، 
هجابر وعن مكة*، إبراهيم حرم كما المدينة لابمي بين ما حرمتا *إني ت يقول 

لابنتهابين ما المدينة حرمت، وإني مكة حرم إبراهيم *إن اف.■ رسول قال ■ قال 
قال:ه النبي أن أنى وعن • ملم رواه ، صيدها* يماد ولا عماهها يعمي لا 

البخاريروا0 لابسها*، بين وما المدينة أحرم وإني مكة حرم إبراهيم إن *اللهم 
لماه النبي أن للبخاري رواية وفي لم مولفغل المخاري، لمغل هدا لم وم

إبراممبه حرم ما مثل جبليها بين ما أحرم إني *اللهم قال؛ المدينة على أشرف 
وإنيمكة حرم إبراهيم ®إن اض رمول قال قال؛ حديج بن رافع وعن مكة*، 
أنعاصم بن زيد بن اممه عبد وعن لم مرواه المدينة، يريد لابنيها* بين ما أحرم 

كماالمدبمة حرمت، وإني لأهلها ودعا مكة حرم إبراهيم ®إن قال؛ الله. رسول 
لأهلإبراهيم به دعي ما بمثل لمدها صاعها في دعرمت، وإني مكة، إبراهيم حرم 

لم.ومالبخاري رواه مكة*، 
مواتالاف حلق حين من يزل لم تحريمها بأن القائلون واحتج 

افحرمه بلد ؛اهذا ت مكة فح يوم قال الم، أن عباس ابن بحديث والأرض 
القيامة،؛،يوم إلى اف بحرمة حرام وهو والأرض الممواتا حلق بوم نمالئ 

®إنقال؛ النبي. أن ه الخزاعي شرج أبي وعن لم، ومالخاري رواء 
لم.ومالخاري رواه الناس"، يحرمها ولم اف حرمها مكة 

أظهر. إبراهيم بأن السابقة الأحاديث عن أجاب بهيا نال ومن 
ا؛تاوأ0.أنه لا يعلم، لا مهجورا حفيا كان أن بعد تحريمها 



———٠^=نحممث
القهأن المراد بأن عباس ابن حدث عن أجاب الأول بالمذهب قال ومن 

أظهرأو ابرامم، بحرمها مكة أن غيره أو المحموظ اللوح في كتب تعالى 
للملائكة.ذلك 

حينمن محرمة زالت ما أنها القولين: من والأصح المروي: نال 
أعلم.اهواغ والأرضى، الموات تعالى الله حلق 

قبلحراما كانت حولها وما ومكة ! ررالفروعاافى مفلح ابن قال 
كانتمكة: عن الأنرم رواية في نال أحمد، كلام ظاهر فى هل، إبراهيم 

أكثروعليه لعلاjية٠ ال*الأحكام فى يعلى أبو القاضى ذكرء تزل، ولم حراما 
أنء: وجه غير من — الصحيحين٠٠ ٠٠فى به أحبر ما يكون ^ا وعلى ال>الاء، 

حرمتإنما العلماء: بعفر وقال وبينه، تحريمها أظهر أي• مكة؛ حرم إبراهيم 
أظهروالأول إبراهيم، زال ب

الدالةالأحاديث، هده بين منافاة لا :  ٠٠يره ءنففى كثير ابن الحاففل قال 
اكالةالأحاديث، وبين والأرضى، الموات حلق يوم مكة حرم افه أن على 
وتحريمهفيها حكمه افه عن بلغ إبراهيم لأن حرمها؛ هإ، إبراهيم أن على 

أنهكما لها، .ل، إبراهيم بناء قبل اطه عند حراما تزل؛لد.ا لم وأنها إياها، 
فيل لنجل! آدم ؤإن النبيين، حاتم طه ا عند مكتوبا طه ا رسول كان قل. 

مث؛مهتنه فهنر وآبمثه ؤدما : إبراهيم، قال هذا ومع طينته، 
الحديث،في حاء ولهذا وقدره• علمه في محبق بما دعاءه الله أجاب وقد [، ١٢٩

إبراهيم،أبي رءدعوة فقال: أمرك. بدء عن أحبرنا الله، رسول يا : قالواأنهم 
قصورله أصاءت نور ضها حرج كأنه أمي ورأت مريم، ابن عجي وبشرى 
أمرك.اهظهور بدء عن أحبرنا أي: اكام<؛ 

•اوردى للماللطانية، الأحكام وانغلر; (، ٤٦٥)U/المهذب ثرح المجمؤع )١( 
(YAA_j  ، ء ط.)العالمي

n)الفروع )٢(  ،o/n ،) .اكركيءط
ًل.دة)ا/؛آ؛(.كير، ابن تفسر )٣( 



تمدينةوا الحرام تمسحي ا وأحكام تاريخ من لمئيفة ا لنيدة وا للطيفه ا لتحفات ا

الث1نيانمطف 

مكةحرم حدود في 

منبها أحاط وما مكة هو الحرم أن اعلم ااالمجموع«; في النووي قال 
حدودومعرفة لها، تشرنا الحرمة في حكمها لها تعالى اض جعل جوانبها 

الأحكام.اهمن ُه يتعلق ما لكثرة به يعتني ها أهم من الحرم 
حيرا،اش فجزاهم اجتهاد أيما الحرم حدود بتحقيق العلماء اجتهد وقد 

أكملعلى إتقانه في الأئمة كلام ونتع إيضاحه في اجتهدت، وقد ت النووي قال 
تعالىاض بحمد وحوهه 

ءول،إبراهيم اض نبي عن المتواتر المتوارن، بالنقل معلومة الحرم وحدود 
مكانفي بعرفة ونحن الأنصاري، مرع ابن أتانا ^ ١٠ثيبان، بن يزيد فعن 

•يقول إليكم، الله رمحول رمحود إني، فنال• الإمام' عن عمرو يباعا-ه 
١٠٠٣١إثرأبيكم إرث ص إرث عر فإنكم مئامركم، على رركونوا 

قؤد،إبراهيم الحرم حدود نمستؤ من أول ت الشافعي الزركشي نال 
إبراهيمالله أرى حين فنحت،، تنحي الجبال: إلى هق الله أوحى ؤيقال: 
زمنفي ثلعوها قريثا إن مم مثاس-كأه< ؤوأأيثا نوله: وهو المناملثج مجوصع 

فيالبزار قال النبي.، وحددها أعادوها إنهم ثم عليه ذلك فشق ه المبي 
بنمقاتل ثنا قالا: الحرثي موصى بن ومحمد معاذ بن بشر حيننا مسنده: 
أبيهعن حلف، بن الأموي بن محمد عن حثيم بن عثم,ان بن الله عبد ثنا سليمان 

بنعمر ماللث،: وقال الفتح. عام الحرم أنمايبق يجدد أن أمره النبي. أن 

(.٤٦٢/٧المهوب،)شرح المجوع )٢( (. ٤٦٢)U/الهذب،ترح المجموع )١( 
(،٥٧٧)والحميدي (، ١٧٢٣٣)و\س (، ٤٨٨الماتورة)المنن غي الناسي دوام )٣( 

وني)ه/ههآ(، المجتبى في اني والم(، ٨٨٣)والمرهدى (، ١٩١٩داود)وأبو 
و)هامآ(،(، ٢٨١٨حزبمة)وابن •٣(،  ١١)اجه موابن اوكبرى)-ا■؛(. 

المننفي والمهقي والحاكم )؛•آا(، ١سمر ذكل شرح في والملحاوي 
تلمحاكم ١ وفال، ١ صحيح حن حديث، مربع ابن حدين، المرمدي: ثاله)ه/هال(، 

الل.هديبووافقه الإستاد، صحح 



مكةحرم مي 

ذلك.اهعن يحث أن يعد الحرم معالم نصب الذي هو الخهلاب 
أحدالزهري نوفل بن مخرمة الصحابي ترحمة في حجر ابن الحاففل قال 

الفتح،لمة ممى كاف بكارت بن الزبير دا3ا الحرم؛ يأنماب فريش علماء 
معد؛ابن وزاد النسب،. عنه يوحد فكان وعلم؛النسب،، عالية، من له وكانت، 

بنوأزهر ير؛وع، بن وسعيد هو عمر، فبعثه الحرم، بأنماب عالما وكان 
أيثا،بعثهم عثمان أن وذكر فجددوها، العزى، عبد بن وحوبملب عوف، يد 

أرىجبريل. أن عباس؛ ابن حدث مث بكار بن الزبير وأحرج 
حددهاثم قم، إمماعيل حاJدها نم فنصبها، الحرم، أنماب قم، إبراهيم 

المدكورين،الأربعة عمر نم؛عث، النبي.، حددها ثم كلاب، بن نمي 
انتهى،. صعقوفيه عمران، بن العزيز عبد سنده دش نجديوها، 

الجهاتمختلف، من لأن ا المكي الحرم السعودية الحكومة حددت وقد 
العلم؛اللغاتاسم عليها مكتوب المنار مثل أؤلرافه على مبينة بينة باعلأم 
٠والأعجمية العربية 

،؛الجهاتلجمح من حدوده الفقهاء ذكر وقد 
منأميال ثلاثة على وهو التنعيم عند المدينة؛ جهة من الحرم فحد 

بيوتلها؛ ويمال قيا، البيوت عند مكة جهة مجن التنعيم ومبدأ ، مكة 
حرم،والتنعيم المشرفة الكعبة بين فما عاسة، الأن؛مجل. ؤيعرف ، نقار 

•الحل من داكعم 

الماجد)صّآآ(ؤبأحكام \واجد إعلام )١( 
(.٧٨٤٥)•٥( انمحابة)ا■/ نميز فى الإمحاة )٢( 
شرحوالمجمؤع العالمي(، محل. )صر؛ميآ، للماوردي السلطانية، الأحكام انظرت )٣( 

ؤإعلأم(، 0YA)>/الممحاج ومغض (. rto/T)اJحتاج ونهاتة (، ٤٦٣)U/دب fJا
(،١٥٦>أ/هها، __ jbUض وحاثسة (، ١٦٤/٢)والجداتع (، ٦٥-  ٦٣)الساجد 
(،٤٧٣)٢; القاع وكنات، (، ١٩٤)ا/الإكاليل وجواهر (، ١٧١)T/ الجليل ومواهب، 
؛عدها(.وما  ٥٤/ )ا الغرام وشماء (، ٣٨٢)Y/النهى أدلي ومْلالبإ 

أميالأحمسة أو أربعة أنه المالكية كتب، وفي )٤( 
للتووي.المجمؤع، قي كما ويالفاء، النون بكر هو نقار بيومثإ )٥( 





ئء|ازق[|ه=مئةحرم فى 
ذكركما الأموي الحجر من الأميال بابتداء الحرم حدود مسافة وتعتبر 

اضل١،.رحمهم فقهارنا 
تا ١ الحديثه الطرق من مكة إلى ومداخله حدوده وأما 

الغربيالحرام المجد حدار من ت 'آكم( )١ ريع! الحدة طريق من - ١ 
الطريق.على الجديدين العلمين وحتى فهد الملك باب من 

الحرامالجد حدار من ! أكم، ٠ ر يد الجل. اليمن الليث طريق من - ٢ 
الطريق-على الجديدين العلمض وحتى الجنوبي 
الجدحدار من •1,؛اكم() )* الجديد الهدى الهنانف طريق من - ٣ 

الهدى()الطائف ريع الالطريق على الجديدين العلمين وحتى الجنوبي الحرام 
القرى.أم حامعة من بالقرب 

المجدحدار من 'ما,مآاكم(ت )• المريع الميل الهلاف طريق من — ٤ 
الطاض•طريق على الجديدين الحلمتن وحتى الشرقي الحرام 

(.٣٨٢)آ/المهى أولي )\(طالب 
قامالذي الجهاز وأن )ص>إ(. الحويطان الشرب، المكي الحرم أحكام انغلر: )٢( 

«.GPS"هو: المافة بقياس 



ضىرئوآذلاماس.جمالخرامواسسةض
i ٧٦ا

ذس

التالثالميحث 

المهكىالحرم حخلورات مق 

مطالبة حموفيه 

المكي.للحرم الكافر دخول م الأول؛ الطلب 
الخرم.ش الخال في الثاني: المطلب 
الخرم.نبات حكم في الثالث: المهللب 
الخرم.صي،و م الراع؛ الألالب 
المكي.الخرم م ويكره يمغ فيما الخامس؛ المهللب 

الأولالطلب 

المكيللحرم اممافر لحول في 
مائل؛ثلاث وفيه 

المكي:للحرم النكافر دخول حكم في الأولى: لمسالة ا٠ 
فيوالإقامة السكنى لم الملغير يجوز لا أنه على الممهاء انفق 

تئ-رؤاءوأ عص ألثشهق إقما ءامنوأ أفرنتث> تع.الى؛ لقوله ،، ١١١٣^٣^
الحرامبالمجد والمراد [، ٢٨انت تالتوأكنداه عبهم بمد ألكنام أكحد 
ينآثه لميمر مؤئر -ملأ خنتتر بعده؛ غؤو قول بدليل كل، الحرم 

الزرثانيوشرح ، '١( ٤ )a/ القرطبي ونمير (، ٨٨)V/للجماص الأحكام، نمير !١( 
)ه/الجمل وحاشية (، ٣٨١)T/ انمنابح وشرح (، ١٤٢)م/حاليل مختمر عر 
(.٥٣١.)م/ا<آه واسى (، ٢١٥



المكيالمحرم مصلورات في 

وانقطاعالحرم من بمنعهم وصررا ففرا حفتم إن ت أي [؛ ٢٨ت التوبة ل تشااي1ه 
مناض يعنيكم وف فالمكاسب من إليكم يجالبونم بما لكم بممحمل كان ما 

الجدإلى لا والمحرم، البالي إلى يجف إنما ب، الجالأن ومعلوم نمله، 
يؤذنممن فهم بكر أبو ؛عم، نال؛ فهم هريرة أبا أن الخاري وروى ه• نف

عريان،بالبيت، يعلوفح لا وأن مشرك العام بعد يحج لا أن بمنى النحر يوم 
ألسؤدإز آلسبمد نرى قمح! نتدهء أنمئ ^SX ؤ<بءى ت هق قول ول

الشيرازيوامحتدل، حديجة. منزل، من به أسرى لأنه مكة؛ به وأراد ألأناه، 
المجدمشرك يدحل الأ نالا1 البي، أن عطا■، بمرمل ٠أالهدابح، فى 

ذمثابحال،، يدحاله أن لكافر يجوز لا ت اامير0اا فى البغوي نال، الحرام، 
رسول،حاء فلو ومالك،، وأحمد الشافعي قال، وبه الأية، لظاهر مستأمنا أو كان 
إليهيخرج بل، الحرم لحول قمح، له يأذن فلا الحرم في، والإمام الكفر دار من 
وأهلحنيفة أبو وجوز الحرم، حارج رسالته يجع من إليه يبعث، أو ه ينف

٠٥١الحرم. لحول، للمعاهل. الكوفة 

أنبأس ولا ارالحتصر،ت فى الشافعي قال، ت لاالمجمؤع؛١ فى النووي نال 
كافريمكن لا أصحابا؛ ئال، الحرام; المسجد إلا مجد كل فى المشرك يسن، 

بإذنفيه ؤيببته مسجد كل يدخل أن فيجوز غيره وأما مكة حرم لحول، من 
إدن.اهبغير منه ؤيمع الملمين 

الحرمالشرك لحل إذا أنه الحنبلي يعلى وأبو الشافعي الماوردي ونص 
أذنمن علمح، وينكر بحرر لم بإذن دخله ؤإن فتله، به نبح يولم عزر إذن بغير 

لهل،،ب

الشافعيةفاوهب، مؤقتة، يصفة الحرم الكافر اجتياز في انملماء واختلف، 
مطّلما،الحرم إلى الكمار دخول، منع إلى المالكية; عند قول وهو والحنابلة 

XirT)\<\/\لهذب شرح المبموع )١( 
عطاءعن الحدين، هال.ا رواية عار أعثر لم للمفي: اJاهلاج،، شرح تكملة في قال، )٢( 
١نفه الممدر )٤( ٠ ١( ٧ ٤ / )٢ لمهاوءب< ١ شرح المجمؤع )٣( 



^^ءاJالخرامواسط^^ت|سيفةواتذةاسيفة ه ^-خزة؛-م ؛٠ 

أومرة معه لكث فإن منه، مح الحرم إلى الدخول لكفر أراد فإن الأية، لعموم 
إمامإلى رسولا كاف وإن يدخل، هو يترك ولم منه يشتري س إليه خرج نجارة 

لقاءمن لي بد لا ت قال فإن إياه، ويبلغها الته رسبسءع من إليه خرج بالحرم 
بالدخول.له يأذن ولم الإمام، إليه خرج ذلك في المصلحة ولكث الإمام 

الناقة:لمسالة ا٠ 

قبلهيسلم حتى منه مع فيه ليسلم الحرم يمحول مشرك أراد ؤإذا 

١لملكي:الحرم في اتنكافروموته مرمى التالثة: لهسألة ا٠ 
دخلفلو الجمهور، عند الحرم إلى الدخول له يجوز لا الكافر أن تقدم 

دفنفإن فيه، دفنه حرم الحرم في مات ؤإذا الحل. إلى أخرج ومرض ورا ت م
أمواتترك كما فيترك بلي ند يكون أن إلا الحل، إلى ونقل نبرم تجش 

_liJtاJطلب 

فيالقتاJفيالمرمل٣ا
فيه،القتال وبدأ مقاتلا المحرم دخل من أن في الفقهاء بين خائف لا 
قنوثأثان فه يقتوقم ثق ١■^؛^ آثتجد عث ئقيوئم تعالى؛ لقوله يقاتل، 

جرائممن جريمة الحرم في ارتكب، من وكذللن، [، ١٩١]السمرة: 

يعلىلأبي سلطان—ة، الوالأحكام )'صبمخأا(، اوردي ليالعلاذ؛ة، سالالأحكام )١( 
(.١٩)صد

وللماوردي)ص0\<\ه يعلى لأبي ءلانLن، U١والأحكام )ام/ا"اه(، المخي انظر: )٢( 
(.١٠٤)U/ القرطي وتفسير )صه،را(، 

'ا(،)ا/'ا'الإكليل وجوامحر  dwifv)والبدائع (، ٢٥٦)آ/عابدين ابن انغلر: )٣( 
)١;المرام وثقا، و)"ا0"ا(، (، ٣٥١)آ/والشريي أ*آ(، )م/م-آ، والحطاب 

السلطانيان،والأذكام الساجد ؤإعلأم )ي/هاآ(ج والمجموع (، ٧٠
لأبيلطانية، الو١لأحكام ١(، )ص٢١ والماحي الراكع وتحثة )ص1آا(، للماوردي 

يعر)صمها(.



المكيالحرم محفلودات في 
؛ءا1ق[|بمح

لاستخفاف L»L^jlفيه يفتل فانه القتل بوحب مما القصاص أو الحدود 
بالحرم^،•

يبدءوالم إذا الحرم في العدل أهل على والبغاة الكفار قتال في واختلفوا 
بالقتال.

أنهإلى الحنابلة وبعض الشافعية ويعفى المالكية وبحقي الحنفية، هب فل. 
,>وونولا سمون ولا يهلعمون لا ولكنهم بمهم، مع الحرم في قتالهم يحرم 

أثتجد_ عظ' ت تعالى لقوله الحرم، من جوا بخر حنى بمايعون ولا 
يجوزفلا معحكمة، الأية ت مجاهد قال [، ١٩١تاJقرة! ي>يه يتنتل،م حئ ألرإمّ 
ءاماهمحمتا جثلنا  ٤١ُرإأ ءؤأوإ؛ا ت تعالى ولقوله يقاتل، أن بعد إلا أحي• قتال 

موايت،ايحلق يوم تعار اف حرمه البلل• هل>ا ®إن ه• ولقول [، ^١٦]انمكوت; 
فيهالقتال يحل لم وإنه القيامة، يوم إر تعار الد بحرمة حرام فهو والأرض، 

أبيعن وفيهما متفق نهارا؛، من ّاءة إلا ر يحل ولم ملي، لأحد 
يحرمهاولم اطه حرمها مكة ارإن قال; أنه ه الله رسول عن العا-وى تريح 

يعضا؛•ولا دنا، بها بفالث، أن الأحر واليوم باق يؤمن لامرئ بمًل فلا النام،، 
أذناض إن له؛ فقولوا الله. رسول لقتال نرحمى أحد فإن شجرة، بها 

حرمتهاعادت وف،• نهار، من ساعه لي أذن وإنما لكم، بأذن للم لرسوله. 
؛الأساارم.كحرمتها الوم 

إرالتجأ إذا إنه _ت النووي واختاره - عندهم المشهور في الشافعية وقال 
العلريققطاع أو البغاة، من طائفة أو باممه، والعياذ الكفار من طائفة الحرم 
ألتئتينفادنار_أ للرم ا'لأئثر ١^--^ ٠^^٥١ تعار؛ لقوله الحرم؛ في قتالهم يجوز 
تعار؛لقوله نامخة الأية هن.ه إن ؛ وقالوا٥[، ت التوبة ت ؤبدشؤهره حيث، 

يحله السي ولأن [، ١٩١]القرة؛ يثنيليقم ثئ لثتامِ آثن؟د بمد قبتلدنم 

تخريجه.تقدم )٢( الكويتيه الفقهية الموسوعة )١( 
،٩٨٨-  ٩٨١)آ/^لم ومالسلفية(، ط. الباري، نتح مع  ٤١)؛/البخاري أخرجه )٣( 

الحلي(.ط. 



والمدينةالمسجدالحرام وأ>دكام تاريخ من المتيقة واليبذة اللهليفة اصفة -٠

،أائتلو٠اا،فقال! الكعبة بأستار متعلى حطل ابن إن فقيل• المخفر، وعليه مكة 
ولأنتضاع، أن يجوز لا التي تعالى اممه حفوق من ابي أمل نتال، ولأن 
.فيه مضاعة تكون أن من أور حرمه فى معحفوظة تكون 

وحكىالمالكية، من وغيره البر عباد ابن بالجواز القول ا هال• واحتار 
وهوقال: الخلل، أهل عر بغوا إذا عة أهل قتال جواز >1ذك عن الحطاب 

الراكعتحفة ١٠في الجراعي قال أما، للحابالة نول وهالا وعطاء. عاكرمة نول 
عنردهم يمكن لم إذا بغيهم عر قاتلهم العدل أهل عر بغوا فإن والماجد®! 

 _J| الخاورا،.إلا
القتالنمب تحريم ففي بمكة، القتال تحريم في الواردة الأحاديث وأما 

ذلك.بدون الحال إصلاح أمكن إذا وغيره كالمجيق يعم بما عليهم 

الثالث،اوطو_، 

الحرمنبات حكم في 
مسائل:أرع وفيه 

الحرم:نبات قْلع حكم في الأولى: لمسالة ا0 
تنبتهيلا مما كان إذا الحرم نبات قلمر أو في تحريم عر الفقهاء اتفق 

مواءونحوها، البرى، والبقل لم، والكالهلرفاء ، رطب، وهو عادة الناس 
]\صت::اثاه كزنا ^١  ٤١جأ ص: لقول غيره؛ أم ب أكان 

يختر»لأ قول: إر مكة افه حرم »إن قال: أل الني. عن وصح [، ٦٧
شجرها*لآ،.يعضد ولا حلاها 

الحرم،لأجل ذلك حرمة لأن وغيره؛ المحرم الحرمة في نوي وي
الفقهاءق تفا يا وغيره المحرم فيه فيستوي 

)ص\اا(.والماحي الراي تحفة )١( 
١ّ(.ّط.٢١٣/٣الخاري)اكح^^ه)٢( 
٢٠اJاJاتعره/ )٣(  ٠ ،) ،U_١٩٩وحوا،مرالإكلل)ا/حها، (، ٧٠صالخقام)آ/ وما



المكيالحرم مصلورات في 
٨١

ستثنىمنالنع؛0

منها.'أشياء ذلك من العلماء امتثتى 

»لأقال: ٧ الحديث في له المي. لأسشاء الإذخر، شان - ١ 
ّكةلأهل طع فإنه اف رّول يا الإذخر إلا ه: انماس قال شجرئ« بمضي 
.الاذحوا،ارإلأ الني فقال وبهم، لحيهم 

النباتس أزيل وما والعصا واك والالسنا بالإذحر المالكية وألحق — ٢ 
للضرورة,بموصعه السكنى مصي 

منوكثير الخطاب وأبو والقاصي الشافعية جمهور به وألحق — ٣ 
موذرهو ما كل من وغيره كالعوسج مضرة، فيه وما الشوك الحنابلة 

باسنائهالنص ورد ما إلا والحشيش الأشجار لسائر القهلمر بنهحريم وفيل 
أبيحديث في لقول. ، الحنابلة مذهب من المشهور وهو الإذحر، وهو 

الحرمشجر في الغالب ولأن مكة. أي• شوكها*؛ يختلي ®ولا هريرة؛ 
فيفلماهزا كان غالبه والشوك شجره مهلع ه النبي حرم فلما الشوك، 

علىقياسا للحاجة ذلك جواز من الأكثرون إليه ذهب ما والأخلهر . تحريمه 
فيكما للضرر، دفعا فيه الفوامق قتل أبيح وكذا للحاجة، أبتح فإنه الإذحر 
والحيةوالغراب الفأرة والحرم: المحل ئي يقتلى *حص مرفوعا عائشة حدبث، 

يحتاجقل فإنه عليه، متفق رواية:®والحداة* وفي المقور* والكلب والعقرب 
®لا: قولعموم ويبقى ذللثا، ونحو دار بناء أو حلريق لتسهيل الشجر ظي 

كماإليه، يحتاج ما سوى فيما عمومه على شوكها* يختلى ولا شجرها بمضي 
أعلم.والله بقدرها، تقدر والضرورة القمل، أذاه إذا رأسه حلق للمحرم أبيح 

لطانية،الوالأحكام (، tiiالشرناوى)؛/وحاثية (، ٥٢٧/١لمحتاج)١ مغني و —
Un_(للماوردي ،)\ ص؛آ؛(، ولأبي(والمض، بمارAror.ri<{/T)K.\jij،y

الإكاول)ا/ما<؛،وجواهر ؛(، )*؛/AUوالحطاب (، ١١١، ١١٠)Y/الصغر الشرح )١( 
(.١٠٥•)م والمعي (، ١٩٩

(.٤٧•)Y/ القناع كثاف وشرحه الإناع )٢( 
.(.١٠٥١. ١٠٠•)م الض )٠١( 



والمدينةلحرام ' المسجد وأحكام تاريخ من لمنيفة ١ وايبذة اتلطيفه التحفة هزس 
Uiلهما أصل لا لأنهما الفقع( )وهو ة الكمأ بأخذ بأس ولا - ٤ 

٠التمحن يشمله فاد خائها، من ولا ، حشينى ولا بشجر 
تستخالفلآ/لأنها الثمرة، وكدا - ه 
عندبه الانتفاع يحرم لا وحشّشه، الحرم شجر من اليابس وكذا - ٦ 
عنلخروجه الميت بمنزله لأنه والحنابلة؛ والشافعية الحنفية من الفقهاء جمهور 

١^٣٠.حد 
ويا؛،،١أحفره بين فرق لا المالكية؛ ومحال 

وبقل،كخس، وشجر، وبقول زؤع من عادة الماس يستبه ما وكذا — ٧ 
لمؤإن ومحلعه، فهلعه فيجوز وعتب، ونخل ومحثاء وبعليخ، وحنعلة، وماث، 

إلىاممه رسول نمن ص الماص محإن بأصله، اعتبارا ه، يفنستا بأن يعالج، 
أحد.س نكير غير من ويحمدونه الحرم في يزرعونه هدا يومنا 

حلائاالفقهاء جمهور عند وغيره الشجر بين الجواز في فرق ولا 
كغيرالشجر من الأدمي اسنبنه ما أن من عندهم المذه_ا في للشافعية 

الشجر.قهلع من المانع الحديث، لعموم والفمان، الحرمة في تا تنبالم
كالجمهورأى.عندهم الثاني والقول 

البهائملعلف، نباته أحذ عندهم الأصح في الشافعية وامتثني — ٨ 
الI الثاني والقول للبع. يجوز فلا الحاجة، يقدر بالقطع فيجوز وللل.واء، 

٠، مْللئار يجوز 
ثجرمن فهي الحل في وأغصانها الحرم في الشجرة أصل كان ؤإذا 

والوائع)'ا/>اأ'(.(، ٤٧)Y/•القناع كثاف )١( 
(.٤٧•)T/ اكاع كثاف وشرحه الإقاع )٢( 
القاعوكشاف )م\0صإ واسي (، ٥٢٧/١)المحاج ومشي اولاثع)ه/*ا'آ(، )٣( 

والزدبى)آآ/-ى.(، ٤٧)آ/•
الإكول)ا/دها(.وجواهر (، ١١اكغير)٢/•الشرح )٤( 
للغمرادكاالوهاج، الراج وشرحه لل-ودها المنهاج، )٥، 
(.١٧•)صر الوهاج الراج وشرحه المنهاج )٦، 



المكيالحرم محفلورات في 

اعتاراالحل، من فهي الحرم في وأغصانها الحل في أصلها كان ؤإن الحرم، 

فيه:والاحتثاس الحرم حشيس رعي حكم في التاممن؛ لمسالا ا0 

والشافعية،المالكية من الفقهاء جمهور عند الحرم حشيش رعي يجوز 
يدحلكان الهدى لأن الحنفية؛ من يوش أبى وفول الحنابلة، عند وجه وهو 
إلىحاجة بهم ولأن أفواهه، يكمون كانوا أنهم ينقل فلم فيه فيكثر الحرم إلى 

عبدوسوابن الُكبرى حغهس أبو احثارم الصواب وهو • الإذخر أشبه ذلك 
ااالإنصاف،ا.فى المرداوي وصوبه الحنابلة، من 

الجمهورفول في فيحرم للبهائم الحرم نبات فعيي ُ أي الاحتشاس؛ أما 
،حلاهاا، يختالى لا ١٠• لقوله الراجح؛ وهو والحنابالة، والمالكية الحنفية من 

بقهير.أي• ويختلي؛ الحشيش س ث، الرهلوالخلأ! 
فيجوزعادة الناس ثبه يما أما عادة؛ الناس سنيته لا فيما والخالفح 

.انفاثاالاحتشاش فيه 

اثحرم:في النبات قطع ضمان في لرابعة: ا ٠

ماقطع من أن إلى والحنابلة والشافعية الحنفية س الفقهاء جمهور ذهب 
فمعالمالكية وأما ٢، حلألار أو كان محرما صمانه فعليه الحرم نبات س يحرم 

اض،ستغفر فليفعل إن ن قالوا قهلعه، يحرم الذي الحرم سان فعير بحرمة قولهم 
جزاءولا 

)ا/تماأه(،الممحاج ومض )\إ^\ه الإكلل وجواهر (، ٢١١- ٢١)آ/• الجداتع )١( 
(.٣٥٢- )م/ا،؛م ؛ندامة لأبن والض، 

الممحاجومض (، ١٧٩، ١٧٨/٣)حيل على وانمناب (، ٢١١-  ٢١•)٢; البداتع )٢( 
(.٤٧١/٢)القاع وكثاف، (، ٥٢٨/١)

والمض،)م/م؛م(، الممحاج ونهاة (.< arU)\/الممحاج ومض (، ٢١•)أ/ اوداتع )٣( 
(.٤٧١)٢; القاع وكناف (، ٣٥٢قدامة)٣;لأبن 

(.١٧٨/٣الخلاب)وشرح (، ١١•اسر)٢; الشرح )٤( 



]_Aلمدينةوا لحرام ا سسجد ا وأذكام تاريخ من لمنيفة ا لنيذة وا سليمة ا لتحفة ا هزم ]؛

عمرأمر ففد ،، هار الزبير بن اش وعبد عمر، بفعل الجمهور واستدل 
فيI عباس ابن وبقول وفداه. قنخ الطواف بأهل يضر المجد في كان بنجر 

توالجزلة المفليمة، الشجرة والدوحة ،، اةل نالجزلة وفي بقرة، الدوحة 
المغيرة.

الشجرةنقمن والحنابلة؛ الشافعية فقال ان؛ الضمِنؤع في احتالفوا ثم 
.عبامىابن عن تميم لما بناة، والمحغرة ببقرة، عرفا والمتوسملة الكبرة 
يالقيمةالصور جمح في الضمان I الحفية وقال ّ ، ل نقص يما الغصن ويضمن 

تايبأو تعدر فان رده، لزمه الحل فير فغرمه الحرم من شجرا قلع ؤإن 
١الضمان وجبا 

الحرمنبات قطع جزاء في للصوم يكون لا أنه على الجمهور واتفق 
المحرمعلى يجب، ولهذا بالإحرام، لا الحرم بسبب حرمته لأن مدخل؛ 
المواء.على والحلال 

الرابعالمطلم، 

الحرميد صض 

ائل؛مثلاُث، وفيه 

الحرم:صيد حكم في الأولى؛ لمسألة ا0 
وهو، البرى الحيوان صيد الحرم في يحرم أنه على الفقهاء أحمع 

شجرةوهي الدوحة في إن وعطاء: الزبير ابن عن ٢(:  ٠٨)T/الأم في الشافعي قال )١( 
)ه/ا'هل(.المنن في المهقي ورواْ شاة، دونها المجرة وفي بقرة، عنلمة 

\يمعه نقاله (: ٢٨٧)Y/المتر اكلخيص في قال أجيم، ولم كتهم في الفقهاء ذكره )٢( 
•يعزه ولم الإلمام* في القشيري القح أبو وذكره الحرمن 

فدامة)T/لابن واسي، (، rtY-znالمحتاج ونهاية )ا/يآْ(، الحاج مغي )٣( 
(.٤٧١القناع)؟/وكشاف (، ٣٥٢

(.٢١٠>أ/اليانع )٤( 
(،٣٠٩.  ٢٩٧)آ/وحاشيته المختار والدر (، ٢٧٤)آ/وشروحها الهيابة انغلر: )٥( 



—=^^ءء|]ج|ه=المنيالخرم محظورات في 
فيتوالده يكون ما وهو البحري، دون البر، في وتناسله توالده يكون ما 

موايت،الحيث، يوم تعالى افه حرمه السلد هذا ارإن .ت لقوله البحر، 
صيدها٠٠ينقر ولا شوكها يعضد ولا حلاها يختالى رالأ فيه؛ وقال ، والأرض،؛؛ 

الصبينالالقاموءساات فى فال له، ماللث، لا مما يقتنصن ما والصيد عاليه. متفق 

له.اه.مالك، ممتنعاولأ كان ما أو المصيد 

إيذاءالحرمة تشمل كما والحلال، المحرم تشمل الحرم صيد وحرمة 
منوجه بأي الصيد على اعل.ه المأو وتنفيره عليه الاستيلاء أو الصيد 

بقتله.الأمر أو إليه الإثارة أو عليه، الدلالة مثل الوجوه، 
الجزاء،فيه المحرم، كميي صيده وحكم ت ^٠٠ ٠٢٠١١الروض  ٠٠في فال 

الصيدأن ومراده اه. فيه.حزاء لا بحريه لكؤ، والكافر؛ المغير على حتى 
^^١،•جزاء ولا .س الحرم، ش الماثي، 

اتمحرم:بالصيد المراد في اكاس: لمسأ٧؛ ا0 
أصلفي، متوحثا الحيوان يكون أن البري الحيوان بمحهيد والمراد 

الحيوان؛خلاف، تأني، المالقلبي، نحو تأسا، مصار ولو الخلقة، 

في،ذبحه يحن، فإنه نوحتم، ولو الخلقة أصل في، ، تأنمِالمأي• ؛ الإذسي، 
والحرم•الءل، 

مأكولغير أو اللحم مأكول يكون أن والمالكية الحنفية عند ويستوي 
مأكوليكون بأن عندهم الشهور في، والحنابلة الشافعية وقيده . ، الالحمل 

بعد،وما ( ٣١' )Y/ الزرناني، وشرح بعن.، وما ١^١( )Y/ وحاشيته الكبير الشرح و =
(،٤٢٩- ٤  ٢٣)U/ المجمؤع وشرحه والمهذيب، بعد، وما ( ٠^١١)م/ الجاليل، ومواهب، 

انهيأولهم، وُءلاوإ (، ٣٤٩.  Tii/T)والمم، بعد، وط )آ/هه؛( المحتاج ونهاية 
/Y(٣٤٤.  ٣٤١، ٣٧٧,  ٣٧٥ ،) (.٢٥٥)ا/قويان لأبن، المي}،، ومار

(.٧٧/٤اJرع)الروض حاشية )١( 
)Y/ءا;اوير، وابن، (، ٦٩-  ٦٣)Y/الكز عش واييلُم، و-آ(، ، Y>U/Y)اندانع )٢( 

(.١٧١، ١٧)٣/•الح٠لاب وشرح (، ٧٢)٢; الاوّوقهم، وحاشية (، ٢١٢



لمدينةوا الحرام لمسجد ا وآحلكم تاريخ من المنيفة لنيدة وا للطيفه ا لتحفة ا مإِ م

عندهماللحم مأكول غير الجري الحيوان صيد يحرم محاد اللحم، 
عنهيده رفر لرمه الحرم بص يدخل أن فأراد الحل في صيدا ملك ومن 

للصيدمحرم سب الحرم لأن والحنابلة؛ والمالكية الحنفية عند وإرساله 
فعليهوتلف يرسله لم فإن لإحرام، كا إمساكه استدامة فحرم صمانه، ويوجب 
الجزاء.فعليه فات ؤإن بقي، إن التح رد باعص فإن صماته، 

الله مملوكا صيدا الحرم إلى معه الحلال أدخل لو ت الشافعية وفال 
حل.صيد لأنه ثاء؛ كيف فيه والتصرف فيه إمساكه له بل يضمه؛ 

لأنهالفقهاء؛ جمهور عند ضمنه الحرم في صيدا الحل من رمى ولو 
بدايةلأن الجمهور؛ عند الحل في صيدا الحرم من رمى لو وكدا الحرم- صيد 

الحرم•من الرس 

اد>رم:ض انمميد شمان تض 

وفيمافيه، القيمة أو العم، من مثل له فيما بالمثل يكون الصيد وصمان 
المساكين.على بها يتصدق عدلين رجلتن بتقويم له مثل لا 

;٢٢صربازلوالصيد العلماء! قال 
فيهفيجب قيمه، لا حلقة العم، من - شبيه أي! - مثل له أحدهما! 

لوادء ،3^؛ أقتم بى ثل ما تم قبمدآء معيا-ا بلإ ثئلهُ وإش تعالى! لقوله مثله، 
Jiن—ا]الممبمٍاعاه ؤإلن ^١، آو سممن _ا> ثدَةقرث أو ئئ ثلما نكز عوؤ   jة؛

نوعان!وهو [، ٩٥

بهقفن، ما ففيه كلهم، لا البعض ولو الصحابة، فيه ضت ما أحدهما! 
عضواالمهديين، الراشدين الخالفاء وسنة ثني يارعليكم ! لقولهالصحابة، 

الصوابإلى أقرب ولأنهم ٢؛ وحسنهأ والرمدى أحمد رواه يالمواجدار عليها 

٣٤٥(،واص)٥٢٤/١ضاساج))١(  ،٣٤٤/٣.)
(.٤٦٨.  ٤٦٣)آ/ ٤٣١كشاف انغلر: )٢( 
وابن(، ٢٦٧٦)والترمدى (، ٤٦)٧•داود وأبو (، ١٧١٤٥-  ١٧١٤٢)أحمد أحرجه )٣( 

صحح.بسند ظئثد سارية بن العرباصى ين، حل.من ٤(  ١٢، ٤ )٢ ماجه 



|.ء=المكيالحرم محظورات في 
العامي.مع كالعالم غيرهم على حجة حكمهم فكان الخطاب بمواير وأعرف 

العلمِاء؛وأكثر وزيد وعلي وعثمان عمر به حكم بينة، ت النعامة ففي 
النهسأعموم في فيدخل لها مثلا فآكان حلقته في البعير تثبه لألها 

ابنبها قضى بقرة ت الوحش حمار من واحد كل في ويجب 
به.شبيهة لألها ،؛ ومجاهدأ عروة به وقال 

وقتادة.عهناء وقاله ،، مسعودأ ابن به قفى بقرة، الوحش■ بقرة وفى 
تيس-ت ومكولها وكسرها العين فنح مع الواو بفتح وهو - الوعل وفي 

ابنعن يروى •' ررالمحاح٠٠ في قال الأروى، وهو ررالفاموس٠٠، في كما الجبل 
قنب،وزن على الأيل، لذكره؛ ويقال . بقرة الأروى في قال! أنه عمر 

بوزنالثيتل منه! للمسن ويقال . عباس ابن لقول بقرة وفيه وسد، وحلب، 
عمر.ابن عن تقدم لما بقرة، وفيه! جعفر، 

الضععن ه النبي سألت جابر! لقول كبش، الفبع! في ويجب، 
ابنأيما وروى داود أبو رواه ، المحرم،، صاده إذا كبش وفيه صيد ءاهو فقال! 
عباس،وابن عمر به وقضى ،، مرفوعار نحوه جابر عن والدارقعلني ماجه 

؟الضأن فحل والكبش 

عنهم،عطا، حدبث من ( ١٨٢)ْ/والبيهقي (، ١٦٢)آ/الأم في الشافعي أخرجه )١( 
وهوالئافعي! قال لهم، عقناء إدراك لعال-م مرسلا، لكونه والبيهقي، الثافعي وصعقه 

اه.وبالقياساأقول، فيه لقيت، من أكثر قول 
حنءإنادْ وقال ه عاس ابن عن ( ١٨٢)ه/والههقي (، ٢٦١)^الدارقطي رواْ )٢( 
مجاهد.عن ( ٨٢)٦• الممش في الرزاق عبد رواْ )"٢( 
(.٨٢)٩• انمض فى الرزاق عد رواْ )٤( 
ندبعاس ابن عن ( ١٩٢)أ/الأم في الشافعي رواه ؤإنما عمر، ابن عن أجيم لم )٥( 

(٨٢٠١)المحنف في الرناق عبد وروا٥ )أ/هخأ(، الحبير التلخيص في كما منطع، 
مجاهد.عن 

(.٢٤٢)؛/الغليل إرواء في كما مقطع بطي ( ١٨٢)ه/البيهقي رواْ )٦( 
 )V( ْحه وابن (، ٣٨٠)١ داود أبو رواu(T-AH ,) الحاكم وصححه ،)ووافقه>ا/أهأ

الإيواء•■فى والألانى (، ٢٣٨/٣)الخيرة إتحاف فى والوصرتم، الدهى 



واالحرام اثمسجد ذتام تاريخوا ض والنيدةالمنيفة اسليمة اصفة ,لألآتت=مك 

جابرعن روي - المعز من الأنثى وهو - عنز الغزال: وهو القلي وفي 
ءباسوابن ،، عمرلعن والصحيح ر شاة«ل القلي ررفي محال؛ ه المي عن 

خلافه؛غيرهم عن يحفظ ولا ت المنير ابن قال عطاء، وقاله علي عن وروي 
الذنب.متقالصى الشعر أحري لأنه بالعنز؛ شبها فيه لأن 

المي.أن ■' جام عن وروي ، عمر به مضى عناق، الأرنب؛ وفي 
أنثىوالعناق؛ الدارقهلني، رواه جفرْاا اليربؤع وفي عناق الأرنب ُُفي محال؛ 

الجمرة.من أصغر المعز أولاد من 

قياناحدي الوبر؛ وفي ،، وأربدل عمر به قضى جدي، الضب؛ وفي 
فينال وبرة، ت والأنثى الباء، كون بوهو والضب، ب، الأرنعلى 

منبلغ ما والجدي لها، ب، ذنلا السنور دون كحلاء دويبة وهو راالخاموس®؛ 
أشهر.تة م العز أولاد 

وابنعمر به قفى أنهر، أربعة لها العز، من حفرة اليربؤع؛ وفي 
بروجا عود م

وابنهعمر يه قضى شاة، -؛ وهدر همتؤ ما كل وهو - الحمام واحل وفي 
حالفي أبما؛ هماس ابن عن وروي الحرم، حمام في هماس وابن وعثمان 

صعق.فه \( Arfo)والمهقي (، ٢٥٤٩)الدارهطي رواء )١( 
(١٨٣)ه/والههقي (، ١٩٣>آ/الأم في والشافعي الموطأ)ا/إاأ(، في مالك، رواء )٢( 

هد.عمر على موفوفط أنه الصحيح وقال(؛ 
وس\(، AT/o)والبيهقي (، ١٦٤)آ/الأم في والشافعي مالك، رواْ )٣( 

(؟٢٨٤)آ/ حجر ابن وتلخيص (، ٤٢)٢، الملقن ابن حلاصة في كما صحح 
)ه/والبيهقي (، ٨٢٢١، ٨٢٢٠)الرزاق وعد )أ/هآا(، الأم في الشافعي أحرجه )٤( 

ذكرصحابي، الحالي، اه عبد ابن ص وأربد التلخيص. في الحاففل وصح،حه (، ١٨٥
أعلم.وافه التميمي. أربد وقيل؛ القمة، صاحب، أنه الإصابة في حجر ابن 

فيالحافظ وصححه عمر، عن )أ/هآا( الأم في والشافعي مالك، رواه )٥( 
،iUUعود مابن أثر وأحرج )^إ^^٦u الإرواء في و١لأuني (، ٢٨٢)أ/التلخيص 

فيكما صحيح ندْ وّ(، ٨٢١٧)الرزاق وعجي )أ/؛آا(، والشافعي )\إ1\1لم 
الإرواء)؛/آ؛أ(.



^——ءءثق€ء=العضالحرم محظورات في 
نيمقار0 وضع ت أي المهملة: بالعين عب*؛ ما ءكل وقولهم: ،،  ١١٢الإحرا
والعصافير،كالدجاج قطرة قطرة يأحذ ولا الشاة، ؛^٤ كما فكيا الماء 

ومنالماء، كنع في بها لشبهه شاة فيه اوجبوا ؤإنما صوت، أي• وارهدره؛ 
كالحمام:الماء يعس، طير كل وسندي: القاسم ابن رواية في أحمد قال هنا 
جمعوالدباس، والخماري والوراشين والقواحن، القطا فيه فيدحل شاة، فيه 

حماممطوق: كل ائي: الكوقال الغوامحت،. محن صربإ بالضم: دبي 
معفي بها لشبهه شاة فيه أوجبوا ؤإنما مطوق، لأنه الحجل؛ فيه فيدخل 
بالزمانالخيمة ولاخلافح سق، لما الخيمة، وجه على ذللث، وليس الماء، 

والمكان.

منءا-لين، قول إلى فيه فيرُح الصحابة فيه تقص لم ما الثاني: النؤع 
الخلقة الشبه فيعتثران إلا؛هم-ا بالمثل الحكم من يتمكن لا لأنه الخبرة؛ أهل 
فلا[ ٩٥لالمائ١ةت إخلإه هوؤ درا يمء تعالى: لخول الصحابة؛ لخعل قيمة 

واحد-يكفي، 

عليهنص أحدهما، الخاتل يكون أن ؤيجوز وشرجه®: ارالإقناع في قال 
الأحباركعت، أمر عمر: أن وروى الأية، لظاهر الخاتلين، يكونا وأن أحمد، 

أربدأيصا وأمر محرم، وهو صادهما اللتين الجرادتين في ه نفعلى يحكم أن 
عميلابن، وحمله فأقره. بجدي ه نمعلى فحكم الضا وطي حين يذللثج 

ينافيالممد قتل لأن، قه؛ فلدم تحريمه، جاهلا أو خطأ قتله إذا ما على 
العدالة.

فيهيجب لكن مباح نتل لأنه أكله؛ لحاجة قتله إذا قياسه: وعلى 
الجزاء.

والثيهقي(، ١٥٥شبة)إ/أبي ابن محي اسه وعن (، ٨٢٦٦)الرزاؤ،عبد عمر عن رواه 
>ه/ْ-آ(،والمهقي >ا/س(، الند في الشافعي محي عثمان وعن )ه/أ.آ(، 

هم،الشافعي، عنل- عباس ابن وعن (، ٢٨٥)آ/التلخيص في الحاففل إسادْ وحنن 
(.٢٤٧/٤)الإرواء في وسه )ه/ه'آ(، والمهقي )ا/ل"ام(، الند 



زنث.؛
ل4ديتاتوا لحرام ا لمسجد ا وأذكام تاريخ من لمنيفة ا لنيدة وا للطيفه ا تحفة لا 

إتلافهمكاذ قيمته فيه فيجب النعم، من له مثل لا ما ت الثاني الضرب 
لكلاوزرا،،الحمام من أكبر ولو اممور مائر وهو المنر، غير الأدص كال 

ذلك.وغير والكرش الماء طثر من والكrير والحجل والمارى 

الغامسالمطلب 

المكيالخرم في ويكره بمنع فبما 

فينذكرها تميم، ما غير الحرم في المنوعة الأمور بعفر العلماء ذكر 
تائل مفي الهللبح، هدا 

ونحوذللئ،:وحجارته الحرم تراب نقل في الأولى: لمسائن ا٠ 

،:أقوال١٢على الحل، إلى رابه نقل حكم في انملخاء اخلف 
وأحجارهالحرم تراب نقل بحرمة الشافعية صرح فقد ت التحريم الأول؛ 

الحرم،إلى ردْ فيجب الحل، إلى - وغيرها كالأ؛اثمنق - ؤلينه من عمل وما 
نقلبمحرم الماحي"؛ ءاعلأم في الزركثي قال كراسه. الشافعية بعض عن ونقل 
أوردهوالدي الأصح هو وهدا البلدان، جمع إلى عنه وأحجاره الحرم تراب 

/امحه.الراقص 

يخرجأن كرهوا والحنابلة الحنفية مذهب، وهو الكراهة الثاني؛ والقول 
عمرعن المقول وهو الحل، إلى مكة حجارة من بمحرج ولا الحرم، تراب من 

الكراهة.في أشد والإحراج الحل، من إليه يدخل أن وكرهوا عباس• وابن 
الالمحل، إلى وحجارته، الحرم، تراب إخراج وكره الزاد*؛ •شرح في قال 
،١ءاه؛ وغيره للتبرك وتلمها الماحي، تراب إحراج وبمحرم زمأّم، ماء 

كتمررزة جمع وز ويقال• إوزة، جمع الذ.اي، وتحديد الواو وفتح الهمزة بكر )١، 
وتمرة.

الماجدياعلأم )ا/،مأه(، الممحاج وض )^r؛(، نجم لأبن والفلاتر، الأشاه )٢( 
(.٤٧٢)Y/القناع وكثاف (، 10A/U)للووى والمجموع، (، ١٣٨، )ص٧٣١

اورع)أ/الأ(.الروض حاشا )٣( 



المكيالحرم محظورات في 
٢٩١!

فيالئافعي نقاله وترابه، الحرم أحجار بإحراج بأس لا •' الثالث، والقول، 
فينجتم ابن بها صرح كما الكراهة عندهم والمشهور الحنفية، عن ارالأم،، 

»أثباهه\ا،.

أنينبغي ولا ت العلماء هال، فمد وكونها الكعبة طيب إحراج ذلك ومن 
روي• فيء منها ينقص ولا إليها، مهدي فإنه شيء، الكعبة كوة من يوحد 

وكانبه، تشفى يالكعبة طيبه من يوحد أن يكرم كان أته جبير بن صعيد عن 
كان! عؤناء وقال، . يوجعها أن يألو لا فقده فقدها منه بأحد الخادم رأى إذا 

ثمالحجر به قمح عنده من تإ بهليجاء به تثفي يأن أراد إذا أحدنا 
اخل."<.

الزمزم ماء ت العلماء قال، الحرم، وثمار زمزم ماء ذلك من تثنى وي
أحمدتقال ، كالثمرة فهو يستخلف، لأنه الحل إلى نمله جواز في حلاف 
ارأنوتخبر! زمزم، ماء تحمل تح كانأنها ها عائشة عن وصح كعب،، أحرجه 
المرصىعلى ت، يموكان والمربح الأداوي في معه يحمله كان ه المبي 

برسل. المك، "كان ذال،ت جابر وعن و-صنهر؛،، الترمذي رواْ فتهم"، وي
زمزمماء من لنا أهد أن عمرو بن صهيل إلى مكة تفتح أن قبل بالمدينة وهو 
الملفأن تيمية ابن الإسلام شيح وذكر . ؛مزادتين* إليه فيبعث، تترك ولا 

يحملونهكانوا 

الفكر(.ط. )مروم؛، نجم لأبن والفلائر، الأشاْ )١( 
المرية(.الكب، دار ط. ، \ Yo/Y)القرطى تمر )٢( 
)ءسيّلااجد ايواعلأم )\/\ا'اآه(، المحتاج ومنتي )ما/مهأ(، للمووي المجمؤع، )٣( 

(.٤٧٢)Y/القاع وكناف (، ١٣٨.
فيالألباني وصححه بأ، غريحمن ونال؛ والترمذي تاريخه في البخاري أحرجه )٤( 

والعمرةالحع ومناسك (، ٨٨٣)الصحيحة 
الرزاقعبد مصنف في صحيح مرمل ساهد وله حيدا بإسناد البيهقي أحرحه )د( 

(٠)ص١٤والعمرة الج مناسك في الألباني وصححه (، ٩١٢٧)
للألبانيوالعمرة، الحج مناسك )٦( 



وا__،،الخرام المسجد وآحلكم تاريخ من المنيفة والنيدة اللْليفة التسة هٍه "^ ٦٩٢ ظ
:٢١وكرائهال الحرم رباع بيع في امماب: لمسائ'ا ٠ 

تأنوال أربعة على ذلك *ي اختلف 
ولاالمناسك وبقاع الحرم رباع بح يجوز لا وأنه الغ، ت الأول القول 

المشهورفي والحنابلة والمالكية الحنفية من الجمهور مذهب وهو ، كراوها 
ال^، ٠٠امكة ت مرفوعاعمرو بن اف عبد لحديث راهويه؛ بن ؤإمحاق عندهم 

محوتهالأص•">جر دلا ريامها، ناع 
.اف رمول توفي نال• علممة عن سليمان أض بن عثمان عن وروى 

استغنىومن سكن احتاج من واب، التدعى كانت مكة ودور دعمر بكر وأبو 
علىونما فصارت الغانمين بين م تقولم عنوة فتحت مكة ولأن أمكن، 

وهيحرام* مكة *إن ت نوله الض. عن نتإ : ®البدائع،٠في قال المسلمين، 
.محلايكون لا والحرام للبقعة، اّم 

لأنهاالحرم؛ دور ؤإجارة مع يجوز وأنه ذللتا، جواز ت الثاني والقول 
بهوقال ؤإحارة، ورهن، ببيع، فيها التصرف لهم فيجوز أربابها، محللث، على 

،، ١٢٣المشهور غير فى وأحمد وماللث، حنيفة أبي عن رواية وهو الشافعية، 
مكةأرض بمح بأس لا وأنه ت يومنا أبي مذهبا وهو العلحاوي، واختاره 

تعالى،اض شاء إن الراجح وهو البلاد. كسانر ذللتج فير وأنها ؤإجارتها، 
منأمحإ أؤ؛و( ألمهنحين ؤأةو4ةن ت تعالى اش فقال إليهم أصافها اطه لأن 

الإجارة.والكراء: الإنامت، ودار المازل - الراء بكر - الرياع )١( 
للزركثيوالإعلام، (، ١١- ١ )؛/• وتهذيبها والمروق (، ١٤٦)م/اليانع انذلم؛ ، ٢١

(.١٦٠)"T/القناع وكئافج (، ١٤٧)صأ؛ا، 
الضعفاء)صهأآ(في والعقلي (، yx\"/y)المعاني ثرح ش الطحاوي أحرجه صعيفح ( ١٢١

)Y/والحاكم )؛/ا،1(، والديلمي وضعف، )'ااّا( المنن في والدادممى وضعف، 
منوالعجب، مر»وءا، عمرو بن الم عبد حديثا من وضعف ( ١٠٥)y/والمهقي (، ٥١٠

.ضعفو0 إسماعيل ت تالتح ت بقوله الدهي وردم أ الإستاد صحيح ؛ تال، المٍاكم 
عمرو.بن اف■ عبئ على و؛نشم الدارنْلتي وصدبا 

(.١٠٢. للزركشي اuحد، ؤإعلأم الراجع من تقدم ما انفلر: ( ٤١



المقيالخرم محظورات في 

لحلءمن ه•' المي وقال المالكض. إلى الديار قنب ٨[، ]الحشر: ث-موم4 
»وهل: أينا. وتاو ماما. إلى الدار قنب ،، آمزلأ نهو سفيان أبي دار 

المعجواز ني الواردة المصوص ولعموم ددرارآ،، أد رباع من مقيل لنا ترك 
أتهإلا لالتماوّك، محلا تكون أن الأراضي في الأصل ولأن فمل• غير محن 

الحرم.في يوجد ولم احد، كالمالوقف لعارض شرعا بعضها تملك امتغ 
الكراهة.مع الجواز وهو الفقهاء، لبعض الثالث،؛ والقول 
والمعتمر،الحاج من بالمومم مكة يئونا إجارة كراهة الراح• والقول 

وهوبها، بأس فلا والمجاور المقيم من أما - إليها الناس احتياج كثرة ل- 
مجالك.عن رواية وهو ومحمد حنيفة أبو ُنهم الفقهاء، لبعضن 

الخرم:لقطة في سالةاممالثة: ا٠ 
بضملقاؤلة، ت ويقال ويكونها القاف، وفح اللام بفم اللغة؛ في اللقهلة 

والقاف،.اللام بفتح ولمْلة، اللام، 
قالغيره، يلتقعله ربه عن صل مختمن أو مال هي الاصطلاح؛ وني 

اللقطةرشد؛ ابن وقال صالة، مي ويالحيوان بغير مختصة وهي بعضهم؛ 
أوالأرض عامر في ذللثج كان للضياع، معرض لمسلم مال كل يالجملة 
الإبلإلا مواء، ذلك في والحيوان والجماد غارها، 

أنوالر؛،ثعلى الحرم لقْلة التقاط حكم في الفقهاء احتلف، وق- 
وابنالباجي ونول أحمد عن ورواية الشافعية عند الصحيح وهو الأول؛ 

(.١٧٨)•لم مأحرجم )١( 
.نط. ن أمائ حوسث،ص ( ١٣٥١ومسلم) -اكح(،  ٤٥١)ُا/البخاري أحرجه )٢( 
)ه/"ا-ه(.الريع الروض حاشية )٠١( 
)٦!والواتع ■٢(، •٤ . •"١ ١ )م للويالخي الكنز، وشرح (، ٤٣■•)؛/ القدير نح انفر: )٤( 

 ،)Y•(،١٢١/٤)الدمرتي وحاشية نجم لابن والفنائر، والأثباْ ■؟
(١)ص٥٢١ال—احد ؤاعلأم .! iiw)٦!المحتاج ومغني الفقهية)»سهآآ(، والقوانين 
لام(،الط. )ْسممي، يوطي للوالطائر، والأشباه (، ١٢•)م/ ناليوبي وحاشية 

قام(.ابن حاشية  ٥١٣/٥)الربع والروض )0ا\-'\(.ا هدامة لأبن والخض، 



لمدينةوا اتحرام تمسجد ا وآحكام تاريخ من سيفة ا لنيدة وا سليمة ا ثتحفة ا ك ٦——٢ ,مئ 
لأئإابمء^^=ض===ضذ=======

للحفظتوحد بل للتْالأك الحرم لعملة تحل لا أنه • المالكية من المربي وابن رشد 
منإلا لقطته يالتقط لا اف، حرم يالد هذا ارنإن لحدث: أبدا، تعريفها ويجب 
لكعريف،إلا تحل لا أنها وأخر الحرم، غير لقْلة وبين بينها ففرق ، عرذها"أ 

اضفان الدوام. على التعريف أراد أنه على فدل كغيرها. بمة التعريض يوقت ولم 
فربماالأحرى، بعد المرة إليها يعودون للناس مثابة فجعلها وشرفها مكة حرم 
وعنI  ٠٠الروض راحاشية في قال المنة، بعد طالمها مي يبعث، أو مالكها يعود 

نملكلا ت وقال وغيره، الشيح اخاره بمكانها، وتترك ، تمللث، لا أحمدت 
ع،الم.الهي في الخبر ظاهر وهو أبدا، تعريفها ويجب، عنها للنهي بحال، 

الوالحنابلة والمالكية الحنفية من الفقهاء لجمهور الثانيI والقول 
نيةغير من أحدها أن من الفقهية الأحكام في والحل الحرم لفهلة بين يفرقون 

الضياع،حاف إذا الأحد بوحوب، بعضهم وصرح شرعا، فيه مأذون التمللث، 
*منه•' لقوله أحدها، على ويشهد - الملتقهل وهو - الأحد يد في أمانة وهي 
لجدفإن ب،، بغيدلا يكتم، ولا عدل، ذوى أو عدل ذا فليشهد لقطة وحد 

شاء«أ؛،.من يؤت؛ه ه افه مال فهو وإلا عليه، فليردها صاحها 
الصاحبها أن ظنه على يغلب، أن إلى أو سنة إلى اللمهلة تعريف ويجن، 

وقيمتها،اللقعلة نؤع اخلأف ب، حعلى أحكامها بعض وتختلف يعللبها. 
وتفصيلحلاف ذللئ، في ها يحبأو بها يتصدق أو العريف بعد يملكها وهل 
٠محله هدا ليس 

عباس.بن اض عبد حديث، من السلفية( ط. ، ٤٧!/)القح الخاوي أحرجه )١( 
.هقفة تيمية ابن يعني• ، ٢١

)د/ّأاء(.المرح الروصى حاشية )٣( 
حماربن عياض حديث من دعاس، عثيد عزت تحقيق• ، ٣٣٥أ/ ر داود أبو أحرجه ، ٤١

•صحح سنائه ؤإ 







وفضلهاواسمائها بالمدينة، اثتمريف في 

دسيثرب يقولون؛ القرى، تام بقربة *أمرت ت ونال المدينة النبي. 
وغيره!النووي قال ،، الحديدار حث الكير بنفي كما الناس تنفي المدينة• 

س ١٠إ نال أنه روى ففد يثرب، مى نأن نهى وقد ، بيثرب، ميتها نويكره 
صعيمالؤإسناده طاية®، مى طاية، هى اف، فليستغفر يثرب المدينة سمى 

أيصا!ويقال الياء، كون برطيبة( المشهورة المدينة أسماء ومن ~ ٢ 
.الياء مثيله )طية( 

إنهاقيل! حض أسماء، من ذللت، وغير ورالدار( الهجرة(، وردار - ٣ 
امنارم.الأربعين تبلغ 

الثالث،الحللم، 

وحدودمااثمديتة مكان 

وانم،حرة وهي الاسينة شرقي إحداهما، حرتين، بين المدينة نفع 
ومنأحد، جل الشمال من ويحدها الوبرلأن• حرة وهي غربيها والأحرى، 

٠حرمها حدود بيان فى محياتى كما عير، حبل الجنوب 
أربعمئةمن بأكئر تقدر افة يمالإبل، ئر بمراحل، عشر مكة عن وتبعد 
كيالوْترلْ،.

الرابعالطالم، 
المدينةفضل فى 

غيالإسلام انتثر ومنها .، منواه وفيها . النبي مهاجر الا-ينة 
بإيجاز!أهمها من كثيرة، فضاتل ولها العالم، 

هريرة.أبي حدث س ( ١٣٨٢)وملم الفتح(، - >م/٧٨ الخاوي أ-؛محا• )١( 
ذكرفيه، متكلم راو إسناده وفي عازب، بن البراء حديث من ( ٢٨٠)؛/ أحمد أحرحه )٢( 

مناكيره.من الحديد هدا ( ٤٢٥)آ/الميزان من ترحمته في الدهي 
-)أ/ا'آ■ الباري وفتح ١(، المالئ، في الأرمن اوداهِإ إلى المالك هداة )٣( 

)صا"ها(.للووي الإيضاح، ومتن المصرية، الهمة طعة (، ٧١
بركانية.سوداء بحجارة مكتسية أرض والحرة؛ )٤( 
يثرب،.مدينة ت الحموي ليا^'_i، الالل.ان، معجم ره( 



وايبمدينةانمرام المسجد وآحلكم تاريخ من اثمنيفة والنيدة اللطيفه اتتضة 
^^اإ^^=====صد=^==========

ه■'اض رسول قال ت قال هع أنس فعن فيها، البركة مضاعفة - ١ 
الرك،ن«لا،.زذص ضعفي يالدينة اجعل »اتيلم 

•قال >هي زهير أبي بن سمان فعن غيرها، على فيها الإقامة تفضيل — ٢ 
ذيت٠صاونسئون، موم ليأتي اليمن، ا٠تمتح 1 يقول . اض رمحول سممت، 
فيأتيالشام ونفع يعالمون، كانوا لو لهم حير والمدينة أءلاءهم، ومن بأهليهم 

كانوالو لهم حير والمدبمة أءلاعهم، ومن بأهليهم فيتحملون يئون، قوم 
أطاعهم،ومن بأهليهم بحملون يئون، توم فيأتي العرامح، لتفتح يعلمون• 
يسوقونأو رعون يأي• ويبنون؛ • يعلمون* كانوا لو لهم خير والمدينة 

وهوبس، بى ت فيقولون سوقها عند دوابهم بز"مون أو لينا مونا دوابهم 
الزجرص•صوت 

قال•غهه وناص أبي بن محعد فعن أهلها، يكيد من ذب تغليفل — ٣ 
فيالملح يذوبه كما اف أذابه سوء الماوينة أعل أراد ااْبن .ت اش رسول قال 

سء»رى.

قال•>هإٌ هربرة أبي، فعن والطاعون، الدجال لحول من حمايتها — ٤ 
ولاالطاعون يدخلها لا ملأتكة، المدينة أنقاب، راعلى .ت اض رسول قال 

الدجالءرْ،.

.اش رسول أن خهتع هريرة أبي عن مأواْ، الإيمان مجمع أنها - ٠ 
•حجرهاءرأ؛ إر الحية تأين كما المدينة إر ليأرز الأيمان »إن قال: 

فيها•بعض إلى بعمه ويجتمع ينقم أي؛ ويأرز؛ 

فلم.واللخفل ( ١٣٦٩لم)وم^،(، jUiنح -  ٦٨)؛/الخاري أخرجه )١( 
للخاري.واس، ( ١٣٨٨لم)ومالقح(، . •٩ . )٤ الخاوي أخرجه )٢( 
.(.M٣٦٣ للغوي الة شرح )٣( 
فلم.واللفظ ( ١٣٨٧.  ١٣٦٨لم)ومالقح(، -  ٩٤)(/الخاري أخرجه )٤( 
(.١٣٧٩وملم)القح(. -  ٩٥)؛/الخاوي أخرجه )٥( 
القح(.-  ٩٣)؛/الخاري أخرجه )٦( 



ثءءقق[ابم=وفضلهاوأسمائها بالمديتة، التعريف فى 
مكةأن الراجح وأن والمدينة، مكة بين المفاصالة على ، اللكدم وتقدم 

لأدلة.أقفل 

الأول.الفصل من الثاني المحث من الثاك المهللب من الثانية السألة ش ؛١( 



ثمديتةوا لحرام ا المسجد واحتتام ىرJخ من ^^تاس1يفةواكذةانديفة هي ٠

ذس

الثانيانمبحث 

وأحهكامهوحدوده المدينة رم حق 

تمطالب ة حموب 

.حرم بيان ي I الأول المطلب 
المدينة.حرم حدود م ت الثاني المهللب 
المدني.الحرم محظورات م الثالث: المعللب 
المحظورات.من يتش ما ت الراح المهللب 
بالصيدالمدينة حرم انتهاك م الضمان من يجب فيما ت الخامس المعللب 

ؤونحو. 

الأولالخحللب 

المدينةحرم بيان في 
المدينةأن إلى والحنابلة والشافعية المالكية من الفقهاء جمهور ذهب 

للقعلمر،استنت ما إلا شجرها يمهلمر ولا صدها فيحرم مكة، مثل حرم المنورة 
الحرمعن تختلف كما البقّاع، ائر سعن تختلف وأحكام، حا-ود ولحرمها 

نال!ه الض أن الحديث ني ورد لما وذللث، ، الأحكام بعض في الكي 
ومدهاصاعها في دعوت وإني مكة، إبرامم حرم كما المدينة حرمت، *إني 

قالنال: ه علي وعن ^U،، متفق مكة*، لأهل إيرامم به دعا  ١٠بمثلي 

والمغني،)ا/هآه(، المحتاج ومغني  ١١١سرد؛ر)أ/اسر، اكرح انفلر: )١( 
(.T00_ror/r)ق.ا.ة لأبن 

عاصم.بن زيد بن اش ب حديث من ( ١٣٦٠لم)وم(، ٢١٢٩)البخاري اخرجه )٢( 



أبيوعن ،. ءليهل مض ثورا عيرإلى بين ما حرم »المدبمة ه: اض رّول 
الأن مأزميها بين ما حرام المدينة حرمت ارإتي ت قال الله رمول أن معيد 

رواهلعلف* إلا شجر فيها يخيعل ولا ملاح فيها يحمل ولا دم فيها يهراق 
وإنيمكة حرم »إبرامم ه: افه رسول نال قال: جابر وعن مسلمرى، 

رواْ، صيدها* يماد ولا عضاها يمطع لا لابنيها، بين ما المدينة حرمت 
حرتيهابين ما ®حرام ت المدينة في نال ه النبي أن رواية؛ وفي لمل"آ،، م

أبيوعن أحمدأ؛ا، رواه منها*، يملفؤ ان إلا شجره يم3ني لا كلها وحماها 
ميلامغر انتي لجعل، المدينة لابتي بين ما ه اف رسول *حرم نادت هريرة 
قال؛المديتة في أثا هريرة أبي وعن ، عليه منمق ، حم،ء حول 

،،أحمدل روا0 يعضد®، أو يخيط أن شجرها ه: افه رسول سمعت 
يعضدأن المدينة لأبني بين ما اف. رسول *حرم : مرفوعاسعيد أبي وعن 

فقال:المدينة على أشرف إ. النبي أن أنس• وعن • ل يختط* أو شجرها 
زيلهم بارك الممم مكة، إبرامم حرم ما مثل، حبليها بين ما أحرم أتي *اللهم 
االمدينةنال: غ. النم، أن عنه• ولليخارى ، عليه متفق وصاعهم* مدهم 

فيهاأحدث من حدث، فيها يحدث ولا شجرها يقطع لا كدا إلى كدا من حرم 
عاصمعن ولملم ، أحمعين*ل والناس والملائكة افه لعنة فعليه حديا 

*هيإ نعم قال: المدينة؟ ه اممه رسول أحرم أننا سألت قال: الأحوال 
وازصوالملانكة الله لمثن فعليه ذلك فعل نمن حلاف بمنملي ولا حرام 

(.١٣٧وسالم).(، ٦٧٥٠، ٣١٧٩)البخاري رواء ١( 
(.١٣٦٢سالم)رواء )٣( (. ١٣٧٤سلم)رواء ٢( 
(.٣٩٣، )م٦٣٣أحمد رواْ ثواس صحيح حدت ٤( 
(.١٣٧٢)وصالم (، ١٨٧٣)البخاري رواْ ت( 
معيد.أبي عن وعلّْ النّي يشاهده يتجبر صعق وب ( ٢٥٦)أ/أحمد رواه ٦( 

القطع.ت والعضل. ورثه، ليلأسقءل الشجر صرب ت والخبط. 
(.٩٩٨)مر وأبو (، ٢٣/٣)أحمد روا٠ صحح حدث ٧( 
(.١٣٦٥وسالم)(، ٢٨٨٩)البخاري رواْ ٨( 
(.١٨٦٧)اوخاري روا٩ْ( 



والمدينةالحرام المسجد وا'ذد،م تاريخ من المنيفة والنبذة اللطيفه التحفة ء  ٠٠
أح٠عينا٠

الأحلكمله نشت ولا الحقيقة على حرم للمدية ليس أنه إلى الخفية وذهب 
بناءبذلك ه المي أراد انمأ • ونالوا الشجر، ونطع الصيد نتل تحريم من 

أنالمدينة اطام عن نهى ه الض أن عمر بن القّ عبد حديث في كما ، زينتها 
تنال أس ولحدث ، ا المدينة زينة نإنها الاطام تهدموا ارلأ رواية؛ وفى تهدم، 

حبهأ قال؛ عمير، أبو له؛ يقال أخ لي وكان حلما، الناس حن أ . الخم، كان 
1ودر؟لأن.سل ما عمير أبا »يا : JUحاء إذا وكان فطنا، 

الحلصيد من إنه أو المدينة، تحريم قبل كان ذلك بان عنه؛ وأجيب 
للمد؛نةلْا.أدخو 

الثانيالمطلب 

المدينةحرم حدود في 

ن؛مالتا وفيه 

الميينة:حدود معوقة من الفائدة في الأولى: 
حصولمن ذلك، على يترتب ما هي المدينة حرم حدود معرفة قائده 

يدحلهالا وكونها منها، الدجال ومغ الصيد، وتحريم .، الخما بدعاء البركة 
مماعفةأما الصحيحة، الأحاديث في ن، ئبمما ذللث، غير إلى الطاعون، 

سيأتيكما المدينة، اجد ممن غيره دون النبوي بالمجد خاصة فهي الصلاة 
أطم.تعالى وافه اض، شاء إن 

(.١٣٦٧)ملم رواه )١( 
(.Xan/Y)عايش ابن حاشية انغلر: )٢( 
القاريعمدة في العيني وصححه (، ١٩٤)،/الاثار معاني نرح في الهلحاوى أحرجه )٣( 

مكر.(: ٤٨٠٩)الضعيفة في الأuتي وقال ١(، • ٣٢٧)
ْناترالمحجمة: بالغين والمغير المالفية(، ط. الفتح، -  axx/x)• البخاري أحرجه )٤( 

.يه يلعب لكن صغير 
(.)ه/٥٨الأوطار نيل )٥( 



وسودهوأطاسالمدينة حرم فى 

المدينة:حدود بيان في التاسة: لمسالة ا٠ 

ميتقدم كما مر، إلى ثور بين ما الجمهور عن المدينة حرم حد 
راحرمت مرفوعاخهغ علي حديث ومي ، بالمدينة جبلان وهما الأحادث، 

الموبمة:في فال ه الني أن جابر: وعن عير*لآ،، إلي ثور بين ما المدينة 
هاف رسول أن معيد أبي حديث وفي احمد، رواه حرتيها*، بين ما *حرام 

*حرمفال: هريرة أي وعن مأزميها•، بين ما حرام المدينة حرمت *إني قال: 
المدينةحول ميلا عشر اثض يجّل المدينة لأبني بين ما قد اش رسول 

أنس:عن رواية وفي حرام"ص، لاجما ين "ما لمدت دفي عليه، مض حم،ال 
أوحجر. ابن المحافغل حرر0 كما أرجح، الأول واللغغل ، جبليهاء بين *ما 

الحديثأن الحنفية بعض ادعى قد الحرة، واللأبة اللأبتين، جبلا الراد 
باللابمينبعضها وفي بالحرتين الرواياُت، يعفر في التحديد وقع لأنه مضعلرب 

بالمأزمض،بعضها وفي تقدم كما وور بمر بعضها وفي بالجبلين بعضها وفي 
تردلا هدا وبمثل واضح بينهما الجمع بآن وتعقب *الفتح": في حجر ابن فال 

لابنيها"بين ءما أن شاك ولا الترجيح أمكن تعدر لو الجمع فإن الأحاديث، 
لأيةكل عثر فيكون ساقيها لا *جبليها* ورواية علميها الرواة لتوارد أرجح؛ 
الشرقجهة من وجيها والشمال، الجنوب جهة من لابتجها أو جبل، 

علىيطلق ند والمازم تضر لا أحرى رواية في الجبلين وتسميه والغرب، 
الجبلوهو الزاي وكر اليم بعد بهمزة المأزم النووي: قال • نفسه الجل 
بينما ومعناه هتا الصواب هو والأول ونحوه جبلين بين المفيق وقيل: 
انتهيىلْأ•- جلتها

للزركثى.(، ٢٢٩.  TTU)»_احد اياعلأم )١( 
(.١٣٧)•وسالم لمة(، الط. ٦^ ا\إ )الفتح الخاوي أحرجه )٢( 
(.١٣٧٣)وسالم اللمه(، ط. القح، .ع - )أ/هه الخاوي أحرجه )٣( 
غيوالبهوتي (، )؛؛/٥٨الأوطار نيل في وعنه اللفية( ٍل. )آا/آ؛، القح انقل: )٤( 

؛(.Ua/T)القاع كشاف 
نيلالأوهلار)ه/هخ(.اننلر؛ )٥( 



^مجدالخراموال4دسةوآتاريخ ص اتمنيخة راثنيذة للطيفه ١ لتحقة ١ ف ٦——م حظ 

وهىوغربيها المدينة شرقي وهما سوداء، حجارة تركبها أرخى ت والحرة 
طولاوثور عير حلي بين وها عرصا، بينهما ما فحرمها ، بينهما 

حارثة،بني وحرة وانم، حرة ت ونمى المع، شرقي الشرفية والحرة 
بينما »-مم قال،: ه المبى أن هريرة أبي لحدث الحرم، في داخلة وهي 

يا®أراكم فقال،: حارثة، بني ه الك، وأتى مال• ياني،٠٠ ملي المدينة لابمي، 
فيه*أكم *بل فقاله: الشن، ثم الحرم*، من حرجتم ئد ارثة حض 

والمح،محي وتننهي، الوبرة، حرة وتسمى: سلع، غربي الغربية والمحرم 
وثور•همر بين واقعة فإنها الحدث، بدليل المحرم، قمح، داخلة وهمح، العقتمح،، 

حبلوهو وبالراء التحتية ؤإسكان المهملة العين بفتح فهو لاعيره وأما 
الجنوب،من المدينة على يشرف الغرب إلى الشرق من مستطيل بحمرة أسود 
الحليفة.ذي قرب 

صغيرحبل وهو راء، بعدها الواو وسكون المثلثة بقح فهو ُادورأا وأما 
،باثارها العلماء من جمع ولكرم المدينة عرب يعرفه ، شمالا احد حلف أحمر 
عنهكنى من الرواة نمن الحفاحل، من حماعة جهله وقد وهم، فقد أنكره ومن 

فالحطأ! هنا ذكره أن اعتقدوا لأنهم بياصا، مكانه ترك من ومنهم ٠^٠١٠ 
بمكة!ثور ؤإنما الراوي، من وهم هنا ثور ت العلماء بعفى نال ٠ المازري 

مجنالحديث أصل عبيدت أبو قال كدا القاصىت قال احل، إلى والصحيح قال! 
وغيرهالحافظ الحازمي بكر أبو محال وكذا ت النووي قال انتهى• أحدا إلى عير 
كانثورا أن ويحتمل ت قلتح ت نال أحدا إلى عير من أمله أن ت الأئمة من 

الزبيري!مصعب، وقال اسمه، فيخفى غيره، ؤإما أحد إما هناك، لجبل اسما 
فإنهبالمدينة، عير لإنكار معنى لا I عياخى قال - ثورا ولا عير بالمدينة ليس 

يحتملت المقدّى ندامة ابن وقال اللغة. أهل من جماعة قال وكدا معروف، 

(.١٨٦٩)اوخادتم،رواْ)٣( 



٠٠٠=وأحكامهوحدوده المدينة حرم فى 
أوالمدينة، محي يعينهما أنهما لا وثور، عير بين هما مقدار الراد يكون أن 

إلىومفه ارتجالا، وثورا ■^١ المدينة طرفي اللذين البملين ه المى سس 
عنه.الأثير ابن حكام ما على عبيد أبو الأول 

محمدأبو العالم الثقة أحبرني قد ت لأحكامءا  ١٠١في الملبري الحب وقال 
يقالصغير حبل ورائه إلى جانحا اره يعن أحد حداء أن البصري اللام عبد 

الأرضبتلك العارفين العرب من لهلوائف عنه مواله تكرر أنه وأخبر ثور، ت له 
علىوتواردوا ثور، اسمه الجبل ذلك أن أحبر فكل الجبال، من فيها وما 

ؤإنصحيح، الصحيح الحديث في المل،كور ثور ذكر أن فعلمنا ت قال ذلك، 
حليلة.فائدة وهده عنه، بحثهم وعدم نهرته لعدم به العلماء أكابر علم عدم 

المءلا؛ةالمغانم ٠٠وفي الفاموس؛١ ١٠في المجد الكلام هذا مثل ذكر وقل انتهى. 
نزيلالمراعي حسين بن بكر أبو وقال حيدارا،• وحررْ ٠؛-،^، معالم في 

عنينهلون الما٠ينة أهل حلمإ إن • المدينة'ا لأحبار مختمره ٠٠في المدينة 
يسمىبموير الحمرة إلى حبلا الثمال جهة من احد حلفا أن سلفهم! 

،٠؛المث.اهدةر تحققه وقد قال! ثورا 

كما،، جهة١٣كل من ميلا عشر اثنا أي! بريد؛ في بربد ! حرمهاوفدر 
لأبنيبين ما ه اف رسول *حرم ررالمحيحين«! في هريرة أش رواية في 

ررحرمرواية! وفي حمى،ا، المدينة حول ميلا عثر اثني لجعل المدينة 
بينما الفلباء وجدت فلو هريرة! أبو قال المدينة، لأبى بين ما ؤ. اش رسول 

فيوالضمير حمى*، المديتة حول ميلا عثر اثني لجعل ذعرتها، ما لابنتها 
ويدلقبله، الذي اللففل ذللئ، على ل ين. كما ه- الخم، إلمح، را"ح جعل®  ٠٠قوله! 
حمىقال! الجذامى زيد بن عدي حديثا من داود أبي عند ما أيئا عليه 

 )١(UJI ،; الجاسر(.. ًإيم، ٨٣. \وو\>وع م )نالطابة
معالمهاج عش المحلي وشرح >آ؛/أأ(، حجر لاين الفتح، انظر: )٢( 

(.)ه/٥٨للشوكاني الأوطار، ونيل وعميرة(، قليويي حاثية 
)\إالمحتاج ومغي )ا/ما،ا<، الإكلل وجواهر ١(،  ١٢، ١ ١ ١ )Y/ المغير الشرح )٣( 

(.iVo/T)القاع وكثاف (، ٣٥٤، ٣٥٣>م قالا»ة لأبن والمنى، (، ١٢٩



تمدينةوا لحرام ا تمسجي• ا وآذكام تاريخ ض لمنيفة ا لنيذة وا للمليفة ا لتحفة ا —مان.م ا؟ّط 

لاالمحي،حينااني ما مثل فهذا . بريدا بريدا المدينة من ناحية كل ٤. اف رمول 
ثلاثةوالفرسخ فرامحح أربعة البريد لأن 

الثالثالممللب 

المدنيالحرم محفلورات في 

تفدزكما محظورات، من له وما المدينة حرم في العالخاء احتلف 
منهاالأحاديث، من عنه صح فيما فيها، يحرم وما تحريمها ه المي بثن ومد 

إلىعير بين ما حرم *المدينة • t. افه رسول، نال، نال،ت ظلته علي حديثه 
تالضدولا صيدها بنقر ولا حلاها يختالى *لا • رواية وُي، عليه• متفق ثور® 

ولالقتال، الملاح فيها يحمل أن لرجل بملح ولا بها، أماد لن إلا لقمملها 
وأبوأحمد رواه ، بعير.* رجل يعلم، أن إلا شجرة منها يقطع أن يملح 

حرمتايأتي مكة حرم *إبرامم ه•' اطه رمول مال نال؛ جابر وعن • داود 
وفي،، مسالمل رواه صبيها*، بمؤاد ولا عضاها يقهلمر لا لابنيها، بين ما المدينة 
الكلها وحماها حرتيها بين ما *حرام I المدينة في قال ه النبي أن رواية؛ 

.، أحمدأ رواه منها*، يعلما أن إلا شجره يقطع 
شجرهاقهخ تحريم وعلى حرما للمدينة بأن وغيرها الأحادبثح بهدء ل وامتد 

وأحمدوالشافعي مالك، بهيا أحد وممن وتنفيره، صيدها وتحريم وعضده وخبطه 
.، وشجرْل صيده يحرم مكة كحرم حرما المدينة أن على العلم، أهل وجمهور 

الحديث،،ؤإبواء الإحدايث، شديدة حرمة المدينة في يحرم ومما 
والملأتكةافه لمنة فعليه محدقا آوى أو حدئا فيها أحديث، *من لقوله 

•٢(.داود)٥٣وأبو أحمد)ا/هاا(، رواه بشرامده، صحح حديثه )٣( 
(.١٣٦٢لم)مرواه )٤( 
(.٣٩٣، ٣٣٦أحمد)مرواه بثواهدْ صحتح حدبث، )٥( 
لاكولكنى)ه/هخ(.نلالأوًلار،)٦( 



واحكامهوحدوده اسوينة حرم في 

بدعة،بها ابتيع كمن السنة بخلاف عمل من والمحدث أجمعين®، والناس 
الكفار،على اض من المستمرة اللعنة أي! إلخ؛ اف" لعنة *فعليه ونوله! 

والناس،الملائكة بلعنة والمراد التخهبس، سبيل على اض إلى وأصيت 
الذيالعياب هنا باللعن المراد وقيل: اض. رحمة عن الإبعاد فى المالغة 

علىبهذا وامحتدل الكافر. كلعن هو ولير الأمر، أول، فى ذنبه على تحفه ي
الكائرره.س المدية نى الحدث أن 

ابنقال كال*، الملاح فيها يحمل أن لرجل يصلح *ولا قوله وأما 
ولاصرورة لغير الملاح حمل على اللم أهل عند محمول هذا رمحلان: 

حازحاجة كانت، فإن حاجة 

الرابعالمطلع-، 

المأءذلوراتمن يستئض فيما 

ويباح! فقالواالحرم، في يباح مما الأدلة عليه ت، دلما الخلماء استثنى 
يعلفأن *إلا على• حديث فى تقدم لما ، للعلف، المدينة حرم س الحثسش 

يحتاجما حشيشه ص ويوحز تيمية: ابن الدين نقى الشيح قال رجل؛عيره*، 
ذلك،إلى لحاجتهم هذا، فى المدينة لأهل رخص النبي.، فإن للعلف، إله 

ويتصدقالخالي، ص نه ليأحمد: وعن عنه. به تغنون يما حولهم ليي إذ 
يخبطه،أو شجرا يقطع عبدا وقاص أبي بن سعد وّلِح المدينة، فقراء على به 

اض.،رسول نملنيه شينا أرد أن اف معاذ وقال: ، عليهم يرده أن وأبى 
شيء،الخيتة شجر من يقطع أن ينهى و. اض رسول سمعته قال: رواية: وفى 

ساليه*أحال.ء فلمن شيئا منه ^ ٥٥ُمن وقال: 

لالشوكاني)ه/هد(.نلالأوطار،)٢( نيلالأوطار)ه/ها/(. )١( 
.وأعلمهاالدابة، علف الهائم، تأكله ما واللأمت العين بقح ُاالعلفاا )٣( 
سلمرواه )٤( 
الألباني.وصححه ( ٢٠٣٨)داود أبو رواه )٥( 



ل4دينةوا لحرام ١ لمسجد ا وأحكام تاريخ من لمنيفة ا واكدة ل1ْليمات ا لتحفة ا

المدينة.حرم نجر من الرحل، ؤآلة ونحوه، الحرث آلة اتخاذ ويباح 
أباعمير،ايا ت أس لحدينؤ ،؛ وذبحه إمساكه، فاله ا صن. أيحلها ومن 

علىفدل، ، به يلمب، كان صغير، ٍنائر وهو عاليه، متفق التغير؟* فعل ما 
إلىالممضى فدقي فائدة، بغير تلفه، إلى يفضى إمساكه لأن الإمساك؛ جواز 
نزاعا.اه.فيه أعلم لا إمساكه، له *الإنصاف*: فى قال، أولى. أكله جواز 
إرساله.عليه يكن لم صد، عليه لحل إذا تيمية؛ ابن الدين نقى الشيح وقال، 
،.الضمازر الحرمة، مجن يلزم لا ولأنه 

الخامسالمطلم، 

الضمانمن يجبا فيما 

ونحوهبالصيد المدينة حرم اذتهاك، في 

فيوأحمد الجد.يل فى والشافعي ماللث، فمذهج، ذلل؛، في العلماء احتلم، 
ليسلأنه ؛ فيه صمؤان ولا حرام، الشجر وقعي الصيد قتل أنا المعتمد؛ 

الإمامقال، تيمية، ابن الإمحلأم ثيخ اختيار وهو الحمى، فأنبه ّالث، لالنأبمحل 
قال،ّ بجزاء فته حكموا أصحابه من أحدا ولا ه النك، أنا بملغنا لم أحمدت 

لأنهالعلماء؛ وأكثر الثلاثة، للأئمة وقاما واحد، غير واختاره *الفرؤع*؛ في 
.اهالهداياوذبح الملئ،، لأداء تصالح ولا إحرام، بغير لحولها يجوز 

دامح،ذب أمح، امح، نال دبه مكة، كحرم الجزاء فته يجب ت الثاني والمول، 
■إبراءيمُاحرم ُكما قوله ظاهر لهو المالكية وبعض، للمح، أمح، 

(.)؛/•TAقاسم ابن حاب )١( 
١به يالعي، كان العصافير صغار بلل وتل• عصفور■ ص * قثل، المير ، ٢١

(.نام)؛/٢٨ابن حاثية )٣( 
فاسمابن حاشية مع المربع والروض (، ١٧)ص•للغمراوتم، وشرحه، للتووتم، المهاج )٤( 

(.٨٢)أ/ قاسم ابن حاشية ومع المنهاج ط• )ا/ْآه(، المربع الروض ( ٥١
(.٨٢الروض)٤; عل قام ابن حاثية )٦( 



بمه=]آآآ[ 
مذهبوهو أخذه، لمن القاتل محلب ت جزاءه أن ت الثالث والقول 

أنه• ظبع وقاص أبي بن سعد لحديث ؛ أحمد عن ورواية القديم الشافعي 
فلماالبه، قيخبيله، أو شجرا، يقطع عبدا فوحد بالعقيق، نمره إلى ركب 
منأحذ ما عليهم أو غلامهم، على يرد أن فكلموه العبد أهل حاءه سعد ر-ءع 

يردأن وأبى . اممهرسول نفلنيه شيئا أرد أن اض معاذ ت فقال غلامهم، 
قالللريع، العقوبة على ؤإنما والضمان الجزاء على يدل لا وهذا عليهمأ٢د 

سلبهبأخذ تعزيره الحاكم رأى إن لكن فيه؛ جزاء لا ت تيمية ابن الإسلام شخ 
بأسفلا مالأ تضمينه أو 

معالمربع والروض (، ١٧)ص• للغمراوي المؤوي، منهاج ثرح الوهاج سراج ال)١، 
(.)؛/YAتام ابن ح1ب 

(.١٣٦٤)ملم رواْ )آ(
(.)أ/٢٨الروض ض ةاّم ابن حاثب )٣( 



^جل|الخرامواسر،سةك

الثالثالميحث 

المهكىوالخرم المدق الخرم بين لفرق اق 

بعضمي الجمهور عند المكي الحرم عن المدني الحرم يختلف 
.تها:الأحكالإ^،، 

وآلةللرحل المدينة نجر من الحاجة إليه تدعر ما أحد يجوز أنه — ١ 
المحمل،قف لوالخارصة والحمال، والجازاذ، الدياس كالة الحرث، 

أن)جهتي جابر روى ّ ذلك، ونحو بينهما والعارصة القائمتين، من اند والم

وأصحابعمل، أصحاب إئا ال؛ة رسول، يا ت قالوا المدينة حرم ّ الّكإ. 
والواله»القائمتان فقال،: يا، فرحص أرصنا غير أرصا نتهليع لا ؤإنا نضح، 

فلايعضدارآ،.غيرذلك،  u1والمني، والمارصة 
فىلقوله. للعالفح، حشيشها من إليه الحاجة تدعو ما أحد يجوز - ٢ 
رجليعلمه أن إلا شجرة منها يقطع أن بصلح *دلا • مرفوعا ءليأ حديث 
احتثاثهامن منعنا فالو وزيع، نجر منها يقرب المدينة ولأن • بعيرْ* 
مكة.حرم بخلان، الحرج، إلى أفضى 

لحديث،مكة؛ حرم بخلاف وذبحه إمساكه فله صيدا إليها ألحل من - ٣ 
ءلاJروهو التغير* فعل ما عمير أبا ُيا ويقول• أحاْ يمازح ه النبي أن أنى 

اسروالشرح )\إلأ\ه الإكليل وجواهر (، ٢٠٦/٢)ءابد؛ض ابن حاشية انفلر: )١( 
وما)ا/ا'أه( المحتاج ومغني (، ١٤٣)أ/وحاشية (، ١١٣-  ١١•)أ/ 

وبمفلمر:(، ٤٧٦؛، YO/Y)القناع وكناف (، ٣٢٠/٣)قيامة لابن والمني بعدها، 
للزركثي.الساجد، ؤإعلأم مهودمح،. للانمطنى، دار بآحار الوفا وقاء كتاب، 

الكبيرالترح صاحِح وتعه أحمد، للإمام وءزاْ ( ٣٢٥)٣! المني *ي ابن؛ل-امة ذكره )٢( 
(.١١١)\إ الوناوناء انفلر؛ زبالة، لابن المهودي وعزاه الحنابلة. من وكبر ( ٦٣/٩)

دعاس(.ءساو عزيتط ت تحقيق )أ/آمه، داود أبو أحرجه )٣( 



المكيوالخرم المدني الخرم بين الفرق في 

وحمهذلك. ينكر لم إذ المل.ينة في إمساكه أباح أنه هدا فظاهر صغير، 
اسرا،.اكي باJالكة 
جمهورعند وحشسشها وشجرها صيدها من حرم فيما حزاء لا — ٤ 

عندرواية وهو للشافعي، القديم الفول وض مكة. حرم بخلاف الننهاء، 
الجزاءرى.فيه الحابلة 
فلامكة حرم بخلاف لاحملع با إحرام بغير المد١ينة لحول يجوز أنه — ْ 

٠مياتى كما والحنابلة والمالكية الحنفية مجن الجمهور عند يجوز 

غيرمن موقنا للممالحة المدينة يءحول من الكافر يمنع لا أنه — ٦ 
المكرمة.مكة حرم بخلاف الفقهاء، باتفاق استيهنان 
١المدينة حرم بخلاف الهدايا، وذبح بالنسكر يختص مكة حرم أن — ٧ 
ووجوبتملكها عدم وهو خاصا حكما المكي الحرم للمهلة أن — ٨ 
الحرمبخلاف الشافعية، مدهب، وهو ١^١.^،، فناهر هو كما للأبد تعريفه-ا 
اللقعلةكاث ؤإن ت المجمؤعرا تكملة ١٠في المهليعي نال ذللث،، له فليس المدني 

أنأحذها إن وعليه يتماإكها، أن لواحدها ليس أنه >هنم الشافعي فمذهب، بمكة 
وغيرهامكة ت أصحابنا بعض وقال البلاد، سائر بخلاف أ؛ات.ا بتعريفها يقيم 
إ؛ر.اباأ؛ي ُرلن ه• لقوله حهئأ وطا الخبر، بعموم استدلالا اللقعلة في مواء 
لقطتهاتحل ولا صدها بمفر ولا شجرها يعضد ولا حلاها يختر فلا مكة، حرم 

نمشد«.اهص.إلأ 
المكيالحرم يه احتمى ما الله رجمهما يحلى وأبو الماوردى وذكر 

ائرسبها تباين التي الأحكام من الحرم به يختص والذي ■ فذكرا أحكام من 
تأحكام حمسة اللات. 

بحجإما لدخوله، يحرم حتى إليه ءي.م مجل يدخله لا الحرم أن أحدهات 

(.r\-\/r)واسي (، ivi/r)القاع وكشاف )آ/آا\(، الصفر الشرح )١( 
وكثافبعدئ، وئ ( or)\/\المتاح ومضي القليوبي حاشية انفلر: )٢( 

(.٤٧٦، ivo/Y)القاع 
(.٢٠٣)يا/المهلعي نجيب، يحمد للثّخ المهيب،، ثرح ١لمجمؤع تكملة )٣( 



٠٠  r والمدينةالحرام المسجد وأحكام تاريخ من المنيفة والنبيه اللطيفه التحفة يجه

إذاالمحل يدحلها أن يجوز ت حنيفة أبو ونال إحرامه، من بها يتحلل بعمرة أو 
الفتحعام مكة لحل حين . النبي قول وفي ٢، ممرلأ أو حجا يرد لم 

علىيدل مما ،، Jعدىاا لأحد تحل لم نهار من ساعة لي ®أحلت، ت حلالا 
لمنافعإليها الدخول يكثر ممن كون أن إلا داحلمها، عالي الإحرام وجوب 
عشية،إليها ويعودون غدوة منها يخرحون الذين قايين والبين أهلها؛ 
فإنلحلوا، كلما الإحرام في عليهم المشقة ليحول مجلين دخولها لهم فيجوز 
لحلفان عداهم، من حكم فخالفوا محالين، لحولها على أقروهم مكة علماء 
فإنهمتعدر، القضاء لأن دم؛ ولا عليه قضاء ولا أثم، فمد حلالا إليها القادم 

يصحفلم الثاني، بدخوله مختصا تانفه يالذي إحرامه كان للقضاء خرج إذا 
فلاالدم فأما قط، فوأعوز القفاء فتعير الأول، لحوله عن نقاء يكون أن 

النسك.لأصل جراثا يلزم ولا لثج، النجيران يلزم الدم لأن يلزمه؛ 
قتالهم،. الله رسول لتحريم أهلها؛ يحارب لا أن ال؛انيت والحكم 

بغيهم،مع قتالهم تحريم إلى الفقهاء بعض ذمإ ففد العدل أهل على بغوا فإن 
والديالعدل، أهل أحكام في ؤيدخلوا بغيهم، عن يرجعوا حتى علتهم ييضخا 

إلاابمح، عن ردهم يمكن لم إذا بغيهم على يقاتلون ألهم الفقهاء: أكثر عليه 
تضاع؛أن يجوز لا التي تعالى افه حفوق مجن البغك، أهل قتال لأن بقتال؛ 

فيه.مفاعة تكون أن من أولى حرمه في محفوفلة تكون ولأن 

فيهتقام أثما إلى )ه الشافعي فذهب الحرم: في الحدود إقامة فأما 
فيأو الحرم في أتاها سواء إقامتها، من الحرم يمنع ولا أتاها، مجن على 

(،١١)wj المجعؤع في كما الشافعي ط،ب هذا ائت والمعروف، حنيفة لأبي سام كذا ، ١١
التحريمفهو الحنفية مدمب وأما الشرواني، حواشي ٌع ، ٧١ر؛/ والتحفة والمنهاج 

فيقال المواةستجا دون مما الحل نصد لمن يجوز ؤإنما الحرم، أو مكة تصد لمن 
لحولنمد لافاني عنها الإحرام تاحتر وحرم (^ ٤٧٦)أ/ عابدين لأبن وحاسه اللر 

عنمرصعا نمد لو أما والتجارة، والترهة الرؤية كمجرد المع غير لحاجة ولو الحرم 
سكا.اه.يرد لم محا إحرام، بلا مجاوزته له حل وجدة كخلص الحل 

(.١٣٥٤)وملم ١(، ٠ )٤ البخاري رواه )٢( 



محمممحصقنحقمممح==ً=^ه[|بمٍ
ؤإنفه، أمت الحرم في أتاها إن حنيفة؛ أبو وتال الحرم، إلى لجأ ثم الحل 
معه،الخروج إلى وألجئ فيه، عليه يقم لم الحرم إلى لجا ثم الحل في أتاها 

عاليه.أقيمت حرج فإذا 
الحرمأهل ْن دالمجلتن المحرمن على صدْ تحريم الثالث؛ والحكم 

يدهفى تالف فإن إرساله، عاليه وجب صيده فى أصاب فإن إليه، طرأ ومن 
لأنهضمنه؛ الحل فى صيدا الحرم من رمى لو وهكذا كالمحرم، بالجراء صمته 

مقوللأنه ضمنه؛ الحرم ش صيدا الحل من رمى لو وهكذا الحرم• فى قاتل 
عندله حلالا كان الحرم ألحل نم الحل فى صيد ولو الحرم. فى 

منمؤذنا كان ما نتل يحرم ولا حنيفة، أبى عند عليه وحراما الشافعي 
الأرقى.وحشرات باع ال

قطعيحرم ولا تعالى، اش أنثته الذي نجره نعلع يحرم الراع• والحكم 
رعييحرم ولا الحيوان، من الأنيس ذبح فيه يحرم لا كما الأدميون، غرسه ما 

ببقرة،الكبيرة الشجرة فيضمن شجره، محفلور من قطعه ما ؤيفمن حلاه، 
أماله،ضمان من يمطه منهما واحد كل من والغصن بشاة، المغيرة والشجرة 

الأمل.لضمان مسقثلا الأصل نفر ؛عد اصتخالفث ما يكون ولا 
أوذْى من الإسلام دين حالف، من لجميع ليس أن الخامس: والحكم 

هءزفدالشافعي مذهبا وهذا به، مارا ولا فيه مقيما لا الحرم يدحل أن معاهد 
قولهوفي نوطنوه، يلم إذا إليه لحولهم حنيفة أبو وجوز الفههاء، وأكثر 

هكدأهعيهم بمد الحثنإم آلنتحد ئلأ عص ألسغب ؤإقما الى: عت
ولمإذن، يغير لحله إن عزر مشرق لحله فإن عداه، ما يمغر نهى [، ٢٨لالتو؛ةت 
اقتفت،إن وعزر له، الأذن على وأنكر يحرر، لم بإذن لحله ؤإن قتله، يستبح 

ليسلمالحرم لحول مشرك أراد ؤإذا آمنا، المشرك منه وأحرج التعزير، حاله 
فيهدفنه حرم الحرم في مشرك مات ؤإذا لحوله، قبل لم يحتى منه مع فيه 

فتتركبلمح، قل يكون أن إلا الحل، إلى مل المحرم و دفن فإن المحل، فكب ودفن 
الجاهلية.أموات تركت، كما فيه 



تمدينةوا لحرام ا لمسجد ا وأحتكام تاريخ من لمنيفة ا لنبدة وا تلطيفه ١ لتحفة ا '٠٠ 
يفصدلم ما لحولها في لهم يؤذن أن فيجور جاس المسا محائر وأما 

لهميؤذن أن يجوز لا ت مالك وقال . فيمنعوانوم أو بأكل استبدالها ياليحول 
.، ١٧بحادخولها فى 

،v_lوالأحكام له والساق والكفل العلس(، ْل. ، )^AXالكناب الأحكام 
سماْ.)ءسها*ا( يعلى لأبى 



القانيالباب 

وآدابهاثءمحرمين دخول أحكام فى 

فصلان:وفيه 

المكي.الخرم يحول أحكام ش الأول: الفصل 
المدني.الخرم لحول أحكام ئي الثاني؛ الفصل 

ا؛ةوةمحاامع —





الأوواصل 

البمكئالحرم دخوو أحءم فئ 

تبءث1ن وفه 

الحرم.دخول م ت الأول المحث 
المجد.دخول ش الثاني؛ المحث 





لهوالإحرام انمكي الخرم لحول في 

نيمن هماست ابن لقول الدزا،؛ وعليه ملكنه من محرم شاق، لمرض أو 
شيءفلا الميقات من وأحرم عاد ؤإن ،، يمال فاليهرق تركه أو شيئا أو نسكه 

عنهيسقط لا أنه فالصحيح بالإحرام نلبس ؤإذا بالإحرام، يتلبس لم ما عاليه 
ؤإنت للمعحلي وشرجه* االمنهاج في قال للشافعية، حلانا عاد، ولو الدم، 
ممهل؛نملث، ه تلبتبل إليه عاد إن أنه ٠ لأصح فا الميقات، إلى عاد ثم أحرم 
بعدعاد ؤإن بعدم، النلث، وأداء مءحرما الميقات من المسافة لقطعه عنه، الدم 

لث،النكان وسواء نانمى، بإحرام لث، النلتأدي الدم قهل يفلا لث، ينه تلب
.٢٣القدوم.اهلكطواف منة أم كالوقوف ركثا 

-ذكره تقدم من غير - حكمه في ومن الآفاقيأ٤، في العالخاء واختلف 
النسلثج،غير أحرى لحاجة الحرم لحول أرادوا إذا المواقبتح على يمرون ممن 

الإحراموحوب، إلى والحنابلة والمالكية الحنفية من الفقهاء حمهور فدهب، 
أحدوهو إحرام بغير الميقات مجاوزة لهم يجوز ولا التسكين، بأحد عليهم 

الصلاةعليه النبي أن غعيمح بند روى لما ؛ النافعية١ عند الوجهين 
كشاف ٠٠في اليهوني قال ،. بإحرام* إلا المومتؤ تجاوز ررلأ قال; لام وال

تجاوزكا نأراد أو الحرم أو مكة لحول أراد لمن يجوز لا القناع®; 
،المعفر رأسه وعلى مكة فح يوم لدخوله. مباح، لقتال إلا . . الميقات. 

الممحاجومنتي (، ١٧٠)ا/ الإكليل وجواهر رآ/ا'"اأ(، عابدين ابن حاشية انفلر: )١( 
(.Y-IA/Y)■واسي )آ/أا،(، المحلي وشرِأ )\/؛U؛(، 

*صعيف بسند مرفوعا اليهقي ورواه صحح، ند بموقوفا مالك رواه )٢( 
الملثوبي،•مع  ٩٤رأ/ للمحر المنهاج، شرح ، ٣١

إلىبت الالغقهاء كلام في كثر لكن أممي، : J\Ljالمغرد إلى ين، أن الماس )٤( 
النير*٠المباح انفلر' آفاتي• ; فقالواالجمع 

(،Ti/T)المغير والشرح )أ/إها(، عابدين ابن وحاشية )ا/اأا(، الاختيار )٠( 
•؛(.Y/Y)القناع وكثاف 

مجمعقمح، اله قال، ■ماس، بن اض ب- حديث من الكير، في اليراني رواه )٦، 
خصيفء،وفيه الكبير في الطبراني ارواْ وقال: القدس(، ًل. ، Y\Y/Y)•الزوائد 

•توله من عباس ابن على مونوفإ أنه والصحيح ا،و. كلأم.وفيه 
الحلي،ط. (، ٩٩•)Y/ ومسلم الملقية، ًل. الفتح(، مع )؛/ا<ه، البخاري أخرجه )٧( 



لمدينةوا لخرام ا لمسجد ا وأذكام تاريخ من لمنيفة ا لنيدة وا للطيفه ا لتحفة ا

واحتثاش،ولميد، الميرة، وناقل كحطاب، متكررة حاجة أو لخوف، أو 
١^١،.بالحل.م0ِ إلى يتردد ومكي ذللث<، ونحو 

للأفاقيالحرم لحول يجوز أنه إلى عندهم المشهور في الشافعيه وذهب 
منت للنووي ^^^٤٥ ١١®وفي ٠ يحرم أن له يسحب لكنه إحرام بغير أيصا 
مكثاكان أو رسالة، أو تجارة، أو كزيارة، تتكرر لا لحاجة مكة يحول أراد 

وعلى— الإحرام عليه يجب قول• وفي ~ يحرم، أن له يستحب سفره من عائدا 
موضعهفميقاته النسك أراد ئم إحرام بغير الميمات جاوز لو أنه نصوا ففد كل 
فيحزم ابن ونصره الظاهرية، مدهب، وهو الخقاتأ٣،. إلى العود يكلف ولا 

وأبوتيمية، ابن الإسلام شيخ اختارها أحمد، الإمام عن رواية وهو ررالحلىاأ 
ظاهرةوهي ارالفروعأات قي مفلح، ابن قال عقيل، بن الوفاء 

أنعباس ابن حديث لعموم تعالى الله شاء إن الراجح هو وهدا 
تجدولأهل الجحفة، الشام ولأهل الحليفة، ذا الاJJنة لأهل ارويت، .ت الني 
منعليهن ش من ولكل لهن هن يقال: يلملم، اليمن ولأهل المنازل، ئرذ 

لممن أن ومفهومه لم، ومالبخاري رواه والعمرة«، المج أراد ممن غيرهن 
لماض أن مع هذا الميقات، من الإحرام عليه يجب، فلا المكين أحد يرد 

وابنهريرة أبي حديتح في كما وعمرته الإسلام حجة محوي العبد على يوحبح 
.وغيرهماس عبا 

الإحرام،في لحل له لين الحديث، فإن للموحبين الأول الدليل وأما 
أنهفالصحيح عبامحن، ابن حديث، وأما م،ةة، في القتال تحريم في هو ؤإنما 

ألزمومن العمر، في واحدة مره إلا والعمرة الحج الله يوجب ولم عليه موقوف 
إلاالذمة براءة والأصل المكين، باحد إلا يتحلل لم مكة، يحل كلما بإحرام 

موجب-بدلثل 

ٌالك•بن أنى حدبث، من 
المحتاجض )٢( مل>إ(. >؛، Y/X)القاع كشاف 

(.٤٧٤)\إ المحتاج ومغي (، ١٢. ١ • )U/ الجموع 
)ءىه1مل(.الأحكام عمدة مرح الملام تيسير 



المطلها يجوز الثانعي مذهب وظاهر ءالفرؤع*! في مفلح ابن قال 
ابنوصححها وحماعن، القاصى ذكرها مثاله، أحمد وعن نسكا، يريد إن 

عدموالأصل المفهوم عموم على محيبي السابق، للخر أظهر، وهى عمل، 
عنوغترْ حرب ردى -؛ بالوجوب الفول بعك،• - الأيل وجه الوجوب• 

والحطاسنالحمالن إلا محرما إلا مكة إنسان يدخلن لا ت عباس ابن 
يدخليقول! عمر ابن كان ت وفال أحمد به احتج ، منافعها وأصحاب 

منبإحرام إلا مكة أحد يدحل *لا مرفوعا: عاص ابن وعن إحرازا،، بغثر 
اممهعبد بن حالي بن ومحمد مدلس، ، صعيفحجاج فيه ، وغيرهم* أهلها 

أعرفهلا وقال: عدي وابن زرعة، وأبو معين وابن أحمد صعقه الوامطى 
لزومعلى الموفق. ت يعني - الشيح وانتصر الوجه. هذا من به إلا مسندا 

ثممتجه. وهو وغيرْ، حزم ابن ذكره الخلاف، وفيه لحولها، بندر الإحرام 
واحتجالنية، على الدال ث، بكالبها المحتمى النسلثه إرادة في قرينة النير 

فيودا مكة، ورموله الله بتحريم وعيرهما المالكي المربي وابن القاصي؛ 
القتالءاه؛،.

الثانيالممللم، 

الحرمليحول الإحرام عليه يجب، لا فيمن 

فذكرواالحرم، ليحول الإحرام يلزمه لا من، أصناف في الملماء احتلما 
الاس:من أصناعا ذللثح في 

النمالث،:يستطع لا أو تتكرر لحاجة الخرم يدحل من الأول؛ الصنف، 
منحوف، أو مباح لقتال إحرام بلا الحرم لحول يجوز أنه علهمر فاتفقوا 

(.١٣٥١٧ش_ت)أبي ابن أخرجه )١( 
الحرمغلمانه يدخل كان أنه عمر؛ ابن عن ناقع، م، ( ١٤١٧٥نسة)أبي ابن أحرجه )٢( 

بهم•ينتفع إحرام، بغثر 
(.٢٧٣/٦)الكامل ني عدي ابن رواْ )٣( 
الفرؤع.تمحح مع التركي( محل. الفروع)ه/ه'م، )٤( 



المدسة٠ ام الحر احكاءالمسحد ه  7Uنار 4ا', السمة السذة ٠ اللْليفة التحفة ّء؛أآت=م(ك 
ئ^===ك=سذ=ككشم==س=صم

يحلالني لأن ونحوهما؛ والصادين كالحطابين ، متكررة لحاجة أو ظالم 
حاجتهتتكرر من على الإحرام وجوب وفي إحرام، بغير الفتح بوم مكة 
متمه

فالجمهورالحرم؛ وبين بينها المواقيت داخل كان من الثاني• الصنف 
I)أي المواقيت داخل كان لمن يجوز ■' الحنفية وقال ، خارجها كمن أنه على 
يتكررلأنه لحاجته؛ إحرام بغير الحرم يدخل أن والحرم( الميقات بين فيما 

ثمحرج إذا كالمكي فصار ، مرفؤع والحرج ذلك، في فيحرج لحوائجه دخوله 
إلاالمنة في يكون لا فانه يتكرر، لا لأنه للحج دخل إذا ما بخلاف دخل، 

الحرممن يخرج لمن يجوز كما ه، لتفالتزمها لأنه العمرة لأداء وكذا . مرة 
منيكن، لم ولو إحرام، بغير الحرم يل-حل أن المواقيت( داخل )في الحل إلى 

اتفاقيعصهم وحكاه والمتمتع. بالمرة، المقرئ الحرم، أهل 
عليهنصر كما خاصة، الحنمة مذهب هازا لأن صحيح؛ غير وهو إ الفقهاء 

أ؛لفرؤع ا  ١١في مفلح ابن عليه ونبه ، وغيرهما ء وحاشيته المختار ررالدر في 
إحراملرمه ٠ الحرم أو عليه نقس مكة أو سكا مكلف مسلم حر أراد إذا فقالت 

الميقاتمنزله لخن يجوز حنيفة أبا أن إلا ومالك، حنيفة لأبى وفاقا ميقاته من 
وجهولا نسكا، يريد أن إلا ومكة، الحرم لحود - وغيره أفقي ْن - داخله أو 

أحملوعن نسكا، يريد أف إلا مهللئا، يجوز الشافص مذهب وظاهر للتفرقة!، 
أظهر،وهي عقيل، ابن وصححها وحمساعة، القاصي ذكرها مثله، 
اه؛،.للخر.

المغيروالشرح )Y/؛،o؛(، عابدين ابن وحاشية (، ١٤٢، ١٤١)\إ الاختيار انفلر: )١( 
■/Y(٢٥ِ  ٢٣ ،) والمجموع /U( • وما ١ ،)القاع وكثاف مدئ /Y( •ا• ، ٤ ٢*.)٤

(.١٨٦/١٧)الكودية الفقهية اوو-وءة نى كما )٢( 
)ا/والاختيار )أ/هها(، عابدين ابن حاشية مع للحصكفي المختار، الدر انغلرت )٠١( 

التركي(.ْل. )ه/ا<>م>،الفروع )؛(



لهوالإحرام انمكي الحرم لحول في 

الثالثالمطلب 

وأحنكامهالاحرام في 
سائل:ذلك وفي 

الإحرام:تعريف في الأوش: لمسالة ا٠ 
نيوالدخول أسابها، ومباشرة عمرة أو بحج الإهلال : اللغة ني الإحرام 

فيلحل وأحرم؛ ١^١؟، اض في لحل إذا الرجل أحرم بقال؛ الحرمة• 
ميثاق.أو عهد حرمة في لحل وأحرم: المدينة، وحرم مكة، حرم ومنه الحرم، 

وبالكسر:أبثا، الإحرام؛الحج _: الراء ومكون الحاء بضم - وال٠مم 
حرم.وأنت حل، أتت يقال: المحرم، الرجل 

أوبالحج، الإحرام الإطلاق عند به يراد الفقهاء: اصعللاح ني والإحرام 
الإحرام،تكبيرة فيقولون: الصلاة، في الدخول على يهللق وفل■ العمرة، 

وتحريمهاالوضوء، الصلاة ٠ر٠فتاح : النبينال وقد التحريمه، ويسمونها 
وجلهااككمر، 

فيالدخول على الإحرام والحنابلة والشافعية المالكية فقهاء ويطلق 
اككأونت4ر؟،.

فيالدخول نية بأنه الثلاثة: المدام، أصحاب من الجمهور فه وعن 
حرمالت،في بالدخول الحنفية فه وعث . والمرة الحج حرمات أي• النسائإ؛ 

ؤإسادْمحه، تعار اش رض علي عن وحنه والتر*ن-ى ، ٢١• )٢٧أحمل-الإمام رواه  ٢١)
•حن 

وعميرةالقليوبي حاشية يهامش المنهاج وشرح للدردير)ا/ماا"'آ(، المغير، الشرح )٢( 
ط. UTM/y)للرملي المحتاج، ونهاية >^، ١٣٦٨صح علي محمد ط. )آآ/أا<(، 

المنهاج،دار محل. (، ٨٧٤)ا/لالبهوتي المرح، والروض -، ٥١٢٩٢لاق ببر الأميرية 
العيد.صالطان ت.* 

(،٤٤١.  TM/y)لارملي الحاج، ونهاية \(، yy/y)للمحلي المنهاج، رح ث )٣( 
،٢٨١ fr)والمغني الإسلامي، المكِح ْل. (، ٥٣•هدامة)\إ لابن والكافي، 

علىالكسر والشرح ه، ١٣٧٤الملقية ط. )ا/مهم(، والمقنع زلثة، ٍل. (، ٢٨٢



والمديتةالحرام المسجد وأحكام تاريخ من اثمنيفة والتبذة اللطيفه ثتسة ا كء.
-٩

التزامت حرمات في بالدخول والمراد خصوصية. أو ذكر مع بنية مخصوصة 
والمرادتعالى، النه تعظم فيه مما ونحوها التلبية بالذكر والمراد الحرمات، 

.ن البل. تقليد أو الهدي، محوي من مقامها يقوم ما • بالخموصية 

ؤينعفدت ®الاختيارات* في قال تيمية ابن الإسلام شخ احتتايّ وهو 
عنورواية حنيفة أبي قول وهو الهدى، محرق أو التالية ْع النسك بنية الإحرام 
،.ط ا للشافعية. قولا وحكى المالكية، من حماعة وقاله أحم،و، 

لانعقادهيشترط أنه للحطاب وشرحه خليلء اامختم.ر من والظاهر ت قلت 
قولمع بالية ينعقد ؤإنما خليلI قال بالإحرام، متعلى فعل أو قول المية مع 
معكونها حاد بالية الإحرام ينعقد أي• الحهناتت قال اه ؛ه.تحلمافعل أو 

والهليلوالتسبيح كاكلبية به المتعلق والهول بالإحرام، يتعلقان فعل أو قول 
هووهدا والإشعار، والممليد الهلريق على كالوجه به المتعلق والفحل والكبير، 
وصاحبراالمعلماا وصاحب،  ١١الملقين  ١١صاحب، وقال ، المذهب، في المشهور 
يكرهالذي المشهور ا هل. لكن ٠ اه كافية.وحدها المية وسندت ارالقساا 

السكينأحد نية والإحرام I المغيرا؛ارالثرح في انمردير قال خلافه!، رجحوا 
علىوتجرد، كتلبية فعل، أو قول صميمة إلك، يفتقر ولا هما، أو 

اهر؛،.الأرجح.
كافية،لتج الونية بنية، إلا ينعقد ولا ®الفروعااأ في مفلح ابن قال 

وقاماهل-ي، محوي أو تلبية مع • روايه ®الانتصار،، وُي، والشافعي، لماللث، وفاقا 
قولاوحكى المالكية، من جماعة وقاله ثيحنا، اختارها حنيفة، لأبى 

مختصرنرح الجليل ومواهب، 'آ(، )آ/لأ_ا"للدمحوقي وحاشيته، خليل ختصر م —
الفكر.دار وءلّ عادة، الًل. (، ١٥. \ r/r)للخناب خلل، 

المحتار)آآ/*ااآ(.رد )١( 
الخاصة.ط. )صرددا(، الاختيارات )٢( 
الرضوان.ط. (، ٤٣٥/٣)الجليل مواهب، )٣( 
(.٢٦٨.  ٦٦٧)\إالصاوي حاشية الصغير.ع المرح )٤( 



لهوالإحرام الذئي انمرم لحول في 
ص

منوجماعة مالك عن وحكي بجب، نولا؛ حكى وبعمهم للشافعي، 
عبادةالأول: وجه اكلبية. المة مع اعتبر ^٠^١، ١١٠١١حبيب وابى الشافعية، 

الصلاةبخلاف كصوم، أولها، فكدا واحب،، نعلق آخرها في ليس بدنية 
يجبلا بها الصوت ورح كالذر، مال، إيجاب فإنه وأصحية هدى وبخلاف 

التلبية،تجب، احتمال: ؤيتوجه سبق، لما للندب، يم تائعه، بجب، فلا 
عليهأجمع المنير: ابن قال وفائا، إليه، لسانه سبق بما لا نواه بما والاعتبار 

دونبالعقد الاعتبار ماللثج: ونال العلم. أهل مجن عنه بحمغل من كل 
الية.اه^

الإحرام:حكم في اتتانيم؛ لمسالة ا0 

عمرة،أو كان حجا النالث،، فرائص من الإحرام أن على العلماء أجمع 
أمنفيه ا-حتالنوا لكن عليهل٣،، متفق بالنية* الأعمال *إنما ه: لقوله وذللئ، 

الإحرامأن والحنابلة والشافعية المالكة فمدهب، الشروؤل، من أم هو الأركان 
الحج،صحة شروط من ثرط الإحرام أن إلى الحنفية وذهب، ، لث، للنركن 
ولهابتالاء، شرط هو أو وجه من ركن ، وجه^ من ثرط الحنفية عند أنه غير 

اتها^٦،.الركن حكم 

القرطصالعباسي اللمي هارون بن سليمان بن حبيب بن المللت، عبد مرران أبو هو  ٢١١
ذهبالوالدماج ١(، ٢• )T>/ البلاء أعلام سير انغلر: -، ٠٢٣٨^،المالكي، 
(.T'y/ojSjjiiوالأعلام، (، ٣٣١الدب)>/ونفح >صأها(، 

الفرؤع.تصحيح ومعه التركي ط. (، ٣٢٤)م/الغرؤع  ٢٢١
التركية.الطبعة ومسالم)ا"/مأ( صحيحه، البخاري؛ي رواه )٣( 

)أ/ا-أأ(،الهى أولي ومطالب (، ٣٩٤والهاية)أ/رأ/ا-آا(، المنهاج ثرح ( ٤١
الكثيروالشرح رأ/بم؛آ(. الثناني وحاشية الردءانى شرح بشروحه؛ حليل ومختصر 

(.١٥، ١٤الجليل)٣;ومواهب (، ٢١وحاتجه)٦!
١١المتوسْل الث، المنشرح في القاري لعلي ُا عل المتقالمساا.ثج وهو اللجاب ثرح : انفلر  ٢٥١

(.٤٥)صررالل.ي اش لرحمة ^١^١١ ٧١المسمى 
الأميرية(.ط. ،  ١٣٠الهمام)٢; لابن اسير، وفح الدرادخار)آ/آ.آ(، )٦( 



والمدينةا}حرام اصجو وآحكام تاريخ من المنيفة والنيدة اللطيفه ا]تضة يجي ؛٠ 
الإحرام؛شروط في لمسأممالثاصi: ا0 

إجزاءشروط ومنها صحة شروط منها شروط للإحرام يشترط 

تالصحة شروط فمن 

كافر.من يمح فلا الإسلام، — ١ 

عندمرجوح نول وهو الحنفية، عند مقامها، يقوم ما أو والتلجة — ٢ 
فانالأظهر، وهو تيمية ابن الإسلام شيح اختارها أحمد عن ورواية المالكية 

ولمنوى فلو للصلاة، الإحرام كتكبيرة للنسك، والشد اليحول، شعار ذلك 
محرما١يصير لا بالعكس أو يلب، 

سكانوى إذا أنه على واتفقوا له، ناو غير من يصح فلا والية، ~ ٣ 
ولمالنية أطلت، فلو الية، في فرض أنه تعيين يشترط لا أنه فرمه وعليه وأطلق 

إلى، Jنصرفالطلق النسك لأن اثمايا؛ ءتها يقع الفرض حجة حج قد يكن 
باحراميريد لا أنه الإسلام حجة عليه من حال من والذلاهر الكامل، الفرد 

حجة■ملك، فيحمل الفرض، عهدة في ه نفويبقي المعلؤع، حجة الحج 
رمضازرصوم في كما تعيينا، فيه الإطلاق فكان حاله، بدلالة الإسلام، 

عندالمعتمد والمدهي، حلافح، فمحل فرضر، وعليه نفلا نوى ؤإذا 
وابنالثوري سفيان قال وبهيا نوى، عما يع أنه المالكية مدهيا وهو الحنفية 
ماامرئ لكل *وإنما قوله لعموم ،• أحمدر الإمام عن رواية وهو الخدر، 

عليه.متفق نوى* 

المشطوالسلك (، ١٤٠)Y/ القدير وفتح \(، oi/r)عائدين ابن حاشية انظر: )١( 
ا1كبير)آ/ه(،والشرح (، ٤٩•)Y/ الحطاب وشرح (، ١٦٢)Y/"والبدائع (، )ص٤٧

حجرابن بحاشية والإيضاح (، ٩٨)U/للتووي والمجمؤع، (، ٢٣٣)y/والزرناني 
(.٥٢٣، ٥YY)١/والكافي (، ٢٤٦، no/r)والمض (، ١١٩، )ص٨١١الهتمي 

ابنغ؛د؛نرأ/أها(.حاشة )٢( 
المتاحوبداح للقارئ، )صرإ؛م\(، المناصالث،لباب شرح المتمهل الملك انظر؛ )٣( 

(.٩٨٨)للووتم،والمجموع، (، ٢٤٦/٣)المض )٤، 



ممصقثثح^====سً.ه=
حاله،بدلالة النية إمحللاق عند الفرض عن اوقعناه إنما الكااانيت قال 

اهأ؛خلأءه.النص مع تعمل لا والدلالة 
يحجولم نذر أو بتطؤع أحرم إن أنه ت والحنابلة الشافعية عند والمشهور 

منوكذا وأس، عمر ابن نال، وبهذا الإسلام، حجة عن وقع الإسلام حجة 
ه،نفعن الحجة وكانت أحذ، ما رد ه، نفعن حج يكن ولم غيره عن حج 

و.المي أن ثها هماص ابن لحديث ازاجح، وهو ، الأوزاعمح، نال وبهذا 
أولي، أخ نال،• مبرمة*؟ امن ت فال، مجرمة. عن لبيك ت يقول، رجلا سمع 
ثمنفالثؤ، عن '*ج نال،ت لا• ت *■حججتعنصك،*؟قال،قال؛ • لي قرب 

*اجعلرواية: وفي وغيرهما، ماجه وابن داود أبو أحرجه شرمة*، عن حج 
•الله رّولا قال، أيصا، عباس ابن بحدبت واستدلوا ، لن،* نفعن هد"ْ 
صحتهفي ، واحتلفداود وأبو أحمد أحرجه الأملأم*، في صرورة *لا 

أنله يجوز لا الصرورة أن يزعم ٌنا به يستدل، وقد الخطابي،• قال • كن.للئا 
غيرهعن الحج في شيع إذا المرورة أن هميه؛ الكلام وتقدير غيره، عن يحج 
صرورة،يكون فلا النفي، معنى ليحمل فرصه، عن وانقلبج عنه، الحج صار 
؛المعقول،من واستدلوا وإسحاوال وأحمد والشافعي الأوزاعي مذه، وهن.ا 

كحجعليها، تقديمهما يجوز فلا الإسلام، حجة من أصعقا والنذر النقل أن 
وعليهغيره عن أحرم من عل5، والنذر النغل، بمام، واستدلوا حجه• على همره 

.  .)٦(
يرصه

)آ/'أآ-ا(.المانع بيانع )١( 
(.٩٨)U/للروي والمبمرع، )ما-أأ(، اسي )٢( 
(٢٧١ِ  ٢٦٧)T/والدارفيي )'آ-بمأ(، ماجه وابن (، ١٦٢)أ/داود أبو رواء )٣( 

،ءيرْ ب وتكلم أسانيدْ، التوومح، صحح وند (، '٦/٤٢٣)والبيهقي اليماني، ت بحقيق 
(،١٥٥)"أ/للزيلعي الراية، ونم، (، ٩٩/٧)المجمؤع انفلر؛ وونفه، إرساله، نرجح 

)آ/بمأ(.حجر لأبن والدواة، 
وصعقه، ( ١ ٤ ٠ / ٢ ) ياود وأبو شاكر، أحمد ت تحقيق (، ١٨٤٥)المسني فى أحمد روا٥ ( ٤ ) 

(.٢٧٨/٢)االخ»لابي السنن، معالم ومعه للمندري السنن، مختمر انظر؛ المنن.رى، 
اJندرى.مخمر مع ( ٢٧٨/٢)النن معالم )٥( 
(.٩٨/٧)المجمؤع وشرحه المهيب، انفلر؛ )٦( 



تاريخوآذئاماسجدالحرامواو«وينةمن اسليفةوالنيذةا]منيفة اصفة ,لأا^==ماأهر 

فيسننالإحرام:الرابئة: لمسألة ا0 
أربعةئي ذك وجملة . شيء بتركها يلزمه ولا فاعلها، يثاب أمور وهي 

فروع■

الاغتسال:ستبة مي لأول: اص 

ثابت،بن زيد حديثا في وصح الأئمة، من العلماء أكثر عند منة وهو 
وحسنهالترمذي أ-حرحه واغتل، لإهلاله تجرئ . النبي رأى أنه 

أوذكر كبير، أو صغير محرم لكل سنة الغل هذا أن على اتفقوا وقد 
ابنض والنفاس، الحيض حال، في اء والنقالحائض للمرأة ين حتى أنثى، 

وتقضيونحرم تغتل والحاتض الضاء »إن فال: المبي. عن ماس 
داودأبو أحرجه تطهرا، حتى يالست، نعلوف لا أن غير كلها، المتاملث، 
نسستالما عميس بنن، أسماء وأمر ، واللففل وحسنه والترمذي 

لم.مرواه وتحرم، بخرقة تتفر وتتغتل أن الميقالتا في 
غلبغير الإحرام أن كل العلم أهل عوام أجمع المنن.رث ابن نال 

عنروي ما إلا بواجبا ليس للإحرام الغل أن على وأجمعوا نال: جائز• 
عشيدل لا وهو ذكرءص. إذا يغتسل ل الغنمي إذا قال: أنه الحز 
أيما.الوجوب 

والحنابلةالحنفية من الجمهور عند موسع الاغتسال هازا ووفتح 
ونمرةبالإحرام، متصلا يكون بأن الغل سنية فقيدوا المالكية أما والشافعية، 

ذلائ،،يضره ولا السنة، فضيلة ينال توصأ نم أحديث، ثم اغتل لو أنه الخلاف، 
ويصليبالمدينة فيغتل الحليفة، ذي من يحرم ممن بالمدينة من واستثنوا 

وصححهالملؤخ، ني حجر ابن ووافقه غرب، حن ونال،؛ ( ٨٣)•الترمذي دوام )١( 
والإرواءالن« صحح ني الأJاني 

الوجه،هدا من غريب حض حديث ردالت ( ٩٤٥)والترمذي (، ١٧٤٤)داود أبو رواه )٢( 
الألباني.وصححه 

(.٢٧٢، ٢٧١الشي)يم وانظر: >يمماأ(، المجموع )٣( 



تهوالإحرام اتمكي الحرم دخول في 

ولا- متصل غز والئئة ! (٠ ررمختصره في خليل قال الحليمة، بذي للأ-مام 
دليلالحقيقة في وهذا ،، ^١١لفعله اه، للحليمي.بالمدينة وثيب - دم 

والإحرام.الغل بين الرالأة اشتراط■ عدم على للجمهور 

الثياب:دون البدن في التطيب سنية في الياني؛ الفرع 
مهلتان;وفيه 

اودن.الأور:فى-ف،
الإحرام.ثوب تطييب ش ت والثانية 

الإحرام:قبل المحرم بدن تطييب في الأولى؛ النقْلة 
الإحرام،بعد حرمه يبقى بما ولو الجمهور، عند سنة البدن نهليسب 

أطيبرركنت فاك: ها عائشة روُتج ما سبه ودليل وكرهه 
متفقيالبيتا،. يعلوف أن فبل ولحله يحرم، أن قبل لإحرامه اف. رسول 

مفارقفي العليّبح وبيهسل؛، إلى أنفلر ®كأني ت قالت، أيثا ها وئها • عليه 
ع1يهلمتفق محرم،. وهو اض. رمول 

رائحته،بقاء يجوزوا ولم العليبؤ حرم بقاء فحفلروا المالكية وأما 
حديتؤفي كما محه، الخلوق أير وغل الجثة بننع للرحل يأمرْ واستيءلوا 

عامالجعرانة عمرة في متقدم لأنه فيه؛ حجة ولا ، عليه المتفق أمية بن يعلى 
عثر،سنة الودلع حجة في حر متأ عانثة وحديث، الهجرة، من ثمان ستة حنين 
فيهاأطياب من جمع ما وهو حلويا ب، العليكون وهو عين قضية في ولأنه 

لهتحب، ؤيت ارالفرؤع، في مفلح ابن قال للرحال، عنه منهي وهو زعفران، 

(.١٧٦/١)الإكلل جواهر وشرحه حلل مخمر )١( 
الحلي.مصهلفى ثل. (، vva)؛/المجتهد بداية )٢( 
١١٨٩لم)وم(، ١٥٣٩، ٢٦٧)الخاوي أ-محرجه )٣( 
واللمعان.البريق الويص: )٤( 
١• )٤; لم وم(، ١٣٧.  ١٣٦)آ/الخاوي رواء )٥( 
(.١١٨)•لم وم(، ١٧٨٩)البخاري احرجه )٦( 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا حتكام وا تاريخ من لمنيفة ا لنيدة وا للهليفة ا لتحفة ا ه، 

حنيفةلأبي ومحامحا كالبخور، أنره، أو كالمسك، عينه، بقى سواء الطيب، 
تعائشةلقول يحرم، أن قبل يتطيب أن باس لا أحمدت ولفغل والشافمى، 

بالبيتيطوف أن نبل النحر ويوم بحرم، أن تبل الله رسول أطيب ®كنت 
وهومفرقه في الطيب وبيص إلى أنظر ®كأني ولمسلم؛ ،، ْسك*رفيه يطيب 

عمرعن وروي وحماعة• ماللئح وكرهه الوداع، حجة في وهذا ، ى>ر^ه 
استدامهؤإن يجوز. لا ت مالك عن وأصحابه القاصى وذكر ، وعثمان وابنه 

بالحلوق،متضمخ حبة، في أحرم رجلا أن أمية بن يعلى لخبر كفارة، فلا 
فاترعها٠الجبة وأما مجرامتط. ثلامث، فاغسله اليج، *رآما ت فقال النبي. سأل وأنه 

أنمع البر، عبد ابن قاله حلاف، بلا ثمان منة حنين عام وهدا ، عليه متفق 
استدامته،منع ابتدائه منع من يلزم ولا ٠ مطلئا للرحل عنه منهي التزعفر 

افرسول مع نحرج ®كنا عائشةI عن سواء. والمرأة والرجل كالنكاح- 
إحداناعرفت فإذا الإحرام، عند المهلمب بالمك جباهنا فنضمد مكة إلى 

داودأأبو رئاء ينهانا"• فلا ه الني فيراْ وجهها، على مال 
الإحرام:ئوب تطييب فى الثانية: التهطة 

أقوال؛ثلاثة على العلماء، بين خلاف محل الإحرام قبل الثوب تهلييب 

نولوهو المعتمد، القول في الشافعي فول وهو الجواز• الأيل• القول 
الكما الإحرام، بعد الثوب في الطيبة الرائحة بقاء يضر فلا الحنابلة، عند 
نزعلو لكن البدن؛ عل للثوب قيانا اتفاما، البدن في الملمة الرائحة بقاء يضر 

له.واللفنل ( ١١٩١)لم وم(، ٢٦٧)الخاوي وئام )١( 
(.١١٩)•لم مرواْ )٢( 
(،٢٥٤٢١)أحمد أحرجه عمر ابن واثر )ا/هأ"ا(، ١لوءلا في أحرجه.L^، صر أثر )٠١( 

نثرة ١٩٨—  ١٩٧)صرؤالحج كتاب مصنفه- في شيبة أبي ابن فاحرجه عثمان أثر وأما 
)ها/ح-"ا(.البر عبد لأبن الممهيد، وانخلر: الممري(، 

(.١١٨)"لم وم)أ"اْا(، البخاري رواه )٤( 
ءر;تي.الين،، من الثالث،; (; )ص٩٢١الصحاح مختار »ي قال )٥( 
الأuنى.وصححه ( ١٨١)•*داود أبو رواء )٦( 



بمءققأايً=لهوالإحرام المكي الحرم لحول في 
الرائحةدامت ما ه لبإلى يعود أن له يجوز فلا عنه، سقهل أو الإحرام، ثوب 
يالبسهلثم الرائحة منه يزيل بل فيه؛ 

نالالحنابلة، عند المذهب في المشهور وهو ت الكراهة ت الثاني والقول 
الأحرى.وحرمه ثوبه. تعلييب يكره والمذهب؛ ! ارالفروعا٠ في مملح ابن 

إلىم؛كان من بدنه من نمله ؤإن الشافعي. فولي أصح وهو كبدنه، هو ونيل: 
سيلانبخلاف فدى، ه لبنم نزعه أو بيده ه مأو رده نم عنه نقاله أو أحر 

اه.وشمس.بعرق 

للإحرام،الثوب في التهليب حواز عدم وهو اا٠ّم^م، • الثالثه والقول 
فيللطيب مستعملا يكون بدلك لأنه مطيبا؛ إحرام ثوب يلبى أن يجوز ولا 

الحنفيةمذهب وهو ، المحرم على محفلور وهو الثوب، باستعمال إحرامه 
متضمخرحل . الّك، أتى قال• أمية بن يعلى بحديث، واستدلوا والمالكية، 

فيبعمرة أحرم رحل في ترى كيفإ الله! رسول يا فقال! حبة، وعليه بطيب 
ثلاُثجفاغسله الذي الطيب *آما .؛ النبي فقال بهليبج؟ تضمح بعدما حبة 

متفقحجاك،، نى مغ ما عمرتالث، في اصغ نم فانزصها، الجبة وأما ، مرايت، 

التلبية:سنية في اليالث: الفرع 
نقامحل؛حمس في ذلك وبيان 

ضم الأيد: 
اكالبية.حكم في الثانية؛ 
المشروع.اكلبية لففل م الثالثة؛ 

بالتلبية.اكلفخل الرابعة؛ 

ط.(، Y-Yo/o)والخروع المءتاج)أ/هه•؟(، ونهاية (، ٢٢١، ٢٢)U/•المجموع )١( 
•ام/،

اJولأفة.ْل. (، ١٥٧/٢وحاشبم)الدر )٢( 
وسام)؛/ما-ْ(.)آ/أمآا(، البخاري رواه )٣( 



^جد١لخرامو١سJسةه ٦ ط
^^؛؛===^كس===ك=======

بالية.الصوت رنع ر ة: الخام
التبن.ونت م السائمة: 

معناها:في الأولى؛ اليقْلة 

لبيك،اليي »و؛اك السرم: نول واصطلاخا: المادي، إجابة لغأ: الخلية 
iJU ، لاك،«.شريك، لا والمالئ،، للأ، وانمة الخد إن و؛الث،، لك، شريك، لا

الثنية،لمقل على إلا االبيلأ،اا ستيمل ولم رب، با لل-، إجابمي • ومعناها 
ودلت• لا ما إلى إجابة، بعد إجابة أجبتالث، والمعنى: ّ الكثير بها والمراد 
يحللا غيرها أن على يدل بما مدلولاتها، سعة على اللغة وضع فى معانيها 
نالالقانحى: يال الووي: قال والخدلل، اللزوم على تدور معانيها وكل مكانها، 

؛،،J^lJ^ولزوما إجابة، بعد إجابة ومعناه والمالغة للتكثير مثناة الخلية المازري: 
مفرد،امم لبيك المرى: حبيب، بن يونس ونال حقيقية، تثنية لا للتوكيد، فتثنى 

طهء_العلى ك-ارلدياا، بالضمير، مالها لا ياء انقالبتؤ إنما وألفه قال: مثنى، لا 
سيبويه،ناله ما على الخاّى وأكثر المفلهر، ٌع ياء قلبها بدليل مثنى، أنه سيبويه 

وأصلتحنن، يعد ئحننا أي: ااحنانيك،'ا؛ ثنوا كما ®لبيك،® ثنوا الأنباري: ابن نال 
كماياء، الخالخة م• ا فايدل ُاءات، ثلاث V, الخم ا ناستثقال لمالخ،، »لملأ،«: 

ت،.والأصل تف،، الظن: س قالوا 
ونصيياتجاهي معناها: فقيل: واشتماقها، البيلث،® معنى فى واختلفوا 

:معناهاوقيل: تواجهها، أي: دارك؛ تلم، داري نولهم: من مأخوذ إليك، 
عليه،عاطفان لولاJها محبة كانت، إذا لبة امرأة قولهم: من مأخوذ لك، محبتي 
خالصاكان إذا لباب، حب، قولهم: من مأخوذ للت،، إخلاصي معناها: وقيل: 

طاعتكحعلى مقيم أنا معناها: وقيل: ولبابه، العلعام لب ذللئ، ومن محصا، 
ابنقال فيه، أقام إذا وألب، الرجل؛الكان لب، قولهم: من مأخوذ ؤإجابتك، 
الخليل.قال وبهيا الأنباري: 

،YYo/r)المرب، ولسان )أ/بأ(، الأنير لابن في )لم،( مادة: انفلر؛ 
(.٤٦٨، ٤ ٦ ٤ / ١ ) العروس تاج وشرحه موس لقا وا (، ٢٣٠



لهوالإحرام المكي الحرم لحول في 

ؤ،يجوها ه•' لإبراهمتم تعالى لقوله الإجابة هذه ميل• القاصي• مال 
وطاعة،منالئ، نوتا ت أي ليك،؛ معنى في الحربي إبراهيم ونال • إغأه آلثابج، 

أي;؛ ياويالئ، بين ملب أنا ت معناه نمرت أبو ونال القرب، والإلباب 
حاصع.اهر
هدمسعة على تدل، العرب لغة من ١صولها ْع ذكرت التي المعاني وهن*ْ 

وليلكمقامها، يقوم لا الذكر من غيرها وأن العظيمة المعاني لهذه الكلمة 
بله•س دالأنياء . الخم، لنمها 

النتليية؛حكم في الثانية؛ الدةْلمح 

فيللدحول النية بمجرد عندهم الإحرام وينعقد الجمهور عند سنة التلبية 
منهميب وابن ومحمد حنيفة أبي عند الإحرام في نرمل دهي ، لدر الن

يقرنهاحتى النية، بمجرد الإحرام يصح لا تيمية، ابن الإسلام وشيخ المالكية 
نوقأو ودعاء ذكر من التحفليم على يدل مما منامها يقوم ما أو بالتلبية 
أوحج من يريده الذي النسلث، نوى فإذا الإحرام. تعريف، في تقد.م كما الهدي. 

فييمضي وأن الإحرام، أحكام كل ولزمه أحرم، ففد ولص معا هما أو عمرة 
٦.أحرم U أداء 

ثممشروعة، أنها على المسلمون فأجمع التلبية حكم وأما النووي• نال 
الحجلصحة بشرط ليستا محنة هي ت وأحرون الشافعي فقال إيجابها في احتلموا 

الفضيلة.فاتته لكن عليه، دم ولا حجه صح تركها فلو بواجبي، ولا 
ونالبدونها، الحج ؤيمح بالدم تجبر واجبة هي أصحابنا؛ بعض وقال 

)a/٧٨(.لم معلى الووتم( شرح ، ١١
)Y/الكبير والشرح (، ٤٦•)ا/ العدوى بحاشية الغيرواني زيد أبي ابن رسالة ترح )٢( 

)ل/والكافي (، ٢٨٨)م/واسي (، ٢٢٧، YYn/U)والمجموع واJءدب (، ٤٠
واوقغ)ا/ما،م(.(، ٥٤١

البابوشرح وشرحالزدفدي)أ/اا(، (، ٩٠ليبني)ا/وشرحه، الكنز انظر: )٣( 
YT_،.( ،)■/الجليلومواهب، (، ١٨٧وط)؛/أ، والج(، ٢١٤، ٢١٣ورداكءتار)٢

مؤسسةالع؛يمين.ط. ، ١( )»_AA تيمية لابن والاحتيارات، دارالفكر. ط. )'آ/ا،(، 



والمدينةلحوام ١ المسجد واذكام تاريخ من المنيفة والنبدة اللطيفه التأحمة .ظإ 

الحجولا الإحرام يصح ولا ت قال الإحرام، لمحة ثرط هي ت أصحابنا بعض 
الشافعي.عن قيمتاه ما من،هبنا من والصحيح بها، إلا 

حجه.وصح دم لرمه تركها لو ولكن بواجبة ليست ماللثحت وقال 
ينعقدكما لفّذل غير من بالقلب بالنية الحج ينعقد ت وماك الشافعي قال 

موقأو التلبية بانضمام إلا ينعقد لا ت حنيفة أبو وقال ففعل. بالنية الصوم 
بيحالتمن معناها في ما التلبية عن ويجزي حنيفة أبو قال النية، إلى الهدى 

الإحرامفي يجزئ وغيره التسبيح إن هو: قال كما الأذكار، ومائر واكهليل 
اهدآ،.أعلم.واف اممير عن بالصلاة 

الجمهور،عنل. نية البها تخصى التي والحمرة الحج ذكر هيأ التلبية فإن 
التعغليم،به يحصل ما هو الحنفية عتد الإحرام في التلبية أداء به يحصل والذي 

التعفليم،به يقصد بذكر النية تقترن أن الحنفية عند الحقيقة على المشروط فإن 
؛الدعاءمشوبا ولو وتهليل، بيح، كت

اكشووع:التلبية لفخي في ااث1رثة: الملة 

ارلبيلث،هي للتلبية: الفقهاء وأوردها النبي عن وردت التي الصيغة 
الوالس،. للث، والمحمة الحمد إن لثيالئ،. لك ثريلخ، لا ليلث، لبيلث،. 

لك،.ثريك 

عليهايزد ولم الوداع، حجة في س اض رسول لزمها التي الصيغة وهذه 
بمابالزيادة بأس ولا ،، البي.أ حجة صفة في العلويل جابر حديث، في كما 
افرسول تلبية أن ها' عمر بن اف عبد فعن هت' الصحابة عن ورد 

والس،لك، والعمة الصد إن ييالث،، لك، شريك، لا لميالث، ليكه، \ذمإ »د؛ك، 
لبيك'لبيك • فيها يزيد ه عمر بن اف عبد وكان قال: للث،®، شريك لا 

•٩(.)a/ لم معلى النووي ثرح )١( 
والبدانعظزض)^إ\\لم اعز، وشرح (، ٢١٨-  ٢١٧fy)وحاب الخار الدر )٢( 

)ص>/ا(.الشاب وشرح )آ/اآ'ا(، 
(.٤٣سلم آنرجه )٣( 



■؛لإ]ق[اهًلهوالإحرام المكي الحرم لحول في 
والعملإليك والرغباء لبيك بيديك، والخير وسعديك، 

منالهمزة بكمر يروى والنعمةا الحمد إن رلييك ت فوله النووي' قال 
الجمهور!نال اللغة، وأهل الحديث لأهل مشيوران وجهان وفتحها *إزا 

الاختيارت ثعالب وقال العامة، رواية الفتح الخطابىت قال أحوي، الكسر 
إنمماْ: جعل ر كمن لأن الفتح؛ من المعنى في الأجود وهو الكر، 
السب.لهذا لبيك معناه فال! فتح ومن حال، كل على لك، والعمة الحمد 

رفعهاويجوز القاصي؛ فال *العمن* نص، فيه المتهور للت،( )والعمة قوله! 
تن،جعلنن، ئئؤإن الأنباري! ابن قال محذوئا، الخبر ويكون الابتداء، على 
.اه .للت، مقرة والعمة للئ، الحمل إن تقديره؛ محدوئا إن حبر 

بالتلبية:التلفقد الوابعة: التقطة 

عندبها يعتد لم بقلبه ذكرها فلو باللسان، تلففل أن اللبية لأداء يئترمحل 
•ننة إنها يقول ومن واجبا، إنها يقول ومن شرمحل، إنها يقول من الجميع، 

أمااتفاقا، أجزأه العربية، بغير باللثية فنطق العربية، يحن لا كان ومجن 
الجمهور،عند يجزئه فلا العربية، بغير بها فنطق العربية، يحن كان لو 

المشروعةوالأذكار كالأذان العربية، بغير يشرع فلا محثرؤع، ذكر أنه ودليلهم 
الصلاة.في 

يحنها،لمن العربية بغير جورها إذا المدهبا، ءلاهر فى للحنفية حلائا 
ولوأجزأه، المقصود هاوا حمل فإذا اكعفليم، به مقصود ذكر أنها ودليلهم 

العربية.بغير 

الية،مع باكلبية لسانه تحريلن، له تحث، يأنه الحنفية عند والأصح 
ابنالإسلام ثيخ اختيار وهو ٠ لمانه تحريلث، يجبا وقيل؛ يجب، ولا 

الباقي.عبد تل. (، ١١٨٤)ملم روا٥ ر١( 
(.AA/A)ملم على الورى شرح )٢( 
والموطالحار ورد )_-U<، اللأب وشرح القدر فتح )"١( 

/٤(١AA.)



^اماسمجالالحرامواسيتةر ه؛ آ-آمأم ^٠ 

بمسمعأن يشترط ولا ت *الاختيارات® في تال واجب، ذكر كل في تيمية 
يسمعها،لم ؤإن بالحروف الإتيان يكفيه بل الواجبة القراءة مسه المصلي 

ذكركل وكذا الحنفية من الكرحي واختاره أحمد مذهب في وجه وهر 
،.١١٥١واجب،.

بالتلبية:الصوت رفع في الحاسمة: التهْلة 

عنّت، الس-انبن خلال لحديثا العلماء، عند سة بها الموت ورفع 
أنأصحابي آمر أن نأمرني جبريل، *أتاني ت قال و. اف رسول أن ها أبيه 

١، حبازر وابن الترمذي وصححه الخمسة رواه يالاهلأل® أصواتهم يرفعوا 
رغؤيتحبح ت أصحابنا قال النووي• نال بالتلبية• الموت رغ هو والإهلال 

الفتةيخاف لأنه الرسر؛ لها ليس والمرأة عليه، يشق لا بحيث، بالتلبية الصوت 
الليلكاتبال الأحوال تغاير عند ميما لا مها الإكثار وسحب بموتها، 

والنزولوالركوب والقعود والقيام الرفاق واجتماع والهبوط والمعود والنهار 
العلواففي يلي لا أنه والأصح; قال; كلها، الماجد وفي الصلوات وأدبار 

ثلامثجمجرة كل التلبية يكرر أن تحب، ويمخصوصة، أذكارا لهما لأن عي وال
باللففل،الملام رد عاليه، سالم فإن بكلام يقعلعها ولا ؤيواليها فأكثر مرات 

افه.رسول على صلى لبى ؤإذا الحال. هذه في عليه لام الويكره 
الرصوانسؤال وأقفاله وللمسالخين، أحبه ولخن لنفسه ماء ما تعالى اض وسأل 

عيشالخيش إن لبيلئ، قال; يعجبه سيئا رأى ؤإذا النار. من والأستحاذة والحنة 
الأخره.

يومالخقبة جمره رمي في يحئ حتى للحاج تحبة مالتلمية تزال ولا 
يقول;من عند الحلق أو عليها، قدمه إن الإفاقة، طواف يطوف أو النحر، 
الصحيح.وهو لث،، ن الحلق 

العاصمة.ط. )'_aa(، الاختيارات )١( 
والمسائى(، ٨٢٩)والمرمذي (، ١٨١٤)داود وابر (، ١٥٩٦١)أحمد أخرجه )٢( 

(.٢٧٩١)صحيحه في جان وابن (، ٢٩٢٢)ماجه وابن (، ٢٧)٣•



لهوالإحرام اممكي الحرم دحوو مي 
١٣٧

مطلثاللمحرم التلييه وتستحب الطواف، في يشرع حتى للعمرة وتستحب 
هاتلعانثة ه لقوله والحائض، والجنب والمحدث والمرأة الرجل سواء 

تطوفى*.اهلا،.لا أن غير الحاج يصخ ما *اصنعي 
منفيغ إذا كان . الض *أن • أةه،بم ثابت بن حزيمة بحديث واستدلوا 

النارا؛من ور-حمته واستعاذ والجنة، رضوانه الله سأل عمرة أو حج في تلبيته 
.النك، أن زيل بن وأسامة هماص ابن وعن ■ صعيف ند بالشافعي رواه 

البخاريءم.رواه العقبة* جمرة رمى حتى لي يزل لم 

ااد1دية:وقت في الساد،،،ةت التهطة 

الحجبنية لي لمن التلبية ابتداء وقت في والحنابلة الحنفية عند الأفضل 
أوفريضة من ركعتين صلاته عفك، تكون أن للقارن معا نيتهما أو العمرة أو 

ماقال؛ ها عمر ابن يحيين، واستدلوا . لث، الننية وبعد الإحرام، منة 
أنعباس ابن وعن • عليه متفق المجد، عند من إلا ه الله رسول أهل 

فأهله مجلفي أوحب، ركعتين الحليفة بذي مجدْ في صلى لما و. الحما 
داودأوأبو أحمد رواه الحدين، . ركعتيه. من مخ حين بالحج 

راحلته،ركب، إذا Jالتالبية البدء يستحنمبؤ والشافعية المالكية وعند 

لموم)ه*مل(، البخاري رواه والحديث، •٩(، )a/ لم معلى النووي سمح  ٢١١

بنمالح مه التلخيص: غي الحاففل )\الأ'هج الأم ني الشافعي أحرجه )٢( 
صعيم،.مدني وهو الليثى، زاثدة بن محمد 

(.١٦٨٦)البخاري رواء )٣( 
<،٣٢١)Y/الهي أولى مطاف وشرحه المتهى وغاية (، ١٣٧،  ١٣٦>آ/الهيابة )٤( 

المهاج.دار ط. (، ٨٧٧، ٨٧٦/١>انربع والروض 
(.١١٨٦)لم وم(، ١٥٤١)الخاري أحرجه )٠( 
الرحننعبد بن ، خميفندْ وفي ( ١٧٧)•داود وأبو (، ٢٣٥٨)أحمد أحرجه )٦( 

صعيف،.وهو الحرانى 
)Y/\،\،(.\ذسو مع والمهاج )آ/ا'م(، الكبر والشرح حلل مخممإ )٧( 



والمدينةالحرام المسجد وأحلكم تاريخ من المنيمة والنيذة اسليمة لتحمة ١ ؛٠ 
بهاستوت إذا حتى القصواء ركب نم (! ؛LJلغهثه جابر لحديث ٠ به واستوت 

بهنام حنن اكمْ عند من أهل ت ردابة وفي بالتوحيد، أهل اليداء على 
عليهه مجلفي الصلاة عقب لكن التلبية ابتداء أن أعلم وافه والفuهم أعيرءأا،. 

علىصعوده محي ثم به، ناقته ونيام ركوبه محي ذلك كزر ثم واللام، الصلاة 
بدلكالناس لأعلم إني ت نال المتقدم، عباس ابن حديث ذلك ر ويفالبيداء. 

حرج. احتلمواعنالك فمن واحدة حجة ه اطه رسول من كاث إنما إنها 
فيأوجب ركعتين الحليمة بذي مجده في صلى فلما حاجا ه اطه رسول 

عنه،فحفظته أقوام منه ذللث، مع فركعتيه من مخ حين بالحج فاهل ه، مجل
الماسأن وذلك، أقوام، منه ذللث، وأدرك أهز، ناقته به استقلت، فلما ركن، نم 

أهزإنما ت فقالوا يهز، ناقته به اسقلت، حين فسمعوه أرمالا، يأتون لكنوا إنما 
أهزالبيداء شرف علا فلما افه رسول مضى نم ناقته، به استقيت، حين 

لقدافه وائم البيداء، شرف علا حين أهز إنما • فقالوا أقوام، منه ذلل—، وأدرك 
شرفعلا حين وأهن ناقته، به اّتقلتؤ حين وأهل مصلاه، في أوحب، 
فرغإذا مصلاه في أعز عباس ابن بقول أخد فمن جمر: بن سعثد تال البيداء، 

،•منرىته١٢
لقولهموالحنابلة الشافعية محي شيء يلزمه لا التجرد عن التلبية أحر ؤإن 

القملطال حتى أحرها أو تركها إن المالكية محي دم ويلزمه سنة، التلبية إن 
الإحراملصحة الحنفية محي الملية مقام يقوم أنه وتقدم والتلبية، الإحرام بين 

والعحميد،بيح، كالمتعالى، فه نحغليم فيه ذكر كل الأول: : أمران 
وسوقهالهدي تقليد واكاني: بيانه، سبق كما العربية، اللغة بغير ولو والتكبير، 

معه.والتوجه 

(.١٢١٨)لم مأحرجه )١( 
قريا.وتقدم ( )"^١^١١داود وأبو (، ٢٣٥٨)احمد أخرجه  ٢٢١
وبدانع(، ٩٢، ٩١)٢;لمزيانمي الكنز، وشرح القدير، فتح ُع ( الهيابة)٦إ^٦T)-آ( 

✓ ٠٠١١٢\v/ •اء اا_  رآ/؟ا-ا(.الصانع 



لهوالإحرام المكي الحرم يحول في 

وتقلبيه:الهدي سوق في الرابع: الفرع 
نقاؤد:عدة وفه 

الهدى.مريق يي الأولى: 
الهدي.حكم ز الثانية: 
الهدى.ي يجرئ فما الثالثة: 

الهدي.ئي الأفضل في الرابعة: 
الهدي.سوق في ة: الخام

الهدي:تعويق في الأولى: النقهلة 
معالدال بكر أو الياء، ، وتخفيفالدال بإمكان ت اللغة في الهد.ي 

وهدية.هد.ية ت والواحد مشهورتان، لغتان الياء تثديل. 

وعترها،والخم والمر الإبل من الحرم إلمح، يهدى ما اصطلاحا: والهدى 
،.أ|ؤأاش إلى يهدى لأنه بدلك سمي 

الهدي:حكم في ااداذية: اادقطة 

الهديهي وعبادة، الله إلى هم؛ة هي التي والذبائح القيم: ابن قال 
النفسعن الفدية مقام يقوم _؛L^، القربان وقال: والعقيقة، والأصحية 
علآف نز ثدمحأ مس1ة جعدا أمة >ؤوبمءففي تعالى: وقال للتلف ١لمستحقة 

علىالدماء ؤإراقة الخامك، ذبح بزل فلم آادثمنيِه، بؤيمذ نن ييبمهم ما 
الأضحيةولا الهدى ييع ه يكن ولم الملل، جميع في مشروعا افّ اسم 

،٠عليهما١ وحث، 
مستحي،٠تْلوع وهدى واجب، هدى نوعان: والهدى 

)هدي(،مائة: الوسهل، والمعجم المحيهل والقاموس الخير والصباح الصحاح مختار )١( 
(،٢٦٩-  ٢٦٨/٨)والمجمؤع (، ٢٤٩)؟/عليه عابدين ابن وحانية المختار والدر 

)أ/المهى أولي وطالب، (، ١٢)■Y/القناع وكشاف )مآ/ه"اه(، ندامة لابن والمخي، 
حاثية(. r\o/i)المربع واروض (، ٤٨٢

(.٢١٥)؛/المربع الروض حاثية )٢( 



واثمديتةالحرام المسجد وآحكام تاريخ من المنيفة والنيدة اللطيفه التحفة ٠؛ ٦—إ-آم  ٠٠

المملؤع:مدي الأول: الهمع 
بالّبي.^٠اقتداء ملزم سبب دون اطه إلى به يتقرب الذي الهدي وهو 

يهديأن عمرة أو بحج مكة نمد لمن تحب يأنه على اتفقوا النووي• قال 
فيالموجودين اكين المعلى ؤيفرقه هناك، وينحره الأنعام من هديا 

بل؛ مائة الوداع حجة في أهدى ند الني.، أن صح وقد المز،، 
ويقلدهيشعرْ وأن هديا يرسل أن الحج إلى الذهاب يرد لم لمن بالاتفاق ين 
١٦٠;عائشة لحديث ، المحرم على يحرم مما شيء بإرساله عليه يحرم ولا 

إلىبها بعث ثم وقلدها، أشعرها نم بيدي، . النبي بدن قلائد ارفتك قالت؛ 
حلا*له كان شيء عليه حرم فما بالمدينة، وأقام الست،، 

•الواجب الهدي الثاني• الهمع 
.نذر وهدي *مران وهدي نكران هدي أصناف، ثلاثة وهو 

المتمتععلى الواج—، الهدي وهو للشكر، واجب هدي الأول؛ المنف 
واجبدم والحنابلة؛ والمالكية الحنفية وهم؛ الجمهور عند فهو والقارن، 

ؤيهديفيأكل واحد. سفر ني كين النلأداء وفقه أن على تعالى ض ا تكن 
يأكلفلا جبران، دم أنه إلى .هم ءنالالصحيح في الشافعية وذهب ، -ق ويتصاا

بجميعهالتصدق يجب بل منه؛ 

والهدابة)ص؛أم، حابه مع والإيضاح (، ٤١٤)خ/أه*ا، المجموع ائغلر: )١( 
وموامب،(، TU)>_\الخشط لك، وال(، ٧٧، vyy/y)، u-\/au)وشرحها 

 )Y( نح المنادى أحرجه( رىuا/Y'ٍل. ، ٥٥٧.)الملمة
والمض(، ٣٦١)A/والجموع والدومم)ا/أا؛(، السو'ط)(/-أا('، \نظز: )٣( 

<AY/r ،) ،(.٤٦٢.  ٤٦١٨)اض أور ومعنالم
(.١٣٢١وملم)اللب(، ًل: ، ١oir/r^،^ )فح المنادى أحرجه )٤( 
لابنوالرالأ (، ٨٩٨)الخانق وتبيض (، ٣٢٢)Y/الهام لاض اثوير نح انفز؛ )ه( 

لاضوالغنى (، ٢٦٧))/. الجتي]وبداية (، ٥٠٩— 0 ٠ A )\/ وشرحها نيد أبي 
ومني(، ٣٣٢)A/والمجموع (، ٤٧٠)Y/الهى أولي ومطالب (، ٥٤)م) ندامة 

(.0١٧/١)المحار 



الخلللجبر الواجب الهدى وهو للبمران، واجب هدي الثاني; الصنف 
إحمار.دم أو الجنايات من جناية جزاء من العمرة، أو الحج في الرا؛غ 

وهوالحرام للبت الحاج ينذرْ ما وهو النذر، هدى الثالث: الصنف 
[.٢٩]الحج: ه ندللهم ءؤرو-ثربإ تعالى; فوله لعموم واجب، 

الهدي:في يجزئ فيما القالية؛ النهطة 

يكونبان وصلاحا، ونوعا سا الضحية في يصح ما إلا الهدى يصح لا 
تذبحأن ويصح يجزئ فيما الأصناف هذه وتختلف والخم، والبقر الإبل من 
الأضحية.في إجرائها حال هو كما الأشخاص، من عنه 

الهدي:في الأفضل في الرابعة: النقطة 

ونفعالثمن، لكثرة منهما، كاملا أحرج إن البقر ثم الإبل الهدى أفضل 
فيالجمعة إلى راح »من في يرفعه هريرة أبي لحدبث، الخم، نم المهماء 
ك1الأا،الثالئة وني بقرة، الثانية وفي بينة، فرب فكأنما الأولى السامة 

قال;أقفل؟ النلث، أى عباس; ابن امرأة وسألت الفضيلة، قدر عالي فرتبها 
ولا،. ناقة١٢انحرى قال; أفضل؟ ذلك أى قالت; بقرة، أو فناقة شئت إن 

منأفضل البينة أن الفقهاء وذكر غيرها، من لا منها كل جواز في نزاع 
والشاةالخم، من بع بلأنها الشاة من أفضل والبقرة أعفلم، لأنها البقرة 
شياهمحع الدم، يإراقة ينفرد لأنه بقرة؛ أو بينة في سبعة مشاركة ص أفضل 
منأفضل والفحل المعز، من أفضل والضأن والبقرة. البينة من أفضل 

الأنثى.

نسمنكنا مهل: عن الصحيح وفى إجماعا، أسمن، جنس كل وأفضل 
تعهتم ؤوس تعالى; لقوله يمنون. لمون الموكان بالمدينة الأضحية 

(.٨٥ومسالم)•(، ٨٨١)البخاري أحرجه )١( 
)ه/الكبرى السنن في والبيهقي (، ٤٤٢)"ا/الاثار متكل في الطحاوي أحرجه )٢( 

١(.•  ٤١)الغلل، *إرواء في كما صحح ونده (، ١٧٢



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا وأ>لكم تاريخ من لمنيفة ا لنيدة وا للْليفة ا لتحفة ا ف ٦—^٢ ،ظ 
يى1ي=^===شم==سصش=====

خهئع؛علي وقال ■ واسماه اسحانها ت استعظامها ت عباس ابن فال أدوه 
أطعمتأطعمتي ؤإن طيبا، اكيت، أكلت فإن فامحتمن، أصحية، اشتريت إدا 

،.٢١ئئاضاطاواشتر طنا 
أصحاببعض عن روى ما إلا الأكثر؛ قول في ثمنا، الأغلى ثم 

مطلعاالقيمة قدر على الأجر تيمية• ابن الدين تمي الشيح وعند مالك، 
لقولهأضل الذكر لكن والأنش، الذكر من الهدى جوا3 في خلاف ولا 

لأييجملا أهدى أنه وسن، آلآم2يِه، بهيمة نى يثمبمهم ما ؤء ت تعالى 
ولحماللحم، هنا المقصود ا١ال٠بدعاا في وقال ، فضة برة أنفه فى جهل 

ونيالزكاة، بخلاف اويان، فينأرطب، الأنثى ولحم أوفر، الذكر 
معزثني من أفضل ضان جلخ ررالإنصاف'ات 

ابننال بالضأن. يضحى كان ه البي، لأن الماعز من أقفل والضان 
المعز،من أفضل الغنم من الضأن أن على اتفقوا I وفيل •' النجدي فامم 

،•ر إناثه من أفضل جنس كل وفحول 
*ضحىت قال ظبه أنس عن ورد لما ه، المبي ضحى ما وأفضلها 

رجلهووصع وتمر وسمى بيده، ذبحهما أقرنثنأم'ا، أملحين بكثشثن . الني 

الحلي(.ط. ، ٣٦١;١٧فيرم)ني جرير ابن أخرجه )١( 
نيرين(.الط. ، ٣٦١/ vyالمحال في حزم ابن أحرجه )٢( 
)أ/م\اآ(.المرح الروض حاشية )٣( 
ماجهوابن (، ^٤٩١١داود)وابر (، ٢٣٦٢•٢، أحمد)٩^١ أحرجه حسن، حديث )٤( 

ير؛ن•على لتجمع ايمر، أنف، في، نجعل حلقة والبزة؛ هماس، ابن ءن  ٢٣١'ر'
)A/واJجموع (، ١٢١)أ/والدموتي (، ٢٨١/0اسار)ورد الممحار الدر انفلر: )٥( 

(،٤٦٢)آ/ اض أولي ومعنالي، (، ٣٩٦-  ٣٩٥.  ٣٦١.  ٣٠٧وآءم.  ٤٣١ -  ٣١•
(.٢١٧)أ/المرح الروض وحاشية 

(.٢١٧/٤اJرع)الروض حاشية )٦( 
هوأو المواد. من شيء ويثربه الأبيض هو ت لأصمعي ١ قال ، الأشهب، هو ت الأملح )٧( 

ماهو الأملح أن نعرفه الأي ; نالت،الأعراي، ابن نول في الياض الخالص الأبيض 
وهوالرماد، كلون الناظر يرا0 ببياصه مختلط فليل أسود شعر وفيه بتاصه غلب 

الأئهثؤ.



ءئء=كوالإحرام اثمكي الخرم دخوو في 
عمداءرردم : مرفوعاهريرة أبي عن ولأحمد ءاJهل١،، متفق صفاحهما(( على 
بالثديي،ليس بياصا السماء والعمياء: ،، ر  ٠٠موالين دم من اف إلى أحب 
أسمن،جض كل وأقفل الهوتي؛ مال البياض• ؛عجبمم( أحمدت الإمام ونال 

سواده،من أكثر بياضه ما أو الأبيض، أي: الأملح؛ وهو فاشه-، ثمنا فأغلى 
عنااالسنناا فى لما فاسود أصفر، لونه ما والأصفر ام. فاسود.فأصفر، 

فيوينفلر سواد، في يأكل فحيل، أفرن بكبش ضحى . النبمم، ررأن ث أنى 
.سوادأ؛ فى ؤيمشى سواد، 

الهدي:سوق في التهطة 

أقوالمن المحجح على متون الحرم إلى الحل من الها-ي سوق 
فيفساق فعله، الخم،. لأن والحنفية؛ والشافعية الحنابلة فول وهو العلماء، 

ولا،، ربالمدينة وهو الحرم إلى يهديه يبعثا وكان ، بينة مائة الوداع حجة 
الوجوب،عدم والأصل به يأمر لم ه لأنه بالنذر إلا الهدي سوق يجسذ 

الحلبين الهدي محا يجمع أن وبمن بعرفة، الهدي يقف أن وبمتحب • قالوا 
يفهلم ؤإل كفاه، وذبحه عرفة إلى يخرجه ولم الحرم في اشتراه فلو والحرم، 

ءباسرا"/ان قال، وبه الهدي. أصل وحمل حاز منى من اشتراه بل أصلا 

(.١٩٦٦لم)وملمن(، ال. ْلء• الباري >ذح الخاري أحرجه )١( 
والحاكم(، ٤٠٢) ٠١نيه م٠ في أسامة أبي بن والمحاريث، (، ٩٣٩٣أحمد)أحرجه )٢( 

وصحيح(، ١٨٦١)الصبمبية في الألباني بشواهد نه وحصعيف، يسند ( ٧٥٤٣)
(.٣٣٩٢، ٣٣٩١)الجامع 

ماroوابن (، ٤٣٩٠)والناني (، ١٤٩٦)والترمذي (، ٢٧٩٦)داود أبو أحرحه )٣( 
وهوصحح، حس حديث الترمذي! وقال الخيري، معيد أبي حديث من ( ٣١٢٨)

يلففلعائثة حديث من ( ١٩٦٧)ملم رواْ بل أنس؛ حديث من أحده ولم قال. كما 
بهفأتي مواد في وينفلر سواد في وسرك سواد في يطأ أفرن بمش اش. رسولر أمر 

دآ٠نم ذلك نمد أنه على يدلآ )أمر( الحديث.وقولها. يه.ليفحى 
لمة(.الط. , 00V/T؛٧^ )فح الخاري أخرجه )٤( 
(.١٣٢١)لم ومالملمة(، . طء، ٥٤٣/٣ازري )فح الخاوي أخرجه )ت( 
واكر:(، ٢٦٢الهدية)١;والفاومح، (، ٩٠)أ/ الحقائق ونبين (، ٨١القدير)م فح )٦( 



والمدينةالحرام المسجد واحتكام تاريخ من ايهنيفة والنيدة اللطيفت التحفة 

يجزئفلا وحرم، حل بين فيه يجهع أن الهدي لصحة المالكية واشترمحل 
منلأنها عرفة من اشتراه ما بخلاف بها، وذبحه النحر أيام بمنى اشتراه ما 

سواءغيرها، أو عرفة للحل؛ به يخرج أن بد فلا الحرم في اشتراه فإن الحل، 
واستدلوا, تهلوعا أو واحتا الهدي كان لا، أم محرما نائيه أو هو به حرج 
عرفاتأحضر ما إلا هدي لا ت حبير بن وسعيد عمر ابن بقول 

والإنصافالفكر، دار ًفعة (، ٣٥٧/٨والجموع)بولاق، ط. وحابه)آ/ا'؛آ(، 
الهى)آ/ا-ا/أ(.أولي وطال (، ١٨،  ١٧القاع)■*آ/وكشاف الفقي، ط. ١(، • • )؛/ 

؛،•؟(.V/A)المجموع )٢( (. tiAfr)الممر الشرح ;١( 



الخراموالمسجد مث4 دخوو فى 

الثانيالمبحث 

الحراموالمسحد مكة حول لق 

معنالب:خمسة ش ذلك وسان وآداب، أحكام الحرام المجد لدخول 
الحرام.المجد لدخول الاغتال ئى الأول: المطلب 
الدخول.موصع ش الثاني: الخللب 
الدخول.ومت، ش الثالث،: الخلل، 

والحرم.لمكة الدخول ذكر ني الراح: الخلف 
الكب'.مجاو دخول في الخاص: الخلف، 

٠٠٠

الأولالممللم، 

الحرامالمسجد لدخول الاغتسال في 

إنخاصة لذ.لائ، يغتسل أن الحرام المجد وضد مكة دخل لن يشرع 
كانولو وقيل* ، المنهاء عامة نول في عمرة، أو حج ، لث، نفي فدمه 

حتىملوي بذي بات إلا مكة يقدم لا كان أنه ها• عمر ابن لحديثه حلالا، 
ءشدليل ففيه • عليه ^٠>، و.■ المبمح، عن ذلك محيذكر ويخل، بحبح، 

يبدأأن نبل والنشاط النذلافة ل، لتحمل مكة دخول عند الاغتسال امحتحباب 
عندالاغتسال استحباب على انملماء إحماع النل.ر ابن نقل وند بالهلوافخ، 

ومنتي(، ٤١)T/ الممر والشرح )صه"اأ(، الخفي نجم لابن والفلماتر، الأئساء )١( 
صر(،طؤ. ، ٧٤١)آ/السالك وساية (، ٢١)ا/١ والمهاJب )ا/ا<ي؛(، المحتاج 

اكاع)؟/ا-7؛(.وكثاف 
(.١٢٥٩)لم وم(، ١٥٧٣)المخاري رواء )٢( 



وا__4الحرام المسجد وآمتام تاريخ ض المنيفة واكبذة اللطيفة التحفة ه r ^١ ٦٦ام 
حلاقا- أصحابه وبعض الناسي وصرح للنك، ت يعني ،؛ ل مكة دخول 
فيالشافعي وحكاه للأتباع، حلالا ولو ماكة لدخول الغل ين بأنه _ للأكثر 
عاممكة لدخول ل اغته افه رسول إن فقال; ه، النم، ذٌل ْن ررالأم® 
ن،رادهب؛ قالت، حنالب، أبي بنت هانئ أم ين، حد يعني; . حلال وهو الفتح 

ذكروفيه الحدث تستره؛؛ وفاحلمة يغتسل فوجدته القح عام افه رسول إلى 
ص،حىروذللئ، فالن،; ركعات،، ثماني صلاه 

ؤ.افه رسول لفول اء، ننأو حانصا كانت، ؤإن كالرجل، والمرأة 
ولأنوالست،اا، تطوقي لا أن غير الحاج يفعل ما افعلي ٠ حاصت،; وفد لعائشة 
وهدا، ذللئ، لها فاسنحمب، الحيض، مع يحصل وهدا للتفليف، يراد الغل 
مذهب،

جرول،في م،كة في موضع كرها، أو فحها أو الطاء بضم طوي; وذو 
ابنفال مكة. أهل محي مشهورة وهي جرول، في موجودة تزال لا طوي وبئر 

الزاهرأى.بآبار الأن المروفة وهي القيم; 

مستحسطال الاغتبل فيها؛ ال الاغتأفضلية تخصيصر المراد وليي 
فيواقعة لأنها منها الاغتسال كان ؤإنما كان، جهة أي من داخل لكل 

منيغتسل فإنه ونحوهما، اليمن أو نجد جهة من أتى من أما ه، طريقه 
،.أءالم١٦تعالى وافه منه، ورد الذي طريقه 

(.YAY)؛،/العلام ضة ني ومحه (، ٤٣٥)•Y/ازري نتح )١( 
 )Y( المالك وهداية الأم/Y(٧٤٢ ،) المحتاجمغي في الشرييني به وجزم

(.٣٣٦)لم وم( ٦١٥٨، ١٠٥٧والخارى)«خأ، (، ٢٦٩٠٧)أحمد رواه )٠١( 
التركي(.طّ ، ٢١٠ره/توامة لأبن الغني، )٤( 
(.Y.U/Y)الماد زاد )٥( 
العلامومنحة عتر(، ْل. ، ٧٤١)Y/جماعت لأبن ازلك، وها؛ة >م/ه(، المجموع )٦( 

/،<(YAY.)



ممممثمحقق—=^^^=ءءق[|بم=
الثانيالممللب 

اليحولموضع في 

تمسانل أرع المطلب هده وفي 

اسحول:موضع بيان في الاوش: لمسالة اه 

أسفلها،من والخروج أعلاها من مكة إلى الدخول ه النم، عن صح 
مندحرج أعادها، من دخلها مكة إلى جاء لما . النكا أن ها، عائشة فعن 

الفتحعام .y اف رسول دخل قالتا؛ عنها رواية وفي . عليه متفق • أسفلها 
بناض عبد وعن من النمرة في ودخل مكة، أعلى من كداء مى 

يالبهلحاء،التي العليا الثنية من كداء من مكة دخل . النم، أن ■ هاعمر 
جبلين.ين المرتفع الطريق والثنية؛ . المقلي الشية من وحرج 

والمد،الكاف بمنح )كداء( وتسمى• الحجون، ثنية هو مكة، وأعلى 
الكافبضم ركذى( ثنيه هو ، وأصفلها المعلاة، شريي بين الأتية القلريق وهي 

وقدالرمحسام، بريع الأن وتعرف الشبيكة، باب عند وهي ، كهدى والقصر 
يقولون!مكة وأهل جرول، إلى المودي العام في الأن وهي سهلت، 

وصال؛،•داحرج وافح، الحل 

(.١٢٥٨)ومسلم (، ١٥١)٧^المخارى أحرحه)١( 
(،)ه/١٧والمهقي (، ٤٩٥٩)بملي وأبو (، ١٨٦٨داود)وأبو (، ٢٤٣١١)أحمد رواه )٢( 

مسالم.شرحل عالي صحح ؤإسناده ( ٣٨٠٧)حبان ابن وصححه 
(.١٢٥٧)ومسلم (، ١٥٧٦)البخاري رواه )٣( 

راؤهحسين الفتاح همد الشخ حاشية وفي وب حاسر لأبن الأنام، ضد  ٢٤)
البابمحلة طريق هدى وزن على والتنوين والقصر الكاف بفم كدى وثنية المكي* 
فيبه موظف لوحود بذلك سمي العوام لحن من وبالنون بالميم الرسام ر؛ع ٌوصع 
العواملحن ومن الحجاج، قوافل على الحاكم يقرصه ما ٠ أى الرسم بأحد السابق 

والصحيحبالون المكامة فوز الس-فاة محلة بأسفل لدى ا للموصع قولهم أيصا 
ماأى )المكس( ياحدون السابق في به موظفين لوجود بدلك سس بالميم )الخكاسة( 

بعضوصيهد اليمن. جهة من الواردتين المواشي وقطعان البضائع على الحاكم يفرصه 
يعني؛واحرج وصم والحل افتح بقوله؛ والخروج الدخول تعالى اض رحمهم العلماء 



لمدينةوا الحرام تمسحد ا وأذكام تاريخ من اتمنيفة لنبدة وا سئيفة ا لتحفة ا ك

يصرف،لا عييين أبو قال والمد، الكاف بفتح ركداء( حجرت ابن قال 
بقالالتي وهي مكة، أهل مقبرة المملى إلى منها ينزل التي هي الثنية وهذه 

فمهلهاالمرتقي صعبة وكانت الجيم، وصم المهملة بفتح رالحجون( ٠ لها 
فيسهل ثم الأزرقي، ذكره ما على المهدي ثم الملك، عبد ثم معاوية، 

زمنفي كلها سهلت ثم موصع، وثمانمائة عشرة إحدى محنة منها هدا عصرنا 
جبلفي عفية وكل وثمانمائة، العشرين حدود في المؤيد، الماللئ، مصر مالهنان 

حديثيثاني( في ذكر السفلى( )الثنية قوله! ،٠ ر ثنية تسمى فيه عال ءلريو، أو 
بيكةث باب عند وهي منصور، الكاف يضم وهو كدى( من روحمج الباب 

للخروج.والتنوين القصر ْع الكاف بضم وكدي للدخول والمد الكاف شح كداء أن 
منلا وجرول، اياب، محلة جهة من ت أي قيقعان حبل بقرب مكة بأسفل كدمحا وثنية 
وجبلطرى، ذي جهة أي وإلى قيقعان، حبل شرب نهي المسملة، محلة جهة 

حبلتحت وتقع مكة أحشبا وهما ئبيس، أبي جبل يقابل الذي الجبل هو ثيقعان: 
جبلينععلف ثم والشامية، والقا الماليماسة محلة الحرام المسجل حهة من قيقعان 
وفيجرول، محلة وأول والباب الشبيكة محلة تحته فتقع الغربي الشمال إلى فيقعان 

وهيطوي ذي بئر بها الواقعة للبقعة اسم وهو طرى، ذو يقع ١لموصح هدا 
حكومتناعليها جعلت مشهورة، معروفة والبثر الولادة، مستشفى أمام البترالواقعة 

محلةطوي ذي بعد تقع ثم وعمار. حجاج من للخغتلين الخاء رير آلات نية ال
كداءطريق فيفر الشرقي الشمال إلى ن فيقعا جبل ينععلف ثم العتييية. ومحلة المغاربة، 
الرسامريع وكدى الحجون كداء بين وام قيقعان جبل أن هذا من فغلهر الحجون. 

القرنفى أزيل سابئا الخوصع هذا فى باب لحصول بالباب وسميت الباب، بمحلة 
تئلأيا مشم قيقعان جبل سطح والأن الهجري، الماع 
المعلاةمقابر لوضع دخان جبل ؤيمى الشامية محلة إلى الحجون من ت الأول المم 
رمضانسهر مداغ لحصول الخدافر حبل أيصا ؤسمى الجهة، هذ0 من سفحه تحت 

بأعلاه.والعيدين 
الترك.حبل يسمى الشييكة محلة إلى الشامية محلة مجن الثاني؛ 

أعلم.واش هندي، حبل يسمى آخره إلى السبيكة محلة من الثالث! 
الثلاثينحدود في تعالى اف رحمه علي بن الحسين الشريفا زمن في سهلت ثم 

فيصلآل الرحمن عبد بن العزيز عيد الملك زمن في سبلت ثم وألف، وثلأنمانة 
سعردالملك عهد في بعده كاملا تسءيالآ سهلتا ثم تعالى، اش رحمهم سعود آل 

اض.رحمهم فهد والملك حالي والملك فيصل والملك 



محقصص==^==^=^ءق[إبمً=
القرنفي عليها الماب هذا بناء وكان نمقعان، ناحية من الشاميين ثب بقرب 

و)كدى(،)كداء( محبط في اخلف وغيرهما: والقرطبي عياض فال السابع. 
بالعكسأوقيل والقصر، بالفم والسفلى والمد، بالفتح الخليا أن على فالأكثر 

غلهل.اها،.وهو النووي؛ قال 
محلةحهة من مكة بأسفل ؤلريق كنمى، التمغير بلففل )كدي( وأما 
ياضواليمن، وجيران والقنفدة الليث، إلى منها الدامس، طريق وهي القلة، 

موصنابمكة أن العذري العباس أبى عن الحميدي حكى حجر: ابن نال 
نالاليمن، جهة إلى منه يخرج والتصغير بالضم وهو كدي له: يقال ثالثا 

عليهابتى وند نال: بمكة المعرفة أهل عن المدري حققه الطبري: المحسبح 
اليمنأهل منه يدحل الذ.ي مكة باب 

الدخولمواضع مشروعية في العلماء اختلاف في الماسة: لمسأئآ ا٠ 
والخروج؛

هالّبكا لحل حيث من الدخول استحباب في الملماء اختلف ند 
خموض•'عل5، حرج حث من والخروج 

طريقهيكن لم ؤإن إليه، يعدل وأنه ذللث، نعج يأنه الأول: القول 
سمية؛ابن الإسلام شيخ قال . والحنابلة والشافعية المالكية فول وهدا عاليه، 

(.٤٣٧)V/^ ٧١فح )١( 
وهمرند راؤه، حين للشيخ )صلا"ها(، والعمرة المج مناسلثا في الإيضاح حاشية )٢( 

لابنالأنام، مفيد انفلر: القاموس، كصاحب اللغة علماء بعض المواضع هوه غي 

فحابرى)م/فمأ(.)٣( 
للغريانيرمآ/ألا(،وأدلته، المالكي الفته وماJونة عادة(، الط. ، ١ )Y/٨٧ المدونة )٤( 

الئكر(و)ه/'امآ،ًل. والمغثي)م/حا-م، مر(، . ط.، Uii/Y)السالك وهراية 
 J« ا"آ/هلا(،تيمية لابن الفتاوى، ومجمؤع )إ/٧٨(، المريع والروض التركي(، ١(

•)ه/آ"( مسلم على النووي وشرح 



والمدينةالحرام المسجد وأحلكم تاريخ من المنيفة والنيدة اللطيفه التحفة 

الأفضللكن الجوانب؛ حميع من والمجد مكة يدخل أن حاز مكة أتى إذا 
الناحيةمن وجهها من دخلها فإنه ه بالنبي اقتداء الكبة وجه من يأتي أن 

ولاسة ه المبي عهد ض يكن ولم المعلاة، باب اليوم فيها اش انمب 
بالفتح- كداء ثنية العليا الثنية من يحلها ولكن مبنية، أبواب ولا سور للمدينة 
المقبرة.!فورا،.على المشرفة والمد. 

هذايفعل لم النبي. لأن فمدا؛ نحب يلا أنه ت الثاني والقول 
المالكيةمن القامم ابن قول وهدا عاليه، طريقه لأن سالكه ؤإنما قمدا، 
أعلم.تعالى واض ، الشافعية من وجماعة 

الذيالمختار المحيح المذهب أن واعلم ت ررمنسكهاا في النووي قال 
فيكانت، سواء داخل لكل تحب، مالعليا الثنية من الدخول أن المحققون عليه 

ولممنها لحل ه اض رسول أن صح فقد طريقه، فى تكن لم أو طريقه صوب 
أصحابنامن وجماعة المهيللأني بكر أبو ذم—، وقد طريقه صوب تكن 

وأماطريقه، في كانت لمن منها الدخول يستحب إنما أنه إلى الخراسانيين، 
دخلهاؤإنما ت قالوا إليها، العل-ول له يستحب لا فقالوا طريقه في تكن لم من 

لكلتحن، منئلث، أنه والصواب مردود ضعيف وهذا اتفايا، النبي 
اهص.أحد".

منيدخلها أن فله ذللث،، له يتيسر لم من أما الاستحباب حيث، من هذا 
®مكةت رواية وفي ، ومنحر٠٠طريهم، مكة فجاج اركل لقوله شاء طريق أي 

يهاءر؛/من ويخرج هها من يدخل طريق: كلها 

/؟؛؛(.xn)الخاوي مجموع )؛(
محر(.ًل. ، ٧٤٤):؛/حماية لأبن الك، انوهداية عادة(، الًل. اودونة)'؛/ا/ِا؛، )٢( 
الخاحعبد الشخ بحاشية الإمل.ادوة ط. والحمرة)صآ*ها، الحع مناسك ش ١لإماح )٣( 

المكي(.راؤه حين 
والعمرةالحج مناسك في الألباني الشيخ نال كما حن، بسند الفاكهي رواه )٤( 

>صا،؛(.



اثحرا،والمسجد مك4 دخول فى 

منوالخروج أعلاها من الدخول في الحكمة في الثالثة: لمسألة ا0 

التنقلعلى النفوس وتعويد الشعائر إظهار أحل ص المخالفة هذه ولعل 
هحالف لأجاله الذي المعنى فى واحتلف ت قالوا حجرت ابن قال العبادة. فى 

العيدفي تقدم مما شيئا فيكر طريقه في من كل به لثتبرك ت فقيل طريقيه، بين 
وقيل;أعالم، واض هنا اعتباره يتأتى لا وبعضه هناك فيه قيل ما استوعبت وقد 

المكاننعفليم من فيه لما الدحول عند العلو بجهة الناسبة ذلك فى الحكمة 
منها،يحل مكة يحل لما إبراهيم لأن وقيل! فراقه، إلى الإشارة وعكسه 

عاليا،ظاهنا يدحلها أن فاراد الهجرة في مختما منها حرج . لأنه وقيل• 
ذلكيكون أن ؤيحتمل للبيت، تقبلا مكان الجهة نللئ، من حاء من لأن • وقيل 

أبيقول ذلك في والمح ذللث، على فاستمر الفتح يوم منها لحل لكونه 
ماI فقلت، كداء، من تطلع الخيل أرى حتى أسلم لا للعباس! حرب بن سفيان 

العجاس!قال أبدا، هناك الخيل يهللع لا افه وأن بقلي طلع شيء نال• هدا 
قالت قال عمر ابن حدث من وللبيهفي ٠ لحل لما بدلكر سفيان أبا فدكرمت، 

Iفأنشده حان،< قال راكيف، بكر؛ لأبي ه اليي 
كداءا عهمطلنفع التثير ا تروهم لأن يتي نبته عدم

.٢١١٥١.حسان® قال حيث من ®أدحلوها وقال؛ فتبسم 
_!العلماء بعض قال كما - منها الدخول في والحكمة إ حماعة ابن وقال 

لحلأنه يل.كر هءزفث والدي وّست الكعبة، وحه منها الداخل استقبال 
دخللما ه اليي كان وقل ،• اه .الاستعلاء ولقمي لن.لائ، الفتح عام منها 
وأمرقبة، هنالكر له وصربمت، أعلاها من خلها فد مار الفتح يوم مكة 

٠أسفلمهال"؟، من يدخلها أن الوليد بن خالد ه اش رسول 

؛U(.o/Y)المالك هداية )٢( )"آ/اِمآأ(. ^ ٧١ذح )١( 
(.٣٥٦/٣)انماد خر هدي ي المعاد زاد )٣( 



والمدينةالمسجدالحرام واذتام تاريخ من المنيفة والنبذة اللطيفه التحفة نر*إآ==ماكر 

وأدبه:الداخل حال في دبمسأمماتراس: او 

وهلوحرمه، للبت تعفليمل وحشؤع إادد->ا والحرم مكة يدحل أن ينبغى 
;المت_كهاافي النووي قال العالماء، بين خلاف محل راكتا، أو مائتا JاJحالها 
المشيأن والأصح راكتا أو مائتا يدخل أن الأفضل أن في أصحابنا اختلف 

يلحقهولا نجاسة يخش لم إذا حافتا، يكون أن الأولى قيل؛ هذا وعلى أفضل 
نالبل المجمؤعا؛؛ ١١في به وجزم شرحه؛ فى الهيتمي قال . مشقة.اه 

ماويؤيده الحرم؛ أول من والحفاء المشي ين تعالى؛ اض رحمه الحليمي 
كانواالأنبياء أن ؛ عنهماتعالى اض رضي عباس ابن عن ماجه ابن رواه 

وعليهمعليه لنبينا الأنبياء لففلة شمول على بناء مشاة، حفاة الحرم يدخلون 
والسلأمرالصلاة أفضل 

ذكرما كل في راكتا دخلها فقد ه الني فعل متابعة الأولى لعل قلت؛ 
أن• خهيء اش عبئ عن الححيحين دذي، وعمره، حجته في دخوله من 

زيدن أسامة مريقا راحلته على مآ5ة أعلى من الفتح يوم أقبل ه اش رسول 
.المجل. في أناخ حتى الحجية من ؤللحة بن عثمان ومعه بلال ومعه 

حاجامكة، قدم إذا كان ه؛ عمر ان أن نافع، عن وللبخاري 
الركنفيأتي يدخل، نم المجد، باب عند إلا ناقته ينح لم معتمرا، أو 

ينصرف،ثم مشتا، وأربعا سعتا ثلاقا ؛ سبعايهلوف ثم به، فيبدأ الأسود، 
٠ا يالحل. ركعسن، فصلمآ 

فيالناس إيذاء من دخوله في يتمحففل أن ساخل ينبغي ؛ الحالماء قال 
هووالتي فيها هو التي، البقعة جلالة بقلبه ويلحظ يزاحمه بمن ويتلهلفا الزحمة 
ؤيمهدأمكنه، ما وجسده قلبه في والخضؤع الخشؤع س حال على إليها متوجه 

راؤه(الشح حاشية 0ع رصا'ها والعمرة الحج مناسك في الإيضاح )١( 
(.)ص٦٩١للنووى الإيضاح، على راؤه الثّح حاشية )٢( 
(.٤٢٨٩، ٢٩٨٨)البخاري رواء )٣( 
(.١٧٦٧)البخاري رواْ )٤( 



ًءاكهأ=اسرا،والمسجد مكة دخول في 
شقيملب من إلا الرحمة نزعت وما زاحمه من عذر 

فمدوالكنه، الرفق على الحث من ه النبي عن ورد ما لهذا ؤيدل، 
شنقوند كثنة الوعليه دفع عرفة من وأفاض دمع لما أنه . عنه صح 

*أيهااليمنى؛ بيده ويهول، رحله، مورك ليمينا رأسها إل حتى الزمام، للقمواء 
هولقوله العجلة. منهم رأى لما مسالملآآ،، رواه السكنه* الكثة ا ازص 
أردت،وإذا الضعيف،، لإؤ فلا هوي، رجل إنلث، عمرا *يا الهلواف،: علل لعمر 

ولإر(اص.فاسشله وإلا فامتلهه؛ للخ، حلا فإن الحجر؛ اسلأم 

الثالثالمْلأب 

الد،حولوقيا في 

كراهةولا نهار أو ليل من ساعة أية والحرم مكة لحول( فى حرج لا 
عدبمي *يا قال،؛ أنه . الحم، م، ثهلهم، بن حير لحديث بالأماقل٤،، فيه 

أوليل من ثاء ساعة أي ويصلى الست، بهذا يهلون، أحدا تمتعوا لا منان، 
جمهورعند الأفضل لكن ونهارا؛ ليلا ه النبي يحلها وقد نهارلأْ،؛ 
ارتفاععنلء نهارا، لث، للنلحولها وغيرهم الأربعة الأئمة من العلماء 
بذيبات إلا مكة يقدم لا كان، ها عمر ابن أن نافع لحديث، ،، الضحىل 

ه•النحم، عن ذلك وبذكر نهارا، ؤيدحلها ويغتسل، يصح، حتى طوي 

وهدايةبحاثيته(،  ١٩٧، )ص٤٩١للنووي والعمرة، الحج منامك في الإيضاح )١( 
عتر(.ط. ، Ui،>/Y)حمامة لأبن اك، ان

ابنمد من الأنار تهذب نى حرير وابن •٨(، )ه/ والبيهض (، ١٩)•أحمد رواْ )٣( 
(.)ص١٢مسكم ني الألباني وصححم )\إ0\اإ عباس 

هداةالالك)؛آ/؛آ،ي(.)٤( 
والترمذي(، ١٢٥٤)ماجه وابن (، ١٨٩٤)داود وأبو (، ١٦٧١٠٦)أحمد أحرجه )٥( 

الترُدي:ونال ( ١٥٥٢)حبان ابن وصححه (، ١٠٩٣٢)الكبرى في والماتي (، ٨٨٣)
صحيح.حسن مهلعم بن حبتر حدث 

متر(.ط. ، ٧٤٣/٢)، LUUIوهداية (، ٤٣٦)م حجر لأبن ازري، نح )٦( 



وا__4الحرام المسجد واحكام تاريخ من المنيفة والنيدة اللْليفة التمحفات 

إبراهيموغال عليه، عمر ابن وحرص . الجكا فُزا ففيه ، عليه متفق 
رواهليلا، منها ويحرجون نهارا مكة يدحانوا أن يستحبون كانوا النخعىت 

منصوربن صعيد 

حنينعام ليلا يحلها . الثي، أن صح ففد بأس فلا ليلا لحلها ؤإن 
ويحولهاحائز، ليلا مكة لحول ت الخطابي قال . الجعرا)ة من اعتمر لما 

يحلهاانه . النحم، عن روي يلد الله رمول بفعل امتنانا أضل نهارا 
.اهل؛ا.جوازه عر ذك فدل الجعرانة، من اعمر عام ليلا 

فيهوأورد ، ليلا أو نهارا مكة لحول باب • مححيحه في البخاري نال 
حجرتابن نال يصبح، حتى محلوى بذي المبيت في المتقدم عمر ابن حديث 

يلففل:نافع عن أيوب ؤلريق س لم مأحرجه وقد نهارا الدخول في ظاهر وهو 
.نهارامكة يدخل ثم ؤيغتل يصح حتى طوي بذي بايتج إلا مكة يقدم لا كال 
منأحرم ه فإنه الجعرانة، عمرة في إلا منه. يفع فلم ليلا الدخول وأما 

بالجعرانةفأصبح ليلا، ريع نم العمرة أمر فقضى ليلا، مكة ودخل الجعرانة 
وترحمالكعبي، محرنى حديث من الثلاثة السنن أصحاب رواه كما كبائت، 

النخعيإبراهيم عن منصور ين معيد وروى ليلاه، مكة اردخول النسائي. عليه 

له.والكفل ( ١٢٥٩وملم)(، ١٠٧٣)الخاوي رواه )١( 
(.siUUl (UiV/rوهداة (، ٤٣٦)م حجر لأبن اناري، نح )٢( 
(،٨٨٦)سْ غي والحم؛اوي ال_ناوى(، ترتيب _  ٧٦٠)مسندْ في الثّانعي رواه )٣( 

(،٢٨٦٣)المغرى فى والناش (، ٩٣٥)والترمذي (، ١٥٥١٣، ١٥٥١٢)واحمد 
/ri)التمهيد في البر ند ابن وقال حن، وإذادْ (، ٣٨٣٣، ٣٨٣٢)الكبرى وفي 
مكةبين موصع والجعزانة؛ ام. مكة. أهل رواية من صحيح حديثا وهو (؛ ٤٠٨

وهيالمنير• المصّاح في قال مكة. من أميّال سعة على وهي والطانفا، 
كيلك،مضبوط وهو الأصمعي، عن حمامة ونقاله البائع، في عليه وانتصر بالتخفيمج، 

والحجانيون.يبية، والحالالجمانة يثقالون العراقيون المداتنيت ابن وعن المحكم، غي 
ونالالعين، بسكون الجننانة النباباا! وفي • ■ المحدثون، به فاخذ يخففوصّا، 

الخطابي.قال وكدلالئا تث.اويالها، في يخهلوون نون الحل ت الشافعي 
(٧٤٣/٢٠)حمامة لأبن اللث٠، الوuاة •٩(، )أ/ الميم لأبن المعاد، زاد وانظر: )٤( 



عنوأحرج ليلا، منها ويخرجوا نهارا مكة يدحلوا أن يستحبون كانوا ت نال 
إماما،كان إنه .، اممه كرمول تم لإنكم ليلا، فادخلوا شنتم إن I عمناء 

إماماكان من أن هذا وقضية انتهى. الناس.ليراه نهارا يدخلها أن نأى 
اه.نهارا يل.خالها أن له استحّت.ؤ به يفتدى 

الرابعالمهلل،-، 

والحرملمكة الدحول ذكر في 

كتباني العلماء بعض يذكره وما خاص، ذكر والحرم مكة لا.خول يمح لم 
يتخذهلم ما بأس فلا العبد فعل إن دعاء لكنه مرفؤع؛ شيء منه يمح لم المناسلتح 

الحرمبلغ إذا ت رامنسكه،، في النووي قال وغيره، النووي ذكره ما ومنه متبعة، سنة 
النارعلى فحرمني وأءنلئ، حرملث، هذا اللهم يقول؛ أن أصحابنا بعض استحّثا ففد 

ءلاعتلئ،أأ،•وأهل أوليائلئ، من واجعلي همادك، تبعئ، يوم عدابلتح س وآمني 
فعنداخل، لكل عموما البلدان دخول في ورد ما فعل وينبغي 

*اللهمت يراها حنن قال إلا لحولها بريد قرية ير لم المي. أن ه صهثب 
ورصر، وما السع الأرصين وريا أظللن، وما بع الالموايت، رب 

وخيرالقربة هده حير أسألك، ذرين، وما ١^٠؛^ درب أصللن، وما الشياطين 
النائيرواه فيهاُ ما لشر أهلها لشر شرها من بلتا وأموذ فيها، ما يحير أهلها 

لماو. اض رنول أن عمرو بن مغيث أبي عن حبان ولابن ،• حزر بإسناد 

(.٤٣٦/٣)حجر لأبن اuرى، نتح )١( 
حسين،الفتاح عبد الشيخ حاشية مع ١ )صرٍأّاآا، والعمرة الحج مناسك في الإيضاح )٢( 

Y) ،iULهدوا في جماعن ابن وذكر الإمدادية(، ًل.  lI/عنالأئمة بعض ( ٧٤٥
•شيء منها المرمع في يمح لم الملم، بعض 

رالني وابن (، ٥٤٤)والله الوم صل دفي (، ٨٧٧٥)الكرى في ائي النرواء )٣( 
ابنوصححه (، ٧٦٦٧)الأومعل المعجم في والطبراني (، ٥٢٤)واللملت اليوم عمل 

وحنهالذهبي ووافقه ١(، • • )T/ والحاكم (، TU)؟•حنان وابن (، ٢٥٦٥)حزيمة 
وصححه I.(TU)_الأحيار تحفة في باز وابن (، ١٥٤)ه/الأذكار تخريج في الحافغل 
(.٢٧٥٩)والمحجة (، Y'YY)»_'المة تمام ش الأياني 



لمدينةوا لمرام ا نمسئل ا وأحكام تاريخ من لمنيفة ا تنيدة وا ل1ْليمة ا لتحفة ا هز ^^^^۶ ٦٠٠^
رب»الأ4لم قاد: ني »ممواإأ فيهم: وأنا لأصحابه قاد فير على أشرف 

وعن،. دحالهار >< °ؤلكل وكاذفولها قادت أظالالن..انحوه، وما الئناوات 
يدخلهالم قرية يحول أراد إذا كان اض رسول أن المنير عبد ين لبابة أبي 

ومائع الالأرصين ورب أظلت، وما السبع السماوات رب ُراللهم يقول* حتى 
حيرهاأسالك إني أصالت، وما الشياطين ورب أذرت، وما الرياح ورب أنلتا، 

فيها(ما وشر شرها من يك وأعوذ فيها، *ا وحير 
فربةرأى فإذا م اض رسول مع نسافر كنا تال؛ عمر ابن عن وروي 

جناهاارزقنا اللهم - مرات ثلاث - قيها لنا بارك "اللهم قال؛ يدخلها أن يريد 
ها،عاسة حديث، له ؤيثهد إليئاال٣،. أهالها صالحي وحب أهلها إر وحيتا 
االلهم،قال؛ دخولها يريد أرض على أسرف إذا اف. رسول كان قالت،؛ 

منيك، وأعوذ فيها، جمعت ما وحير الأرض؛؛،، محذء حير من أمألكا إني 
وحتيناوباها، من وأعذنا ،، جناهار ارزقنا اللهم، فيها، حمعت، ما وشر شرها، 

إلا\أ،.أuها صالحي وجب أملها، إلى 
نمعن،أئها لمثة، الحكيم بنن، حولة فعن النزول، ذكر يقول نزل ؤإذا 

التاماتاف يكلمات أعون قليقل؛ منزلا أحدكم نزل "إذا يمول؛ ه اف رسول 
،•٠^٠١٧يرتحل حى ثيء يضر، لا حلمح،، ما ر سس 

المنازلفي النزول ذكر يقولوا أن لأنبيائه افة نعلتم القرآن في ورد وقد 

(.٥٤٦)حبان ابن وصححه )١( 
١'>• انيواىJ مجمع في كما حسن، ؤإضاد، < YAA/U)الأوط في الطراني دواء )٢( 

(.٢٧٥٩)اكس اللألة فى بثراس الأuنى وحسنه ( ١٣٧
إسناد(: ١٧١١٥)الجمع في الهيثمي ونال (، ^٥٥١٤)الأوسعل في اسراني دواء )٣( 

لكنمقال؛ مبارك وفي )ه/هها(ت الربانية الفتوحات في كما الحافظ؛ وقال جيد• 
بعثا.الهلرق هذه بعض يعضد 

•الشم من يجش ما أي؛ )٥، لالقر؛ة(• دواية وفي ، ٤١
الرافعجالة في ت،م.مجه وانفلر: (، ٥٢٨)والJلات اليوم عمل في الني ابن رواء )٦( 

لأهلالي.المنمني، ( ٥٢٨)
(.YU•)(،لم مأحرجه )٧( 



الءرا>واسجد مكغ دخول فى 

دنظ المدية: إر ه المي هجرة في تعالى قال كما القرى، في والدخول 
.هشئأ سلطننا هونك ين ق مإ-بمعل ي صن محي دم؛تي صدق ثذ-ءل آذبج( 

مكةودخوله مكة من خروجه هو الضحاك؛ ونال القرطي: نال [، ٨٠]الاسرا،: 
منويحاول الأمور من يتناول ما كل في عامة الأية وميل: آمنا، الفتح يوم 

فهيوالحياة. الموت في المقادير تمرق من ؤينتظر والأعمال، الأسفار 
الأمور.اه.كل في وردى لي أصلح رب ومعناي؛ دعاء، 

وشأنث آنثننق ودا الأرض؛ ونزوله الفينة وركوبه نوح نمة في وفال 
أتييرث ثثل أا،فيإن مش يى قتا آك؛، ثو ثلثي ثش ^، ١٢و م،شا 
- ٢٨لالؤمنون؛ لتسلى.ه نإنَقا قو دبمر ثا إة اثذلس. إل محإّت، باه 
ؤإذاركبوا إذا لمجادْ هق اض مجن تعليم وبالجملة القريذ؛ نال •٣[ 

هعلمح، عن وردى - قالواوسلوا بتوتهم دخلوا ؤإذا بل هذا؛ يقولوا أن نزلوا 
محيروأن، مباركا منزلا أنزلمي المهب نال؛ المجد دخل إذا كان أنه 

الخزاين.اه.

الخامسالمطلد_، 

امميةمسجد لحول في 

ائل؛متسعة وفيه 

تلمسجد:الدحول موضع في الأولى: لماسامم ا٠ 

ببابلأن ا المعروف، شيبة بني باُبج من الجد يدخل أن له تحسب، ي
عباس،ابن لحديث، . عاليه الأئمة باتفاق هذا ه، الني لحل منه إذ الملام 

البابهدا مجن دخل مكة دخل فلما قريش عفد في قدم لما ١^ رسول أن 

علىالمحلي ثرح على وعميرة والقليوبي )آ/ي؛ا(، بهامشه والعناية القدير فتح 
- ٢٢٧)؛/والهاJب المربية، ب، الكتإحياء دار ط. ١(، ٢• ، ١ • ١ )Y/ المنهاج 

دارط. (، ٤٦•- )\ا\ه1 للكثطاوى المالكؤ، إرشاد ثرح المدارك وأسهل (، ٢٢٨
(.٣٧•. ٣٦٨/٣)ندامة لأبن والمش، الفكر، 



^سجوالخرامواسسةيجو ^اؤ~~آم  ٠٠
ْلدحلناوت عمر ابن وعن ،ا الحجرر يلي، مما قريس جلت وند الأعظم، 

الناسيميه الذي وهو مناف، عبد بني باب مني معه ولحلنا ج^، اغ رسول 
بابوهو الحزورة، باب من المدينة إلى معه وحرجنا شيبة، بني باب 

مرفوعاعمر ابن عني وروي ٠ البيهقي، وقال قبله، لما شاهد وهو الحناؤلين®، 
غيرؤإ،ناده الحناطين باب من وخروجه سبة، بني باب من لحوله في 

حيثمن المحرم يدخل ت مال عطاء عن -م؛ج، ابن عن ورؤينا يطولأم 
إرمخزوم بحم، باب من لخرج ثب بك، باب من الكإ. ويخز مال: شاء. 

جيدلمرسل وهذا الصفا، 

واثذكراأمت،روع:اثحال في الثانية: لمسألة ا0 
فيذلك، وبيان السالم،، وآثار الثنة من ماخوذة آداب المجد لداخل 

?وع■'

اليمنىالرجل تقليم في الأول؛ الفرع 
للمجل.، دللولن اليمنى الرجل بتقديم دخوله حين يبدأ أن السثة من 

ن،دخلإذا الئنة *من هع: أنس لحيين، كلها اجد للمبل ففعل؛ الحرام 
قال، اليّريء ؛رجلالث٠ تبدأ أن خرجت، ؤإذا اليمنى يرجللثه تبدأ أن المجد 

المسجدلحول استحباب )باب حزيمة ابن عاليه وترحم (، ٢٧٠)٠ حزيمة ابن صححه )١( 
ابنونال الطبراني، ورواه مله، تعليقه في الألاني وصححه شبة(، بني باب من 

صعيم،.وهو نافع بن اف عبد إ،تائه: في (; TiT/T)التلغص »ي حجر 
أنس،بن زللثج نا نال: انع بن اض عبد >ِز من ( ٤٩١)الأوط في الطراني يراه )٢( 

^.Ijبن التل. عبد إلا ماللث، عن الحلو.ثإ هن.ا يرو لم وقال: عمر ابن عن ناغ، عن 
صعيف،.وهو نافع بن اش عبد ؛ إستاده في (.' ٦٤٣١٦}التلخيص في حجر ابن نال 
أبيبن موان وفيه الاوصل، في اللبراني رواْ (: ٢٣٨/٣)المجمع في الهينمي نال 

متن.^ ^ijفي الن.هبي ونال اه. الصحيح. رجال رجاله وبقية نظر، فيه مروان، 
واْ.اه.سدْ \( A\U/i)البيهقي 

لأ؛تهقيره/ياا(.الكبرى، المتن )•١( 
الذهبي.ووافقه لم، مشرحي على صحح وقال: ( ٦١٨١١ّتا.رك )الّالحاكم أحرجه )٤( 



=آءوق[|بم، الحرا،؛والمسجد ^4 دخوو فى 
،البرى برجله بدأ حرج فإذا اليمنى برجله يبدأ عمر ابن وكان I البخاري 
وماالتيامن غيه يندب والتكريم التشرش باب من كان ما أن الشؤع ولفاعدة 

ظاهرعلى وصعها المجد من يسراه أحرج ؤإذا التيامحر، فيه يندب بضده كان 
ويضعهاراه ييخلع الدخول وعند اللبس، في ويقدمها يمناه ويخرج نعله، 

دخولاويقدمها اليمنى يخرج ثم نعله، ظاهر على 

اكخول:نكر قي الثاني: القرع 

ليوافتح ذنوبي لي اغمر اللهم ت المجد دخول ذكر يقول أن ؤيستمب 
أحدكملحل *إذا نال• أنه . اف رسول عن محح لما رحمتك، أبواب 

إنيفليقل: حرج ؤإذا رحمتك، أبواب لي افتح 1^4^ فليقل: المجد 
*إذااش رمول قال نال: .،< هربرة أبؤر وعن • فضالكؤ® مجن أسأللتؤ 

أبوابلي، افتح النحم وليقل؛ المي. علي فلملم المسجد أحدكم يحل 
الشيعيانمن اعصمني اللهم وليقل: النم علي فلملم حمج وإذا رحمتلث،، 
اض.رسول ءكان ثالت،: ه اض رسول بنن، ها فاطمة وعن ،• الرجيم*؛ 

وافتحذنوبي لي اغفر رب قال: ثم وسلم محمد على صلى المجر لحل إذا 
لياغفر رب قال: ثم وسلم محمد على صلى خرج ؤإذا رحمتلث،، أبواب لي 

فضلك*أبواب لي وافتح ذنوبي 
البيت:روية عند والدعاع الييين رفع في الثالث: الفرع 

ابنعن صح كما يديه، رغ له استحب، عليه بحره ووير البيث رأى وإذا 
(V)عمرابن عن وروي ،، فعله من عاص 

بأحكامالساجد إعلام وانفلرت ا/مآ'آه(، رالفتح تعاليقأ صحيحه في البخاري ذكره )١( 
(.)ص٧٤٣للزركثي الماجد، 

)ا/إ؟أ(.سلم أخرجه )٣( ١(. )ا/م• الد.وفي وحاشة الكبير الشرح )٢( 
(.١٦٥)ا/الزجاجة مصباح في البرصيري إينادْ وصحح (، ٢٥٤)ا/عاجه ابن أخرجه )٤( 
حن.حديث، وفال: ( ١٢٨/٢)الترمذي أخرجه )د( 
•)ص'آ( للألباني والعمرة، الحج عنالث، )٦( 
اكركي(.اسي،لأيننماُة)ه/ااآ،ط:)٧( 



طاماسسمJاسرامواسينةهيئ ؟"♦؟آم يؤ 
ربنافحينا لام، الومنالث، لام، الن، أناللهلم يقول؛ أن نحِ، وو
سمعتانال؛ المسا، بن سعيد رواه قوله، من عمر ءن صح لقد باللام، 

رأىإذا يقول سمعته غيري سمعها الناس من أحد بقي ما كلمة ظض عمر من 
نءحوْوروى ، باللام رينا فحينا اللام، ومنلثج اللام، ١^، اللهم البيت،؛ 

أنتُاانهم الهت• لئي، إذا يقول كان . الهي أن مرسلا، مكحول عن 
عنمرسلا جريج ابن عن وروى . ، يالسلأماأ ربنا فحينا اللام ومنالث، اللام 

وزدومهابة، وتكرنا وتعظنا تشريئا الهت، هذا زد ٠االأهلم قال؛ أنه . البي 
،•وبرا*أ وتعظنا وتكرنا تثريما اعتمرْ أو حجه ممن وعظمه وكرمه شرفه من 

مثرؤعلفغل بكل يدعو أن وله خاص، دعاء هنا ه البي عن شت ولم 
أنتحيط وي؛  ١١المفع على الكبير الشرح  ١١في قال ،. والخثوع١ الضؤع فيه 

.حن فهو زاد وما ذكرناه، الذي بالدعاع الهتنخ روية عند يدعو 

نمطان؛هنا الأ^المي رقع وش 
الأيدي:رفع حكم في الأولى: التقْلق 

وأحمدالشافم، عن المشهور وهو الأكثر، عند تحئ، مالأيدي ورع 
الشافعي*؛ند مشرح  ١٠في الأض ابن وقال ،، الحنفية١ متأحري من وكثير 
رأىإذا أنه -؛ ارالجامع® في حامد أبو حكام فيما _ الشافعي إليه ذم، والدي 
ولاأكرهه لا ررالإملأء®؛ في الشافعي قاله والذي يديه. يرغ أن تحب، يالهت، 

الحجماسك في كما حن، بد ( )م/٢٧واJهقي )أ/^،(، ب أى ابن أحرجم )١( 

مرسلا،حرج ابن حديث من ( V٣/٥)واليهقي )آ/ها"ا(، الأم في الشافعي أخرجه )٣( 
كخ,هازا بعده؛ اليهقي وهال، 

وشرحهوالإقناع اضكي<، ٍل: الإنصاف، مع المقنع على الكير الترح )٤( 
)ص-أ(.وانمرة، الحج وماك العدل(، ط. ، ٢٤•القاع)٦; كناف 

اكركي(.ط. الإنصاف، مع المقنع)(،/٨٧ عر الكبير الشرح )٥( 
قيامة)ملابن والغني، (، ٧٦المتالهن)م/وروضة (، ٧٤٧/٢)المالك،هداة )٦( 

(.٤٧٦)٢;اكاع وكشاف الفكر(، ًل. ، ٣٦٩



الخرا،واسجد مكة لحول فى 

وأحمد،الثوري، عن ذلك، وحأكى نا، حكان رفع إن ولكن أمحنحبه، 
وممن. ذلك.اه يرى لا أنه مالكات عن وحكى المبارك، وابن ؤإمحاق، 

نيسبن وعلقة يزبد بن والأسود المخعي إ؛راهيم الرفع استحباب، إلى ذهبا 
يرفع• نالوا فإنهم عود؛ مبن الله عبد وأصحاب، حبير بن ومعبد وحيثمة 

أصحابهكان ؛ مال،الحكم، عن شيبة أبي ابن روى الميت، عند يديه الحاج 
الصفاوعلى البستط، عند مواطن! ثمانية في الأيدي ترم يقولون* الله ب- 

الجمرت؛نلآ،.وعند وبالمزدلفة، وبعرفة، والمروة، 

أنسبن ومالك والأوزاعي والثورتم( وعطاء ه جابر مذمبا والكراهة 
والبيهقيوالنسائي واكرمذي داود أبو روى لما ، أصحابه وأكثر حنيفة وأبي 

الرحلاض؛ عبد بن لجابر قلتا ثال؛ — الحال، نور موهو — المكي مهاجر عن 
اليهود،إلا هذا يفعل أحدا أرى كنتج ما ذمال،؛ الكعبة؟ نظر إذا يديه برم 

فلم.أ الله رسول مع حججنا قد ت قال نفعله؟ أفكنا . الله رسول مع حرجنا 
البيهقى؛نال ، المكي مهاجر لجهالة صعيمج حديث، وهذا نفعله. نكن 

حديثمن العلم أهل عند أشهر إرساله مع عباس ابن حديثط يعني؛ الأول؛ 
رأىمن قول هدا مثل في والهول مرسلة، كانت، ؤإن نواهد، وله مهاجر، 

(.٤٦٢ِ  ٤٦١ر*؛/ الناقص مد شرح ؛ي الشانئ )١( 
للعيني،)ه/ه؛"؛(، الأتار معاني نرح في الأحبار مباني تنقيح في الأفكار نخبه )٢( 

(.١٥٧٥•رنم  ٤٣٦/٣)نية أبي ابن ومصف 
)ا/الرماله رح ث عر العدوى وحاشية ؛ولاف،(، ط. ، ١٦٥/٢)عابدين ابن حاب )٣( 

ط:-  ٢١١)ه/ندامة لأبن والمشي، (، ١١٢■)٢; المالخي الفقه ومدونة (، ٤٦٤
مشكاةثرح المفاتيح ومرعاة *هّ؛(، )ه/ للعيني الأفكار، ونخب، التركي(، 
.( ١ ٠ )ه/٥ للمباركفوري المصابيح، 

وفي(، ٢٨٩٦)المغرى في اتي والم(، ٨٥٥)والترمنّى (، ١٨٧)•داود أبو روا0 )٤( 
وا؛>،الثورتم، سفيان أن الخطابي وذكر (، ١٩٢)•والمادس (، ٣٨٧٨)الكبرى 
عندهمراويه مهاجرا لأن هدا؛ جابر حديثا صعقوا ؤإمحاق وأحمد البارك 
مشكاةثرح الفاتح ومرعاه (، ٣٥٣)و/للعيني الأفكار، نخبط انظر؛ اه. .مجهول، 

للعلامةالمجتبى، نرح في المقيى وذحيرة (، ١٠)و/؛ للمياركفورى المصابيح، 
(١٤٦/٢٥٠)الأثيوبي 



لمدينةوا م لحرا ا لمسجد ا م حننا وا تاريخ من لمنيفة ا لنيذة وا للطيفه ١ لتحفة ا ،٠٠ 

.النبي عن المنير، بن بكر أبو روى ما ولنا، ت قيامة ابن نال( . اه وأثبت. 
الست،،واسمال الصلاة، 1كاح مواطن: سع ني إلا الأيدي ترفع »لأ نال،: أنه 

.البي، مول من وهذا دالجمرض(*، الموسنر لعلى والمردة، الصفا دعلمح، 
عباس،وابن عمر، ابن حالفه وقد وفعاله، ظنه عن وحبره جابر، فول، من وذاك 
اهالدعاء. عند اليدين برير أمر ومد البيت، روية عند تحت، مالدعاء ولأن( 

مشكاةرح ث المفاتيح رامرعاق في ١لمباركفوري اض عبيد العلامة قال، 
وشرحه١١رااللباد_ج في قال، ارع، عدم إلى وماللث، حنيفة أبو ذهب، : المصا؛يحاا

المشاهيرفي ذكره لعدم يعانه حال، ور البيت، روية عند يديه يرغ ولا للقارئ: 
قال،بل و»الثدائعاا، وارالكافيا١ و»الهدايةاا اركالملورياا الأصحاب، كتب، من 

أنهصرح الآJار١ا معاني في،اشرح الهلحاوي وكلام تركه• المذهب، السروحي: 
عنونقل( برمع• وذيرات ومحمد، يوسف وأبي، حنيفة أبي عند الرفع يكرم 
وقال،• إلخ • • • تحبام المروي وسماه اليهود، فعل من ذللت، أن( )جهتع جابر 

عنداليدين رغ للمادم المدهب، أهل، من المحققون امتحتؤ : التاساأثحااوغنية في 
وهوالقاري، وعلى الهمام وابن والمروي الكرماني منهم للدعاء، الما رؤية 

وعدمالرغ كراهة إلى ذهب لمن واحتج انتهى. وأحمد. الشافعي مذهب، 
المباركوابن اكوري سفيان وقال حن حديث، وهو جابر، بمحديث مشروعيته 

وهوالنووي: قال، أقول،. وبه المنير: ابن قال، يديه. يرغ ؤإسحاق: وأحمد 
اليدينرغ في ليس حرج: ابن حديثإ أورد أن بعد الشافعي وقال، . مذهبنا

استحثه.ولا أكرهه فلا شيء البينت، رزية عند 
فيالنووي وقال لانقطاع،،. الحديث، على يعتمد لم وكأنه البيهقي: قال، 

علم،زيادة معه لأن أولم،• للرغ المثبت، رواية أصحابنا قال : المهذب١١شرح ١١
العلمأهل عند أشهر إرسالها *ع الرغ إئات فى( جابر عتر رواية اليهقمح، ومال 

منقول هذا مثن، في، والقول مرسلة• كاننح ؤإن شواهد، وله مهاجر حديد من 

اوننامرتما،ييى)ه/باا(.)١( 
 )٢( ،_Jلأن ؛Ji(ط: ، ٢١١/٥ائ.)اكرم



الحوا،والمسجد مكة دخول فى 
ءقق[ابم=

فكانهذا في الناس اختلف فئ ®المعالم*! في الخaلابي وفال وأثبن،. رأى 
حنبلبن وأحمد المبارك وابن الثوري مفيان الت رأى إذا يديه يرفع ممن 

عندهمراويه مهاجرا لأن جابر حديث هؤلاء وصعق راهويه، بن ؤإسحاق 
فيالأيدي ترنع فال: المبي. عن عباس ابن حديث إلى وذهبوا مجهول، 

اليت،روية عند التدين يرفع لكن أنه عمر ابن عن وروي - إلخ مواطن، سعة 
ابنوثقه المكي مهاجتا أن تقدم قل نيات انتهى• - ذللث، مثل هماس ابن وعن 

وأماحن. الأقل على جابر فحديث مقبول. إنه : الحافظ وفال حبان، 
بنمحمد نده ففي مواطن سعة في الأبدي رفع في هماس ابن حديثا 

مااكاب في ليس الثولكني؛ قال الحففل. سئ وهو ليلى أيي بن الرحنن عبئ 
إلايثبت لا شرعي حكم وهو البيت رؤية عند اليدين رغ مشروعية على يدل 

مامنها وآثار، أحبار فيه رؤيت فقد البيت رؤية عند الدعاء وأما بالدليل، 
الملامأين اللهم 3الت البيت إلى نظر إذا كان عمر أن المغلس ابن أحرجه 
ابنعن المنن في منصور بن سعيد ورواه باللام- ربنا فحينا الملام ومنك 
أينا،عمر عن الحاكم ورواه عمر، يذكر ولم سعيد بن يحيى عن عيينة 

•انتهىهمه المهقي رواه ولكلك 

لمنالردم رأس البثا على بمره فيه يفع موصع وأول الطبري؛ فال 
ابنونال بالأبنية. سد ففد اليوم فأما ذللث، كان وفد مكة، أهملي من يأتي 

الذيللمحل وصوله عند لا البيت، عاين إذا يقوله المذكور والدعاء حاضر: 
والأنالردم برأس أولأ المسمى وهو الأبنية ارتفاع قبل البيت، منه يرى كان 

البنتعلكا يطو بناء بمكة قديما يكن ولم • لإسلام ا سح قال بالمدعى• يمي 
ولابناء بمنى كان ولا بناء الحرام والمشعر والمروة الصفا فوق كان ولا 

الخلفاء؛م؛- محدثةه هن. كل بل مجد؛ الجمراُت، عند ولا مجد بعرفايتف 
لحولقبل يرى الببتا فكان الأموية، الدولة بعد أحدث ما ومحنها الراشدين، 
وقدوالدعا،، الرفع أي؛ ذللئح؛ فعل المجد لحول قبل البيت، رأى فمن المجد، 

١للمءاركفورى)ه/"ا•؛-الممابيح، مشكاة نرح المفاتح مرعاة  ٠٤،



اثحراموالماوينةتاريخوأذتامالمسجد من المتيفة والنيذة اللطيفه ائتحفة 

انتهى• المجد دخول بعد ولوكان المت، رؤية عند استحبه من ذلك امحتحب 

الأيدي:رفع كيفية في الئاتية: التقطه 

فيالمصلى كهيئة أم الماء إلى طهما ببالداعي كهيئة اليدين رفع وهل 
ابنفال ،، العلماءل كلام ظاهر هو كما الأول، والأظهر ؛حث،، فيه التكبير، 
كفيهيياطن يديه يرغ أن لثيت ا رويه عند ؤيستحب ارمنسكه في جماعة 

فيرالماوردى وقال ، ؛الثا؛ة.اير ولا بهما يثير ولا للدعام، يرفعهما كما 
اهالبيت،.رأى إذا دعائه عند يديه يرغ أن تحب، وي! ررالحاوى،ا

فيالأبدي راترفع قال: أنه النبي. عن عاص ابن عن روى ما وأما 
عندوبجمع عرفة وعشية والمروة الصفا وعلى البيت،، رأى وإذا الصلاة، 

محلفي دعاء رغ فالمراد صح ؤإن . يصح فلا الميت،،ا، وعلى الجمرمض 
الجنائز.وعلى الصلاة في تكبير ورغ الدعاء 

١(. ٠٥)ه/المفاتح مرعاة )١( 
التركي(.ءلّ ، )\،/UUالخبلي الثوص صر أبي لاين الك_ر، الشرح )٢( 
U(U/Y.))المالك ؛،; ١٧٧،)٣( 

الفكر(.ط. ، ٣١١)(/للماوردى الكبير، الحاوي )٤( 
ءلريفهومن نا-ى( الترس،  ٨٧٠نيه)مدفمح، (، ١٨٤الأم)آ/ في الشافعي رواْ )٥( 

شرحهم، دالغوي (، ٢٠١)U/ والأئار المنن سرقة وقمح، < ٩٢١)• الكبرى في المهقي 
الحارمث،،بن اض عبد مولى مقسم عن حييته، ت قال، حرج، ابن عن (، ١٨٩٧)القن

ورواءمقسم، من حريج ابن يسمعه لم منقطع وهو البيهقي: قال، عباس، ابن عن 
وعنعبام،، ابن عن مقسم، عن الحكم عن ليلى أبي بن الرحمن عجي بن محمد 
الميتهذكر دون 'لهمحا. إلءّا ٌمّمءا ومرة عليهما، مرقوما مرة عمر ابن عن ناغ، 
الشافعيقال المعرفأن: ني اليهقي قال الحاويث،.اه. في قوي غير هدا ليلى أبي وابن 

عندأسحبه ولا أكرهه نيء اليدين رغ في وليس الإملأ*،: في معيد أبي رواية في 
قاللانقطايءاه. الحديث على يعتمد لم وكأنه حسن، عندي وهو البيت رؤية 

البيت،رؤية عند اليدين رم في العلم أهل واختلف منمفر، حدت هذا البغوي؛ 
سفياننال وبه عباس، وابن عمر، ابن عن ذلك روي ترفع، أته إلى توم ندهب 

المهاجرعن روي لما نوم وكرهه ؤإمحاق، وأحمد، المبارك، وابن الثوري، 
معحججنا قد يديه؟ يرم البيت يرى الرجل عن جابر، سثل قال• المكي، 

.اش.يفعله يكن فلم .، اض رسول 



الحرا،والمسجد مكة دخول في 

الحرام:المسجد قي ولبسها اليعال تزع في الرابع: الخرع 
ننعامتحاب إلى العلماء بعض فذهب ذلك، حكم ني العلماء ا اختلف

يأتيطاؤنا رأينا ،: Jliالأصفر مروان روى طاوس، منهم الحرم، في العال، 
ودخل؛ها فلبأحرى له نعلا وأخرج نعليه، ننج الباب بلغ فإذا المجد 

أنالأحبار كعّبؤ عن الموطأ في ماللث٠ روى ذللثج، استنكار إلى بعضهم وذهبا 
نمثك،وثلنخ الأية; هذ0 تأولت، لعلك ؛، JUbuخلُتا لم فقالات نعليه ننع رحلا 

أتدرىI للرحل كعبح قال، ثم قالات [، ١٢]طه; ُلوكا آلثثديي، إألإ١د إئك 
الباحيالوليد أبو مال، . مينح حمار حلد من كانتا موصى؟ نعلا كانتح ما 

وجهعلى يفعله أن توقع أد لفعله، الإنكار معنى على هذا العربي،• وابن، 
منأشبهها ما أو لصلاة، نعليه حلع عليه أنكر إنما يكون أن ويحتمل ممنؤع، 

ؤثآ-نغالأية هذه اولتؤ لعللثح له; ثال، ولذللئ، حرم، دخول، أو مجد، دخول، 
حال،نعليه حلع عليه أنكر أنه ويحتمل ج^ه، ثلؤمحا المثديي، أود اه ئتثك، 

فأمامانع، نلالئإ من يمنع أن إلا الأحوال،، كل على هما للبإيثارا الجلوس 
ؤإنماعليهما وطاء لا لأنه فمباح؛ بالمعلين الحرام والمجد الحرم دخول 

الهلوافعن هءزفل ماللئح وسئل المدينة، مجد وكذلك حصباء أو تراب، فيهما 
}فأجازه.افور العلين، في 

والطواف:المسجد ليحول الوقيوء تحييد استحباب، في الخامس: الخرع 

علىكان ولو الوصوء يجدد أن للهلواف الحرام المجد لداخل تحتح ي
البيبه بدأ شيء أول أل عائشة لحديتح قريبا، توضأ يكن، لم ما طهارة، 

اغتلثم طوي ؛ذتم، بات فد هل أنه مع هذا طاف ثم توقا أنه فدم حين 
•مراراالمتهدم عمر ابن حدينح في كما القدوم، لعلوافح البيت، إلى وركبح 

(.١٤٩٥)زكت أخار لي الفاكهي رواه )١( 
_(.UIعبد ط:  ٨٦٦١٦)انوطأ في u_ دوام )٢( 
لأبنماممح، موطأ ثوح في الس،الك ني ومثله (، TXU/U)الموطإ شرح المنتقى )٣( 

(.٣٠)U/• الريي 
(.١٦١٤)البخاري أخرجه )٤( 



واثمدينةالحرام المسجد وآحلكم تاريخ من اسيفة واكية اللطيفه النمفة ثم؛ م ^١ ٦٦٦,ؤ 
فيوحدةادسدجاوالحرام:الثالثة: لم،،دأمم ا0 

البيتباشر عنره وكل حجته في الست دخل لما أنه . الني عن ورد 
نكبلا الفتح عام في دخله لما أنه وورد المجد، لتحية ، Sjj ولم بالطواف 

فيهاوصلى والأوثان المور من تهلهيرها بعد الكعبة دخل ؤإنما به يهلفإ لم 
مكةأعلى من الفتح يوم أقبل ه اض رسول ارأن ت خهع اف عبد عن ركعتين، 

منءلالحة بن عثمان ومعه بلال، ومعه زيد، بن أسامة مريئا راحلته على 
ودخلففتح، البست بمفتاح يأتي أن فامره الجد، في أناخ حتى الحجبة، 

نمطويلا، نهارا فيها فمكث، وعثمان، وبلال، أمامت، ومعه اف رسول 
بلالافوجد دخل، من أول عمر بن الله عبد وكان الماس، تبق فام خرج®، 

المكانإلى له فأثار س؟ اممه رسول صلى أين • أله فقائما، الباب، وراء 
ّجدةالا،.من صلى كم أسأله أن فنج، الله: عبد قال فيه، صلى الذي 

لئجالملغير دخلها ؤإن القلوافط فتحيته لالنسالئإ دخلها إن أنه على فدل 
فعلوأيا الأفضلية، حيث، من هذا الماجد، من كغيرها الصلاة فتحيته 
فيالطواف، الحرام المسجد تحية أن إلى والمالكية الحفية ذهب، ولذا أحزأْ، 

بهلوافجيؤمر لم الذي المكي وأما بالطواف، المأمور والمكي الأفاقي، حق 
فتحيةالقران، لقراءْ أو للصلاة أو للمشاهدة بل العلواف؛ لأجل يدخله ولم 

الملأة،الجد تحية أن إلى الشافعية ظب 'د■ الصلاة حفه في الجد 
فيالتحية تدخل ولكن المسجد، تحية الهلواف وليس الملوافط، البيت، وتحية 
/٣١uوإنلميوركعتيه 

عنهماويجري أصاله، الصلاة الحرام الجد تحية أن الحنابلة ومدهبج 

(.٤٤••، ٢٩٨٨د١، ٢١)الخاوي رواء )١( 
ط.(، ١٨١)آ/ القدير وذح ٤(، ٧• . ٤ • )ا/ا■المغير المرح مع الخاوي حاشية )٢( 

عابدينابن وحاشية (، ٢١)صرهالفلاح مراني على الطحطاوي وحاشية الأميرية، 
(.٧٥٥.  ٧٥٣/٢)المالك، ومداية )ا/به؛(ا 

)٦!الأللأ،وهداية ١(، الماحي)_U•ؤإعلأم (، ٤٨٤)ا/"اآآ، المحتاج مغني )■٢( 
"٧٥٥. ٧٥١.)



الحرا،واتمسحي •wSA لحول في 
^==^=ً؛ء[ابم=

يعدمالطواف ركعتا 

الطوافالحرام المجد تحية أن قولهم من يغلهر والذي حجر• ابن نال 
فحكمالمقيم وأما الهلواف يفعله ثيء أول ليكون القادم حق في هو إنما 

المجدفي يبدأ أنه أطلق من قول ولعل سواء ذك في وغيره الحرام المجد 
البقعةثغل فيحمل الركعتين صلاة يعقبه الهلواف لكون بالطواف الحرام 

وافالطواف بزيادة الحرام المجد ويختص المقصود وهو غالبا بالصلاة 
أعالم.اهأآ/

الغالهلومن الحرام، المجد تحية العلواف I تيمية ابن الإسلام ثيخ تال 
أنالحرام المسجد لحل إذا للحرم يتحب، أنه عقيلI ابن متهم طاتفة فاله ما 

وأمانحوه! أو القدوم طواف يهلوف ئم الماجدا ائر كالجد تحية يملي 
تأولا أما هدا، إنكار فعلى وغيرهم أحمد أصحايبح من الفقهاء وجماهير الأئمة 
دحلوالما فانهم وحلفائه ه النبي فعل من المتواترة الئئة حلاف فلأنه 

فلأنثانيا؛ وأما العلواف. عقب الصلاة نم بالعلواف إلا يفتتحوا لم الجد 
هياجد المسائر تحية أن كما الطواف هي الحرام الجد تحية 

الملأة.اهم.

أقيمن،أو فائتة، أو فريضة فذكر المسجد، لحل ؤإذا قدامة: ابن نال 
تحية،والطواف فرض، ذك لأن العلواف؛ على قدمهما المكتوبة، الصلاة 

أولى،بها يبدأ فلأن لأجلها، قهلعه طوافه، أئتاء في الصلاة أقيمت، لو ولأنه 
لأنهافدمها؛ جنازة، أحضرت أو الوتر، أو الفجر، ركعتي فولت، حاف ؤإن 
يفوت.اه؛،.لا والطواف فوتها، يخاف سة 

الشيخنال فضعيف، الهلواف((، الجد ارتحيق حدث؛ وأما 

أشرفإلى الماكن الزم ومثير )ص0ا؛(، الماجد ,)علام (، ٤٧٧)آ/القاع كثاف )١( 
)صا<آ(.والأحد الراكع وتحفة )؛/هه*ا(، الجوزي لأبن الألأكن، 

الادى)آ/أاأ(.فتح )٢( 
اض(.•ا،ط.الوراباّ؛ة)ص؛ القواعد )٣( 
التركي(.ط. )؛</Y؛Y، ندامة لأبن اسي، )٤( 



والمدينةلحرام ا ثمسجد ا واحتكام تاريخ من ا1منيس لنيذة وا ا يتحفة ا "٠٠ 
عراشنهر ؤإن أصلا، له أعلم لا السة«لا،; ااالمالسالة ي فه 

فليحيهالبت أتى رامن بالقفل؛ الحنفية من ®الهداية® صاحب وأورده الألسنة، 
بقوله!له أصل لا أنه إر ٠رتخريجه* فى الزيلعى الحافغل أشار وفد بالطواف*، 

لمارالدراوة*ت في فقال حجر ابن الحافغل ذلان، عن وأفصح ،. حدار غربب 
يشهدما العملية أو المولية الئنة في أعلم ولا ؛ قة/قأ؛ الألبار قال ،. أجالْر 

تشملالمجد في الجلوس قل الصلاة في الواردة الأدلة عموم إن ز لمعناه؛ 
إليه،المشار للعموم مخالم، الطواف تحيته بأن والقول أيصا، الحرام المجد 

يمكنلا أنه بالتجربة ثبن، وقد ميما لا إ ومهات ثبوته؛ بعد إلا يقبل فلا 
المواسم،أيام في المجد لحل كلما الطواف الحرام المجد إر للداخل 
•ثذ آليلن فا عور جعثر ^^١ سعة، الأمر في جعل الذي ف فالحمل 

ؤإلأالمحرم؛ لغير ية بالنهو إنما المحكم هذا أن له؛ التنبيه ينبغي مما ؤإل 
اه.؛عده.بالركعتين ثم بالهلواف، يبدأ أن حقه في فالسنة 

الأسود:الحجر واستلأم ايملواف في ام؛بعة: لمسالة اء 
أطوفة،بعة سبه والطواف الطهارة الحرام المجد لحل لمن يشؤع 

كانمواء سهل، إن الأسود الحجر واستلأم فيه، والملأة والجلوس عي، وال
لأ.أو ننك، في 

فرؤع؛المسألة هذه وفي 
اليماني:والركن الأسود الحجر واستلأم الطواف فصل في الأول؛ الفرع 

.،البي لمان عر كثير فضل الحجر ولأستلأم بالمن للطواف ورد 
بالبيمتإطاف ارمن يقول؛ الله رسول سمّعّن، قال؛ عمر ابن حديث منها 
درحة،له ورفعت، سيثة، عنه ومحسن، حنة، حطوة بكل كنت يحصيه، سيئا 
يقعولم قدما، يرغ لم يالبثت، طاف *من رواية؛ وُي، ، رقبة® عدل له وكان 

(.٥١)Y/الراية نم، )٢( •١(.  ١٢)الضعيفان اليلة )١( 
 )T( الدراية.)صآا<ا(
حن.بمد ٢( ٠ ١ )٢ الطيالى داود أم دوام )٤( 



العرا،والمسجد ' iSjtدحوو في 
=——^=ءءوق[بم 

درحة،،بها له ورنم، حهليئة، عنه وحف، نة، حله كستر إلا أحرى، له 
عنلأحمد رواية وفي ، رنة، كعدل، لكن آصبوعا أحصى *من يقول،؛ وسمعنه 

أراكلا لي ما عمرت لابن يمول، أباه محمع أنه عمير، بن عبيد بن اض عبد 
إنعمد• ابن فق-ال، اليماني، والركن الأسود، الحجر الركنين هذين إلا تستلم 
نال،1الخطايا،، يحط استلامهما *إن I يقول، . اغ رسول، سمعن، ففد أفعل 

كعدلله كان ركعتين وصالي يحصيه، أسوعا طاقه *من ت يقول وسمعنه 
عشرله كمتؤ إلا وضعها ولا قدما، رجل رفع *ما ت يقول وسمعته ت مال دب*، 

درحات،عشر له ورغ سيئات، عشر عته وحط حنات، 

ولسانبهما، بمر عينان وله القيامة يوم الحجر افه *لسعئن ه• ومال 
الأسودالحجر *مسح ومال • بمحق* استلمه من على ويشهد به بئهلق 

الجنةمن الأسود *الحجر .ت ومال ،، حطا،أ الخطايا يحطان اليماني والركن 
الشرك،لأ،.أهل حهلايا سودته حى الئااج من بياصا اشد وكان 

حن.وسد، ( ١٢٦٦٣)شيبة أبي ابن رواه ( ١١
أطواف.بة أي: )٢( 
والسيغى(، ٥٦٨٩.  ٥٦٨٧)ملى وأبو (، ٩٥٩)والترمذي (، ٤٤٦٢)احمد ا-مجه )٣( 

وابن(، ٢٧٥٣)حزيمة ابن وصححه (، ١٩١٦)الثنة شرح في والبغوي (، ١١")ه/ 
حن.حديثه مذا والبغوي: الترمذي وقال )ا/هخ؛(، والحاكم (، ٣٦٩٧)حان 

وعوءطا»، عن يّح، المبن العلاء 'لريق من مختمرا ( ٢٩٥٦)ماجه ابن وأحرحه 
باليستإ،طافح *من يقول• افه. رمول سمعت، تال؛ عمر، ابن عن د.باح، أبي ابن 

هذا١(: • )٩٣الزجاجة مصباح في الوصيري نال رب•، كعتهم، نهو ركعتين، لصر 
الألباني.وصححه ثمايته؛ رجاله إستاد 

المملبقفي والأياني (، ٢٧٣٦و ٢٧٣٥)حزبمة ابن وصححه (، ٢٩٤٤)ماجه ابن رواء )٤( 
.علهما

(،١٣٤٣٨/ح)ج٢١والطبراني ( ٥٧•١،٥٦٢١)وأحمد (، ٨٨٧٧)الرزاق عبد أحرجه )٥( 
حبانابن وصححه عمر، ابن حدين، من ( ٩٠٤٢)والبيهقي (، ١٨٩٩)والملئالي 

(.٢١٩٤)الجامع صحح في والألاتي والدمى والحاكم 
الخرمذيوصححه (، ٢٧٣٣)خزيمة وابن (، ٨٧٧)والرمذي (، ٢٧٩٦)أحمد أخرجه )٦( 

•شاكر وأحمل- والألانى خريمة وابن 



والمدينةالحرام ذئامالمسجد تاريخوا ص والنبدةالمنيمة اللْليفة التضة 
^==ذ===س=========̂ -

ا/أسود:الحجر واستلأم الطواف إلى اسادرة في الثاني: الفرع 

ندمحين ;ه بدأ ء ني أول *أن ه• عائشة تني أحم ت نال عروة عن 
هوعمد بكر، أبو حج ثم عمرة• تكن لم ثم طاف*، ثم توصأ، أنه . الني 

رأيتثم الطواف، به بدأ شيء فأول )هي•، الزبير أبي ُع حججت ثم مثله، 
وأختها،هى، أهلتا أنها ت أمي أخبرتني وقد يفعلونه، والأنصار المهاجرين 

حلواالركن محوا فلما بعمرة، وفلان، وفلان والزير، 

.الله رسول دخل ءلما ت قال محناء عن *الأمءت في الشافعي الإمام روى 
مكةدخل حين أنه يلغنا لم ت ؛?^٥٠ الشافعي قال ،، يعرج*أ ولم يلو لم مكة 
ولاالمسجد، دخل حتى كلها، عمرته ولا هده حجته في عرج ولا لشيء لوي 

بالس!،بدأ حتى ذللث،، غير صنع ولا ركع لا المسجد، دخل حين شيئا صنع 
ابنعن سالم بن سعيد أخبرنا كلها، عمرته وفي حجه في أجمع هذا فهناف، 

فلابالمتح يهلوف لأن ت المسجد فقدم معتمرا فدم فيمن عمناء نال ت قال جريج 
المكتوبةفي الناس وجد ؤإن يطوف، حتى تطوعا يحلي ولا التلواف، يمج 

جاءؤإن ، ؛البسن، يتلوف حتى شيئا بعدها يملي أن أحِح ولا معهم فليصل 
بعد،فليتم طوافه الإمام قطع فإن ، وليطم، ينتظرها ولا يجلى فلا الصلاة قبل 

تللئحنبل أركع ألا لعطاء؛ قلت، قال؛ جريج ابن عن مالم بن معيل أخبرنا 
تكنلم إن الصبح ركعتي إلا لا، قال؛ ركعتين؟ ركعن؛، أكن لم إن المكتوبة 
بنسعيد أحبرنا . غيرهمامن شأئا أعتلم لأنهما طف؛ ثم فاركعهما ركعتهما، 

كان،إن أبالي U قال نه1نا؟ تقدم المرأة لعطاء؛ قال أنه حرج ابن عن مالم 
لموافقتهآخذ كله عطاء قال وبما الشافعي! قال . نهاراتقدم أن ورة ت م

الئئة.اهص.

(.١٦١٤)الخاري رواء )١( 
المدى(سرني،  ٨٧٢)الخد وفي الوئء(، ًل.  ٤٢٤)م الأم في الشافعي دوام )٢( 

عنطرق من ٢( ' ١ رأ/ مكة أحار هم، والفاكهمح، ١(، ١ ٤ )؟/ مكة أحاد همر والأزدهم، 
أنهيبلغنا ولم يمج، للم يلو لم مكة قق النم، دخل لما تال؛ عءلاء عن جربح ابن 

•جد مرل ومر اه • كلها ءمرْ وهم، عذْ حجته هم، لتي،ء لومحا ولا عرج ولا محتا لحل( 
المرة(.ط. ، ١٨٤)٢;الوفاء(،ًل. ، ٤٢٥.الأم)•٢( 



الحراموالمسجد  iSjiدخول مي 
١٧١

يعرجلا أن المجد يحل لمن المستحب ت  ٠١الغني  ٠٠في الموفق قال 
ذلك١يفعل كان فإنه ه اف برسول اقتداء بالبيت، الطواف نبل شيء على 

الطواف:في الثالث: الفرع 
فيوالثانية ود، الالحجر استلأم في الأولى نقعلتازت ^٢٠٤ ١١هذا وفي 

الطواف:صفة 

الإسود:الحجو باستلام البداءة في الأولى: النقطة 
ذلكأمكن إن وتقبيله الأسود الحجر باستلام يبدأ أن بالبيت للهتائف، الخشرؤع 

الأسودالحجر امتلم ماكة لحل حين و. الني أن عمر: ابن عن صح فقد وذم، 
حجةحدث في جابر وعن . الأركان من هما غم تلم بولم ١^^؛،، والركن 

الحديث،ر'اآا.الأسود، الحجر اض نبي فاستلم اوكعية، أتينا حتى قال؛ الخم،. 
فيالصحيح ذر أبي حديثا فى كما نك غير فى لكن ولو ذللثا ويفعل 

هوه الله رمول فجاء ت فته قال الهجرة، قبل مكة فى والنبي. إسلامه نمة 
فكت،فأتيته، نال: صلى، ثم بالمتؤ، فهتاف الحجر، استلم حتى وصاحبه 

أتت؟((ممن اف، ورحمة ارءال؛الث، فقال: الإسلام، أهل بتحية حياه من أول 
الممجددخلت كلما المخعي: إبراهيم وقال . الحديث . . غفار. من قلت،: 

منتخرج أن تريد حين الحجر استلم تعلفه، لم أو بالبيتا طفتا الحرام 
افوايع فكبر امتقبله أو المسجد، 

إن، بيل.ه حه يمُ أي ٠ تلمه فيالأسود الحجر يأتي أن فالمثرؤع 
معه،الثبت، أتينا حتى لم: معند جابر حدينا من تقدم ن ويقبله، استهتاع، 

رأيت،نال: أسلم وعن الحديث،، . أربعاومشى ئلأيا، فرمل الركن، استلم 

الزكي(.ط. )ه/*اامآ، نداُة لأبن المغني، )١( 
المسغي والوارنطني (، ٦٢٧٢، ٥٩٤٥، ٤٦٧٢)أحمد أحرجه صحيح، حدسثف )٢( 

(.١٢١٨)لم وم(، ١٤٤٤)•أحمد رواه )٣( 
(.٢٤٧٣)لم وم(، ٢١٥٢٥)أحمد روا، )٤( 
حس.ند بنكق« ٠اأحاد في والفاكهي (، ١٣٥٧٢شبة)أبي ابن رواْ )٥( 



والمدينةانحرام ١لمسجد تاريخوآذكام من المنيفة والنبذة اسليمة التحفة ك
^^========ت====

ولاتضر لا حجر، أنك لأعلم إني وقالت الحجر، نبل هه الخطاب بن عمر 
لعله متفق ، ؛بلتالث، ما هثلك هؤ اش رسول رأيت أني ولولا تضر، 

فكبر،يوحهه، واستقباله بحدائه، حياله قام وتقييله، استلامه يمكنه لم فإن 
طافت قال عباس، ابن عن البخاري، روى ففد راكتا، كان إن وهكذا وهلل، 

وكثررأ،•يدم، قي بشي؛ إله أشار الحجر أتى كلما بعتر، عر المكب. 
كالعمايده، في ء بني الحجر استلأم أمكنه فإن ت المغني في قال 
حجةفي طاف هؤ اض رسول أن عباس، ابن روى فقد فعل، ، ونحوها 

تحب،أمكله وهذا ___، الركن يستلم الودلع، 
الضعيف،،تزذ فلا نوي رجل إنلث، عمر ءربا ه• لقوله عليه يزاحم ولا 

وكثرلأ؛،.فاسشله يإلأ فاستلمه لك، خلا فإن الحجر اسلأم أردي، وإذا 
وعمراتله رسول فعله فقد أيصا عليه ويسجد بفمه يقبله أن ويستحب 

الحجريستلم عباد بن محمد رايت دالت الله عبد بن جعفر عن عباس، وابن 
بنالله عبد حالك رأيت هدا؟ ما ت له فقلت عليه، ويسجد يقيله ثم 

ولكنيحجر أنك لأعلم إني  ijiiنم فعله، عمر رأيت دالت نم يفعله، عباس 
افه.رسول ءرأيت قال; عمر ابن وعن هذار يفعل ه اممه رسول رأيت 

الأمويالحجر قتل عمر رأت قال؛ أسلم بن زيد وعن • ويقبله" يستلمه 
قبلأكألص.ما تللث، ه اف رسول رأت أني •لولا وقال: 

الاستلاميمكنه لم فإن يده، تبل يم بيده استلمه تقبيله يمكنه لم فإن 
•عوف بن الرحمن لعبد قال النبي أن مرملا عروة وعن بيده• إليه أثار 

(.١٢٧)•وملم ، ١٥٩٧)البخاري أحرجه )١( 
اوخي،لأيننمائ)ه/ْاآ(.)٣( (. ١٦١١)•ال؛خارى رواْ)٢( 
منماس ابن •مطي في جربر وابن •٨(، )>،/ (، ١٩)•أحمد أخرجه )٤( 

)صيرا٢(.•منسكه، في الألباني وصححه (، )ا/٥٨الأنار، تهذيب 
(،٢٢•.  ٢١٩)والموصلي (، ١٥١. ١٥٠)والناتمهي (، ١٨٦٥)الدارمي أخرجه )ه( 

(١١١المختارة)•في والضتاء (، ١٦٧١)والحاكم (، ٢٧١٤خزبمة)ابن وصححه 
(.١٦١٠)المخاري دوام )٧( (. ١٦١١)البخاري دواه )٦( 



الحرا،واث4سجاو ^٠< دخول في 

اسلتذلك كل فال: الحجر®؟ استلأم ئي محمد أبا يا فعلت ®كيف 
صحيح١مرسل وص *أصت* فال؛ وتركت، 

وتصديمابك، إيمائا أكتر، واض اش، بامم الحجرت استلأم عند ويقول 
بناغ عبد عن روى .، محمد سك لستة واتباهما بعهدك، ووفاء بكتابك، 

m^■ءناني اب،ال
طوفة،كل في ه الحم، عن، الأسود الركن استلأم عند الكير ب وند 

الركنأتى كلما بعيره على باليت ه المي طاف نال؛ هماس ابن حديث ني 
كانأنه عمر ابن عن فصحت التسمية وأما . وكبر عنده كان بشيء إليه أشار 

انباعهملى حريما وكان أكجرل؛،، اف اف، م بفال؛ الحجر استلم إذا 
طوفة.كل في ذللث، ويفعل ه. الثثة 

فأمنتنهارا، مكة قدمن، إذا أنها إلا كالرجل، والمرأة نمامة؛ ابن قال 
ولالها، أستر ليكون الليل، إلى الطواف نأحير لها استحث، والنفاس، الحيض 

(.٨٩٠١، ٨٩•عبدالرزاق)• أحرجه )١( 
بعدمرمءا حرجه س يحضرني لا غرب المنير)آ'/هها(ت الدر في الملقن ابن تال )٢( 

منهايمح لا ضعيفة بأّانياو الصحابة بعض عن ذللثج روكا ت تلت، عنه.اه. البحثا 
واكءاء( ٤٩٢الاوصل)في اليراني عند طال، أبي بن علي عن منها شيء، 

عشومدار، والكرى)ه/هي( ( ١٦١٣اكترى)المنن في والميهقي (، ٨٦)•
(،٨٨٩٩، ٨٨٩٨الرزاق)عبد عند عباس ابن وعن الضعف، شديد وص الحارث،، 
ضعفازا،مزاحم، بن الضحالث عن سعتي ين جويبر وفيه ( ٨٦١الدعا،)في والطبراني 

بنمحمي. إسناد، وفي ( ٥٨٤٣، ٥٤٨٦الأوسعل)في الطبراني عند عمر ابن وعن 
منالوعاء *يا العلماء بعض عن ولذلائ، حديثه. على يتابع لا الخارتم،• فال مهاجر، 

فيالماس فول قال؛ همناء عن مكة أحبار في الفاكهي روى كما المحدنات، 
الشحوذكر، العراق. أهل أحدثه شيء بكتابك، يما وتصدبك اللهم ت الطواف 
١(.الني.)ص٣١ حجة وفي منسكه)ءس٨٤( في كما الطواف بيع في الأياني 

(.١٦١٣الخارى)روا، )٣( 

ندبوغيرهما والبيهقي)ه/٩^١( والطبراني (، ٨٨٩٥_  ٨٨٩٤الرزاق)عبد أحرجه )٤( 
النبمح،.حجة قمح، والأي-اني، العسقلاني حجر وابن المووتما وصححه صحيح، 
حكا،من وهم على حجر وابن هو وله والعمرة)ص•٢(، الحج ومناسك، )صه؛\(، 

اضعن مغوءا 



^^Lر٠الخرامو١سJسة ٠٠^١٣ ٧٤٦ءه 
الكالذي إليه، بيدها تشتر لكن الحجر، لاصتلأم الرحال مزاحمة لها يسشصب 

منحجزة تطوف عائشة كانت 3الت عطاء، روى كما إليه، الوصول يمكنه 
تنالتا ٠ المومين أم يا ستلم انطالقي ت امرأة فقالتا تخالهلهم، لا الرحال، 
تعجيللها اسحنج ، نفانا أو حيقا حانتح ؤإن - وأبت، عنالثا، انطالقى 

.اهى.موثمالا كي الطواف، 
بالطواف:الشروع قي الثانية: ا1دةهلة 

وراءمن فيطوف ار0 وعن ؤيجعلها الكعبة حول بالطواف يبدأ ثم 
طواففي كلها فيها يقطع شوط الحجر إلى الحجر من أشواط سعة الحجر 
الأولالثلاثة في كذلك ويرمل إحرام، بلباس كان إن ففعل، والعمرة القدوم 

أنعمر ابن لحدبث ساترها؛ فى ؤيمثى الحجر إلى الحجر من منها 
ثلاثةسعى يقدم ما أول العمرة أو الحج في طاف إذا *كان اض رسول 

وصفةأربحةاا ويمشى أطواف ثلاثة اريخب، لمقل; وفى أرJحة٠ا ومنى أطواف 
يسارهعلى طرفه ويرد الأيمن أبطه تحن، من الرداء يدحل أن الاصهلباع; 

-ويعده الهلواف هدا قبل يدعة وهو الأيسر ويمهلي الأيمن منكبه ويبدي 
منتفذم كما طوفة، كل في بيده الماني الركن يستلم أن محين 

يحطاناليماني والركن الأسود الحجر *مح مرفوعات عمر، ابن حديت، 
إليهالإثارة تسرع لم استلامه من يتمكن لم فإن يقبله ولا حْلااا الخهلايا 

٠الصحح على بيده، 
أبيهعن اف عيد بن الم ٌوعن الساميين، الركنين استلأم يشؤع ولا 

والديالأسود الركن إلا البيت أركان من يستلم اممه. رسول يكن لم ث نال 

تنراتم يخرحن ءوكى وتتمته؛ (، ١٦١٨والبخاري)(، ٩٠ ١٨)الرزاق عبد أحرجه )١( 
نحوه.والبخاري الرزاق لعبد واللففل الخ .٠ . يخالطنهم.ولا الرحال سر يبهلفن بالاJل، 

التزكي(.ط. ، ٢١٦، ٢١٥ندامة)؛،/لأبن المغني، )٢( 
(.١٦١٧. ١٦١٦)البخاري رواء )"١( 
راسماني)جآل/(، ٥٧٠١، ٥٦٢١)وأحمد (، ٨٨٧٧)الرزاق مد أخرجه )٤( 

والألاز،•والذ-ءحم، والحاكم حان ابن وصححه حخمآأ"اا(، 



الخراهوالمسجد مكة دحوو في 

بنعمر مع طفت قال: أمية بن يعلى عن الجسمزراد دور نحو من يله 
يليالذي الركن عند كنت يلما نال: ، - ها عثمان مع رواية وفي - الخطاب 

اف؟رسول مع طفت أما فقال؛ لسستالمه بيده أحدت الحجر يلي مما الباب 
فىلك فإن عنك فانفذ ت فال لا ت قلى تلمه؟ يرأيته فهل فال■ بلى ت قلت 

ا.حسنةأ أسوه ه اض رسول 
محائروأما بالتي، مسحه هو والاستلام تيمية• ابن الإسلام سيخ نال 

وحيطانهاالمجد من الأرض في ما وسائر إبراهيم ومقام البيت حواتب 
سينا.،ومقام إبراهيم، ومغارة س، مينا كحجرة والصالحين، الأنبياء ومقابر 
بيتوصخرة والصالحين، الأنبياء مقابر من ذلك وغير فيه، يملي كان الذي 

منفهو بذللثح الطواف وأما الأئمة، باتفاق نقبل ولا تلم تفلا المقدس، 
قل.اهؤإلأ تاب فان يتتاب، دينا اتخذه ومن المحرمة البيع أعظم 

أرؤجآ_،وؤ ■تكث؛ ،وهك ق ^١ ١٠الركنينت بين ويقول 
خاص،ذكر للعلواف وليس ،• .ر المي عن صح كما .٤٠ الثار عداث، ؤئثا 

شاءU الذكر أو الدعاء أو القرآن من يقرأ أن فله الركين، بين ثبت ما إلا 
فلانتلق فمن النطق، فيه أحل اف ولكن صلاة، *الطواف؛اييته ه: لقوله 
ورويعانشه، عن وصح ،، الكلأماال فيه *فأقلوا رواية؛ وفي بخير®، إلا يتهلق 

لإقامةالجمار ورمى والمروة الصفا وبين ؛البيت، العلوافث، جعل *إنما ؛ مرفوعا
بأمرهلا ه البي عن محدود ذكر فيه وليس الإسلام؛ شيخ نال • اممه* ذكر 

ابنصحيح لي كما جمع، وصححه وغيرهما ( ٢٩٤٦ماجه)وابن داود أبو أحرجه )١، 
(،١٦٥٣، ١٦٣٧داود)أبي وصحح ماجه 

واليهقي.وأحمد (، ٨٩٤٥)الرزاق عبئ رواه )٢( 
المار(.ًل. الكرى، الرسائل مجموئ من  ٣٨٧)؟/تيب ابن منلاح )٣( 
للألباني.(، ١٦٥٣)داود أبي صحيح ؛ي كما جمع. وصححه وغيره داود أبو أحرجه )٤( 
الإرواءني كما صحيح حا.يث، وهو للطبراني الأحرى، والرواية وغيره الترمذي رواه )ء( 

للأgنىا(، ٢١)
والبيهقيفى(، ١٨٨٨داود)وأبو (، ١٨٥٣والدارس)(، ٢٤٣٥١أحمد)مرفوعا أحرجه )٦( 

(،٢٩٧٠، ٢٨٨٢، ٢٧٣٨وابنحزيمة)وصححهاكرض)آ«آ(، المنن)ه/ه؛ا(، 



^^داسرامواس٠سةط
^بم=======شمك=ح=========

منكير يذكره وما الشرعية، الأدعية ائر بفيه يدعو بل بتعليمه ولا بقوله ولا 
له.اه.أصل فلا ذلاائi ونحو الميزاب تحت معين دعاء من الناس 

وانطاإقمقطعا، كان إن الأيمن كتفه غطى السابع الشوؤل ص انتهى فإذا 
فعلكما ثته، إمحيثم ئثاأِ ين ؤوأ4ذوأ وبرأت إبرامم، منام إلى 

فتهمايقرأ ريمتن، وراءه وصلي الكمة، وبين بينه المقام ولتجعل الني.، 
دك.٤٠،آس هو آلخفيثول.٤٠ كأت؛اا ءؤءق الإحلأءست ووني ؛

جابر)جهى؛حدين، في كما الفاتحة، بعد ت أي 
يمرأحدا يلخ ولا محاك يملي أحد يدي بين يمر لا يحرص أن وينغي 

المسجدلخصوصية حرج، فلا للمرور الناس احتاج فإن يملي، وهو يديه بين 
؛^^٠١١ترفع والحاجة الزحام وفدة الحرام، 

رأسهعلى وصئؤ منها فشرب زمزم ماء إلى ذهب الصلاة من فؤخ إذا ثم 
ه:وقال ل4ااأ؛،، شرب لما زمزم >اماء أيما; ه وقال ،، الني.ر فعله ففد 

علىماء •احير وقال ، سقم[اا ]وشفاء طعم، طعام وهي هجاركة 'ونها 
المممال٦ا.وشفاء الهلعم طعام فيه زمزم، ماء الأرض وجه 

.فعستاممح سهل إن الأسود الحجر إر يرُجع أن الئنة من لم 

وتفه،العلماء بعض ورجح (. ١٦٨٥)والحاكم (، ٤٠٧)المنتقى في الجارود ابن و ~
للأو\ني.(، ١٧٠)T/ الكير( - داود أبي )ضيف في تما 

(.١٢١٨مسالم)رواه )٣( 
ماحهوابن (، ٩٥)a/شيبة أبي وابن (، ١٤٨٤٩)أحد رواه صحيح. ث، حدي)٤( 

"التربفي والخذري  iCVW/t)اك>اد« »زاد في المم ابن وحسنه *"ا(، )آا"
 /r(•٢١ ) ،بى.(، ٨٨١٠والصحيحة)(، ١١٢٣)الخاليل إرواء ني كما وغيرهمuلأ

ذر،أبي عن له المكوض بين والزيادة ( ٤٥٧)واتجالي (، ٢٤٧٣لم)مأخرجه >ْ( 
١(.•  ٥٦)للألباني الصحٍحة وانفلرت 

وصححه(، ٨١٢٠)والاوضد (، ١١١٦٧/ح٩٨/١١اصر)ض الطبراني أخرحه: )٦( 
١(. ٠٥٦)الصحيحة قي الألباني وحسنه المحتارة، في الضياء 



انمرا،والمسجد  iSjtدخوو فى 

الطواف:صحة شروط الرابع: الفرع 

للطوف:الهلهارة شرط في ا/أولى: اليقهلة 

منالجمهور نول في الطواف، لمحة ثرط الحدث، من الملهارة 
ولامحدث بالبيت بطوق أن يجوز فلا ، والحنابلة والشافعية المالكية 

كماافعلي ١٠الوداع؛ حجة في معتمرة يدمتح حين لعائشة . لقوله حائض 
متفقتطهري* حض تملي[ ]ولا يالست، تطوقي لا أن غير الحاج يفعل 

الست،حول الطواف ١٠قال: . النيئ أن ه: عباس ابن وعن 
^٣٢،إلا بمكالم فلا ف -كالم نمن ب، تكلمون أكم إلا الصلاة؛ مثل 

لثلمحنسى بؤفآ ه•' لب اض نال ت فال احرى طربق وفي 
•ه اض رسول نال وقد الصلاة، قبل فالهلواف .ه؛ أشمي واليقع 

نطقفن انملق، فيه أحل ئد اش أن إلا الصلاة؛ بمنرلة بالست، »االءلواف 
يخيرلأن.إلا بمطق فلا 

ألإلى - أحمد عن رواية وهو - عندهم المشهور في الحنفية وذهبؤ 
حرجفإن مكة، في كان ما فيعيد فه، شرطا وليت، العلواف في واجبة الملهارة 

عنرواية يهو الطواف، في نئة الطهارة إن وقيل: ،. ؛دز حبر0 بلده إلى 
قويوهو . القيم وابن تيمية وابن حزم ابن اختيار وهو للحفية، وقول أحمد 

ص/أا(،والمجموع (، لأدردير)آ/١٣الكير والشرح (، ٩٤)أ/الجليل مذاهب )١( 
(.ir/T)وامثاف (، ١٦٤)ا/والإنصاف (، YUA/rوالهاية)

منالبخاري ورواْ عائشة، حدث من ( ١٢١١لم)وم(، ٢٩٤)البخاري أحرحه )٢( 
له.والزيادة جابر حديث، 

وانظر:صحبحه(،  ٢٧٣٥)اني واJصحيحه(،  ٧٦٧)والترمذي الدارمي أحرجه )٣( 

١ْ(.٧/١)الإرواء في وصحغه الحاكم، أحرجه )٤( 
(.١٦٤/١والإنماف)(، ٤٦٩/٢والحاشية))م/ه(، القدير وفح اوبوط)؛/هم(، )٥( 
(،٢١٤/٢٦)تيمية ابن فتاوى ومجمؤع (، ١٦٤)ا/والانصاف  i.(To/i)وتل المب)٦( 

(.٩٧/١)١^ لابن المنن وتهديب، 
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را،.إحماعا وحكي المقدم للحديث ، محلوافها يصح »لأ الحائض ني إلا 
رؤرما،ء،تعالى؛ قوله لعموم النجاسة، من والشاب البدن حلهارة له ويشترمحل 

تنجيه'م بمد ثددأ ؛ادم قيخأ تعالى؛ موله مع ٤[ لالمدئر: .ه ظؤر 
^٥٧٠١ؤيكون ندامة؛ ابن فال للعورة. المماترة الثياب والزينة [ ٣١]١لأعراق! 

والنجاسةالحدث من الهلهارة لأ0 وذلك، الهلواف؛ في طامحرة، ثياب في 
مالكنول وهو أحمد، عن المشهور فى الطواف، لصحة شرانعل تارة وال

متطهرغير طاف، فإن للزيارة حوه ت، ليالطهارة أن أحمد وعن والشافعي. 
الطهارةني يخرج وكذللث، بدم• حبره بلده إلى حرج فإن بمكة، كان ما أعاد 

سيءلا الطهارة؛ نامي وهو للزيارة ، طاففيمن وعته والستارة. المجس مجن 
فقالأصحابه، واحتلم، . ثرئلا ذلك، من شيء ليس حنيفة؛ أبو ونال عليه. 

فلمالحج، ركن ، الطوافلأل محنة؛ هو بعضهم؛ وقال واحي،. هو بعضهم؛ 
نال؛النبي أف عباس ابن روى ما ولما . ، كالوقوفالعلهارة له يشترط 

وعن. لأترم^ وا الترمذي رواه ؛ فيهء تتكلمون أنكم إلا صلاة؛ بالست، *الطواف 
.اش رسول عليها أمنه التي الحجة في بعثه الصديق بكر أبا أن هريرة؛ أبي 
العامبعد تحج لا *ألا الماس؛ في بوئن رهْل في الحر يوم الوداع حجة مل 

فكانت،؛البيت،؛ متعلقة عبادة ولأنها . ءريانُ بالميت، يعلوف ولا مشرك، 
.٢٤١٥١الوقوف،.ذللثح وعكس كالصلاة. شرثنا فيها والمنارة الطهارة 

المسجد;ويخول للطواف، الستارة شرط في الئاتبة: اليقطة 

افه،حرمها فاحشة ذللث، لأن عريان بالبيتؤ يطوف، أو يصلي أن يجوز لا 
عريانءبالستر يطوف الا لقوله العورة، محتر الهلواف صحة شروط ومحن 

مجععوهغ.ا المحانص، من يصح لا الطواف، .(.' Mw/A)لم ممرح ني الروي تال )١( 

الألباني.وصححه (، ١٨٨٩)والدارمي (، ٩٦)■الترمن-تم، أ"مجه ( ٢١
لموم(، ٤٦٥٧، ٤٦٥٦، ٤٦٥٥، ٤٣٦٣، ٣١٧٧، ١٦٢٢، ٣٦٩)البخاري أنمحرجه )٣( 

(١٣٤٧.)

الفكر(.محل: ، ٣٩•)م المغي )؛(



الحرا،والمسجد مكة دخول في 
ءه[ه؛

كماالطواف في العورة متر لاشتراط حجة وفيه حجر؛ ابن قال عليه، متفق 
عيهالجاهلة كان لما إبطال هدا الزوى: وقال ، اه١٢الصلاة.في يشترط 

يشترطالطواف أن على وغيرهم ينا أصحا يه واستدل عراة، بالبيت الطواف من 
جنثا.وثاوأ نمنث ئماوأ ^^٥١ تعالى؛ ونال ٢. اه أءلم.وافه العورة تر مله 

الما أثي و أثوأوزث إلثنثي تأِ لا أس إرك ئز ها وآ رآثه »اثا»ئا ٤؛!؟ 
ولا\ y^jدْقوأ تسجد ۶، ؛بمت ئددأ ءادم ؤء • قوله إلى شامودنث.ه 

انكمجاهد؛ ال ق[. ٣١-  ٢٨تالأء_رافت ألتتمتيث محي، لا إثه ميبموأ 
فتضعأمهاتنا. ولدتنا كما نهلوف، يمولون؛ عراة، بالمن، يعلوفون المشركون 

وتقول؛الميء أو النعه، فرحها على المرأة 
هلأحفلا ه نمدا با ومه كلأو ه عفييحدو يوم ال

قاهؤآ، ثآس »ادآتثل ءث؛آ ومن.دا ثالوأ نينث م،وأ ^^؛١ تعالى؛ اس فأنزل 

كاملة:أشواط سبعة الطواف يكون بان الأسبوع نمام الئالئة؛ التكلة 

تركقاف كاملة؛ أشواط سبعة الطائف يطوف أن إلا الطواف يصح لا 
1.الني قدم قال؛ ها هماص ابن عن يجزئه، لم - قللا ولو - السبع من نيئا 

بها،طوافه بعد الكعبة يفرب ولم والمروة، الصفا بين ومعي فعناف مكة، 
ءوق'ص•من رجع حتى 

أوأشواط ستة طاف هل شك فمن الفنوجي؛ حان حن صديق قال 
لمؤإن عليه، عمل ذلك أمكنه فإن الصواب، ولمتحر الشك فليهلرح سبعة؛ 
كانإذا وذلك الصححلأ،.ام اكJل بدلك ورد كما الأقل، عر فلم بمكه 
الشكله عرض تم الكمال، عر طوافه تم لو أما الطواف، أناء في الشك 

له.يلتفت فلا ذلك، يعد 

ملم)^ا٦\^'>، الروي شرح )٢( (. ٤٨٣حجر)٢!لأبن الاري، نح )١( 
(.١٦٢٥)الخاوي أحرجه )٤( )\\اس{. الطري روا، )٣( 
الرصتة(.اسمان .ع . )٦١٨ الدة. الروضة )٥( 



والمدينةالحوام تاريخواحتتامالمسجد ض المنيفة والنبي٠ اللطيفه اصفة 

مملتترممناممJبة:الحاسمة: ثمسأمم اي 

فلهذلك أحب فمن والماب، الركن بين ما وهو الملتزم التزام الئئة ومن 
روىوقد عليه، وذراعيه ووجهه صدره فيضع والماب الركن بين ما بلتزم أن 

منهاالحسن، مرنة إلى بهما الحدبن، يرتقي من . النبي عن ذللث، 
فرغنافلما عمرو بن اض عبد مع ؤلفت قال؛ أبيه عن شعيب بن عمرو حديث 

باضأعوذ قال: المار من باض نعوذ ألا فقلت: الكعبة دبر في ركعنا المح من 
فالحقوالباب الحجر بين قام ثم الركن فاستلم مضى ثم فالت المار، من 

ويزدادا. يف-علأ اض رسول رأيت هكذا قال: نم إليه وحده ويديه صدره 
وقال:ه عباس ابن منهم ،، المحا^ من جمع عن به الممل ؛بون قوة
أيقارم.الزبير بن عروة فعل من وصح والماب، الركن بتن الملتزم هذا 

الملتزمبأني أن أحب، ؤإن : اامنسكهاافي تيمية ابن الإسلام شيخ وقال 
وكفيهوذراعيه ووجهه صدره عليه فيضع والباب الأسود الحجر بين ما هو و— 

محلوافقبل ذلك يفعل أن وله ذلك. فعل - حاجته تعالى اش ؤيال ويدعو 
والصحابةغيره، أو الوداع حال يكون أن بين فرق لا الألمزام هدا فإن الوداع 

منهناك ودعا الباب عند وقف ولو . . مكة. يدخلون حين ذلكا يفعلون كانوا 

.، القهقرى١ يمثي ولا يلتفت ولا يقف لا ولى فإذا حنا كان للمنت، التزام غير 

والمروة:اثصقا بين السعي في السادسة: لمسالة ا٠ 

وماعمرة، أو حج من نسك في إلا يثمع لا والمروة الصفا بين العي 
ُؤءنتعالى: قوله وأما نهلؤع، محلواف بعد ولا تعلوعا فعله يجوز لا ذللئ، ّوى 
بملؤثثآن عقه جثلخ ئلأ آعنس أو آكت، حج ص آم س*آر ثن دآل*رأأ الثما 
بتعلؤع؛الراد فإن [. ١٥٨]القرة; عيئّ سآؤ اثن حثرا دْلوغ ومن بهعأ 

(.٢١٣٨)الصمحة في الألماني وحنه (، ٢٩٦٢)ماجه ابن دوام )١( 
)صآأ(يمالألماني لئ، من)٢( 
(.٢١٣٨)الصحيحة الأحادث الة ّالانفلر: )٣( 
الكرى(.الرّاتل مجموعة ص  ٣٨٧)٢;تمية ابن سالخ، )٤( 



الءرا»والمسجد دخول في 
ءءوق[ه=

بالتعانروالمراد ،ت ر*ميرْ<اأ في البغوي نال عمرة، أو حج نك في ت أي 
حتىمنها والمروة فالصفا لهلاءته، أعلانا اض جعلها التي الناسك ت هاهنا 
صنمانوالمروة الصفا على كان أنه الأية هده نزول وسب حمينا، يهما يطاق 
الجاهيةأهل وكان المروة، على ونائلة الصفا على أساف وكان ونائلة، أمحاق 

جاءفلما ، بهما ويتمحون للمنسن تعقلتما والمروة الصفا بين يطوفون 
الصفابين المحي عن يتحرجون المملون كان الأصنام وكسرت الإسلام 
•الأو4,اه شعاتر من أنه وأحبر فيه اض فأذن الصنمين لأجل والمروة 

فراغهبعد والمروة الصفا بين المعي عليه يجب فإنه نسلتا في كان فان 
*اسعواالله رسول ونال والعمرة، الحج في ركن وهو وتوابعه، طوافه من 
العي*رى.عليكم كتب افه فإن 

لأنعرقا؛ طويلة بمدة والعي العلواف بين يفصل لا أن والأفضل 
^إنت تعالى نوله قراءة له اّتحئ، الصفا من دنا فإذا سنة، بينهما الموالاة 

يةلوك>آن عقه لجكغ ملأ اغتعز أو اليق حج آثه كظ ثن وال»رثأ الثما 
اان؛دأيقول؛ وأن [، ١٥٨■' لالمقرة ؤاه علير ثزؤ آممت حزا؛ن قلؤغ وش يبحا 
أنتحب ؤيوجوبا، بالصفا يبدأ ثم ، النبي. فعل كما بمُ افه بدأ بما 

ؤيكبرهاللص فيوحد الكعبة تقبل فيأمكنه، إن الكعبة يرى حتى عليه يرقى 
له،شريك لا وحده اممه إلا إله لا _، نلائا - أكبر األه أكبر اممه أكبر اممه فيقول: 

اممهإلا إله لا قدير، شيء كل على وهو ويمنت، يحيي الحمد، وله اللك، له 
يقولوحده، الأحزاب وهزم عبده، ونصر وعده، أنجز له، سريك، لا وحده 

بينأي: ، المبي.١٤٢عن صح كما نللث، بين ويدعو مرات، ئلايثج ذللئ، 

طيب(.ط: , ١٧٢\وسمي)\/تضر )١( 
الاحادفي عاصم أبي وابن (، ٢٧٤)٨• وأحمد  i(oi-\/r)الأم ني الشافعي أحرجه )٢( 

فيكما صحيح، حديث، وهو تجراة• أبي بت حبيبة حديث، من (، ٣٢٩٦)والمثاتي 
•اا امرواءاا»'الإرواء

(.١٢١٨)جابر حدين، من لم مرواه ١( 
(.١٢١٨)جابر حدينا من ملم رواه ل( 
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Jءراموال٠دينة

أنوالأفضل والأحرة، الدنيا حير فيه بما الدعاء من شاء بما الثلاث التهليلأت 
المالح.لف الأو ه الني عن ماثورا يكون 

الموضحالعلم إلى مشيا فيمشي والمروة، الصفا بين عي ليينزل ثم 
نمالأخضر، بالميل المعروف وهو ار، والياليمين عن الخضراء ؛الإضاءة 

وادياعهده في وكان بحده، ،^^، ١١الأحر الحالم إلى لأيدا معنا منه عي ي
حديث،وفي ، شدا،ا إلا الأبءلح يقي *لا وقال الحصا، دقاق فيه أبطح 

والمروةالصفا بين يهلوف الله رسول رأيت، فالت،؛ تجراة أبى بنت، حبيبة 
السعي،شدة من ركنيه أرى حتى عي يوهو وراءهم، وهو يديه بين والناس 

٠روايه وفي السعي® علتكم كتب هق الله فإن وامّعوا ت يقول وهو إرارْ به يدور 
يياخىرأيت حتى وفحديه، بطنه حول الإزار يدور السعى شدة من رأيته كد 

المنل.ر!ابن قال كله، مشى وسعيهن اء المومحلوافج I قيامة ابن قال 
الصفابين ولا البيت، حول اء المعلى رمل لا أنه على العلم أهل أجمع 

ولاالجلد إفلهار فيهما الأصل لأن وذللث، امحبطاع. عليهن ولمس والمروة 
والامحبطاعالرمل وفي المتر فيهن يقمد المساء لأن الماء حق في ذللث، يقصد 

وبهالصحيح وهو الأول وجهان- فيها النووي- وقال ، اه للكشف،.تعرض 
والوجه. ونهارالملأ المسافة جمح تمشي بل عى نلا أنها الجمهور؛ قعي 

فيعي اللها اسحي، المحي حلو حال الليل في سعن، إن أنها الماني! 
كالرجل.اطالمعي موضع 

علىصنع كما ويمنع عليها فيرتقى المروة ياتي حتى مشنا يمشى ثم 
شوط.وطا و١نمعاء والموحيد والتكبير القبلة استقبال س الصفا 

فىالألباني وصححه (، ٢٩٨٧)ماجة وابن (، ٢٧٢٨١، ٢٧٢٨)•أحمد أخرجه )١( 
(.٢٤٣٧)الصحيحة 

الفكر(.ط. ، ٣٩٤)٣;القدس قيامة آوغنى،الأين )٣( 
١( )خ/٥٧للنووي المجمؤع، )٤( 



كممقمحئق؛====ص^===ًء]جابمُ=
الطوافيعل ®إنما ت عائشة عن تميم كما الساري ني ؤيدعوه اض وليذكر 

.عرفوعاوروي اف*، ذكر لإقامة الجمار ورمن والمروة القنا وبين بالت 
الأكرم،الأعز أنت إنك وارحم اغمر رب ت بقوله عي الفي دعا ؤإن 

،•عمرل وابن مسعود ابن منهم اللف من جمع عن لثبوته فحن، 
موصعيمشي الصفا على يرقى حتى عي ويالصفا حهة إلى ينزل ئم 

حتىوهاكذا المروة إلى يعود ثم ثان، شوط وهذا سعيه موصع ويسعى منيه 
المروة.على آخرها نهاية ١شواهل سبعه له يتم 

.الني إلى أعجب والمشي راكا بينهما يطوف أن محيجوز 
حلمهأو رأسه شعر من قص المروة على المابع الشوط من انتهى فإذا 

يطولكافية مدة وحجه عمرته بين أو مقرئة عمرة في كان إذا أفضل وهذا كله 
بالإحرام.عليه حرم ما له وحل العمرة تنتهي وبذلك ' حلالها الشعر 

الإسلامشيخ قال للهلواف، كما تخصه، صلاة المعي بعد يثّرع ولا 
بينسعى لن الشافعي أصحاب يحض استحباب هذا من وأشغ تيمية! ابن 

يعدالصلاة على قيانا المروة على المعي بعد ركعتين بمالي أن والمروة الصفا 
الطوائفوسائر الشافعي أصحاب من الملهاء سائر ذلك أناكر وقد الطواف، 

طافواوحلفاؤه ه الك، بأن مضت الئثة فإن القبح ظاهرة بدعة هذه أن ورأوا 
انمي،عقب يملوا ولم سعوا ثم والصلاة اللواف اض ذكر كما وصلوا 
اه؛،بسة.الراتب الفعل أن كما سة الراب والرك 

ال^رامتوانمسحد مكة همخ ادص.لأة في اكايت؛ لمسالة ا0 

صلاةألف مائة تعدل الحرام المسجد في صلاة أن على الفقهاء اتفق 

بإسادينه عمر وابن عري مابن عن ( و٩٦)؛/a؛* الصف في شيبة أبي ابن رواْ )١( 
بسدمرفوعا العليراني ورواه الزبير، بن وعروة الكاهلي رافع بن الميب وعن صحيحين 

)»_UY(.نكه في الأuنى ناله ؛T(، A/ir)للهبمس المبمع، ني مما ضعيف 
مسلم.صحح على متخرحه في نعيم أبو رواه )٢( 
اسهتة)صا>ا(ّالوران؛تالقواعد )٤( فحابرى)'ا/؛أأ(. اظر:)٣( 



زؤايرا
لمدينةوا لحرام ا لمسحد ا واذكام تاريخ من لمنيفة ا لنيدة وا للمليفة ا تحفة لا 

ررصلأة٠ قوله منها أحاديث؛ من فيه ورد لما ، المساحي من سواه فيما 
،الحرام* المجد إلا سواه فيما صلاة ألفج من حير هذا جدي مفي 

الصلاةعليه وقوله .• الرسول مجد على تفضل فيه الصلاة أن والمعنى 
ألفلمائة اجد الممن سواه مما أفضل الحرام المجد في صلاه  ٠٠والسلام: 

فيوصلاة سواه، فيما صلاة ألف من أفضل المدينة مجد في وصلاة صلاة، 
أحرجه، صلاة* انة بخماحي الممن سواه مما أفضل المقدس بت مجد 

عنمنها شواهد: وله ، الدرداء أبي حديث من ررصحيحه* في حزيمة ابن 
صلاةأك من أفضل هدا جدى م في صلاة ٠٠بلففل: مرفوعا الزبير بن الله عبد 
أفضلالحرام المجد في وصلاة الحرام، المجد إلا احي الممن سواه فيما 
حزيمةابن صححه صحيح، ند بوغيره أحمد أحرجه هدا*، في صلاة ائة مس 

فيرروصلأة بلففل: مرفوعا اض عبد بن جابر عن آخر طريق وله ■ حبان وابن 
أحمدأحرجه • إلح سواه•■* فيما صلاة أك مائة من أفضل الحرام المجد 

صححند بجه ما وابن 

نجم)صا،ا-م.لأبن والأشباْ، (، ٨٢. الغرام)\إ٤٧وشفاء (، ١١٥)الماجد إعلام )١( 
هريرة.أبي حديث، من ( ١١٠٩٤لم)وم(، ١١٩)•البخاري أحرجه )٢( 
بعضهموفي ثمان ورجاله الهيثمي: فال، بمحوْ، الكب؛ر" في واللمراني البزار ورواْ )٠١( 

حن.إسائم وقال(؛ الزار ورواه المنادري: وقال، حن. حل.ين، وهو كلام 
صحيح،ند بوالمزار والطبراني والطحاوى ي والقال(، ١٦٢١٦)احمد رواه )٤( 

فيحزيمة وابن (، ١٦٢٠)حبان ابن وصححه (، ٢٤٦/٥)امرى المتن في واليهقي 
ونال،صحيح. ؤإصناده المزار ورواه ٠: الترغيب، في المدري ثال، ، صحيحيهما٠ 

البر*همد ابن ٠ال،  ٠٥١الصحيح.رجاله والزار أحمد ورجال، : المجمع٠٠في الهيثمي 
٠بالرأي يقال، لا ومثله وألمتن أحففل رفعه ومن ووقفه رفعه في الزبير ابن على احتلم، 
فيالزركثي قال المجمؤع. في الووى وحسنه الهدي، في القيم ابن إسناده وصحح 

أنجرم لا الصحيح، ثرط على نادْ وإر)ءسهاا(: المساجد ازجد؛أحكام إعلام 
وهووقال: التمهيدر في ذكره التنانع، عند الحجة إنه وقال: صححه، البر عبد ابن 

المعلم.حبيب، في قوله على يعرج لا فت، لمعإلا لأحد فيه مطعن لا نابتا حدينإ 
ولمصحيح إمناله البيهقي: سن مختمر في الذهربي اكين شص الحاففل وقال 

المتن.اه.أرباب، يخرجه 
:التمهيد في لبر ١ عبد ابن ق1ل (، ١٤٠٦)جه ما وابن (، ١٥٣٤٤)اليد في أحمد رواه )٥( 





لمدينةوا لحرام ا لهسحد ا حلكم وا تاريخ من تمنيفة ا لنيذة وا ث1طيفة ا لتحقه ا 1وو ٦——م ط

تفرؤع أريعة في وتفصيلها الصلاة في المضاعفة وهده 

فيأم والنافلة الفريضة في عام هو هل الصلاة فضل بيان في الأول؛ الفرع 
فقط;اافرض 

قوليزرا،:على ذلك في العالماء اخيف 
مذهبوهو والنقل، المريضة صلاة تعم المضاعفة أن ت الأول القول 

الجراعيبكر أبو قال ، البخاري واختيار والجمهور والحنابلة، الشافعية 
على— المسجدين ت يعتي فيهما. النقل فضيلة ؛ ارالمستوهمبجاافي قال ت الحنبلي 

ذكروكدا غيرهما٠ في الفرض على فيهما الفرض كفضيلة غيرهما، في النقل 
المضاعفةالثافعيةت عند وكدا للأمر، وراد• ^۶١^٠ ١٠وصاحب القوي عبد ابن 

يتناولالصلاة اسم ت الحنفي روحي الالقاصي وقال بالفرض، تختص لا 
هذاحمل حنيفة أبا أن المالكي؛ رثي ابن وحكى قال! ثم والنقل الفرض 

ه:قوله وبين بينه ليجمع الفرض على - مجدي« في ارصلأة يعني: - الخبر 
قالالمكتوية". إلا هذا مجدي في صلاته من أفضل بيته في أحدكم ررصلأة 

فتكونعمومه، على الحدين، إبقاء من مانع لا يقال؛ أن ويمكن حجر؛ ابن 
بغيرها،فى؛؟؛؛، صلاتها على نضاعمأ مكة أو بالمدينة بيت، فى النافلة صلاة 
الشيخوقال معللما. أفضل الجيويت، في كاث ؤإن جدين، المفي وكذا 
»أفضل.؛ قال أفضل، الست، فى الفل أن الأنصار؛ ظاهر الدين: مجد 

أنوينبغي قال؛ ، عليه متفق المكتوبة"، إلا بيته في المرء صلاة الصلاة 
مشهورةوالأحبار أفضل بيوتهن في محلاتهن لأن المساء؛ الأ مرادهم؛ يكون 

أمعن أحمد الإمام روى وقل وغيرهم، أصحابنا كلام ظاهر وهو ذلك، في 
الصلاةأحب، إني اض! رمحول يا فقالت،؛ المبي إلى حاءمت، أنها حميد، 
حيرحجرتلث، في وصلأJلثه مس، الصلاة تحبين أنلثج علمت؛، اقل قال؛ معك، 

)٢;الهى أولي وطال، (، nA)-؛/^ ٧١وفتح (، ٢٥١)؛/ الآ*اد ذتمل انفلر: )١( 
)ا/ا'ا،ه<.والفروع (، ٣٨٣

•)أ/الآآ( الخادتم،أخرجه )٣( ذحالارى،لأبنحجر)مما•(. )٢( 



انمرا،واثمسجد ' iSjtدخول في 

قوماك،مجد في صلاتاك من حير دارك في وصلأتلث، دارك، في صلأتلث، من 
فأمرتقال: هداء، مجدي في صلاتاك من حير قومالث، مجد في وصلاتاك 

حضفيه تصلي كانت راض بيتها، من ست أنمى في جد ملها نمي 
غلآؤأا،اهآ،.اض لهيت، 

فيالصلاة فضل باب ااصحيح4*: من التطؤع أبواب في البخاري قال 
إيرادالفتح: في حجر ابن نال الحديث، وأورد والمدينة، مكة جد م

الترجمةفي بالصلاة المراد بأن يشعر التطؤع أبواب في الترجمة لهده المصنف 
وهداالنافالة، فيدخل ذلك من أعم هو ما بها يراد أن ويحتمل النافلة، صلاة 
التفضيلأن إلى العلحاوي وذهب، الباب، حديث، في الجمهور قال وبه اوجه 

الفريضة.اهبصلاة مختمر 

الفضل،ذلك، في الواردة الموص بعموم القول هدا أصحاب واستدل 
ألفس حير هدا مسجدى في *صلاة المى عن هريرة أبى حديث منها 

قال:)جهثع الزبير بن افه عبد وعن ، الحرامء المجد إلا سوا، فيما صلاة 
سوا،فيما صلاة ألفج من أفضل هدا مجدي فى *صلاة ه: اش رسول قال 
مائةمن أفضل الحرام المجد في وصلاة الحرام، المجد إلا اجد الممن 

مجدي*أْ،.ر صلاة 
فيبالصلاة الممضيل هدا يختص لا أنه مذهبنا: أن واعلم المؤوي: قال 

منمعلرفج قال وبه جميعا، والفل الفرض يحم بل بالفريضة؛ المجدين هذين 
هدْإؤللاق مخالمؤ وهذا بالفرض يختص الهلحاوي: وقال مجاللثح، أصحاب 

،.٦١٥١أعالم.واض الصحيحة، الأحاديث 

(.٣٧١)ا■/المد في أحمد دوام )١( 
غراس.ءلّ (، ٧٨، )»_UUللجراعي والساحد، اراكع تحفة )٢( 
(.٦٣)م/حجر لأبن اuرىا فح )٣( 
مريرة.أبي حديثح من ( ١٣٩٤)لم وم(، ١١٩)•البخاري أحرجه )٤( 
المخين.شرط عالي بد ( ١٦١ ١٧)أحمد رواء )٥( 
.ّ ( ١ ٦ ٤ / )٩ لم معلى النوري شرح  ٢٦١



[١٨٨]
ينةوالمد الحرام المسجد وأذئام تاريخ من ا}منيمة والنيذة ارلْليفات التضة ه

أبىمذهب وهذا فقط، بالغريفة تختمن المضاعفة أن ت الثاني القول 
افرسول عن )جهم، ثابت، بن زبد بحديث، واستدلوا والمالكية حنيفة 
صلاةكانته فلو المكتوبة، الصلاة إلا بيته قي المرء صلاة حير أفإن قال؛ 

ومثالهبيوتهم، في الصلاة إلى ه أرثيهم لما . مجده فى ، ٠۶تفاالافلة 
الحرام.الجل. 

فتكونعمومه على الحل.يثج إبقاء من ماع لا بأنه القول هذا عن وأحيب 
بغيرهماالبينن، فى صلاتها على ه تضاعفمكة أو بالدينة ببت، في النافلة صلاة 
وجودلعدم تفاعقف ولا تعفلم البيولث، فى الصلاة أن أو ين، الجل. في وكذا 
والشوكاني.حجر ابن قاله ّ ذللئ، يفيد نص 

المسجل.في تضاعف والافالة الفريضة صلاة أن القولين من والراجح 
أعلم.والله الصحيحة، الأحاديث، إطلاق، وعليه الحرام، 

المكي:الحرم في بالمضاعقق المراد الموضع في الثاني؛ الفرع 
الصلاة،فيه تضاعف، التمح، الحرام بالجل• الراد في الملماء احتلف، 

أهمها:أنوال، على 
الكعبة:به يراد الحرام السجاو أن الأول: القول 

]البهرة؛ألماوه ألمسحد سثلز لجهلى -وتعالى: بقول لوا وامحتلّ 
المسجدلففل إطلاق، بأن وأجيب، شل، للكعبة يكون إنما والاستقبال [، ١٤٤

جدىم ش *صلاة الن؛مح، بقول واستدلوا التغلبجؤ، بابه من هنا المحرام 
واختارالكعمة،أ؛،، إلا المساجد من سواه فيما صلاة ألف، من أفضل مدا 
هناالفصول بأن ب، وأجي، الشافعية من التأحرين بحض القول هلءا 

وحامية(، ١٨٢)ّا/ير الفو وفتح المعرفة، ط. )آ/اآه(ا عابدين ابن حانية )١( 
(.٣٦٥)آ/الدوائي والفواكه (، ٣٧٨)T/العدوى 

الخارتم،)'ا/؛اأآ(.أحرجه )٢( 
)T/٣٧(.الأوطار وتل (، ٦٨)؟/الارى نح انفلر: )٣( 
(.٣٧١)آ/ شبة أيي وابن (، ٣٨٦/٢)أحمد أخرجه )٤( 
(٠)ص١٢١الماجد إعلام )٥( 



الحرا،واسجد *ث، لحول فى 

ثءا]ق[ا|ً=
.7اف رمحول سمعت ت قالت هنأ ممونة حدث بدلالة الكعبة مجد 
الكعستاا،مجد إلا سوا0 مما صلاة أف من أفضل فيه *الصلاة يمول; 
مسالمأحرجه 

قولوهو الكعبة حول المجد به يراد الحرام المجد أن الثاني■ القول 
منواختاره ، الشافعية بعض ورجحه والشافعية للحنفية شهير ونول الحنابلة 

الجراعيبكر أبو وصه »المروع« في ونال . ه عثيمين ابن الماخرين 
فالحرمهذا ومع المجد، نفس أنه الحرام المجد كلامهم! وظاهر I الخيالي 

أففل.اهفيه فالصلاة الحل، من أفضل 
هالنه رسول سممن، نالتج! ها ميمونة عن لم مرواه بما وامحتدلو 

رواهالكمة* مجد إلا سواه فيما صلاة أف من أفضل فيه *الصلاة يقول: 
الكعبة.بمسجل. تختص المضاعفة أن الخويث ومفهوم ، ملم 

أبيحدبث، في جاء كما مساجد ثلاثة إلى إلا تشد لا النحال أن ومنها 
مجدياجد: مثلاثة إلى إلا الئحال تشد »لأ قال: المي. أن ه هريرة 

.، الأةصيىاار ومجد الحرام ومجا هذا 
المجدغير مكة اجد ممن مسجد إلى الرحال محددنا لو أننا ومعلوم 

الذيهو إليه الرحل يشد فما عنه، منهيا كان بل مشروعا هان.ا يكن لم الحرام 
.^١^٧، ٠١١فيه 

كبقيةالحرام المجد في اللبن، له يجوز لا الجنب، أن من نقرر وما 

(.١٣٩٦مسلم)أخرجه )١( 
)آ/والمجمؤع المعرفة، دار ط. (، ٥٢١)آ/ ءادين ابن وحانية *٦(، ٠ )\إ الفرؤع )٢( 

أنوذكروا للرملي)م/داآ(، المحتاج، ونهاية (، ٤٥١)ا/المحتاج ومحغني (، ١٩•
المعتمد.وأنه القبلة الة حمفي المجمؤع في به حزم النووي 

اللمة)>_Ur(.الفتاوى )٣( 
غراس.ًل. (، ٧٩.>,_UU للجراعي وازحد، الراكع تحفة )٤( 
•تخريجه بق •)٥( 
(.١٣٩٧لم)وم١(،  ١٨٩)البخاري أخرجه )٦( 
(.)ص١٣عيمين لابن الماكية، الفتاوى انفلر: )٧( 



والمدينةالمسجدانمرام وأحكام تاريخ من المنيفة والنبدة اسليمة التحفة ه؛ م ٦ ظ
يدلمما الحرم بقية في الليث له يجوز ذلك ومع ، سيأتي كما الماحي، 

الحرم،كل لا الجماعة مسجد الحرام بالجد المقصود أن على 

فولوهو كله الحرم على يهللق الحرام المجد أن ت الثالث، القول 
القيم،وابن تنمية، ابن واختاره الشافعية، عند والمعتمد والمالكية، الحنفية، 

ازصوابن 
]المرة؛آلرإءّه لاكجي بمد يثيلؤخم ت تعالى قوله ت منها بأدلة واسندلوا 

عبهمبمد ألمرام أكجد بئ-رؤأ محس ألمئجبمث ءؤإثما تعارت وقوله [، ١٩١
للتايى'آئكا آكتإو ؤرآك،حد ت تعار بقوله ويتأيد [، ٢٨تالتوية؛ ،ثتدأه 

يمدهءآمئ ١^^؛ ءؤس1حثن ' هؤ؛ وفول [، ٢٥]الحج؛ ؤآتاده فيه آلعتكف، سؤإء 
بهأسرى والني. ١[، تالإّراء: ألأساه آمي إن آلكِاي أيد نث قلا 
منومسألة الجد، حارج وهو هار أم بيت من أو الجن عند الحجر من 
همالك بن أنس عن البخاري وفي خلافية، ألة م. بالرسول أسرى أين 
قال!وريما الحهليم في أنا اربينما ت قال به أسرى ليلة عن حدثهم . الّكأ، أن 
وربماالحهليم ءافي قوله؛ سرحه! في حجر ابن قال ،، الحدثل لحجر اش 

ولففله؛همام عن عفان عن أحمد بينه كما قتادة من سك هو ، الحجر١١في قال 
هنابالحهليم والمراد الحجرا١ ا)في قتادة؛ قال وربما الحهليم،ا ر نائم أنا رربينا 

لأنتتعدد لم أنها ومعلوم فيها ذلك وغ التي البقعة بيان هنا والمراد الحجر، 
عندأنا بينا  ١٠؛ Jلففل. الخلق١ا *بدء أول وفي مخرجها، لاتحاد متحدة، القمة 

سقم،*مج ذرت أبي عن أنس عن الزهري دواية ر ووقع أعم، وهو الست،* 
أبيثب من به أمرى أنه ؛أساذيادْ الواقدي رواية وفي بمكة" وأنا بيتي 

منالأول القمل من الأول البحث من الثاني الطلب، من العاشرة المسألة انفلر؛ )١( 

وروضة(، ١٢٧٥)y/للقرطى القرآن، لأحكام والجامع ••١(، ١ رآ/ المناتع بيانع )٢( 
وزاد(، Y-U/YY)الخاوي ومجموع )ا/\هأ(، المحاج ومغني الْلاون)ا/أا<ا(، 

)ماا/خها(.ومقالات،ناوي ومجموع  ur-r/rالمعاد)
ضح(.'آ_ )َا/االبخاري أخرجه )٣( 



=-ءق[|بم: الحراءوالمسجد ^54 دخول في 
سدتهقالت; بيتها في بات أنه الطبراني; عند هانئ أم حديث وفي طالب، 

بمنفي نام أنه الأقوال; هدْ بين والجمع أناني* "بمريل *إن فقال; الليل، من 
إليهالبيت وأصاف بيته، محففح ففرج با، طالأبئر ثع—، عند وبيتها هانئ، أم 

بهفكان المجد، إلى الين، من فاحرجه المللث، منه فنزل بسكنه، كان لكونه 
فأركبهالمجد، باب إلى الملك أحرجه ثم النعاس، أثر وبه مضطجعا 

فأخرجهأتام جبريل *أن إمحاق; ابن عند المحن مرسل في لغ وقد البراثا، 
الجمع.اههدا يؤيد وهو البراق*، فأركيه المجد إلى 

قبمد ألمثأم اكحد تنرزأ ثلأ عص ألائجزك ؤإئ٠ا تعالى; ونوله 
كلهالحرم هو الحرام بالمجد المقصود أن على يدل [، ٢٨التوبة؛ ت هثذاه 

.حلأفل٢، بلا حزم; ابن قال شل، المجد وليس 
^١^٥١إكجد أم ّّءيل ش وهثشأ كمريأ ال!أى ؤا0 تعالى؛ ونوله 

يىئذثع نلد يإلخثاد مه يمي وش إنآز فيه ألككئا مؤآة ,لبمتاين 'آئكا 
هناالحرام بالمجد المقصود أن على يدل [، ٢٥]انحج؛ الر عداص 

المجدهو الأية هده في الحرام بالمجد المراد بان ونوقش كله، الحرم 
ذلكمن فعلم الحرم' في بملي كان افه. رسول أن بتا ففد الكعبة، حول 

القيمأ'آ،،وابن النووي به وقال الحرم، عن صد يكن لم ه افه رسول أن 
فيشملوالمروة، الصفا من وتوابعها الكعبه بالعمرة المقصود بأن مردود وهدا 
والمروة.الصفا الحرام المسجد اسم 

فييملي كان الحديبية صالح في كان عندما ه النك، أن الأدلة دس 
بحفهاالحديبية أن الشافعي وذكر ، بالحل الحديبية في إقامته أن مع المحرم 

الحرملًزفي وبعضها الحل في 
الحرمبجمع نتعلق الصلاة مفاعله أن على الأدلة أصرح من وهذا 

)أ/*ا؛آ(.المحلى )٢( ذحالمري)م\/ا*\(. )١( 
الخ.ة)ا'/ا،خا(.أهل وأحكام (، ٢٥•)١; واللغات الأسماء تهذيب )٣( 
(.٣٤١الأم)آ/)٥( سلولأ)أ/مأم(ّ أحمد أحرجه )٤( 



والماوينةالحرام المسجد وأحكام تاريخ من ١لمنيفة واتنئية اللْليفة اتتحفة [١٩٢]-٣

أنعلى دلالة هذا *وفي ت ظه القيم ابن قال فمط، الجماءة جد موليس 
هوالذي المجد بها يخص لا الحرم بجمع تتعلق بمكة الصلاة مضاعفة 

،.الهلواف١١عان 
فيالصلاة فضيلة الحديث عليه يدل ما غاية بان الاستدلال هدا ونوقش 

خاصةفهي المضاعفة وأما فيه، شاك لا وهدا بالحل مقارنة الحرم 
ز؛المسجدل 

المتعلقةبالمضاعفة كانت إنما الحرم في الصلاة أفضلية بأن وأجيب 
الأماكن.باقي عن فيه الصلاة في مزية للحرم كان لما ؤإلأ الحرم بجمتع 

منكان الإسراء أن الجوزي: ابن وذكر الخلي: الجراعي بكر أبو uل 
الحرم،! بالمجل.المعني هن.ا فعلى قال: رين، المقأكثر عند هانئ أم بيتا 

التسميةفي ومرادهم قال: وغيره، يعلى أبو القاصي ذكره مجد، كله والحرم 
كنفسبالحرم المضاعفة حصول هذا من يتوجه وقد قال: الأحكام، في لا 

جعلهمن عند ميما لا أصحابنا، من ارالهدي* صاحب به وجزم المجد، 
وغيره٠المصلي قدام المرور في كالمسجد 
إالإجراء إلى بتعدى ولا النوائب على يرمع المذكور التضعيف، إن نم 

فىفصلى صلأتان، عليه كان فلو وغيره، النووي نقله كما العلماء، باتفاق 
واحدة.١^٣،.عن إلا ئجر لم صلاة المجدين أحد 

والمرادظلإ، الجوزية قتم ابن العلامة هو ومجاحب، قلت،: 
فيالقيم ابن ذللئ، ذكر العباد*، حير هدي في المحاد *زاد كتابه *بالهدي*: 

إلىاليمين ذايث، عدد النبي أن : ومنهافقال: الحديبية، قمة فواص 
الإماموروى الحرم، من وبعئها الجل، من بعفها الشافعي: قال الحديبية، 

فيمضهلرب وهو الحرم، فى يصلي كان . النم، أن القصة هذْ في أحمد 
الالحرم بجميع تتعلق بمكة الصلاة مضاعفه أن على كالدلألة هذا وفي الحل، 

(.٣٨٤)T/ض أولي ض )٢( (. T-r/r)اسد زآد )١( 
غراس.ط. (، ٧٩- )_UU للجراعي والساحد، الراكع تحفة )٣( 



الحوا،والمسجد مكة دخول فى 
ً>ء.أ=

التحميفي صلاة ١١ت قوله وأن الطواف، مكان هو الذي المسجد بها يخمل 
أكجدتئزرا ؤئوُ تعالى؛ كقوله ننجدى®، قي صلاة مائة مى أئشل الحرام 

نمىثأذ ُنتدءء آنمئ ١^؛، ونيحس تعالى؛ وقوله [، ١٢٨]ال_وبة; ألمنام^ 
هانئ.اقرأام بيت من الإسراء وكان ١[، ]الإسراء: آلكثاوه آلسبجد 

نال،:و. الني عن نمه يريده؛ ما مرفوعا ها عاص ابن عن درئ وقد 
بمائةخطوة بكل له اف كتب مكة إلى يرمع حتى ماثنا مكة من حج رمن 

بكلقال: الحرم؟ محنات وما عاص؛ لابن فقيل الحرم®، -صنات من حنة 
الحرامبالمجد الراد أن على يدل الحديث وهدا ، حنة ألف، مائة حنة 

الطريالحب عن والقاسي الزركشي نقل جميعه، الحرم الصلاة تضعيف، في 
مجدفي الصلاة لكن أف بمائة مهللئا الحرم محنة إن بموجبه نقول قوله؛ 

يفلولم مجدي،( في صلاة بمائة  ١٠قال؛ ولهذا ذللئ،، على نزيد الجماعة 
فتكونحنامته، بحشر صلاة كل صلاة، بألف ه جده مفي وصلاة نة، ح

أك،بألف الحرام المسجد في وتكون حنة، آلافج بعئرة مجده في الملأة 
القواختلاف على الكعبة ؤإما الجماعة مجد إما حنة، 

هوكله الحرم قال؛ وأنه )جهبع اس عبابن عن المدهِح هذا وروي 
وءتادةأَا،.ومجاهدراّ،، ،، عتناءر وهومجذهبإ ،• الحرام؛ الجد 

والمرادالحرم، أي؛ الحرام*؛ رالمجد قوله؛ حجر؛ ابن الحاففل قال 
وغيرهاالبيوت، دون فيه يصلى الذي بالموصح يختص وقيل؛ الحرم، جمح به 

(.T'T)٣١ انماد حير هدي في الماد زاد )١( 
)ا/اا-أ(.الحاكم أحرجه )٢( 
(،٨٣.  ٨٢)ا/خا■، غرام الوشفاء (، ١٢٨، ١٢•)صا،اا، الساجد إملأم )٣( 

)ص-¥ا(.اجJ والالراكع وتحفة (، ٣٦٩، ١٢٨)نجم لأبن والأشاْ، 
فالوفيه الفاكهي)آ/أ'ا( أحرجه )٤( 
)ا/أ/آهم(.شبة أبي وابن )0إ\0\(.< الرزاق عد رواْ )٥( 
(.٣٩٢/٤/١>شيبة أبي وابن )1/هأم(، الرزاق عد دوام )٦( 
ضيرْ)مههم(.ر الطري رواء )٧( 



والمدينةالحرام المسجد ونحلكم تاريخ من المنيفة لنبدة و؛ اللطيفه التحمة ؛ لإٍ 
فيهالإثارة لأن هذا*؛ امجدي ت بقوله ووت1يد الطبري.' نال الحرم، أحزاء من 

بهالمراد ت وقيل أ كذلك تثني الميكون أن فينبغي الجماعة، جد مإلى 
ءإلأت بلفغل ائي النرواه بما يتأيد أنه وذكر الطبري، المحب حكاه الكعبةإ 

ولوحتى الكعبة* مجد *إلا ائي: المعند الذي لأن نظرا وفيه الكمية* 
طريقمن الطيالي رواه ما الأول ويؤيد مرادة، لكانت، ارمجدا لفظة سقطت، 
فيبل قال: الحرم؟ في أو وحده المجد في القفل هدا له: نيل أنه عطاء، 

.٢١١٠امجد.كله لأنه الحرم؛ 

الحوم:في وقت أي في النقل صلاة إباحة الثالث: الفرع 
فيهالماقلة الصلاة جواز الماحي ائر دون الفضل من به احتمى ومما 

بني*يا لام: والالصلاة عليه لقوله ال،كراهةأى، أوقات حتى ونت كل فير 
عندملي أحدا منمنم ما أعرفن فلا شيء، الأمر من إليكم كان إن مناف عبئ 
(٣)الحديت،نهار*، أو ليل من ثاء ساعة أي المثؤ مدا 

الحرم:في الأخرى البر أعمال ضاعفة الرابع: الفرع 
الأعمالجمح يثمل أم بالصلاة حاصى المضعيفح هل العلمماء احتلم، 

فولين:على والتبح والصدقة كالصوم الصالحة 
كالصلاة،الحرم في تضاعف لا الصالحة الأعمال أن الأول: القول 

والقولفمهل، بالصلاة مختصة المضعيف، فى الثابتة الأدلة بأن واستدلوا 
الأكثر.فول هو وهذا ثابت، دليل إلى يحتاج الأحرى الaلاءات ؛مضاعفة 

الحسنبه وقال كالصلاة، تضاعف الصالحة الأعمال أن الثاني: القول 
تصادقومن بوم، ألف مئة صوم له كتب الحرم في صام من أن فذكر المري 

)ءسه•؛(.الماحي إعلام )٢( ذحابري)'آ/أا•(. )١( 
داودو وأب(، ١٦٧٧٤، ١٦٧٦٩، ١٦٧٥٣، ١٦٧٤٣، ١٦٧٣٦)د أحماخرحه )٣( 

من( ٨٦٨)والترمزى (، ١٢٠٤)ماجة وابن (، ٢٩٢، ٥٨٠)اني والم(، ١٨٩٤)
حبانابن وصححه لم. مشرط على صحثح بسني مرفوعا، مطعم بن جبير حديث 

(.٦٠٦، ٦٠٥/٣)الأحوذى تحفة اظر: و١لألانى، والمذري، والحاكم والترذي 



نحثممثصس===^==ً.بم=
عند،وقول الحنابلة مذهب، وهو • صدقة درهم ألف مئة له كتب بدرهم فيها 

المضاعفةفي الحرم نات وحت وسرحه لإقناع ا في نال الشافعية، 
فيهكملاة الحرم نات ح وبقية مرعي• للشيخ الغابة في ونال .اه• كملاته 

تللنووى المنهاج ثرح في الدميري ونال ام. ألف.بمئة فيه يجز عمل فكل 
حنةنذر فإذا كذلك،، القرب جميع إن ت الكتناني بن الدين زين الشيخ نال 

حوالتفعيفنة، حألف، لمثة فيه الحسنة لأن فيه، فعلها وجبح بالحرم، 
فتاو؛هلآ،•قمح، الهثمي جمم ابن واخارْ قر؛ة.اه. 
نالال؛ فاس عبابن ث، بحديالقول هذا أصحاب تدل وام

لهاف كتب، له نير ما ْنه وئام ضام بمكة رمضان ادرك *من ه: اف رّول 
مواه...'فيما رضان شهر الم، منة 

بغيررمضان ألم، من أفضل بمكة رمقان  ١١ت مرفوعا عمر ابن وعن 
مكة«ل؛،.

شتان.لا الحديثين بأن الاستدلال ونونش 
لدرجةنرقى لا كلها ولكن والأنار الأحادبث ببعض واستدلوا 

الاحتجاج.
فيالعناعات مضاعفة على ينمى دليل يبح لم أنه الكلام وحلاصة 

ألف،.بمثة أي' الصّلاة؛ كمفاعفة الحرام الجد 

(٢٩٢/٢٠)م أحار ني الفاكهي روا، )١( 
ثرحني الوهاج والمجم )ا/"؛اأ( المنتهى وغاية (، ٩٧)أ/القاع كشاف انظر: )٢( 

الحفةعل الشرواني وحواشي ا/آآ(، )• للديرى المنهاج 
فقائلفي ثامن وابن ( ٣٧٢٩فيااالشعِح«)واليهقي ( ٣١ ١٧ماجه)ابن أحرجه )٣( 

اييهقي•ومال الحديث، متروك انمي، زيد بن الرحيم عبد إستاده وفي ( )٦٣رمضان 
٠مرصؤع (! yity/y)الصعقة في الألباني وقال اه. عاإيه.الثقات يتابعه لا بما يأتي 

صعقهعمر بن عاصم فيه (؛ ١٤٥)م/ المجمع في الهيثمي قال (. ٦١٤٤)الجزار رواه )٤( 
فيالمناوئ ذلك ذكر ويخالف. يخعلئ وقال! حبان ابن ووثقه وغيره، أحمد 

فيالحريري وتابعه (، رآ/٦٣ااالتيسرأا في إصناده حسن ذلك ومع ( )؛/٩٣ ٠٠الميص ا؛ 
والصحيفة( ٣١٣٩)الجاْعاا لاصعيف في الألباني وصعقه (، ١٩٠)"Y/ المنيرا؛ ارالمراج 

 /Y(٢٣٠.)



واثمديتةانمرام المسجد ذئام و1 تاريخ من المنيفة وا}نبذة ا اثتسة 
سئابم==ذكسضضسضضذسضء= 

غيرهاعن ومزية تعظيم لها الحرم في المالحة الأعمال تبقى ولكن 
،.الحرأ على الحرم لفضيلة وذلك 

—الحرم في أي• — تضاعف المالحة الأعمال وبقية ؛ ظه باز ابن ونال 
بقيةأما الملام، في والسان الحد جاء إنما محدود، حد فيها يرد لم ولكن 

فيهاأطم فلا والميقات ام1ن وقراءة والأذكار كالصوم المالحة الأعمال 
اه.محدد ، تفعيفعلى يدل ثابثا نصا 

دحولاممبتوانم،لأةضها:ض ٠

الصلاة:في والثاني الدخول في الأول فرعان، وفيها 

اصبة:لخول في لإول: اص 
>ه'عباس ابن عن همح كما ذللن،، له ر نيلمن الكعبة لحول يستحب 

بهاقامر الألهة، وفيه البيت، يدخل أن أبى قدم لما . اض رسول إن نال؛ 
فقالالأزلام، أيديهما في ؤإسماعيل إبراهيم، صورة خرجوا فا فأخرجت،، 

ثهل*.بها ما ينقلم أنهما عالموا لقد واف أما اف، ارقاتلهم ه: اف رسول 
قال:زيد بن أسامة وعن . فيه* يهل ولم نواحيه، في فكبر البيت،، فدخل 
بهفأتيته ماء من بدلو فدعا صورا، فرأى الكعبة في اض.و رسول على دخلت 
ابنوعن • يخلقوزُ لا ما مررن قوما اف ارثاتل ؤيقول: يمحوها فجعل 

ؤيجعليدخل، حين الوجه قبل مشى اوكعبة، دخل إذا كان أنه ه: عمر 
ْنيريبا وجهه قل الذي الجدار ومحن ينه يكون ض يمشي، الظهر، تل ١^،':، 
هاف رسول *أن بلال: أخبره الذي المكان يتوخى فيصلي، أذؤع، نلامحث، 
وفي، شاء* البيت، نواحي أي في يملي أن بأس أحل على وليس فيه، صلى 

>ا■(.الفروع)ا/'انظر: )١( 
ومقالات.توصناوي مجمهمع )٢( 
لب(.الط. .الفتح،  n٣٨٧/، ٤٦٨)م/(، ١٦•)١ البخاري أحرجه )٣( 
(.٤٦٨)م/الفتح ني حجر ابن وصححه (، ٦٥٧)الطيالي رواء )٤( 
لب(.ال: ط.القح،  ٤٦٨/٣)(، ١٥٩٩)البخاري أحرجه )٥( 



اثحراءوالمسجد مكة دخول في 

هوالبت ه الله رسول لحل نال؛ أنه أبيه عن سالم، عن عن رواية 
كنتفتحوا فلما عليهم، فأغالقوا طلحة بن وعثمان وبلال، زبد، بن وأسامة 

تعم٠١قال! ه؟ الله رسول فيه صلى هل فسألته؛ بلالا فلقيت ولج من أول 
،•الماسزأر انمودين بض 

عامفي ذلك كان البيت الله. رسول لحل قوله شرحه؛ في حجر ابن قال 
ابنحديث من والتهمي حزبمة ابن روى وقد الكعة لحول اسشحاب وفته المح. 
البيهقي:فال ]*!ا، مغمورا وحرج حنة في لحل الجن، لحل *من ت مرفوعا هماص 
أحدابوذ لم ما استحبابه ومحل صعيفج، وهو المؤمل بن الله عبد به تمرد 

الحجمن لتس الين، لحول إن ت هماس ابن قول من شجة أبي، ابن وروى بدخوله، 
الحج،مناسك من البيت لحول أن العلماء بعض عن القرطي، وحكمح، • سي،ء فيأ 

أبورواه ما وأما محرما، حينئذ يكن ولم الفتح عام لحله إنما التكا. بأن يردم 
من■؛صج أنه. عائشة عن والحاكم حزيمة وابن هو وصححه والترمذي داود 

أكونأن فأخاف الكعبة ^؛؛، ٥١١فقال؛ كثيب، وهو ر-؛ع ثم المن، قرير وهو هميها 
لمعائشة لكون المحكي القول هذا لصاحب به يتمك فقد ، أمتي" علمح، ثققت، 

فياممُبة في يدخل لم أنه بابين بعد ماني، بل عمرته في ولا الغتح في، معه تكن 
ؤإنماالبيهقي، حرم وبدللثح المهللوب وهو حجته في، كانت، القصة أن فتعن عمرته 

إذوكان سيأتي كما والصور الأصنام من البيت، في كان لما عمرته في حل يد لم 
ذلكقال هؤ يكون أن ؤيحتمل الفتح، عام بخلاف إزالتها من يتمكن لا ذاك 

عنالنقل وسيأتي ذللئ،، يمنع ما ياي، الفي فليس رجوعه بعد بالمدينة لعانثة 
ا.حجته.اه؛ في الكعبة طوحل لم أنه العلم أهل من حماعة 
الكعبة:في الصلاة في الثاني: الفرع 

نافلة،ركعتن الكعبة في صلى الني. أن عمر ابن عن تقدم كما صح 
وحديث،علم، زبالة وفيه مشت، لأنه ؛القي،؛ هماس ابن حديث، على مقدم وهو 

القح(.)•ا/أا-أ_ ( ١٥٩٨)الخارتم، رواء )١( 
(.t-in/r)حجر لأبن اuري، نح )٢( 



والمدينةالحرام المسجد وأحكام تاريخ من المنيثة والنيدة اللْليفة التحفت ؛ م ؛

صلاةكل في سائغ ذلك وهل النافي. على مفذم والمشت نافى، عاص ابن 
فيالأولى نقاط، أربع في ذلك وبيان وتفصيل حلاف محل حال، كل وفي 

الصلاةفي والثالثة الكعبة، فوق الصلاة في والثانية الكعبة، جوف في الصلاة 
الكعبةتتحن، الصلاة فى والرابعة الكعبة، امتة ممن أمقل 

الكعبة:جوف في الصلاة حكم قي الأولى؛ اليقْلة 

أقوال!ثلاثة على الكعبة، جوف داخل الصلاة صحة في العلماء ، احتلن
جانزةالكعبة جوف في الملأة وأن والنقل الفرض صلاة صحة I الأول 

ابنوقول أحمل. عن ورواية والشافعية الحنفية قول وهو نفلا، أو كانت، فرصا 
.ؤاغ رسول ا هن. له؛ فقيل أتى أنه عمر! ابن بحيث واستدلوا ، حزم 
قائمابلالا وأحد حرج مد ه والثي، فأنيتج عمر! ابن فقال الكعبة، يحل 

نعم،قال! الكعبة؟ في هؤ المي أصالي فقلت،! بلالا الن، فالبابين بين 
وجهفي فصلى حرج ثم لحك، إذا ارْ على اللتض الماربتين بين ركعتين 
أنعلى الشافعية ونص تعالى، اض ثاء إن الراجح وهو ، ركعتين الكعبة 
مردودابابها أو جا-ارها المصلي استقبل إذا صحيحة الكعبة جوف في الصلاة 

جزءأو الكعبة إلى متوجها يكون لأنه ذراع، ثلثى عتبته ارتفاع مع مفتوحا أو 
.منهاكالجزء هو ما إلى أو منها 

قولوهو الفرض، لا الكعبة جوف في النقل صلاة جواز الثاني• والقول 
دخلفا ه البي أن عباس ابن بحديث، واستدلوا والحنابلةل٣،، المالكية 

ركعتينركع خرج فلما منه، خرج حتى يصل ولم كلها نواحيه في دعا الميت، 

والإنصاف،)ئ/آ-ص، والفروع )ا/أأا(، المحتاج ومني (, try)\إ الستار رد )١( 
)؛/•A(.والسر الفقي(، ًل. )ئ/آ-ا،أ، 

^(.٧١•يتح )ا/• البخاري أحرجم )٢( 
المالكوبلغة )\/0أ\ه العدوى وحاشية )ا/؛أا(، الجليل مح شرح )٣( 

)ا/ا'\'آ(،القناع وكنافح الفقي(، ط. )ئ/آ-ا'أ، والإنماف، )\/\-سط والخروع 
)ئ/ي؛(.المريع والروض 



نحقققمحنممث=======^ً.بمء=
علىهدا عباس ابن حديث فحملوا الشالةاار١،، ®هذه وقال؛ الكعبة مبل في 

الفلعلى المتقدم عمر ابن حديث وحملوا الفرض! في نبلتكم أي؛ الفرض؛ 
الأدلة.ين حمنا 

ولافرصا لا مطلئا الكعبة حوف في الصلاة جواز عدم الثالث؛ والقول 
بنوأصغ الظاهرية من وجماعة  y.yrابن ونول أحمد عن رواية وهو نفلا، 

عباسابن حديث ودليلهم ءباسرى، ابن عن وحكي المالكة، من الفرج 
علىمنيم والمثت مثبت عمر ابن وحدبن، ^١٠^؟، لأنه فته حجة ولا الممدم، 

علم.زيادة معه لأن النافي 
الكعبة:قلهر على الصلاة في ااد1ذية: اادةْلمح 

أنوال؛على ذللث، في العلماء اخلفح 
المالكيةمذميج وهو الكعبة، ظهر على الفريضة تصح لا الأول؛ 

الكعبةهو ليس والهواء الكعبة، س شيئا يتقبل لم بأنه واستدلوا ، والحنابلة 
٠استقبالها والمطالوب 

والشانمةالحنفية مذهب وهو الكعبة، ظهر على الفريضة تصح والثانيت 
أنالثانية؛ الرواية في والحنابلة الشافعية واشترط ، ل الحنابلة عن رواية وهو 
أمامهويكون ومهلهما يقف أو الباقي، تقبل ويالعرصة أو علح الآحر يقف، 

أوكله أمامه علح الكان إذا لأنه ذراع ثلثي، بقدر الكعبة أجزاء من ثاحص 
تقدمما بدون تصح لم ؤإلأ للقبلة، متقبل فهو ثاحص أمامه كان 

إلابناء، لا هواء عندهم والكعبة لهوانها تقبل مبانه الحنفية واستدل 

•الادى؛ فح ٥ ' ١ )؛/ الخاوي أحرجه ، ١١
للموويوالمجموع، الفني(، ْل. )ا/¥ا<؛، ،والإنماذ(، VUU)؛/الفروع )٢( 

الأوطار)آ/؛أا(.نيل (، ١٩٢>مآ/
)ا/¥أ(.الرع والروض )ا/هآآ(ا الدموثي حاشية )٣( 
١١)القدير فتح )٤(  والمجمؤعبولاق(، ط* ، ٢٩٠/ )ا عابدين ابن وحاشية (، ٠/٢

(.١٩٨)م المجموع )٥( 



والمديتةالحرام المسجد وامئام تاريخ من المنيفة والنبية اللمليفة الت|حفة ،ؤ 

وتركعليها بالاسعلأء الأدب إساءة من فه لما الصلاة كراهة على نصوا أنهم 
.تعظيمهال١، 

شاخص.، uuiكان إذا والثاقب الخابلة محي فوقها ضح الافالآ أما 
وكذاالوقؤع، بعد والجواز ابتداء المع المؤكدة النانلة في المالكية وعن 

عليهاالفرض يجيزون لأنهم أور؛ باب س عليها النافلة يجيزون الحنفية 
فييىأبي كجبل والمرتفعات لها المجاورة الأسطح في الصلاة أما 

الجمعمحل اتفاق موصع وهذا فتصح العالية المواضع من وعيره 

الكعبة:مسامتة من أسفل الصلاة في الئالدمح: التقْلة 

فصلاتهبها محيهل قبو في أو الكعبة ست من أسفل دار في صلى فلو 
تقالوا والحنابلة، الحنفية هب من. صرح وهو ت الفقهاء كلام فلماهر في صحيحة 

المرش؛؛،،إر المابعة الأرض من فهي البناء لا الخرصة القبلة في والمعتبر 
لوما بدليل تحتها أو فوقها من امنها يوما الكحبة استقبال الواجب ولأن 
حلافلا وفاق مرصع وهذا محلها تقبل يأنه - باينه والخياذ - الكعبة زالت 

>؛() .
ييه

الكعبة:تحت الصلاة في الرابعة: اليقطة 

صريحالألك، تطرق من أحد ولم الكعبة، تحن، حفرة في صلى لو كما 
فرصالا مطالقآ الكعبة تحت، الصلاة جواز عدم على نصوا حيث المالكية إلا 

ب،للجنيجوز لأنه يحال؛ حكمه يعطى لا الجد تحن، ما لأن نملا؛ ولا 

بولاق(.ط. )؛/؛دآ، ض ابن وحاثب المجار الدر )١( 
والروض(، ١٩٨)•Y/والجموع (، ٤١٢)ا/المغير والشرح (، ١١)آ/• القدير فح )٢( 

والروض(، ١٩٨والمجموع)*؟/)ا/آاأ(إ المغير والشرح (، ١١)آ/• القدير فتع )٣( 

والمخيبولاق،(، ًل. ، ٢٩•)ا/ عليه عابدين ابن وحاب المختار الاد )٤( 

(.٢٩ئ؛دين)ا/•وابن )ا/"اوأ(، الغنى )٥( 



ممممثق=ممث=^س===^==ءو[هً
فونهالطيران له يجوز ولا تحته الدخول 

اللازموهو وفوقها، فيها جاز كما تحتها ذللئا جواز أعلم واش والأظهر 
فيالحنابلة وكذا والحنفية، الشافعية به صرح كما الفقهاء من ذلك أجاز لمن 

التحفةفي به كالمصنح بل كلامهم. إطلاق ظاهر هو هذا ولعل النقل، 

^جراسمسججرإسساعيل:ادا،ث؛: لمسالة ا0 

فروع:ثلاثة وفيها 

الحجر؛تعريف في الأول؛ الفرع 
وهوالإنسان، حفن منها; معان: على اللغة في طالق بالكسر الحجر 

يديبين ما أو بينهما، وما والعضدان الصدر أو الكشح، إلى إبطه دون ما 
الحاءبكر حجره في إنه شخص حم-ايته في لمن ويقال ثوبه• من الإنسان 
المشركين:عن حاكاية تعالى فوله في كما الحرام ومنها؛ كتفه. أي: : وفتحها
ام؛زالأ'—مدثا» تن إلأ ينلعثهتآ لا يجث وحرث سيء ^^١^١ 

١٣٨.]

ما.ورمحوط وهو الكعبة، جدار عن الخارج القسم هو الاصعللاح: وش 
(٣) الحظتمويمي إمحماعيل، حجر ويسمى داترة نصفح صورة على 

حلوله:في الثاني: الفرع 
البيت،ْن الحجر من تعتبر نبوية أذيع ستة الفقهاء: جمهور عتل. حدوده 

نالنالت،: عائشة حديثا من وغيرهما المحبحين في ما لذللثح ويدل 
الكعبةلهدمت بسرك عهد حديئو توملثح أن لولا عائشة ،ايا •' اغ رسول 

حاشبة)ا/آآا"مآ(، خليل مختمر عر الخرني لشرح )ا/هأمآ(، اليوثي حانية )١( 
)\/a؟y(.الصغير الشرح عر الصاوي 

الضياء(.ط. )ا/م-ا' الممحاج تحئ )٢( 
(.٢٦٣)آ/الزرناني وشرح )حجر(، مائة: المنير، الممياح )٣( 



^^'ثاماكسجاوانمرامواسينةئلآتتت؛=مو 
^^بمء^=====مك==^=س===

أذيعستة غيها وزدت غرسا، وباتا شرنيا باتا بابين لها وجعك بالأرض فألرئتها 
بداافإن رواية: وفي ، ست،حين اقتصرنها نربئا فإن الحجر من 

سعةمن قريبا فأراها منه تركوا ما لأريك فهلمي يبنوء، أن بعدي من لقومك 
عائشةمحمعتح إني قال: الزبير ابن عن عطاء عن لم لمرواية وفي أذرعاا، 
وليسبكفر عهدهم حديث ئوءائ^ أن ®لولا نال: اف. رسول إن تقول: 
حمسةالحجر من فيه ألحك لكنت، سائه، على يقوى ما المفقة من عندي 
أمامهاأبدى حتى الحجر من أذيع ة حمفيه وزاد عْلاء: نال ، أذرعُ 
•الناءرأ؛ عليه فبتي الناس إليه ونظر 

قولوهو والحنابلة، الحنفية فقال البيت،، من جميعه كون فى واختلفوا 
ؤهبماعائشة بحديثح واستدلوا الييتح، من الحجر حميع إن الشافعية: عند 

،عليه متفق ا البيت، اهومن فقال: الحجر عن المثي ٌأك قاك: 
هافه رسول فاخذ فيه، فأصلي الست، أدخل أن أحب كنت، قالتح: ها وعنها 

البيت،لحول أردت إذا الحجر في ®صلي فقال: الحجر في فأدخلني بيدي، 
منفأخرجوه الكعبة سوا حين اقتصروا فوملقؤ فإن اايي،ت،، من نهلعة مو فإنما 

ادت،لأ؛؛

الصلاة:في الحجر استقبال في الثالث: الفرع 
أقوال:على الصلاة فى الحجر جوازُاستةبال فى المقهاء اختلف 
الحجرحارج المصلي كان إذا الملأة في الحجر استقبال جواز الأول• 

المالكيةعند وفول الحنابلة، مدهبؤ وهو نفلا، أم فرصا الصلاة أكانت، سواء 
كانإذا أما تقدم، كما البيمتج® من ®الحجر عليه: المتفق عانشة لحديثؤ 

(.١٣٣٣وسالم)اللب(. ط. النتح، .  ٤٣٩الخاري)٣;أخرجه )١( 
وبالالحانمانع)'آ/•٨(، وووضة\ذط\وين)م للفاسي):أ/ااأ(، الغرام، شفا، انفلر: )٢( 

وئرحالزرتانيرآ/مآ(اوطالبأولياضرا/ْمام(، (، ٣٨٢والمني)٣; (، ١٣١
تخريجه.تقدم )٣( 
صوقال: ( ٨٧٦)والترمذي (، ٢٩١٢)والنسائي (، ٢٠٢٨)داود أبو أخرجه )٤( 

الألباني.وصححه صحح، 



=ممثقفثصئس=^===^ًء:ء[ه:ً 
تميمكما البيت، داخل في كمائنه الفرض، يمح فلا داخله في المصلي 
صآرا،•

نفلا،أم كاك فرصا الحجر، يامتقبال الصلاة تصح لا ت الثاني والهول، 
بخبرلثبوته مثلنون البيت، من كونه لأن والشافعية؛ الحنفية، مذهت، وهو 

تتعالى فوله وهر الكتاب بنص ثن البيت، إلى التوجه ووجوب الأحاد، 
بنهرالعمل ترك يجوز ولا [، ١٤٤تالقرْث سْلرأ>يم و-جو،قةأ قوزأ 'ققِ ما جهنئ 

منجماعة وابن والقرافى عياضر ذهب، هذا ؤإلى ٠ الواحد بخبر الكتاب 
،.المالكة١٣مذهب إنه : وقالوااJالكية، 

:١٩١الزرقاني)ا/ وشرح الدسوقي)ا/\/مآآ(، وحاب (، ٣٧٥النهى)ا/ اولي طالب )١( 
:١٩٣)م/والمجموع (، ٢٩•)١; ؛_ jbUابن وحاشية (، ١٣١)آ/المانع بيانع )٢( 

١(.• ١ )ا/ شجاع أبي الفاظ لحل والإقناع 
(.١٩١)أ/الزرقاز رح )٣( 





اسذيممصل 

اتنبؤيوا1هاسحاو اثهدلي اثحوم مل، دض 

هذاوفى الشريف' ومسجدها وحرمها المدينة عن الكلام تقدم 
المواضعوبيان الفاصلة المواضع من المدينة في عما نتكلم المصل 

الفاضلة،للاماكن الزيارة وحكم المدينة، في زيارتها تشرع التي 
تساعبومواضع فضل، ذات، مواضع المدينة في فنقول: فيها والم،لاة 

الأول:الميحس، مباحث،، ئلائة في ذللث، وبيان فيها، المملأة أو زيارتها 
فيها،المعلاة وفمعل المدينة، في الفاضلة المساحي بيان في 

فيها،والصلاة الفاضلة، للاماكن الزيارة حكم في الثاني: والمبحح، 
المدينة.في زيارتها تشرع التي المواضع بيان في الثالث، والمبحث، 

تعص



واالحرام المسجد واحئام تاريخ من المنيفة والنبذة اللطيفه اليضة ؛ ؛

اصالمبحث 

المدينةق الفاضلة المساحي يان بق 

فيهاالصلاة وفضل 

مطالبان:وب 

ونضاله.وأحكامه الشوي المسجاو ش الأول؛ الطالب 
قباء.مجد ر الثاني؛ ؛ الطاو_، 

الأولالمحللب 

وفضلهوأحكامه التيوي المسجد في 
مساثورا،؛أرع ونبه 

وبنائه:اليبوي بالمسجد المراد في الأولى: المسالة 

بتامقباء، مجد بعد الإسلام في بتى مجد ثاني ْو ه الّكا جد ُّ
محكه،من إليها مهاجرا قدم حين بالمدينة المعروف مويعه في اض رسول 

منإلها مهاجرا المدينة ه البي مقدم وكان الشريفين• الحرمين ثاني وهو 
ربيعشهر من مفت ليلة عشرة لاثنتي الاثنين يوم من الضحى اشتد حض مكة 

فمكث- والووي المجار ابن به وجزم الجوزي ابن صححه ما على - الأول 
فيهملبنى والخميس، والأربعاء والثلاثاء الاثنين أيام عوقه بن عمرو بني في 

بتيعلى فمر الجمعة يوم ركب ثم المقدس، بيت إلى فيه وصلى نياء، مسجد 
جمعةأول فكانت مسجدهم، فى المسالمين من معه كان وبمن بهم فجنع سالم 

إلىالجمعة مسجد يسمى المسجد ذلك وأصبح لمدينة يا النبي صلاها 

)_Y|للجراعي اجد، وايالراكع وتحفة (، )^YYص إعلام اظر: 



رج-===مياسلأةضا وضل اس^ ض ضالة 
=ثماإئق1ابم؛ ض=^==^=ط==^===^^== 

إلىيدعونه الأنصار دور من دارا مر كلما فجعل سالم بمي من ركب ثم النوم، 
احلواه؛ نيفول والمنعة، القوة إلى هلم افه رسول يا يقولون• عتا-هم المقام 

ومازمامها أرخى وند ، مأمورة® فانها — القمواء ناقته ت يعنى - مسيلها 
وهو- بركت، المجد موضع أتت إذا حتى وشمالا يمينا تنغلر وهم، بمحركها 

بركت،حتى عليها . والّكا الناقة ثارت ثم - يتتمين لغلامين للتمر مربد يؤمني• 
بركهافي، وبركت منه ثارت نم فهبع، الأنصاري أيوب أبؤر دار باب على 

منصوتت، أي; وأرزمت؛ بالأرض - عنقها باطن ت أي - جرانها وألقت الأول 
افثاء إن المنزل اهدا ونال؛ اممه رسول عنها فنزل - فاها تفتح أن غير 

هأاض رسول فقال بيته، فى وأدخله ه رحله أيوب أبو واحتمل تعالى*، 
؛ركت،قال: الزهري عن ارالهلبقاُت،® فى سعد ابن وروى ،. رحاله*؛ ْع *المرء 

منرحال فيه يصلى يومئد وهو — المجد موضع عند الله رسول ناقة 
فىوكانا الأنصار من يتيمين غلامين - وسهيل لمهل وكان الملمين، 

اومهماقبالغلامين الله. رسول فدعا زرارة، بن أسعد أمامة أبى حجر 
حتىالنبي فأبى افه، رسول يا لك نهبه بل فقالا؛ مسجدا، ليتخدْ بالمربد 

هاممه رسول قامر ، ذللئ، يعهليهما أن بكر أبا وأمر بعثرة؛■نانير منهما ابتاعه 
يضرب،باللمن وأمر يقيi أن فيه الذي وبالغرقد الحديقة فى الذي بالنخل 

أنبالعظام وأمر فنبثنت،، الله رسول بها قامر جاهلية نبور المربد فى وكان 

(،٢٩٧٨منصور)بن وصعيد (. ١٦•)ا/\/ الطعان ني القمة سعد،ع ابن أحرجه )١( 
حديثحس رآ/آ-ْ(، المبوة• •دلائل في والمهقي ( ٣٠٤٤)•الأوسط• في والطراني 

شيوحهعن عقبة بن موصى مرسل من ثاهل وله صعيف، ومحتد٠ الزبير، بن اض عبد 
المهقيمحي مالك، بن أض حدث وُن •٠( ١ - )آ/آآ؛ الدلائل في المهقي أحرجه 

الأuنيونعشه ؛T( n/A)الفتح في حجر ابن الحافغا عنه وسكت، (، O'A/Y)أيضا 
(.lO'A)الضعيفة فى 

الريووفاء (، )ص١٣١والماجد الراكع وتحفة (، ٢٢٥. )ص٣٢٢ الماجد إنلأم )٢( 
 ،)r؟U_,( الثمية والدرةj،j،r_,(.)

صحيحانغلر؛ الصحيحين. في وأصاله ١( العلبقايتح)ا/أ/ في معد ابن أحرجه )٣( 
وذحايرى)ي/خاا(.(، ٥٢٤وسلم)(، ٣٩٣٢، ٣٩٠٦، ٤٢٨)الخاوي 



ج،==^^شسذذذسإ=سض==لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا وأذكام تاريخ من لمنيفة ا لنبدة وا لنطيفة ا لثحفة ا

ذراع،مائة موحرْ إلى القبلة يلي مما هلوله فجعلوا المجد را وأمتغيب، 
وجعلواالمائة من أقل كان ويقال: مرع، فهو ذللث، مثل الجانبين هذين وفي 

وبناهباللسن، بنوه ئم بالحجاره الأرض على أذيع ثلاثة من قريبا الأساس 
الاراللهم • ويقول ه ينفمعهم الحجارة ينقل وجعل وأصحابه اش. رسول 
باباأبواب، ثلاثة له وجعل والمهاجرةا٠، للأنصار فاغفر الأحرة عيس إلا عيس 

عاتكة،باب يدعى الذي الباب وهو الرحمة باب له: يقال وبابا موحره، فى 
عثمان،آل يلي الذي الباب وهو اغ. رسول منه يدخل الذي الثالث، والباب 
سقفه؟ألا له فقيل جريدا وسقفه الجذؤع، وعمده بسهلة، الجدار ؤلول وجعل 
وبني، ذللث،«أ من أعجل الشأن وتمام حشات، موسى كعريش عريس ٠١فقال: 

البيوتتلك وكانت والميد النخل بجذؤع وسقفها باللبن جنبه إلى بنويا 
فيبالمجد والحجر الموت، خلهلتح أزواجه آنوفسّننإ فلما اليوم، حجرته مكان 
مروانبن الملك عبد زمن 

تعالىاض رصي عمر ابن عن صحيحه في البخاري روى الزركثي: قال 
الجريدوسقفه باللبن مبنيا اض. رسول عهد على المسجد كان قال: عنهما 

خه4؛عمر فيه وزاد سيئا، لجهئع بكر أبو فيه يزد فلم ، النخل ب، حثوعمده 
لمخشبا، عمده وأعاد والجريد باللبن الله رسول عهد في بنائه على وبناه 
المنفوسةبالحجارة جداره وبني كبيرة زيادة فيه فزاد تجهبع عثمان غيره 

بنخارجة وقال بالماج، وسقفه منفوسة حجارة س عمده وجعل ، والقمة 
قاليزيد، أو ذراعا ستين فى ذراعا سبعين مجده الله رسول بني زيد: 
مائةوعرصه ذراعا وستين مائة المجد محلول عثمان جعل المير: أهل 

دفاعدالة في الأل-اني وقوام طرشن، من ( ٥٤٢)أ/الموة دلائل في المهقي أحرجه )١( 
رصرر؛'آآ'البوي الحديث عن 

يور)٦ا٦yدللفاوى، الحاوي، انظر: )٢( 
(.YY)_؛الساجد إعلام )٣( 
الباري(.فتح -  ٠٥٤ )ا/ البخاري أحرجه )٤( 
المعحيط.القاموس في كما والجمر، الجص القصة: )٥( 



فيهاالصلاة وفضل المدينة في الفاضلة المساجد بيان في 
؛"وق[هً

ينالوليد فيه زاد ثم عمر، زمن في لكنت كما ستة أبوابه وجعل ذراعا وحمض 
مائةموحره وفي مائتين مقدمه في وعرصه ذراع مائتي طوله فجعل الملك عبد 

الجهاتدون فمهل الشام جهة من ذراع مائة المهدي فيه زاد ثم ونمانين، 
الشريفينالحرمين على تتوالى والملوك الخلفاء أيدي تزل لم إنه ثم ، اكلاث 

الملكبها أمر التي التوسعة آخرها وكان العصور، مر على والبناء يالتوسعه 
حائمبها أمر التي الحالية التوسعة ثم -، ٠١٣٧٠عام سعود بن العزيز عبد 

ظه.فهد المللث، الشريفين الحرمين 

النبوي:المسجد فضل في ،: UjLjJIالمسألة 

ثبن،ففد ه^، مجده فضل على تدل كثيرة أحاديث، الحم، عن، صح 
نيراصلأة هل• الله رمول قال فال؛ )ههته هريرة أبي عن الصحيحين في 

ابنوعن الحرام**، المجد إلا سواه فيما صلاة ألف، من حير هذا دى جم 
صلاةألم، من أفضل هذا مجدي في صلاة  ١١ت قال الحم، أن ها عمر 
تجهتهالزبير بن الله عبد وعن لم، مرواه الحرام**، المجد إلا سواه فيما 
فيماصلاة ألف، من أفضل هذا مجدي في صلاة  ١١ئ..' اللص رسول قال قال؛ 
فيصلاة مائة من أفضل الحرام المجد في وصلاة الحرام، المجد إلا سواه 

ظلئعجابر وعن حبان، وابن حزيمة ابن وصححه أحمد أخرجه هدا**، مجدى 
فيماصلاة ألف، من أفضل هذا جدي مفي صلاة  ١١ت قال الل4 رسول أن 

ألف،مائة من أفضل الحرام المجد في وصلاة الحرام، المجد إلا سواه 
المعنىهذا فى والأحاديث، ماجه. وابن أحمد أخرجه سواه**، فيما صلاة 

الحرام.المجل قفل في مخرجة ذكرها تقدم كثيرة، 

أبىعن الشيخان روى لما الجنة؛ من روخة فيه أن فقائله ومن 
رياض(من روصة ومتجري بض بجن ررما قال؛ ه الله رسول أن ه هريرة 

قالقال؛ هأ الله عبد بن جابر وعن حوصي**أى، على ومتجري السة، 

(.٢٢٥، )ص٤٢٢للزركشي ازحد، إعلام انفلر: )١( 
:١٣٩١لم)وم(، ٧٣٣٥، ٩٥٨٨، ١٨٨٨، ١١٩٦، ١١٩٥)المخاري أخرجه )٢( 



واثمدينةالحرام المسجد واحكام تاديم من المنيفة والغبدة اللطيفه التحفة ,نلآ==مايِ 
^إامحأإ====ض====ثص==^=ص=

مشرييإن الجنة، راض من ردصة حجرتي إلى مشري بتن "ما اغ رسول 
علىمبري ررإن مرفوعات هريرة أبي عن ونحوه الجنةااأ١،. ترع من ترعة على 
الجنة«رآ،.رياض من روضة وحجرتي مبري بين وما الجنة، ترع من ترعة 

ذلكيختص ولا المنة، حمح في سنة وأنها زيارته تشرع أنه ففاناله ومن 
منذللئ، . البي لأستثناء لأحلها، والممر النحال شد ويجوز الحج بوقت، 
الحرامالمجد اجد: منلأنة إلى إلا الرحال تشد رلأ ه: قوله في المع 

الثلاثةاحي المهذه إلى والغر عليه، متفق الأةصىاا، والمجد هذا ومجالي 
منهو الذي والاعتاكاف القرآن، وقراءة والذكر وانمعاء فيها للصلاة هو إنما 

أهلباتفاق إليه فر اليشِرع لا الماحي هذه سوى وما المالحة، الأعمال 
يشرعولا كالمدينة، القريب، ال،كان من فمده تحب، يقباء مجد حتى العالم، 

وراكبا،ماشيا سبت كل إليه باتي النبي. كان ولذلك، بعيد، من إليه الرحل شد 
المقوى،على أس أنه وكما المحيح، في كما يفعله عمر ابن وكان 

أنهعنه، الصحح في ثبت، كما التقوى، على ه تاميفي أعفلم فمجده 
فكلاهذاه جدي ارمفقال: القوى على أنى الذي المجد عن سئل 

الوصفهدا في أكمل يانه مسجده احتمى ولكن التقوى، على اسس الجدين 
المتن،.يوم قياء لمسجد ويأتي الجمعة، يوم مسجده في يقوم فكان غيره، من 

ورحبته;المسجد توسعة أحكام في القالية: المسألة 

إلىبعدهم ومن الراسيين الخلفاء زمن في وسع النوى السجد أن تقدم 
منحكمه تاحذ فهل بأسوار، ومحويلة به محيْلة رحابإ له وجعلمتح هذا يومنا 
فرعان:ذلك وفى والفضيلة، الحرمة حبنا 

السوي.المجد بناء في التوسعة من زيد ما حكم في الأول: 

١١٩٦)والبزار (، ١٩٦٤، ١٧٨٤)بمالي وأبو (، ١٥١٨٧)الخد في أحمد أ-مجه )١( 
يعاوْ.هريرة أبي حديثخ منها بثواهدْ يمح لكنه معف، سنده وفي كثف،(، 

صحيحوسنده وااطرانىفىاسير0ااا(، خ-ه-ا(، ، ٩١٢٣٨)أحني أخرجه ):١( 
ملم.شرؤل على 



فيهاالصلاة وفضل المدينة في الفاضلة المساجد بيان في 

المجد.رحبة ش الثاني■ 

التبوي:اامسحد بتاء في التوسعة من زيد ما حكم في الأول؛ الفرع 

منالنبوي المسجد بناء عالي ْلرأت التي الزيادة في العلماء اختلف 
هذهوحكم ه، النبي عصر في عليه كان عما بنائه، في وزيايات نومعة 
تقولن على اكوابإ نل جهة من الزيادة 

لمسجلهالقات الفضل وأن المزيد حكم لها الزيادة أن ت الأول القول 
ثالوالحنابلت، والمالكية الحنفية ذهب هذا ؤإلى فيه• زيد لما ثابت 

منالمسجد فى الخطاب بن عمر زاد ةالت عمر ابن عن الطبري' الدين محب 
وعن، لله ا رسول مسجد كان الجبانة بلغ حتى فيه زدنا لو ت وقال شاميه 

صنعاءإلى المسجد هذا بني رالو .ت اطه رسول قال قال! )جهم هريرة ابيي 
ابنقال ٠ كقعره المسجد حلهر يقول! خهئه هريرة أبو وكان ، مسجدىأا كان 

ثمعثمان ثم عمر فيه زاد فمد البوي، المجد في زيد قد أنه ومعلوم عابدين؛ 
أنشك، ولا إليه المضاف المجد إلى بهذا والإشارة المهدي، ثم الوليد 
والتسميةالإشارة اتفقت، فقد ه^، مسجده يسمى الإن الموجود المسجد جمع 
الحديتج،في المذكورة المضاعفة فتحصل التسمية نح فلم واحد شيء على 
إنهقيل: قد وأنه ذللث،، مثل رجب ابن عن الجراعي ^ اهى. فيه.زيد فا 

زيلما أن اّلكي مهودي الورجح . حلاف ذلك، في اللم، عن يعلم لا 

الإحنائيعلى الرد كتاب في تيمية ابن قالآ كما المدينةار، ١لتارخ في شبة بن عمر رواء )١( 
وصعقصه'ا؛ نة الحالمقاصد في النخاوي وصعقه الخراز(. دار هل  ٣٣)ص• 
ولابل الحجة، به تقوم ما فيها فليس وبالجملة فمال؛ الزيادة في المرويالت، جمع 

اه.،. الشريفبمجل..ْ ا التفعيفاحمماصس النووي صحح ولدا بمجموعها، تقوم 
(٣٢٩)الإمحاثي على الرد في تيمة ابن ذكر كما الدينة«، »'L^ في شبة ابن رواه )٢( 

وصعيفه( ٢٣٦)؛/المغير الجامع في كما  ١١المدينة ءاحبار في بكار بن والزبير 
(.٩٧٣)الضيفة لة لوال( ٤٨١١)للألباني 

تيميةلابن والفتاوى، والإنناع (، ٦٥٩)ا/¥آ؛، ط؛دين ابن حاب )٣( 
)آآ/أأا(ا

(.١٣٩)صوالماحي الراكع تحفة )٤( 





ايأا^~7~ءزآاضفيها الصلاة وفضل ال«دينة فى الفاضلة المساجد بيان فى 
=مم1او؛؛ 

وهذاأفضل، الإمام خلف الفرضر صلاة إن I نالوا فإنهم وعملهم، المتقدمن 
عمر^LJ على الأمر كان وكذللث، الئثة، به جاءُتج الذي هو نالوه الذي 

الصلواتفي مقامه فتكان المجال، نبالي من زاد كلاهما فإن ه، وعثمان 
فيهيقام ما أفضل هو الذي الأول، الصم، مقام وكنلالث، الزيادة، في الخص 

مجدهغير في الصلاة تكون أن فيمتاغ كذللنؤ، كان ؤإذا والإجماع، بالشة 
فييملون كانوا الأول، والصفوف، الخلفاء يكون وأن مسجده، في منها أفضل 

بعضرأبتا ولكن هذا، خلاف لف، المن أحار عن بالغنى وما جده، م
ملفادللثؤ في له ءالمت< وما مجده، من ت، ليالزيادة أن ذكر قد المتأخرين 

.ام . العلماءر من 

المسجد:نخبة في الثاني؛ الفرع 
فيقاله . الحاء كى وتوالساحة، المتسع، المكان بفتحات الرحبة 

فيحجر ابن قال، ساحة، هي الفقهاء عرفط في المجد ورحبة . راالقاموساا
أماميكون بناء هي موحدة! بعاJه١ المهملة والحاء الراء بفتح الرحبة ! راالفتحاا

الجدرحبة هذه عنه، منفصل غير المسجد بايتج 
الصحيحعلى الجد، حكم في والمحوؤلة يه المتصالة المسجد ورحبة 

مسألةفي إلا الأحكام، حيمثا من الجمهور مذهم، وهو العلماء، أقوال( من 
أقريتا المتقدم الخلاف ففيها خاصه، النبوي المسجد في الفضيلة 

ألوالراجح الاختلاف، المسجد رحبة في وفر حجرت ابن الحافغل قال، 
فإنالجد له يئترحل ما وكل فيها، الاعتكاف فيصح الجد، حكم لها 

اه..المسجد حكم لها فليس متفصلة الرحبة كانت، 
الجدرحاب، ! الشافعية® أقوال، •رحكاية في الزركثي الدين بدر قال، 

*الشرحفي حننه وجه وفي الأكثرين، عن ارافعي حكاه المسجد، من 
فيخلانا الهذب،® ارثرح في وحكي كاحر، النفصالة الرحبة أن الصغير®؛ 

)أ\إه0\ا.اناري نح )٢( )ص-ص. الإخاي؛ن)١( 
ذحابري)'اا/ْها(.)٣( 



^^يا^=^=^=====طع=^======واالحرام المسجد وأحكام تاريخ ض المنيفة والنبذة اللطيفه التحفة :ظ 
محات الطيب أبو القاصي وثال حواره، له بني ما وهو البني_^،I فقال الرحبة، 

عليه.محجرا إليه أصيم، ما والعمراني! الصباغ ابن وقال حوله، 
الشيخفال دمشق، بجامع الإمام يملأة الساعات، تحنا صلى فلو 

بنعمرو أبو الشيخ وأفتى رحبته، لأنه تمح ت لام العجي بن الدين عز 
تالدين محيي الشخ قال الجامع، صحن والرحبة! قال! الصحة، بعدم الصلاح 

بابفي الرافعي ومحال الأول، للأصحاب الموافق والصحيح له، دليل ولا 
مقاعدمع المجل. رحات، وطائفة محمد أبو الشيخ عد المواته! إحياء 

كماوهذا قال! ، والشراء للبيع فيه يالجلوس للارتفاق يقهلع مما الأسواق 
فيالجلوس س المنع ص م، المل. في ، المعروفاخالفإ لإقهلاع ا نفي في يقلح 

حدعن الخارجة الأفنية، بالوحاب يراد أن إلا والشراء، للبيع جل. الم
حريمأن وردى! للما الساهلانيةاا لأحكام ارا عن ا)الروصةاا في ونقل المجد، 
ولممنه، مغ المجد بأهل مف.ا.ثا به الارتفاق كان إن احي، والمالجوامع 

وجهان.السلطان إذن فيه يشترط وهل جاز، ؤإلأ فيه، الإذن اكلان لل.ؤ>لأيجز 

الشريفة:الووصة في الرابعة: اامسا^ة 
بتك،بي>، ررما ت قال، . اممه رسول أن هريرة أبي عن الشيخان روى 

حوصي،"را،•دمشري الجنة، رياض، من، ردصة دْشرى 
روصةوضّى بيتي، ؛م، راما ه؛ قوله مض في ذكروا الووىأآ،ت قال، 

الجنة،إلى ينقل بعينه الموصع ذللث، أن أحدهمّا! قولين، الجتةاا من 
بعضقال • اتجرتم، الدين محب وقالء الجنة، إلى تودتم، فيه العبادة أن والثاني• 
والإيمانوالدين القرآن يتعلمون إليه الناس وجلوس جلوسه كان لما العلماء! 

لأنهاالجنة إلى وأخافه فيه، يجتنى ما لكرم بالروضة الموضح نلاثج ثبص هناك 
نحوهوذكر ،. ،اار يوذالظلال تحت، الجنة  ١١•' قال كما الجنة، إلى تؤول 

(.١٨٨٨)البخاري أحرجه )١( 
وتحفة(، ٢٥٢، )ص١٥٢الماجد اعلأم وانفلر: )ا'/"اا-ا(، لم معلى النووي شرح )٢( 

)ص"اأا(.والماحي الراكع 
(.١٣٦٣■.  ١٣٦٢)T/ لم مأ-محرحه )٣( 



=أ:ي [ ٢١٠]:٠ فيهاالصلاة وفضل فيال4دينات الفاضيم المساجد بيان في 
وغيرهم.البخاري نرح في بطال وابن والأستدكار التمهيد في البر عبد ابن 

بين»ما رواية: وفي سض،ا بين *ما الضعاني: الأمير محمد الشيخ وقال 
بيته؛في فبر لأنه فبره؛ ببيته أراد الجنة*، رياض من روضة *ومتبرى نري*، 

رياضمن وتكون البقعة تلك ننتقل أنها والغلاهر رياضها، من كروصة أى•' 
أنويحتمل ذراعا، وحمين ثلاثة نحو ومنبره فبرم بين ما وفدروا الجنة، 

الجنةفي روضة له نكون لها، فيها الواقف، أو الهلاعادت، فيها العامل 
فيهاالوافقح يدركه لما الجنة، رياض من كأنها الدنيا في أنها أو مخصوصة، 

أي؛؛ حوضي® مر ُدُ~أري لم؛ معند الحإيثح وتمام الطاعة لدة من للعبادة 
علىالحث، وفيه حوضه، على الأن أنه أو الحوض، على الأحرة في يكون 
فيهاالصلاة أن المراد إنما حرم ابن عن حجر ابن وذكر ٢. روصته؛ في القاء 
بست،وهو كلها لا بيوته أحد *بيتي* ه•' فوله أن وذكر • الجنة إلى تودي 

روضةعائشة ويستا المنبر بين *ما بلففل ورد ومد مره، فيه صار الدي عائشة 
من*روضة فوله؛ قال؛ الأو-هللم. في العلبراني أحرجه الجنة* رياض من 

وحصولالرحمة زول في الجنة رياض من كروصة أي؛ الجنة*؛ رياض 
فيكونعهده.، في ميما لا الذكر حلق ملازمة من يحمل بما عادة ال

مجازآ،فيكون الجنة، إلى تودي فيها العبادة أن المعنى؛ أو أداة، بعير تشبيها 
يعينهالمرصع ذلالث، ينتقل بأن حقيقة روضة أنه المراد وأن ءلاهرْ على هو أو 

وهيالحديث،، هذا في العلماء أوله ما محصل هذا الجنة، إلى الأحرة في 
يومينقل أي؛ حوضي*؛ على ررومئبري قوله؛ وأما - القوة في هذا ترتيبها على 

هذهقال الذي بعينه منبره المراد ت لأكثر ا وقال الحوصن، على فينصب القيامة 
والأولالقيامة، يوم له يوصع الذي المنبر المراد ت ونيل فوقه، وهو المقالة 
،.٤١٥١أظهر.

(.٣٧•)ه/ الصغر الجامع شرح التنوير )١( 
•؛(.)أ/•القح )٢( 
مرفوعا,الخيري سد أبي حديث، من ( ٣١٣٦)الأوسط ني اتجراني أخرجه )٣( 
•ا(.)؛/•القح )٤( 



والمدينةالحرام المسجد ^٣ ٥٠واتاريخ من المنيفة والنبيه اللحليفة السءمة هي؛ م  ٠٠

شاء:مسجد ي ف ٠

مدكرممدود أنه المحققون عاليه الدي ت النووي ثال القاف، بفم وقباء 
،الأرجح على الإسلام، في وصع جماعة مجد اول، وهو ٢• ممروفر 

عننبعد قرية قباء، باسم وسمي ق^، اض رسول ه اّأسوصع من وأول 
بنعمر وعن المدينة، أحياء من الأن وهى نقرسا، أميال نلاثة ندر المدينة 

والذيونال! الخميس، ؤيوم الاثنين بوم قباء بأني، كان أنه ظلتع الخطاب 
علىحجارته ينقالون أصحابه فى بكر وأبا افه رسول رأيت لني بيده نفى 

ألثنؤئءق أنى ؤثن،ءد ت تعالى اف وقال . . اض رسول ويومه بطونهم 
ألثْلإمبممحب وآٌّ ؛؛تلثرإ آن بجنحي بمات بيو فو ئثوم آن أص ء أدلؤ ثذ 

الذيناء مسجد في الصلاة على حثه ت كثير ابن نال [• ٠١٠٨ تالتوبت 
وحمعارسوله، ومحناعة اض، محناعق وهي التقوى، على بناته يوم أول من أمسى 

Iتعالى نال ولهدا وأهله؛ للإسلام وموئلأ ومعقلا المؤمنين لكلمة 
معرضني هو إنما والسياق ط طه نمم أن نس ن أولؤ يذ ألتموئ عد أسس 
راصلأةقال! .ؤ اض رسول أن الصحيح الحليثإ في جاء ولهدا قباء؛ مجد 

مجديزور كان . اش رسول أن الصحيح! وفي كعمرة®، قباء مجد قي 
أوله وأمبناه لما ه افه رسول أن الحديث،! وفى وماسا، راكنا ثباء 

جهةله عين الذي هو جبريل كان عوف، بن عمرو بني على ونزوله قدومه 
رواهاللفج، من جماعة قباء مجد بأنه صرح وقد . . أعلم. فاض ، القبلة 
عنمعمر، عن الرزاق، عبد ورواه ماس• ابن عن طلحة، أبي بن علي 

بنزيد بن الرحمن وهمد العوفكب، عطية وماله امح؛ثر• بن عروة عن الزهري، 
وقتادة*جبر، بن معيل• عن البغوى ونمله البصري، والحن والعبي، أسلم، 

جوفقى هو الاJي ه اف رسول مجل• رأن المحيح! الحا-يث< في ورد وقد 

(.٣٦٤)؛/ام الباض محي للشيخ الأحكام توضيح )١( 
غراس(.ٍل. ، ٣٥)ص• الراكع تحفة )٢( 
(.٣٨٠)y/المدية تارخ في الثمينة اللءرة )٣( 
(.٣٠٧)u-؟،، ابن وسن (، ٠٣١ )٠ الترمذي وسن (، ٤٤)داود أى سن اننلر: )٤( 



.>ء1ت؟تتتمأيفيها الصلاة وفضل المدينة فى الفاضلة المساجد بيان فى 

بينمنافاة ولا صحيح، وهذا ، التقوى،، على أسس الذي المسجد هو اكلد؛ة، 
يوم،أول( من التقوى على أسى قد ناء مجد كان إذا لأنه هذا؛ وبين الأية 

•١٥والأحرى الأولى بعرين( ه الله رمول، لمسجد 
أسبؤع،كل فيه والصلاة قباء مجل زيارة تستحب بأنه العلماء وصرح 

يأتي.ؤ الض *كان • ُال، ها عمر بن، افّ عبد لحديث ،، بت،أ اليوم وأقفاله 
فيهفيملى لم لمرواية وُي، عليه متقن، وماشيا،، راكبا مجت( كل ناء مجد 

ئباءجد مني *الصلاة المي عن ظهير بن أميي وعن ركعتين. 
حتىحرج *من اض رسول( قال( قال(؛ حنيف بن مهل وعن آ. ^^؛،،١ 

عدهولذللث، . عمرة،، عدل له كان فيه فصلى - ناء مجد المجد. هدا يأتي 
والمقدصوالنبوى الحرام المجد يحد المفضالة الماحد رابع الخنفية 

مدفيه يكن لم إذا فيه الصلاة واستحباب( الفقهاء ذكره الذي الفضل وهذا 
اجد،مثلانة إلى إلا الرحال تشد ررلأ المي.ت لفول لأجله؛ ومفر رحل 

ابنالإسلام شيخ قال . الأقصى،،والجد هذا ومجدي الحرام المسجد 
بقعةإلى فر الوأما به، والعمل صحته على الأئمة اتفق الحديث( وهذا ت تيمية 

نصحتى نذره إذا إليها المفر العلماء من أحد يوجب، فلم الثلاثة الماجد غير 
مجدأن مع الثلاثة، من ليس لأنه قباء مجد إلى يسافر لا أنه على انملماء 

••١٥ رحل بشد ليس ذللئ، لأن المدينة؛ فى كان لن نيارنه تستحب( قباء 

ب•؛(.الفلاح مراز 
(.١٣٩٩)لم وم(، ١١٩٣)المخاري أخرجم 
محدغث ت ونال الأنصاري، ظهير بن أسيد حديث، من الترمذي أحرج( 
(.٣٨١)٢^الجامع صحح في الألباني وءاحح،< غريب(. 
•والألباني الحاكم، وصححه (، ١٤١٢ماحي)وابن )آ/٧٣(، اش والناحمد \خوج* 

الأربعة)\الأي.عرالذاهب( الفقه 
الإخاتتة)ص٣٤



والمدينةالحرام المسجد وا'ذلام تاريم من المنيفة والنبذه اللطيفه التحفة ئ|آجبماي 

اوئ1نىالميحثؤ 

المدينة،ق زيارتها تشؤع التي المواضع يان بق 
فيهاوالصلاة الهاضلة، للأماكن الزيارة وحكم 

ذلك،طالبان:وش 

الزيارة.تعريف ش ت الأول المعللب 
الزيارة.حكم م ت الثاني المطالب 

الأولالمطلب 

اثريارتعريف في 
فصيمأي: وزيارة؛ زورا يزوره زاره من اسم الزيارة: اللغة: م الزيارة 

بهواستثنانا له إكراما المرور قصد هى ت العرف وفى له، مكرما 
اللغوي.المض عن الاصْللاحي المعنى يخرج لا الاصعللاح: وم 

الثانيالطلب 

الزيارةحكم في 
ذلكوبيان والزائر والمزور، أبابها، باختلاف الزيارة أحكام تختلف 

ساتل؛مش 

ه؛قبرالرسول زيارة في الأوش؛ لمسألة ا0 
'•Ujأربعة دفتها 

)زور(.عادة: رصا، لأحمل. الينة، متن ومعجم العرب ولسان المنير الخمبأح انغلر؛ 



للأمام...الزيارة وحكم المدينة، في زيارتها تشرع التي المواضع بيان في 

ء:النبي قبر زيارة ثر م ص: اص 
فيكان لمن المندوبات، وأقفل القربات أهم من نة ه مره زيارة 

يذكرما إلا المترعين، الأئمة من بوجوبها محال من اعلم ولا البرية، المدينة 
مشروعيةعلى وحالما سالما الإسلامية الأمة أحمعت، فقد المالكية، أحد عن 

إلىالمداهب، فى الفتوى أهل من العلماء جمهور ذم وفد ه، الحم، زيارة 
درحةمن تقرب مؤكدة، سنة هى I طائفة وقالت، ، تحبة مسنة أنها 

ءافتحصاحٍثج نقل وند الحنفية، من هلاJفة عند به المفتى وهو الواجبات، 
قريبةقبره زيارة أنا المختار®- ولامرح الفارسي منابالثح عن الحنفي القدير® 

،.الفلأح«ل مراقي ثرح  ١٠في ومثله الوجوب من 
،شفاعتي® له وحست، قبري زار رُمن ه• عنه حدث فى ورد ما وأما 

علىحقا كان زيارتي، إلا حاجة له يعلم لا زاما جاءني اءمن هؤ■' عنه وروى 
جمعبذللث، صرح كما تصح لا ياؤللة فكلها ، القيامة® يوم شفيئا له أكون أن 

فيالهادى عبد وابن تيمية ابن الامسلأم شيخ منهم المحقمين الحفاظ من 
محيعاصن القاصي ؛٧ل * وغيرهم ٥منسكها، في بار ابن والسطح الفكي الصارم 
المتلمينصستن من سنة لام والالصلاة عليه قبره وزيارة الشماءوت لاكتاب 
فيهامرعب وفضيلة ، عليها مجمع 

'Mالنبي قبر ربارة آداب في الثاني: الفرع 
:منهاآداب، و. الني نير لزيارة 

المسجدزيارة صثة لتحصيل أيصما النبوي المسجد زيارة ينوي أن ~ ١ 

(،١٧٥)ا/ للممرصلي المختار، والاختيارلتعيل بعدى، وما ( rri/Yالقدير)فح )١( 
٥٠( ٠ ٦ ر"V/ والمغني (، ٥١٢/ )ا المحتاج ومغتي يعدها، وما ( )y/١٧لصغير ا والشرح 

 )Y( فح/Y(٣٣٦اسير ) بمدها.وما
فيهراو بجهالة حجر ابن وصعقه عمر، ابن حديث من ( yua/y)الدارتعلني أخرجه )*ا( 

(.٢٦٧)Y/الخير التلخيص في لما آخر، وضعف 
وهوسالم، بن مسالة وفيه عمر، ابن حديثا من والكبير، الأوسهل في الطبراني رواه )٤( 

القدسي(،حل. )ة/أ، المجهع في الهيثمي محال كما صعيف. 
(.١٤٩القارن لعلي شرحه مع الشفا )٥( 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا وأحكام تاريخ من لمنيفة ا والنبدة للحليفة ا لتحفة ا

الرحالتشد لألا ت ئال اض رسول أن هريرة أبي عن الحديث محي لما وثوابها 
مضالأثصيءا ومجد الحرام، ومسجد هدا، مسجدي اجد: مثلاثة إلى إلا 

وامتنعارالثياب، أنظف، ولس المنورة، المدينة لدخول الاغتسال — ٢ 
به.ؤ*لتشرضا المدية ، شرف

فىالإقامة مدة النبوي الجد فى الجماعة صلاة على المواظبة - ٣ 
*صلاةالحم،.ءالت أن )ةهه< هريرةأبي، عن الثابت بالحديثج عملا المدينة، 

الماما١المجد إلا سواه فيما صلاة ألمؤ من حير هدا جدى مش 
وعنهمها الصحابة شيخي، صاحييه بزيارة زيارته. ينبع أن - ٤ 
بكرأمح، فبر يلمحا دعمر ذراع، مدر المثن إلك، ونره المدبج،، بكر أمح، جميعا، 

•أشاالميز،إلمح، 

زيارتهكيفبة في الثالث؛ الفرع 
عندالمعروف الذكر يقول وهو لحل النبوي الجل باب وصل إذا 

ليوافتح ذنوبي، لي اغفر رب محمد، على صل *اللهم ت احي المدخول 
أبوابلي •وافتح بالقفل لكن ذللث،، يقول الخروج وعند رحمتالث،*، أبواب 

الحرام.المسجد دخول في تقدم كما . محاللث،، 

قبرهفيها التي الشريفة الحجرة يقصد ثم المسجد، تحية ركعتي ؤيملي 
الدائريةالنافدة أمام ؤيقف، القثر، ؤيتقبل القبلة واللام الصلاة عليه 

أمامفهو ه، المصهلفى «ع وتأدبا إحلالا أذيع أربعة قدر عنها مبتعدا السرى 
صيغةبأي صوته، يرفع أن دون عليه لم فيه، الكريم اُنج رّول، وجه 

١(.• \ T/yلم)وملفة(، الط. - U/vشارمح،)القح أخرجة )٢( 
لم)\إمفي وأصله فأءلمة، حديث، من الحالبي( ط. ، ١٢٨)أ/الترمذي أخرجه )٣( 

علىالملأ٥ ذكر دون أسد أبي أو حميد ابن حديث من الحلبي( حل. ، ٤٩٤
a•الحم، 



للأماكن...الزيارة وحت5م المدينة، في زيادتها تشرع التي المواضع بيان في 
=.:بمً

بما. عليه بالصلاة ذلك وبريق . الض على التسلم صيغ من تحفره 
صمنوهاالنا»_، لتعليم صاغوها كثيرة عبارات العلماء أورد وقد ٠ أبثا يحضره 

علىلم ويويملي المور زيارة لدعاء الإنسان فيدعو .، المي على ثناء 
•^،^١

بكرأبي على للسلام اليد ذراع فدر المتن صوب إلى يتأخر ثم 
منيحضره بما عليه لم ؤي. الله رسول كتف عند رأسه لأن ؛ ئهئه الصديق 
.خهئه المديق بمقام تليق التي الألفافل 

بنعمر الفاروق على للسلام ذراع قدر اليمين صوب يتنحى نم 
.٥٠بمقامه تليق التي لألفافل ا من يسره بما عليه لم ويغهته، الخهلاب 

لنارم يؤذي لا بحيث الزحام أحوال ذلك كل في ؤيراعي 
س؛ص قبر زيادة في يكرم ما الرابع؛ الفرع 

إلىنشير . اليي لفر زيارتهم في مكروهة أمور الناس من لكثير يقع 
Iاهمها 

خلافهو بل له؛ موجب لا أمر ودلك الزيارة، عند التزاحم — ١ 
شديد.الأمر فإن الماء زحام إر أدى إذا با لا الأدب، 
عندبالدعاء أو . النبي على والملأم بالصلاة الأصوات رفع - ٢ 

و.•زيارته 
أوالفلهر إلصاق أو . حجرته بشباك أو ه الشريف بقبره التمسح - ٣ 

هالنيئ قبر بحائْل التمسح يستحب ولا ؛ قيامة ابن قال القبر. بجدار البعلن 
أهلمن العلم أهل رأيت الأثرم• قال • هداأعرف ما أحمدت نال تقبيله، ولا 

تالله عبد أبو قال فيسلمون. ناحية من يقومون النثى قبر يمسون لا المدينة 
علىالعلماء اتفق ت تيمية ابن الإسلام سنح قال • يقحل عمر ابن كان وهكذا 

وفح(، ٢١٧لاوووى)\//ا-اآ، والمجموع، (، ١٧٥، ١٧٤/١الأ-شار)انقلي: )١( 
(.ooA/r)•قواّة لأبن واسي، (، ١٠٣٧)آ/القدير 

الخنى)*ا/ا<هْ(.)٢( 



والديتةاثحرام المسجد وأذكام تاريخ من المنيفة والنيدة اللطيفه التحفة ّبمإلآ—^^^مف 
^ثإ[^======^====ص======

أحمدوعن مسه، كره أنه عمر ابن عن ثت وقد .، البي، قبر ص كراهة 
بالقبر؟يتمسح أحد كان عيينة؛ بن قيان لقال دليل بن حماد ممعن قال؛ 
زاه.يدنوأ ولكنه المر، تلتزم ولا لا، قال• 

.،بمبرم ، الْلوافالمحرمة المحدثة البيع ومن • والتزامه به الطواف - ٤ 
إلحاقويكره .، بقبره وط\ف أن يجوز ولا النووي• مال المور، من غيره أو 

أنالأدب بل وتقبيله؛ باليد مسحه ؤيكره ت مالوا المر• بجا-ار والبطن الظهر 
قالهالذي المواب هو هذا حياته فى حفره لو منه يبعد كم-ا منه، يبعد 

فإنذلك، وفعلهم العوام من كثيرين بمخالفة يغتر ولا عليه، وأطبقوا العلماء 
يلتفتولا العلمام، وأقوال الصحيحة بالأحاديث يكون إنما والعمل الاقتداء 

،.وحهالأتهم١٢وعترهم العوام محدثات إلى 
عليوصلوا عيدا، قبري تجعلوا دلا نورا، بتوتكم تجعلوا ُلأ ه• مال 

منالبيوت تعطلوا لا الحديث! ومعنى . كنتم، حيث تبلغني صلاتكم فإن 
بالبيوتالعبادة بتحري قامر القبور، بمنزلة فتكون والقراءة والدعاء فيها الصلاة 

ومنالمارى من المشركون يفعله ما عكس القبور، عند تحريها عن ونهى 
وجهعلى العام الاجتماع من يعود محا اسم والعيل- الأمة• هن-ه من بهم نشبه 
ذلك.ونحو الشهر أو بؤع الأصيعود أو السنة يعود ما عائدا معتاد 

منوقصده مجيوه يعتاد ما ^٠ ٠١١القيم• ابن قال ؛ ٠٠المعبود راعون في قال 
المكانفهو للمكان اسما كان فإذا والاعتياد، المعاودة من مأخوذ ومكان رمن 

الحرامالمسجد أن كما وبغيرها، بالعبادة والأنتياب الاجتماع فيه يقصل. الأي 
للناس،ومثابة للحنفاء عيدا تعالى اغ جعلها والمشاعر وعرفة ومزدلفة ومنى 

فلماومكانية زمانية أعياد للمشركين وكان . عيدامنها الجد أيام جعل كما 
كماالنحر، وعيد الفطر عيد منها الحنفاء وعوض أبمللها بالإسلام الاه جاء 

الخاعر.وسائر ومزدلفة ومنى بكعتة الكانية المشركين أعياد عن عوضهم 

(.T\U/A)المجموع )٢( الإخابةصه\أ_1؛أ؛ )\(
فيكما حجر ابن وحنه دعاس(، عبيد عرت ت تحقيق —  ٥٣٤)آ/ داود أبو أحرجه )٣( 

الخيرين(.ًل. الربانيت الخوجأت 



ساآ~تم^ِللأ'مام•■■ الزبالة وحكم l__"• في زبارتها تشرع التي المواضع بيان في 
=ت ت:هررل1لإإه =^==^^^^===^== 

لزيارتهالاجتماع عن النهى معناه I المدبرا؛ 'افقس في المناوئ نال 
ونيل!التعفلم. حد يتجاوزوا أن كراهة أو المشقة لدغ إما للعيد، اجتماعهم 

أنأردتم متى إليه تعودون عيدا قبرى تجعلوا لا أي• إليه؛ يعاد ما العيد 
فلتهموهو يوجبه، عما المغ والمراد المعاودة عن منهي ءفلاهره علي، تملوا 

سلغتيصلاتكم فإن علي 'اوصلوا ت قوله ؤيويده إليه، يمل لا الغاني، دعاء بأن 
علي.بالصلاة استغنيتم فقد إلي المعاودة تتكلفوا لا أي• ؛ كنتم* حنث 

الأولياءأصرحة بعض في الخامة اجتماع أن منه ويوحد الناوي قال 
ويأكلونالمخ، مولد يوم هذا I ؤيقولون السنة من مخصوصى شهر أو يوم في 

علىردعهم الشمع ولي وعلى شرعا، عنه منهي مه يرقصون وربما ؤيشربون 
ؤإبطاله.عليهم ؤإنكاره ذلك، 

مجنمنكم ينالي ما أن إلى يشير الحدبنح تيمية! ابن الإسلام شيح ونال 
إلىبكم حاجة فلا عنه، ويعيكم قبري من قربكم مع يحمل لام والالصلاة 

،.٢١اتخاذهءيدا

القبور:زيارة فى لمانية: أ ٠

فروع:ثلاثة وفيه 

القبور:زيارة حكم في الأول: الفرع 

بدونللرجال السالخين قبور زيارة تسن أنه فى الفقهاء بين خلاف لا 
تذكرفإنها نزوروما، المور نيارة عن نهيتكم كنت *إني أه' لقوله سفر، 

*اللامويقول: الموتى لزيارة البقيع إلى يخرج كان ه ولأنه ،، بالآحر٠اأ 
بكماف ثاء إن وإنا منحلون، غدا توعدون ما وأتاكم مؤمنين توم دار عليكم 

الاافية((أولكم لي اف *أسأل رواية• في وزاد لاحقون®• 

^٣٣. المود)آ/٢٣ عون )٢( تقدم. )١( 
بريئة.حدث من الحلي( ٠ ط. ، ١ ٥ ٦ ٤ )م/ لم ماحرجه )٣( 
الحلي(.ًل. ، ٦٧١أ->رح4ىرم)آ/ا،أأ، )٤( 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا واحتتام تاريخ من المنيفة لنيدة وا للهليفة ا لتحفة ا فيم ؛-؟؟م ٦  ٠٠

أملحديث للقيور، زيارتهن تكرم أنه الجمهور فمدهب اء، التأما 
زياراتالد *لعن ه■' ولقوله علينارا، يعزم ولم الفور، نيارة عن نهينا عملية: 

للمماب،احتمال وقالة جنع، وكثرة قلب، رنة فيهن النساء ولأن • الفور* 
أصواتهن.ورفع بكائهن، لطلبا مظنة وهدا 

كماالقبور نيارة اء للييندب أنه إلى — الأصح في — الحنفية وذهب 
وقالالحديث. القبور، زيارة عن نهيتكم كنت ُرإنى - لقوله يالرجال، يندب 

بهحرت وما والندب والبكاء الحزن لتجديد ذلك كان إن ت الرملي الخير 
كانؤإن ٠ القبوره زوارات اف اُلمن ت حديث حمل وعاليه تجوز، فلا عادتهن 

إذا- ص يا فلا الصالحين نبور بزيارة والتبرك بكاء، غير من والترحم للاعتبار 
ابنقال المساحد. محي الجماعة كحضور شراب، كن إذا ويكره — عجائز كى 

حن•لهوتوفثف عابا-؛نت 
نهينات نهاعملية أم لحديث للنساء، القبور زيارة تكرم الحنابلة: ونال 

حرمتمحرم، منهن يفع أنه علم فإن علينا، بمزم ولم الجنام اتباع عن 
الشور*•زوادات اف *لمن قوله.ت يحمل وعلثه الفور، نيادتهن 

لهودعت عاليه المن، فطريقها فى بقبر امرأة احتازيت، ؤإن : قالوا
.تخرج لم لأنها فحن؛ 

وكذ-ازيارته، لهن ينا-بخ فإنه المي.، نر زيارة الكراهة من تثنى وي
هزيارته طلب، في الأدلة لعموم واللام، الصلاة عليهم غيره الأنبياء قبور 

الكاقر؛قبر زيارة في الفرع 
مذهبوهو جائزة، الكافر قبر نيارة أن العلماء أقوال مجن المحيح 

قبرزيارة تحرم _: الماوردي منهم - العلماء بعض وقال والحنابلة، الشافعية 

الكة(.ٍل. القح،  ١٤٤)مالممحاري أخرجه )١( 
حنحديثج ت ونال، هريرة، أبي حديث، من الحلبي( ط. ، ٣٦٢)"ا/١لترطى أحرجه )٢( 

صحح.

(،١٢)آ/•البهجة وشرح الصغير والشرح (، ٦٠)ا/؛ عابدين ابن حاشية )٣( 
(.٢٥٦/١)المتهى وظية (، ١٥•)م القاع وكثافط (، ٥٧•، ٥٦٥)؟/والمض 



اه؛1آججتءضللأمام— الزيارة وحكم انمدبنة، في زيارتها تشرع التي الخواضع بيان في 
^^============^صإإجت:؛ت

مءعق م دألآُ أبدا ثاث تبم ند ءآ قل و ت تعالى نوله لظاهر الكافر، 
نمخال ق[. ٨٤ة: توب]الدنيمحق.ه ولم ومارا ويبمومحم إس َةردا إنبمم 

فييإن اممار، قبور محي الجملة، في جائزة القور وزيارة ت تيمية ابن الإسلام 
لأمأستغفر أن ربي استأذنت ٠ ه■' مال ت قال هريرة أبي عن ا، لم مررصحيح 

*زارنال. عنه أيئا وفيه ، ليُ ُأذن بريا ألدر أن واستأذنته لي' بأذن ُلم 
لهاأستغفر أن ريي استأذنت فقال: حوله، من وأبكى بكى أمه، بر الني. 

تذكرفإنها القبور، فروروا لي قام برها أزور أن في واستأذنته لي، يأذن فلم 
ولاعليه، لم يلا كافر نبر زار من بان الحنابلة وصرح ٢. ،اه؛ الموتال 

قءامنوا وال؛ه للبي جمى ؤت١ تعالى: قوله مقتفى وهو ، بالمغفرة له يدعو 
[.١١٣]اكوبة: َصك؛0يم مثئغثوا 

القبور:لزيارة الزحال شد في الثالث: الفرع 
علىالقبور زيارة لأجل فر والالرحال ثل حكم في العلماء اختلف 

قولن؛
الأدلة،لعموم العلماء، من كثير إليه ذهب وقد الجواز، الأول: 

والصالحين.الأنبياء نبور وخصوصا 
بعضمنهم أيما كثيرين مذهب، وهو والتحريم منه المغ الثاني: والقول 

تيميةابن منهم الحنابلة من وكثير المالكية، من عياض والقاصي الشافعية، 
وهونجد، في السلفية الدعوة وأئمة الهادي، عبله وابن القيم كابن وأصحابه 

اض،شاء إن الراجح وهو ،، والتابعين^ الصحابة من السلف، مذهب، من الصريح 
هذا،جدي م: اجا مثلانة إلى إلا الرحال تشد الأ قوله لظاهر 

(.٩٧٦)سلم رواْ )٢( (. ٩٧٦ملم)دوام )١( 
(.١٨١المتمم)آ/المراط انتفاء )٣( 
القاعوكناف ٢(، )Y/^ المنهج عر الجمل وشرح (، ٣٣١)\إ المطالب أض )٤( 

(،١٢١٣)؛/الملام وسل )مءآ(، المائي وفح را/إ<1(، ئ؛اودن ابن حاثب )ه( 
)أ/-مآا(.الهجة وثرح (، ٩٣١)آ/ الهى أولي ومطالب 



٢٢٢٦٦
والمدينةالحرام المسجد وأحكام تاريخ من المنيفة والنبدة اللمليفة التحفم 

فيأحمد أحرج ولما ،، ل عليه متفق  ١١الأقصى والمجد الحرام، والمجد 
أباالغفاري مرة أبو لقي ت هال، الحارث ين الرحمن عبد بن عمر عن ني الم

صلتالطور، من ءال،ت أقبلت،؟ أين من فقال،ت الطور من حاء وهو هريرة، 
ن،ٌمعلندا رحلت، ما إليه ترحل أن نبل أدركنلث، لو أما ت نال، فيه. 

الحرام،المجد احي؛ مثلاثة إلى إلا الرحال، تند اءلأ ت يقول، . اض رسول، 
وقد؛ تيمية ابن الإسلام شيخ قال، ،• الأقمك،''ل والمجد هدا، ومجدي 

هولتن•علكا لزيارتها؟ الفر يجوز هل( وغرهم، أصحابنا احتلض 

الصلاةتصر يجوز ولا معصية، لزيارتها والسافرة يجوز، لا I أحدهها 
يكنلم بدعة، السفر هذا لأن وغيرهما؛ عميل، وابن بملة ابن فول وهذا فها، 

فيولأن النهم،، معال، من -ياتمح، ما ء-لء، مشتمل وهو الملف، عمر في 
المجدماحي؛ ثلاثة إلى إلا اارحال، تشد *لا نال،ت ه الّكا عن المحيحين 

إلىالسفر يعم النهي وهذا هذاه- ومسجدى الأقصى، والسجد الحرام، 
أنبدليل عينه إلى السفر يقصد مكان وكل والمشاهد، الماحي 

اممهكلم الذي الطور من راجعا هريرة أبا رأتم، لما الغفاري بمرة أ؛مح، بن مرة 
تشد*لا ت قال، الّك،. لأن تأته لم نأتيه أن قبل، دأيتلث، لو قال،• مومى عليه 

أنيتح الحل روق، الذي الصحابي فهم ففد مساحد*. ثلاثة إلى إلا الرحال، 
فراليجوز لا وأنه العموم، في مندرجة الأنبياء، ممامايت، من وأمثاله الطور 
كانفإ^ وأيضا الثلاثة. الماجد غير مجد إلى فر اليجوز لا كما إليها، 

لأهلنصدم أن مع يجوز، لا — الثلاثة غير — الض يون من ببت إلمح، فر ال
ماالفضل من اجد المقصد في جاء وقد أحرى، وينحي، تارة، يجبإ ممره 

يجوز•لا أن أولى عباده محويث، إلمح، فالفر يحمك،، لا 

منهمالمتأحرينؤ، من طائفة ناله إليها، فر اليجوز أنه • الثاني، والقول، 

سالحلي( ط. ، ١ •  ١٤)Y/ وسالم اممة(، ط. القح، -  ٦٣)T/ البخاري أحرجه )١( 
الم.لمواللقط هريرة، ابي حديث، 

صحح.ؤإسادْ المٍمشة( محل.  iU)٦!أحمد أحرحه )٢( 



}لأماكن...وحكم مي زيارتها تشرع ائتي ا1مواصع بيان مي 

محمدأبو والشيخ الحراني عبدوص بن الحسن وأبو الغزار حامد أبو 
لمالحديث أن على بتاء المقدمين، من أحد عن متقولا علمته وما المقدمي، 

فيهاالخي الأُكة إلى المفر عن الهي بماول لم لما ذلك، عن الهي بماول 
الأمورمن المقاصد، بعاس أو والإخوان، والمشايخ، والعالماء الوالدان، 

اكنينالماحن.ا،ور".

الشدرر"_ داب م سرع 
عليهمواللام قائما، منه، قريبا القبر وجه أمام والوقوف زيارتها الثقة 
يقولوأن البقيع، إلى الخروج في ه يفعله كان كما قائما، لهم والاستغفار 

أنتمولكم، كا افه يغفر الشور، أهل يا عليكم *الملام الّكا م، صح ما 
المؤrْتينمن الديار أمل عليكم ارالملام ! يقول أو ، بالأثرٌ ونحن سلمنا 

أوالعانيةا،ل؛،ّ ولكم لما اف نأل للاحقون، بكم افه لهاء إن وإنا والمسلمين، 
الاللهم لاحقون، بكم اطه شاء إن وإنا مؤمنين قوم دار عليكم ر'ملام • بقول 

مؤمنين،توم دار عليكم ارالملام ت يقول أو . ؛^٠٢٠تفتنا ولا أحرهم، تحرمنا 
افهويرحم للاحقون، بكم النه ثاء إن وإنا المؤمن؛ن، من الديار أهل أو 

تحرمنالا اللهم العافية، ولكم لتا اف أل نوالمتأحرين، منكم المتقدمين 
ولهم«رْ،ؤ liواغفر بمدهم، تفتنا ولا أجرهم، 

القبور:زيارة في والبدع المحالفات في الخامس: الفرع 

ذكرهاللقبور، زيارتهم في الماص من كثير فيها يفع مخالفات هناك 
هالمي فبر زيارة في يكون ما منها الاداب- كتب، وفي ٠^١١^١، في انملماء 

الأضرحة.من غيره أو 

(.١٨٧-  ١٨٢)y/الجحيم أصحاب لمخالنة المشم الصراط انتفاء )١( 
)ا/خهآآ(.المنتهى وغاية )أ/اآآا(، البهجة وشرح )صااْ(، المنية شرح ، ٢١

حسنحديث ت وقال عباس، ابن حديث من الحلبي( ط. ، ٣٦٠)م/ الترمذي أحرجه )٣( 
٠غريب 

تقدم.)د( تقدم )٤( 



٢٢٨
1مدينةوا لحرام ا لمسجد ا وأحكام تاريخ من لمنيفة ا والنيذة ل1ْليفة ا لتحفة ا

محرم

أبوقال ت الحنفية كتب من ار الفتية  ٠٠صاحب قال بها، التمح منها - ١ 
وعنبأنا، نرى ولا مستحتا ولا منه القير على اليد وصع نعرف لا الليث■ 

أهلعادة إنه ت ؤيقولون ذلك، ينكرون مكة مشايخ أن ت العلامة اض جار 
شارحيال النصارى- عادة من إنه الدبزوت علوم ءإحياء وفي الكتاب، 

ممنإمام عن ولا صحابي عن أثر ولا فيه سنة لا بدعة، أنه شك لا ت ر١المنيةاا 
والركنلأسود، ا للحجر إلا الثنة في الاستلام يعهد ولم فيكره، عليه يعتمد 

شلولا تلم يلا أنه عر لف الاتفق تيمية: ابن ونال ،. حاصة١١اليمار 
يجنس.ولا سلم اليماني والركن الأموي، الحجر إلا 

القرآنمن شيئا مرأ أن يثبا لا أنه شك ولا : عندهاالقراءة ومنها — ٢ 
.سنة دلك في بمح لم فإنه 

الزيارة.لأجل للسفر الئحال شد من تقدم ما منها - ٣ 
وند: الاقتضاء٠٠ ٠٠ني الإسلام شيخ قال عندها. الصلاة ومنها - ٤ 
تنيل ؤإذا مكروهة؟ أو محرمة هي هل المقبرة: في الصلاة في الفقهاء اختلف 

المحرمة أنها عندنا المشهور لا؟ أم التحريم مع تمح فهل محرمة، هي 
صلاتهوأن شك، بلا معحرمة أنها له نين المقدمة النمرص تأمل ومن تصح، 

تيمية:ابن الإسلام شيح قال ونتح، كل معتادا عيدا اتخاذها ومنها: - ٠ 
ونحوهاالصلاة ولا عيدا، اتخاذه يقتضي لا ل١كن حميمة له ما الأمكنة: من 
عنحاء وقد والصالحين، الأنبياء قبور الأمكة: هده فمن ءندْ، العبادات من 

معنىوبتنوا وحموصا، عموما عيدا، اتخاذها عن النهى لف والالنبي.ؤ، 
قال:صالح بن أحمل. حل.ثنا : ااالسنتهاافي داود أبو فقال العموم: قاما العيل.، 

)>/ا،هآ(ّالمس غاة )٢( المتن)صااه(ا نرح )١( 
المقيم)آ/هآا(.الصراط انشاء )٣( 
(،١٩٠-(، ٣٢٣، ٣٢١)اأ/أ>م، لأبن-بمب الخاوي، مجموع راجع: )٤( 



ثلاماكن..الزيارة وحكم الْدبنة، في زيارتها تشرع التي المواضع بيان في 

عنالمقبري، سعيد عن ذئب أبى ابن أحبرني نافع بن اف عجل على فرأت 
ولاقبورا، بيوتكم تجعلوا *لا اض رسول نال نال؛ ظتع هريرة أبي 

كتم«.حث تلغتي صلاتكم فإن علي وصلوا عيدا، قري تجعلوا 
الحدثهذا فإن طريقه، غير من شواهد وللحديث حن، إستاد وهذا 

المي.عن روت الحديث هذا من حملة وكل أحرى، جهات من روي 
رواهما ذللئ،! فمن عيدا، اتخاذه عن النهي هنا الغرض ؤإنما معروفة، بامانيل 

بنزبد حدثنا شيبة، أبمح، بن بكر أبو حدئنا مسنده، في الموصلي يعلى أبو 
بنعلي حدسا . المبماحين ذي ولد من - إبراهيم بن جعفر حيننا الماب، 

كانتفرحة إلى يجيء رحلا رأى أنه الحسين؛ بن علي عن أسه، عن عمر، 
سمعتهحديثا أحدثكم ألا فقال؛ فنهاه، فيدعو. فيها فيدحل النبي قبر عند 
بيوتكمولا عيدا، فبري تخذوا *لا قال: اممه. رسول عن حدي عن أبي عن 

الواحدعبد بن محمد الله عبد أبو رواه كنتما؛، أينما يبلغم تسليمكم فإن تبورا، 
الصحيحين،على الزائدة الجياد الأحاديث، من اختاره فيما الحاففل، المقدسي 

صحيحه.في الحاكم شرط من أحن فيه وشرطه 
عجلانبن معمد حدثني علير بن حبان حدثنا سننه، في سعيد وروى 

عيدا،بيتي تتخذوا *لا ؛ الله رسول قال قال؛ المهري مولى معيد أبي عن 
تبلعي*.صلاتكم فإن كنتم، حيثما علي وصلوا نورا، بتوتكم دلا 

مهيلأبي بن مهيل أخبرني محمد بن العزيز عبد حدثنا معيد! وقال 
وهوفناداني، القبر، عند طالي، أبي بن علي بن المحن بن المحن رآني نال؛ 

مافقال! أريده، لا فقلت،! العشاء؟ إلى هلم فقال! يتعشى• فاطمة بيت في 
المسجددحلتؤ إذا فقال! النبي على سالمت، فقلت،! القبر؟ عند رأيتلث، لى 

تتخذواولا عيدا، بيتي تتخذوا ررلأ قال! ه افه رسول إن قال! ثم لم، ف
فإنعلي وصلوا مساحد، أنبيائهم تبور اتخذوا اليهود الله لعن مقابر، بيوتكم 

سواء.إلا بالأندلس ومن أنتم ما كنتم* حيثما تبلغني صلاتكم 
نبوتعلى يدلان المحتلمين الوجهين ين هن. من المرملان فهلءان 



تمدينةوا لحرام ا لمسجد ا وآحلكم تاريخ من ١لبمنيغة لنبذة وا للْليفة ا لتحفة ا ظ
^بم=د===ض==ط=ح===^=ص=

لمولو عنده، يبوته يقتضى وذلان« به أرمله من احتج وقد مسما لا الحدوح\، 
٠منيا؟ تقدم وند فكيف هدين، غير نية موجوه من روي يكن 

وثدالأرض، وجه على نبر أقفل الله. رسول قبر أن الدلالة: ووجه 
دلكقرن إنه ئم لكن، من لكث بالهي أولى غيره فقبر ٠ عيدا اتخاذه عن نهى 

فيهاالصلاة عن تعطلوها لا أي• ؛ ئبوراٌ بيوتكم تتخدوا ءولأ ت بقوله 
ونهىالبيوت، في العيادة بتحري قامر القبور، بمنزلة فتكون والقراءة، والدعاء 

بهم.تشبه ومن النصارى من المشركون يفعله ما عكس القيور، عند تحريها عن 
فيصلاتكم من "اجعلوا قال: الني. أن ه عمر ابن عن الصحيحتن وفي 

قال:ه المي عن هريرة أبي عن ملم وروى • ئبوراراتتخذوها ولا بيوتكم، 
البقرةسورة «ع يالذي البيتإ من يفر الشيهيان فان مقابر، بيوتكم تجعلوا "لا 

فانعالي "صلوا يموله: عيدا اتخاذه عن النهي أعقب إنه ثم فيه"، تقرأ 
أينمايبلغني اليمكم ت"فإن الأحر: الحديث، وفي ، حيثما تبلغني صلاتكم 

معيحمل والسلام الصلاة من منآكم ينالني ما أن إلى بذلك. يثير ، ا؛ كنتم 
.عبدااتخاذه إلى بكم حاجة فلا منه وبعدكم قبرى من قربكم 

أبوروى ما مثل كثترة، عليه تعرضي وسلامنا صلاتنا بأن عنه والأحاديث 
عننسيط بن الله عبد بن يزيد عن زياد بن حميد صخر أبى حدث من داود 
عليافه رد إلا علي لم بأحد من ارما قال: افه. رسول أن هريرة أبي 

ماومثل لم• مثرط على الخ-يحح وهذا اللام• عليه أرد حتى روحي 
*أكثروانال؛ النه. رسول، أن ه أوص بن أوس عن ايصا يائي أبو روتم، 

صلي®،معروضة صلاتكم فإن الجمعة، وليلة الجمعة يوم علي الصلاة من 
حرمافه "إن فقال: أرمت،؟ وقد ءليائإ صلاتنا تعرض كيف الله رسول يا • قالوا 
هريرةأمح، عن شية أمح، ابن "مسند" وفي الأساء®• لحوم تأكل أن الأرض عر 
عليصلى ومن سمعته، مري عند علي محلى "من ه: الله رسول قال قال،؛ 
قال:أنه عنه وغيرْ ائي النوفي • بمحناه الدارقعلنى رواه بلغته®. نائيا 

=ر والخف (، ١٥٨٣)»الثع_،ااني والمهش (، ١٣٦»اكعفاء«)،/ش ا-محهاص 



للاماكن...الزيارة وحكم المدينة، في زيارتها تشرع التي المواملع بيان في 
ض=ً=ضضض=ض=طذ===ءءئاابم=

هدافي أحر أحادبث إلى الملام،؛ أمتي عن سلغوتي ملائكة شري وكل اش ءرإن 
متعدد.ة.الباب 

ذلكنهى ه، المن بن على بيته أهل من التابعين أقفل إن ثم 
راويوهو بالحدث، واستدل هث، قبره عند الدعاء بتحرى أن الرجل 

غيره؛من بمعناْ واعلم علي، جيم عن المن، أييه من سمعه الذي الحديث 
.عيل|ا له اتخاذ ونحوه للدعاع نمده أن فتين 

الرجليفصد أن كره بيته، أهل ثيخ حن ن حن عمه ان وكيلك 
.عدبااتخاذه من ذك أن ورأى المجل، لحول عند ونحوه عليه للملأم القبر 

منلهم الدن البت، وأهل المدينة أهل من مخرجها كيف الئئة هده فانفلر 
غيرهممن أحوج ذللث، إلى لأنهم الدار؛ وقرب النب فرب . اممه رسول 
ّأصبعي لها فكانوا 

فيه،الاجتماع يفصل. الذي المكان فهو للمكان اسما جعل إذا والعيد 
ومزدلفةومنى الحرام الخسجال أن كما العبادة، لغير أو عنده، للعبادة وانتيابه 
للل.ءاءوينتابونها، فيها، يجتمعون للناس، مثابة عيدا، الله جعلها وعرفة، 
جاءفلما . عندها للاجتماع ينتابونها أمكنة للمشركين وكان والمسكي، والاكر 

كله.ذلك افه محا الإسلام 

التيوالقبور والصالحين الأبناء قتور فيه يدخل الأمكنة من النؤع وهذا 
أيئاالقبور انر وميل لهم؛ فتورا كونها بتقدير لهم، قبورا تكون أن يجوز 
بيت،هو إذ الثنة، به جاءمحتح ما الحرمة س له المسلم قبر فإن . هذافي داحلة 

ولايوطأ ولا بالاتفاق الجاسايت، من شيء عليه يترك فلا الميتج، المسلم 

بنمحمد وفيه (، va/y)»الموصوءاتاا في الجوزى وابن (، ٢٩٢)V/•اتاريخ؛غلّاداا 
ارالفّتاوىا،في الإسلام شيح وقال موصؤع، إنه جماعة' وقال، صعيفا، المدى مروان 

)ص١؛ المكي ءالمارم في الهادى عبد ابن وئال، موضع. ن، حدي
اه_.ل4بأصل لا العقياليت وقال صحيح، ومعناه به، يحتج لا اساده (؛ ٢٦٠

فيالمخ أبو أخرجه ت ( ٤٨٨)ا"/رزا١٥^١؛ ش فقال إسناده جود حجر ابن أن والعجيب، 
(.٢٠٣)الخعيمة الأحاديثح لة ملانفلرت اه . جيد ند بالثوايب، كتاب 



ليدينةوا لحرام ا المسجد وأحكام تاريخ من اسيفة لنيذة وا لالْليفة ا لتحفة ا هأ 

يؤذيبما يجاور ولا العلماء، جمهور وعند ، عندنا عليه يتكأ ولا يداس، 
علىلام الإتيانه عند وتب الخبيثة، والأفعال الأقوال من الأموات، 
أؤكد.حقه كان أفضل، الميت، كان وكلما له، والدعاء صاحبه، 

حرجواإذا يعلمهم اطه رسول اركان ت )جهته الحمسي، بن بريدة مال 
االلاملمقل; وفي الديار*، أهل على لام النائلهم; يقول أن المقابر، إلى 

للاحقون،بكم اش ناء إن وإنا والمسلمين، الومنين من ااديار، أهمل ءليكم 
أنهريرة أبي عن أينا وروى لم. مرواء المائية*. ولكم لنا اف أل ن

إنوإنا مؤمن؛ن، نوم دار عليكم ®اللام فقال; المقبرة إلى حرج افه. رمحول 
المي.عن طويل حديث في عائثة عن أينا وروى لاحقون*. بكم اف شاء 

تغمرفتالبقع، أهل تأتي أن بأمرك دبك إن فقال؛ أتاني جبم.بل، ُُإن قال. 
أهلعر الملام ®نولي: ت قال اطه؟ رمحول يا أقول كيف ئلت،; ءالت<; لهم*، 
ؤإتاوالختأحرين، منا المتقدمين افه ويرحم والمسلمين، الومثين من الديار 

هوفإذا فقدته ; قالت،عائشة عن ماجه ابن وروى لاحقون*. بكم اف ثاء إن 
بكموتحن فرمحل، لنا أنتم مؤمنين، نوم دار عليكم *الملام فقال; بالبئع، 
تقال ها عباس ابن وعن بعدهم"، متتا ولا أجرهم، تحرمنا لا اللهم لاحقون، 

ياعليكم *الملام فقال; بوجهه عليهم فأقبل المدينة بقبور اش. رسول مر 
والترمذيأحمل. رواه بالأثر" ونحن مالفنا أنتم ولكم، لنا اف يغفر القيور، أهمل 

إرحرج ستين بثمان أحد بعد أنه عنه ثبتا ومد • غريب، حمن حديثا وقال; 
بنعثمان عن داود، أبو وروى الميتا، على كصلاته عليهم فصلى الشهداء، 

فقال;عليه وقف المست،، دفن من فؤخ إذا ه النبي كان نال; ظنه عفان 
ين،حلو روي وقد ، أل* يالأن فإنه ، التثبيت، له وسلوا لأحيكم *استغفروا 

فييعرنه كان رجل شر ثمر رجل من، ُما و.■' قال، أنه افر ب ابن، صححه 
فيوروى الملام*، عليه يرد حتى روحه، عليه افه رد إلا عليه، فيسلم الدنيا، 

التّامأهل من رجال به عمل لكن نْلر، فيه حديثا الا-فن بعد الميت تلفين 
وغيرهم.أصحابنا أكثر استحبه فلن.لاك، له، روايتهم مع الأولين، 

المسلمين،قبور عد أمته به ويأمر يفعله، . الني، كان  ١٠٠ونمحوْ فهذا 



ءء[ابم=للاماكن...الزيارة وذئم المديتة، زيارتهافي تشرع التي المواضع بيان في 
يحيكما للميت، تحية هو إنما بهم، والمرير نيارتهم، وعند الدفن، عمأ 
بعدء.أو الدفن فل عليه صر إذا له، يدعى كما له ودعاء الم 

أنكما لمن، المولسائر لنفسه، الحي دعاء ، لامست، الدعاء صمن وفي 
وتحصيقسلمين، المولسائر للمّصملي، الدعاء فيها الجنازة على الصلاة 
كانوما ، الله رسول محنة من مثله، كان وما كله، فهدا له، بالدعاء الميت، 

كانواالذي وهو ذللثج، في للمسلمين المشرؤع هو الأولون، السابقون عليه 
بإسنادا١الإباjةاا، في بهلة ابن وروى • وغيره ه، النيئ فبر عند يفعلونه 
هلت فقال نافعا رجل سأل قالت عون ابن حدثنا معاذ بن معاذ عن صحيح، 

مائةمن أكثر أو مائة رأيته لقد نعم، فقال؛ القبر؟ على لم يعمر ابن كان 
أبيعلى السلام النبي، على لام الفيقول! ءند0 فيقوم القبر، ياتي كان مرة، 
ثم؛ بهامحتجا أحمد الإمام ذكرها أحرى، رواية وفي أبي،' عر اللام بكر، 

اهرا،..الالموءلأا<ر مالالثإ رواء الأثر وهذا ينصرف، 
ماغير فى ذلك عن ه النبي نهى وفد مساحي، اتخاذها ومنها - ٦ 

.افه برسول نزل لما ١٠قالا؛ عاص بن افه وعد ها، عائشة عن منها حديث، 
كذللثه!وهو فقال كشفها، بها اغتم فإذا وجهه، على له حميمة بُلرح ْلفمحا 
١٠صنعواما يحذر اجد، مأنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود على افه لعنة 

لم.ومالخاري أحرجه 
عنهانهك، الكب المحدثالتا من ذللث، وغير ورفعها، عليها البناء ومنها - ٧ 

وترحيحالسفر شد على كلامه يعد تيمية ابن الإسلام ثيح قال النبي 
القبورعند الصلاة ؛ منهافأمور، الحدثاين،، من ذللئ، سوى ما فأما تحريمه؛ 
عنالنصوص تواترت فقد علميها، الماحي وبناء اجد، مواتخاذها مهللئا، 

فقدالقبور على الماحي بناء قاما فيه. والتغليذل ، _، عن ؛النهي ه الّبي، 
أصحابناوصرح للأحادي.ثإ، متابعة عنه، بالنهي الهلوائف علماء عامة صرح 

منالعلممّاء ومن بتحريمه، وغيرهما، والشافعي ماللمثج أصحانم، من وغيرهم، 

[١٨٠- )آ/؟ا"ا المتمم اكرامحل انضاء 



والمدينةالحرام المسجد وا'ذلام تاريخ من المنيفة والتيدة اللطيفه التحفة ؛وؤ 
فيؤيب ولا اكزيه؟ أو اكحريم، به محي أدري فمأ الكراهة. لفظ فيه أطالق 

البجليالله عبد بن حندب عن صحيحه في الم مروى لما بتحريمه، القعير 
أناف إر ايرأ ُإتي يقول• يهو بخص يموت أن قبل س الّص سمعت ت نال 

ولوحليلأ، إبراهيم اتخد كما حاليلأ اتخاوتي قو اف فإن حاليل، منكم لي يكون 
قبلكمكان من وإن ألا خليلا، بكر أبا لاتخذت خليلا، أمتي من متخدا كنت، 
أنهاكمإني مساجد، القبور تتخذوا فلا ألا ، اجد مأنبيائهم ثبور يتخذون كانوا 

افه.برسول نزل ءالما قالا: عباس بن الفة وعبد ها، عائشة وعن . ذلاائإا<عن 
كذللث،توهو فقال كشفها، بها اغتم فإذا وجهه، على له حميمة يهترح طفق 

مايحذر اجد٠١، مأنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود على اف لعنة  ١٠
أنت هربرة أبي عن جميعا وأحرجا وملم، البخاري أحرجه صنعوا، 

روايةوفي مساجد®، أنبيائهم نبور اتخذوا اليهود افه قاتل ٠٠قال! اف رمول 
عننهى فقد ،  ١١مساجد أنبيائهم نبور اتخذوا والنصارى اليهود اف ررلعن لمسلم! 

فعلمن — المياق في وهو — لعن إنه ثم حياته، آخر في ماجد القبور اتخاذ 
نالعائشة! نالت ذلك. يفعلوا أن أمته ليحذر اماب، أهل من ذلك 

اتخذواوالمارى اليهود اف ،العن مه! يقم لم الذي ر-ولاغهفيمرصه 
.مسجدايتخل. أن حثي أنه غير قبره، لأبرز ذللث، ولولا اجدا مأنبيائهم نبور 
بنالله عل. عن جيد بإمناد مسنده في أحمد الإمام وروى ■ وملم البخاري رواه 

وهمالماعة تدركهم من الناس أشرار من ررإن قال! . النبي أن حول م
بنزيد وعن صحيحه. في حاتم أبو رواه اجدا؛ مالقبور يتخذون والذين أحياء، 
أنبيائهمقبور اتخذوا المهود اش رريعن قال! . الله رسول أن )جهد، نابت 

هالله رسول ررلعن قال! ه عباس ابن وعن أحمد• الإمام رواه اجدا، م
داودوأبو أحمل، رواه ، مج* والاجد المعاليها والمتخاوين القبور زائرات 

محوصعهذا ليي كثيرة وآثار أحاديث، الباب وفي اني• والنوالترمذي 
.اصتقماثما 

،وغيرهم والملوك والصالحين، الأنبياء قبور على المبنية الماجد فهزم 
اللماءبين حلانا فيه أعلم لا مما هذا بغيره، أو ؛هل-م إزالتها يتعين 



للأمام...الزيارة وحكم المدينة، في زيارتها تشرع التي المواضع بيان مي 

فيمحدنا تصح ولا اعلمه، ف حاد غير من فيها الصلاة وتكرم المعروفين، 
وليسأخر، ولأحادث ذلك، في الوارد واللعن الّهي، لأجل المذهب، ٠لاهر 

فيأصحابنا احتلمح ؤإلما واحد.ا، فيها المدفون لكون حلاف ألة المهذؤْ في 
عندالصلاة عن ينهى أو أقبر، ثلاثة حارها هل مجل، عن المجردة المقبرة 

١،•وجهين-اه عر آخر؟ نر عنده يكن لم b^، الفذ المر 
تالعباس أبو الإسلام ثيخ يال، عندها، للدعاء فصدها ومنها . ٨ 
وتمصي،تنتاب أن أوجب فد وفضله، عندها الدعاء استجابة واعتقاد 

الويهو بعينه وهدا معينة، مواسم في كثيرة، اجتماعات عندها اجتمع وربما 
اليهودافه ءالعن وبقولهI عيدا،، قبري تتخذوا رالأ بقوله• }. الّبي، عنه نهى 

القبورتتخان.وا ®لا وبقوله مساجدّ، أنبيائهم ثبور انخلوا والنصارى، 
عنأنهاكم فإني اجد مالشور يتخذون كانوا ملكم كان من فإن مساجد، 

القبورفهد ت هذ.ا فى يدخل ومما ; ارالافتفاء٠٠فى ظه أيصا وفال ، ذلائ،اا 
إرينقم الأماكن من وغيرها القبور عند الدعاء فإن ّ بها أو عندها للل.ءاء 
تنوعتن 

الدعاءلقصد لا الاتفاق، بحكم البقعة في الدعاء يحصل أن أحدهما; 
لمفييزورها كمن أو بالشور يمر أن ويتفق طريقه، في الله يدعو كمن فيها، 

الونحوه فهدا الننة، به جاءت كما وللموتى، له العافية الله وسأل عليها، 
'به بأس 

أجوبهناك الدعاء أن يستنذر يحيث عندها الدعاء يتحرى أن الثاني! 
التحريمإر وهو تنزيه أو تحريم نهي إما عنه منهي النهمع فهذا غيرْ ني، منه 

فيواجتاز الله، يار-ءو كان لو الرجل فإن ظاهر البابين بين والفرق أقرب، 
عنههو صليبه وهناك بقعة في يدعو كان أو ة، كنيأو صلببح أو بحنم ممره 

فيبات أو الليل، في الله ودعا جائزا، متتا فيها ليبيت، ة كنيدخل أو ذاهل، 

١٨٧- ١٨٢الجحيم)آ/أصحاب لمخالفة الخمميم الصراط انتفاء )١( 
المتمم)آ/آ-هآ(.الصراط امحقا، )٢( 



^امانمسمحاراسرامواسس4
ص؛؛==سض===صص====ض=

بأس.بهيا يكن لم اف، ودعا أصدقائه بعض بت 
بالدعاءالإحابة ؛رجو ة كنيأو صليب، أو صنم عند الدعاء تحرى ولو 

السوق،في حانوئا أو بيتا قصد لو بل العظائم؛ س هذا لكان البقعة، تللثح في 
هدالكان عندها ؛الدعاء الإجابة يرجو عندها، يدعو العلرقات عواميد بعض أو 

للدعاعالقبور فمصي فضل. عندها للدعاء ليس إذ المحرمة؛ المنكرات من 
اتخاذهاعن نهى . النبي لأن بعضه؛ من أشد هو بل البات هدا من ءنا-ها 

هذهمن كثير بخلاف ، عندها الملأة وعن عيدا، واتخاذها اجد، م
الأمورفي تحيرتم إذا قال: أنه من الناس بعض برؤيه وما المواضع• 
باتفاقمكد.وب مجوصؤع كلام فهو هذا، نحو أو القبور، بأهل فاستعينوا 

.١^١٢العلهاء.

\المشم)y/uالصراط اتقاء 



٩٠٣

uUI الثالث

\سرهوالاداب الأحكأم فى 
الشرضنامحرمين فى 

فصلان:وفيه 

الدخول.وآداب أحكام ش الأول: الفصل 
الجلوس.وآداب أحكام ش الثاني: الفصل 





حمَ

الأوداصمل 

اأ4ساحاولحول وآداب حتكام اض 

تْمحثان وفيه 

الماجد.لقاصد وساح بشؤع فيما ت الأول البحث 
المساجد.لماصد يكر، فيما ااثا؛ىت المحن، 



لمدينةوا لحرام ا لمسحي ا حكام وا تاريخ من لمنيفة ا لنيدة وا للطليمة ا ثتحفة ا ه؛ ٦-آم ؛٠ 

ذس

امولالمبحث 

المساحدلقاصد ويباح يشرع فيما 

تمطالب فى ذك وبيان 

المجد.إر الخروج ز الأول: المطلب 
المجد.لدخول المشرؤع ش الثاني! المطلب 

٠٠*

الأولالمطلب 

المسجدإلى الخروج في 

مساكان:ذك وفي 

فيإسانالإسانإشاسجد:لمسألةالأولى: ا٠ 
ويكونؤإتيانه إليه مخرجه في يحسن أن المسجد أتى إذا للمسلإ ينبغي 

يلي؛بما المجد إلى الحآّدج تحض 
أبيلحديث لدك؛ وتجريدها المجد، إلى للخروج المة إخلاص - ١ 

يريدلا المجد وأنك، الوصوء فأحن توضأ إذا أخ.كم  ۵٢٠مرفوعا! هريرة 
يدخلحص خطيثة محه وحهل درجة، بها اف رفعه إلا خطوة يخط لم الصلاة، إلا 

عليهوتملي تحسه الصلاة كانت ما صلاة ش كان المجد لحل وإذا المجد، 
ماارحمه، ااإهلم له، اغفر الأهلم فيه: يملي الذي ه مجلفي دام ما الملائكة 

فيه،يحدث لم 
الاعتكافحنية الجد في المريقة لأداء الخروج نية على يزيد أن — ٢ 

(.٦٤٩)لم وم(، ٢١١٩، ٦٤٧، ٤٧٧)الخاري أحرجه 



[٢٤١]المساجدلقاصد ويباح يشرع فبما 

الحنفيةمن الفقهاء جمهور فول فى نليلأ، ولو المجد فى مكثه مدة فيه 
فمدلمن ينبغي ت  ١١رالإنصاف فى المرداوي نال ، والحنابلة والشافعية 
كانإن ميما لا فيه لبثه مدة الأعتكاف ينوي أن غيرها أو تالصلأة الجد 
I ١١الإيضاح ٠ في النووي وقال م. .١ الدين تفي الشيح ذلك بر ولم صائما، 
الامحكاففإن الحرام، الجد يحل كلما الاعتكاف ينوي ان له سحب 

الحرام،بالجد الظن ، فكيفالماجد من مجدا دخل من لكل حب ت م
أمصائما كان مواء تعالى، فه معتكف أنه الجد ش يصير حين بقيه فيقصد 

ماالاعتكاف له يتمر ثم عندنا، الاعتكاف في بنرمحل ليس الصوم فان يكن لم 
الاعتكاف،نوى أحرى مرة يحل فإذا اعتكافه، زال خرج فإذا المجد في دام 

والاعتناءعليها الحافظة تحب، تالتي، المهمايتؤ من وهدا يحل، كلما وهكذا 
يصليأن بالدينة إقامته مدة له ينبغي ت ااالجموعاا وني فته أيضا وقال اه— • بها 

كمافيه الاعتكاف ينوي أن له وينبغي .، افه رسول بمجد كلها الصلوات 
.اه.الحرام الجد في قدمناه 

الهنة،ثياب بغير الجد إلى بالخروج اللباس في الهيثة نعين - ٣ 
•[ ٣١]الأعراف؛ سجله 'ة]، عند زييقو ثاذ-وأ تادم ؤكي تعالى• لقوله 

للصلاةخرج لن والوقار المكينة — ٤ 

وخثؤعووجل بخوف بقبل أن ت الصلاة إلى أقبل إذا للرجل نحبا ي
عجلة،في إليها يع لم الإقامة مع ّؤإن والوقار، المكينة وعليه وحضؤع، 

اتوهافلا الصلاة أتيمت، »إذا قال: أنه ه البي عن ه هريرة أبو روى لآ 
فانكموما فصلوا أدركتم فما المكينة، وعاليكم تمشون، وأتوها تسعون، 

فآىرا«ص.

)آ/دلأا(،والمجموع الفكر(، ط.  iiAft)ا/اا-أ، عابدين لابن المحتار رد )١( 
التركي(.ط.والإنماف)تما/ا-م1 

والمجمؤع(، ٤٥٦)صمو'م، رالمحمرة الج منامك يي الإيضاح )٢( 
الحلي(.ط. ، ٤٢١، ٤٢٠/١)وسلم ض(، 



لمدينةوا لحرام ا المسجد وأحكام تاريخ من ئثدةانمنيفة ه، —م ٦يه 
Iالخطا بين المقاربة ء ٥ 

بهاله يكتب حطوة كل فان حسناته، لتكثر حعلوه بين يقارب أن فيستحب 
هؤافه رسول فخرج الصلاة، أقيمت ت قال ثات بن ريي عن روى لما ، حسنة 

خطانالتكثر هدا؟ فعلت لم ررأتدرى ت قال ثم الخهلى في فقارب معه وأنا يمشي 
ترفعوفخطوة ت وفيه المتقدم هريرة أبي حديث له ويشهد ، اكلاهء ظب في 

.عليه متفق خطيئةأا تح3ل وخطوة درحة 

Iالمسجد إلى للخرؤج الخشرؤع الذكر قول — ٦ 

ه'المحا ص صح ما الصلاة لغير ولو بيته من حرج إذا يقول أن ين 
إلاقوة ولا حول ولا افه، على توكلت بالف، اعتصمت باش آمشثي اف، م )رب

أظلم،أو أظلم أو أزل، أو أزل أو أصل، أو أصل أن بك أعوذ إني  ٣١باق، 
لمانيوني نونا قلبي في اجعل »اللؤلم ؤيقول: ءلي«ل؛،، يجهل أو أجهل أو 

وعننوئ!، وخلفي ^١ وأمامي ^١، سمعي وفي نورا بمري في واجعل نورا، 
نوراأعطني النهم نورا؛ لنحتي نورا دفوئي نورا شمالي دعن نورا يميني 
،•نودارار يزدني 

نوصأءرمن هريرة! أبي حدث من تقدم لما متهلهرأ، يخرج أن — ٧ 
ترفعفخعلوة الصلاة، إلا يريد لا الصلاة، إلى خؤج نم الوصوء فأحسن 

الهيثميونال الكبير في والعلبراني الكب(، عالم ط. ، ١ حميد بن عبد أحرحم )٢( 
صعيف.وهو نبراس بن الضحاك فيه ت القدمي( ٍل. ، ٣٢)آ/ الزوائد، مجمع في 

(١١• والإقاع)١; )صزم(، \ij^ عد بن محمد _ الصلاة، إلى المشي آداب، )٣( 
(.٣٢٤القاع)ا/وكثافجللحجاوي، 

فيرالمائي (، ٣٧٢٥والترمذي)(، ٣٨٨٤ماجه)وابن *ه(، داود)؛ا<أبو أحرجه )٤( 
ونالمرفوعا، الخن أم عن ( ٩٨٣٥، ٩٨٣٤، ٧٨٧•، ٧٨٦٩، ٧٨٦٨الكبرى)

•وغيرهم القيم وابن والنووكا الحاكم وصححه صحيح. حن حدين، اكرمذى: 
(،٣٤١٩)الترمذي عظ الزادات، وبعض ( ٧٦٣)لم وم(، ٦٣١٦)المخاري رواء )ه( 

الأدب،صحيح في الألباني أنادها وصحح (، ٦٩٥)المقرئ الأدب، في والبخاري 
(.١١٨/١١)حجر لأبن الباري، فح انغلر: (، ٥٣٦)الفرد 



المساجدلقاصد ويباح ^٣٤ فيما 
[٢٤٣]

علىمرب الفضل هذا أن ومفهومه الحدث ظاهر فإن الحدث؛  ٠٠.درحة. 
القصد.بدلك المجد إلى والمشي الهلهارة من الحال تللث، 

فيه:وصلاتها المسجد إلى المرأة خروج في الثانية: لمسالة ا0 
بيتهافي وصلاتها مباح السجد في للملأة المرأة خروج في الأصل 

'•اف رسول فال نال؛ عمر، ابن لحدث جل.، المفى منها أقفل 
*حيرسلمة؛ أم وعن ، لهن* خير وبيوتهن احي، الماكم نتمنعوا *لا 

منحير دارها ني ®وصلاتها رواية؛ وض ويوتهن،الأ،، قعر اء الماجد م
١ئومهالأم مجد ش صلاتها 

أواية ثكانت فإذا حاز، للملأة الممجد إلى الخروج أرادت، ؤإن 
®لاقال؛ ه اض رسول أن هريرة، أبي لحديث، الحضور لها يكره متعهلرة 

جمعوارتفادت® ،، نقلات®؛ وهى ليخرجن ولكن اف، اجد ماف إماء تمنعوا 
مارأى ه اش رمحول أن لو قالت،؛ عائشة، وعن ٠ للطسب، تاركات أي؛ نقلة؛ 
،إمحرائيل بني اء نمنع كما ، جل* لّا ١ لمنعهي بعده اء النت أحل. 

شرحفي والمغوتم، (، ١٣١والمهقي)ّآ/(، ٥٦١)^داود وأبو (، ٠٤٦٨)أحمد أحرحه )١( 
)؛/ه'مآ(اوالحاكم (، ١٦٨٤)حزيمة ابن وصح،حه (، ٨٦٤)التق 

(،U-T0)يعلى وأبو (، ١٦٨٣)حزيمأ؛ وابن (، ٢٦٦١٢، ٢٦٠٨٤)]صد أحرجه )٢( 
إتحاففي البوصري وصححه (،•U(، )مأ/مامح والطبراني ^١(، ٥٦)والحاكم 

المحلىتحقيق في شاكر احمد وحسنه لهيعة، ابن فيه أل مع ( ٦٤المهرة الخيرة 
صحيحفي ومحعحه (، ٣٤١)الترغيِج صحيح في لشواهدْ والألباني (، ١٣٣)م 

(.٣٣٢١)^الجامع 
)ءسدها(،المرأة جلباب في الألباني وجه (، ٩١• )١ الأوصط في الهلبراني أحرجه )٣( 

)م/الحلمح، في حزم ابن محي مريرة أبي عن شاهد وله )ا/بمبا(، الترغيب، وصحيح 
(.٧٨٦١)الفردوس في وانميلي (، ١٣٤

الرزاقوءبد (، ١٩)•المأثورة المنن وفي ١(، )ا/ج السند في المافعي أحجه )٤( 
داودوأبو (، ٩٧٨)والحميدي و)هميىا(، و)؛؛ا«ا( ( ٩٦٤٥)وأحمد (، ٥١٢١)
وصححهحمن، بإضاد (. Wifr)واليهقي و)آمهه(، ( ٥٩١٥)بملي وأبو (، ٥٦٥)

(.٢٢١٤)حبان وابن (، ١٦٧٩حزيمة)وابن (، ٣٣٢)الجارود ابن 
(.٤٤٥وملم)(، ٨٦٩)البخاري أحرجه )ه( 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا وأذكام تاريخ من لمنيفة ا لنبذة وا للطيفه ا لتحفة ا

خروجهن،عند واللباس بالتهلب الفتن من أحدثنه ما إلى بدلك ها أسارت 
ابنعن البيهفي سنن ففي ذلك• بكرم فلا تشتهى لا عجورا لكت إذا فامأ 

الخفوالمقل: منقلها، في عجورا إلا الخروج عن اء المنهى مسعود: 
الهيئةذوات وغير العجائز شهود وأحب ارالأم®: في )جهّع الثافعي ونال الخلق، 
منغيرها شهودهن من امتحبابا أشد الأعياد لشهودهن وأنا والأعياد، للملأ٥ 

منعنهنعن النهي لم®: م®شرح في النووي ومال، انتهى، المكتوبات. الصلوات 
ووجدتتد، ّ أو زوج ذات لكث إذا المزيه كراهة على محمول الخروج من 

ومرادهالثروتل، وجدت إذا المنع حرم حاليه كانت فإن الذكورة، الشروؤل 
مختلملةولا فاخرة، ثياب ولا خلاخل، ذات ولا متزسة تكون ألا بالشروهل 
حفورؤيكره وأفضل، أستر بيتونهن فى اء والم،  ١١التحقيق  ١٠فى وقال بالرجال. 
ولياأو زوجا استأننتا ؤإذا الممدة، أمن عند غيرها لا ولمابة لمشتهاة المسجد 

أانتهى الثياب. ويفامحر التهلم، كره أرادته ؤإذا ندب ؤإلأ حينئذ، إذنه كره 

الثانيالمطلم، 

المسجدليحول المشرؤع في 

وقولاليمنى برجله المهسجد إلى اكمحول أمور، الجد نمخول يثميع 
ألتان:مفي ذللئا وبيان الخشرؤع، الذكر 

سحول:اليمنى الوجل تقديم في الأوش: لمسأمم ا0 
،دللولى المنى الرجل يم ؛تقل. ال>مس.جل■ دخول حن يبدا ان ثة المن 
إذاالئئة ®من ؛هيجه: أنى لحديث، كلها اجل. للمبل فقهل؛ الحرام للمسجاو 

برجللث،ب.أ أن حرجت ؤإذا اليمنى برجالك، تبدأ أن المسسجاو دحيت، 
بدأحرج فإذا اليمنى برجله يبدأ عمر ابن ولكن البخاري: مال ، المرى* 

الماحيإمحلأم )١( 
صححالحاكم: وقال ( ٤٤٢)Y/ الكرى الن في والمهقي الحاكم)\/ا/\'ا(، أحرجه )٢( 

(.٢٤٧٨الصحيحة)الملسلة في الألباني وحسنه اكهبي ووانقه لم، مشرط عالي 



-ت ه [ ٢٤٥]؛٠ 
يندبوالتكريم الشريف باب من كان ما أن الشؤع ولماعدة السرىأاا، برجله 

المجدمن رام يأجرج يإذا التياسر، فيه يندب بقدم كان وما التيامن فيه 
يخيرالدخول وعند اللمس، في ويقدمها يمناه ويخرج نعله، عر قلل على وصعها 

ا.دخولأل ؤيقدمها اليمنى يخرج ثم نعله، ءلاعر على ؤبمعها يسراه 
يبدأأن المجد من للخارج المستحب أن الكتاب آخر فى ومسأتى 

عمر•وابن أنم، عن تقدم لما ،، الدخولل عكس التسري، بالرجل الخروج 
فيذكردخولاتمسجد:ادث1سة: لم،مائآا٠ 

لكبوافتح ذنوبي، لي، اغفر اللهم ت الجد دخول ذكر يقول أن ويستحب 
أحدكمدخل *إذا قال؛ أنه الق رسول عن صح لما ، رحمتلث، أبواب 

إني\طتإ فليقل: خرج ؤإذا رحمتلث،، أبواب لي اكح اللهم فليقل: الممجد 
*إذاه: اض رسول قال قال: هغ هريرة أبكب وعن فضلك'ال؛،• من أسألك، 

أبوابلير افتح امحم ت وليقل . المحم، عش نليسلم المجد أحدكم دخل 
الشيعيانمن اعصمني اللهم ت وليقل الشي على فلييم خمج وإذا رحمتلث،، 
اش.رمول *كان قالمح: اض. رسول ؛نت، هافاؤلة وعن ،. الرجيماال 

وافتحنمبي لي اغفر رب نالا نم يسلم محمد على صر المجد دخل إذا 
راغفر رب تال: نم وسلم محمد على صلى خرج ؤإذا وحملتا، بواب أر 

.، أبواب؛ضااالث،ااأ لي واقع ذنوبي 
اغ.شاء إن الجد مجن الخروج ذكر الحث، آخر فى وسياتى 

بأحكامالماجد إعلام وانظر: الفتح(،  orr)\/سا محيحه في الخاوي ذكره )١( 
)صم\إ"ا(.للزركشي الماجد، 

•١( )ا/م• الدّومب وحاتب الكير الشرح )٢( 
•للألامب)أ/لأآآ( النمرافطاب،)٣( 
(.٤٩٤)ا/لم مأحرجه )٤( 
.١( ٦ ٥ / الزجاحن)١ مصاح في الوصيري إسادْ وصحح (، ٢٥٤ماجه)ا/ابن أحرجه )ه( 
حن.حديث، وقال؛ ( ١٢٨)آ/اكرطى أحرجه )٦( 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا وأحلكم تاريخ من اتمنيفة لنيدة وا للطيفه ا لتحفة ا ٌ ٦———م ط
بم==^=====ط=م=ب==ك==

الثانيالمبحث 

المسحدقاصد عنه ينهى فبما 

هوما ومها محرم هو ما مها أمور، عن بنهى المجد إلى خرج من 
تمطالب فى ذلك وبيان تنزيه كراهة مكروه 

والرياء.اليء القصد فى الأول،! المهللب 
المجد.لماصد الجلة كراهة ش الثاني! المهللب 

الخرؤجحال والأصابع المدين تشسك كراهة في الثالث! المطلب 
للمحي.

الأولالمحللم-، 

والرياءالسيئ القصد في 
عاليهالواجب بل للناس؛ الرياء بنية يخرج أن الجد لناصد يحرم 

أنبيد، لبن محمود عن صح فمد تعالى، ض والإخلاص اب الاحت
وما! قالوا! الأصغر٠١الشرك عليكم أحاف ما أحرف اءإن قال! ه اف رسول 
إذاالقيامة يوم لهم قك اف يقول )رالرباء، قال! اض؟ رسول ا الأصغر الشرك 
هلفانفلروا الدنيا في تراءون كنتم الدين إلى اذموا ؛أعمالهم؛ الناس جرى 

ارأيهافقال! ه، النبي حرج قال! رواية! وفي جزاء؟ر؛ عندهم نجدون 
قال!المرائر؟ ثرك وما اض، رسول يا : قالواالمرائرا( وشرك إياكم الماس، 

الئثةرح ث مي و\و-سمي (، ٤٨١)Y/ شيبة أبي وابن (, XTU)•أحمد أحرجه )١( 
وصححه(، ٦٩)ا/ والترهيسر الترغيب في امتاده المنذري الحافظ وجود (، ٤١٣٥)



المسجدقاصد عته ينهى فيما 

فذلكإليه، الاس نظر من يرى لما حامدا، صلاته فزين فصلي، الرجل "موم 
عهدعلى نعد كنا ت نال، ه أوص بن شداد وعن • الممرامر* شرك 
،.الأصغرأ الشرك الرياء أن . اف رسول 

الثانىالمطلب 

المسجدلقاصد ا كراهة في 

تمائل ثلامث، وفيه 

المسجد:لقاصد العجلة حكم هي 'لأولى؛ لمسألة ا0 

ممدمطمئة، هادن؛ ومشية حنة بهيئة إليها الخروج للصلاة للخارج ينغي 
إلىفامشوا الإقامة، سمعتم *إذا قال: و. المبي عن 'همربرة، أبي عن صح 

فاتكموما فصلوا، أدركتم لما ترعوا، ولا والوقار، بالمكينة وعليكم الصلاة 
وغصالالتفات وعدم الموت حفص من الثمن حن والوقار: ،. ذأتموا«ل 
بال،كينةوليأت الصلاة إلى عي يلا باب البخاري: عليه وترجم البصر. 

فيكينة يالالأمر باب صحيحه: ش حزيمة ابن عليه وترحم والوثار.اه. 
الواحدالاسم أن على والدليل إليها، عي العن والنهى الجمعة، إلى المشي 

الفمن الواحد، بالاسم الأحر عن ويزجر بأحدهما، ^مر فعلين على يفع 
فلمختالفان، أنهما بباله يخملر فد المعنيين، بين يميز ولا العلم، يفهم 

إدا^١^١ \ؤال؛ ءؤة؛لإا قوله: في الجمعة إلى المعي كتابه نص في ه اض أمر 
بينوال٩[، ة: زال—ج—م-مدئ إق ألبمنمو يرو بن لاثاوء نردث 

فعليكمالصلاة أنيتم *إذا ممال الصلاة، إلى المعي عن نهى قل المصعلفى 

ابنوصححه (، ٢٩١، ٢٩٠)Y/ والميهقي (، ٤٣•)١ الخبير ني الملراني أخرجه )١( 
(.٩٣٧)خزيمت 

يخرجاه.ولم الإسناد صحح حديث هذا ت ومحال ( ٧٩٣٧)الحاكم رواه )٢( 
(.٥٧٢)داود وأبو )؟•I(، لم ومؤ(، ٩٠٨، ٦٣٦)المعادى أخرجه )٣( 



٢٢٤٨٦
والمدينةالحرام المسجد ذتام وا تاريخ من المنيفة والنبدة اللْليفة اليضة 

وامشوا،إليها، عوا تفلا الصلاة، أتيتم  ١٥٢١٠•' .y ونال والو٠اراا، المكيتان، 
عننهى فد ه والسي الجمعان، إلى عي بالأمر هك فاض السكينة*، وعليكم 

إليها،المضي هو الجمعان إلى به اف أمر الذي عي قالالصلاة، إلى عي ال
زجرالذي عي اللأن الصلاة؛ إتيان في . النبي زجر الذي عي الغير 

الوقار،صد هو الذي الصلاة إلى المشي وشدة الخبب،، هو النبي 
الأممكان ؤإن عنه، ه الّحم، زجر ما غير به جق اف أمر فما والسكينة، 

٠اه • جميعا عاليهما يني قد الواحد 
والوقار*،المكينة اعليكم وقوله الحنبلي؛ رجب، ابن الحاففل ءالا 

ذكرهالإغراء، على ؛النمت، ؤيروى وحبرإ مبتدأ الجملة أن على بارغ وهمو 
فيالعراقي الزين ابن هريرة أبو الدين ولي ، JL؛،، المديني.اه موسى أبو 

ينم،أته القرطبي العباس أبو ذكر ، الكيتان* ااوءليكم فوله! I التثريب،* ا١طرح 
»ئرحفي ض والدي وفال المكينة الزموا قاو: كأنه الإ>اء، على التة 

المكينة*وعليكم ٠١قوله؛ أن على المكينة رغ الرواية في المشهور الترمذي*! 
اللغة،أئمة ر0 ذكما الوقار، هي كينة والانتهى. الحال.موضع في جملة 

فقالوالوقار*، المكينة وعليكم ٠١البخاري؛ صحيح في طرقه بعض في لكن 
العباسأبو uل وكذا للتأكيد، الوقار فيه كرر ^^١^*: ١٠٠في عياض القاصي 

كونالمجن المكينة لأن واحد؛ لممى اسمّان والوقار المكينة القرطبي؛ 
علىواكي وأنكر واحد، بمعنى وهما والتثاقل الاستقرار من والوقار 

واضح،وهذا الفاء الوقار،عتل لأن الاستقرار؛ من الوقار إن قوله؛ القرطبي 
بينهماأن الفلا٠ر الروي؛ وقال والرزانة، الحلم الوقار لمحاح*؛ ١٠في وقال 

الهيئةفي والوقار ذللث،، ونحو العبن، واجتناب، الحركاُت، في المكينة وأن قرئا 
ذللثح.ونعحو التقاسم، غير س طريقه على والإقبال المولنا وحفض البصر وغمى 

صحيحايني)آ/هآا(.)١( 
{.٥٦٩)؟إرّجب لابن ايارتم(، فح ، ٢١

،•؛(.JU/Xالممرببط)ثرح ش اكئريب >ح )٣( 



المسجدقاصد عته ينهى فيما 

قصدفي العجلة عن النهي من والحكمة العلة في التانية؛ لمسألة ا0 
والمسجد;الصلأة 

ذكرهاوجوه، عدة لها العياء ذكر فقد النهي في والحكمة العلة وأما 
فقال:المرافئ الولي 

أمور:كينة ب بالمشي وأمره الإسراع عن الصلاة قاصد نهي ُي المعي 
الصلاةإلى يعمي كان إذا أحدكم ررفإن لم: لمرواية في قوله أحدها: 

نركمن الصلاة بآداب بنائب أن ينبغي أنه إلى بدللث، فأثار ملأةاا، في لهو 
منلام والالصلاة عاليه أمره هذا ومن الأعضاء ومكون والخنؤع الجلة 

صلاةفي بكونه ذواكأ وعالل أصابعه، بين يشثلثؤ لا أن المجد إلى حرج 
الملماء.عن المعنى هدا النووي وحكى 

بنأض عن صحيح بإسناد اتجراني روى ففد الخطا، تكثير الثاني؛ 
لمأندري فقال: الخطا، في فقارب ثابت بن زيد •ع أمشي كنت، قال: ماللئج 

إلىالمشي فى حطانا لمكثر فقال: لا، طيت: المشية؟ هذه بلث، مشيح، 
هأنس حدث ومن ثابت بن زيد حديث من مرفوعا هدا روي وقد الصلاة، 

فلاه نفالإنسان يبهر لا أن ذلك، فى المعي أن الهلب،: ذكر الثالث،: 
دذكرْانتهع،• الخشؤع• في، له اللازم الوقار من ولا القرآن ترتيل من يتمكن 

منالمصلي عود - الأولين أي؛ - المعنيين على يتجي نهبت والدي" قال 
كونهبيته إلى رجوعه في زال فقد الأول بالمعنى عللنا فإن بيته، إلى الجد 

الخءلا؛ومقاربة المشي أيصا تحب، فيالثاني، بالمعنى عللنا ؤإن صلاة، في 
تمحوفيهلوة الجماعة مجد إلي ربح !، ٢٠٠مرفوعا؛ عمرد بن اُنج عبد لحديث، 

عللماؤإن فيتح: جيد. ناده ؤإمصوراجعا* ذاهتا نة حب، نكتوحعلوة سيئة 
المحنىعلى قلنا كما الرجؤع في الحكم هذا يثبت، فلا المالثح بالمعنى 

الأول.اها،.

)'ا/ههمآ(.التقريب ثرح ني التثريب ْلرح 



وال«اوثتالحرام اسجد وآحكام تاريخ ض المنيفة واصن، اللطيفه التسة هي ٦—؛م ؛٠ 
^دجالسادلإدراكاسلأة،أوسارةاكاس: ا٠ 

أولها؟.

وعليكموامشوا إليها عوا تفلا الصلاة أتيتم ،رفإذا .I قوله في 
يكونذلك وان سعيا، إتيانها عن والنهي مشيا الصلاة بإتيان الأمر السكينةا 

الجمعةبين ذلك فى فرق لا أنه ظاهره أن العلماء من كثير وذكر ووقار، بتودة 
فوتأو ركعة فوت أو الإحرام تكبيرة فوت يخاف أن بين ولا وغيرها، 

فالوبهذا العراقي: الولي قال ذلك، همن شيئا يخاف ولا الجماعة؛اممJة، 
فيثب أبي ابن وروى بعدهم، ومن والتابعين الصحابة من العلماء جمهور 

بنوأنس ثابتإ بن وزيد عمر وابن عود مبن النه عبد عن المعنى هذا ارممتفه،ا 
مالكقول وهو ومجاهد الحين بن وعلي ذر وأبي العوام بن والزبير مالك 

عمرابن وعن الصلاة إلى الهرولة شة أبي ابن وروى وأحمد، والشافعي 
بنالرحمن همد رأيت ت نال، النخعي إبراهيم وعن -مير بن وسمد والأموي 

فامحرعبالثمح الإقامة سمع أنه عمر ابن وعن الصالة، إلى مسارعا يزيد 
الترمذيوقال الصلاة، إلى معينا ما أحق قال: أنه عود مابن وعن المشي. 

رأىمن نمنهم المسجد إلى المشي في العلم أهل احتلم، ؛ ارجامعه٠١في 
يهرولكان أنه بعضهم عن ذكر حتى الأولى التكبيرة فوت حاف إذا الإسراع 

يقول،وبه ووقار تؤدة على يمشي أن واختار الإسراع كره من ومنهم الصلاة إلى 
حافإن إسحاق: وقال هريرة، أبى حدث على العمل وقالا: ؤإسحاق أحمد 
،•١^٠٠١١المشي في مع أن باس فلا الأولى الت،كثرة فوت 

جلبةممع إذ ه اض رسول مع نصلي نحن بينما قال: قتادة أبي وعن 
•رفلاقال: الصلاة، إلى اّتعجلنا : قالواشانكمء؟  ١٠١٠قال: صلى فلما رجال، 

فاتكموما فصالوا، أدركتم فما بالسكينة، فعليكم الصلاة أتيتم إذا تفعلوا، 
وهووالحنابلة، الحنفية مزمِح وهذا . ارفاقضوا، رواية: وفي فأتموا*، 

المسجد.إلى المشي في حاء ما باب الرصالة(، محل. الترمذي جامع )١( 
(.٤ ٢ ٢ / ١ ) ومسلم _الأتح(، ١١٦/٢)البخاري أحرجه )٢( 



ء؛|ا]ق[|بمء=المسجدقاصد عنه ينهى فيها 
التكبيرةفوات حاف إن ؤإسحاق; أحمد الإمام وقال الشافعية، عند الأصح 
وجاءتقبح، عجلمة يكن لم ما يدركها أن طمع إذا مع يأن بأس فلا الأولى 

التكبيرةفوات خافوا إذا شيئا يعجلون كانوا أنهم ه الله رسول أصحات عن 
حدبادروا وقال! الصلاة إلى اشتد عود مبن الله عبد أن وروى الأولى، 
الأولى؛التكبيرة يعنى؛ الصلاة؛ 

لإدراكجماعة فى للحالة المشي فى الإسراع يجوز I المالكية وقال 
ولوفيكره، الخشؤع، يدهن، جري بلا أي؛ ب،؛ حببلا يسيرا إسراعا فضلها 
فيأذن إنما الشاؤع ولأن بدلا؛ لها لأن جمعة؛ ولو إدراكها فوات حاف 

تصحلا محل في يكون أن إلا وغيرها، الجمعة فاندرجت السكينة، ْع عي ال
حينئذفيجب يسرع، لم إن فواته يخشى بحبث، الوقت، ويضيق فيه الصلاة 
حشيلو كما فليسّرع، فواته وحشي الوف صاق لو الشافع.ية! قال كيلك 
يسرعلم ولو ؛4، إلا تقوم لا وكانت، الوقت،، امتد لو وكدللث، الجمعة فوات 

منأن والذلاهر ! الترمدي<ارح ث ٠٠في العراقي الرين وقال • لتعمللت 
الإحرامتكبيرة فوت خوف عند هو إنما وغيره عمر ابن من عنه الإسراع أطلق 

حليدةبن زيد بن محمل رواية من شيثة أبى ابن روى ففد الترمذي، قيده كما 
الأن لرأيت، نملة معه مشت، فلو الصلاة إلى عمر ابن مع أمشي كنت، قال؛ 

الأولى،التكبيرة فوت خاف إذا الإسراع أيصا عود مابن عن وحكي بقها. ي
كانلمن بأس لا وقال؛ أّرع، الركعة فوت خاف إذا أنه I مالك، عن وحكي 

! ٠١المنهم  ٠٠صاحمب، وتبعه عياض القاصي قال الفرس. يحرك أن فرس على 
ينبهركما يسهر لا لأنه والماشي؛ الراكب بين القرف، على بعضهم وناوله 

وهوالركعة، فوت خاف إذا بع يأنه إمححاق عن — أيصا — وحكى الماشي، 
التكيرةفوات بخوف الإسراع تعليق س إسحاق عن الترمذي حكاه لما مخالف، 
أء(انتهى؛؛،؟أعلم. وافه معا، الموصعين في بالإسراع يقول ولحله الأولى، 

(.٤٥٤. ٤٥٣)؛/واسي واوهدب)؛/ا-ا(، )؛/A؛X(، اليانع )١( 
(.٢٣١)ا/ المحتاج مخي )٣( (. rrr)\/الجلل ُح )٢( 

)آ/ا"هم(.اكقريب،ثرح قي اك؛رو_، 'لرح  ٢٤)



والمدينةالمسجدالحرام واحكام تاريخ ض المنيفة والنبذة اللْليفة التحقة طا؟ح==ماش 

فوتحاف إذا بالإسراع - الشافعية من - المروري إسحاق أبر وتال 
الإقامةسمع أنه عمر ابن عن نقاله بعد — بطال ابن وقال الإحرام* تكبيرة 

الصلاة،إلى المثي يسرع لا أنه عنه روى ما على يدل وهدا ٠ - المني 
الصلاةفوت يخش لم إدا ما على الك^ةاا؛ الىو؟كم ت قول معنى جعل أنه 

الصلاة'،إلى فامشوا الإقامة سمعتم ءاذا ت وقول ت قال وقتها، من سعة فى وكان 
بعمن تلزم السكينة وأل العموم على الحديث أن ويبين عمر، ابن فعل يرد 

الوقت.من في-عة لكن س تلزم كما الإقامة 

لهابالإسراع نال أحدا نعلم فلا الجمعة وأما ]لو\تي الولي نال 
يريثن .للثأوء روث ^؛١ نعالي: قوله وأما الصلوات، من غيرها دون 

مطلقفيه عي بالالمراد فإن ٩[، ]الجمعة: ذَؤ إق ةتاوا ألثم،نؤ 
العمل،عي الالقرظي: كحب بن ومحمد عكرمة وقال القصد أو المضي 

تعالى:اض وقول الجمعة إلى لاالمشي الحديث: هذا على البخاري وبوب 
نحالى؛اض لقول والدهاب، الحمل عي القال: ومن أهوه وَؤ إق ^ؤةتعوا 

أوردأن بعد ائي النأن واعلم انتهى. [١١ ١ ٩ لالإ».راءت  ٠٤منيهالهنا 
فيهوأورد معي®، غير مجن الصلاة إلى ®الإمراع نرجم■ الحديث هدا 

بنيإلى ذهب العمر صلى إذا اق رسول كان قال: راغ أبي حديد 
فبينماراير: أبو قال المغرب، ينحدر حتى عندهم فيتحدث الأسهل عبد 

ائيالنأن على يا.ل وذلك حديتا، وذكر المغرب، إلى مع يه الّك، 
في؛المشم، ملتحقة وأنها الإسراع وهي، رتبة والمشي عي، البض أن فهم 
صحيحفي الحديث طرق بعض في . قوله يرده لكن عنها! المهي عدم 

فيحملالإسراع من نؤع عي اليقال: أن إلا ، رعوا® تلأولا البخاري 
حديثبدليل محيا، بكن لم ما دون منه عي العلى عنه المنهي الإسراع 

فيهليس عي الأن على يدل لمحكم®  ١٠في سيده ابن كلام لكن راغ، أبي 

•، ٣٥٦)"ا/التقريب نرح في التثريب ُلرح 



مممحثثقضً—
صاحباكان ؤإن الشد، دون عدو بأنه ره نفإنه الإسراع في المبالغة تلك 

بينالفرق إلى ينظر لا ومن العدو، ؛مهللق را0 ءوررالنهاJة٠،  ١١راالمحاح 
منأصح الباب حدث ت يقول بينهما التعارصى إلى ويميل والإسراع عي ال

اعلم.وافه متعين، به فالأحل. رام أبي حديث 

أنؤيحتمل الأذان بالنداء يراد أن يحتمل للصلأةاا نودي ®إذا ونوله! 
_؛الصحح فى أحرى رواية قي — قوله الثاني للاحتمّال ويدل الإقامة به يراد 
القيدهاJا فليس الإقامة أو بالأذان رناْ فوسواء )_*؛،t، أمت »إنا 

بلأيثا؛ الإسراع له كرْ الإقامة قل الصلاة قصد فلو الحكم، في م،ضا 
الوقبلها الصلاة، بعض قويت، يخاف الإقامة بحد لأنه بالكراهة أولى هو 

عدمفع الصلاة بحص فواتا حوف مع الإسراع عن نهي فإذا ذللئ، يخاف 
الموافقة.مفهوم من وهو الأعلى على بالأدنى التنبيه من فهدا أولى الخوف 

بهالينبه الإقامة ذكر إنما I مسالماا ®ئرح في فقال النووي بدللئ، صرح وقد 
حوفهمع الإقامة حال في سعتا إتيانها عن نهى إذا لأنه سواها ما على 
®فإن.! فقال العلة ببيان ذللثف وأكد قال؛ أولى الإقامة فقل بعضها فوت 

حمحيتناول وهدا قال! صلأة،ا، في نهو الصلاة إلى يعمي كان إذا أحدكم 
فصالواأدركتم »فا فقال: آخر -اكيدا نلالئ٠ وأكد الصلاة إلى الإتيان أوقات 

إنماالنهي أن متوهم يتوهم لئلا وتأكيد تنبيه به فحصل فأتموا،؛، فاتكم وما 
الصلاةمن فات ؤإن بالنهي فصؤح الصلاة بحفر فوت يخف، لم لمن هو 

بعدالترمذي" ®نرح في العراقي الزين ونال< حن، وهو • انتهى فات ما 
يفعلإنما أنه الغالب، لأن الغالب، مخرج حرج هذا أن ؤيحتمل حكايته؛ 

لوثوقهذللثح يفعل فلا الوقت، أول في بادر من فأما القوت، حاف مجن ذللئ، 
انتهى.اهالصلاة أول بإدراك 

(.٩٩لم)ه/معلى النووي ثرح  ٢١)
(.٣٥٧.  ٣٥٤)Y/ الممريب، ئرح في اكريبح طؤح )٢( 



سسجداسرامواسوسة

الثالثالمملف 

تالهسجدالخروج حال والأصابع اليدين تشبيك كراهة في 
حديثمنها أحاديث، عدة في والأصابع اليدين تشبيك عن الهي صح 

ثموصوءْ، فأحسن أحدكم توضأ اراذا قال: . الحم، عن عجرة بن كب عن 
صلاة((في فإنه يديه؛ بين يشثكن فلا المسجد، إلي عامدا حؤج 

أتىنم بيته في أحدكم توضأ »إذا ه: المبي عن هريرة أبي وعن 
وفىأصابعه، بين وشبك هكذا(( يقل فلا يرمع حتى صلاة في كان المجد 

رأصابعه(، بين يئسلث، فلا للصلاة أحدكم توضأ ®إدا رواية: 
منها،الفراغ قل وفيها الصلاة إلى الخروج حال في هو إنما الهي وهذا 

®المزمنقال: ه المي أن الأشعري موسى أبي حديث مع يتعارض ولا 
لحديثولا عليه، متفق أصابعه،١ بين وثسالث، بعضا(( بعضه يشد كالينيان للمزمن 

اليمنىيدْ وصع المى. وأن اليدين ذي قصة فى ®الصحيحين(، فى هريرة أبى 
فيكان ؤإن الصلاة غير فى ورد ذلك فإن أصابعه، بين وشبك رى اليعلى 

المجدفي الأصابع تشبيك بجواز البخاري عليهما ترحم وقد المجد، 
عنورد المهي لأن معارصة؛ الأحاديث، هده بين ليس أنه والصواب وغيره، 

ليسلام والالصلاة عليه وقحله إليها، المضي وعند الصلاة في ذللث، فعل 
بمامعارصة صعيفة فهي المجد في دام ما ذللث، عن المهي رواية وأما كيلك،، 

أعلم.وافه ه. فعله من ®الصحيحين،، في 

فيالألباني وصححه (، ٣٨٦)والترمذي (، ٥٦٢)داود وأبو (، ١٨١)٣• أحمد رواْ 
شيبةأبي وابن ١(،  ١٣٨٥)أحمد رواه سميد أبي عن شاهد ولد (. ٣٧٨)الغليل إرواء 

صعيف.بسند ( ٤٨٥٩)

(،٤٣٧)حزيمة وابن (، ٧٤٤)المحاكم وصححه (، ٨٣٨)الأوسمحل في الطبراني رواه )٢( 
١)Y/ والإرواء (، ١٢٩٤)الخمحة السلسلة في والألباني  ٠ ١.)



اتمسجدض اتجلوس آداب ض

مباحث!أربعت وفيه 
المجد.تحية ش ت الأول الخجث 
الخجل.في الحدث جلوس ش الثاني؛ المبحث 
١للمساجاد والصبيان والمعتوْ الكران لحول فى ! ااثالث، البحث، 

المجد.في واليثث الجلوس أحكام ش I الراح البحث 



سدجدانمرامواسسةم ٦— ^٠ 

امولالمبحث 

المسحدحياة تق 

ركعتين،يملي حتى يجلى لا أن المجد لحل إذا للمسلم المستحب 
ويشتغلركعتين؛' بملي حتى يجلس فلا المجد أحدكم لحل رإدا ه•' لقوله 
فيفهو كذلك دام فما الدنيا؛ حدث في يخوض ولا يممكت، أو الله بدكر 
يحدث.أو يؤذ لم ما له تعفر توالملائكة صلاة 

تمهليان ةللث١ وش 

المجد.تحية حكم همر ت الأول الطالي، 
المجد.تحية سقوط همر الثاني! العللب 

٠٠٠

الأولالمطلب، 

المسجدتحية حكم فى 

قولين!على الجد تحية فى احتلم، 

ونمرْ، الفلاهرية عن القول هذا حكى واحبة، أنها الأول! القول 
الئوكانىر٢،.
حكيبل الملماء من الأكم الجمهور فول وهو سنة أنها الثاني! والقول 

(٣)الملمينبإحماع ستة إنها النووي! فال إجماعا 

٢(.• المجتهد)ا/٨ وبدايت )؛/م\مآء(، الباري وفتح (، ٣٦٥)T/ لم عرمالودي شرح ، ١١
للشوكانى)م/بأم(.نلالأوطاد،)٢( 
ابنوحاب (، ٢٨١)أ/لفووى والمجموع، (، ٣٦٥)أ/لم معر المؤوي شرح )٣( 

البولاقية(.محل. ءاباوين)ا/آهأ، 



نم،يجدا تحية في 

نال؛. الّكا عن دغيرْ فهد قتادة أبي حديث ظاهر الخلاف بب وس
،•٠^١١٢متفق ركعتين• يملي حتى يجالس فلا المجد أحدكم لحل ®إذا 

ابنقال الندب على الجمهور حمله لكن الوجوب يقتضى والأمر الأمر ظاهره 
عنوصرفه . ذلك فى للندب الأمر أل على الفتوى أئمة اتفق حجرت 

الّكا.إر ثمة بن صمام جاء نال• هريرة أبي حدبث منها قرانن الوجوب 
تطؤعأن إلا الخمس *الصلوات ت قال الصلاة؟ من عالي اغ فرض ماذا ت فقال 

وتحيةنة، ّالخمس الملوات عدا ما أن على فدل . عليه منفق شيئا• 
أصحابكان قال; أملم بن نيد وعن للندب. فيها فأمره منها، الجد 
يفعله.عمر ابن ورأيت يملون، ولا يخرجون ثم المجل. بمحلون النكا. 

وحكىثب• أبي ابن رواها متله. وسالم غفلة بن وسويد الشبي وعن 
منوحماعة وقتادة، والنخعي رباح أبي بن وعطاء سين ابن أن ت الغوى 
المجدل؛،.تحية ركعتي يمل ولم جلس من على حرجا يرون لا الملف: 

الثانيالطل،—، 
اشمسمجدتحية سقوط فى 

•نوعيؤ، على وهى صور عدة فى المسجد تحية تضل 
باتفاقفيها الجد تحية سقوط على المتفق المور الأول؛ النؤع 

تعالى؛اض رحمهم العالخاء 
ندر،أو نافلة أو فريضة بصلاة و؛ل-أ المسجد يحل إذا الأولى؛ الصورة 

فانللصلاة الإقامة في سيع فد المؤذن أو الصلاة في الجمامة مع يحل أو 
إلاصلاة فلا الصلاة أنيمتر *إذا ؛ لموله ، فعل تالمسسحال تحية 

(؟٧١٤)وسلم نتح(، مآ/ا/أ >ا/ي"اه، ( ١١٦٣، ٤٤٤)المخاري )١( 
(.١٢)لم ومالخاوي رواء )٣( )ا/يمْ(ء حجر لأبن ^، LJlكح )٢( 
لب.وى)أ/آآم(،اللمثة، وشرح )ا/ا؛م(، شيبة أبي لابن المسف،، انفلر: )٤( 

(.٣١)١;؛ الدسوقي وحاشية (، ٣٧٥)ا/ء\ج؛ن ابن وحاشية 
(.SAofy)للخفيري الإسلأمة، الثّرمة ني الماجد أحكام اننلر: )٥( 
(.١٩)آ/ا/ا، عابدين ابن وحاشية )ا/أه؛(، المخي انفلر: )٦( 



لبمدينةوا ١لحرام لمسجد ا حلكم وا تاريخ من لمنيفة ا تنبذة وا للطيفه ا لتحفة ا بم'ء ٦ حئ 

،.ر لم مرواه . المكتوJة١ا
تحيةعنه قط نالجمعة لخهلبة الخمليب لحل إذا ت الثانية الصورة 

عنذلك ينقل لم ولأنه للخطة؛ يدخل حين حقه في سرع لم لأنها المجد؛ 
■عن ولا الني. 

فتكميمتوالية، مرات عدة للمسجد لحوله تكرر إدا ت اّلثة الصورة 
هر، ١٥١أقرب وهو النووي• قال مرة. لكل التحية تحب تت وقيل ،، ركعتازر 

،.الحدث١٤

أوالجمعة، حهلبة ينهي أن يوشك؛ والخهليب، لحل إذا ت الرائعة الصورة 
تحيةعنه سقهلم؛ الأولى، الركعة أو الفاتحة أو الإحرام تكبيرة فوايت، يخشى 

،.المجور

عنهسمهلت، بالطواف، وبدأ الحرام المجد لحل إذا ة؛ الخامالصورة 
الهلوافركعتا عنها وكفتؤ المجد، تحية 

تفيها ، المختلفالعور الثازيت النؤع 
تفيها تعالى اتله رحمهم العلماء ؛ احتلفصور ثلامث، هناك 

الخطة;حال المجد تحية ت الأولى الصورة 
منشيء فوايت؛ يخشى ولا الجمعة يوم الخهلبة حال المجد يدخل من 

-تعالى الله رحمهم - العلماء اختلفج فقد المجد، تحية صلى يكن ولم الصاده 
قولين:على الحالة هدْ في 

رآآ/ا-أ(.القاع وكثاف (، ١٢٣)Y/ثلح لأبن الفروع، اظر: 
(.١٨)آ/عابدين ابن وحاشية (، ٣٨٦را/الهمام لأبن القالير، فتح ثرح انظر. 

للتووى)آ/آ"ه(.١لمجمؤع، 
)آ/أ؛(.القناع وكثاف، )ا/خه(، للتاض الأم، انظر: 
)آ/والمني )ا/آهم(، ليروي والمجموع، (، ١٩٨/١)للشافعي الأم، انظر: 
٢٩٦ ،)(T\<\/r >.)ؤإصلاحرجب،)صْآ(، ابن وقواعد (، ٣٥)آ/القناع ، وكناف

(.)ص٢٩للقاسمي الماحي، 



تبهذا وقال وينصت، يجلس بل المجد؛ تحية يملى لا الأول؛ القول 
لومالك حنيفة أبو 

الصالةفوات يخش ولم يخطب والإمام لحل لمن بمس الثاني؛ والقول 
المنذرأوابن ؤإمححاق وأحمد الشافعي قول وهو المجد. تحية يملى أن 

يوميخطب، النبي بينما قال؛ اف عبد بن جابر لحديث الراجح، وهو 
قال؛لا، قال؛ فلأن؟« يا "أس المى له فقال رجل جاء إذ الجمعة؛ 

ركعسزارأم.فصل »ةم 
،احتالفلا؟ أم التحية عنه تضل فهل وجلى، لحل إذا الثانية؛ الصورة 

قولين؛على هدا في العلماء 

وبهقمر، أو الفصل طال مهللقأ قعل تالمجد تحية أن الأول؛ القول 
الحنابلةوبعض الشافعية، جمهور قال 

مذهبمن المشهور وهو النمل، طال إذا نهل تأنها الثاني؛ القول 
الحنايلةرى.

وهذابالجلوس، مهللئا ذشْل لا المسجد تحية أن الئالث،؛ والقول 
فإنجابر حديثح لغناهر ؛ الراجح وهو للحنابلة، وقول الأحنافإ مدميا 

الفصلطول بين الفرق سن ولم جلس وفد بالملأ٥ ليكا مأمر ه النبي 

المرهليير ونفرش،و)ا/'ُ؛اُا(، لأبن المجتهد، وبداية ؛(، a/y)عابدين ابن حاثية )١( 

لابنواسي، (، ٣٨٤)م ليووي والمجموع، )أ/خها(، للشافعي الأم، انفلر: )٢( 
؛(.fY/Y)مفلح لأبن والفروع، )آ/اْام(، قيامة 

(.٨٧٥)لم وم(، ٩٣١، ٩٣)•البخاري دوام )٣( 
مفلحلأبن والفروع، وفحابرى)آ/أ\أ(، (، a>Y)^لفووي المجموع، انغلر: )٤( 

/Y(١٢٣ ،) ص-هم(.الماجد ؤإعلأم(
- ٤٤٩)Y/الريع والروض (، ١٢٣٨)مفلح لأبن والفروع، )آ/ا-أ(، القاع كثاف )٥( 

قاسم(.ابن حاثية مع  ٤٥٠
وحاشيةمفلح لابن والفروع، ؛ولاق،(، طّ )ا/ا"هأ، عابدين ابن )٦( 

(.٤٥•)أ/بمأأ. الربع الروض عر قام ابن 



ينهلمد وا م لحرا ا لمسحي ا وأحكام تاريخ من لمنيفة ا ة لنبذ وا للذليفة ا لتحمة ا

يمليالمجد لحل من أن الذمة فى استقر جال للمحق وهو وقمره 

تالنهى أوقات في المجد تحية ٌموءل في ت الثالثة الصورة 
طلؤعإلى الفجر صلاة بعد من الراجح: على حمة النهي وأوقات 

إلىقيامها وعند أشد، وهو رمح فيد ارتقاعها إلى طالوعها وعند الثمى، 
وصتغرب حتى ذلك وبعد الغروب، من تدنو حنى العمر وبعد زوالها، 

®لايقول: ه اف رمحول محمعنح قال: الخيري محمد أبي بث، لحل . أمحي 
تغبحتى العصر بعد صلاة ولا الشص، نرتفع حتى المبح بعد صلاة 

طلع®إذا ه: اف رسول ثال؛ ه عمر ابن عن منفق . الشمساا
فدعواالشمس حاجب غاب ؤإدا سرر، حتى الصلاة فدعوا الشمس حاحب 
ساعاتارJلأدثS قال: عامر بن عقبة وعن ،. متفق تغيب،'؛ حتى الصلاة 

الشمستْللع حين موتانا، فيهن نقبر وأن فيهن نملي أن اف. رسول نهانا 
الشمس، تفتفوحنن تزول، محي الغلهيرة قائم يقوم وحنن ترتفع، حتى بازغة 

الياءوتشديد والماد التاء بفتح وتمتف، . ، مملم؛ رواه  ١١تغربؤ حى للغروب، 
للغروبح.وتميل تتمتف، أي• المفتوحة؛ 
قولينعلى فعلها فى العلماء احتلف، وقد 

وهداالهي. أوقات في تصلى لا الجد تحية صلاة أن الأول: القول 
أحمدعن المشهورة والرواية ومالك،، خيفة، أبى مدهب 

لأنهاالمهى أوقات في تضل فلا وقت، كل في تزدى أنها الثاني: القول 

يولاق(.ط. ، ٤٥٦)؛/عابدين ابن حاشية ١( 
(.٥٧٢/١ثاح)لابن الفروع، انفلر: ٢( 
(.٨٢٧)لم وم(، ٥٦١)الخاري رواء ٣( 
(.٨٢٨)لم وم(، ٥٦٢)البخاري رواه ٤( 
(.٨٣١)ملم أحرجه ٥( 
مفلحلأبن والفروع، •٢(، ٨/١)المجهد وبداية  i(\'\/r)عابدين ابن حاب ٦( 

(١٢٣/٢.)



وروايةوالثافى عنه أشهب رواية في مالك قول وهدا الأمباب، لوات من 
نيجابر لحديث الراجح، وهو ■ تيمية ابن احتيار وهو أحمد، الإمام عن 

الخطبة؛وقت وهو الهي وقت في سقْل لم المسجد تحية فإن محليك، نمة 
ولأن. الأحرىر الهي أوقات فكذلك حصل، قد - اكحول - سببها لأن 

النهيوحديث شيء، يخصصه لم محموخل وعمومه عام المسجد بتحية الأمر 
المسجدتحية حديث فصوم مخصوصر، عام والمصر الفجر بعد الصلاة عن 

وركعتيكالمائتة، المهي، من الصلوات بعص؛ استثناء ثبت ففد عليه، مقدم 
السجدفتحية بفواتها، تفوت مصالحة حصول لمب وذلك والفجر؛ الطواف 

ذاتمثلها 

للنوويالهدب، ضرح والمجمؤع ،، ٣١٤)ا/ الكبير الشرح على الدسوقي حاشية )١( 
تيميةلأبن الفتاوى، ومجهؤع )آ/مأا(، مفلح لابن والمرؤع، (، ٠٠)م/؛ 

 )Y■( :نح انثلرorU/\) ،^jUi >) ،يب لأبن والفتاوى(Y/Yr.)\>\



وانمدينةالخرام اثمسجد واحلكم تاريخ من اثمنيفة والنيدة اسليفة اتتحمة ٩—— ط

ذس

الثانيالمبحث 

المسجدق المحدث لوس حق 

المجد،في الجلوس الأكبر دون الأصغر 'ث، الحد للمحيث يجوز 
الزركثيقال اغ رسول مجد قي ينامون كانوا الصفة أهل أن ودليله• 

مصنففي لما يصح، إحاله ولا ،، الإحماع!أ فيه بعضهم وادعى والجراعي! 
أنالرجل يتعمد أن يكره وار الأبو كان ت نال عون ابن عن شيبة• أبى ابن 

المسبببن سعجد عن قتادة عن وله - وصوء غير على المسجد في يجلى 
فيه.يجلى ولا مارا الجل في يمر ت قالا يحدث؟ الرحل في والحز 
.ؤلهارة على يكون أن والاستحباب الجمهور، فول والمحح 
قاله، وضوء غير على السجد لحول يكرم ت الشافعي الزركشي قال 

ولافيه يمر ت، كالجنأنه إلى الملف بعمى صار بل ارالاحياء®؛ في الغزالي 
لهيحتج وند البصري. والحسن المسبّثؤ بن سعيد عن ذللث، نقل يجلى، 

حسن،من ركعتين، بمالي حتى يجلس فلا المسجد احدكم دخل ُإذا ت . بقوله 
.الوضوء وهو بشرطها، مأمور بالصلاة المأمور إن 

اتطةفي الجراعي عنه سكت، ولذا عليه، الحنابلة أصحابنا ينمى ولم 
الكراهة.عدم سكوتهم وظاهر الاحل.ا، أحكام في والماحي الراكع 

فيالسجاو في لبثهما تحريم على الكلام ياني قوالحائفى الجنب، وأما 
تعالى.افه ثاء إن الراح الخجثف من الخامس الخهللب، 

الراك؛وتحفة المراعي(، . طّ •٣، ١ )ص للزركثى المساحو، بأحكام الماجد إعلام 
العلي(.ثل. )صلا"ْمآ، للجراعي والماحي، 



؛>ؤئ|ؤإء=للمساجدوالصبيان والمعتوه السكران دخول في 

الثالثالصحث 

للمساحاووالصبيان والمعتوه السكران خول دق 

عنمنهما مع يولم وواثلة جل بن معاذ عن مكحول، روى 
ومحلأصواتكم، ورغ وصبيانكم، مجانينكم، اجيكم مءجنبوا ه! اض رمحول، 

يوموجمروها وخمومتكم، حدودكم، وإقامة وثراءكم، وبيعكم، سيوفكم، 
أبوابها٠٠^١،.على مطاهركم واجعلوا جمعكم، 

ويحرممنه يمكن ولا المجد دخول من المكران يمنع ت الفقهاء قال 
أي;[؛ ٤٣]الساء: حءكه وآنثذ ةئ1رمأ و تعالى; لقوله فيه مكثه 

.٢٢١مواضعهاقربان عن نهى الصلاة قربان عن والنهى الصلاة، مواضع 
جنونهحال المجد من يمغ المجنون وكذا 
وعليهالمسجد، في يؤذوا لم إن بإحضارهم بأس فلا الصبيان وأما 

لأن؛ وصبيا^٠٢٠ مجانيتكم اجيكم م،اجتبوا المقدم; الحدث في قوله يحمل 
نالمحودخله نينب، ابنته بنت لأمامة حاملا الجد دخل ه المي 

المياهلةيوم وءليا أمهما مع بهما وجاء وأخيهما الخبر من فنزل والحين 
أتلأوص عنءً=ئا ؤِلثرهب قوله; نزول في عليهما الكساء وضع قحة وفي 

الصلاةفخفف أمهاتهم مع جده مفي الحبيان بكاء ومحمع لأية، ا أديتاه 
صحيحة.أحاديث وكلها ذلك عن ينه ولم بهم رحمة 

ماجهابن رواه ررواه صعيف٠ ومحتدم معاذ عن مكحول عن ( ١٧٢٦)الرزاق عبد رواء )١( 
تاريخفي ثبة وابن )•ا/م-ا( والمهقي (، ١٣٦)آآ/لأه()والملبراني (، ٧٥)•

فىالمالقن ابن وضعفه ضعيف. أيضا ومحتدم وائلة، عن مكحول عن ( المدينة)ا/٥٣
(.٢٦٣٦)الجامع ضعن، في والأياني (، ٦٣)A/ الخاري شرح 

•٣(.)مجراآزحد ؤإعادم (، )ص٦٥٣اراكع تحفة )٢( 
(.)ص٢١٣ازحد ؤإعلأم (، )ص٦٦٣الراكع تحفة )٣( 



وا__4الحرام المسجد وأذتام تاريخ ض المنيفة واثدة الاطيفة اصفات ،ئاآجتم|ِ 
=^=====^^===ص=س=ذ==كئئق؛ابم؛ م= 

واشترطوابمنعه الفقهاء من كثير فقال المسجد في الصبي آذى إذا وأما 
اجيكممءرجشوا ت بالحديث واستدترا انمث، عدم المسجد لحوله لجواز 

بلالصبيان نمب عن المسساجد تنزيه المقصود لأن ؛ وصسيانكماا محانينكم 
تميعهد آف أدن يؤت ^ؤا تعار• لقوله بالُالم ولو الصوت، رغ من يمتعون 

ا-صالآبما،.لالود:

ثرحالجليل ومح ١(،  ١٥)آ/للحطاب حليل، مختمر *مح في الجليل ٌواُب 
الماجدؤإعلأم (، ٢٦٧)Y/للماوردي اص، والحاوي حلل مختمر 
للجراصوالماحي، الراكع وتحفة (، )»_UTrللزوكشي احي، المبأحكام 

ُاملابن المرح، الروض وحاش؛ة (، ٣٩٦-  ٣٩٥)م/الشرب والادابح (، )ص٦٦٣
اس)ا/هها(.^، ٧١ط. الملام، وسل )ا/اخأ(، 



المسجدفي والiبث الجلوس أحكام في 

الرابعالمبحث 

المسحدق واللبش الحلوس حكام أق 

لزومفيستحب قليل، غين زمئا والإقامة المكث، هو المجد في واللبن، 
وفعلهاالصلاة واذتذل١ر البقعة، إحياء من ذللئ، في لما فيها والجلوس الماجد 

الأحوال.أكل ض أوقاتها في 
لأجلجلس إذا فإنه المجد في طهارة على الجلوس للملم تحب، في
اذتفلارأو موعغلة، صماع أو علم، أو فرآن فراءة أو اعتكافح، من عبادة، 
وفي. مباحاكان ذللثح من لشيء يكن لم ؤإن تحبا، م كان ونحوها صلاة، 

أحدكميزال،  ١١٠٠قال،؛ ه اش رسولط أن هريرة أبي حدين، من لم مصحيح 
أ،اكلأةا(ل إلا أهاله إلى وتقد< أن يمتعه لا ه، تحبالصلاة كانت، ما صلاة في 

تصليالملائكة *إن ت قال . اغ رسول أن ت أيثا حديثه من البخاري وفي 
اغفراللهم ت تقول بحديث، لم ما فه صلى الذي مصلاه في دام ما أحدكم عر 

الرجر،يرطن *لا مال• . اف رسول أن هريرة أمح، وم، ، ارحمه٠٠ اللهم له، 
إذاالغائب، أهل ضثبش كما له اف يتشبش إلا اف، لدكر أو للصلاة المجد 

غابهم*عليهم ندم 

إررنح أو المجد إر غدا *من قال: و. المي عن هريرة، أبي وعن 
خهئع:عمر وقال راحاال؛،ّ أو غدا كلما ئزلأ الجنة في له اف أعد المسجد 

(.٦٥٩)المخارى رواْ )٢( (■ ٤٩٦وسلم)(، ٦٤٧)الخاوي دوام )١( 
•٨(،)•ماجه وابن (، ٩٨٤١، ٨٣٥)•حل بن وأحمد (، ٢٣٣٤)العليالي أحرجه )٣( 

المدركني والحاكم (، ٢٢٧٨)ي'ا-ا، حّان وابن  i(\o-rحزبمة)ابن وصححه 
والأuني.ناكر وأحمد الاJهى ووافقه )ا/ماآ<، 

(.٦٦٩ومنم)(، ٦٦٢)البخاري أحرجه )٤( 



واثمدينةالحرام المسجد وأحلكم تاريخ من المنيفة والنبدة اسليفة التحضت 

زائرءيكرم أن المزور على وحق الأرض، في اش محوت اجد الم
مطالب:يي ذلك وتفصيل 
العارض.للجلوس الاعتكاف نية ني الأول: انمللب 
المجد.ني الاعتكاف ش الثاني: الطالب 

المريض.لبث ش الثالث: الطلب 

ّالمجد ش النوم ش اراع' الطيب، 
فيه.وصورهما المسجد ني والحائض الجنب لمث، ني الخامس: الطالب 
المجد.يي الشعر إنشاد ش المادس: الطالي، 
المجد.ش والجلوس الكث، هٍثارت، قي الماع: العلل.، 
الخسج،..في يبلح فيما الثاس: المعللب 
المجد.ش عنه ينهى فيما التاسع: العللي، 
المجل.ّس الخرؤج آداب، ش انماشر: العللم، 

الأولالخمللب 

العارؤضللجلوس الأعت،ةاف نية في 

أكثرنول في الاعتكاف ينوى أن فيه وجلس المسجد لحل لن نحب ي
والشافعيةالحنفية فقهاء كلام نقل وتقدم نل، أم جلوسه كثر سواء الملماء، 
شبتاهنا ونذكر المجد، إلى الخرؤج مطالب في ذلك مشروعية في والحنابلة 

بهيعتني أن ينبغي الأدب وهذا ااالتبيان٠ في النووي نال كلامهم مجن مزيدأ 
فيونال عنه، يغفل مما فانه والعوام، المغار ؤيعرفه ذكره، ويثاع 

قال:أصحابنا بعض فإن الاعتكاف ينوى أن أينا للمار وينبغي *الأذكار*: 
وقاليمر. ثم لخلة يقف أن والأفضل مارا، المجار لحل من اعتكاف يصح 

•ما»ة(ّطّ , TOUOA)شية ر ابن دوام 



لمسحيا في واللبث الجلوس أحكام في 

آخرلشغل أو صلاة لأنتظار المجد في جالس لكل ينبغي ؛ لم" مارثرح في 
منيخرج لم ما عليه ويثاب له فيحب الاعتكاف ينوى أن دنيا أو آخرة من 

مخصوصذكر للاعتكاف وليس أحرى نية جدد لحل ثم حرج فإذا السجد، 
أودنيا بكلام تكلم ولو الاعتكاف بنية الجد في اللث سوى آحر فعل دلا 

مفلح;ابن قال . ٢١اعتكافه.ا،وليبطل لم غيرها أو خياطة من صنعة عمل 
فيهلبثه مدة الاعتكاف ينوى أن غيرها أو للصلاة المسجد دخل لن ؤينبغي 

ااالخهاج«.اهلآ،.في المسألة هذْ الجو3ى ابن ذكر صائنا كان إن با لا 
الإسلامشيخ منهم ذلك خلاف إلى بعضهم وذهب، العلماء، جمهور فول وهدا 

وغيرْلم•يمنة ابن 

الثانيالمطلم، 

المسجدفي الاعتكاف في 

غيرههّا،من أفضل الحرمين وفى الماجد في الاعتكاف للمسلم يثؤع 
ائل!مفي ذللن، وبيان 

الاعتكاف:تعريف فى الأوش: لمسالة ا٠ 

من- وعكنا عكوقا الشيء على عكف من الافتعال، لغه: الاعتكاف 
ته.حبت الشيء وعكمتؤ عليه، وواظب، لازمه إذا - وصرب قعد، ت بابي 

رأئد.ىآلمإو آلتتعجد عن هئذوج' أكهمنث،َةثي_أ ^٠٣ تعالى• فوله ومنه 
منعتهت حاجته عن وعكفته [، ٢٥ت ]الفتح همه ينع أف م،مئا 

(.٦٧)A/سلم عر الروي شرح )١( 
شلحلابن الشرب، الاداب )٢( 
رحث والمجموع اسر(، ًل. ؛؛، A/Y، ٦٦١)ل/عابدين ابن حاسة انظر: )٣( 

اسر(،)ا/آه(، المساح ومغني اسر(، \، UA/Y)للمروي المهذب،، 
ونيام(، ٢٦١)٢^للعشمين النووية، الأربعين وثرح (، ٤٦٤)صنالفقهية والاختيارايت، 

)صِ\آ(.للأuنى والامحكاف، نقاله، رمضان 
)عكف،(.مادة: المنير، المباح )٤( 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا وأحكام تاريخ ص لمنيفة ا والنبية اللْليفة لتحفة ا
^^؛؛أت==========ص======

سن١مخصوصة صفة على المجد ثى اللبث وشرعا؛ 
اعنكافعن ها ء_ائشة لفول ،، ٢١جواتاالامحكاف مي وي

مرفوعا:ه سعيد أبى وعن المجدأم. فى مجاور وهو اش رسول 
الثرهد0 أحاور آن لي يا ثل م — الأوسط يعنى؛ — العشر محذه أجاور 

يفليت مم اعتكف كان ض الأواخر، 
وغيره.المسجد فى يكون لأنه الاعتكاف؛ من اعم والجوار 

بمسأن يحل لا الحنرت هيرة ابن الوزير قال حلوه، مي يأن ويكرْ 
اكحريملً،•س أي؛ أولى؛ الكراهة ولعل ٠االغروع٠ت في قال حلوة، 

فيحكمالأصئاف:الثاسة: لمسالة ا٠ 

العلمأهل أجمع النن>رت ابن قال بالذر، إلا يلزم ولا مئة، الاعتكاف 
علىالمرء يوح_ا أن إلا فرصا، الماس على يجب لا منة، الاعتكاف أن على 

ءاليه.اء_.فيجب نن.را، الاعتكاف ه نف
افإلى نقرتا عليه ومداومنه ه المبى فعل منة أنه على يدل ومما 

ويعلم.معه أزواجه واعتكاف لثوابه، وُللبا تعالى، 
يلتزموالم ه المبى أصحابه فلأن واجب غير الاعتكاف أن أما 

.المبى فإن وأيصا فعله، المحابة من كثير عن صح ؤإن كلهم، الاعتكاف 
كان*من ه؛ الحم، نول مح، كما أرائه، من إلا بالاعتكاف أصحابه يامر لم 

كانولو رمخان، شهر من أي؛ ،؛ الأواحر*ل العشر فليعتكف، معي، اعتكمر 
؛الإرادة؟علته ّ واجبا 

وفتحالأصلاب، المكتة ط. (، ٥٩١)Y/ المنهج على البجيرمي حاثين انظر؛ )١( 
(،١٨٣)Y/والغض (، ٢١١)\/الهدية والفتاوى التراُث،، إحياء دار ط. )آ/ه-م(، 

العارف.دار ط. )ا/هآما(، المغير والشرح 
.( ٣٤٧)؟/القناع كشاف )٢( 
اممة(.ط. اuرى، نح -  ٢٧٣)i/الخادك، أخرجه )٣( 
(.١١٦٧)ومالم فتح(، )أ/\،ه الجاري أخرجي )٤( 
ATiA/y)القناع كثاف )٥( 
اgرى(.-فتح ٢٧١)أ/الجاري أحرجه )٦( 



اضبطح أن تذر *من .I النبي لفول ، بالمدر الاعتكاف يلزم ؤإنما 
ليلةأعتكف أن نذرت إني <؛ ٥١رمول يا  ijlsأنه .* عمر عن و' 

،. ١٠بنذرك *أوف ه! الني فقال الحرام' المجد في 

الاعتكاف:أولكن في سالةاثث1لثة: ا٠ 
تأربعة الجمهور عند الاعتكاف وأركان ماهيته، أحزاء الشيء أركان 

المجد،ني واللبث، والنية فيه، المعتكف، والمكان المعتكف،، الشخص وص 
والباقيفقط، المسجد في اللبنؤ هو الاعتكاف ركن أن إلى الحنفية وذهب، 

وعدهالصوم، وهوت آخر ركنا المالكية وزاد أركان، لا وأطراف وط رث 
الواح_إر؛،.الاعتكاف في ثرتنا الحنفية 

فرؤع؛أربعة قمح، ذلك وممثل 

المعتكف:في الأول: الفرع 

يصحأنه على الفقهاء اتفق وقد للاعتكاف، المباشر الكلف، وهو 
الواغرْ،.س الخالي الميز الملم س الاعتكاف 

إلاالاعتكاف لها ينغي لا لأنها زوجها؛ لها يأذن أن للمتزوجة ويشترط 
حقه.وتفويت، عليه الاقتيات في الإثم *ع إذنه غير من ويمح بإذنه، 

بإذنهالاعتكاف أكان مواء المسنون الاعتكاف من زوحته إحراج وللزوج 

المهجثرح على والجل والررمحة الرياض، ط. (، ١٨٤•)■T/ اJغنى )١( 
والدموقي)ا/اا'ا(، الهاويانوالفتاوى )مآ/فإ"ا(، القاع وكشاف )آ/0ْ'ا(، 

هحدث س ازري( نح  ٥٨١)١ا/الخاوي أ-محرجه )٢( 
ازري(.؛؛ ٥٢٧٤)أ/الجاري أحرج، )■٢( 
أبيشرح على المدوي وحاشية بولاق(، ٍل. ،  ١٢٩-  ١٢٨/٢)عابدين ابن حاشية )٤( 

)؟/v؛•؟(.القاع وكثاف، (، ١٠٩١)أ/والروصة )ا/ه•؛(، الحسن 
ونهاية،(، المعار؛دار محل. ، ٧٢٥)ا/المغير والشرح ١(، )^/A' انمناج بيانع )٥( 

القاعوكثاف، (، ١٠٥٤)آ/المحاج 



]wتمدينةوا لخرام ا لمسجد ا وا'حنكام تاريخ من لمنيفة ا لنيدة وا للْليفة ا تحفة لا ]؛

يإدتهءإلا شاهد وبعلها المرأة تصم ءلأ مرفوعا هريرة أيي لحدبمs ، لا أم 
منيوما شاهد وزوجها المرأة تصوم ®لا ت للترمذي رواية وفي ، لم مرواه 
،.١^٢١٤الاعتكاف وصرر اJهوذيت مال ،، بإذنه"؛ إلا رمضان غير 

عائشةلفعل ونحوه، بخباء تستتر أن لها استحب المرأة اعتكفت ؤإذا 
الرحال؛فيه يصلي لا مكان في خباءها وتجعل ه عهده في وزينب وحفصة 

فوله:أحمد الإمام عن اتله مفي داود أبو نفل . لهاالتحفغل في أبعد لأنه 
بالخيمرْ/فيه لهن ؤيضرب المجد، في يعتكفن 

أحفىولأنه ه لفعله الأفضل، هو بل أيئا الرحال يستتر أن بأس ولا 
ثديدأا"ا.لبرد إلا لا، قال: أحمد، عن إبراهم وقل لعملهم، 

الأعتكافر٧(;مكان القاض: الفرع 
مجد،في إلا والخنثى الرجل اعذكاف يصح لا أنه على الفقهاء أجمع 

لمالنبي. ولأن [، ١٨٧آلثتتجده ي ^١؛^ تعالى: لقوله 
المجد.فى إلا يعتكف 

الحراموالمجد غيرها، من أفضل الثلاثة احي المأن على واتفقوا 
الأقصى.المسجل. ثم النبوي، المسجل- ثم أفضل، 

أولىوهو الاعتكاف، فيه يصح الجا*ع الجل أن على الجمهور واتفق 
ندرإذا جامع في الاعتكاف ويجب الثلأثةل٨،، المساحي بعد غيرْ من 

(.ir)\/\-اJءلالب وأسى )ا/إهأ(، الممحاج ومخي (، ٣٤٧)T/القناع كثاف )١( 
ط.الأحوذى، تحفة  ٤٩٥)م/صحيح، حن حديث ونال; الضمن.ى أ-؛محه )٢، 

لب(.ال

(.nv/vالتuاع كثاف )٤( •١(٠ ٢٦ملم)أخرجه )٣( 
المار(.محل. )ا/ابم، أحمد الإمام اتل مرْ( 

(،٣٩٨والروص.ة)آ/(، ٤٥المحتاج)ا/•ومخي (، ٤٨٣والمجمؤع)أ/(، ٤١)ا/•
(.٣٥٢، ٣٥١القاع)آ/وكناف 

٠بولاق( هل. ،  ١٢٩)؛ا/ابن وحاشية المحتار الد.ر )٨( 



المسجدفي واللبث لجالوس ا أحكام في 
►ثج[بم=

صلاةوقت الخرؤج إلى يحتاج لئلا الجمعة، صلاة فيها تصادفه مدة الاعتكاف 
يجوزالحنابلة وعند الشافعيةر عند لها الخروج ائترهل إذا إلا الجمعة، 
لهنمحور;وشرحه المفع مختمر في قال الاشترامحل، يلزم ولا للجمعة الخروج 

مجدكل ففي المرأة إلا الجماعة فيه تقام مجد في إلا الاعتكاف يمح ولا 
أقفلالجامع والمجد حكما، ولا حقيقة بمجد ليس لأنه محتها مسجد سوى 
منه،بد لا لما إلا معتكفه من يخرج ولا ت قال جمعة، اعتاكافه تتخلل لرجل 
ولهبعدها الجلوس يعليل ولا الجمعة إلى يبكر لا أن والأولى جمعة، ؤإلى 

تقاممما المجد كون الحنابلة واشتراحل . باحتهار ام عادته. على المشي 
،.لال٠رداوى١٣الإنصاف في كما المفردات، ص الجماءة به 

النية:في الثالث: الفرع 

تالحنفية وقال الجمهور، قو وهو المحح على الاعتكاف في ركن النية 
يصحفلا فيه، واجبة فالنية مقصودة، عبادة الاعتاكاف لأن وذللث، شرمحل، 

الاعتكافكان وسواء بالنيات،اا، الأعمال ارإتما ت لحديث نية، بدون اعتكاف 
الاعتكاف،فى والفل الفرض نية بين اكمييز يجب، كما واحتا، أو نونا م

،.الئنة١٤س الفرض ليتميز 

إلىيحتاج فهل المجد، من تمج ثم نون، المالاعتكاف نوى ؤإذا 
رجع؟إذا محته تجديد 

حرجإذا أنه إلى والحنابالة والشافعية المال.هٍإ، من الظاهر في الحنفية ذم، 
اعتكافنية تجديد س بد فلا رحع ؤإذا اعتكافه، انقطع فقد المتون لاعتكاف اس 

له.مثعلل لا المندوت،، للاعتكاف منه المجل س الخروج لأن أحر؛ مندوب 

(.Y'<\A/Y)والروخة (، ٤٥٠)١; الممحاج ومخي (، ٤٨٣)n/الجموع )١( 
العالب(.الدار ط.  ٢٢٦ِ  YY)_5<الربع الروض )٢( 
التركي(.ْل.  0UA/U)الإضافح )٣( 
انمرفق(،. »؛.ك 00)\االسالك، وبلغة الحلي(، ط.. )أ/لأأ، ض ابن حاشية )٤( 

(.٣٥١)Y/القاع وكناف، >؛r(، U/Y)الجمل وحاشية (، ٣٩٥)Y/والروضة 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا وأحكام تاريخ من لمنيفة ا لنيذة وا للحليفة ا لتحفة ١ آةي^آمحين ظ
^==س========

^؛١أو كان قليلا نوا، إذا طزمه المدرب أن إلى الخاص، وذهب 
فلامعتكفه يدخل لم فإن فيه، بالشرؤع كماله يلزم النقل لأن معتكفه؛ بدحوله 

القضاء.عدم انترمحل ؤإن القفاء لنمه تمحلمر ثم دخل فإذا نواه. ما يلزمه 
ولاالإتمام يلزمه لا أنه والحنابلة والثافعية الحنفية هذب من والفلاهر 

،.عليه١١قفاء 

المسجد:في اللبث الرابع؛ الفرع 
١^٢٢٠عد الامحكاف ركن المجد في اللث 

الخون،الاعتكافخ في المجزئ اللمثؤ مقدار في الفقهاء اختلف، وقد 
أوليل من ساعة أقله أن والحنابلة والشافعية الحنفية مذهب من يظهر الذي 
علىالنقل لبناء حنيفة، أبي عن الرواية ظاهر وهو محمل، عند نهار 

منحزء لا الزمن من حزء الفقهاء عرف فى والماعق يفتى. وبه اكمامحة، 

ماأقله مهللقا فورا أو تهلوعا كان إذا ; ر>الإنماف<افي قال ، وعشرين أربع 
ماوالمذهب لحظة، ولو ظاهره I ٠لالفروعاا في قال لابثا، معتكئا به مي ي

١.م تقال

اعتكفالنبي أن يرد لم لأنه بليلته؛ يوتا يكون أن عندهم ويندب 
.يسيراولو يمح لكنه الصحابة، من أحاّ ولا يوم، من أقل 

وليلةيوم أو يوم بين ما الممجد في الكث، أقل في اّلكية واختلف 

حاثيةمع الكبير والشرح الحلبي(، ط. ، ٤٤٠، ٤ ٤ ١ )آ/ عابدين ابن حاشية )١( 
وكفايةالق.ناع)ما/-ه■؟(، وكناف (، ٣٩٥وااروءة)آ/(، ٥٥٢اودسرفي)ا/ا-؛ه، 

ي.00)\أ؛، ٧٧١وبلغة (، ٣٥٨)؛/الدوى حاشبه مع الطالب 
ونشاف(، ٥٣٨)؛/\دك \ذوبينة (، ٣٩١)T/والروضة )آ/هآا(، فيد؛ض ابن )٢( 

)آ/ب؛م(.القناع 
(.١٢٩)أ/المختار الدر •ع عابدين ابن حاشية )٣( 
الحاشيةمع ؛، ٧٧١وبلغة الحلبي(، هل. ، ٤ ٤ ١ )أ/ عابدين ابن حاشية )٤( 

(،٣٥٥، ٣٥٤)ا/الطالب، وكفابة (، ٥٤١/٢)اوكبير الشرح مع والدموئي (، ٥٣٩
xriw)^/القاع وكثاف (، ٣٦٢، ٣٦١)آ/الجمل وحاشية (، ٣٩١)آ/والروضة 



ءص[بم=المسجدفي واللبث الجلوس أحكام في 
فيالصومشالأصsاف:سامماتراس: اي 

وهمركنا رآه من فمنهم الاعتكاف، في الصوم في العلماء اختلف 
إلاالجمهور، وهم امتجه من ومنهم ،، حسفةر أبي عن ورواية ،، المالكية١ 

الاعتكاففي الصوم حكم تفصيل يلي وفيما فيجب، الاعتكاف مع نذره إن 
الصوم.فيه المنذور غير 

ولاالاعتكاف مع الصوم أفصلية ت أي الصحيح؛ هو الثاني، والقول 
وأنهالحنفية، عند المعتمد والصحيح والحنابلة الشافعية مذهِا وهو يثترهل، 

ليسفالصوم مندوبا؛ أم واحتا أكان سواء مهللئا، للاعتكاف الصوم يئترحل لا 
اعتكفلّبي، ١ أرأن ت عائشة لحديث، فيه، ركئا ولا عندهم للاعتكاف شرؤنا 

العيد،يوم اعتكاف يتناول وهذا ، لم مرواء ، ٠٠شوال من الأول العشر 
ولحدبمشحيشرمحل، ليس الصوم أن صحته من ويلزم يمام، لا العيد ويوم 
ليلةأعتكف أن نذرين، إني اممه؛ رسول يا قال! أنه ااالصءحيءحيناا في )جهئه عمر 

محلاليس والليل . دنالرك،ا ررأوف .! المبي فقال الحرام، المسجد في 
للصوم.

الواجب،:الاعتكاف يحول زمن في الخامسة: لمسألة ا٠ 

الحنفيةفذهي، الواحبؤ، للاعتكاف الدخول بدء فى العلماء ؤ اخلتف
فيقال الفجر. قبل يوما نوى إذا معتكفه يدخل أنه إلى والحنابلة والشافعية 

(،٥٣٩)ا/دمه، الحاشية مع المالك وبلغة (، ١٣•)آ/ عابدين ابن حاثية )١( 
والروضة(، ٣٥٥)ا/أهم، الْلاو، وكفاية (، ٥٤١)آ/ الكير الترح مع والدسوقي 

Anvfy)القاع وكثاف (، ٣٦٢، ٣٦١)Y/ الجمل وحاشية (، ٣٩١)آ/ 
ليسالاعتكاف ْع م3لالقا العوم وحوب، أن والأشهر (، ١٣•)آ/ عابدين ابن حاثية )٢( 

الهنديةوالفتاوى عابدين ابن وحاشية المختار الدر فى كما المدهب، فى المعتمد هو 
هرفل، في كما الملوُ_،، الاعتكاف في بئرؤل ليس الصوم إن : قالوافإنهم وغيرها، 

ومحمل.يوم، أبى قول وهو حنيفة، أبى عن الرواية 
(.١١٧٣)سلم أحرجه )٣( 
لفتة(.الط. فتح  ٢٧٤)أ/الخاري أخرجه )٤( 



تموينهوا لحرام ا لمسجد ا وأحكام تاريخ من لمنيفة ا لنيدة وا للطيفه ا لتحفة ا

ليلتهقبل معتكفه دخل — الحجة ذي كعشر — زمنا نذر ومن ت وشرحه الزاد 
(خرالشمس غروب بعد وخرج قبله الذي اليوم من الغروب مل مدخل الأولى 

.ام.شمسه تغرب حتى وتأخر ، فجرم مل دخل يوما ندر ؤإن منه. يوم 
الحنفيةلأن الشمس؛ غروب قبل دخل ليلا نوى إذا والحنابلة الشافعية وعند 

أيليلة ندر لو لكن فيه، صيام لا لأنه وحده؛ الليل ندر عنل.هم يصح لا والمالكية 
للنهارتابع والليل • وليلة يوم أقله لأن نهارها؛ مع المالكية عند لزمته كانت ليلة 

رمقانشهر من الأواخر الحشر اعتكاف ندر كمن متتابعة، أياما نذ.ر إذا 

الاصتكاف:مبطلات في السادسة: لمسأثة ا٠ 
أمورتلاعتكاف ١ د يف

ودواعيه:الجماع الأول؛ 
أوكان ليلا له، وبلل حرام الاعزكاف في الجماع أن عار الفقهاء اتفق 

تع.الىتلقوله الجمهور، عند لاعتكافه ناسا فعله إن وكدا عامدا، كان إن نهارا، 
المجل-في أجامع سواء [. ١٨٧لاوقرْ؛ آلنثثأءده ي عنكمودأ وآمر تنثري؛درى 

السل.نية.العبادة لمنافاته نحوها، أو الحاجة لقفاء خروجه عند خارجه أم 
الجملة.في يبهلل لا فإنه مضى ما أما للمستقبل، بالنسبة هو إنما والتهللأن 

منإلا يكون لا للاعتكاف اده ؤإفالجماع حرمة أن إلى الثسافعية وذم، 
فإنهاوالقبلة، كاللمس الجماع دواعي وأما للاعتكافط، ذاكر بتحريمه عالم 
لمينرل لم فإن أنزل، إذا للشافعية ١لأؤلهر وهو الجمهور، عنل- الاعتكاف، تفسد 
اءت،كافهل"'أ،.مد 

)T/الضائع وبداثع )آ/"اأا(، عابدين وابن (، ٣٥٥، ٣٥٤)Y/القاع كثان، )١( 
(.٥٤٢ِ  oi)\/\ازللخ، وبلغة (، ٤٩٤)!/والجموع •!•ا(، 

)آ/ههم(،١كاع وكشاف، (، ٥٣٩)؛/^، ٧١وبلغة )آ/آه؛(، عادين ابن حاثية )٢( 
العانية(.الالار 1\آط. )ص انرح والروض (، ٤٩٢)n/والمجموع 

المناعوبل.اع (، ٤٥٢/)ا لمحتاج ١ ومغتي (، ٥٤٤/)ا لكبير ١ الشرح •ع الا-موةي )٣( 
ّ( ٣٦١)Y/القاع وكنا؛، ١(، •٧٢



^==ق==========؛ءإك[|ه=
الأسان:حاجة لغير المسجد من الخووج الثاني: 

لكنما الاعتكاف، فيه يمح الذي بالمجد الراد أن على الفقهاء اتفق 
المسجد،سهلح صعود ، للمعتكفيجوز ت قيامة ابن قال فيه، للصلاة معدا بناء 
سوىفيما واحتالفوا خلأئا؛ا،، فيه نعيم ولأ 

لميبعضه حرج فإن جسيم، بجمح يخرج أن المسجد من الخروج وحد 
فيوأنا رأسه إلي يدني ه افه رمحول 'اكان ؛ رؤ؛ناعائشة لفول ، يخر 

،•حائضاا١ وأنا رأمه فأرجل حجرتي، 
حاجةلغير لكن إذا المسجد، من الخروج أن على الفقهاء اتفق وفد 

يبطلفلا لحاجة الخروج كان إذا أما الواجب،، الاعتكاف د يففإنه 
تقعلعلا التي الحاجة في اختلفوا أنهم إلا جلما قولهم في الاعتكاف 
أنعلى الملم أهل جمع أ ت المدر ابن قال ، د0 تفولا الاعتكاف 
منه،بد لا مما هدا لأن والبول؛ للغايعل معتكفه من يخرج أن للمعتكف، 

يصحلم له بخروجه الاعتكاف بعلل فلو المجد، في فعله يمكن ولا 
يخرجلكن أنه علمنا وقد يعتكف، لكن .y المبي ولأن الاعتكاف، لأحد 

لكنإذا لخاجة إلا البيت، يدخل لا لكن . الض أن عائشة وعن لخاجته، 

اراض(.ؤ ، ١٩٧)م اوغنى )ا(
iVM/T)والإنصاف (، U.0)آ-/ا-.0، والمجموع (، iio/Y)ف,دين ابن حاشية )٢( 

.( ٣٥٢اكاع)'ا/وكثاف والدّوفى)ا/لأ؛ه(، الفقي(، ط. ، ٣٦٠
ومض(، ٠٤• )ا/ اس، الموبالنة بولاق(، ط. ، ١٣٣)آ/لكبدين ابن حاب انفلر: )٣( 

(.٣٦•)Y/ القاع وكثاف )ا/به؛(، المحتاج 
المة(،ودلم)ا/؛أأ،ط.صاس(.ذحابرى،ءل.

١(،• ٧١)م و؛داتعافاتع (، ilo/Y)عابدين وابن (، ٣٥)ا/• الحقانق تبيين )0( 
القناعوكثاف ٤(، • ٤ )Y/ والروضة را/مأه(، الدسوتي حاشية مع الكير والشرح 

الحلي(.عيس ط. ، ٢٤٤)ا/لم ومانارى(، فح  ٢٧٣)؛/الجاري أحرجه )٦( 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ١ وأحلكم تاريم من لسمة ا لنيذة وا للطيفه ا لتحمة ١ نيو ٦——■م ُظ 
^^=س=ض==ئ===؛====ض

الردة:الثالث: 

جمينارا،.قولهم على ;الندة الاعتكاف يبطل 
السكر:الرابع: 

الجمهورقول في للأعتكاف، ممد يالحرام الكر 
علىيجب لكن الاعتكاف بطل لا والامتحاف والنفاس والحيض 

يبنيانثم فيه، المكث، عليهما يحرم إذ المجال، س الخرؤج اء والنقالحائص 
تأحرتافإذا الخدر، زوال بمجرد - المتتابع الاعتكاف نذر في - وفورا وجوبا 

الاعتكاف.س والنفاس الحيض زمن يحسس—، ولا الاعتكاف، بملل 
فإناعتكافها، عن تخرج لم التلويث، أمنن، إن فإلها المتحاصة، وأما 

للخروجلالحاجة لخدم اعتكالها بملل حرجتإ 
الثالث،اوطو_، 

المريضلبث في 
فإنمرصه، ونؤع حال جهة ص مريص وهو المسجد في اللابث، يختلف، 

المصلينؤ عملفمحل ليكون جائز المسجد في فجلوسه يعول، س يجد لا كان 
فلابشؤونه ويقوم يعول من ل كان إن أما تعالى. الله مرصاة ابتغاء ورعايتهم 

فإنؤإلأ ذكر، أو فراءة أو صلاة أو اعتكاف أجل من إلا بالجل. يجلس 
إليهم.التهديدة لحاجته به، أولى عائلته عناية 

يتأذىأو كريهة، رائحة أو دماء منه تخرج أو معد مرض به كان ؤإن 
الفإنه الجل.، أو الناسمي، يه يتأذى مما نحوه أو النفلر لسوء منه الملمون 

المحتاجومنتي (، ٠٤٣)ا/الدسوقي مع الكبير والشرح ، ٢١* )م/٦٧المناتع يدالع  ٢١)
.< ٣٦٢)T/القناع وكناف )ا/ْهأ(، 

المحتاجومغني ٥(، ٤ ل/٤ الخبير) الثرح مع والدسوني ١(، • ٧٤)T/ المناع بيانع )٢( 
(.٣٦٢)Y/القناع وكشاف (، ٤٥٥)\/ا0ل 

)\إالمغير الشرح مع المالك، وبلغة بولاق،(، ط. ،  ١٣٣)آ/عادين ابن حاشية )٣( 
الخفي(،ط. ، ٣٧٤)٣; والإنماف،(، ٤٥٨)ا/هه؛، المحتاج ومغني (، ٥٤٨

(ا٣٥٨/٢)القناع وكشاف 



صررعليه حيف لو وهكذا منه، الضرر لتحقق المجد، في الجلوس له يجوز 
ضرارارا،.ولا ضرر »لأ ه: الني لقول، المجد؛ عن يعزل، فإنه لروائح، اس 

وهكزاالخاصة، بوساتلها أذاها من المجد حفغلت، إذا المحاخة أما 
فيبقاءهم فإن جدا، شديد بخر أو ريح، امتطلاق، أو بول، ملي به من 

باسعمالأنمهم لحففلهم منهم به من ولا المجد، يتضرر لا حين المجد 
ا.جانزل حينئذ بقاءهم فإن به، ومن المجد عن أذاهم تمنع وسائل 

الرابعالمطاد_، 

اثمسجدفي اتنوم في 

حاجةبلا ومقيلأ مجبيثا يتخذ لم ما المجد في النوم يجوز أنه والأصل 
•قولين على والإباحة، الكراهة حيث من ذللث، في وا-حتلم، اعتكافه، أو 

والحزت، يالمبن وسعيد عمر، ابن مذهت، وهو الجواز، الأول• 
واحتجوافيه، رحموا كلهم المشهور، في وأحمد والشافعي وعتناء البصري 

فيأنام كنت، عمر: ابن فال فيه. الصثة أهل محن وغيرهم عمر وابن علي بنوم 
فيكما الوشاح، صاحبة الجرأة ولحديثج ، هؤ اض رمول عهد عر المسجد 

المسجد،في الزبير ابن عهد على نبت كثا دينار بن عمرو ونال المحيح، 
حاجة.بلا مكنا يتخذ لم ما الراج^ هو وهذا 

احيالمتتخذ لا وقال! عباس ابن وكرهه الكراهة، ت الثاني والقول 
الأوزاعي؛وقال بأس، فلا للملأة فيه تنام كت إن قال؛ أنه وعته مرندا، 

من، لغيرْ أوالمحيح الحض لدرجة بها يتقوى طرف، س الصحابة ص عدة عن حاء )١( 
الصامتبن عبادة وحديث ،، ٢٣٤)١ ماجه وابن ( ٢٨٦٥)أحمد عند عباس ابن حديث، 

والشافعي(، ٢١٧١)الرطآ في زلك عد اJازتي يحص ومرسل (، ٢٣٤)• زجه ابن عد 
والأذكار(، )٢٣الأربعين في الووك، وححه ١(،  ١٧١٨)والبيهقي ص/ا'مأ(، الأم في 

١(. ٩٠٩)ماجه ابن وصحح (، ٨٩٦)الخاليل إرواء في الألباني وصححه )٢•٥(، 
)آ/آ(((.سوومح،المجموع، انفلر: )٢( 
(.٧٢٢)والماتي (، ٣٨٢)داود وأبو (، ١٢)أ/وأحمد (، ٤٤)•الخارتم، رواء )٣( 



ينةئد وا م دحرا ١ ا ذكام وا تاريخ من لنيفت ا ة ينمن وا ئنمدضت ا لت٠حفت ا تف ديز 

بريدفيمن يأتون الدين الغرباء أما ت مالك وئال المجد، في النوم يكرم 
في- أحمد وفال( ، ذللئ، له أرى فلا حاصر رحل وأما وامحعا، أرام فإني الصلاة 

أوميتا، تتخذه أن فأما بأس، فلا أشبهه وما محقر رحل على كان إذا رواية 
إسحاق١قال، ويه فلا، مقيلا 

مسمين؛على المجد في النوم أن واعلم رجب• ابن قال 
والمريضفيه المعتكف نوم مثل عارضة لحاجة يكون أن I أحدهما 

العلماء،جمهور عند يجوز فهذا ، ذللث، ونحو القائلة تدركه ومن والمسافر، 
المسب،،ابن ت المجد في النوم في ورخص إجماعا، حكاه من ومنهم 

مرة،وكذا كذا احتلم ؤإن فيه ينام وقال؛ وعمناء والحز، يسار، بن وسليمان 
ريثمايممن الزمحر• ابن عهد علك، المجد فى، نت كنا ت-ينار؛ ؛>، عمرو وقال 

فمحاالنوم عن مجاهل- ونهى ها• وعثمان عمر المجد؛ في يقيل كان أنه عنه 
فايقفلني،الحجر في نائنا جبير بن محعيد رآني نابل؛ بن أيمن وقال المجد. 

الأوزاعي.وكرهه هاهنا ينام مئللث، وقال؛ 
وابنالخْناب بن عمر المجد؛ في ينام ا أحي• يلخ لا كان وممن 

عمر.وابن عود، م

عبامحيابن فكرهه الدوام؛ على ومبيتا مقيلا يتخل، أن الثاني؛ والشمم 
على- أيصا - م القوهل-ا بأس• فلا لمائة فيه تنام كنت إن -• مره - وقال 

تنوعين 

هوفهذ.ا لفقره، مكنا يجد لا وس كالغريب،، لحاجة يكون أن أحدهما؛ 
ونحوهم.السوداء والمرأة والوفود، الصفة، لأهل الرحمة فيه ورديت، الذي، 

واسمعا،أراه فاني الصلاة، يريد من يأتون؛ الن■ين الغرباء في، ماللث، قال وقد 
أشبههوما محقر على رجل كان إذا أحمد؛ وقال ذللئ،. أرى فلا الحاصر وأما 

أيصا.إسحاق، قول وهو . فلا مقيلا أو مبيتا يتخل■، أن وأما باس، فلا 

٣I( • )ص٥ اجد المبأحكام ؤإعلأم ، ١( ٩ ٢ )ما/ لم معلى النووتم، شرح انظر؛ !١( 
واناحد)ص\ِه"ا(.و-ذالراكع (، ٤٧١رثي)م لابن واJقاJUتابات، 



ئوقأ[بمي=المسجدفى واللبس الجلوس احلكم في 
فهفرحص كن، ماتخاذ على القدرة مع ذللت، بكون أن ت والثاني 

أبياختيار وهر أحمد، عن رواية وحكي وغيرْ، الثانعي عن وحكي طائفة، 
الممجد.في بالنوم اص لا ت الثوري وذ١ل، الأثرم• بكر 

بنالله لعبد هالته ت قال ثابت، ثنا راحامعه«; في ملمة بن حماد وروى 
فيينامون الدين هؤلاء ينهى أن الأمير مكلم إلا أراني ما عميرت بن هميد 

فقال:عنهم، سئل عمر ابن فإن تفعل، لا فقاوت ؤيجنبون. ؤيحدثون المجد 
العاكفون.هم 

علىلفه المن المسجد في النوم كره من كراهة العلماء من طائفة وحمل 
المهقي.اللت، موهدا فيه. للنوم المسجد يقصد ألأ مكنا وحد لن استحبوا أنهم 

أتى»من مرفوعا - هريرة أبي حدبته من داود أبو خرجه بما واستدل 
فيهالدمشقي، الخاتكة أبي بن عثمان إسناد وفي حفله*، نهو لشيء المجد 
له،،يبج لما اجد المببه *إنما الميى فول ويعقده: صعقه. 

فالكما أو القرآن*، ونراءة والصلاة اطه لذكر هى «إنما وقوله 
افه..اهرسول 

الخامسالمطلع؛، 

فيهوعبورمما المسجد في وايحائعس الجس، لبتا في 
مسائلخمة وفيها 

المسجد:في والحانهض الجنبه لبح، في الأولى: لمسالة ا0 

علىالمسجد، في والحائض يه الجنلمثا حكم في الملماء اختلفؤ 

مطالئا،المسجد في اللمثه المسلم والجنيه الحائض على يحرم ت الأول 

(.٢٦٣)مرحب لأبن ^، ٧١فح )١( 
(،)ص١٦٣الراكع وتحفة (، )ص٣١٣الماحي ؤإعلأم (، ١٦٠)I/ للنووى المجموع، )٢( 

(.٣٤٤تيمية)اآ/ا،1آ، لأبن الخاوي ومجموع 



ينةوانمد انمسجدالحرام وأذئام تاريخ من انمنيفة ثنبذة  ١٠اسليمة الثممة .ئاآآتً=م|؛ف 

لقولهوالشافعية، والمالكية الحنمة من الجمهور، مذهب وهذا توضأ، ؤإن 
دوزلما تث!وأ حئ حءى وآنثز ١^؛>، لا »اموأ أدي وي -اليىت تع
بعضقال االأم®ت في ١^٠١غعى قال هثئلرأه، ؤ ّنجل عايؤا الأ ■بمئتا ولا 

أشبهوما I الشافعي مال الصلاة، مواضع تقربوا لا ت محناه ت بالقرآن الحالم أهل 
فيالسبيل عبور إنما سبيل عبور الصلاة في ليس لأنه قال؛ بما نال ما 

والمرادعباس، ابن عن ير التغهذا البيهقي وروى . المجد وهو موضعها 
وانتمللصلاة المملى تقربوا لا I والمعنى اجد، الموهلي أماكنها •' بالصلاة 
مجتازينت أي أتا؛ليم؛ ^، ١٥وإلا تغتسلوا حتى ، جنبارتقربوه ولا سكارى 
مقال،فيها بأسانيد عباس وابن حول مابن عن ذللن، روى وفد منه، للخروج 

والمحنالميبا، بن حيي كالتابعين من جماعة عن ير التغهذا ومحت 

الظاهرلهو دذالت كئتر وابن جرير ابن ورجحه النخعي• ^١٠٢٣ المصري، 
يرادولا ت مالوا يرهما، نففي والثوكاني الفرؤليي إليه ومال الأية. من 

بخصلا التيمم لأن المسافر؛ أ<>ابله عايك، وبقوله• الصلاة، 
عقآو ثِ،مءة َكتم ؤت\ن الأية آخر في المسافر حكم بثن ولأنه السافر، 
نربانعن الأية في المهي أن إلى تيمية ابن الإسلام نسمخ ذهب، وقد ٢. 

موضعهاقربان وعن الملأة 

ولالحائفس المجد أحل رالأ ت فال اض رسول أن عانثة ولمحييث 
ملمة،أم حديث س نحو، ا؛سنه® في ماجه ابن وروى داود، أبو رواه جن—،®، 
القطاناس نه وحخزيمة ابن وصييه إسناده، حنبل س أحمد ، وضعف

وغبرأْ،•

'؛(.A/T)الأوسْل في المدر ابن وعه (، ٧١)؛/•U، الأم )١( 
(.٨٩)ص القاموس في كما واJفرد، الجمع عر يطلق الجنب، )٢( 
وذحالقدير)ا/ها-أ(.(، i»،^l_(Y-U/oوتمر(، ٢٧٥كير)Y/!بن تمر ١^ )٣( 
)؛/ا-ألا(.الكبرى الفتاوى )٤( 
الوهمفي اكنان ابن وحسنه (، ١٣٢٧)حزيمة ابن وصححه (، ٢٣٢)داود أبو أحرجه )٥( 

(.•nrfyمننه)في المهقي وضعفه الراية، نم، في والزيي (، ٣٣٢والإيهام)ه/
باطل.إنه \(: A-\fr)المحاى في فقال حزم ابن وبالغ ينتح، لا الحق: عبد وقال 



ارمسجدفي وائبث الخاو|س أحلكم في 
ًءزق[|بمً=

وابنوأصحابه الظاهري وداود المزنى قول وهو ، مطلئا الجواز والثاني؛ 
وحملواسجس«أا، لا ارالومن ;ه المي بقول واسيلوا حزم، وابن النذر، 

؛وقوله؛الماحي، لا الملأة بها الراد أف على الأية ظاهر 
الماءأيجد حتى ؤيمالي فيتيمم الماء يجدون لا مسايرين أي؛ 

الجنس،توما متى وأنه أحمد؛ الإمام مذهب وهو التفصيل والثالث؛ 
ابنالإسلام شيخ واختاره يجوز، فلا ؤإلإ المسجد، في الكث له حاز 

بنوسعيد رمستده* فى أحمد روى لما اف ثاء إن المحيح وهو ، تيمية 
ونيجلالصحابة من رحالا رأيت قال؛ ار يبن ■كهناء عن سنه فى منصور 

نرطعالي ؤإسناده الصلاة، ومحوء نوصروا إذا حنب وهم المسجد في 
حدثنانعيم، أبو حدتنا قال؛ أحمد صاحب إسحاق بن حنبل وروى ، لم م

يتحدنونه افه رسول أصحاب كان قال؛ أسلم بن زيل عن سعد بن هشام 
تمفيتوضأ، جنبا يكون الرجل وكان ، وضوء غير على وهم المجد، فى 

عليه.متفق ينجس* لا المزمن *إن ولقوله.؛ ، فيتحدث المجد يدحل 

اثمسجد:في والءائهس ادجس، عبور في التانية: لمسألة ا٠ 
أفوادرآ،؛ثلاثة عر أيصا فته العلماء اخلف فقد العبور وأف 

لهيجوز وأنه والحنابلة الشافعية قول وهو مهللما الجواز الأول؛ القول 

(.٣٧١)وسلم (، ٢٨٥، ٢٨٣)الخاوي أخرجه )١( 
(.٣٤٥)ا'ا/أ؛م، الفتاوى )٣( اسر)ا/أ-؛ا(ّ لأبن الأوط )٢( 
ومحال؛منمور، بن معيد وسنن أحمل. صمتي إلى ٣( ١ )صزه احد الإعلام في عزاْ )٤( 

المتقىفي الجد ثل الثاني إلى ءزاْ وكدا سلم. شرط عر إسناد هذا 

والزركثي)ا/ا<ا'م(، المتقى في المجد وذكره )آ/هيأ(، يره نفني كير ابن ذكره >ء( 
ونقلاه. هالم.شرط على صحيح إٌناد هدا كثير؛ وابن هو ونال الماجد إعلام في 

فيالمس أثبت تال؛ أنه داود أبي عن روى الاجرى أن ( ٣٧/١)١ تهدب في الحافغل 
٠٥١ابن هشام أسالم بن زيل  ١٠١٠٠٠

الغليل(،شفاء مع  ٥٦)ص حاليل ومختمر (، ٣١٤، )ص٣١٣الماجد إعلام )٦( 
(.>ا/٢٨الإرادات، متهى وثرح )ص■؟؛(، ,^( ٢٠١١والروض 



واثمدينةالحرام اسجد واذكام تاريخ ض اسيفه اثنبذة ه اللطيفه الشحفة طا^==مانم 

منحمامة عن المنذر ابن وحكاه لا، أم لحاجة كان سواء لبث غير من العبور 
به،مارين أي؛ ش-له؛ عايؤ، ؤإي قوله; في الأية لذلاهر والتابعين. الصحابة 

وهيإحدانا على يدخل ه السي كان ت قالت ميمونة لحديث الحانض وكذا 
إحدانانقوم ثم حائض، وهي القرآن فيقرأ حجرها في رأسه فيضع حائض 
الله.رسول أن ها عائشة وعن . حائض وهي المجل- في فتضعها بحمرته 

رءإنت قال حائض، إني ت قالت، ، المجدا، من المحمرة ارناوليني لهان قال 
يمرأحل-نا كان نال؛ جابر وعن . لم مرواه بدك'* في لست، حيضتالئؤ 
هالنبي أصحاب، كان قال؛ أسلم بن زيد وعن مجتازأر حنبا بالمجد 

فيالحائض مرور جواز على يدل فهذا جشِإلن. وهم المجد في يمشون 
الفرج؛وهو الدم موصع هو منها النجس ولكن نجسة، ث، ليوأنها المجد 

الخاء؛يقم والحمرة؛ المجل-. من بالحمرة تأتيه أن أمرها هؤ الرسول لأن 
الأقوال.أظهر وهذا صغير. حصير 

عنوحكي يمر، نم فيتيمم ترابا يجد أن إلا المرور منع ت الثاني والقول 
ّراهوبه ابن وإّحاق الثوري سفيان 

ثمفيتيمم مضلإء؛لثا يكون أن إلا والعبور اللبنؤ عليه يحرم الثالث،؛ والقول 
١وماللث، حنيفة أبى قول وهو يمر 

أجد،ض،اك،مجد:ضهاإذا

الهلرقأقرب، يراعى أن له اشحن، ١لمجل- فى أحي، إذا الزركشىلْ،ث قال 
المّور.عليه يحرم أنه ْع تخييره حميفة أبي عن الإمام وحكى الخروج إلى 

(،١٨٤)ل/شيبة أبي وابن (، ٣٢٥)ا/الرزاق وب (، ٣٣١)آ■/أحمد أحرجه )١( 
المختارة.فى المقدسي الضياء ومحمد (، ١٩٢)ا/والساثى 

(.٢٩٩، ٢٩٨)لم مأ-محرجه )آ(
وصححه(، ١٣٥/١)المنف، في شيبة أبي وابن (، ١٢٧١)ة/ متصور بن معيي. رواه )٣( 

(.١٣٣١)خزبمة ابن 
١(.• ٨/٢)الأوّءل في المنير ابن أحرجه )٤( 
)صبا-آ(.الراكع وتحفة (، ٣١٤، )ص٣١٣الماجد إعادم )٥( 



المسجدفي والليث الجلوس أذكام في 

فيوالماء المسيجد، وموخارج لوأجنب فيما الرابعة: لمسالة اي 
المسجد:

إطالةغير من الدخول بجوا3 الحنابلة من عقيل ابن صرح الزركشي• قال 
اللثلأحل فتيمم ش؛زره، عايي ^^٠ تعالى؛ لقوله الحاجة بقدر بل 

فيماالشافعية، من النووي عند والأصح ماللث،، عن محكي وهو ؤيغتل، 
يجدلم إذا فيه الاغتسال يجوز أن ؤسغي قوله؛ النووي عن الزركشي ذكره 

فيالمرور جوزنا فان ذللئا مع التيمم له يباح ولا إناء، يجد ولم غيره، 
التيالضرورة بسبب لحفلة بعض مكثا يمتع فكيف حاجة لغير الطويل المجد 

ولاللأسماء، المجد لحول للجنبا يجوز أنه وذكروا • عنها مندوحة لا 
البهوتي؛منصور للشيخ الزاد رح ث في قال . الامتسقاء حاجة قدر إلا يقمط 

جازالمجد في الماء كان ؤإذا بهما، يوذ لم إن ل وغومحوء به ويباح 
واحتاجالماء تعدر ؤإن تيمم، للاغتسال فيه اللسثا أراد ؤإن تيمم، بلا لحوله 

وثرحه١المنتهى في ونحوم اه. . ١١تيمم بلا جاز للبثط 

ثالضرورة:المسجد في الجس، s_4_، فى الخامسة: لمسالة ا0 

فينام بان للضرورة، المجد في والحائض للجنّا المكثا يجوز 
أوه نفعلى الحوفج أو البائي، لإغلاق الخرمحج يمكنه ولم واحتلم المجد 

الإمامعن هانئ بن إبراهيم نقل فقد ، والشافعية الحنابلة وقول وهو ماله. 
يخرجأن فدر إن محال؛ الجنابة؟ فتصيبه المجل في ينام الرجل في أحمل 

بأنواستدل البرد، يمييه خرج أن لمل المجد، في بات ؤإلأ إ خرج فيغتل 
المجدفأنزلهم ه النبي على قدموا وفدا 

)ص؛ام(.ازجد اعلأم )٢( (. ٣١٤انجد)ص"اا*ا، إءلأم)١( 
)ا/٣٨(.الإرادات منتهى وشرح )ص*؟؛(، المربع الروض )٣( 
)صخ\م(.الراكع وتذ (، ٣١)ص؛ الساجد إعلام )٤( 
)ا/مم(.الإرادات متهى شرح )ه( 







[٢٨٦]
الحرامالمسجد وأحكام تاريخ ض المنيفة والنبدة اسليمة التأدفة 

بنجابر عن لم مففي المشهورة، الصحيحة للأحاديث والأتكاء؛ الرجل 
حتىه مجالني ترع الفجر صلى إذا . اف رسول 'كان ت قال سمرة 

بفناء. اف رسول 'رأيت قال'. عمر ابن عن وللخاري ،• حناء*ل الشمس 
قاعدوص ه البي ران أنها مخرمة بنت نيلة دعن • بيديه" محتييا الكعبة 

في— المتخشع أو — المختشع اض رسول رأيت فلما ت ت، فالالقرفصاء، 
المحتبي،ة حلمالقرفصاء! الخطابي؛ نال ٢. الفر3،^ من أرعديتج الجالسة، 

بنخباب وعن ،• بمبي الذي لكنه بثوبه بحسي الذي هو ولبى 
الكعبة.خلل فى وهو بردة، متوساد وهو هت النبي ن، أتيقال؛ ، الأريت، 

الءديئ،

اف.رسول رأى أنه عمه؛ عن تميم بن عباد عن 'الصحيحين* وفي 
فيالبغوي نال ، الأحرى على رجليه إحدى وامحعا المجد في تلقيا م
صجعة'إنها ونال؛ عنه، نهى . النبي فإن الأنبءلاح، إلا ؛ الئلمة؛• ثرح  ٠١

منمضفع أنا بينما قال؛ الغفاري طخفة حدين، يعني؛ ؛ ؛؛، JLi، الها٠ يبغضها 
'إنفقال؛ برجله، يحركتي رجل إذا -، المجد فى يعتي: - بطي على الحر 

وفي• اض.أى رسول فإذا فنفلرُت، نال؛ هك•، اف ببغضها صجعة هذء 
وأناال،ة رسول بي مر قال سويد، بن الشريد عن صحيح بسند 'السنن،، 

أليةعلى واتكأُت، خلهرى، حلفح رى الييدي وصعت وقل هكاوا، جالس 
الإبهامأصل الكف،؛ وألية أ ءليهم*لى؟ المغضوي، نعدة 'أنقعد فقال؛ يدي، 

(.٦٢٧٢)الخاوي )٢( (. ٢١٨٤)لم ْأخرجه )١( 
الشمائلفي والترمذي (، ٤٨٤٧داود)وأبو (، ١١٧٨اسرد)الأدب، ش الخاوي أحرجه )"١( 

والْلراتيفياعر)جهأ/حا(.(، ٣٢'٢v ١٧/١ّعدفىاسقائ،)وابن (، ١١٩)
(.٣٨٥٢)الخادي رواء )٥( (. ١١٧)؛/المن سالم )٤( 
(.٢١•)•لم وم(، ٤٧٥)البخاري رواْ )٦( 
ه(،• ٤ )• داود وأبو ١(،  ١٨٧)الخرد الأدب، في والخاري (، ١٥٥٤٣)أحمد أخرجه )٧( 

الأدب،في البخاري أخرجه أمامة، أبي حديث\ من شامي وله ( ٣٧٢٣)ماجه وابن 
حن.حا.يث، وهو (. ٣٧٢٥)ماجه وابن (، ١١٨٨)الخرد 

:الكبير في والطبراني (، ٤٨٤٨)داود وأبو (، ١٩٤٥٤)منيه في أحمد أحرجه )٨( 



ءه[ه=المسجدفي واللبس الجلوس احكام في 
_تفسكون بكر - والمعدة . منهاغلغل لما الراحة أسفل من ذلك تحت وما 
القعود.من الواحدة للمرة اسم ت فكون وبفتح القعود، لهيئة اّم 

عنشهاب، ابن عن وأسند المجل في الاستلقاء باب الخاري• ءالا 
واضعاالمجد، في مستلما ه اف رسول رأى ت أنه عمه، عن تمتم، بن هماد 

نال;تب، المبن سعيد عن شهاب، ابن وعن الأحرى، همر رجليه إحدى 
يحني:- اف عبد أبا سألت المروذى: قال ا، ذلكل يفعلان وعثمان عمر، كان 

نال:الأحرى؟ على رحليه إحدى ؤيضع تلقي يالرجل عن - حنل بن أحمد 
نالسراويل. له كان إذا به بأس لا الجوزىت ابن قال روي• ند بأس به ليس 

ذلك،ونحو عنه، ونهيه قائما كشربه يكره، رواية- تخريج ويتوجه ت مفلح ابن 
وجهين،احتمل استلقاء غير من الأحرى على إحداهما وصع لو ؛ هن-اوعلى 
أنأو الوصم،، اعتبار والأصل الاستلقاء، منع هو إنما الهي أن إلى ^١ 

أنهلا الغالبؤ، لأنه يكر؛ والأّتلقاء الأحرى، على إحداهما وصع ود المقم 
وهوللخبر حولف الت5راهة عدم الأصل لأن اظهر؛ والأول الحكم، في معتر 

لإ-جماع®إ١١١كتاب في حزم ابن قال وقد عليه. فيقتصر مخصوص أمر في 
أورجل علكا رجلا يضع لم ما أحب ، كيغالمرء جلوم، إباحة علكا اتفقوا 

ماحفمن قدمنا كما والمعود الاستلقاء جواز في واحتلفوا ، كدللث، تلقي ي
لمانفلرا وفيه والامتلقاء، المعود بين حكايته في حزم ابن وى قا ومبيح 
لام،والالصلاة عاليه لفعله متجه غير يجوز لا بأنه أيصا والنول سبق، 

ه.الصحابة فعله وقد الدليل، حصه ما إلا الأحكام، في التساوي والأصل 
الشيحكلام وبق ظهرْ وراء من رى الييده علمح، الاتكاء كراهية ويق 

ويقتضيهحماعة، في أو وحده وسواء الاتكاء. كراهة في القادر عبد 
يكرهبل يالجماعة؛ اختصاصه يقتضي لا يقال: أن ؤيحتمل تجبر، بأنه تعليله 

فيمراده يقال: أن ويحتمل لعلتين، حماعق في كان ؤإن لعلة، وحده كان إن 

(،٥٦٧٤)صحيحه، في حبان ابن وصححه (، ٢٣٦)٣;المن ني راليهقي (، ٧٢٤٢) =
االذمي ووافقه (، ٢٦٩والحاكم)؛/

(.٢١•وملم)•(، ٤٧٥)البخاري روا٠ ؛١( 



واالمسجدالحرام حكام  ١٠تاريخ ض المنيفة لنبذة  ١١اللْليذات التسة اظ؛|آجج~^[؛فد 
^^==ي====ئ=

تكر0ت الله عبد لأبي منصور ابن وقال والمترح. المحتبي جلسة وسق جماعة 
ؤهأالعزيز عبد بن عمر عن يروى وافه، إي ت نال نماها على ستلقي أن المرأة 

دلكيجور الشافعية وعند . سيرين ابن عن الخلال ورواه كرهه، أنه 

أنض س الض أن ت اض همد بن جابر عن روي ما وأما الزركشي؛ نال 
ابننال ظهر،لى، على تلق موهو الأحرى، على رحليه إحدى الرحل يضع 

عمربفعل أردفه وليلك، عباد، وحا منيراه البخاري كان ؛3لالت 
علىواستدل ذللئ، إنكار في عظيم يأمر الناس وحاء الزهري• نال وعثمان، 

فيالبغوى قال ، ذلك1 مثل عليهما يجوز لا إذ يعدم، الحليفتين بحمل نسخه 
فيعرضركبته الرجل بنصب أن - أعلم وافه - النهي موضع I الث1ةه *قرح 
عورته،بعض معه فيكثم، ضيق إزاره أو عليه، إزار ولا الأحرى رجله عليها 

الخعلا؛يتنال . اه به. بأس فلا عورته منه تبدو لا يحين، واسعا كان فإن 
تبدوأن يخشى حيمثؤ النهي يحمل أو منسوخ ذللا، عن الوارد الهي أن فيه 

ادعاءمن أولى الثاني الحاففل؛ قال . ذلك، من يؤمن حث والجواز عورته، 
منوغيرهما والبغوى البيهقي به جزم وممن بالاحتمال. يثبتؤ لا لأنه المح 

الهيإن ت يقال أن ويمكن منسوخ. بأنه تبعه ومن بطال ابن وجزم المحدثين، 
عام،داود أبي وسنن ملم في الثابت الأحرى على الرجلين إحدى وصع عن 

بدللث،صرح لغيره، الجواز ذللثح من يوحد فلا عليه ممحور لدلك، . وفعله 
أنهعلى دل ذللا، يفعلان كانا وعثمان عمر أن صح لما لكن قال• المازري 

بينصار هل.ا نقرر فإذا الثسوكانيت نال . مطلماجائز هو بل به خاصا ليس 
قال؟ الخطابي ذكره ما نحو ذكر ئم بينهما، فيجمع تعارض، الحديثين 

تثبتؤلا الخصائص، لأن نغلر الجواز منه يؤخذ فلا قوله وفى •' الحافغل 
تقتفيهما على والذلاهر الجواز، لبان كان فعله أن والفلّاهر بالاحتمال، 

(.Y'AY)_الراكع وتحفة (، i'\/r)مفلح لأبن الشرعية، الآدام٠ )١( 
)ص؛اا"ا(.الراكع تحفة )٢( 
صحح.حسن وفال: (، ٢٩١٥)والرمذى (، ٤٨٦٥)داود وأبو (، ٢٩٧)■Y/أحمد رواه )٣( 
(.)ص١٣٣الماحي إعلام )٤( 



؛ءص[|يج؛=المسجدفي واللبث الجلوس أحكام في 
فوله;أن إلا علّه.، الجواز نمر من المازري ناله ما الأصولية القواعد 

فالكما مطلما الجواز على يدل لا إلح . . وعثمان. عمر أن صح ما لكن 
جوازعلى يدل والحديث . إليهماالهي بلؤخ لعدم ذللث، فعلا أنهما لاحتمال 
،.الفارق.١^١١لعدم غيرها وعلى الهيئة تللث، على المجد في الاستلقاء 

لمما كان، وجه أي على جانز المجد في والأستلقاء ت رحب، ابن نال 
وقال:ذلك، عن نهى أنه الني. عن يروى فانه وجهه؛ على مشعلنا بكن 
عمرعن المسس،، ابن عن الزهري، ذكر وقد هق*، افه يبغضها صجعة رإنها 

ذللئج.يفعلان كانا إنهما وعثمان، 

الأحرىعلى الرجلين إحدى وصع وهو الوجه، هدا على الاستلقاء وأما 
بنكب عن فيه واكغليفل كراهته فروي فيه: احتلفط ففد وغيره الجد في 

•جير بن وصعيد العمان، بن وقتادة سعياو، وأبى عجرة، 
عنالزبير، أمح، حدبنا من لم محرجه • مرفوعا عنه الهي( روي وفد 

هريرةوأبي عود مابن، ث، حدبمن، - أبثا - وبروى السك، عن جابر، 
العمان.بن قتادة وهوت — سعيد أبى وأخي 

عمر،ت يفعله كان أنه روى وممن فيه■ فرّتحصوا العلماء، أكثر وأما 
جوازه.على أحمد ونقس مسعود، وابن وعثمان، 

بحديث،متموحة هي فال* من فمنهم النهيأ أحايين، في واحتالفوا 
كانمن على محمولة هي قال: من ومنهم وغيره- الشحاوى ورجحه الرخصة، 

عندللت، روي سراؤيل، عليه يكن لم أو عورته، تنكشف-، أن نيخافآ الماس بين 
اليهود.عن إلا ذللثه أخن.وا ما ذلك: كره فيمن قال أنه عنه، وروى الحسن. 

قال:الزهري، عن معمر، عن ااكتا؛هاا في الرزاق عبد وروى الهلحاوي. خرجه 
.منهمايحصى لا ما وعثمان عمر من دللئ، كان قال؛ المسبب.،، ابن اخبرنى 

عنمجلز أبو سثل الحكم: وقال عغليم٠ بأمر الناس وجاء الزهري: قال 
شيءهذا إنما به، بأس لا فقال: الأخرى؟ على رجليه إحدى يضع الرجل 

نلالأوطار)آ/سا(.



^|ثامانمسجدانمرامواسسة

ة،الجلهده فجلي استراح، والأرض الموات خلق لما الله أن ت اليهود قاله 
Jj jU  ١01 ، :وماآباءّ سؤ ف، .قتحئا رنا وأ'لأربمرا آلثثرت -ءلمكا >اؤركو هق

))تاريخه«.في شيبة أيي ابن جعفر أبو حرجه [. ٣٨]ق؛ يؤب.ه بن مسا 
علىيل-ل وهل-ا اليهود، إلى بته ونذلك إنكار في الملف أئمة كلام هدا 

عنمتلقى هو ؤإنما لرفعه، أصل لا ذلك في المروي المرفؤع الحديث أن 
مختصرااه. أح0لأ.فقل- الشيخين نرثل على أنه قال ومن اليهود، 

القبلةتقبل مصف، في حلس مكان في جلس من الزركشي: البدر قال 
تقبلمفجلس المملين وكثرة المسجد لفيق المكان به صاق فان العادة على 

وتوسعوا،نفحوا ت يقول بأهله ضيق والموضع حاء ؤإذا له، يكره لم الملين 
فعدفإن الشافعي! قال عنه، المهي ورد ففد ه، مجالمن أحدا يقم ولا 

للمملين،تقبلا مقعد إن الناس، هلريق في أو الإمام، مملى في المأموم 
الناس.على ضررا جلوسه في لأن إقامته تكره لا الماس س امتلأ والمسجل. 

بالصلاةالجل- في يشتغل أن يى ! لأدابءا ١٠١في مفلح ابن قال 
قالالقبلة إلى ظهره يسند أن ويكره القبلة، تقبل مويجلس والدكر والقراءة 
أنيكرهون كانوا إبراهيم! قال بالكراهة، القاصي وصرح مكروه هذا أحمد! 

بنمحمل- قال النجاد، بكر أبو رواه الفجر صلاه قبل القبلة إلى يتساندوا 
يكونأن إلا القرفصاء إلا جانا حنبل بن أحمد رأيت، ما البوثنجي! إبراهيم 

فيقيلة تحكيها ت الجلوهذه ! ارالمافّ_ااافي الجوزي ابن قال المائة، في 
وكانالقرفصاء، المتخشع ة جلحالنا . النه رسول رأيته إني حديثها؛ 

بالخثؤع.الجلسات أولى وهي ة، الجلهزه جلومحه في يتيمم أحمل، 
قدميهبأحمص صدره إلى ركبتيه رافعا أليتيه على الرجل يجلى أن والقرفماء 

وحدب—،كلامه. انتهى منها أحشع ة جلولا ، ؛يل-ْ احتبى وربما الأرض، إلى 
حدسيالمنبري ان حبن الله عبل- بن الله عبد حدينن، من داود أبو رواه فيلة 

جدةوكالما مخرمة، بنتا فيلة ربيبتي وكانتا علية ابنتا ودحيبة صفية جدتاي 

-أ(.)م/ا-رحب لأبن ^، ٧١فح 



المسجدفي واليث الجلوس أذئام في 

رأتفلما المرنماء ناعي وهو ه النبي رأت أنها أخبرتهما أنها أببهما 
صفيةالفرق من أرعدت ة الجلفي المتخشع لفغل وفي المختشع . اض رمول 

منإلا نعرفه لا ت وقال المرمذي ورواه ان حبن اش عبد عنهما تفرد ودحيبة 
ةحلهي ت قال ء١٠، المرض جالس  ٠٠: فولهاعن ررالهايةاا في وقال حديثه. 

الكعبةفتاء اف. رسول رأيت ت قال عمر ابن عن وللبخاري بيديه. المحتي 
داودأبو روى وقد القرفصاء. وهو الاحنثاء بيديه وصف، هكان.ا بيئيه، محتبيا 
■بيئيه احتى جلس إذا كان القه رسول أن •' سعيد أبي عن ، صعيفباساد 
صلىإذا اش. رسول كان قال: ملم في وهو سمرة بن جابر عن وصح 

ولا:  ٠١الشرح  ٠٠في قال ١ ناء حالشمن دهلاع حنق ه مجلفي تربع الفجر 
الني.شبكهما ما صفة حلاف على وزاد ارالرءايةا١ في وكذا أصابعه، يثبك 

ر<كوتهااهاأو الدنيا ّيث، حالمن فيه يكثر ولا 

ممبيكالأصائفيادسدجاد;التانما: لمسألة ا0 

المجدفي الأصاع بين التشبيك، يجوز أنه العالماء أقوال من المحيح 
ه^ ١٠٠عليه: المتفق اليدين ذي حديث، ودليله منها، الفراغ وبعد الصلاة حارج 
عنشيبة أبي ابن وحكاه والجمهور الشافعية مذهب، وهو ،  ١٠أصابعه بين سبلثؤ 

وكعباك؛ما إبراهيم عن كراهته وحكي وغيرهم، والمحن وسالم عمر ابن 
ينهونكانوا قال: عياش، أبي بن العمان فحن الصلاة في يعنون أنهم والعناهر 

سة•أبي ابن رواه الصلاة• في يعني؛ الأصاح؛ تشبيكه عن 
فيأو فيها أو الحمالة قبل ما على محمود فإنه النهي من ود ما وأما 

عجرةبن كعب أن المحنامحل، نمامة أبي عن داود أبو رواه ما ومنه إليها، الهلريق 
مشبكوأنا فوجدني قال؛ صاحبه أحدهما أدرك أو المجد، يريد وهو أدركه 
أحدكمتوضأ »إذا قال؛ ايله. رسول إن وقال؛ ذلك،، عن أل فبيدي 

صلأْا،في فانه بيديه، يشبكا فلا المجل، إلى عامدا حيج ثم وضوءه فاحن 

(.٣٩١)V/ مفلح لأبن القرمة، الادابح 



لمدينةوا لحرام ا المسجد واذكام تاريخ من المنيفة لنبذة وا للطيفه ا لتحفة ا

لى ت قال هريرة أبى حديث من والحاكم صحيحع، في حزيمة ابن وصححه 
حتىصلاة في كان المجد أتى نم سنه في أحدكم توضأ ررإذا .ؤ اض رسول 
شرط•على صحيح ت الحاكم قال ، أصايعه،، بين وشبك هكذا يفعل فلا يرمع 

فيشيبة أبي وابن  ٠٠نيه ارمفي أحمد رواه ما ومنها يخرجاه. ولم الشيخين 
نىأحدكم كان ءرإذا قال! .، المي أن سعيد أبي عن صعيف ند بمصنفه 

صلاةفي يزال لا أحدكم وإن الشيطان، من التشبيك فإن يشبكن، فلا المجد 
بنمعيد عن شيبة أبي ابن رواه ما ومنها ، منه،؛ يخؤج حتى المجد في دام ما 

يذكنفلا المجد في أحدكم كان ر)إذا اآ رسول قال قال: الميب 
.أصابعه١١ 

فيهكعب حديث لأن اليدين؛ ذي حديث تعارض لا الأحاديث، وهده 
ثبلئ،إنما اليدين ذي حديحإ وفي الصلاة، منتغلر هو لمن التشبيك، عن النهي 
فيالتشبيكح لإباحة دليل ففيه الصلاة، أكمل أنه يعتقد وهو اننه رسول 

لأبيّْولي، عن، فروي سعيد أبي حديثؤ وأما الصلاة، من الفراغ بعد المسجد 
الحديثهن.ا على ®صحيحه١ا في حزيمة ابن تكالم وقد مجهول، وهو معيد، 

الكراهية،على محمود فهو صحته تقدير وعلى فيه، والخaلأ صعقه وبين 
يكنلم للجواز بيائا كان إذا . وفعاله الجواز، على اليدين ذي وحديث، 
يريدمن على ومحمول مرسل فأنه الي_، بن سعيد حديث، وأما مكروها. 

إلىالماشي أمر :  ١٠الشريعة محاصن  ٠١في الممال وقال سق، كما الصلاة 
إلىيمثي دام ما صلاة في ان الإنلأن أصابعه بين يثبلئ، ألا الصلاة: 
الصلاة.

ام؛أقعلى التثبيلثؤ المتاحرين بعض وقم الزركشي: قال 
كراهته.في ثالث، ولا الصلاة في الإنسان كان إذا أحدي: 

الجدإلى عائد هو أو للصلاة، منتفلدا الممجد في كان إذا وثانيها: 
كميه.لحديث كراهته، فالفناهر تطهر؛ يعدما يريدها 

صلاةيريد وليس الصلاة، من فراغه بعل. المسجد في يكون أن ثالثها: 
الياوين؟ذي لحديح، يكره فلا ينتظرها ولا أحرى 



المسجدفي واتالبث الجلوس أحلكم في 
٢٩٣

'١٩

،.١١الكراهةوعدم الإباحة أولى فهو المجد غير ؛ي ت رابعها 

الثامنالمحللب 

المس|جدفي يباح فيما 

إحدىفي ذلك وبيان حلاف، محل هو ما ومنها أمور المسجد في ساح 
مسألة؛وعشرين 

^ا1يمفيانمسجد،:الأولى: لمسالة ا0 
إونحوها والرقائق الواعقل وذكر المساحي، في الملم حلق عقد يستحب 

،الإجماع فيه بهنال ابن نفل مشهورة، كثيرة ذلك في الصحيحة والأحاديث 
هالحم، عن هريرة أبي حديث منها يخفى، لا ما الذكر حلق قفل في ورد وقد 

نيكالمجاهد كان ل؛تعلإ أو حيئا ليعلم هذا جدنا مدخل *ردمن 
أحمدوعن وغيره، الاسكض بين هذا في فرق لا الشافعية وعند افاار"أ،، سيل 

المشهورةالأحاديث قراءة وتجوز النووي! قال للمعتكف، كراهته ومالك 
الخوام،عقول تحتمله لا ما ولا موصؤع فيه ليس مما ونحوها والرناتق والغازي 

وحكاياتهمالأنبياء قصمى من التواربخ أهل ذكره ما فيه يقرأ أن يجوز ولا • ءالا
منهأممنؤع كله فهذا ونحوها، فتنة من كذا له حرى بعضهم وأن فيها. 

تعليميجوز المصرية"! ٠الفتاوى في تيمية ابن الدين تقي الشيخ نال، 
بلوأهاله الجد على صرر فيه يكن م لإذا الجد في القرأن 
اه■ د«ستحأت 

(.٣٣٥، )ص٤٣٣الساجد إعلام )١( 
(.٣٢٧)لازركثي الماحي، باذكام الساجد إعلام )٢( 
حانابن وصححه حن، بسند ( ٢٢٧)ماجه وابن أاح'ا(، )آ'ا"ا/، أحمد أحرجه )٣( 

صحيحغي والألماني (إ )٦\إ\t٦نن. المتخريج في ثاكر أحمي. وحسنه )٧٨(، 
(.٦٩)القلمان موارد 

(.٣٢٧)للزركثي الماجد، بأحكام الماجد إعلام )٤( 
(.)ص٥٨٣الراكع تحفة )٥( 



والهدينةالحرام الهسجد وأحكام تاريخ ص الهنيفة لنيدة وا سليمان ا التحفة 

المسجد:في الأكل في لمسأممالثابل: ا0 
ذلكوغير والبطيخ والماكهة الخبر من المسجد ني المباح الأكل يجوز 

انملخاء،أقوال من الراجح على وأهله، المسجد يؤذي لا بمأ الله أباح مما 
نأكلكنا قال: الزبيدي، جزء ,قن الحرث بن اف عبد عن ماجه ابن روى وند 
،.واللحم١١الخبز المجد ني ه الني عهد على 

يعجبهولا واللفمتين، اللهمة إلا المجد في الأكل ه يم مالك؛ وقال 
المجد.من لأنها رحابه في الأكل 

منشيء يتناثر ولئلا التلوث، مجن حويا ويحترز شيئا يسط أن وينغي 
كالثومكاث فان كريهة، رائحة له يكن لم إذا هذا الهوام عليه فتجتهع الطعام 

يدم،حتى المجل من آكله ويمع فيه أكله فيكره ونحوه و١لكئاث والبصل 
اوثوتا أكل ،امن مرفوعا؛ الصحيحين ففي منه أحرج المجد لحل فان ريحه، 
الجمهور،قول هذا ، فيوليقعد مجدنا ليعترل أو فليعتزلنا، يملأ 

وهلعين، فرض الجماعة صلاة أن على بناء أكله تحريم إلى الفلاهرية وذهب، 
كلهوهذا الكراهة، أصحهما قولان فيه الله رسول على حراما ذلك كان 
؛مرفوعامسالم* ففي،اصحيح منع، فلا ونحوه بالطبخ أمست، فإن رائحته، مع 

البصلعن مئالتج أنها عائشة عن ااالسنناا وفي طيحا*، فليمتها أكلها ءافمن 
هذاأن بحفهم وزعم بصل، فيه كان الله. رسول أكله طعام آحر إن فقال؛؛،؛ 
الملكمهبهل كان فإنه جدنا* م ١١لقوله؛ الله.، رسول جد بمحاصى 

الحكملأن احي؛ المجميع في عام وأنه ذلك، حلاف، والمشهور بالوحي، 
بعضهمتوسع وفو ، اجد* المبأنين *فلا مسلم؛ روى وقد علته، بعموم يحم 

المجرى.هذا يجرى ييح منه حرج أو بخر، به من إن فقال؛ 
اثمسجى؛في الصدقة في الثالثة: لمسالة ا0 

يؤذلم ما الصحيح على شيئا المسجد في المائل يعهلي أن بأس لا 

الأيابفي مفلح ابن إنادْ وجود حبان)بها"ا(، ابن وصححه (، ٣٣•محاجه)• ابن رواه !١( 
والأىنيفيالصحيخ>ْ/أها(.(، ٣٦٩)Y/ الباري كح في رجب، وابن >مم•((، 



نحممممعق=^===^==ًءو[|بمًً
جئبكر أبي بن الرحمن عيد لحديث والحنااة الثافعية مدمسح وهو المصلين، 

بكرتأبو فقال هسكينا؟اا اليوم أطعم أحد منكم ءهل .٠ اض رسول نال قالث 
خدنهافأ الرحمن عيد د فى خبز كسرة فوحددتا سائل أنا فإدا لممسجد ا دخلت 

الكسبكتاب وفى ايزركنى; قال ، داود وأبو الشيخان رواه إليه، فدفعتها 
الالسائل كان إن أنه والمختارت قالت ت حنيفة أبي صاحب الحسن بن لمحمد 
،إلحايا الناس يال ولا المصلي، يدي بين يمر ولا الناس، رهماب يتخهلى 

هاض رسول عهد عر يالون كانوا الثؤال لأن والاصناء، بالمزال بأس فلا 
اففمدحه الركؤع في وهو بخاتمه تصدق علئا أن يروى حتى المسجد في 

ويمرالناس رقاب يتخش كان ؤإن ، .ه دئم ألوئذ• ت بقوله 
هذاقيل: حتى الناص أذى على له إعانة لأنه إءهلاؤْ فيكره المملى يدي بين 

نرحفي رحب ابن قال . لكفارنه فلنا سعين إلى يحتاج واحد قلى 
علىونص يفعله أحمد الإمام كان وقد حائز المجل فى التصدق البخاري؛ 

حنيفةأبى أصحاب منه ومغ قال؛ ثم المتهدم بكر أبى حدث ذكر نم حوازه، 
صشهادة أحز لم قاصيا كنت لو منهم؛ أيوب بن حلفا قال حتى فيه وغلفلوا 
مضلرأالسائل كان إذا فيه رحص من ومنهم المجد، فى سائل على مدق 

والاليكره وحه؛ ولأصحابنا صررا المجد في واله بيحمل ولم 
قوماأن البجلي جرير عن لم مصحيح وفي مهللقا، احي المفي والممدق 

نحثحف، نم الغلهر المى. نملى الحاجة، فيهم و. النبي إلى جاءوا 
الناستتاح ثم عنها، تعجز كفه كادت فضة ص بمزة رجل فجاء الصدقة على 
للحنفيه؛المختار الدر في قال .اه. وثياب محلحام مجن كومجين رأت حتى 

وابنالمجد، في المسالة باب I عليه وترحم حن، بسند ( ١٦٧داود)•أبو رواه )١( 
عر>ا'ها( الحاكم وصححه (، ١٩٩)؛/والمهقي (، ١٢٢٣)الئة ني عاصم أبي 

التصدقحدث (؛ ٤١٨)؛/الفتاوى غي تيمية آبن الإصلأم شخ تال يمح، لا مدا )٢( 
اه.المعرفة.أهل باتفاق كذب الصلاة في بالخاتم 

غراس(.ط. )صآ'أ، الراكع وتحفة )ءسمهم(، الماحي إعلام )٣( 
(.١٥٦رجب،)م/لأبن اياري فح ، ٤١



والحرام ا لمسجد ا وأحلكم تاريخ ص لمنيفة ا والنيدة سليفة ا لتحفة ١ ج١٦^^^۶٥ 
سإ^^^===:خ===^======^=^=خ=^

ابنئال تخطى. إن وقيل؛ مطالقأ، الإعطاء ويكرم السؤال المجد في ويحرم 
الحظر،في الشارح علته اقتصر الذي وهو نخطى إن وقيل• فوله؛ عابدين■ 

فيالماس رقاب يتخظ لم إذا إلا المجد سائل إعطاء يكره • همع قال؛ حث 
اه..المختاران 

كماهفيانمددحد:ثس،الةامابوة: ا0 

تزاحمأو الوقمآ على تتعد لم ما المسجد نى المقاذ بجعل بأس لا 
وتدالجوار، والمشهور المسجد، فى السقايه السلف بعمى وكرم المصلين، 

Iفال الأغنياء؟ منه يشرب أترى المسجدت فى يسقى الذي الماء عن مالك سئل 
شربهيترك أن أرى فلا المكة، أهل به يرد ولم للعهلشازأى يجعل إنما نعم، 
الناس-أم من هذا يزل ولم 

مرمحلوفي منها، والتوصية الماجد من بالقرب الء؛لاهر بناء ؤيجوز 
أبوابعلى *واتخذوا مرفوعا؛ أمامة وأبي وواثلة انمرداء أبي عن مكحول 

اتخاذجواز *كتاب في بطة ابن الله عبد أبو روى وقد مطاهر* اجيكم م
بنالمقدام عن المورى لما الرزاق، عبد جهة من الجد٠٠ رحبة في قاية ال

هاض رسول أمر حفي إذا المعتكفات كن قالت؛ عانتة عن أبيه عن ثريح 
يطهرن،حمى المسجل رحبة في الأحبية يضربن وأن المجل، من بإحراجهن 

وفيعنده، صحته على يدل وهو بذلكر، احتج أنه أحمد عن حكاية فيه وذكر 
منيتعلهرون كانوا قال؛ ال-خما، إبراهيم عن تمجد لأبي الهلهورا؛ "كتاب 
وبأتيهريرة وأبي علي عن ذللث، فعل وروى الماجدأ؛،، مطاهر 

الا؛عة.المسالة في المسجد في الوصوء بحث 

(.٤٣٣المحار)٢;رد )١( 
والتحمل)ما/آآ<.المان )٢( 
٠وصض المهقي دوام )٣( 

عود.مابن أصحاب ومراده صحح نل. ب( ٥٣)الهلهور ني مد أبو رواْ ، ٤١
(.)ص٣٨٣الماجد إعلام )٥( 



سماكجادةضانمسجاJ:الحاسمة: نمسأئآ 0
علىنميرة كانت فإن مجوده، محل على المصلى يضعه ما السجادة 

أكبرأو المملى حجم بقدر ذللث، من أكبر كان ؤإن حمرة سميستح وجهه قدر 
حيحبن**الم س كما الحمرة على . التجئ صلى وند حميرا، سمي 

حائضاتكون كاث أنها ه الّم، روج الحارث بنت بّونة عن وغيرهما، 
مجدإذا حمرته على يصلى وهو اض رسول مجل بحذاء مفترشة وهي 

علىالملأة باب، ت اصحيحه* فى البخاري وترحم ٢. نوبه١ طرف أصابني 
فيدريد ابن نال الحمرة، على نملي كانت أنها ميمونة عن وروى الحمرة، 

مصلىالحمرة الطبري; وقال حمر، وجمعها المجادة هي الحمرة *الجمهرة،: 
قدركبينا كان فإن عليه، ويجد بالخيوْل ويرمل الخل ا سعفمن ينج صغير 
ولابطال: ابن قال حمرة، له يقال ولا حصير له: قيل أكثر أو الرجل طول 

عنروي شيء إلا الحمرة على الصلاة جواز في الأمصار فقهاء بين حلاف 
علىفيوصع بترابح ؤيوتى الحمرة، على بملي لا كان أنه العزيز عد بن عمر 

بيت،في رأينا حماد; عن عقبة وقال عليه، فيسجل مجوده موصع في الحمرة 
وهذاإلي، أحب الأرصن فقال: عليه؟ أنجد فقلت،; حصيرا النخعي إبراهيم 

عيرالحمرة على الجود يريان أنهما لا الخشؤع في البالغة جهة على منهما 
علىالصلاة المسيسؤ: بن معيد وقال عليها، صلى قد هؤ، لأنه جائز؛ 

وقده، فعله من الغالبج لأنه الاحتياط؛ على نللث^ فعل ؤإنما منة، الحمرة 
فيالبخاري ونال والطين، الماء أنر وجهه وعلى الصلاة من انصرفا 

فيجدالنبي عع نملي كنا وقال: فراشه، على أنس وصلى *صحيجه،; 
أبيعمه عن صحيح ند ب*الموطا، في ماللث، روى وقد • ثوبه على أحدنا 
يومطال، أبي بن لعفيل ة طنفأرى كنت، قال; أنه أبيه عن ماللثا بن صهيل 

الجدارظل كلها ة الطنفعني فإذا الغربي المسجد جدار إلى تطرح الجمعة 
علىيدل وهذا كالجادة، ة والطنفالج٠عة١ نملى الخ0إادّا بن عمر حرج 

)مآ؛0(.لم وم(، ٥١٧، ٣٧٩، ٣٣٣)والبخاري (، YAA'l)احمد أحر-بم )١( 
(.١٨))/للباجي المتقى، شرحه مع انرطأ )٢( 



لدينةوا الحرام تم،سجد ا وأحكام صديخ من تمنيفة ا لنيذة وا اتلطيفه تتحضت ا ، ٤١٠

تش-رحه في الباحي نال المجد. ني سجادة طالب أبي بن عميل اتخاذ 
كتابيفي ووقع بالكسر رؤينا كذلك ة طنفواحدتها كلها المهل هي الطاقس 

وعرضبالفنح الطمسة ت علي أبو وقال بالضم. ة وطفبالكر ة طفمفيدا 
يجالسنعلرح كانت ؤإنما ذراعان ها جنمن كثر ؤإلأ منها الغالب الطمسة 

علىسجوده يكون أن ؤيحتمل الجمعة عليها ويملي طالب أبي بن عقيل علها 
أنهمالك عن ^^^٠٠ ١٠٠في روي وفد ة. الطنفعلى وقيامه وجلوسه المحصب 

عليهايقوم المسجد في ة طفعلى يصلي كبر أن بعد الحسن بن الله عيد رأى 
الهلنافسعلى جود الأن ذلك ومعنى المحصب، على يديه ؤيضع ويسجد 
صمتهعلى بائيا الأرض نبات من ليس ما كل وكيلك، ماللن، عند مكروه 

أوحر اوة ئرورة من يكون أن إلا عالمه جود اليكره فإنه الأصلية 
؛رد.اها،.

الصرفمن والمهل الحصير على بالصلاة بأس ولا ت قدامة ابن وقال 
علىعمر وصلى العلاهرات وسائر والكتان القطن من والثياب والوبر والشعر 
وابنوعلكا حصير علكا وجابر ثابت بن ونثد ة طنفعلكا تماما وابن تمفري 
روىما إلا العلم أهل عوام قول وهو الموج على وأنى عود موابن تماص 

كلعلى الصلاة وامتحبط الحيوان من شيء كل على الصلاة كره أنه جابر عن 
الصوفبساط في قال أنه إلا ماللئ،: قال ونحوم، الأرض نبات من ء ني 

الأنه والصحيح عليه؛أسا بالقيام أر لم الأرهمر على سجوده كان إذا والشعر 
بتفي حمير على ه السي صل5، ومد ذلك من ثي،ء ءلء، بالملأة بأم، 

يصليلكن أنه شّعبة بن المغيرة عنه وروى عليهما متفق وأنس مالك بن عتبان 
ملتماصلى ه الني أن ماجه ابن رواه وفيما المدبوغة، والمروة الحصبر على 

الصلاةتكر0 لم فيه الصلاة تكره لم ما ولأن مجد إذا عليه يدم بضع يكسا؛ 
،والخوص-اهأ لكلكتان عليه 

للباحيالمنتهى، شرحه مع الموطا )١( 
\م(.\وض)\إ*صط.)ي



قئعممظمممم—=^^=^^=٠[^=
بنالرحمن عبد أن وحكي بدعة، المجد في جادة الوضع إن ت ونيل 

يديهبين رداءه فوصع الصلاة أقيمت وقد ه، افه رسول مجد دخل مهدى 
عرفنم بحبسه، مالك، أمر مغ فلما يرمقونه، الماس فجعل الماس عع وصلى 

شغلتهالله حفت، أما له! وقال باحضاره، فأمر مهدى، بن الرحمن عبد أنه 
قالوقد يكن، لم ما ه النه رسول مجد في وأحدئت الصلاة، عن الماس 
والماسوالملائكة اف لمنة فعليه حدئا مجدنا في أحدمحث، *من الله رسول 

اجمعين*•
جارمفي يديه بين رداءه بعد يضع ألا وحلف الرحمن عبد فبكى 

لأحللدللئ، مالك إنكار أن الظاهر قلت؛ غيره، مجد ولا .، افه رسول 
اتحدهكونه لأحل لا يديه، بين بوضعه الماس أشغل وأنه الجل في الحديث، 
وضعقال! أنه مطعم، بن جبير عن وروى عليها، جد ليحمرة أو سجادة 
بدعة.الصلاة في يديه بين نعله الرحل 

المسجد؛في اللسكاح عقد اكادط: لمسألأآا٠ 
وقالهالحناباله عند المدهت، مشهور وهو المجد في المكاح عقد يتحب، 

٠رأءاكوا! مرفوعاعائشة بحديثه! واحتج ، الشافعي الصلاح بن عمرو أبو 
رواهرالاوفوذ،اا، عاليه واضربوا احاد، المئي واحعالوه النكااح، هذا 

الرمدىأ٢،.
عقدويباح ! وغيرها»الرءاية« في وقال ،االآداب«! في مفلح ابن نال 

بهيتعلق وما الفقه في والمناظرة عليه، نص فيه والحكم والقضاء، فيه، النكاح 
اه. فيه مباح شعر ؤإنئاد العلم وتعليم 

اثمسجد:في الوضوء في ثمسأممانمابدة: اه 
علىفيثاح إحماعا، وحكي أحدا يود لم إن الجد في الوضوء يجوز 

ونحض.١( • )٩٨اكرمذي رواء )٢( )ص>ا-م(. الماجد إعلام )١( 
(.٣٧٧)م/طيآ لأبن الشرب، الأداب )٣( 



ينةوالمد المحرام اثمسجد وأحلكم تاريخ من المنيفة واثنيية اسليضت اصفة ٦—٣٢ م

ؤإلأمخاط، أو بماق تقديره إلى يود لم ما المجد في الوضوء الصحيح 
أحملروى ففد الصحيح وهو والجمهور، والحنابلة الشافعية عند حراما كان 
أنللث، حمفلم، قال: المبي. أصحاب من رحل عن العالية أبي عن 

بناف عبد بن إبراهيم عن الم ولم. ، المجير في توضأ اض. رسول 
ابننال النووي؛ قال . المجد على يتوضأ هريرة أبا وحد أنه قارظ، 

فيأن؛توضأ إلا المجد في الوضوء العلم عنه يحففل من كل أباح المنذر؛ 
؛الاستنشاقتمخط يحصل ألا ويشترط مكروه، فإنه يه الناس ويتأذى يله مكان 

التحريم،إلى فينتهي ؤإلأ التنخع، من ذللث، ونحو بالمضمضة، بصاق ولا 
الماء،حالطه إذا البصاق لأن ؛ ذللث، مع الجواز بعضهم عن المازري وحكى 

بهينمضمفى الدى الماء يقتضي وهو كالعدم، فكان تهللثج، المحكم في صار 
الوضوءشيبة أبى ابن وروى المضمضة، سنة به ؤيحمل ذللث،، من للخلاصى 

الصحابةأكثر عن بطال ابن وحكاه مطعم، بن وجمجر عمر ابن عن فيه 
،للمجد تنزيها كراهيته ومالك سيرين ابن عن بطال ابن وحكي والتابعين، 

فيالوضوء جواز على الأصحاب اتفق وند المهذب*؛ *ثرح في وقال 
الإحماعالمدر ابن ونقل أرضه، في مائه ؤإمقاط المجد، 

المرداوىقال ، مكروه أحمل؛ عن ورواية والمالكية الحنفية، وعند 
علىأحدا، به يوذ لم إن المجد في والغل الوضوء ياح ارالإنمافح*؛ في 

فيوأطلقهما يكره• وعنه، . إجماعاالخذر ابن وحكاه اسمبv. س الصحيح 

اتحاف،في كما منيبهما في دد ومالموصلي يعلى وأبو (، ٢٣٠٨٩)احمد أحرجه )١، 
١٥٠، ١٤٩٩)للبوصيري المهرة الخيرة  ند؛( ٢٩٣)الممنف، في ثيية أيي وابن (. ٠

•حسن ؤإساده أحماّّ رواه (؛ ٢١)أ/الزواتد مجمع ش الهيثمي ونال صحيح• 
'٢(.٠٢)لم ماحرجه )٢( 
شرحس.لم)ميا(.)٣( 
)صالراكع وتحفة (، ٣١)ص١ الماحي ؤإعلأم (، ٤١١^)r/ لدنووى المهيب، شرح )٤( 

٣٦٢.)

ءاّماءبنتاوى العين ونرة (، ٠٦٢ )U/ الفكر - الخليل مخممر لشرح الجليل موامح )ء( 
■المالكي، المغربي، إبراهم بن للحين )م،'ْ(، الحرمن 



اتمسجدفي واثالبث الجلوس أحكام في 

أوكاسنجأء حرم، بنجات فالنا ؤإن التجديد. يكره لا وعنه، . الرعايةا؛ ١١
.المجد.١^١٢في والغل الوضوء ماء إراقة ويكره رح• 

تالماطغي،٠ واقعات ١١كراهية وفي ت الحنفي البرهاني،٠ المحيط ١١في قال 
يصلىولا لذلك، اتجذ موضع فيه يكون أن إلا المسجد في الوضوء ويكره 

وقال،المسجد، في الوضوء يوسم، وأبو حنيفة أبو كره ت ®القدورى® وفي، فيه، 
ارمواه_،في الحءلاُسح قال، ،، فدر.اهل عليه بكن لم إذا به بأس لا ت محمد 

حكىت الرسالة• نرح  ١١في الفاكهاني فقال، المسجل. في الوضوء وأما الجليل• 
الذيفي القاسم ابن سئل قولين، الجد صحن في، الوصوء في، الاجي، 

أحب،وتركه باللك< باس لا ت فقال، ؟ محنا٥^١ وضوءا المسجد صحن في يتوضأ 
،للتخفيفوجه لا رشدت ابن قال، يجوز، لا ففالا1 محنون 'ءن-ها وسئل إلى، 

أىآس أدين يؤين، ؤ^، تعالى! لقوله أحن، يجوز، لا ت سحنون وقول، ذللثج، في 
فيهاقهل ين فيها يتوضأ أن عن وتنزه ترفع أن فواح—، [، ٣٦

الصلاةإلى يحتاج وقد أيثا، فيه ولممضمه أوساخ من الأعضاء غل من 
أنروى وند فيه، الهراق، بالء المملي فيتأذى الموضع ذللت، في 

كرهولقل ،، مسا أبواي، على مطامركم *اجعلوا ثال،؛ . اش رسول، 
أنوذكر ءلمستا فى وضوءه يضل وأن المسجد فى رحل يتوضأ أن ماللئ، 
فيالرسالة• *نرح في ناجي ابن وقال، عليه، ذللث، الماس فأنكر فعله هشاما 

فيالقاسم ابن فاجازه الوضوء في أصحابنا واحتلف، الباجيرت قال، الحل هذا 
قمح،الريمح، مج من ذللث، قمح، لما سحنون وكرهه معامنة بن موسمح، رواية فير صحنه 

,انتهى التنزيه، في كالمسجد المسجد ورحاب الباجي! قال، المسجد 

الخسجاوفي الوضوء علماؤنا مغ وقد ت لمدخل• ١٠في الحاج ابن قال، 

(.٣٧٤)١; الزكي ت: الخلاف، س الراجح سرقة ر الإنصاف )١( 
التراث(.إحياء -  ٢٨٥)ه/انماني الفقه في \بوحم اب )٢( 
أبوابهاعلى اتخذوا ث. . . ٠ ت بالفغل وانلة عن مكحول، مرسل س ( ٧٥)" ماجه ابن رواه )٣( 

والبيهقي(، ٣٣٨٥الناميين)مد وفي الطراني)جأل'ا/حآمل(، وأخرجه اساعر•، 
جدأ.صمف وسنده ( ١ • ٣ / ١ • ) 



والمدينةالمحرام المسجد واحلكم تاريخ من اسيفة واصذة اسليمة ا]تصة .٠٠ 

داخلتوضأ لو كما ممتؤع، وذلك فيه، يتوضأ فإنه سطوحه في ساكنا كان ومن 
أثناءأحدث إذا الخعلب فى واختلمؤ كحرمته، سهلحه حرمة لأن المجد 

أنهالقاسم ابن فروى المجد؟ في يتوضأ أن له يجوز هل فراغه بعد أو حهلبته 
ؤإنمالك، وكرهه ءلاهنا، وضوءا صحنه في المجد في يتوضأ أن بأس لا 

فييتوضأ إنما فيه التي الييوت في أو سطحه في يتوصأ ومن تح، طفي لكن 
الحرام أنه وظاهره الحaلابت وقال انتهى. ممنؤع، وذك المجد، داخل 
منالزركشي قال تقدم. ما مع فانظره الخطيب في هو إنما الخلاف وأن يجوز 

العالمعنه ي«حفظ من كل أباح ت المندر ابن قال I المسؤاحد٠٠ ®أحكام في الشافعية 
مكروه،فإنه به الناص يتأذى مكّان في يتوضأ لا أن المسجد في الوضوء 
منذلك ونحو يالفمضة بصاق ولا ؛الاستنشاق تمخهل يحصل لا أن ويشترط 
ذلكْع الجواز بعضهم عن المازري وحكى اكميم إر منتهي ئلأ التنخم 

وهوتقدم كما فكان المتهالك حكم في صار الماء خالطه إذا البصاق لأن 
الذيالماء يبلع أن وينبض قال؛ فيه، ثالث، ولا يحرم العين بقاء ُع أنه يقتضي 

عنوحكي قال؛ نم المضمضة سنة به وتحصل ذلك من للخلاص به يتمضمض 
،؟اها للمجد.تنزيها كراهته مالك 

الإمامعن روايتان والغل فيه الوضوء كراهة في الحنبلي؛ الجراعي قال 
القال؛ الجد؟ في الرجل يتوقا لأحمد؛ قالته المروذى؛ قال ٠ أحمل. 

___،،،®لا فوله؛ في أصحابه اختلف وقد المسجل.. في يتوضأ أن يعجبني 
الخسجاو،في الهلهاره تجديد يكره القّاضي؛ قال للتحريم؟ أو للكراهة هو هل 
٠ه .١ فيه تنخع فربما تتثق، وييتمضمضى لأنه اليد؛ غل يكره كما 

عنلهكراهة بلا المسجد في التوضؤ يجوز تيمية؛ ابن الإسلام شيخ قال 
الوضوءيكره لا أنه والراجح ؛ ®الأختيار١تاافي وقال ، اه ٠ العلماء جمهور 

٢.اهل مخاط.أو بصاق معه يحصل أن إلا الجمهور قول وهو الجد في 

النكر(.طّ ، ٦٢١، ٦٢•)U/ حلل مخمر لثرح الجلل •رام، )١( 
.٢(,١ / xy)الفتاوى برع )٣( (. )ص٢٦٣الراكع تحفة )٢( 
.( )_AA'Tالفقهية الاحتارات، )٤( 



المسجدفي واتلبث الجلوس أحكام في 

يبيحالناص علماء من عنه نحففل من كل ن ارارالأوسعن في المنير ابن قال 
وابنعباس، ابن الحرام المجد في يتوصأ كان فممن المجد، في الوصوء 

حزم،بن عمرو بن محمد بن بكر وأبو وطاوس، رباح، أبتما بن وعطاء عمر، 
تقال المقري، يزيد بن الله عبد ثنا ت قال الحسن، بن علي حدثنا جريج. وابن 

زمزم،مطهرة فوقا يتطهر أعرابيا رأت قال؛ جريج، ابن عن همام، حدثنا 
ابنفإن توضأ قال; عتناء سألت، قال! فيها، يرجع والماء ودبره، فرجه يغل 
بنصوار ثنا قال; يحيى، ثنا قال; موسى، حدثنا به®. باس 'رلأ قال; عباص 

عباسابن رررأيت فال; مفيان، بن عمرو عن قير، بن الأسود عن ممعِا، 
عنالله، عبد ثنا قال; الحسن، بن علي حدثنا لا. الحرام المسجد في ينوحا 

فيينوحا عمر بن الله عبد نا رررأيقال; ي العبد هارون أبي عن سميان، 
قالوبه البيلماس، بن الرحمن عبد المجد فى يتوضأ كان وممن المجل-ه. 

بدنايلاقي ٠لاهر ماء لأنه معنى؛ ذإاث، من للمنع وليس العلم، أهل عوام 
مملىموضع في يتوضأ أن نكر0 أنا غير jذلاiة إلا ذلك، يزيده فلا ٍلاهتا، 
بندىيتأذى لا موضع في كان إذا فأما لم، مالعلهور يتأذى؛هل.ا لئلا الناس؛ 

فيهايصلي التتم، المواضع في وضرنه كان ؤإن به، باس فلا المملون الماء 
كانوطاوس، لعaلاء، يقحل كان كما البقتاء، عن الحصا وفحص الماس، 
فإذاالبطحاء، على الحصا رد توضأ فإذا البعلحاء، عن الحصا لهما يفحص 

أعلم.ا^وافه قبل، كان كما حاما المملى رجع ذللا، فعل 
التيممسرابادسدجد؛الخاسة: لمسأئا اي 

ذللئخفي فليس المجد بتراب الميمم جواز العلماء أقوال من الصحيح 
ه.'البي، قول عموم والأصل ، للوقف، اد إففيه وليس تنجيس، ولا إتلاف 

أنالمحل في يجتمع ففد عليه، متفق وطهورألأ جدأ م الأرض لي اروجعاك 
،للشافعية وجهان هما للعلماء قولان وفيه والميمم. للصلاة محلا يكون 

الفلاح(.دار -  ١٣١)ه/ المدر لأبن الأومْل، )١( 
)Y/»،؛،\<(.حين للخاض اسة )٢( 



الحراموا__،،تاريخواحكامالمسجد من والنبذةالمنيفة اسليفة التضة  ٤٦

وهوبه، سمم لا أنه ل، الغبام، في والنووي المّاذعى به جزم والذي 
فيالداخل وهو بترابه التيمم ويحمّم ت المنهاج في النووي نال المعتمد، 

فإنت وآخرون والرانص والغوي المتور قال •' المجمؤع في ونال ام. .وقفه 
لملو كما المجد، بترامحب يتمم ولا تيمم، المجد ترامب عير ترابا وحد 
ومثالهصح.اه. به وتيمم خالف فإن به؛ يتيمم لا فإنه مملوكا ترابا إلا يجد 

مشايخنا:بعض نال الناقص: الزركشي قال أدافعي١١/ الكير الشرح في 
الغبارمن إليه الريح حمالته ما أما منه، جرء هو فيما محلها يكون أن ؤينبغي 
منؤيفرش إليه يجلب بما أيصا جوازه ؤيفلهر فهلتا، به التيمم فيجوز ^ ٢٠١١٥١١

ممافإنه لدلك المستحق كراهة تعلم لم إذا الغير، أراضي وبتراب خارج، 
فيينمقه بل الغبار من شيقا أعفاله على ييع لا نعم، عادة، به يتسامح 

أرصه.١^٢،.

يجوزهل انغلر ت خليل شرح في الخرشي وعنه المالكي الحعلاب٠ وقال 
فيالنفراوي ونال ام. صريحا. نما فيه أر لم المجد؟ تراب على التيمم 
بعضهممنعه ؤإنما المجد تراب على التيمم يصح • الرسالة على الدواني الفواكه 

الكالمغصوب المجد تراب أن الحنابلة كلام وءلاهر اه• • تعفيره إلى لأدائه 
الغايةفي نال . المارب نيل على اللبدي حاشية في كما به، التيمم يمح 

وفيالإباحة، لاشتراؤل ونحوه مغصوب بتراب التيمم يصح ولا وشرحها: 
سْلحهكتراب وقفه في الداخل التراب والمراد مجل، تراب ولو خناهره الفرؤع: 
منأجنبي لأنه به؛ التيمم فيصح ريح نحو من يجتمع ما لا وحيهل-انه، وأرضه 

بترابالتيمم يكره لا فإنه مراد، غير الذلاهر هدا ولعل مفلح: ابن نال المجد، 
تقدم.كما أصح وهدا قلت،: ،.اه. الرءاية١ في قاله مجد، أنه مع زمزم 

والشرح(، ١٧٢/٢)والمجمؤع الشروانى)ا/'؟'آ(، وحواشي لتحفة ١ مع المنهاج )١( 
)أ/ما؛ا(.الكبر 

(.٣٦٢)ص الماجد إعلام )٢( 
والفواكه(. ١٩١)١; حلل على الخرشي وشرح (، ٣٥١)ا/ لدحْلأب الجلل مواهب )٣( 

•اضرا/ا،"آ( أول سنالب )٥( نلالمادب)صأمآ(•  ٢٤)



اثمسجدفى والليث الجلوس حكام ا فى 
=ثءو|بم=

لمميحف:ا من المسأءد في القرآن قراءة في التاسعة: لمسألة ا٠ 
عنأو المصحف من مطالئا، المجد في القرآن قراءة استحباب الصحيح 

هالله رّول أن الياصي فعن وذاكر، وتال ممل من أحدا يؤذ لم ما قلب، ظهر 
الممالي،إن ت فقال بالقراءة، أصواتهم علت وند يصالون وعم الناس على حرج 

بالقرآن«لا،.بعض على بعضكم يجهر ولا يناجيه، ما فلينغلر ٌ ربه يناجي 
رمضانمن ليلة في ه افه رسول علينا حرج قال؛ الله همد بن جابر وعن 

ا.المصاياار يؤذي ذلك فإن بعص عر بعضكم يجهر ررلأ فقال؛ يملون والناس 
فيالقراءة تكن لم ونال! ، المحقمن فيه القراءة ماللن، وكره 

يوسف،بن الحجاج أحدثه س وأول القديم الناس أمر من بالمسجد الصحف 
منيقاموا أن وأرى المجد، في الممحف في يقرأ أن أكره أيثا! ونال 

الشافعي!الزركشي قال غيره، أو الخميس يوم للقراءة احتمعوا إذا الماجد 
ّذللا، استحباب والخالف لف، العليه والدي عليه، دليل لا استحسان وهدا 

إنماالمسجد، في بال ي الو قمة في الصحيح وفي بالذكر، تعميرها ص فيه 
آسثترهفقا ^ ^^١٠٤تعالى! وقال القرآن، وقراءة والصلاة افه لذكر بنت 
،.وغيرهار الماحق، في عام وهدا 

انمسجد:في القضاء في انماهرة: ثمسالة ا٠ 

وكاره،مبيح بين ما المجد، في القضاء جواز في انملمِاء احتلفذ 
تح،بايهل ! احتلموانم ، والحنابلة والمالكية الحنفية س الجمهور فأباحه 

(٨٠٩١، ٣٣٦٤الكبرى)في المائي >ض وس •٨(، )١; اووْلأني ماللث، أحرجه )١( 
أحمدعند صحيح بإسناد عمر ابن حدث س آحر شاهد وله صحيح، ؤإسناده وغيره، 

(٤٩٢٨.)

(.٢٣١)الحارين،مند زوائد عن الباحث، بغية في كما مسنده في الحاريث، رواه )٢( 
به.قمح نله، ما له ؤيشهد 

الراكعوتحفة (، الماحي)ص٩٦٣إعلام )٣( 
iOtv/U)حلل على والخرشي (، ١٣)؛/والمدونة )ه/هأ؛(، الرهاني المحيْل )٤( 

وشرحمتهىالإراداُت،)ا/لأه؛(.



روخوا'طاماسج0الخرامواسينة
=====ضذ=ذ=ص========

فيمفلح ابن قال الحنابلة، كلام ؤبمفب حنيفة، وأبو ماللنا فامتحبه لا؟ أم 
عاليه،نص فيه والحكم القضاء، ويباح وغيرها ارالرءا|ةاا في وقال ت 'رالآدا'بحأا

المواهبأبو وقال .  ١٥١. العلم وتعليم به يتعلق وما الفقه في والمناظرة 
فيللشاسي حلافا الماحي في القضاء يكرم لا I مسائله في الحنبلي العكبري 

كللأن فيه؛ فيحكم حادنة فتحديث، للصلاة المسجد لحل إن إلا كره قوله: 
فيا،الجلوس يكره لا والفتوى والعلم القرآن لتعليم فيه الجلوس يكره لا موضع 

التهمةعن أبعد الماحي في فعوده ولأن المواضع؛ سائر على قياما للقضاء، 
إليهيمل لأنه بالناس، أرفق ولأنه أولى؛ يكون أن فيجبا للثلنة، ؤإبعاد 

المجديتخذ ألا تح؛، يت الشافعي الزركثي قال . والبعيد.اه القريب 
نحم،ت أصحهما وجهان، كراهته وفي كبيرا، أو كان صغيرا للقضاء مجلنا 

اتفقفان ،، وحصوماتكماال ومجانينكم صبيانكم اجيكم م*جنبوا س! لقوله 
)جهتهعثمان لأن بينهما؛ يحكم أن يكره لم حممان وحضره فيه، جلوسه 

بينهما،وقضى فجلس حممه ومعه بقرية، سقاء فأتاه ونام السجد حضر 
رأين،قال؛ واقي ابن جهم عن الحديث،" علل اركتابؤ في الحربي إبراهيم وروى 

للقضاءالمسجد في القاضي جلوس ! مالالث، وقال المسجد، في يقضي الشعبي 
المسجد،في يقضيان ليلى أبي وابن ريح ث وكان به، المعمول القديم الأمر من 

القضاءيكره لا *البحرات في الرؤياني وقال كراهته، الميسج بن معيد وعن 
حالتتن•في المسجد في 

اثنانإليه فتحاكم الصلاة مجنتهلر أو معتكئا المسجد في كان لو I إحداهما 
المسجدفي والصحابة الله رسول قضى وقد بينهما، الحكم له يكره لا 

علىمقصورا يكن لم المسجد في حضورهم لأن وهذا الوجه، هذا على 
الأصحاب.عن ونقله فيه، القضاء 

لمانغئظ ه المى لأن بالمكان الأيمان تغلينل لزمه إذا الثانية: 

(.٣٧٧)r/م لأن الشرب، الأدايتح )١( 
الحديث،.لهدا وغيره اليهقي تضعيف، تقدم )٢( 



فىأ.ءثاماصسواسشاسجد

أصحابنابعض ذكره ، مجده فى العجلأنى 

المسجد:في والتعليم الفتيا في عشرة: الحادية لمسالة ا٠ 

عنذلك لورود والقرآن العلم وتعليم للفتيا فيه الجلوس يكره ولا يجوز 
ابنوقال ،. اءأ القض في ذكر ما فيه ليس ولأنه ، ^؛١ وأصحابه . المس 

وفي. المجد في القرآن تعليم ؤيباح ■' وغيره راالرعايةا٠ في الحنبلي حمدان 
فيجالس هو بينما ه اممه رسول أن اللبني واقي أبي عن راالص-حيحيناا 

.،اممه رسول إلى اثنان فاقبل ئلائة، نمر أقبل إذ معه، والناس الجد 
فيفرجة فرأى أحدهما فأما الله رسول على فوقفا قال! واحد، وذهب 
فلماذاما، فالبر الثالث وأما حلفهم، فجلس الأحر وأما فيها، فجلي الحالفة 

jJ فأوىأحدهم أما الثلاثة؟ النمر عن أحمركم ا>ألأ قال; اممه. رسول -؛
فأعرض،الأحر وأما منه، الله فاستحيا فاسحيا، الأحر وأما الله، فآواه افه، إلى 

لأصحابهالعالم حلوس استحباب فيه المؤوي: قال محه((ل؛،، اض فأعرض 
والخيرالعلم فيداكرهم أفضل والمسجد للناس، ٠لاهر بارز موصع في وغيرهم 

أهلهاه ومجاللحولها واستحباب المسجد في والذكر العلم حلق جواز وفيه 
ليسمعالحلقة كبير من القرب واستحباب عذر غير من عنها الانصراف، وكراهة 

وإلافيها يحل فرجة رأى إن الحلقة قاصد وأن بائيه ويتأدب بينا سماعا كلامه 
فيالاثنين على أثنى فانه. جميلا فعل من على الثناء وفيه وراءهم، جلس 

إليهينسب أن جاز به وباح ومذموما قبيحا فحل إذا الإنسان وأن الحديث هذا 
اهرْ،.أعلم.واف، 

الحرمضفي الأمر ولي من إذن بلا للتدربى يتقدم أن لأحد يشغي ولا 
فيكما الملقط، عن والأثار السنة ذلك على ودلت الماحي، من غيرهما أو 

ارلأيقول: الله. رسول سمعت، فال: الأثجحي، ماللث، بن عوف حديث، 

■)ص'ص الأحد إعلام )٢( )ص'س■ الأحد إعلام )١( 
(.٢١٧٦)وملم البخاري رواْ )٤( (. )_Avrالراكع تحفة )٣( 
)؛ا/حها(.ملم على النووي ثرح )٥( 



٣٠٨
لمدينةوا سرام ا المسجد وأذكام تاريخ من المنيفة لنبدة وا سليمة ا التحفة 

يقمحنارلأ عمرو• بن الله عيد حديث وقي أو مأمور أو أمير إلا بمس 
قال:الخولأني، الجبار عبد وعن ئراءارى، أو مأمور، أو أمير، إلا الناص عر 
هذا؟من فقال: يقص كعب فإذا المجد، س الّحما أصحاب من رحل دخل 
أوأمير، إلا يقص ررلأ يقول• اش. رسول سمعت فقال؛ يقص، كعب ؛ قالوا

والفص؛• بعد يقص رئي فما كحنا، ذلك فبلمر فال• مختال®، أو مأمور، 
بنهي؛ليس الأيقص® قوله؛ العلمي؛ قال الوعقل، والمراد يالقمص، التحدث 

وهوللأمير هؤلاء: من إلا بصائر ليس الفعل هدا أن ؤإخار نفي، هو بل 
المفتخروالمختال؛ الإمام، من ذلك، في له المأذون وهو والمأمور؛ الإمام، 
مرانيا؛سماه الماوي؛ قال مراني®، ®أو رواية• وُيا للريامة، الهلالتإ التكبر 

لأنبدللثح؛ يؤمر لم حيث الثارع يكالفه لم ما ، متكلفللمرياصة طالب، لأنه 
فلا.لائق، غير أو للقعس، نصبه لائما رآه فمن للمصالح، مت، الإمام 

منإر يا محتا جاهلا الأمير كان إن »اكوير«؛ في الصعاني الأمير ىل 
بلقلتا؛ الله، إر الماس دعاء في للعالم الاحتساب أيؤغ بأمر، ولم يعله 
عنوالنهي بالمعروفح الأمر باب وانسد الأحكام تعهلا!تإ ؤإلأ عليه يجب، 
اهانمامة.وتعليم المكر 

بنعمر مجر قال؛ حيان بن مقاتل عن المدبمة® ®تاريخ في شة ابن وروى 
قال؛مذكر، قال؛ ت،؟ أنما وقال؛ يانمرة فخفقه بقاص، نجهبع الخ2؛لاب 

نم[، ٢١]الغاشية: .ه مدمحفت أنت، إد»آ ؤءدلإ نماؤه؛ حل اممه قال كذبته، 
ناص،قلته؛ للثج؟ أقول ما أدري ما نال؛ أنته؟ ما فقال؛ ؛انمرْ حققه 

مراءأحمق أنا قل؛ فقال؛ علي، فرددُث، مذكر، وقك،؛ ءا-ي، فرددت 

نيوالبزار )ه1ا-ا(، داود وأبو (، ٢٤•٥• ، ٢٣٩٧٢)أحمد أخرحه صحيح حديث، )١( 
١<.• >جقا/ح• الكبير ني والطراني (، ٢٧٦٢)منيم 

فيوانمبراني (، ٣٧٥٣)ماجه وابن (، ٣١٩٨)والدارمي (، ٦٦٦١)احمد أحرجه )٢( 
٦٠)الصغير المعحم  .حمن وستال0 (. ١

.)ا/ح( المدينة تاريخ همب ثب وابن (، ١٨٠٥٠)أحمد أحرجه )٣( 
.( ١ ٩ ٠ / ١ ١ ) الصغير الجا•ع ثرح لتنوير ا )٤( 



ه،,.ؤ 

فقال:شيء، عن حذيفة مثل قال؛ سيرين، ابن عن الغوي وروى ،• متكلم،ل 
ذلك؟يعرف ومن ؛ قالوا- والمنسوخ الناسخ عرف من ثلاثة؛ أحد يفتي إنما 

البغوي؛قال ٠ حكلف أو بدا، يجد فلا ا_هلادا ولي رجل أو — عمر قال؛ 
ءلأيقول؛ اض.، رسول ممعت قال؛ الأشجعى، مالك بن عوف عن وروى 
فيهذا نال أنه سربج، ابن عن حكي . مختالءاأو مأمور أو أمير إلا يقص 

يقيمهمن والمأمور الناس، فيها يعظون الخطبة يلون الأمراء وكان الخطبة، 
ةلالرواّوطلبا ونكرا، احتيالا لدلك، ه نفنص، من والمختال؛ . حهليتاالإمام 

مذكر،أصناف؛ نلاثة الناس على المتكلمين إن وقيل؛ • به يزمر أن غير من 
علىبه يبعثهم ونعماءه، اض ألاء الاس يذكر الذي فالمذكر؛ وقاص؛ وواعغل، 

المعاصي.عن ويردعهم عقوبته، وينن.رهم بالله، يخوفهم والواعقل؛ له. الشكر 
يؤمنفلا القصص، عليهم رد ؤيالماصين، أحبار يروي الذي هو والقاص؛ 

قالأعلم. واbلص دلك،، عليهما مامون والمذكر والواعفل والنقصان، الزيادة فيها 
عمرابن ص قريبا فجلي قاص، فجاء المجد، فى حلوسا كنا مجاهاد؛ 

صاحباإلى فأرمل فأبى، عنا، قم تؤذنا، لا أن عمر ابن إليه فارمحل يقص، 
فىتقول ما الرحمن؛ عبله بن لحميد ثابتخ وقال فأقامه. مرطثا فبعث، الشرؤل، 

وكانقال؛ لهّلبلث،، أرق أنه نعلم حيث، احلس قال؛ القاص؟ إلى الجلوس 
ومائةعشرين أدركت، ليلى؛ أبي بن الرحنن عبد قال إليهم. يجلس لا حميد 

ولاالحا.يث،، كفاه أحاه أن ود إلا ماحا.اث، منهم ضا ه، الّكا صحاب، أص 
فيليفتي ]حدكم إن الحصين؛ أبو وقال . الفتياكفاه أخاه أن ود إلا مفت، 

بنالله عبد وقال بدر. أهل لها لجمع الخطالبا، بن عمر على ورديته لو الصالة 
بنالنزال وقال لمجنون. سألونه ما كل في الناس يفتي الذي إن واف عود؛ م

قدتعالى اف إن فقال؛ تحريم، في وامرأة رحل أتاه اف عبل. شهدلت، مبرة؛ 
نمليقما اف فو حالفإ، ومن له، بين فقد وجهه، قيل من الأمر أتى فمن بتن، 
باغ.إلا قوة ولا حول لا ت يقول حتى يفتي لا مالك وكان خلافكم. كل 

)ا/؟(ءتاريخه في شبة ابن رواه ؛١( 



والمديتةالحرام المسجد واحتكام تاريخ من والنيدة١لمنيفة اسئيفة التحفة ^؛٠ ^٠ 

اهوالخرق. الجهل هن نؤع الفتوى في العجلة ت يقول مالك، وكان 
حلموسفأما ت او>سالهلاسةاالأحكام ١٠١في القاصي قال مملحI ابن قال 

كلفعلى والفتوى للمتدريس والتصدي احي والمالجوامع في والفقهاء العلماء 
قال؛أن إلى بأهل. له ليس لما يتحدى لا أن ه نفمن زاجر منهم واحد 

منأراد ؤإذا ؤإقرار، إنكار من الاحتياؤل يوجبه ما الفلر من فيهم لهنان وللم
حالفي نفلر غنيا أو ل-درسرا اجد المأحد في يترتب أن أهل لذللث، هو 

جهةمن فيها الأئمة تترتب لا التي المحال مساجد من كان فإن المجد، 
الكما جلمومه في السلطان استئذان لذلك فيها يترتب من يلزم لم السلطان 

المساجدوكبار الجوامع من كان ؤإن لاحمامة. فيها يترتب، من يستأذن أن يلزم 
فيوعادته البلد زي ذللث، في روعي السلطان بتقليد فيها الأئمة تترب التي 

يترتبأن له يكن لم نفلر مثله جلوس في لوسلهلان كان فان أمثاله، جلوس 
افتئاتلأنه إذنه؛ عن إلا فيه للإمامة يترب لا كما إذنه عن إلا فيه للجلوس 

استئذانهيلزمه لم معهود نظر مثله في للسالءلان يكن لم ؤإن ولايته، في عليه 
منالحارثي الدين سعد القاصي قال المساجد. من كغيره وكان ذلك، في 

ذلك؛على تتوقف لا الهلاءات لأن الإذن؛ اعتبار عدم والصحيح أصحابنا: 
ملمفغير الافتئات س ذكر وما لف الولفعل التعطيل إلى أد.ى ربما لأنه 

كلامه.انتهى 

حالقامتهلراق ص والمساجد الجوامع في الماس ؤيمنع القاصي: قال 
إلاحمى رالأ قال: أنه ه الّكا عن روي وقد لحرمتها، صيانة والقراء الفقهاء 

وأماحريمها، منتهى فهي البئر فأما القوم® وحلقة الفرس دُلول التر نلاثة: في 
فهيالقوم حلقة وأما مربوؤنا، كان إذا بمقوده فيه دار ما فهو الفرس طول 

القاصيذكره الذي الخبر وهذا والحديث، للتثاور الجلوس في امتل.ارتهم 
مرسلاالّكا. عن العنبسي بلال عن الكاتب سعد حديث، س جيد إسناده 

اليهقى•رواه 

•*؛(.آ-)ا/ه''آ، للغوي الثق، شرح 



اثمنسجدفي وال1بث الجالوس أحكام في 

يعترضلم الاجتهاد فيه ؤخ يا فيمِالمختلفة المذاهب أهل تنانع ؤإذا 
ماارتكب منانع حدث ؤإن عنه، فيكفوا تنافر بينهم يحدث أن إلا فيه عليهم 

منبامتغواء وتظاهر عليه أقام فان منه، ومنع عته كم، الاجتهاد في ؤخ بلا 
يدمحه،ظهور ليتبين لطنة، البزواجر يحمه أن لط-ان اللزم إليه يدعو 

مسنغوولكل تمنا، مبدعت لكل فإن مقالته، اد فالشؤع بدلائل ويوصح 
١^١،.ْشنا.

المسجد:في اللعان في عشرة: التانية لمسألة ا٠ 
بنمهل حديثا من الصحيح ففي ،، بالاتفاق المجد في اللعان يجوز 

ا.صدأ ما وأنا المجد في فتلاعنا رجلا امرأته مع وجد رجلا أن معد 
المجد.في التلاعن باب الخاري• عليه ورجم 

المسجد:في السوالث، في عشرة: التالثة لمسألة ١و 
وبلغصح وقد المسجد، في الترك جواز العلماء أقوال، مجن الصحيح 

وروىبالمسجد، صلاته وأكثر صلاة، كل عند تاك يكان . أنه التواتر 
منالقلم موصع . منه كان والأ الأن ت جابر حديث من سننه في اليهقي 

قال:الجهني، حالي بن زيد عن الرحلمن عبد بن ملمة أبي وعن الكاتب، أذن 
صنيواك باللأمرتهم أمتي على أشهم، أن *لولا يقول؛ ه النه رسول سمعن، 

منواك الؤإن المجد، في يجلس زيدا فرأيت، ملمة: أبو قال صلاة®. كل 
إلىردم ثم امتاك الصلاة إلى قام فكلما اإكافِا، أذن من الملم موضع أذنه 

(.٣٩•لأين.شلح)م/ا\،م، الشرب، الاداب )١( 
والإعلام)آ-/م-ل(، والربل (، ٣٣٤)A/الْلالمن وروصة المسوًل)خهم(، )٢( 

الخللعلى الزرناني وشرح المالكي، البماني الأصبع لأي ( ٥٩را/الأحكام بموازل، 
(.iTofU)نما.ة لأبن والمعي )أ/أال(، 

(.١٤٩٢)ومانم •>؛(، ٣•، ٤٧٤٦، ٤٢٣)الخاوي أحرجه )٣( 
الكبرىفي اتي والم(، ٢٣)والمرمذي (، ٤٧)داود وأبو (، ١٧• ٤٨)أحمد أخرحه )٤( 

صحح.حن حديث هدا ت الترمذي وقال حسن، ند ب( ٣٠٢٩)



واثمديتةالحرام المسجد وآحكام تاريح من اتمئيفة والنبذة اللطيقة التحفة 
سما^د==^======؛شم====خ==

علمتهمما المجد في السواك أما ت تيميه ابن الإسلام ثيح همال ، موضعه 
فيناكون يكانوا لف الأن على تدل الاثار بل كرهه العلماء من أحدا 

باتفاقثيابه فى ؤيمتخمحل المجد فى ثيابه فى الرحل يبصز أن ويجوز المجد 
بلاالمجد في التوصو يجوز بل عنه؛ الثابتة اض رسول نة وبالأئمة 
فيهيكون الوصوء أن مع فيه الوضوء حاز فإذا . العلماء جمهور عند كراهة 

ؤإذاالسواك يكره فكيف عندها تاك يوالصلاة فيه الصلاة وتجوز السواك، 
اهرل. واك اليكره فكيف فيه لامتخامحل وا البصاق حاز 

حنيةالمجد في الاسنياك يكره مالك الإمام أن الزركشي البدر وذكر 
المفهم،٠ ٠٠في القرؤليي قال عنه، المجل ينزه مما ونحوه دم فيه من يخرج أن 
الأقذارزوال من فيه لما يشيع فلا المسجد في استاك . أنه قْل يثبت، لم 

زوالمن يمتنعون والمروءاُتا الهيئات وأهل عنها، منزهة احي والمفيه، 
أمتيعالي أشق أن رءلولا قوله! ومعنى قال! والجماعات، المحافل في الأقدار 
الزركشي؛قال انتهى■ وضوء كل عند ت أي ؛ صلاهء كل عند بالسواك لأمرتهم 

منهيخرج لا بحيتح بالرطب استاك لو بما ينتفي المعنى فإن ءجي~-إ! قاله وما 
باتمن إنه ت وقوله أءج_إ! المجل في الأستياك يثبت، لم أنه ودعواه سيء، 

رواهكما باليمنى، يفعل ولهن-ا الطيب، باُبج من إنه ت يقال قل- الأقدار، إزالة 
بالوضوءأالصلاة تاويله هدا من وأءجّبإ سننه، من اللباس كتاب في داود أبو 
علىالل-الة الأحبار لغلاهر يبعد؛ لم المجد في فعله باستحباب قيل لو بل 

ا.؛ه.اهل والأمر المسجد فى فعله 
هىإنما مالك، عن الزركثى حكاها اكى ازكراهة هده أن الفلاُر قلتؤ: 

الحطابوعنه المالكي عياض القاصي به صرح ما وهو الأولى حلاف، كراهة 
بدأبيته يحل ارإذا عانثة؛ قول مرح في ءياضت قال الجليل، مواهب، في 
المروءاتذوو يفعله لا ا مم-لأنه بيته لحوله بلءللثف وحقس ت قال لا واك بال

(.الإعلام)ص٦v٣)٢( (. rr/(-r)الفتاوى مجموع )١( 
)١'الخاليل مختمر لشرح الجليل ومواما (، ٦٠لم)V/ مبفوائد المعلم إكمال )٣( 

الفكر(ط. ، ٣٨٣



محصف—===^====ءءج[بم=
الجماعات.اهمجالس في ولا المجد في عمله يحب ولا الناس، بحضرة 

وتطييبه:اثمسجد تنظيف عشرة: اترابعة لمسالة ا٠ 

مفلح!ابن فال فيه، وتهلييبه وتنفليفه كناسه وإخراج المجد كنى ين 
المجدفي ملقى شيء أحد من الناس يعفى يفعله ما له يتمهلن أن يبنى ومما 

خلاءلأن بالأخذ بلزم بأنه القول يتوجه فإنه فيه، يضعه ثم عنه، يصان 
أصحابناقال وفد فيه، ألقيت، ونحوها كنخامة فهو فيه ألقى فإذا منه المجد 
الموجودكان لو ما بخلاف، وهذا بأخذها، نلزم اللقعإةت في الله رحمهم 
أرضلكنه وصعه يفصد لم أو كالحمباء، جد المفي وضعه مفصودا 

فيهريرة أبي رواية عن يالها عانشة إلى عمر ابن أرسل ولما المجد، 
الرسولإليه رجع حتى يده في يقلبها حصباء من قبضة أخد الجنازة، قيراثلي 

كانالذي بالحصباء عمر ابن فقرب هريرة، أبو صدق عاسة ت، قالفقال؛ 
فيوأصله لم مرواه كثيرة، قراريهل في فرطتا لقد قال: نم الأرض، يده في 

وفيالفعل. هذا بمثل باس لا أنه فيه ؛  ١١لم مراثرح في قال البخاري 
فأتاه.ليأتيه يالحمباء المجل. في يزيد بن الأسود رمى حذيفة أن البخاري؛ 

جدالم؛، ٢٠صاحبه الرجل رمي جواز على دليل فيه ت هبيرة ابن قال 
اهىؤ؛الحصاء.

الأظفاروأخذ وتسريحه السمؤ أخذ فى عشره: الخامسة لمساتة او 
المسجد:فى 

فيوالغلفر الثمر من الأخن. ماللئ، فكره ذللته، في العل٠اء ح احتلف
الحنابلة،من عقيل ابن ووافقه المسجل.، لحرمة وألقاه جمعه ولو المجد 
ماافه ثاء إن الصحيح وهو تيمية ابن المجل. منهم الحنابلة بعضي فيه ورحمى 

تيمية؛ابن الدين مجد الشيح قال المسجد، في يبقيه أو ذلك أنر يغلهر لم 
كماشعره وترجيل تج، العلفي يده غل في كما به بأس لا أنه مذهبنا وقياس 

(.٣٨٧)م مفلح لأبن النرب، 



^^جاواسرامواس،سةك ٢ ٦— ظ
^إا1ء====س=^=ض======

الترجيلكون مع المسجد في وهو ترحله كانت عائشه أن ت عكرمة عن جاء 
•٠الفرؤع٠٠في مفلح ابن مال • التعر١ من ثيء سقوط من يخلو لا غالبا 

،رالمحرراصاحب ثاله مذهبنا، قياس فى وأظفاره، شعره بأحد بأس ولا 
شعرهأحد مالالن> وكره شعره، وترحيل ، ت، طثفى يده ل كغوغيره، 
فيذللئ، إزالة عميل ابن وكره المجد، لحرمة وألقاه، حمعه ولو وأفكاره 

ولامطلما، وظاهره ذلك،، ن يت غيره وذكر له- صيانة مهللئا المسجد 
منفيه القذر إلقاء من بالخغ *الأداب* في وجزم ٢. ادر فيه. إلفازه يحرم 

)٣(
وحومممل 

بناءالناس بعض كرهه فإنما I التسريح وأما ت تيمية ابن الإسلام ثيح قال 
شيءالمسجد في يكون أن ؤيمنع نجس، الخفمل الإنسان شعر أن على 

انالإنثعر أن على انملماء وجمهور كالقداه. أنه على بناء أو نجمس، 
وأحدمذهبه، ظاهر في وأحمد، حنيفة وأبى ماللئ، كمذهبط طاهر عنه المفصل 
وأعهلىرأسه حلق . الحم، فإن الصحتح، وهو الشافعي، مزمي، في الوجهين 

يشاركوالنجاسة الطهارة وباب الناس، بين قسمه ونمقه طلحة، لأبي نمقه 
فيهقام ما إلا الأحكام؛ جميع في لهم أسوه أنه الأصل بل أمته؛ فيه . الحم، 
سعورأن ؛ الجمهور عليه الذي الصحيح . وأيصا به، احتصاصه يوجب دليل 

فيوأحمل ماللث، مذهب، ظاهر وهو — انمكاء قولي أحل في بل طاهرة؛ الممتنة 
وعلىالخنزير، شعر حتى طاهرة، الشعور جميع أن — الروايتين إحدى 

بذلك.بأس فلا المسجد في يترك فلم الشعر وجمع شعره كح إذا ت القولين 
•المجن فإن ط ا نم^بكن لم ؤإن ، يكرم فهذا المجل. في سعّره ترد وأما 

اهدأ؛،.أعلم. وافه العين- في تقع التي القذاة عن حتى يصان 

٤(.• )_U ال>احل. ؤاعلأم )صهآ"ّ؛(، الراكع تحفة )١( 
تجنه:الزكي(، ت. ، ٦٣٥)U/الإنصاف في وصه التركي(، ط. )ه/"؛ها، الفروع )٢( 

تطح•ومحو يحرم( ريإلأ فتهما ش دح 
(.٣٨٤ثاح)م لأبن القرمة، الاداب )٣( 
)آآ/ل>آ(.الخاوي مجكع )؛(



ال4سجدفي واتليث الجلوس أحكام في 

اتمسمد:في المؤذيات قتل عشرة: السادسة لمسألة ا0 
فيقال أحمد، الإمام عاليه نمى فيه، والقمل البراغيث قتل ويباح 

المدهب،ظاهر هو ك«ّا طهارته على مبني إنه ت يقال أن ينبغي وهذا ت ارالآداباا
وفي،. يجوزأ لا ووقاء0 المجد في ذللث، إلقاء لأن بإخراجه يقيد أن وينبغي 

وفياه. جدرى.الم في والبراغيث، القمل قتل مالك، وكره الراكع; تحفة 
إلقاء-س البرمائي عن الخف علمح، والبجيرٌك، المنهج علمح، الجمل، حاشية 
العلامةواختار نجامه، ويصير يمويت، لأنه حيا؛ وكذا المجد فى ميتا القمل 

ابنونقل أحدأ يزذي لا أنه ظن حيث، يحرم لا أنه حيا القمل إلقاء في البرلي 
المجدفي إلمازه يحرم أنه المالكية; كتب عن الماحي أحكام في العماد 

دونه،التراب بأكل يعيش اليرغويئ، أن والفرق، البرغويث،، ، ؛خلافوميتا، حيا 
فيحيا طرحه فيحرم وعليه يجوز، لا وهو بالجؤع له تعدبمِإ حيا طرحه فقم، 

أرصه،يلويثج لا أن بثرط فيجوز المجد فى قتاله وأما وغيره، المسجد 
.اه فيه ودفنه فيه، يقتل لا أن والأولمح، 

،؛رة:فيالأسوالفيانمسجار

أبيلحديث، نجاسة، فيه يكن لم إذا بالنعل المجد في المشي يجوز 
،،الحدي٠ثإر نعالهم، الناس فخااع الصلاة في نعله ه المح، حلمع لما سعيد 
مالك،;بن أنس مألتإ قال; زيد، ين معيل حديث، من الصحيحين وفى 
وقمح،جوازه، ض يدل وهو ،، أ نعم ت قال نعليه قمح، بملمح، . الني أكان 

عنه أؤم، بن شداد حديثا من حبانءا ابن و٠١صحيح داويا؛ أبي راّنن 

(.٣٨٤)"ا/ثالح لأبن الشرب، الأداب )١( 
^;^،(.01ط.  ٣٣٧)ص للجراعي الراكع تحفة )٢( 
الخطيب،شرح عالي المجرس وحاشية (، ٢٣٩)؛/الطالب منهج على الجمل حاشية )٣( 

)ا/لأا<ا(.شجاع ابي على 
والبيهمي)آ/أ'إ(،(، ٦٥)•داود وأبو (، ١١٨٧٧، ١١١٥٣)أحمد احرجه )٤( 

(٢٦•والحاكم)١; (، ٢١٨٥جان)وابن •١(،  ١٧خزبمة)ابن وصححه 
(.٥٥٥لم)وم(، ٣٨٦)البخاري أحرجه )٥( 



المسجوانمرامواسس4^^فةواسةاسمةضىرئوآطم^ :ووآآّآا 

نعالهمفي مالون لا فإنهم اليهود، اخالفوا ه■' اف رسول قال نال؛ أبيه 
وهوقلت: ،. نثة١٢ذلك أن وظاهره الزركشي: البدر قال ،، ١١حماذهماولا 

مثلونحوه النعل في الصلاة أما تيمية؛ ابن الإسلام شيح قال كذلك، 
لماتحب،؛ م هو بل يكره فلا ذلك، وغير والزربول والمداس الجمجم 

ارالسنن•وفي نعليه، في بملي كان أنه . المبي عن "الصحيحار ي فب 
بالصلاةفأمر ، فخالفوهمء نعالهم في بمالون لا اليهود ارإن قال؛ أنه عنه 
باتفاقفيها الصلاة تكره لم طهارتها ^^، ؤإذا لليهود. مخالفة العال في 

الصحيحلكن تطهر. حتى فيها بملي فلا نجاستها تيقن إذا وأما الملمين 
كاثمواء الثنة به جاءت كما ؤ بدلك طهر بالأرض المعل دللئ، إذا أنه 

لهالمجاسة ملاقاة تكرر محل العل أمقل فإن ّ عذرة غير أو عدرة الجاسة 
المتواترةبالئثة ثابتا ؛الحجارة عنها إناله كان فلما المجيلين بمنزلة فهو 

ولوفيه الصلاة تكره لم الخف أمقل نجاسة في ملث، وإذا . هدافكذللث، 
غيرهكل.للئ، الصعحيح في عليه إعادة فلا نجنا كان أنه الصلاة بعد تيقن 

والأرضلأ١ه٣،.والثياب، كالين 
حائزة،الحلين في الصلاة ااالإحياء«: في الغزالي وقال الزركثي؛ قال 

وفيقال؛ النع، لحر الخف، في الرحصة فليمت، مهلا، الحلين ننع كان ؤإن 
حلعفمن أفضل، المحّلين في الصلاة بعمهم؛ وقال قال؛ ا؛مداس معناها 
فيكونوراءه، يتركه ولا يديه بين يضع بل اره وبيمينه عن يضع ألا فيسغي 

المعنى،هل.ا راعى أقفل فيه الصلاة أن رأى من ولعل قال؛ إليه، ملتفتا قلبه 
ووضعهمانال؛ المنة، بينته كما المخالفة راعى إنه يقال؛ أنه ويحتمل 

أحليقف ولا ذلك،، يفعل أن فللإمام إماما وكان يساره، عن ه اف رمرل 
،.قدميه.اط قدام ولكن فيشغلاه قدميه بين يضعهما ألا والأولى بسارْ، عن 

وصححه(، ٤٣٢)Y/والمهقي (، ٧١٦٥، ٧١٦٤)والطراني (، ٦٥٢)داود أبو ا-؛م-بم )١( 
(.٢٦•)ا/ والحاكم (، ٢١١٦)حان ابن 

(.١٢١/YY)الفتاوى مجموع )٣( )ص'\ِم(ء الماحي إمحلأم )٢( 
)ص-مم(.الماجد إعلام )٤( 



المسجدفى واللبس الجلوس احكام في 
؛؛|قابم؛=

نعلهتعاهد المجد لداخل وينبغي ت المختار الدر في الحمكفي نال 
النعلفي أي ت حانته في عابدين ابن قال اه• أفضل• فيهما وصلاثه وحقيه، 
الحديث:وفي اكارحانية، في كما لليهود، مخالمه أفضل الطاهرين والخف 

المغيرالجاهع في كما الطبراني، رواه باليهود* تشبهوا ولا نعالكم في ءرصلوا 
فيبها يمشى كان ولو سنة أنه الحنابلة من جمع منه وأحد لمحته، رامرآ 

يملونثم المدينة طرق في بها يمشون كانوا وصحبه ه الّكا لأن الثوايع؛ 
عدمهينغى بها المجد زش تلوث حنى إذا لكن عابدين،؛ رابن نلت • بها 

سزمنه فى بالحصى مفروشا كان ففد النبوي المجد وأما طاهرة، كانت ؤإن 
المجدلحول أن من المفتى عمدة في ما محمل ذلك ولعل زمننا، في بخلافه 
ام.،.لأدبل ا سوء من منتعلا 

رحمةالنعل في الصلاة ارالإكمال*؛ في قال المالكي: الحمناب ونال 
نالالنعل. نجاسة نعلم لم ما وذلك وأصحابه، ه القه رسول فعلها مباحة 
احيالمفي ميما لا اليوم يفعل أن ببغي فلا جائرا كان ؤإن إنه ثم الأبي• 

حكايةوذكر العوام، إنكار من يعني: أعفلم؛ دة مفإلى يودي فإنه الجامعة 
منيفعله أن يودي قل فإنه وأيصا قال: اللابس! قتل إلى أدت ذللث، من وقعت، 
بالعلالمسجد يدخل لا بل الأبي: قال بنعله! المشي في يتحفنل لا من العوام 

وأنهالنوادي محمد أبي الشيح عن كراهته وذكر كن، في وهي إلا مخلوعه 
وقال:مستورة، غير الأنعلة إدخاله القروى علي أبي المالح الشيح على أنكر 
تفعل.فلا بكم، يقتدي أئمة الرهعل أيها إنكم 

فيالئنة امتثال ؤينوي المسجد: إلى الخروج فمل في *المدخل* وفي 
محته،خروجه وحين المسجد دخوله حين بالشمال - النعل يحني• - الفدم أخد 

العالم،إلى ينب، ممن كثير يفعلها التي اليا.ءة هدْ من يسلم ولعله قال: ثم 
أحدهميخلو أن ويل بيمينه، قدمه يأخد المسجد في دخل إذا أحدهم فترى 

فيالثثة جهل : منهامحذورات! في فيع شماله في الكتاب فيكون كتاب من 

المكر(.ط. ه٦ ٧/١عاليه)عابدين ابن وحاشية المختار الدر 



ص
والمدينةادحرام المسجد وأذكام تاريخ من المنيفة والنيدة اللطيفه التحغة 

تومنها ربه، بت لحول أول عند الئنة مخالفة ت ومنها وقدمه، كتابه مناولة 
—التفاول ٠ ومنها به، الناص افتياء ت ومنها بها، عبالته فيستفتح البدعة، ارتكايه 

البأن الئنة امتثال وينوي بالشمال، الكتاب أحد في - الجمع أعفلم وهو 
يتنوثىحلفه كان إذا لأنه حلفه؛ من ولا يمينه عن ولا نبلته في نعله يجعل 

للطهارةالنهي يكون أن الئنة فإن خاطره، جمع له يحمل أن وقل صلاته، في 
الهيلم ومالبخاري وفي صريحا، داود أبي في ذلك عن المهي روي وفد 
اليبالميم بالك فما طاهرة كونها مع الخامة، وهو ذللثح، من أقل هو عما 

يكونأن إلا يساره عالي فيجعله فيها، معلوم هو مما العلريق في لم يأن قل 
يديهبين ذاك إذ فيجعله غيره يمين عن يكون لأنه يقحل فلا اره يعلى أحد 
يكونكلأ صلاته، في يحركه أن ويتحفغل وركثتيه، ذقنه بين كان مجد فإذا 

فيهايجعل محفظة أو حرقة له تكون أن هدا لأحل له فيستحب فيها، له مباشرا 
ووصعهموضع عن نعلا أزال فيمن بعمهم أفنى الأبي• نال انتهى• قدمه• 

تعالىوافه الفتيا، هده وصوت حففله عاليه وجبح نقله لما لأنه يقمنه أنه باحر 
اهأا،أءلم.

اتمسجد:في واتروادع_، الأرزاى قسمة في عشرة؛ التامنة تمسألة ا0 
فيالملمين بمصالح يتعلق مما ونحوها القسمة تجوز الزركثي قال 
منبمال ه المبي أتى ت أنى حديثح فيه وأورد البخاري، ذكره المجد 
فلاالناس س أحدا يخص ألا والمعنى ال«سجلاا، في ارانثروه فقال؛ البحرين، 

الحاحة١ذوي من لحوله من أحد يحجبا 

اثمسجد:في اتمحكان اختصامى في عشرة: التاسعة تمساثة اي 

فيه،دام ما به أحق فهو للملأة فيه فجلس المجل س مجوصع إلى مبق من 
ذللثحإلى بعد سبق س بل بعدها؛ أحرى صلاة في به الاختصاص حق له يثبنح ولم 

الفكر(..  T-1)\/ حلل مخصر لشرح الجليل مواهب )١( 
(.)ص٣٨٢-^ ٧١إعلام )٢( 



.وإل^أإيجٍي_
الرجلأحدكم يقيم ®لا لقوله منه إزعاجه لغيره وليس به أحق فهو الموضع 

وفيوتوسعوا" صحوا ®ولكن رواية: وفي عليه، متفق ذه«، يجلس ثم مجله من 
•النووي قال، • فيه يجلى لم ه مجلعن رجل له قام إذا عمر ابن ولكن رواية: 

أوالجمعة يوم وغيره المجد في مباح موضع إلى سبق فمن للتحريم، النهي هذا 
أنإلا الحديث لهدا إقامته غيره على ويحرم به أحق فهو غيرها أو لصلاة غيره 

غيرهأو قرانا يقرأ أو فيه يفتي موضعا المجد من ألف إذا ما منه استثنوا أصحابنا 
منمعناه وفي فيه يقعد أن لغيره يكن لم حفر ؤإذا به أحق فهو الشرعية العلوم من 

عمرابن ولكن قوله: وأما لمعاملة، الأسواق ومقاعد الشرايع من موضع إلى سبق 
إذاحراما فيه قعوده وليس منه ويع فهذا فيه يجلى لم ه مجلعن رجل له قام إذا 

منله فقام ان إنمنه استحى ربما أنه أحدهما لوجهين عنه تويع لكنه برضاه قام 
الإيثارأن ٠ والثاني هدا، من ليلم الباب، عمر ابن د فقلبه ؤليبج غير من ه مجل

أحديرتكب لئلا ذلك من يمتع عمر ابن فكان الأولى حلاف أو مكروه بالقرب 
بهويؤثره الأول، المم، من موضعه عن يناحر بأن الأولى حلاف أو مكروها سببه 
دونالدنيا وأمور النفوس بحفلوفل الإيثار يحمد ؤإيما ! أصحابنانال، ذلك وثبه 

أن. المك، ونهك، قال؛ أنه عمر ابن عن صح وند اهلآ،. أءالم.وافه القرب 
بهءأحؤ، نهو رع إذا  ٠٠• وقال ه، مجلفي الرجل الرجل يخلف 

ابنسمعت ت يقول نافعا، سممت قال; جريج، ابن عن البخاري وفي 
ويجلسمقعده، من أخاه الرجل يقيم أن المبي. »نهى يقول: ه، عمر 
وغيرهاالجمعة ت قال(الجمعة؟ لافع; قلتح فيه"، 

اختصاصه،بطل لعذر يكن لم فإن الصلاة، قبل مكانه الجالس فارق فإن 
حاجة،قضاء أو وضوء تجديد أو رعاف، سبق أو داع، كإجابة لعذر لكن ؤإن 

وغيره،الزركشي ذكرها الشافعية عند وجوه هي أقوال، حقه بقاء ففي وعاد 

(.٢١٧٧)لم وم(، ٦٢٦٩)رصمحه( في الخاوي أخرجه )١( 
(.٤٨٧٤)مدمش أحمد أحرجه )٣( (. ١٦•; ١٤مطلم)ثرح )٢( 
(.٩١١)الخاري أحرجه )((



تمديتةوا الحرام لمسجد ا وأحكام تاريخ من لمنيفة ا لنيدة وا تلْليفة ا لتحفة ا

وهر- ببقي والثاني: أحرى، لصلاة عاد إذا يبقى لا كما لا. أحوها: 
به*أحق مهر إليه رم ثم ه مجلمن قام *من ه: لموله _، عندهم أصحها 

.، لم مرواْ 
حقهبقي منديله أو سجادته ترك إن أنه الطيب، أبي القاصي عن وثالثها: 

قماشهفيه وترك لحاجته المقعد صاحب قام إذا كما 

به((،أحق فهو إليه رجع ثم ه مجلمن قام ءامن قوله المؤوي: قال 
لصلاةغيره أو المسجد من موصع في حلى فيمن الحديث هدا أصحابنا: قال 

يبطللم يعود نم يرا يشغلا يقضي أو ليتوضأ فارقه بأن ليعود فارقه ثم مثلا 
غيرهفيه قعد قد كان فإن الصلاة تلك في به أحق فهو ر"؛ع إذا بل احتماصه؛ 

عندالصحيح هو هدا الحديث، لهدا يفارقه أن القاعان وعلى يقيمه أن فله 
بعمىوقال الأول، رجع اذا مفارقته فيه قعد من على يجب وأنه أصحابنا 
قالالأول، والصواب مالك مدهب وهو يجب ولا مستحب هذا العلماع: 
أحقفهدا لا أم ونحوها سجادة فيه ويترك منه يقوم أن بين فرق ولا • أصحابنا 

وحدهاالصلاة تللث، في به أحق يكون ؤإنما : أصحابناقال الحالين، في به 
أعلم.١^٣،.وافه غيرها، دون 

يتعلمأو القرآن عليه لثقرأ المجد في الشيخ حلى ؤإذا الزركشي: قال 
عاصمأبي عن الرافعي وحكاه الغزالي ذكره قاليي تمتى؛ ي أو العالم منه 

ملازمةفى غرصا له لأن الأسواق كمقامحل. به اختصاصه يثبن، أنه العثادي: 
إنوقال: الأصحاب. بعض عن الإمام وحكاه به، الماس لإلف الموضع ذلك 

والأمرقال: موافقته، على ®التقريب٠٠ ءاح_، ووحدتر قال: أباه، شيخه 
الاختصاصفإن كالئايع، ذلك في المسجد فإذن الوجه هاوا على متبت، عندي 

الماجد،فى مثله يتحقق ولا المعاملة، فى حناهر غرضي على محمول فيه 

هريرة.أبي ■^J_، س ( ٢١٧٩لم)مرواه )١( 
>محبىاهما(لأالماجد أءلأم )٢( 
سلم)؛ا/آآا(.على النووي شرح )٣( 



٢٣٢١٦

فولهدا ويوافق الشواؤع، في المتحدسن، بقاع تضاهي احي المفبقاع 
قام،مهما منه حقه يبطل للصلاة كالجالس إنه والرويانيت الماوردى، القاصسن 

فيبه ونإنائه، فه ألتزيمك تعالى! لفول أحق إليه لمابق ا ويكون 
بموصعم ارتؤإذا وقال! مالك، غير الفقهاء جمهور إلى اللطانية* *الأحكام 

والديبه، عرفح لأنه بالموضع أحق مالك جعله فقد مجد، أو جامع من 
مئرؤعبحق وليس الاستحسان، عرف في يستعمل هدا أن الفقهاء جمهور عليه 
النووي!وقال للأبة، أحق إليه المابق وكان فيه، حقه زال عنه قام ؤإذا 

الاختصاصدوام فيه الظاهر التدريس، حال معين موضع في الفقيه جلوس 
احتمال.اهوفيه الخرف لخلرد 

الاختصاصل يقال! أن ينبغي النووي• فال للاعتكاف، جلى لو وكدا 
اعتكافنوى ؤإن إ مطلئا اعتكافا كان إن المسجد من يخرج لم ما بموضعه 

بقاؤه،والفلاهر احتمال، ريع إذا احتصاصه بقاء ففي جائزة لحاجة فخرج أيام 
لخيرالملي حرج إذا فيما الخلاف على يكون أن ويحتمل 

أنههر ١١٥١االنووي! قال والوعغل، الحديث، لاستماع الجلوس ذللث، ومن 
عير،بلا فارق إن فيه ولا المجالس ذلك، سوى بما يختص فلا كالصلاة 

عادةله كان إن يقال! أن ؤيحتمل قال! المختار، على بعير فارق إن ؤيختص 
ذلك،ونحو لخله، منه بقربه الجالون ؤيتتفع المجلس، كبير بقربا بالجلوس 

حال.اهبكل مجالس كل في اختصاصه دام 

إداءامتوأ آئ؛ن ►ؤئتأ؛؛ا تعالى! قول نزول سب، في يؤيده ما ول قلته! 
ينجأشنوا آنشنوا يد ؤإدا صم آثه ينثج ةم،امإ آتجيير ي هثشمأ صم نز 
لالمجادلةتحير سلنذ ^١ ثإثه دهتؤ أيلر أوؤأ ؤأقيت يحلإ ءاّّمحإ أؤ؛را ألله 
اجتمعمجلس كل في عامة أنها الأية في الصحيح القريلبي! ونال [ ١١

يوممجلس أو ذكر أو حرب مجلس كان سواء والأجر، للخير فيه المسالمون 

)ه"ا(.احد ايإعلام )٢( )صآا'*ا(. ص إعلام )١( 
اشحد)صيمآ(.إعلام )*ا( 



٢٣٢٢٦
تمدينةوا لحرام ا لمسجد ا حلكم وا تاريخ من لمئيفة ا كدة وا سليمة ا لشحفة ا

*اإر سجق رمن مال إليه مبق الذي بمكانه أحق واحد كل فإن الجمعت، 
عنالضيق فيخرجه يتأذ لم ما لأخيه يوسع ولكن يه*، أحق نهو إليه بق بلم 

يقيم»لأ نال: ه المبي عن عمر ابن عن لم ومالمخاري روى موصعه■ 
يقامأن نهى انه الشي. عن وعنه ف؛هاا، يجلس ثم ه مجلمن الرجل الرجل 
عمرابن وكان • يتوسعواتفسحوا دلكن آحر، فيه ليجلس مجلسه من الرجل 

قعدؤإذا البخاري• لفظ مكانه• يجلس ئم ه مجلمن الرجل يقوم أن يكرم 
بقعيحتى يقيمه أن لغيره يجوز لا المجد من موضع في الناس من واحد 

يقيمن*لا مال: د. المي عن جابر عن الزبير أبي عن لم مروى لما مكانه، 
يقول:ولكن نبه، فيقعد مقعده إلى يخالف نم الجمهان يوم أخاه أحدكم 
كانفإن ننلر: موضعه غيره يقعد حتى قام إذا المكان في والقاعد ، انحو١٠
ؤإنذلك، له يكره لم الأى، كلام ساع في الأول مثل إليه قام الذي الوضع 

اثاإنإنسان أمر ؤإذا حفله. تفويت فيه لأن ذلك؛ له كره الإمام من أبعد كان 
منيقوم الأمر جاء فإذا يكره، لا فيه يقعد مكانا له فيأخذ الجاع إلى يبكر أن 

يومفي له مجلي إلى غلامه يرمل كان مترين ابن أن روي: لما الوضع، 
أوبسائلا أرمل من هذا وعلى منه. له قام حاء فإذا فيه، له فيجلس الجمعة 
أنهريرة أبي عن لم موروى المجد• من موضع في له هل فتبمجاله 

قاليه*، أحق نهو إليه رحع نم ه. مجلمن _ أحدكم تام ارإذا قال: المبي. 
إلىبموضعه الجالس اختصاصي بوجوب القول صحة على يدل هذا علماؤنا: 

قيل:وقل وأحرى. به أولى فقبله قيامه بعد به أولى كان إذا لأنه منه؛ يقوم أن 
بعده.ولا الجلوس قبل لا لأحد متملك غير موضع لأنه الندب؛ على ذلك إن 

أنإلى به يختمس لكنه متملك غير أنه صّلمؤنا يقال: أن وهو نظر، فيه وهن*ا 
عليه.يزاحمه من غيره مغ قو إذ منفعته، يملك كأنه فصار منه، غرضه يمغ 
اهّلا،لأأءل؛ءوافه 

كانحيان: بن مقاتل عن روى حاتم أبي ابن أن كثير وابن البغوي وذكر 

)يا/بهأ(.القرض تمر 



اثمسجدفي والابث اسوس أذكام في 

ونديرما منهم ناس فجاء والأمار، المهاجرين من بدر أهل يكرم المي. 
سلموانم عليهم، فرد عليه وسلوا الني حيال فقاموا المجلس إلى سقوا 
فلملهم، يوسع أن ينتفلرون أرحلهم على فقاموا عليهم، فردوا القوم على 

ياوائت فلأن يا افم ت حوله لخن فقال ه، ألبكا علكا ذلك فشق لهم يمسحوا 
فشقبدر، أهل من يديه بين قامجوا الدين الغر بقدر المجلس من فأقام فلانءا، 

اففأنزل وجوههم في الكراهة المي. وعرف مجله س أفم من على ذلك 
المومتينمن نفر في نزلت ت رون المققال • الجوزي ابن ونال • الأية هذه 

المافة،وأهل المهاجرون أنل فإذا ه، الله رسول مجلس إلى سابقون كانوا 
ليحفنلواالفضل أولو يليه أن يحب ه الله رسول وكان مرصعا، يجدوا لم 

حاءالمجد، في صفة صمة في جالس جمعة يوم ه اض رسول فبينما عنه، 
يونعواأن واسفلروا لموا قشماس، بن قيس بن يابما فيهم بدر أهل من نفر 

فقال؛.•ا الله رسول على ذللئ، فشق بعضهم، وبقي لعضهم، فأوسعوا لهم، 
منقائم هو من عدة على المجلس من أقام محي فلأنء، يا تم فلأن، يا ^٣ ١١

وتكلمالكراهة، أقامهم من وجوه في . اممه رسول فرأى المابفة، أهل 
الأية؛هذْ فنزلت، عدل، ما واش ؛ ونالواذللق، فى الماففوز 

الجالسإنامة أن على يدل : هوافظاير المحلي: رجب ابن الخافنل ىل 
كانقتادة؛ وقال فيها. المدكور النفح إلى الأمر وانتهى الأية، بهدم سخ 
غيرهم،ليجلس ين الجالإقامة إلى يشير خاصة. حوله ومن للمي. هدا 

يزمنلا وغير، والامححقاق، الفضائل لأهل إكرانا ذلك يفعل كان فإنه. 
بالهوى.يفعله أن عليه 

أنفله رجل، وجاء الصف، في كان إذا الصبي، ذلك؛ من تثنى ؤي
اليهذمب وقد عباد، بن بقيس كعب بن أبي فعله كما مقامه، ؤيقوم يوخرْ 

وعزاهملامة(، ت. ، ٤٥)a/ كثير ابن ير ونفطيبة(، —  ٥٧)a/البغوي تفسير )١( 
أميابفي الواحدي وانظر• حاتم• أبي لأبن (، ٨١)a/ المنثور الدر في اليوطي، 

)>_>،U؛(.الرول، 
التراث(.ط. ، ٢٤٧الضير)؛/علم في السبر زاد )٢( 



و؛ي===سسصضم=مح===س===ض=والمدينةالحرام المسجد وأحكام تاريخ من المنيفة والنبذة اللخليفة التحضت 

وكانرحلا، المف ني الذي كان فإن ذلك. نقدم وفد وأحمد، الثوري 
ذللت،.أرى لا أحمدت نال موضعه. من تأحيره يجز لم جاهلا، أو أعرابئا 

اليهبق بلم ما إلى مبق امن قال: المي.، عن داود«، أبي امنن وفي 
•يه* أحق نهو أحد 

موصعفي يقعد أن وهي• صور، ثلاث - أيصا - الشافعية يعص وامتثتى 
القبلة.متقبل المن، يدي بين أو الاجتياز، ؤيمعهم الناس طريق أو الإمام، 

فيموصنا له يأحد من أرسل ند المتأحر يكون أن ذللن،، من تثنى وي
الشافعيذكره ونل- فيه. الباعث، وحلى الجالس نام حاء فإذا الصف، 

فيقل.امة ابن قال يفعله. كان أنه سيرين، ابن عن وروي وغيرهم. وأصحاسا 
فيفجلي له صاحبا قدم من إلا مكانه، في فيجلس غيرْ يقيم ولا »المقنع«; 

عبارةهكل.ا . غيره. يقيم ولا فوله؛ الإنماف! في قال ّ له يحففله موصع 
يكرهالكبرى؛ الرعاية في وقال المدهب،، وهو التحريم فيحتمل الأصحاب،، 

كانتولو حتى صحيح وهو وولده، عبده غيره( يقيم )ولا قوله؛ وثمل ذللئ،. 
أقامهلو التحريم وهو المدهت، فعلى ونحوه، المعلم حتى فيه، الصلاة عادته 
الصحةعدم هب، المن. فواعد تقتضيه والأي وجهان، صلاته صحة فني فهرأ 

ذللث،،له كره الفضل في دونه مكان في وحلس بمكانه آثر ولو الهي. لارتكاب، 
كماشرحه في للمجد احتمال وهو يباح، ونيل؛ المال-م—ج، من الصحيح على 

الإيثاءّيجوز لا الفحول؛ في عقبل ابن قال منه، أفضل أو مثله في جلس لو 
وقالوغيره، المغني في احتمال وهو منه، أفضل هو من آثر إن يجوز وقيل؛ 

للسنة.اتباعا بل حقيقة إيثارأ وليس جاز، ودين بعلم هيثة ذا آثر إن الفنون؛ في 
.اه.يكره ونيل• الصجح، على قبول يكره لا ؛ المذهب، فعلى 

بمكانه،الداخل وآثر تيرعا الصم، س أحل■ قام إن وأما رجب،؛ ابن قال 
إلىانتقل ؤإن يكره، لم منه أفضل كان إلى انتقل إن لا؟ أم نللث،، يكره فهل 

الشافعية.يكرهه دونه ما 

(٢٩٣. ٢٩)ه/•الأنصاف 



=:يأؤئق[ه المسجدفي والاJبث الجلوس أحلكم في 
أنيفدر هو فيه• أيام وميم الأول، الصفا عن ناحر فيمن أحمل■ وفال 

الموقر،وأنا بالقرب. الإيثار يكره وأته الكراهة، ت وءلاهره . هزابغير أباه يبر 
مشهوران:قولان فيه به؟ أوثر الذي الذكان في يجلى أن له يكره فهل 

والثاني:وغيرهم. والشافعية أصحابنا فول وهو يكره، لا أشهرهما: 
أحمدالإمام وحرج بكرة• أبو وكذ-لك ذللث،، يفعل لا عمر ابن وكان يكره، 

لهفقام اف.، رمرل إلى رحل حاء قال: عمر، ابن حديث، من داود وأبو 
داودوأبو أحمد دحرج ايك، ذءاْ فه، لتجلس هب فن• ه، مجلمن رجل 

أيما.- مماه - المي. عن بكر أبي حديث، من 
المؤثر،من، به أحمح، هو فهل المكان، إلى الموئر ويق رجل بائر ولو 

فاليجوز، لا أنه لأفلهر ا قلت،: وغيرهم.اه. لأصحابنا وجهان فيه لا؟ أم 
أتهحمدان وابن الشرح في صحح آحر، إليه يق فبمكانه آثر ؤإن المبيع: في 

يكرهولا غيرْ. به آثر ثم مواتا تحجر لو ما أنبه مقامه قام لأنه يجوز؛ لا 
الإنصاففي بمثله وحرم اه. الأصح.في القبول 

لهيكره فلا صف، أو مجالس في له فح من وأما رجيإ: ابن مال 
حاء*إذا قال: النبي. أن معدان، بن حالي مراسيل وفي فيه. الجلوس 

بنحميد حرجه كرامة*. فإنها فليجلس؛ له، نومع المجلس، إلى أحدكم 
زنجويه•

إلاالمكان إلى يمل لم أو الناس، على تضييق جلوسه في كان فإن 
فيبجنازة أوذن أنه الخيري، سعيد أبي عن روي وقد يفعل• فلا بالتخهلي، 

رآهفلما بعد، جاء ثم المجالس، وأخذوا الناس جاء حتى فتخلف، قومه، 
حيرارإن بقول: ه ال،ة رسول ٌمعنح إني، لا؛ فمال• له، توسعوا القوم 

واسع.مجلي في فجلي نحى ثم أوسعها*، المجالس 
_،جهالة فيه بإسناد - الخرامملى وروى • فقهل المرفؤع منه داود أبو وحرج 

لعالمه،علم لذي لثلاثة؛ إلا المجالس تومع ُلأ مرفوعا-• - هريرة أبي عن 

التركي(ط.  ٢٩٣-للمرداوي والإنماف (، ١٧٦)Y/ثلح لأبن المبمع 



لمدينةوا لحرام ا ثمسجد ا وآحكام تاريخ من ا1منيفة لنيذة وا تلطيفه ا التحفة ٌ ٦ جط 
دإبم؛ي=======ض==س======

المجدالفهمي ثابت بن حالي ولحل للطانهء. سلطان وذي لمه، صن وذي 
اليهفأثار الظل، في من بعض فرآه الشص، من امتلأ وقد الجمعة، يوم 

ةعك ت وتلا الفلل، ذلك، إلى الماس يتخطى أن فكرء له، ليوسع 
حرجهالمص. قي حلى نم [، ١٧]لقمان: .ه أمحر مج يى د؛لأئث إة لمادك 
اه. زتجويه بن حميد 

مح،ص ويجلس مجلمه عن الرجل يقيم أن للرجل يكرم الشاءعي،ت مال 
المكانإلى المابق لأن غيره أو الجمعة يوم في مأموما، أو كان إماما مكانه 
يكرهلم فيه غيره ويجلى منه يقوم أن المكان صاحب احتار فإن به، أحق 

معبحيث إلى تحول فإن الأول قاما الأول، مكان في يجلى أن لكاني 
كرْنللأ، عن تباعد فإن له، يكره لم الأول الجالس في كان ما مثل الخطبة، 

هوقام حاء إذا حتى مكان في فجلي له صاحتا رحل نمب ولو نال: له، 
وروى. أيماعنه يتحول أن الجالس لهذا يكره ولا له، يكره لم فيه وحلى 

يومله مجلي إلى غلامه يرمل كان أنه ت سيرين بن محمد عن المنير ابن 
لمفلو محمد، فيه وحلى الغلام قام محمد حاء فإذا فيه، فيجلس الجمعة 

فيقال وصلى، عليه حلى حاء إذا حتى له يفرش شيئا بعث ولكن هكدا معل 
حامد؛أبو الميخ قال لغيره، ملك، لأنه عليه يجلى أن لغيره ليس ت ااالأماا
دونللإنسان الحرمة لأن المكان؛ ذلك فى ويجلى ينحيه، أن له ولكن 
عرته

،:فيال،كلأمفيالمسجارلم،مأممالشرون: ا0 

.المبي عن نلك، ورد ففد المجد في المباح بالكلام باس لا 
!الراكعا١ارحمة في الجراعي وعنه ا)الآدابحاا في مفلح ابن قال وأصحابه، 

هذاوظاهر بمكروه، صوت ورغ لأخ، حدين، وكثرة نمل عن يصان أن وين 
حنيفة،أبي مذهب وهذا تحئا م أو مباحا، كان إذا ذلك، يكره لا أنه 

(.٤٠٤انمحو)ًسم•؛، إعلام )٢( (. ٢١)A/• رحب لأبن اuري، كح )١( 



,لمسحي، ا ش لليث وا لجلوس ا أذ5ام فى 
٣٢٧=ي====شمشذ^^^====^=^=ؤث§

بنسفيان نال اطه. بذكر إلا يكره ت ء لغنية  ١٠في وفال افه رحمهم والشافعي 
أصواتهمارتفعت وقل المجد في أصحابه ْع وهو حنيفة بأبي مررت همينة• 

تفقال فيه برير أن ينبغي لا والصوت المجد، في هذا حنيفة أبا يا فقلت! 
حلقةكدا مجد في حنيفة؛ لأبي وقيل بهذا، إلا يفقهون لا لأنهم دهمهم 

.أبدايفقهون لا قال! لا ! فقالوارأس لهم فقال! الفقه، في يتنافلرون 

فيالموت رم عن ماللث، مثل أمهي، قال ذللث، كراهة ماللث، ومدهب، 
ولقدغيرْ في ولا العلم في ذللث، في حير لا نال! وغيره العلم في المجل• 

يكونكان ومن ه مجلفي يكون من على ذللثه يعيبون قديما الناس أدركت، 
ذللث،روى حيرا فيه أرى ولا ذللثح أكره وأنا منه، يعتذر كان ه مجلفي ذللث، 

العلماء!س وحماعة ماللثح قال المالكي! لشقا،٠ ١٠صاحب، وقال البر• همل• ابن 
لممبن ومحمد حنيفة أبو وأجاز وغيره بالعلم المجد في الموت رم يكره 
ممانلل؛إ وغير والخصومة العلم، في فيه الموت رم ماللث، أصحاب، من 

فيعقيل ابن وقال منه. لهم بد ولا مجمعهم لأنه الناس إليه يحتاج 
إذاالمساحد في والاجتهاد الفقه، ائل مفي بالمناخلوة بأس ولا ! ااالفصول'ا

الملاحاة،حير فى لحل ومنافرة مغالبة كان فإن الحق ّب، طلالقصد كان 
فلاالعلوم غير في الملاحاة وأما المسجد، في يجز ولم يعني لا فيما والجدال 

فتلاحىالناس ليعلم فخرج القدر ليلة رأى . الّك، لأن المجد في تجوز 
لماحير الملاحاة فى كان فلو فأسيها، أصواتهما فارتفعت، السجد فى رجلان 
^ولأفقال! الجدال عن الإحرام صان تعالى اطه ولأن لنسيانها سببا كانتح 
كانوإن المواء ترك »لن المؤمن: صفة في و. الني وعن ادثج،. ؤ، حداد 
فيواللتهل الحديث،، كثرة ويكرم أيئا! عميل ابن وقال كلامه. انتهى ١ محما® 

والقضاء،فيه، النكاح عقد ويثاح ! وغيرهالرعاية٠ ١٠في وقال الماجد. 
ؤإنشادالعلم وتعاليم به يتعلق وما الفقه في والمافلرة عليه، نص فيه والحكم 

اهفيه. مباح شعر 

(.٣٧٧)م لأبن الشرب، الآدا<ب، 



تمدينةوا لحرام ا تمسجد ا وأحكام تاريخ ص ثمنيفة ا واتنيذة تلطيفه ا اتتحمة تيم ٦ ,ؤخ 
^=================خ

ده: ١٠اسمحي كاءاكلأمفِ ْاسد>ْن: لحائقة ا ٠

المسجد:في الناص على الملام إلقاء في ا/أول: 
'صور لذلك 

انملي:ض اللام قي الأولى 
أقوالIعلى المعالي على الملام إلقاء جواز في العلماء اختلف وند 

نولوهو الكراهة I والثاني وأحمد، ماللت، مذهب، وهو الجواز، الأول! 
الفلوبض فيكرم الفرض بين القرف والثالث: أحمد، عن ورواية الشافعي 

الرديحسن المصلي كان إن الجواز والراعت أحمد، عن رواية وهو فيباح، 
قالفيكره، ؤإلأ المالي، يؤذ لم إن الجواز والخامس: كره، ؤإلأ بالإثارة، 

أحمد؛وعن لماللن،، وقاما المالي على الملام وله ءالفرؤع*: في مفلح ابن 
كداحاب،، أو بمعاش المشغول على عميل ابن وقاسه للشافعي، وقاما يكره، 
الت ونيل فرم،، قمح، يكرم وعنه يكره، لم ؤإلأ به، تأذى إن ت ويتوجه قال• 
،.١١٥١الرد.كيفية عرف إن يكره 

إنتيمية: ابن الإسلام مخ قال اغ، ساء إن الراجح هو التفصيل وهذا 
الصحابةكان كما بأس فلا عليه سلم فإذا بالإشارة الرد يحن المصلي كان 

قدبل الرد يحن لم ؤإن بالإثارة، عليهم يرد وهو . الحم، ءل5، يسلمون 
وافعليه، الواجب الرد به يترك أو صلاته يقهلم فيما إدخاله ينبغى فلا يتكلم 

أءلم.الأ^ا
كانفقال. بالاتفاق، فيجوز الأحوال، من ذللث، سوى فيما الثانية الصورة 

فقدصلاته، في الخيء ولحديثح ، الجمعة في النبر صعد إذا لم يه الحم، 
٢•ذلك١ علته الممح، ينم ولم إله، يعود مرة كل مح، . الممح، عر نم بكان 

(.nro/YY)الخاوي مجموع )٢( (٠ ٦٦٣/٣)(والإضاذ،٢٦٨/٢)الفروع )١( 
^،.١^٠٠٧وحنه ١( ١ ٠ )٩  U-0ابن أخرجه )٣( 
(.٣٩٧وسلم)(، ٧٠٧)الخاوي احرج )٤( 



المسجدفى والليث الجلوس أحكام فى 

المْطى:من السلام رد في الفرع 
واحتالمواصالته، في دام ما اللام برد الجهر عدم على العلماء انفق 

فيكان ولو بالإثارة الرد جواز الحنابلة وميم، التعلق. بغمر الرد في 
وعنه!والشافعي لماللئ، وفاقا إثارة اللام رد وله ت مفلح ابن قال • الصلاة 

خلافآنفه في يرده ولا يجب، وعنه فرض، في وعنه حنيفة، لأبي وفقا يكره 
اللاميريد إنائا صافح ولو سبق ما وظاهر بعدها، يستحب بل حنيفة؛ لأبي 
ادرللحنفية.خلاما تحلل لم عليه 

التاسعالمطلب، 

المسجدفي عنه ينهى فيما 
تمالة عشرة ستة ذللئ، وفي 

الضالة:إئشاد في الأولى: لمسالة ا0 
فيلما طلبها، أو بتعريفها الضالة إنثاد عن المسجد يصان أن ينغي 

ينشئرجلا سمع ®من - قال . اض رسول أن هريرة أبي عن لم مصحيح 
لهذاءرص،تين لم الماجد فإن عاليه اش ردها لا فليقل: الجد في محالة 
النووي:قال عرفتها. بمعنى وأنسد.تها طلبتها، بمعنى الضالة نسديت، يقال. 

وروايةعرفتها إذا وأنتّدتهأ طلبتها إذا الدابة نشّديته يقال: اللغة: أهل قال 
إذاسا.>ت، من الشين وصم الياء بفتح صالة ينشد الميدين، مل.ا 

ادل؛،.طلبت،.
الحنابلةمال.مح من المشهور حلاف! محل محرم، أو مكروه هو وهل 
بدونالجو في الجماعة سأل لو وأما ؛. ر الكراهة وازوكية والشافعية 

Y-(A/Y.))الفروع )Y( التر/،(• ط•  ٦٦٣زمالإنماف )١( 
لم)ه/له(اثرحالووىءلىم)٤( (. ٥٦٨)أحرجهسلم )م(

)Y/والمجمؤع •٨(، )U/ المتهى ثرح النهى أدلي ومعونة (■< )ص٦٧٣اراكع تحفة  ٢٠)
(.٦٦•)؛/ وحاتجه المجار والدر (، ٧١)؛/ للدرص الكر والشرح (، ١٧٥



وال4ديناتالحرام المسبمو وأحكام تاريخ من المنيفة كذة و! للطيفه ١ التحفة 
=====س===ص======

بذلك،الموت رفر هو الإنشاد لأن . اهأ .كراهة ولا تحريم، فلا الإنشاد 
تحريمعلى دليل والحدبث، I المتهدم الحديث ثرح في الصنعاز الأمير وقال 

منغيرها عن الوال به يلحق وهل المجد، في الحيوان صالة عن وال ال
اجدالمُرءإن ت نوله وهي للعلة، يلحق نيل• المجد؟ في ذهبا ولو المتاع 

المجد-< jL>على فعل غيره في أو فيه متاع له ذهبا من وأن لهذا* تبن لم 
،.اه.إليهأ والداخلين الخارجين يسأل 

اسمجد:في الميع ^ي الثانية: لمسالة اي 
تأقوال ثلاثة على ذللته حكم في واختالفا والشراء البح عن يصان أن ؤيتبغي 
الراجح؛وهو • أحمد مذهبخ من المشهور الصحيح وهو التحريم ت الأول 

نييتخ أو ببيع من رأبتم *إذا ت قال اض رسول أن هريرة، أبي لحديثا 
فقولوا؛صالة فيه ينشد من رأيتم وإذا تجارتلثا، اف أرح لا فقولوا' المجد 

وهوالعالم، أهل بعض عند عليه والعمل الترمذي: قال ءاليلئ،*رم. اف ردها لا 
فيهصحيحه؛ في حزيمة ابن وفال بعضهم. فيه ورخص ؤإصعحاق، أحمد قول 
منعمد.االبيع يكن لم ولو بفعلهما، عاصيين كانا ؤإن منعقد البيع أن على دليل 

انتهى•مض• تجارتلث،* الله أرح *لا الني.؛ لقول يكن لم 
مذهبهفي وقول والشافعي، ماللث، مذهبح وهو مكروه أنه الثاني• والقول 

٠أحمد 

أبيقول وهو الشراء، ولا البيع فيه يكره ولا يجوز الئالث،؛ والقول 
إلىمحتاجا كان فان الشافعية؛ من المباغ ابن قال . للشافعي وقول حنيفة 
حتىعليه غلبا إذا هلءا العلحاوي؛ وقال . يكره لم منه بد لا وما مونه ثراء 
اجتنابه.وينبغي به، بأس فلا القليل الفعل أما تغرق كالم يكون 

(.٥١٢)ه/المرح الروض عر نام ابن حاشية )١( 
اسى(االلام)ا/هه؛_ط.ّل )٢( 
(.١٣•حزيمة)٠ وابن (، ٧٦٧ماجه)وابن (، ١٣٦٩والترمذي)(، ٥٦٨لم)مأحرجه )٣( 
(٠)ص٣٧٣الراكع وتحفة )صأ'ام(، الماجد إعلام )٤( 
(.)ص٤٢٣الماجد إعلام )٠( 



المسجدفي واللبث الجلوس أحكام في 
؛►1ق[بم=

الالمجد في البيع من عفد ما أن على العلماء اجمع  ijlisjابن قال 
٢.ر المحة بعدم أحمد عن قولا هبيرة ابن ذكر وقد قال كدا اه مضه. يجوز 

المهيأن إلى العلماء جمهور فدهب والشراء المع أما الثوكاني؛ قال 
منعقد ما أن على العلماء أجمع وقل العراقيرت قال الكراهة، على محمود 

حملبان خبير وأك الماوردي. قال وهكذا نقضه، يجوز لا المسجد في البح 
هوالذي الحقيقى المعنى عن صارفة قرينة إلى بمحاج ١^٥^ على المهي 

علىوإجماعهم المم، وهو التحريم في حقيقة النهى بأن القائلين عند التحريم 
جعلهيمح فلا الحريم وبين بينه منافاة لا العقد وصحة المقص جواز عدم 

الأنه إلى الشافعي أصحاب بعض وذهّب، الكراهة، على المهى لحمل قرينة 
أبىأصحاب وفرق عليه. ترد والأحاديث، المجاد فى والشراء البيع يكره 

دليللا فرق وهو كراهة فلا يقل أو فيكرم ويكثر ذللث، يغلب، أن بين حنيفة 
د.مح"'.

انمساسضانممجاد:<:̂ 0

فىالخباتله فتكره المسجد، فى صنعة عمل عن المسجد يصان أن ينبغي 
إن! ماللث، وقال يكره. فلا لمه إلى يحتاج وما ثوبه يخيمل أن إلا الممجد 

وقال. محتكمالا محنرئا يعد لأنه اعتكافه يصح لم حرفة محلة الخبا ت، كان
ولمثوبا فخامحل فيه قعوده اتفق أو الحلم من شيقا فيه ينح من قاما النووي، 

الت الملأم عبي• بن انمين عز الشيخ وقال به، بأس فلا للخياْلة مقعدا يجعله 
يديبين فجلس ملك دار لحل من أن ترى ألا الممجد في يعمل أن ينبغي 
فيهحاله تكون كيف بيته في يفعل ما ؤإلى إليه، يتفلر وهو الملك 

تيعنى - اغ عبد أبا ألم، مالمروذي! وقال I مفلح ابن العلامة قال 

)صرص(.الراكع تحفة )١( 
الساطي(.ط. نلالأوطار)أ/ْ\/ا، )٢( 
الراكعوتحفان (، ٣٧٠)"Y/مفلح لأبن الشرعية، والأداب الماجد إعلام )٣( 

.)Ur؛_(



صبم==ذمض====سذ=^==^إتاريخوآذكاماتحسجوالخرامواظ
أمات نقال المجد؟ في فيجلس بالأحر يكتب الرجل عن - حنبل بن أحمد 

اليع،وكرم فيه ض ا ليذكر المجد بني إنما يعجبني فما وأشباهه الخياط 
ومالإمكاف وا الخياط، مثل يعجبني ما الأJرمت رواية في وقال فيه• والشراء 
هوفليس ،، JbJij؛إلى غدوة من كان ؤإن ت وقال فيه، الكتابة في ومهل أشبهه، 

لأنهاالكتابة حمى ت أصحابنا من الحراني الدين معد القاصي ونال بوم• كل 
نكتايكون لا بما التقييل- يوجب، وهد.ا الدراسة، معنى في للعلم تحصيل نؤع 

الأثرمنقل ما وظاهر كلامه. انتهى يوم. كل ذك فليس بقوله: أشار ؤإليه 
أنوينبغي كتبه وتكثير العالم نحصيل من فيه لما مهللئا فيه الكتابة في التسهيل 

بالأجرةالمسجد في الكتابة الصبيان تعليم نباله والذي هذا على يخرج 
الأن بشرط كله وهذا العلم، وتعليم القرآن كتلقين جائز تبرعا وتعليمهم 

فيالخياطين تكره لأبيه: صالح وقال ١ ذللث، أشبه وما بحبر صرر يأءمل 
يقتضيا وهن. منصور، ابن رواْ وكال.ا شويدا، لعمري إي قال: المساجل- 

®تحريمفي أحمل- الإمام عن روايتان فهاتان الكراهة حرب، ورواية التحريم 
تتخن.أن ينبغي لا اغ: ءثل> رواية في ومال • اجد، المفي وكراهتها المناح 

قالوبالمغ اض ولذكر للملأة بنيته إنما مبيتا ولا مقيلا ولا حوانيت، المساجد 
فييكره أنه عقيل ابن وذكر وغيره، ماللتخ مذهب، ويقتضيه ؤإمحاق الشافعي 

ماكلوما والتجارة والحلج، والخرز، كالخياطة، والصناع العمل، اجد الم
نعله، حمقأو ثوبه رفر مثل قل إذا ذللثه يكره ولا كثر، إذا نللث، 

المساجد:في الصوت، ورفع ا1لغط، في الرابعة: لمسالة ا0 

فقلمباحة، حاجة بلا فيه الصويت، ورغر اللغهل عن المجل- صون ينبغي 
أبيابن رواه أنتإ؟ أين أندري فقال: المجد في صوته راقنا رجلا عمر سمع 
فيونحوه ®الآداربحاا في مملح ابن قال نحوه• ولليخاري المصنف، في شيبة 

بمكروهصوُتإ ورع لاغ حدين، وكثره لغهل عن يمان أن ن وي*النرؤع*: 

•( ٣٧٥)■T/مفلح لأبن الشرب، الأدابه )١( 



٢٣٣٣٦المسجدفى واااو|يث الح1وس أحأكام فى 

أبىمذهب وهذا مسنحثا أو مباحا، كان إذا ذلالئ، يكره لا أنه هذا وظاهر 
نال. اش بذكر إلا يكره ت ارالغنية® في ونال اض، رحمهم والشافعي حنيفة، 

ارتفعتوقد المجد في أصحابه مع وهو حنيفة بأبي مررت عيينة• بن سفيان 
يرمأن ينبغي لا والموت المجد، في هذا حنيفة أبا يا ت فمك أصواتهم! 

كذامجد في حنيفة: لأبي وقيل بهذا! إلا يفقهون لا لأنهم دعهم؛ فمال؛ فيه 
.أبدايفقهون لا قال؛ لا! ؛ فمالوارأس؟ لهم فقال؛ الفقه، في يتناظرون حلقة 

الموترم عن مالالث٠ مثل اشهبج؛ قال ذلك، كراهة ماللث،؛ ومذهب 
غيرْ،في ولا العلم في ذلك في حير لا مال؛ وغيره؟ العلم في المسجد في 

كانومن ه مجلفي يكون من على ذللئ، يعيبون قديما الناس أدركت، ولقد 
روىحيرا فيه أرى ولا ذللثخ أكره وأنا منه، يعتذر كان ه مجلفي ذللث، يكون 

وحماعةماللثؤ قال المالكي؛ عياض  ١١ررالشقاصاحبج وقال البر• بد ابن ذللثؤ 
حنيفةأبو وأجاز وغيره، بالعلم المسجد في الموت رم يكره العلماء؛ من 

والخصومةالعالم، في فيه الموت رم ماللث، أصحاب من لم مبن ومحمد 
ابنوقال منه. لهم ؛ل■ ولا مجمعهم لأنه الناس إليه يئمحتاج محما نلل؛ح وغير 
فيوالاجتهاد الفقه، ائل مفي بأس؛المناظرة ولا ؛ ٠الفهول٠ في عقيل 

حيزفي لحل ومنافرة مخالثة كان فإن الحق طالب، القصد كان إذا المساجد 
غيرفي الملاحاة وأما المجل في يجز ولم يعني لا فيما والجدال الملاحاة، 

الناسليعلم فمج القدر ليلة رأى ه الحم، لأن المسجد في نجوز فلا العلوم 
فىكان فلو ، يها فأتأصواتهما فارتفعت، المجد فى رجلان فتلاحى 

عنالإحرام صان تعالى اغ ولأن لنسيانها سا كانت، لما حير الملاحاة 
*لمنالمرس صفة فى ه المى وعن اقوه، ل حداد ولا فقال؛ الجدال 

الحديث،،كثرة ؤيكره أيما؛ عقيل ابن وقال ،• مأءماااأ كان ؤإن المراء ثرك 

(.Y-Ytأحر.بمالخارى)ا'إ، )١( 
 )Y( و\بي (، ٧٤٨٨)واسراني (، ٤٨•)• داود أبو أحرجه-/\(Y\U ) أبىحدسف من

(.٢٧٣)انمحيحة فى بشواهده الألباني وحسن* أماهة 



والمدينةلحرام ا لمسجد ١ وأحكام تاريخ من لمنيفة ا لنيدة وا للطيفه ا التحفة ٦؟^—ما،ش جلأ 

العلموذكر تعالى اف ذكر الثئة ومن بهلة؛ ابن ونال ،• اجدل المفي واللغهل 
وندمكروه، ذلك فإن الدنيا وحديث والقفول الخوض وترك المجد في 

مامنها ثقات ورجال صحاح جبال بطرف صعبة غليظة أحادث فيه روت 
الرمان1خر في ايكون فال: أنه . البي، عن ه مسعود بن اش همد روى 

•حاجة'رى فيهم فه فليس تجالمومحم لا الدنيا إمامهم الماجد في يجلون قوم 
يجالسحتى الساعة تقوم ُلأ ت قال أنه }ها عمر بن اض عبد رواه ما ٠ ومنها 
نالهما ت ومنها ا،  ١٠الدنيافيها حديثهم مؤمن فيهم لمس المساجد فير الناس 

حديثهمحلما حلما الماجد فير ون يجلزمان الناص علهم، مياتير الحسن! 
٠يده منر تركهم قد طه ١ فان وهم نجاللا الدنيا 

والثراءوالبيع، الجل، فير وأهالها اكjيا حديث، من كله فهذا 
وملالموت يرغ الُزلي، الشعر ؤإنشاد الفوال ؤإنئاد والخصومة يالجدال، 

والجنب،،والمجانين، اء، والنالصبيان، ويحول اللغهل وكثرة يوف ال
كله،ذلك مكروه كالمانوت والتجارة للصنعة، واتخاذه بالمسجد والارتفاق 

قالكلأءهرْا. انتهى فاعله، على وتغليظه همه . الني لنهي آم له والفاعل 
ركعتيربعد الكلام يكره مثل وقد منصور وابن، صالح رواية في، ؛؟^^٠ أحمد 
يكرهطالجؤ! أبي، رواية في، وقال كرهه أنه عود مابن، عن، يروى قال! الفجر 
عناطه عبد أبا سالت، I مهنا وقال بيح• تسماعة هب، إنما الصلاة قبلر الكلام 

(.٣٧٧)م/ثغ لأن الشرب، الأدامه )١( 
(،٦٧٦١)صحيحه نير حبان وابن، (، ٢٨٤)الزهد _، عاصم أبي، ابن، أحرجه )٢( 

)؟/الخلية ُي، نعم وأبو (، ٤٩٣٨)الكال، في، عدتمء وابن ١(، • ٤٥٢)وانملبراني 
واهي،المصرؤ، الخماف وبزيع الأعمش ثح حا-يمن، ب، غريوفا)،! ( ١٠٩

الن.مي،،وأفره ( ٣٢٣)؛/الحاكم صححه أنس حديث، من شاهد وله .ه. االحديثه.
المحيحةفير ؛ثواهل.ْ الألباني وصححه مدلس، وهو أنسر عني الحسن عنعنة من، لكنه 

(.٢٦٧)الغلمان موارد وصحح (، ٦٨١/٢)انمناب والثمر (، ١١٦٣)
صحح.ند بموقوفا ( ١٠١)الإيمان في، شيبة أم، ا؛ز، أحرجه )٣( 
منقطعر.بسند ( ٢٧•)١ الثعب، في، اليهقي، أحرجه )٤، 
(.٣٧٧/٣)الشرعية الأداب )٥( 



المسجدفي واللبث الجلوس أحكام في 
.أابمً

عنمونمل عنه، ننهي عمرت وقال فكرهه الفجر صلاة نبل والحدث الكلام، 
ونقلالفجر، صلاة نبل اض عبد وأبو أنا ائل المفي نتنافلر كنا نال؛ الميموني 

قالالكثير. الكلام ليس الحاجة نقاء في الكلام أحاز أنه صالح عنه 
الحبشةولب الحاجة، عند البئر وأجاز الفقه في الكلام أجاز ففد ت القاصي 
تنفلروهي عاتثة بمر الني. وجعل عيد يوم المجد في وحرابهم بدرنهم 

وبنودغترمحم لملم والخاري أحمد، رواه أرفدة* بمي يا اددنكم وقال؛ إليهم 
الفاءبقح ويقال* الراء وسكون الهمزة بقح يرضون الحبشة، من جنس أرفدة 

ونحوهبالسلاح اللبا جواز فيه '' ء مسلم ُرشرح في النووي قال أشهر وكسرها 
علىالمعينة الأسباب من معناه في ما به ويلحق السجد في الحرب آلات من 

الخلق،وحسن والرحمة الرأفة، من . عليه كان ما بمان وفيه الجهاد، 
فيعيد يوم في يزفنون جش جاء وغيرْ ولملم بالمعروف. والمعاشرة 

علىالعلماء حمله I مسلماا ُلشرح في قال يرقصون أي* يزفون؛ المجد 
معظملأن الراقص هيئة من قرب على بحرابهم ولعبهم لاحهم يالتوب 

وزادأحمد ورواه اللفغلة، ط، فتناول بحرابهم لعبهم فيها إنما الرواياُتج 
أرملت،قحة، ديننا في أن يهود *لتعلم يومئذ؛ هؤ اض رمحول قال I قالت، 

يزفنونالحبثة كانت لما قال؛ أنس عن جيد بإسناد ولأحمد سمحة*. بحتيمية 
*مانقال؛ صالح عبد محمل ؤيقولون؛ ويرقصون . افه رمحول يدي بين 

هريرةأي عن ارالمحيحين* وفي صالح• عيد محمد يقولون ر قالوا يمولون*؟ 
بنعمر لحل إذ بحرابهم النه رمحول عند يلعبون الحبشة بينا نال؛ 

ياادعهم ه؛ افه رسول فقال يحميهم الحصباء إلى فأهوى )غهض الخطاب 
يليقلا هذا أن ظن أنه على محمول وهو I الم* م*ثرح في قال عمر*، 

بهيعلم لم الّم، دأن بالمجد 

بهيتعلق وما الفقه في المناظرة تباح حمدان؛ لأبن *الرعاية*، وش 

(.٣٨)r/•م لأن الشرب، الاداب )١( 
)ص\^ى.الراكع تحفة )٢( 



لمدينةوا لحرام ا لمسجد ا حلكم وا تاريخ من لمئيفة ١ لنيذة وا للطيفه ا لتحفة ا  ٢٣٣٦٦ ٠٠

٠المسجد في الشعر إنشاد جواز على الكلام وتقدم 

سانفياصإطجد:لحاسمة: ا و

٠^في الشوكاني قال العلماء، بين حلاف ففيه المبيان تعليم وأما 
بابمن إنه ت ونال الماجد في الصبيان تعليم المالكية بعض وكره الأوءلار*ت 

منتحرزهم لعدم مكروها كان أجرة بغير كان فان باجرة، كان إذا وهذا البح 
.اه.المجد عنه يمان الذي الوصخ 

ال*الموادر®: في نال أنه الصيرفي ابن عن والجراعي مفلح ابن ونقل 
لفتاوى ١٠في تيمية ابن العباس أبو وقال اجد. المفي التعليم يجوز 

ويؤذييؤذيه مما الجل. يمان _ عنها محئل وقد — يجوز لا !  ٠٠المهرية 
ونحولحمره توصيخهم ، كد.للفيه، أصواتهم الصبيان رف^ حتى الملمين 

ونال،، النكرا^11أعغلم من فانه الصلوات وقت ذلك، كان إن سئما لا ذللث،، 
■المسجل يؤذون بحسن، الجد في الصبيان تعليم وأما I منها آخر مرصع في 

عنهالنهي يجب، مما فهذا فيه المصلي ويشغلون أصواتهم يرفعون فيكونون 
القاصيكلام عفبب - مفلح ابن - ®الفرؤع® ماحب، وقال • منه والمع 

فيللكتابة الصبيان نعليم هدا على يخرج أن ويبُى التقدم؛ الدين سعد 
وهداالعلم، وتعليم القرآن، كتلقين حائز برعا وتعليمهم بالأجرة، المسجد 

اهذلك،.أشبه وما صرر يحمل لا أن بشرط كله 
فقال؛المسجد، في الصبيان تعليم عن القفال مثل الزركشي؛ البدر قال 

القرؤلبي؛وقال انتهى. منعهم، فيجوز بالمسجد الضرر الصبيان من الأغلب، 
إذاوهدا البح، بات من أنه ورأوا فيه، الصبيان تعليم من انملماء بعمى مغ 
القذرعن الصبيان تحرز لدم أيصا ممنؤع فهو تبرعا كان فلو بأجرة كان 

الثاني.القمل من الراح المحث، من المادس المعللمؤ في )١( 
ن؛لالأوطار)اآ/؛أ-ا(.)آ(
.( ٤ ٠ ٥ / ١ - المايعة )١لمجموعة ١لمائل جامع في كما )٣( 
(.)_UUrالراكع تحفة )٤( 



=ممممئقكفضق=^=^:===^^^=^و^ابمث 
وفي، بتظيفها الأمر ورد وند المساجد نظيف عدم إلى ذلك فودي والوسخ، 
محالعيا القاصى ومحال ، صبيانكمء مسامطكم ءرمضوا ت الحديث 
آحاديبعضها يختهى التي الصناغ عمل من المساجد من يمغ إنما ت مشايخنا 
نفعهايشمل التي الصانع محأما متجرا، الماجد تتخذ ولا به ؤيتكب الماس، 

للمسجدامتهان لا وما الجهاد، آلات ؤإصلاح كالخممقهة دينهم محي السالخين 
بهباص فلا عمله ني 

محيوالإباحة، الكراهة بين ما التفصيل الحنفية عند والصحيح 
وفيالمختارلإت ارالار في الحصكفي محال المسجد، فى الصبيان تعاليم 

»الوهبانية«:

ؤيوزرفيه الأطفال علم ومن يجامع المرور معناي ق ؤيف
محنهيلزم ولا يأثم أنه أُالقنيهٌ> في الذي ءحاثيتهءت في عابدين ابن قال 

عليهبالإصرار أنه عر بناء أنه ويمكن به، الفول أحد عن ينقل ولم المسق، 
أومعلم حلى I ااالعيون٠اعن اراكار-حانةاا في بل نلت؛ الشارح. أفاده يفسق، 
وش• لضرورة إلا يكره؛ بأجر• بكب أو يعلم كان فإن المجد، في وراق 

فيامتدل لكن يأس؛ه-اه. لا المسجد في الصبيان تعاليم ااالحلأصةاات 
صبيانكماجيكم مءحنجوا لام؛ والالصلاة عليه بقوله ٠ لغنية  ١٠

ا.ومجاتيتكما.اهل 

الجمعة:قبل المسجد في للحيق الجلوس في السادسة؛ لمسالة ام 

صحلما الجمعة، يوم الصلاة قبل للحلق الجلوس يكره العلماء؛ قال 
الصلاةقبل الجلق عن رانهى ه افه رسول أن عمرو بن الاه عبد حديث، من 
وقال؛اصحيحهء في حزيمة ابن وصححه داود أبو أخرجه الجمعة؛ يوم 

مرىي)صيىيآم.الماج !علام )١( 
•الفكر ط. ،(، ta/i)المحتار( )رد عابدين ابن وحاشية المختار الدر )٢( 
وابنواسش)ةأ/>(، والمرْدي)'آ|م(، وأبوداود)\،تماءا(، \حط)أسه أحرجه )٣( 

عليه.حاشيته في الألباني وحسنه (، ١٨١٦)حزيمة ابن وصححه م١(، ٦٦ماحه)وةي، 



لمدينةوا لحرام ا المسجد وأحلكم تاريخ من لمنيفة ا لنبدة وا للطيفه ا لتحفة ا
ص؛ا^=======ممسس===سً

،ا؛ المتعلمين رياصة ءكتاب في نعيم أبو أيصا ذلك ويكر الجد، في ت يعني 
وينقببالصلاة يشتغل بأن وأمر للعلم الصلاة نبل الاحتماع كره ؤإنما 

الصلاةقبل الجمعة يوم للحلق الجلوس يكرم الجراعي! قال . للخعلبة 
شعيب،بن عمرو حديثا يريد . اه وغيره.أحمل الإمام رواه الذي للحدبثا 

الجد،في والمع الشراء عن افه رمحول نهى ت قال جده، عن أبيه، عن 
قبلالجمعة يوم الحلق وعن الضالة، فيه تنشد وأن الأشعار، فيه تنشد وأن 

فييحلق أن ررنهى ماجه ولابن اللام• وفتح الحاء بكر وااالحلق®ت الصلاة 
فال، ارالمحلمق® داولت أبي رواية وفي الصلاة®، قبل الجمعة يوم المسجد 

قمعةمثل• الحلمة، جمع اللام؛ وفتح الحاء بكر الحلق، I لأثير ا ابن 
والمحلق؛وغيره، الباب كحلقة مستديرون الماس من الجماعة وهي وقصع، 

ررثرحفي الميني انمين بدر العلامة قال ذللث،. يتعمدوا أن وهو منها، تفحل 
أنوأمر والذاكرة، للعلم الصلاة قبل الاجتماع كره ؤإنما داود®؛ أبي سنن 

والمحلقالاجتماع كان منها مغ فإذا والذكر، للخمحلبة ؤينصن، بالصلاة، يشتغل 
ادن.ذللث،.بعد 

فحملالصلاة قبل المسجد في الجمعة يوم التحلق أما الشوكانيت قال 
كونهممع الصفوف قهقر ربما لأنه وذلك الكراهة، على الجمهور عنه النهي 

وقالفالأول. الأول الصفوف في والتراص الجمعة يوم بالشكّر مأمورين 
مكروهفهو وغلبه المسجد عم إذا الصلاة قبل عته المنهي واكحليق الهلحاوىت 

للعلمبعدها جوازه على ياسل الصلاة بقبل والتقييد به بأس لا ذلك وغير 
الحديثفي كما غيرها في جواره على يدل الجمعة بيوم والتقييد والذكر■ 

ؤإعلأم)صا،ص، الراكع حفة )١( 
الراكع)صا،س.تحفة)آ(
ائيوالموحسنه، ( ٣٢٢)والترمذي ١(،  ٠٧٩)داود وأبو (، ٦٦٧٦)أحمد أحرجه )٣( 

حزيمةابن وصححه (، ٤٨٥)الئنة شرح قي والجغوي (، ١١٣٣)ماجه وابن (، ٧١٤)
صحح.ؤإصنادْ (، ١٣٠٤)

(.٤١للعبي)أ/؛ننأبيداود، شرحّ)٤( 



ظ1؟ثتقآامحناسجد ض واس اسوس أحكام في 
-

فيه الله رسول بينما  ٠٠ت قال الليش، واقي أبي حدث من عليه المتفق 
فأماواحد وذهب اض. رمول إلى اثنان فأقبل نمر ثلاثة فأقبل المجد 
حلفهم٠١فجلس الأحر وأما فيها، فجلس الحلمة في فرجة فرأى أحدهما 

ابنحديثا وفى حائز. فغير الدنيا أمور فى الممجد فى التحلي وأما الحديث؛، 
أمانيهمحلما حالما احي المفى ون يجلقوم الرمان آخر في راميكون عود م

نرح ٠٠في العراقي ذكره حاجة®، فيهم ض ليس فإنه وهم نجالفلا الدنيا 
اه. حداصعيم، وهو الخليل أبو بزغ فيه ا محعيفؤإساده قالت  ١٠الترمذي 

أ:فياقامةالحد،ودفيانمسجاوالمابية: تمسائزا0 
فيوالشافعي أحمد عاليه نمى المجد، في الحدود تمام أن يجوز لا 

اليجوز لا وكذا فيه، حالف ليلى أبي ابن وأن حنيفة، أبي عن ونمله ، ١١٢^١٠٠
حزامبن حكيم وعن حدث، أو بجرح المجد تلويئإ لاحتمال فيه، التعزير 

فيها،،.ينقاد ولا المساجد ش الحلءود تقام لا ٠١هؤ الله رسول قال قال! 
حزامبن حكيم عن داود أبي ولفظ والدارقطني،، داود وأبو أحمد رواه 

وأنالأشعار، فيه تنثد وأن المجد، فى تماد يأن اممه رسول نهى قال! 
الحل.ودإقامة تحريم على يدل والحل.يشا الشوكاني! قال ، الحدود فيه تمام 

فيحقيقة الأصول في تمرر كما الهي لأن فتها الأسمماي■® وتحريم المساحد في 
اهالحقيقي.معناه عن ههنا له صارف ولا التحريم 

يكونوهل ^، ٠٣١اوقع المسجد في ذللث، فعل ولو الزركثي! قال 
لأنهماحرام؛ أنه الشرب،! حد بابا في والرافعي البغوي كلام فناهر حراما، 

نلالأوطار)مآ/آ-\/ا(.)١( 
وابنالحاكم أيصا أحرجه ، صعيم، وسده ( ٤٤٩٠)داود وأبو (، ٤٣٤)"ا/أحمد رواه )٢( 

بلؤغمي وقال بإسادْ، باس ولا التلخيص: في الحاففل قال والبيهقي، كن ال
وفيهماجه، وابن الترمذي عند عباس ابن عن الباب، وفي ٠ صعيف إمناد0 إن ت المرام 

عندمهلعم ؛>، جبير وعن حفظه، نل من نمق وهو الكي ملم بن إسماعيل 
لهيعة•امح، وفه جدْ عن أمحه عن شعيب بن عمرو وعن الوائدى. وفيه الزار، 

ن؛لالأوءلار)'؛/؛دا(.)٣( 



والمدينةالحرام المسجد وأحكام تاريخ من المنيفة والتبدة ١ التحمة  ٦٩٠ ؛٠ 
المباعابن اقتصر وعليه ؤيجزيء يعصي المغصوبة، الأرخى في بالصلاة شبهاه 

تنزيه،كراهة مكروه بانه الأنفية باب في الرافعي وصرح الأنفية، باب في 
النجاسةخروج مظنة أنه حرر من وجه ولعل ارالبحر١١، في الرؤياني صرح وبه 

فيالشافعي وعبارة التلويث، حاقن، إذا العبور تحريم في بالحائفى والتحق 
كانفإن ١لرويانيت قال أكره، احي المفي الحدود لإقامة وأنا ; ارالختصرا، 

المجد،في فحاله حرام ونحوه رقة الفي اليد المسجد تلويثا إقامته في 
أمراأنهما طالب، أبي بن وعلي الخطاب بن عمر عن روينا المنير: ابن قال 

والشافعيوماللن، عكرمة، مذهب، وهو المسجد، محن صرب عليه من بإحراج 
صربأنه الشعبي عن ورؤينا ليلى، أبي وابن والنعمان ؤإممحاق، وأحمد 

قمح،التهتل وهو ثالثا؛ قول فيه ليلى؛ أبي ابن وقال، المجد، في حدا يهوديا 
أبيقول وهو فيه، الحدود إقامة ومنع المسجد، في والدرتين الدرة، صرب 

منوالأكثر له. محنى لا امتحان وهو بكر؛ أبو قال الحكم، عبد وابن ثور 
المجدفي الحد أقام من يأثم أن لي يتبين ولا الأول، القول على العلم أشل 
فيالخد حكم التعزير وحكم الرؤياني: ئل ذللئ،، على الدلالة أحد لم لأني 

كانموضع أي في به بأمي فلا بالكلام التعزير إلا الج،. في يقام لا أنه 

الأذان:بعد المسجد من الخروج في الثامنة: لمسالة ا0 
أوطهارة انتقاض من حاجة لغير الأذان بعد . المجالمن الخرؤج يكره 

بنسليم حديئ، من  ١١لم مصحيح  ١٠في ّ غيره، في صلاة أو رفقة، فوات، 
أذنحين رجل فخرج المجد في هريرة أمح، ٌع كا مال؛ الشعثاء أبي أسود 

قال،٠ القاسم.ر أبا عمى فشو هذا أما هريرة: أبو فقال للحصر، المؤذن 
البرعبد ابن عمر أبو وذكر موقوفا، هل.ا أن بعضهم وذكر المندري: الحاقفل 

أمرناقال: هريرة أبي وعن . هذافي يختلفون لا وقال: عندهم، نل. مأنه 
حتىأحدكم يخؤج فلا بالصلاة فنودي المجد في كنتم *إذا الله رسول 

،١أ أحمال رواه يصلي*. 

(.٦٥٥لم)مأحرجه )٢( )صآصّ المساحد إعلام )١( 
:الترغيب، فى المال.ري وصححه (، ٢٢٤٨)نيه مفى الجعد وابن ، ( ١ • ٩ ٤ )٦ أحمي. أحرجه )٣( 



نمسجدا في لليث وا لجلوس ا حلكم ا في 
٢٣٤١٦

بعدالمجد من الخروج حريم على لان يد والحديثان الئوكاني مال 
يص-ليحتى إليه الضرورة تدعو وما الحاجة وقضاء الوضوء لغير الأذان سماع 

بعدالترمذي قال الصلاة. لتلك تعين قد المجد ذللئ، لأن الصلاة؛ تلك، فيه 
الني.أصحاب من العلم أهل عند العمل هدا وعلى الحدين،: ذكر أن 

غيرعلى يكون أن عير من إلا المجد من أحد يخرج لا أن بعدهم ومن 
لمما يخرج مال؛ أنه الخعي إبراهيم عن ويروى منه، بد لا أمر أو وضوء 
نالانتهى• منه الخروج فى عير له لمن محدنا وهذا الإقامة في المؤذن يأحد 

إذاالعلم أهل عامة عند مكروه الخروج إن ت السنن* *نرح في رمحلأن ابن 
هذاالقرطبي■ قال كراهة• بلا جاز ؤإلأ نحوه أو طهارة من ءن-ر لغير كان 

وكأنهإليه بته نبدليل اش. رمحمول إلى مرفؤع حدين، أنه على محمود 
المعصيةلنقل فاطلق الأذان بحد المجد من الخروج تحريم يقتضي ما سمع 
عليه

السواري:بين الصلاة اداسعة: لمسأائ'ا0 

صلاةأثناء السواري بين المسجد فى الصلاة فى العالماء احتلمج 
تلمقل وفي ه، افه رمول عيد على نتقيه كنا ونال: أنس، فكرهه الجماجة، 

تصفوالا عود مابن وقال عنهارى، ونعلرد السواري بين الصلاة عن ننهي كنا 
بينالصلاة كرهت إنما القرطي; وقال ؤإبراهيم، حذيفة وكرره الأساطين، بين 

وأجازهالمومنض، الجن مملك، أنها الحديث، هذا قمح، روي لأنه الأساطين؛ 
^،١٠٦٢٠^ؤإبراهيم جبير ابن وكان سيرين، بن ومحمد الحسن منهم الجمهور 

مالك؛ونال حنيفة أ؛ي، نول وهو الأساطين بين قومهم يومون غفلة بن وسريي 

(.١٧٠)الترمح نحمف في وضض ١( • الحكاة)٢٣في ا/مها<، ) =
نلالأوطار)آ/آها(.)١( 
(،٨٢)•واوساش (، ٢٢٦)واكرمذي (، ٦٧٣)داود وأبو (، ١٢٣٣٩)أحمد أحرجه )٢( 

(،٢١٨.  ٢١• والحاكم)١; (، ٢٢١٨)حبان وابن (، ١٠٦٨حزيمة)ابن وصححه 
حن.حديث ت الترمذي وقال 



وا__،،الحرام اثمسجد حكام  ١٠تاريخ من ايبمنيفة والتبذة اثالطيفة اصفة ط1آأع~ماك 
=مساا^==^^==ضض=^=====

هاف رسول أصحاب أن ،االص1بصناا وفي المجد، لضيق بذك بأس لا 
،.الغرب١ عند المراري يبتدرون كانوا 

عمرابن حديث في كما المراري، بين يصلي أن حرج فلا المنفرد راما 
تمفأطال، وبلال، طالحة بن وعثمان نيد بن وأمامه المت، .ؤ الخم، دجل نال• 
بينفقال؛ صلى؟ أين بلالا؛ فمالت أثره، على يحل الناس أول وكنت، حرج 

الصلاةباب البخاري؛ عليه وترحم ومسالم، البخاري رواه • المقدمين العمودين 
عنوعمودأ يساره عن عمودأ جعل رواية؛ في وله جماعة، غير في المراري بين 

صلىثم أعمدة ستة على يومئذ البيت، وكان وراءه، أعمدة وثلاثة يمينه 

)^،__J:في الملاح حمل في العاشرة: لمسالة ا0 

لحللمن الئنة فإن منه التحففل مع المجد في الملاح حمل يجوز 
روىلما نانه بيماك أن رمح أو بتمله لث، يمأن مهم ومعه الجد 
ه؛الله رمحول له فقال المسجد في بسهام مر رجلا أن جابر؛ عن البخاري 

أنموسى أبي حدث من  ١١الصحيحين  ١٠وفي ، بنمالها٠ لئ، مأ٠ 
مالهاعلى فليقبض أسواقنا أو ماجينا س ء بثي محر مجن فال؛ ه اف رسول 

اللمحرمحة تأكيد دلاك في والمعنى شيء، منها لمين المب، يصأو بكفه 
أوفاُتؤفي محيما ولا بالخلق، مملوة الماجد لأن يؤذي أو بها، يرؤع لئلا 

٠الصلوات 

فيالمميمج محل عن نهى ؛ ءءلاء قال المسجد، فى السيفه مل ويكره 
الحبشة. إقراره وأما ، مصنفه١٠١٠في شيبة أبي ابن رواها آثار وفيه المسجد، 

بمامخموصى فهو الميد يوم المسجد في والميوفج بالحراب لبهم على 
فهوعليه، والتنبل فيه والتمرين الحرب، على التدريب، جهة س ه، أنره 

أنىعن )"؟'"T( لم وم(، ٥٠٣)الخارمح، أحرجه )١( 
(.١٣٢٩)لم ومه'0(، )إ'ه، الخاري صحح )٢( 
(.٢٦١٤ومسالم)(، U'vr)الخارى أخرجه )٣( 
(.٢٦١٥)لم وم(, V'VO)المغاري أخرجه )٤( 



الجهادعلى المعسة الأسباب من معناه فى ما يه ويلتحق الندوب باب من 
الر•وأنواع 

المسجد:استطراق في عشرة؛ الحادية لمسألة ا٠ 

العجم ١٠وفي لحاجاته، تطرفه يمعتادا طريما المجل اتخاذ يكره 
تتخذواا١لأ نال؛ . النبي أن أبيه، عن الم معن للطبراني الأومْلاا 
استهلراقمن الماس بمنع وكذا صلاة*. أو اف لذكر إلا طرقا، الماحي 

المر؛ ثلاُث، في إلا حمى ارلأ لقوله لها، توقيرا والقراء الفقهاء حلق 
للتشاورجلوسهم استدارة وحلقتهم ،، الئوم*ر وحلقة الفرس لطول 

فيوقال طريما، اتخاذه أحمد الإمام وكره ٠رالآدابات في قال والخديثح، 
تتخذوالا قال! المسجد في المثي عن وسئل إبراهيم بن إسحاق رواية 

الخبلي؛يعلى أبو القاصي قال . بأس فلا علة كانتر فإن طربما المسجد 
صيانةوالقراء الفقهاء حلق امتْلراق س والمساجد الجوامع في الناس يمتع 

تحريم،كراهة الخفية عند اوكراهة . ، اكافعي١٣الزركثي وقاله لخرمتها، 
وصزحعذر، بغير طرينا اتخاذه تحريما وكره المختار؛ الأر في قال 

بالاتخاذالتعبير وفي حاشيته؛ في قال اه. باعتياده. قه بففي>رالفنية« 
فلوبالاعتياد. القنية في عثر ^١ مرتين، أو بمرة يفق لا أنه إلى إيماء 
جازل؛،.اه.بعذر كان 

المسجد:في والنجاسة البول في عشرة: الثانية لمسألة اي 

فرؤع؛ثلاثة ذللث، وفي ، المجال إلى النجاسة الحال يحرم 

ص,لأ.البي بلال ص ( ١٥٦.  ١٥١)I/السهقي رواه ١( 
(.TA'\/r)مفلح لأبن الشرب، الأداب ٢( 
)صا"ا"ا(.الراكع وتحفة (، ٣٩٤)صآ-ْم، الاحد إعلام ٣( 
(.٦٥٦/١)عابدين ابن حاشية ٤( 
(.٦٥٦)^/وحاب الممحار والدر (، ١٩٢ملم)م عر الروي شرح ٥( 



والمدينةانحرام المسجد وأحلكم تاريخ من الهنيمة والنيدة اللطليفة التحمة 

نجاسة:بينه على من يحول في الأول؛ الفرع 
تحالين من يخلو لا نجاسة بدنه على كان من 

يمضيلأنه الدخول؛ له يجوز لا فإنه المجد تلويث خاف إن ت أحدهما 
*المجد تنجمى إن، 

عنونقله الزركشي قاله له، حاز المجد تنجيس أمن إن I والثاني 
قالوا،كما وهو ، الشافعية من اااكمة؛ا ومحاى المهيب،، ارنرح في النووي 

حائض،إثي ت قالت، المجد،، من الحمرة ناوليني  ١٠ت لعائشة . النك، لقول 
ابنالإسلام شيخ قال . يدك،ا في لست، حيصثلئ، ءرإى .ت اض رسول فقال 
لوكما حائز، لفرورة المجد فى الحائفى لبسثا •' المصرية الفتاوي فى تيمية 

مأوىلها ليس أو مديدا البرد كان أو المجد، تدخل لم إن يقتلها من خافت، 
اوجد.اهم.إلأ 

المسجد:في والقصد الحجامة في الثاني: الفرع 
بحسث،إناء غير في كان فإن تفصيل، فيهما المجد في والحجامة القصد 

بالدم.ينجه لأنه فحرام؛ المسجد في الدم يقع 
الحنبليعقيل ابن قاله ماح، إناء في ؤإنما الدم فيه يفع لا كان ؤإن 

رواهما وهو الجد، فى تا محلفى وقعودها المستحاصة المعتكفة لمحيينا 
أزواجهمن امرأة . اممه رمول مع اءتكمث، ت قالت، ها عائشة عن البخاري 

وهىتحتها الهلت، وضعنا فربما والصفرة الحمرة ترى ت، فكانمستحاصة، 

ونحوه.كالعتكم، للحاجة مرادهم أن والفلاهر . تصلي 
.ً إناء في ولو المسجد في التحريم كراهة الحنفية وأمحللق 

(.٣١٠)صا،-مر- للزركثي ال-اجد إعلام )١( 
الكبرىفي والمائي (، ١٣٤)والترمذي (، ٢٦١)داود وأبو (^ ٦٩٨)لم مأخرجه )٢( 

(٢٦٢.)

(.٣٦٢، )ص١٦٣لاجراعي الراكع، تحفة )٣( 
(٢٠٣٧، ٣١١الخارى)٩•٣_ أخرجه )٤( 
(٦٥٦/١٠)وحاشيته المختار الدر )٥( 



المسجدفي وال1بث الجلوس أحلكم في 

فيبمحنجم المي. لكن عفبة: بن موسى عن لهيعة ان حديث وأما 
ؤإنمافيه أحطأ فال؛ لادارفطني، السلمي موالان فمي - حطا فهو - المجد 

المجدفى يحتجر هو 

المهذب0نرح ءالمجمؤع في كما تركه والأولى يكره الشافعية: وقال 
للزركشيالماجدا؛ اءإعلأم في وعنه للنووى ، لم" موراشرح 

المسجد:في البول في الثالث: الفرع 
فال:مالك ن أنس ولحديث بالإجماع، محرم المسجد أرض في البول 

فيفبال أعرابير حاء إذ معه، وأصحابه المسجد في ناعيا اض. رسول لكن 
ثميعره"، الاتررموه : اضرمول فقال مه، مجه أصحابه: فقال المسجد، 

والخلاء،والبول القدر من لشيء تصالح لا الماجد مذ، *إن له: فقال لعام 
منلرجل اض. رسول فقال والصلاة*، اف وذكر القرآن لقراءة هي إنما 

متفقعليه. فشنه ماء من بدلو فأتاه عليه® فشمه ماء، من بدلو فأتتا ءرفم القوم: 

والحنابلة،للشافعية قولان، ففيه إناء فى الجد فى بال إذا وأما 
المصرية*؛*الفتاوى في تيمية ان الإسلام ثيح وا-حتار0 التحريم، أصحهما 

نحريماكراهته على الحنفية ونص 

ينسعيد عن عبيد لأبي الطهور كاب وفي ٠^^^٦٢، أنه الثاني: والقول 
وهوطست، في يبول المسجد في ملمة ن نقيق واتل أبا أبحر أنه بردة أبي 

معزكف.

(.٣١)ص• اجد إءلأمال)ت(
الراكعوتحفة (، ٣١)ص• الساجد ئءيلأم (، ١٩٢لم)م/معش الروي نرح )٢( 

)ءس-آ"م(.
(.٢٨٥)ومسلم (، ٢١٩)والبخاري (، ١٢٩٨٤)أحمد أخرجه )٣( 
)ص>ا-م(.الراكع تحفة )٤( 
(.٦٥٦)ا/ وحاشيته المختار الدر )٥( 
(.٣١)ص. ازجد إعلام )٦( 



ج
وا'ذ5اماسأجدانموامواسينةر

وكذاإناء، في المجد في بوله يحرم ; ارالإنصاف((في المرداوى وقال 
معتحاصة، كالم إناء؛ في يجوز •' احتمالا عقيل ابن وذكر وحجامة، فمحي 
يكرهت تميم ابن قال المجد. هواء في المجاسة حكم وكذا تلويثه. أمن 

ابنقال عليه. نحى عاليه. والول بحائطه والتمسح جل.، المّفوق الجملع 
بالفإذا الحظر، مراده بحائطه! التمسح في الإجارة، في ررالفم.ولاا، في عميل 

الوجهان.اهفيه ت وقيل يحرم. وعنه ٠ كره ذكره، لا فيه ه وجل، خارجا 

المسجد:في البصاق في عشرة: الثالثة لمسألة ا0 
البصاقؤيحرم ضرورة، من إلا مطلئا البصاق عن المسّجد صون يى 

حطيثة،،المجل. في ارالبصاق .ت قوله لفناهر وفرشه، المجل. أرض في 
محرما،ارتكب فمد بص فمن ،، وأحمدأ والشافعي حنيفة أبى من.هب، وهو 

كانحرقة أو بيدْ حها مولو حماه، أو جد المرمل في دفته وكفارنه 
المجدفي سحق من رأى ومن ت الها-بااارثرح في النووي شال أفضل• 

الجد؛فى نحوه أو بمايا رأى ومن قدر، إن ومنعه عليه الإنكار لنمه 
كثيريفعله ما وأما قال; محله تطيب تحث، ويؤإحراجه يزيله؛ال،فته أن فالئنة 

النجاسةبه داس الذ*ي مداسه بأسفل دلكه يماثا رأى أو بمحق، إذا لناس اص 
ذلكيفعل رآه من وعلى ّ له وتقاوير للمجيه تنجيس لأنه فحرام؛ والأقدار 
تراب،في الجمّهورت فقال . بدفنهاالمراد في واختلفوا شرطه. على الإنكار 

أوفليخرجها صلبة أرصها كان فان فيه، كان إن وحمحبائه ورمله الجل. 
.مهللئاإخراجها الراد إن فولا الرؤيانى وحكى . ونءحويرابخرقة يمحها 

عنشيبة أبي ابن حكاه وقد البراق. نجاسة في بعضهم خلاف لأجل ونمله 
أنهبعضهم عن القرطبي انماس أبو وحكى النخعي، ؤإبراهيم الفارسي سلمان 

ريقل. لأنه يدفنه ولم فيه تفل لمن خطيئة المسجد في اليزاق يكون إنما قال! 

التركي(.i  ٥٩٩)v/الخلاف من الراجح معرفه في الإنصاف )١( 
أنى.عن ( ٣٩•لم)١! ومفح(، )\/\\ه البخاري أخرجه )٢( 
(.٣٦٦، ٣٦٥)T/القاع )ص\/'م(.وكثاف الاحِ ^٢ )صا،هآ(، الراكع تحفة )٣( 



اتمسجدفي والليث الجلوس أحكام مي 
[٣٤٧]

فلمودفه ففعل ذلك إلى انحطر من فأما به، يعلق من يه ويتأذى المجد، 
يتصورما غطى دفها فكأن التغطية، والتكفير كفارة، مماه ولهذا حهليثة يأت 
أبيحديث التأؤيل هذا صحة على ليدل العباس؛ أبو قال؛ الإثم. من عليه 
رواْندذنُ لا المجد ني تكون النخاعة أعمالها اوئ مفي *ووجدت ذر؛ 

وليقائهابن.لائ، بل المجد في إيقاعها بمجرد اليثة حكم لها يتسنح فلم مسالم، 
وعنيديه بين يبصق أن بأس فلا محصبا كان إذا ت المالكية وفال مدفونة. غير 

يمينهعن كان ؤإن القبلة، حاممل فى أمامه يبصق أن ويكره فدمه، وتحت اره ب
علىيقدر لا كان ؤإن ويدنه، أمامه بحق رحل اره بوعن الصلاة في رحل 

وحدهأو الناس مع كان بحال، المسجد في يبصق لا دفنه 

ومخكل عن مجل كل يصان أن يى *الإدابح®؛ في مفلح ابن قال 
وذكرراالرءايةا،، في ذكره بثوبه أحذ.ْ فيه بدره فإن وبماق ومخاحل وفذاة وقذر 
إزالةؤيكره عميل؛ ابن ونال الأظن-ار نقاليم عن يمان أن ن يأنه أيصا 

فيوقال لإبهل، ا ، ونتفالشارب، وقص الأخلفار كتقاليم احي المفي الأوساخ 
المجلفي والبمقة القن.اْ، عن الهس.جل. تنزيه تحب، يت وغيره ٠ توعبح ارالم

تخليقتحبإ ويإزالتها وحتح حائهله على كانتح فإن دفها وكفارنها حهليثة 
البراقهو - بصاق يدره إذا الجراعي؛ نال ، ةم.اير لفعله موضعها 
الصا.ر؛من الخاعة وهي نخامة أو الأنف من مخاتل أو - الفم من والساق 

وعندفيها، ننل.فن بقعة فى يجوز المحرر صاحبح واحتار ثوبه، فى أزاله 
الؤيدفه يمينه وعن أمامه ولو فيه حاز محمنا المسجد كان إن ت المالكية 

دفهوكفارنه حعليئة فيه البزاق أحمد؛ قال لماللئح، حلانا حصير؛ تحنه 
فعليجوز كيف النغلم؛ صاحب، قال والشافعي. حنيفة لأبي وفايا للخبر، 
أويحاحل وقد الحد، يوحب بما احتج ثم يكفرها، أنه على اعتمادا الخليقة 
إزالتهاغيره لزم ينلها لم بتنخم لم كا'ذه دفها إذا القاضي؛ قال يني. 

الممروالشرح (، Y-r/Y)الإكلل جواهر )١( 
الشرعية)أ/ا<ه(.الآداب )ما(



والمدينةالحرام لمسجد ا وأذكام تاريم من لمنيفة ا تنيذة وا ثالطيفة ا تتحفة ا نمر ٦——م ح

الالمجد فى تكون التحائ أعّمالها ماوى فى اروحدت ت ذر أبى لخبر 
الشافعيةمن المقال فال لفعله؟، المجد تخليق تح_، وبملم. رواه تدفن® 

منكان ما أما الرأس، من نزل ما على محمول النخاعة حديث، ذت\ووه في 
الجوزىابن حزم وكذا جد، المفي دفنه يجوز لا نجي فإنه صدره 

.اه * بنجاسمته 

في،ثيابه شي الرجل سمح، أن ويجوز تيمية؛ ابن الإسلام شيخ قال 
النابتةادنه رسول نة وبالأئمة باتفان( ثيابه فى ويمتخعل المجان• 

اس"'.س.

حميره®تحت أو حم، إن به ا)وبمق ت مخمممره في المالكي خليل قال 
المجدكان إن المجد فى اJصاو، يجوز أنه يعنى! شرحه! فى الحaلادب، قال 

ويا-لكهالحمير فوق، المسجد فى يبصق ولا ااالما!.ونة®! فى قال محصتا، 
إذامحص، غير مسجد فى ولا المجد قبلة حائهل فى ولا تحته ولكن برحله 

بهيبصق أن بأس فلا محصا المجد كان ؤإن فيه، البصاق دفن على يقدر لم 
،•اه انتهك،• فه محني قدميه وتحت يارْ وعن بمتنه وعن يديه بتن 

الكريهة؛الروائح من اتمسجد في يستتره فيما عشرة: اترابعة لمسالة ا٠ 

وفيونحوها وكرات وثوم بصل من كريهة رائحة عن يصان أن يسن 
يخرجوهل واحد غير ذكره أحرج، لحله فإن الحنابلة، عند وحهان تحريمه 
الريحإحراج قياسه وعلى مفلح! ابن قال قولان، فيه استحبابا؟ أو وحونا، 

اهمكروه. هو الحنفية وعند يحرم، لا بأنه الشافعية وصرح فيه، بره دن 

وغيرهما:الحرمين في تكرارالجماعة في عشرة؛ الخامسة لمسألة ا0 
بمسجل-فأكثر إمامين حلف الواحد المسجاو فى الجماعة تكرير يكره 

الخاويمجموع )٢( (. ٣٦•)ص\،هم، الراكع تحفة )١( 
الفكر(.ْل. ؛، iV/Y)حلل مختمر لشرح الجلل مواهب )٣( 
)م/دبم(ّم لأن الشرعية، الأداب )٤( 



الحرمينفي مرنتا ذلك كان وقد الأول، الصدر في بكن لم فانه والمدينة مكة، 
فيوالمسب، الزركشي: قال الحرمين، في أبطل ثم الكار الجوامع وبعض 

يكنولم مبتدعا، الوقت ذلك في الإمام كان أنه المحرام بالمجد حدوثها 
فعندماهم، أنفمذاهبه على الناس يحملون الوينه ذلك، في بمكة الأمراء 

اتخاذفي للتاس فسحوا أقاموه الذي إمامهم ْع الجماعة إقامة من الناس امتنع 
وجامعالمقدس، بيته في مثله حرى وكذا عليه الأمر واستمر هم، لأنفالأئمة 
مذاهبهبين فللاحتلافح دمشق وجامع الحرام الجد وأما قديما، ممر 

أوالحنفي إ حلفالشافعي صلاة جواز فى أصحابنا احتلما وقد الأئمة، 
تخكانفان المأموم، نية اعتبار فيه والأصح ونحوه، ملة للبالتارك المالكي 

أفضلالانفراد ت فقيل صحّتا ؤإذا فلا، ؤإلأ به اقتداؤ0، صح عنده يصح مما 
الجماعةإعادة تكره ت الجراعي قال . الواجبه.اه بترك بطلانها لاحتمال 

والأقصى،ت وعنه الجماعق، توفير في أرغنه بأنه أحمد علله والمدينة، بمكة 
إعادةتكره ولا فاقل، ثلاثة مع وعنه ارالمغنيءا، في اختاره ستحسما، I وعنه 

لأييوفاقا تركه، 1 وقيل - وفاقا كغيره - راتب إمام له فيما غيرهما في حماعة 
للشافعي.١^٢،.وفاقا الأسواق مساجد غير في احتمال ووجه: وماللثه حنيفة 

أقيمثم جماعة في ولو صلى ومن وشرحه: المقنع مختمر في قال 
ولمنهي وفته غير جاء أو المجل، في كان إذا يعيدها أن له سس فرض 
درأبي لحديثج غيره أو الحي إمام مع إعادتها يثن فرق ولا الإعادة، يقصد 

تقلولا فصل، المجد في وأنت، أهيمت، فإن لوئتها، الصلاة ررصل ت مرفوعا 
إعادتهاينس فلا المغريبه إلا ،. أ لم ومأحمد رواه  ٠٠أصلي فلا صليته إني 
تكرهولا بوتر، يكون لا والتْلؤع تطؤيع العادة لأن وحده صلاها كان ولو 

ولاللاعادة، مجد قصد وكره كغيره، راتبه إمام له مجد في الجماعن إعادة 

(.)ص٦٦٣ازجد إعلام )١( 
غراس(ؤ  ٤٢٣)صأآأ_ الراكع تحثة )٢( 
(.٦٤٨لم)مأحرجه )٣( 



،؛٣٠ز'
والمدينةالحرام المسجد وأحكام تاريخ من المنيفة والنبدة اللطيفه التحفة 

وتكرهلعير، فيهما ولا والمدينة، مكة جدى م غير في جماعة إعادة تكره 
الإماممع الجماعة حضور في الناس بتوانى لئلا عذر، لغير فيهما 

الرابرا/اه.

المصلين:والمرورأمام السترة في عشرة: اJسادسات لمسالة ا0 
فرؤع:سة ألة المهدا وفي 

باكيتوة:المواد في الأول: الفرع 
شيءمن به امتترت؛ ما الدنة في وهي الستر، من مأخوذة بالضم السترة 

أمامينص، أو يغرز ما هي الأصا؛للأحت في المصلي وسترة كان. ما كائنا 
لمعأمامه المالي بجعله ما أو ذس، غير أو حدار أو عصا من الملي 

يديه•محن المايئن 

لأصلأة)مالسترة حكم في الثأني: 
أنإماما أو )منفردا( فدا كان إذا للمصالي ين أته إلى الجمهور ذمي، 

أفعال،في الخشؤع من وتمكنه يديه، بين المرور تمتع سترة أمامه يتخذ 
•إذاهال: ه الثمح، أن هه الخيري سعيد أبي عن ورد لما وذلك، الصلاة، 

بديه*أبجن بمر أحدا يدع دلا منها، ولدن سرة، إلي فلبمل أحدكم صلى 
فراليثمل وهذا ، ا هم مبدلو صلاته في أحدكم المستتر ت ه ولقوله 

والنقل.القرصي يشمل كما والحفر، 

العالمة(.الدار . ط.)ص٧٦١ ايرح الروض )١( 
(،٣٣٤لالدردير)ا/الممر، والشرح ٢(، • ١ ٢، • )ص• الفلاح مراني حاب انغلر: )٢( 

)ا/\دم(.القاع ومماف اساج)ا/-«أ(، ومنتي وحوا،ضالإكانل)ا/-د(، 
؟طّالفتح، )آ\/د الخاري في وأصله الحلي(، ط. ماجه ابن أحرحه )٣( 

الحالي(.ْلء . ٣٦٣وط،)\ا الملقين(، 
ط.،  ١٣٤اعير)يم اسم في والطراني الممية(، ط. أحمد أخرجه )٤( 

فيالهيثمي ونال ممد، بن سرة حديث، من له، واللفغل انمرانية( الأونان، وزارة 
أحمدورجال والطبراني، يحلى وأبو أحمل. رواه ت القدسي( ط. ، ٥٨)آ/المجمع 

الصحح.رجال 



المسجدفي واثلبث لجالوس ا أحكام في 
=٠٠.

بربطالخاطر وجمع وراءها، عما المملى بمر كف منها والمقصود 
•يديه بين بالمرور الإثم يرتكب لا كي المار ومع ينتثر، لا كي حياله 

صحعابدين ابن قال للوجوب، لا للاستحباب الحديث في والأمر 
رواهما حقيقته عن للأمر والمارق تثزيهية، وهي تركها، بكراهة راالسةاا في 
بائية؛ي ونحن . الد رسول ررأتانا ت قال ه العباس بن الفضل عن داود أبو 

ا.رسنرةاار يديه بين ليس صحراء ش فصالي لنا 

بينليس فماء في صلى الني. أن ها عباس بن اض عبد ولحدث 
شيءص.يديه 

إداوالمفرد للأمام المشهور، في والمالكية الحنفية عند ذللئ، واستحباب 
بهاالأم ماللئ، عن ونقل لهمارن. ترة التسن فلا ؤإلأ يديه، بين مرورا فلن 

والحنابلة،الشافعية مذهب، وهو اللخمى، وا-محثار0 حبسبؤ ابن قال وبه ، مهللئا 
.، مارار يخس لم ولو والمفرد للأمام ترة التن ت قالوا 

سترةالإمام سترة لأن اتفاقا؛ ترة الاتخاذ له تب يفلا المأموم وأما 
الفقهاءرا"،.عند ، احتلافعلى له، سترة الإمام لأن أو حلفه، لن 

المصلي:ي يل، بين المرور حكم في الثالث؛ الفرع 

سترةيتخل لم ؤإن سترته وبين بينه فيما المملي يدي بين المرور يحرم 
أنفي الفقهاء بين حلاف ولا سجوده. وموضع قيامه موضع بين فيما فيحرم 

(.irA)\/الستاو رد حاثب )١( 
مثالإسادء وفى دعاس(، عبيد عزت —تحقيق؛  ٤٦٠، ٤٥٩را/أبوداود أحرجه )٢( 

المعرفة،.دار نثر —  ٣٥٠)ا/ للتذ.ري المستن، مختمر في كما 
وإّثادهصمحح.اليضة(،ط. ، YY)\/؛أحمد أحرجه )٣( 

الدر)ا/هآآ(.على الخفي الملحطاوي وحاشية ، ٣٨٢ا/القناع كشاف انفلر: 
(.٥٠)ا/ الإكاليل وجواهر ؛(، YA)؛/ظبد؛ن ابن وحاشية ٢(، ٠ ٠ )١; الفلاح مراقي )٤( 
(.٣٨٢)؛/القاع وكثاف (، ٢٠)ا/• الحاج ومخي حواهرالإكليل)ا/«ه(، انفلر: )0( 
(.YAr)\/القناع وكثاف ٥(، ٠ )ا/ الإكليل وجواهر ٢(، ٠ ١ )ا/ الفلاح مراني )٦( 



والمدينةالحرام المسحد تاريخوأ•حتكام من المنيفة والنيدة اسليمة التحفة ؟——^۴!^ ط

فيأثمعنه، منهي وسترته المصلي بين المرور وأن يضر، لا ترة الوراء المرور 
]منعليه ماذا المصلي يدي بين المار يعلم ُلو لقوله.• يديه، بين المار 
يدبم*أبين يمر أن من ك حيزا أربعين يقف أن لكان الأنمء 

الإماميدي بين هو إنما عنه المنهي تيمية؛ ابن الإمح—لأم شيخ نال 
٠أعلم واض ثظقا، عباس ابن بحديث وام٠تدترا والمفرد 

يديبين المار أن ت والحنابلة والمالكية الحنفية ت الفقهاء جمهور ويرى 
فيواختلفوا منه، فريتا مر إذا وذلك ،، سر٠ر إلى يصل لم ولو آثم المسلي 

ركوعهفي له يحتاج ما أو ، فأقل أذؤع ثلاثة ت بعضهم نال القرب- حد 
المارودخ إليه، مشى إذا بما ذلك تحديد الحنابلة عند والصحيح * وسجوده 

موصعمن المرور يكون أن الحنفية عند والأصح ٠ صلاته تبطل لا يديه بين 
لوالمار على بصره يقع ما قدر إنه ت بعضهم وقال سجوده، موصع إلى قدمه 

الإثمالمالكية وقثد ،٠ سجود٥أ موضع إلى ببصره رامنا ت أي يخشؤع؛ صلى 
عنيعيدا المرور صعة أي• مندوحة؛ له كانت ص المصلي حريم في مر إذا بما 

إثم٠فلا ؤإلأ المصلي، حريم 

بالسثإيهلوف من يديه بين فمر الحرام بالمسجد يصلي كان لو وكدا 
دمرالمرور، به يظن محو في سترة غثر من بصلاته تعرض ممل يأثم ت ومالوا 

أحديديه بين 

منالحيي( ط. لم)ا/'أآ'م، ومالملقية(، ط. ا/أمْ، البخاري)الفتح أحرحه ١( 
قالكما البخاري نخ روايات إحدى في ورد الإثم• 'من تلتوله جهيم، أم، حديث 

(.٥٨0/١)شرحه في حجر ابن 
(.٦٢٦/٢٢>ب لابن الخاوي، مجموع ٢( 
(.٢٥٣، ٢٤٥واسي)؟/الإكاولرا/-ه(، وجواهر حاشثةا؛نءادين)ا/\ّآ؛(، ٣( 
(.TArالخاع)\/وكثافح الممحاج)آ/مه(، ونهاية ٢(، • ١ ٢، • • المحاج)ا/ مخي ٤( 
(.٥٣)آ/الحاج ونهاية •٥(، )\إ الإكليل وجواهر )ا/آ"آ؛(، عادين ابن حاشية ء( 
(.iYn>\/ئ؛لين ابن حاشية )٧( (. ٢٥٤)X/اسي ٦( 
)ل/ا-أأ(ّوالدموقي (، ٣٣٧المغير الشرح ٨( 



المسجدفي واللبن الجلوس احكام في 

أربعارصورا هنا أل الفقهاء بعض عن عابدين ابن ونقل 
ولمالمملى يدي بين المرور عن مندوحة للمار يكون أل الأولى؛ 

مر.إن بالإثم المار مختص لذلك المملى يتعرض 
عنمندوحة له ليس والمار للمرور تعرض المملى يكون أن ت الثانية 

المار.دون بالإثم الملي فيختص المرور، 
معا،فيالمان متاووحة، للمار ويكون للمرور المملى يتعرض أن ت الثالثة 

يفعل.لا أن إمكان مع فلمروره المار وأما فلتعرصه، الملي أما 
يأثمفلا مندوحة، للمار يكون ولا المصلى يتعرض لا أن الرابعة؛ 

صرحوافقد الشافعية أما ، المالكية مذهب هو التفصيل وهذا ٠ منهما واحل. 
مسيلاالمار يجد لم ؤإن سترة إلى صلى إذا الممليي يدي بين المرور بحرمة 
بقارعق، وقفكأن وإلا المكان، في يملأنه الملي يتحد لم إذا وهذا آحر، 

بلاصلى ولو كراهة. ولا حرمة فلا مغصوس مكان في ترة ب استتر أو الطريق 
المروريحرم فلا الان.كورة بالصفة ترة التكن لم أو عنها، تباعد أو سترة، 

المكانذللئ، في بصلاته لتحلّيه المار لغ له ولمس يديه، بين 
لدأو للطائفخ المالي يدي بين المرور الإثم من الفقهاء وامتثتى هذا؛ 

ذلكل؛،ّثاكل ما أو رعاف لغل أو صفح في فرحة 
واكيترة:المصلي بين المار دفع في الرابع؛ الفرع 

بهيمةأو ان إنمن المار يدغ أن للمصلي أن في الفقهاء بين حلاف لا 
أبورواْ ما ؛ منهاأحاديث من فيه ورد لما منه، قريبا أو سترته وبين بينه مر إذا 

شيءإلى أحدكم صلى ءرإذا ه! اممه رسول، ثال( ئال،ت ثقهثه الخيري سعيد 
فإنماهاليقاتاله أبى فان فاليدهعه، يديه بين يجتاز أن أحد فأراد الناس من يستره 

)\إابن حاشية )١( 
(.YU)؛/\،حلل على الخرني وشرح )ا/س(، المغر الشرح )٢( 
.( ٢ ٠ ٠ / )١ المحتاج ومغني (، ٥٣)؟/آه، المحتاج نهاية )٣( 
٢(.• )ا/•انمتاج ومض الإكاول)ا/>ه(، وجواهر (، iTU_)؛/p)Jbابن حاشية )٤( 



واثمديتةالحرام اثمسجد وآ>>5ام تاريخ من اثمنيفة والنيدة اللمليفة التضم ه؛ —؛؛م ٤٦^٠ 

التشويشإرادة في الشيطان فعل فعله أي- الصنعاني1 مال شيطان* هو 
علىويدل شيطان، ذلك على له الحامل بان المراد وثيل: المملى، على 
دالوالحدث شيطان، ت أي القرين*؛ معه *فإن ت مسالم رواية في ما ذلك 

يديه.اهبين المار دفع له فليس سترة للمملي يكن لم إذا أنه على بمفهومه 
.، الشانمة١٣محي كيلك وهو 

عنللحديث المارق وكأن واحتا، ليس الدفع أن على الفقهاء واتفق 
للاختلافوأيصا والتدبر، الخشؤع من الصلاة مفصود منافاته شدة الوجوب 

المردررن•حريم تش 
الدفع،للممالي رحص الحنفية: فقال الدفع، أفضلية في اختلفوا ثم 
بالدرءوالأمر والخشؤع، كون العلى الصلاة مبنى لأن الدفر ترك والأولى 

الصلاة؛في والعقرب( )الحة الأمويين بقتل كالأمر الرخصة؛ لبيان 
المارذلك دفع للممصلي ; قالواحث المالكية مذهب الحفية من وقريب 

إذاللمصلي ذلك ين : فقالواالشافعية أما . يشغله لا خفيئا دفعا يديه بين 
أبيحديث في ورد لما نحوها، أو عصا أو سارية أو حدار من سترة إلى صلى 
بينمر ما يرح أن تحت، يالحنابلة: وقال . نصه المتقدم )جهته الخيري معيد 

وزينبسلمة أم، بن عمر رد ه أنه ورد لما و؛هيمةأى، وصغثر لمر من يديه 
شاةفمرين، يصلي كان النبي. أن عباس ابن حديث وفي ■ صغيران وهما 

الحلي(.ط. لم ومالكن(، ط. ، OAY؛/)القح البخاري أ-محرجه )١( 
•٢(.• )ا/ الممحاج مني )٣( )ا/بمهأ(. اللام سبل )٢( 
المغير،والشرح )ا/ا-إآا(، والدّوثي •٢(، )صرا الفلاح مراثي عر الْلحطاوى )٤( 

؛•آ(.-ماج و.ذيالممحاج)؛/-(، ٣٣٥، ٣٣٤لادردير)؛/
٢(.• )ص؛ الفلاح مراثي عر اسئاوي )٥( 
-آ(.ا-آ، ،غيانمت1ج>؛/-)٧( >؛/\-؛Y(. الدسوقي )٦( 
(.Y٤٦)Y/الغي )٨( 
إسنادهوصعق سالمة، أم ن، حديمن الحلبي( ط. )؛/ه'م، ماجه ابن أحرجه )٩( 

الجنان(.دار ط. ، ١٨٧)؛/الزجاجة مصباح في الوصيرى 



المسحدفى والليث الحاوس احلكم فى 
[Too]

الةLةأ١،.بطه ألزق حش ١^ إلى قاعاها يديه، بين 

ال۵لأةر٢ا:قْلع قي المصلي يدي بين المرور أثر في الخامس: الفرع 
المصليبين ثيء مرور أن إلى والشافعية والمالكية الحنفية ذهب، 

توجبالتي بالصفة كان ولو كان، أيا دها، يفولا الصلاة يقطع لا والسترة 
ماوادرءوا شيء الصلاة يشطع *لا لقوله وذلك المار، عالي الإثم 

اثهيمالأسود الكلب اسشوا أنهم إلا ذللث،، مثل الخابلة وقال اسسملأم، 
كلببمرور الصلاة وتبطل ت وشرحه الزاد في قال الصلاة. أنه فرأوا 
أووسترته، المصلي بين مر إدا المواد سوى فيه لون لا ت أي فمهل، بهيم أسود 

الأسودوخص ، سترة تكن لم إن قدمه مءث فاقل أذيع ثلاثة في فريبا يديه بين 
سترةالإمام وسترة وغيرها، وشيهيان وحمار امرأة لا شيطان، لأنه بذلك؛ 

اه.للمأموم. 

التبوي:والمسجد الحرام المسجد في السترة في السائس: الفرع 
وتحريمالصلاة، في السترة مشروعية على الدالة الموص أن اعلم 

فإنهاالحرام، المجد تشمل المار رد ومشروعية المصلي، يدي بين المرور 
وفيعموما بمكة السترة اتخاذ في ورد ند بل لها، مخصص لا عامة أدلة 

خهبهححيفة أبي حديث، منها ذللث،. تؤيد صريحة أدلة خصوصا الحرام المجد 
ركعتين،والخصر الغلهر بالبطحاء فصلى بالهاجرة خرجرّولاشه قال: 

فقال:البخاري عليه بوب وقد ٠ الحديث، . عنزة. يديه بين ونص، 
البخاريفاراد الباري•: *فتح في حجر ابن قال وغيرها(. بمكة ترة ال)باب 

الذهبي.ووافقه وصححه، العثمانية( المعارف، دائرة محل. ، ٢٥٤)ا/الحاكم أحرحه )١( 
(،٤٢٨-المختار)؛/اُآ؛ الدر على عابدين ابن وحاشية ١(، • ١ / )ا المحتاج مغني )٢( 

)ا/القاع ، وكناف)آ/هأآ(، ندائ لابن والمعي، (، ٥٣٤ِ  OVY)؛/وانمنامه 
رصْه(المتقع زاد شرح المربع والروض (، ٢٩٦)ل/الملام وسل (، ٣٨٣

سعيدأبي حدث من دعاس( عبيد عزت تحقيق: - ٤٦)ا/•أبوداود أخرجه )٣( 
عقال.فيه بن.عيد، مجالد وفيه الخيري، 

(.٥٠٣)الم وم(، ٤٧٩)البخاري أخرجه )٤( 



بينفرق لا وأنه - الأتي المطلب حديث ٠ أى - الحديث صعق على التنبيه 
وأنهالشافعية عند المعروف هو وهذا ت قال السترة، مشروعية فى وغيرها مكة 

هجابر وعن مكة محن المصلى يدي ين المرور مغ في فرق لا 
.إبرامم مقام إلى سةالت البي حج صفة في الهلوبل حديثه في 

وبينبينه المنام فجعل [ ١٢٥\\زقوق.' ه ممل إتيبئم ممايِ من ؤ)أقذو\ فقرأ• 
صلاتهفذكر المن. 

الحرامالمجد في مالك بن أنس رأيت مال: كثير أبي بن يحيى وعن 
عمرابن رأيت قال: ان كيبن صالح وعن • إليها بملي عصا نمب مد 

•>د؛<لإه ين يمر أحدا يلخ ولا الكمة، في بملي 
الحرامالمضجد قي السترة اتخاذ أن في صريحة صحيحة نصوصي فهدم 

رأيتت نال وداعة أبي بن المهللب عن ورد ما وأما ٠ ٌشروع عموئا ومكة 
المقام،حاشية في بحدائه ركعتين صلى ثم سعا، يالبست ف هلل . اض رسول 
،٧ الطواف وبين بينه وليس رواية: وفى أحد، الطواف وبين بينه وليس 
هذاولكن الحرام. المسجد في سرة لا نال: من به امحتدل مد فهذا 

إلى٢ العلماءل جمهور وذهب ،. صعف_ار الحديث لأن ناهض؛ غير الاستدلال 
كالزحامالضرورة حال في الحرام المسجد في المصلي يدي بين المرور جواز 

سترة،غير إلى بمكة يصالي أن باس ولا ندامة: ابن محال للمشقة. الشا.يد 
الرحللأحمد: قيل الأثرم: مال ومجاهد وعمناء الزبير ابن عن ذلك وروي 
لمسنم صلى أنه ه المي عن روي قد فقال: بشيء؟ يستتر ولا بمكة بملي 

(.١٢١٨)ملم أحرجه )٢( (. ٥٧٦/١)اناري ذح )١( 
(.م٧/١١٢ثا_ةأبي ابن احرحه )٣( 
التعليقوتعليق (، ٥٨١)\/ الباري فتح وانظر- مختمرأ، معلقا البخاري أحرجه )٤( 

(٢٤٧/٢.)
1نيواو)أ/ا-حا،(، ماجه وابن (، ٢٠١٦)داود وأبو (، ٣٩٩)!/احمو أ-؛مجه )ه( 

له.واللنفل ( rrofo، ٦٧>أ/
(.٩٢٨)للأناني الضعيفة،  iJLU؛انغلر: )٦( 
 )V( ض ابن حاشية ،)الفكر(.ؤ طء)٧ْ/٢، واسي )آ/أ-ه



المسجدفي واتلبث الجلوس أذكام في 
؛ءق[بمً

مكةكأن كغيرها ت ليمكة لأن ' أحمد قال محترة، الهلواف وبين بينه 
المعلقجيم عن أبيه عن الطلب ابن كثير بن كثير روى بما وذلك مخصوصة 

رواهيديه، بين يمرون والناس الحجر حيال يصلي افه. رسول رأيت مال؛ 
.ؤاش رسول رأيت نال؛ المعللب عن ناده بإسلأثرم ا وروى بإسناده، الخلال 

ميركعتيه فصلى قيمة الوبين بينه اركن يحاذي حتى جاء سعه من مرغ إذا 
ابنرأيت عمار- أبى ابن وقال أحد، الطواف وبين بينه وليس المطاف حانية 
حتىفينفلرها يديه بين المرأة تمر القبلة وبين بينه والطواف يصلى حاء الزبير 

وقالالمنامكء، لاكتاب فى حنبل رواه قدمها، مرصع نى جبهته يضع ثم تمر 
الرحليديه بين فيمر بمكة يعنى؛ يصلي؛ الرجل لطاوس؛ ملت المعتمر؛ 
المليلهذا أن يرى هو ؤإذا بعثا بعضهم الماس يرى لا أو ت فقال والمرأة؟ 

ففاءلأجل بمكة يكثرون الناس لأن وذلك المليان، من لغيره ليس حالا 
تأى فيها؛ يتباكون الماس لأن بكة ممت ولذلك، فيها، ويزدحمون سكهم 

لفاقيديه بين يجتاز من الصالي منع فلو بعنا، بحفهم ويدفع يزدحمون 
عباسابن روى ما بدليل هذا في مكة حكم كله الحرم وحكم الناس، على 
غيرإلى بمنى بالناس يملي ه والنبي أتان حمار على راكبا أميلك نال؛ 

مجرىفجرى والنامك الشاعر محل كله الحرم ولأن عليه. متفق جدار، 
.٢١١٥١ذكرناه.ها في مكهن 

لهمار وأنم ؛ *مختصره® في خليل قال المالكيه، ذلك، في فصل ومد 
،اوأثمنوله الخرشي؛ اغ عبد بن محمد شارحه نال ّ تعزض وممل مندوحة 

الومورْ آخر مصل وحركة الطائفين مرور لأن وطاف؛ مصل غير أي؛ مار* 
لمترةالمملي يدي بين المرور يجوز أنه والحاصل المصلي، يدي بين تضر 

طاتئاالمار كان إن ؤيكره مندوحة، له كان ولو مصلثا، المار كان إن ولغيرها 
كانإن ، مورْ فيحرم طائف، ولا مصل غير المار كان إن وأما مندوحة، وله 

صلىإن وبه مطالئا، الحرام المسجد بغير الصالي، يدي بين مندوحة له 

اككر(..اوغنى)أ/هب،طا



I والمدينةالحوام المسجد وا'ذدام تاريخ من المنيفة النبدة ٠ الاْليفة لتحفة
سإا^====^=ض==م=ص==ذ====

قفولمندوحة، للمار كان ؤإن يديه، بين يحرم لم ستره لغير صلى فإن لسترة، 
لمما وهذا ءلائف، ولا ممل عير مار أي' ٠ إلخ ٠ ٠ ' مارأُ رروأثم • المؤلف، 

يحرملا فإنه مترة، غير من الحرام المجد في ممل يدي بين المرور يمكن 
اهمندوحة. للمار كان ولو يديه بين المرور 

العاشرالممللم، 

المسجدمن الخروج آداب، في 

اوتمثلايثح في وبيانها أمور، الجد من للخارج سحب 

وأدبه:الانتعال في الأولى: لمسالة ا٠ 

سمعتفالت جابر، عن صح ففد الأحوال بإ غالفي تحئ، م الانتعال 
يزاللا الرجل فإن العال، من »استكثروا غزوناها: غزوة فى يقول الني. 

عليهالشفة حفة في بالراكب شبيه أنه ومعناه! . لم مرواه انتعل* ما راكبا 
ونحووأذى وفوك حشونة من الهلريق في يعرض مما رجله وسلامة نمه وملة 

وهذاالخبلي: يعلى أبو القاصي قال مفلح: لابن »الآداب« وفي ذلالث،ص. 
وعنوالمجاسات، والبرد الحر تقيه قد ولأنها للنعال؛ اللبس ترغيب على يدل 

أميروأنّنs شعتا أراك لى ما ت بمصر له قال الصحاة يعفى أن عبيد بن فضالة 
اللى فما قال; الأرقام، من كثير عن ينهانا اش. رسول كان قال؛ الأرض 

أبورواه أ-حياوا، نحتفي أن يأمرنا الله رسول كان قال؛ حداء عليك أرى 
أصحابمن رحل كان ت تال سفيان، بن الله عبد عن وللنمساش ، داود 

مشعار،الرأس شعث هو فإذا أصحابه من رحل فأتاه بمصر عاملا النبي 

للخرشيخليل، مختصر عر المغير الشرح )١( 
(.٢٠٩٦)ملم رواه )٢( 
(.٧٣/١٤)سلم عر الروي شرح )٣( 
حسن.بسند ( ٤١٦٠داود)وأبو ( ٢٢/٦)أحمد أحرجه )٤( 



المسجدفي والليث الجلوس ا'ذلام في 

الأرقام،عن ينهانا ه الّك، كان قال• أمتتر وأنت شعئا أراك لي ما ت فقلت 
يوزا،.كل الترجل قال: الإرئْ؟ وما قلت 

عنالعهد البعيد هو والمشعار والتنعم، الزينة من الأستكشار الإرفا0 
عنالعهد بعيد الرأس ثائر الشعر منتفش كان إذا ر مشعا رجل يقال الحمام، 

والدهن-بالشرح الحمام 

تالحتبر( القوي عبد ابن )وهو الفلم صاحب قال 

اهتتعود.ولا واخشوشن وتمعدد واركس وامش حاذيا أو حاما ومن 
بنعليمنى أن ل4 ويكره بالأنتعال، اليمنى الرجل يبدأ أن تحب والم

أوشماله، الرجل بآكل أن *نهي س اف رسول أن جابر، عن لحديث واحدة، 
اتحل»اإذا قال: اف. رسول أن هريرة، أبي وعن ،. تعل قي بمشي 

ليخلعهماأو جميعا، ولثنعلهما بالشمال، فلسدأ وإذا باليمض، فلسدأ أحدكم 
الأحرىقي بمش فلا أحدكم شع انقطع ارإدا رواية: وفي عليه، متفق جميعا؛؛ 

الودي•نال ،، واحد*لخف في يمش *ولا رواية؛ وفي ملحها* حتى 
جميعفي هر فكذا ليخلعهما أو ه وقوله الياء، يضم *لمعالهما* و..' قوله 
البخاري؛؛*صحيح وفي والعين واللام المحجمة ؛الخاء ليخلعهماملم نح 

البخاريورواية صحيح وكلاهما الحفاء من والفاء المهملة بالحاء *ليحفهما؛؛ 
أحدوهو ساكنة مهملة سين ثم مكورة محجمة فبنين الشع وأما أحن، 

فيالذي الشب في طرفه ؤيدحل الأصبعين بين يدحل الذي وهو العال سيور 
الشحفيه يعمل■ الا-ي سير الهو والزمام الزمام، في المشدود المعل صدر 

شسوعوجمعه 

سواءواحدة، نعل فردة في المشي ويكره : *الآداب،اافي مفلح ابن قال 

•( ١٣٢ارص/النأحرجه )١( 
)م/\،-ء(.لأبن.فلح الترب، الأداب )٢١( 
'Y)لم مرواْ )٤( -مآ(. الم>ا<ا،رواُْ)٣(  <\A،Y^U.)
(.٧٥)؛ا/لم معلى الودي شرح )٥( 



والمدبنةالحرام المسجد وأحلكم تاريخ من المنيفة والنبدة اللطيفه التحفة يز|آت=تما؛هر 

بنمحمد رواية في أحمد عليه نص يكن، لم أو الأحرى إصلاح في كان 
اه..كثيراوقيل؛ الكبري١١ الرعاية ١١قي زاد وجماعة، والأثرم الحس 

الكان أنه عمر: ابن عن نافع، عن شيبة أبى ابن مضغ، وفي قلت: 
يصلحأن وبين بينه ما سمعه انقطع إذا واحدة، نعل في يمشي أن بانا يرى 

نعلفي يمشي الله عبد بن صالم رأى أنه محمل: بن زيد عن وله عه، ث
واحدة

صاحبذكره محتلمين نعلين في المشي ؤيكره مملح: ابن قال، 
اليمنمح،حائل بلبس سدأ أن والأولى حمدان، وابن تميم وابن ارالتلخيص،، 

سئلوقد إسحاق، رواية في أحمد وقال، راه، بئاليرى حائل وحلح بيمناه، 
انهيكله. هذا أكره : قال،رى اليقبل اليمنى يننع أو اليمنى مل ينتعل 
،.كلأمه١٢

مساتل:ثلاث ففيه الأحاديث، فمه أما : النووي،قال، 
والزينةالتكريم بابح من كان ما كل في باليمنى البداءة يستحم، أحدها: 

وحلقوالكم راؤيل والوالمدامحي والخف، النعل كلبس ذللثج، ونحو والنفلافة 
الأفلفاروتقليم والأكتحال، واك واللإبهل ا ونتف، الشارب، وقص وترجيله الرأس 

الما.قةودفع الخلاء من والخروج المجد ويحول، والتيمم والغل والوصوء 
ذللثج.ونحو الحنة الأشياء وتناول، الحنة اللّني أنواع من وغيرها 

المسألةفي السابق صد هو ما كل في ار باليالبداءة نحي، يالثانية: 
منوالخروج والكم والسراويل والمداس والخف، النحل حلع ذللث، فمن الأولى 

الذكروص الاستنجاء أحجار وتناول، والاستنجاء الخلاء ويحول، المجد 
وأشباهها؟المتئذارايتف وتعاؤلى والامحتنثار والامتخاط 

الواحد مداس أو واحد حف أو واحدة نعل في المشي يكره الثالئة: 
ذلكأن وسبيه اء: العلمِقال، لم مذكرها التي الأحاديث، ه هل. ودليله لعان.ر، 

(.٢٤٩٣١، ٢٤٩٢٩)شيبة أبى ابن رواهما )١( 
(.٥١٠)م/^ لأن اكرب، الآداب،)٢( 



نحسقتضمحخ^====^س،ظ]ه=
رفيعالأحرى من أرفع نمير المنتعلة ولأن للونار، ومخالف ومثلة تشويه 
الثلاثالسائل في الخي الثلاثة الأداب وهدم للعثار. سنا كان وربما مشه 

فليخلخهماونحو0 عه ن١^٥٠^ ؤإذا واجة ليمتا وأنها ، استحبابها على مجمع 
فينص هو كما ولنعلمها بصلحها حتى وحدها الأحرى في بمشي ولا 

،.١١٥١الحدث.

نهىت قال عمر، ابن لحديث ذلك، أمكن إن حالنا ينتعل أن والأولى 
حكموني النهي هذا في احتلف وقد نائنارآد الرحل ينتعل أن المي. 

يكونأن يثبه الخطابي; نال يكرم، لا أو يكره؟ هل واقف، وهو الانتعال 
وربماله، وأمكن عليه أمهل ناعيا ها لبلأن قائما؛ النعل لبس عن نهي إنما 
ليأمنباليد والاستعانة له بالقعود قامر نائما، لبها إذا لانقلابه صنا نللئ، كان 

أنفيحتمل قائما، الانتعال عن نهيه وأما البيهقي; وفال ١ أعلم واش غائلته، 
ذلكوقيل; ،.  ١٥اقعل. فياللبس حلال قدمه يزل لا أن به المراد يكون 

شدإلى المحتاحة والنعال كالخف قائما لبه خى مشقة لحقه إدا بما محصوصى 

(,Uo/\i)ملم على النووي شرح  ٢١١
منثساهد وله الزجاجة، مصباح في البرصيري وصححه ( ٣٦١٩ماجه)ابن أحرجه )٢( 

ماجهابن وسل (، ٣٦١٨ماجه)وابن (، ١٨١)٧^الترمذي رواه مثله هريرة أبي حديث 
شيبهآيي ابن أحرجه فقد وتفه، والأصح ووقفه، رفعه في اختلف أنه إلا ثقات رحاله 

(،٣٦٤الضعفاء)٣;في اسي أيضا مرفوتا وأخرجه •رقوخا، ( ٢٤٩٣٦مصنفه)في 
علب،بن همروة همن حبب، بن سلمة طريق من ( ٦٠٣١)الأوسط في واليراني 

حديثهدا الترمذي* وتال، مجهول* كلأهما وعروة وسلمه هريرة* أبي عن السهمي، 
أنسعن قتادة، عن معمر، عن الحديث، هذا الرتي عمرو بن اش هميد وروى غريب 

بالحافغل،عندهم ليس نبهال بن والحارث الحديث،، أهل عند يصح لا الحديثين وكلأ 
اشعبد بن جابر حديث من شاهد وله اه. ٠ أصلا أنس عن قتادة لحديث تعرف ولا 
ثقات.ورجاله ( ٥٨٦١)الشعب في والبيهقي (، ٤١٣٥داود)أبي عند 

أحمدالإمام أن يعر أبي والقاصي الخلال عن ( ٥١١)t/ الآدابأ في مفلح ابن ونقل 
شيء.فيه لايثست، فقال؛ قائما؟ الانتعال عن سثل وأنه الأحاديثؤ، هدْ صعق، 

(.٢٠٣/٤)المن معالم )٣( 
الهدية(.ط. ، ٣٠٤/٨)الإيهان شعب )٤( 



واانحرام المسحي، 3اريخوأذكام من المنيفة والنيدة اتانمليفة التحفة ٦—٢ ظ
^^[ا^=د=ض=س====صًض==ذ=

لمدسة

—أعلم والله — والظاهر ماجه. ابن سنن على السنيي حواشي في كما شراكها، 
انحناء،إلى يحتاج النعل لسس كون حال في هي إنما المذكورة الكراهة أن 

يستنكره،لما سبا تكون أو عاليه، صرر فيه يكون وقد للمرء ستصسإ لا وهذا 
ثال•المصري وثيمة بن عمارة حدثنا ت لقلوب؛ا ا ل عناد ا  ١١في الحرائطي قال 

ينتعلرأته إذا فكاس المن، حديتة حاؤية تروج بدويا شيخا أن أبيا' حدثني 
فضرحل،قائما ينتعل الشيح فذهب قالت قياما، المتعلون حبذا يا ت قالت، قاعدا 

عنعقبه روى ثم الحاصورا،. منك هدا لكن الباطل رمت لما الفتاة: فقالت 
التياحأبى عن وله نائما" الرحل ينتعل أل 3. اض رسول "نهى ت قال أنس 

,يضرحل أن مخافة قائما ينتعل أن الشخ كره إنحا ت قال 

فقدذلك. في كراهة فلا انحناء بلا الرحل في يدخل النعل كان إن أما 
قائما،الرحل انتعال محمد عند ذكر ت قال عون، ابن عن شيبة أبي ابن روى 
فيرحليه يدحل إبراهيم رارأيت قال! عفية، عن وله بانا، به أعلم لا قال! 

وعنقائما، ينتعل الحسن لررأسثا قال! عمرو، وعن نائمة، وهو نعليه 
أنكره ارأنه هريرة؛ أبي عن قائما*، انتعل عاليا، ءأن ؛ بلغناقال؛ الأعمش، 

ةاتا«أى.الرجل يممل 

علىقائما ينتعل أن يكرم وهل ®المستوعب®؛ في قال مفلح: ابن قال 
ينتعللا جماعة: رواية في أحمد قال الكراهة، تميم ابن وفدم روايتين، 

علىفته الأحادث والأنرم؛ الحارث بن إبرامم رواية ؟، ٢٠وزاد مائنا، 
كرأبو وقال ذلك. كراهة في الأحاديث، على اعتمد أنه هدا وظاهر الكراهة، 
أنهالحسن بن على بن الحسين حيننا اغ: عبد بن يوسف إلى كتب الخلال: 

القاصي:قال شيء! فيه يتبن لا قال: قانا؟ الانتعال عن اغ عبد أبا سأل 
اهذكرناه.ما عنه والمحح النهي في الأحاديث، صعق، أنه هدا وظاهر 

(.٣١٨)سراض القلوب، ١^١)، )١( 
(.٢٤٩٣٦.  ٢٤٩٣٢شبت)أيي ابن رواهن )٢( 
)م«اه(.مفلح لأبن الشرب، الأداب )٣( 



المسجدفي واللمث الجلوس أحكام في 

وموطنه:ذكرالخروج في التاتجز: لمسالة ا0 

اف،رسول عر واللام اف، باسم • يقول أن المجد من للخارج ين 
منأجرني أد اعممتي اللهم فضلك، أبواب ر وافتح ذنوبي ر اغفر اللهم 

•الرجيم الشيطان 
حميدأبي حدث مها وجوه، من ه المي عن الحديث فيها صح وقد 

المجدأحدكم لحل *إذا ت نال ه الله رسول عن الأنصاريين أميي وأبي 
حمجفإذا رحمتك، أبواب لي افتح اللهم ت لقل نم .، النص عر لم فلي

.اف رسول أن هربرة أبي وعن • فضلك* من أمألك إر اللهم فليقل• 
رافتح الأهلم وليقل؛ النص عر لم فليالمجل أحدكم يحل *إذا نال؛ 

مناعصمني  ٣١وليقل: النص على لم فليحرج وإذا رحمتك، أبواب 
اض.رسول كان قالت؛ الله.، رسول بت فاطمة وعن • الرجبمٌ الشيطان 

لياغفر الشم اف، رسول على والملأم اش، باسم  ١١ت يمول المسجد دخل إذا 
مليلام والالله، *باسم فال؛ خرج ؤإذا رحمتك* أبواب لي وافتح ذنوبي 
فضالك*أأبواب ر واقع ذنوبي ر اغفر اللهم اف، رّول 

اتمسجد:من ثلخرؤج اتيسري الرجل تقديم في امماممة: تمسالة ا0 
عكسالمرى، بالرجل الخروج يبدأ أن المسجد من للخارج المتحبا 

الكبرىغي والن-ائي (، ٤٦٥)داود وأبو (، ٢٦• ٥٧)أحمد رواه صحيح، حديث )١( 
لمموأحرجه )A؛*Y، حبان ابن وصححه (، ٧٧٢)ماجه وابن (، ٨١)■
لفظ(: ٤٤١)أ/ ته في او؛هنى ونال المي.«، عر »غدالم نوله: دون ( ٧١٢)•

محفوظ.مه التسلم 
وصححه(، ٨٥٢١٠)والزار (، ٩٨١٠٨)الكرى في والن—اثي (، ٧٧١٠)ماجه ابن دوام )٢( 

شرهلمر صحح وقال: والحاكم (، ٢٠٥■ ٢،  ٠٤٧)حبان وابن (، ٤٥٢)حزيمة ابن 
نتاثجفي حجر ابن الحافغل قال كما بشواهده حن وهو  ٠٠يخرجاللم الشيخين 

(.٤٧/٢)الرباب الفتوحات، فى علان ابن محه ونقله (، ٢٧٧/١)الأفكار 
وليسحن، حديث، الترمذي: وقال (، ٧٧١)ماجه وابن (، ٦٠١٤)الترمذي أحرجه )٠٦( 

ذكرها.السابق لشواهدم لغرم حن أنه يعني: اه. بمتصل.إسادْ 



واثمدينةالحرام المسجد وأذتام تاريخ من المنيفة لتبذة  ١٠الاإْليفات التيفة 

فإذااليض برحله يبدأ عم ابن ولكن البخاري: نال من فإنه الدخول 
فيوكن عنه، موصولا أر0 ولم حجر: ابن نال رى. اليبرجله بدأ حرج 

الئنةمن يقول: لكن أنه أنى عن قرة بن معاوية ؤلريق من للحاكم ارالمستدرك٠١ 
برحلكتبدأ أن حرجت ؤإذا اليمنى برحالك، تبدأ أن الجد ت، لحالإذا 
علىمحمول كذا الئنة من المحابي نول أن والصحيح • رى الب

الأفعالفي اليمنى تقديم على يدل الحنبلي: رحب، ابن قال ،. الرفع.اهأ
أشرفمن الجد إلى فاليحول ذللث،؛ بخلاف هو فيما والمسرى الشريفة، 
منهوالخروج الانتعال، في كتمييمها فيه اليمنى الرجل تقديم فسغي الأعمال، 
اهرالعاون.حلمر في كتاحيرها فيه؛ اليمنى تاحير فينبغي بالعكس، 

الدخولوآداب، أحكام من عليه الكلام أردنا ما آخر إلى نمل وبدللث، 
افهوصلى العالين، ربح فه والحمد التوفيق، وبافه الحرمين، في والجلوس 

أجمعين.وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم 

حامعه؛كتله 

عنهافص عفا العنزي اتحضيري شايم بن سعد 
عشرالثاني الست، ليالة أحرها كان متفرقة مجالس قي عرعر، مال،ونة في 

والسلامالصلاة اقضل صاحبها على النبويه الهجرة من  ١٤٢٩عام شعبان شهر من 

لألانىالمتنابح، الشم )١( 
حديث،هذا الحاكم: وقال )آ/آإأ(، الكبرى المن قي وانهئي (، ٧٩١الحاكم)دوام )٢( 

يخرجاه.ولم الرامبي حللحة أبي معيل بن بشيال احتج فقد لم، منرحل على صحيح 
وليسالرابي، طالحة أبو سعياد بن شداد به تقرئ البيهقي؛ وتال الذهبي. وأفره 

(.٢٤٧٨الصحيحة)اليلة فى الألكنى وحطه اه. بالقوي.
)آ/"آآْ(.حجر لأن الكري، فتح )•٢( 
)آ/هبم'آ(.رحب، لأن الكري، فتح )٤( 



ا}م|ءتوياتجدول 
]r؟؛j

المهصوياتحدول 

الممحةالمرصؤع 
نمينه

الأولالماب 

واحطا4هطوفضلهما الشريقى انمراد بيان ؤ( 
٩والفضائل والحدود التعريفات في الأول! الفصل 

٠١ الشريفين الحرمين تعريف في الأول! المحث 
١* التعريف في الأول! المطيب 
١١  ٠٠٠.٠٠٠..الحرمين غثر الدنيا في ثالث حرم وجرد عدم في ت الثاني المطلب 
١٣بالشريفين الوصف وجه في الثالث! الخطلسه 

١٤وأسمائها بمكة المراد في الثاني! المبحث 
١٤بمكة افراد ز الأول! المطلب 
١٤مكة أصماء في الثاني! المهللبج 

٩١ ..........٠............................ حرمتها وتعظيم مكة صل في الثالث! المبحث 
١٩مكة قفل في الأول: المهللب 
٢١والمدينة مكة بين المفاصالة في الثاني: الخطيب 
٢٦......................... شأنها وتعفليم والحرم مكة حرمة في الثالث: الطلب 
٢٧................... ٠٠.....٠٠بمكة...................العمل فضل في الراح• الخطيب 
٣١بالحرم الميثان مضاعفة في الخامس: الخطلب 
٣٥بمكة...*......٠..................................... المجاورة في المادس: الخهللب 

٣٩وأحكامه الخرام السجد في الثاني: الفصل 
٤* ....................................... وبنائهبالمسجد الراد بيان فى الأول: البحث 

٤* الساجال. تعريف فى الأول: الطالم، 
٤٢الخرام................................. بالمسجد الراد بيان في الثاني: الطلمح 

٤٢................................. الخرام بالمسجد الراد بيان أ الأولى الخالة 



اموال٠دينة ^ا[^===^كضذًذ=ح=؛=سذس^لديتةوا نحرام ا لمسجد ١ وآحلكم تاريخ من لمنيفة ا لنيدة وا للطيفه ا لتحفة ا ؟؛~~~م~اهدت عيطة 
الصمحةالموصؤع 

بتضاعف الذي الحرام بالمجد المراد في الثانية؛ المسألة 
٤٤ الحنان 

٤٦الحرام الين الكب بماء في الثالث: الطلب 
٤٦............. المشرفة الكعة وهي الحرام المت بناء في الأولى• المالة 
٦٤الكعبة....با.ببب..ؤا.ّ....ا............ حول المجد بناء في الثانية؛ المسألة 

٦٩محكة حرم في الثاني؛ المحث 
٦٩عكة حرم تحريم في الأول؛ الطلب 
٧٢مكة حرم حدود في الثاني؛ المهللب 

٧٦الكي الحرم محفلورات في الثالث،؛ المحث، 
٧٦....ا.اا..ببؤ..ربب.......ا........ الكي للحرم الكافر يحول في الأول؛ الطلب 
٧٨الحرم في الضال في الثاني؛ الطلب، 
٨٠الحرم نباُت، حكم ش الثاك؛ الطلب، 
٨٤الحرم صجد في • الراح المطلب 
٩٠...............ّ..اا...ا؟. الكي الحرم في ويكره يمغ فيما الخامس؛ انمللب، 

٩٥وحرمها النبوية اللينة في ؛ الثالث، الفصل 
٩٦............ ١١...........وفضلها مائها واسيالدينة، التعريف فى الأول؛ المحح، 

٩٦باسّة اضض٠ في الأول؛ انمللب 
٩٦اكبوية الدية أسماء فى الثاني: الطلب، 
٩٧وحدودها الدينة مكان الثالث،؛ العليبؤ 

٩٧......ب.............بؤ......................... ٠٠....الخوينة قفل في الراح؛ الطلب، 
٠١ ٠ .....................؟..........٠ وأحكامه وحدوده ١كينة حرم في الثاني؛ اكبحن، 

٠١ * اللينة حرم بيان في الأول؛ الهللبؤ 
١ ٠٢الدينة حرم حدود في اكاني؛ الطلب 
١ ٠٦الخني..ا..ا....ا...ب.....ب.......ب.....ّ. الحرم محفلورايت، في الثالث،؛ الهللبؤ 
١٠٧.............١ ٠١٠١...................الحفلوراي؛؛، من تثنى يفيما الراح؛ انمليج، 

المدينةحرم انتهاك في الضمان مجن يجب، فيما الخامس؛ الهللب، 
١٠٨ونحوم بالصيل. 
١١ ٠ الكي....ا............ب.. والحرم الختي الحرم بين الفرق في الثالث؛ البحث 



اكفحةالوصوع 

الئايالباب 
ؤآدابهالحرمين لحول حكام اق 

١١٧الش الحرم دخول أحكام في الأول: الفصل 
١ ١٨له............................... والإحرام الكي الحرم دخول في الأول: المحث 

١١٨.... ١١............٠١الحرم...لدخول الإحرام عليه يجب فنمن الأول: المطالب 
١٢١.................. الحرم لدخول الإحرام عليه يجب لا فيمن الثاني: الهلل.-، 
١٢١٠وأحكامه الإحرام و الثالث: الخلاب 

١٢٣الإحرام يرف و الأور: المألة 
١٢٥الإحرام.. حكم في الثانية: المسألة 
١٢٦الإحرام......................ب..ّ.ّ......ؤ..؛....لألأ..ب شروط في الثالثة: المسألة 
١٢٨الإحرام ّتى في الرابعة: المسألة 

١٢٨الاغتسال نية في الأول: الفرع 
١٢٩. ٠٠........١٠٠١....الثياب دون البدن في التهليب نية في الثاني: الهمع 

١٢٩الإحرام.بؤؤ.؛....ا..... فبل المحرم بدن تطييب في الأولى: القطة 
١٣٠الإحرام ثوب تطييب ش الأا;ية: الضلة 

١٣١.؛..ؤ...ؤ.لأ.........ب..بّ.ب........ؤ....ء.لأا...ّا. الخلية ّنية في الثاك: الفرع 
١٣٢معناها في الأولى: القطة 
١٣٣الخلية حكم في الأ١نية: القطة 
١٣٤المشروع التالمة لفظ في الئالثت: القملة 
١٣٥بالخلبية الخلففل الرابعة: القطة 
١٣٦..اّ..لأّ..لأ..لأ..ؤّّ..ّ..ّلأ..ب. بالخلبية انمون رفع في ة: الخامالقطة 
١٣٧الخلية وت فى الادة: القطة 

١٣٩ا...ا.....ّ..ؤ...ؤ.......؟......ؤاّ... وتقليده الهدى محوق في الراح: الهمع 
١٣٩الهدى...ؤ......ب؛.ب........ا.................. تحرف في الأولى: القطة 
١٣٩الهدى حكم في الأانية: القطة 

١٤٠المملؤع شدي الأول: الؤع 
١٤٠الواجب الهدى اكاتي: الوع 

١٤١الهدي في يجزئ فيما اصالأة: اكلة 
١٤١الهدى ز الأفضل في الرابعة: القطة 



مجدالخرامو١ل٠اJسة 'ه
اكفحةالبموصؤع 

١٤٣الهدي نزق ني ة: الخامالقطة 
١٤٥الخرام والمجد مكة لحول في الثاني؛ البأءث 

١٤٥......................... الخرام المجد ليحول الأنمال ني الأول: المطالب 
١٤١^الدحول موضع في الثاني: المعللب 

١٤١^الدخول موصع بيان في الأولى• المسألة 
الدخولمواصع مثّروءية في العل،ماء اختلاف ش الثانية: المسألة 

١٤٩واددوج 
منوالخروج أعلاها محن الدخول في الحكمة في الثالثة: المسألة 

١٥١اا,.,..,.....,.,بب..ببا.ب,..,.ا,ب............................................................. أسمالها 
١٥٢وأدبه الداخل حال فى الرابعة: الخالة 

١٥٣الدخول وفت في اكالث: المطلب 
١٥٥.............ّ.ا..ا.....ب. ٠٠.......والخرملمكة الدخول ذكر في الراع: المطلب 
١٥١^الكعبة مسجد دخول في الخاص: الهللب 

١٥١^للمسجد...........ا.......ّ.......ّ..ّ... الدخول موضع في الأولى: المسالة 
١٥٨.........ّبّ.............لأ..ب...... المشروع والذ.كر الخال في الثانية: المسألة 

١٥٨........................... للدخول اليمنى الرحل تقديم في الأول: الفؤع 
١٥٩الدخول ذكر في الثاني: الفرع 
١٥٩... ٠٠١..........البيت روية عند وال-ءاء الياوين رفر في الثالث: الهمع 

١٦٠.ّ......ب..ؤ.....ؤ.........ؤ.؛..... الأيدي رفع حكم في الأور: القطة 
١٦٤الأيدي...ؤ..ؤ...............ّ...لأ...لأ.....ؤ رفع كيفية في اكانية: الشطة 

١٦٥............. الخرام المسجد في ولبها العال ننع في الراع: الهمع 
المجدنممحول الوضوء تحديد امتحباب في الخامس: 

١٦٥وائوافؤؤ.1لأ........لأ؛ء؛..؛؛..ز 
١٦٦الخرام المجد تحية ز اكالأة: الخالة 
١٦٨ّ.................ّؤ... الأسود الخجر واستلأم الطوق ش الرابعة: الخالة 

والركنالأسود الحجر واسلأم الطواف فضل في الأول: الخرع 
١٦٨اليماني 

١٧٠.... الأسود المجر وامتلأم الطواف إلى البادرة في الأاتي: الفرع 
١٧١....ّ؛ّ.ؤ.....ّ......ب..... المواف.ب.......ب.......ؤ........ ز الفرع 



ثقممش==^^^=====^>.[اه=
الممحةالمدضوع 

١٧١.................. الأسود الحجر باسلام ١^١^ في الأولى: القطة 
١٧٤بالطواف الثروع في الئانة: القطان 

١٧٧الخواف صحة شروط اJاتي: الفرع 
١٧٧لاطواف الخيارة شرط فى الأولى: تغطة 
١٧٨....... المّجا.. ويحول للعلواف السارة شرط في اكانية: القطان 
أشواطسعة الخواف بكون بان الأسبؤع تمام الئالئة: القعلة 

١٧٩كاملة 

١٨٠الكبة........ّلأ....بّ......ب........ س اليزم الزام في ة: الخامالمألة 
١٨٠................ا....ب....ّ.. والمروةالخما بين عي الفي السادسة: المسألة 
١٨٣الحرام.................... والجي. مكة ش الخلأة ش المابعة: المسألة 

الفريضةفي عام هو هل الصلاة فضل بيان في الأول: الفؤع 
١٨٦فقعن؟ الفرض ر أم والافالة 

١٨٨..... الكي الحرم في بالخفاعفة الراد الموضع في اكاتي: المع 
١٩٤....... .... الحرم في وفت أي في الفل صلاة إناحة ض: الفرع 
١٩٤................. الحرم في الأحرى الر أعمال مخاعفة الراع: الفرع 
١٩٦......ؤ...ؤ..ب............بلأ.. فيها والخلأة الكمة دخول في الأ١ثن: المسألة 

١٩٦الكعة يحول في الأول: الهمع 
١٩٧الكعبة في الخلأة في \ذث\و: الفرع 

١٩٨...اّا.؟.......... الكعبة جوف في انملأة حكم في الأولى: الثلة 
١٩٩..ّّ...ّ..ا......ّ.ا....... الكبة ظهر على الخلأة في الأان؛ة: القطة 
'٢* .................٠ الكعبة امته ممن الخلأةأسفل في اكالأة: الضلان 
١٢'٠ الكعبة تحت الخلأة فى الرابعة: القطات 

٢٠١......... إمحماعيل حجر المسمى الحجر فى الخلأة فى الا>سعة المسالة 
٠٢ ١ الحجر تعريف في الأول: المع 
٢' ١ حدوده في ^٠: ١٧١الفرع 
١٢......................... ٠٠انملأة..في الحجر اسقبال في اكاك: المع  ٠١٢

٢٠٥........ ١٠...................البوى والمسجد المدني الحرم يحول في اكاتي: القمل 
٠٦٢٠٦. فيها الخلأة وقفل المدينة في الفاصلة الساحاو بان في الأول: المبحث 

٢٠٦.......اا..ّ..اّ.......ا... وفضله وأحكامه البرى الجل فى الأول: المعللب 



لمدينةوا م لخرا ا لمسجد ا وآحكام تاريخ من لمنيفة ا لنيذة وا للطيفه ا لتحفت ا ئ؛ؤ 
اكمحةالموصؤع 

٢٠٦................... بنانه وقعة النبوي _ بالمسجاالمراد ني ت الأولى المسألة 
٢٠٩النبوي المجو ضل في الثانية: المسألة 
١٢ ٠ ...ب.اا..ا.. ٠٠١١..........ورحثتهالمجد تومحعة أحكام في الثالثة: الخالة 

المجدبناء فى التوسعة من زبد ما حكم فى الأول: ااافرء 
٢١١ء.؛...؛~؛..؛..؛...ؤ..1........لأ.......ّ؛.ّ...ّ.......ّ....؛...ب......ؤ.ّ.....ب..؛...؛ّ.ؤ.ء الثوي 

٢١٣الجد رحبة في الثاني الهمع 
٢١٤الشريفة الروضة فى الرابمة: المسألة 

٢١٦ناء مسجد في !٥؛^! المطالب 
وحكمالمدينة، في زيارتها تشرع التي الخواصع بيان في ت الثاني البحث 
٢١٨فيها والصلاة الفاصلة، للأuكن الزارة 

 S—٢١٨الزيارة تعريف ش ت الأول المطل
٢١٨الزيارة حكم ش ااثانيُ الخطلب 

M٢١٨ ارمرل قبر زارة في الأولى: المسألة 
٢١٩قرالمي^ زارة حكم في الأول: القرع 
٢١٩المى. ض فارة آداب في الثاني: الفرع 
٢٢٠قارته. كفئة في الثالث: الفرع 
٢٢١ه الني نر زيارة في يكرم ما الرابع: الفرع 
٢٢٣القبور زيارة فى الثانية: المسألة 

٢٢٣المور فارة حكم في الأول: الفرع 
٢٢٤الكافر فبر زيارة في الثاني: م
٢٢٥. ٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠......٠٠٠.•القيور لزيارة الرحال شد في ت الثالث الهمع 
٢٢٧القبور زيارة آداب في الرابع؛ الفرع 
٢٢٧........... ٠٠٠٠القبور زيارة قي والبيع المخالفات في ت الخامس الهمع 

الثالثالياب 

الشريمينالحرمين ق 1لمسركة واثداب لأح،كام اق 
٢٣٩المفاجد يحول ؤآداب أحكام في الأول: الفصل 

٤٢ ٠ الماحي................اؤ........اا..ا..ب. لقاصد ويباح ينمع فيما الأول: المحث 
٠٢٤ المسجد إلى الخروج في الأول: المطالب 

٢٤٠ؤ....ؤ؛..؛.................ؤا المجد إلى الإتيان إحان فى الأولى: المسألة 



جدول

الممحانالموضع 

٢٤٣............. نيه وصلاتها المجي؟ إلى المرأة خريج في الثانية؛ الخالة 
٢٤٤المسجد ليحول المثرؤع ر الثاني؛ العللم، 

٢٤٤...........ؤ............ّ.... المنى الرحل تقديم فى الأدر المسألة 
٢٤٠المجد يحول ذكر فى اكانيأن المسألة 

٢٤٦الماحي قاصد ى ينهى فيما الثاني؛ المحث 
٢٤٦والرياء يئ الالقصد فى الأول؛ المعللب 
٢٤٧..................ّ........ا..ا المجد صن. لما العجلة كراهة فى الثاني؛ ال3لاو_، 

٢٤٧.ب........ا.ا.............. المسجد لقاصد العجلة حكم فى الأولى؛ الخألة 
قصدفى الرجالة عن النهير منر والحكمة العلة في الثانية؛ الخالة 

٢٤٩والجد الصلاة 

أوالصلاة، لإدراك للحاجة الاستعجال يجوز هل الثالثة؛ المألة 
٢٥٠أولها؟ 

الخروجحال والأصابع اليدين تنبئك كراهة في الثالث،؛ المطلب، 
٢٥٤للجاو 

٢٥٥...... ٠٠١.......................المسجد في الجلوس وأحكام آداب، في الثاني،؛ الفصل 
٢٥٦الخسجاو تحية فى الأول؛ المحث، 

٢٥٦..ّ..؟...ّ....ا.ّّ..ّ...ا...ّ المسجدتحية حكم في الأول؛ العلل؟، 
٢٥٧الجل. تحة ا>موءل فى اكانى؛ الطل؟، 

٢٦٢...........................اّ...؟؟. المسجد فى المحدث حلوس فى الثاني؛ المحث، 
٢٦٣............١ للمساحد والمنيان والمعتوه الكران يحول في ؛ الثالث، المحح، 
٢٦٥......................... الخجل. في واللسثه الجلوس أحكام في الراح؛ المحح، 

٢٦٦ؤ...........ب.....ؤّّؤ...... العارض للجلوس الامحتكاف، نية في الأول؛ المعلل؛، 
٢٦٧الخسجال فى الأءتثكاف< فى اكانى؛ الءلد_، 

٢٦٧الامحتكافح......ء...ء....؛..؛......ؤ.......ؤ..ؤ...ؤ.. تعريف في الأولى: الخالة 
٢٦٨الامحثكاف، حكم في اكانية؛ المسألة 
٢٦٩الامحتكاف، أركان، في الثاكة؛ الخالة 

٢٦٩المتكف، في الأول؛ الفرع 
٢٧٠الامحتكا؛، مكان، اكاني؛ الفرع 
٢٧١التة في اكالث،؛ الفرع 



تمديتةوا تحرام ا نمسجد ا وأحكام تاريخ من ثمنيفة ا لنبدة وا لاطيفة ا يتحفة ا م

الصفحةالموضؤع 

٢٧٢المجد في اللث الرابع: الفرع 
٢٧٣الاعتكاف في انمرم ني الرامة: المالة 
٢٧٣الواجب..................... الاعكاف يحول زس نى الخامة: المالأ 
٢٧٤...................................... الاعتكاف مطلات في المادّة: المالأ 

٢٧٦المرض لث في الثالث: المطلب 
٢٧٧الجد في الرم في الراح: المطلب 
٢٧٩فه وعبورهما المعجد في والخاص الجب ك في الخامس: الطلب 

٢٧٩.......ّ...ّ...ءؤ. الجد في والخاص الجب لت في الأور: المألأ 
٢٨١.................. الجد في والخاص الجنب همور في الثانة: الخالة 
٢٨٢الجد فى أجب إذا نما اكالتة: الخالة 

فيوالماء المجد، خارج وص أجنب لو فيما الرابئ: المسالة 
٢٨٣الجد 

٢٨٣.....با..ب...ّ.ؤ للمرورةالجد في الجسم، مكث، في ة: الخامالخالة 
٢٨٤.ب..ا.....ّ.بؤ.....ؤ.....ؤ.....؛.. الجد في الشعر إنشاد في المدس: الخللب 
٢٨٥.................. الجد في والجلوس الكث هيئات في الماح: المهللمه 

٢٨٥الجلوس هيئة في الأولى: الخالة 
٢٩١ّ.ابّ.......ؤ..؛ا..ؤ..لأ...ب. الجد في الأصاح تثثيك في الثانثة: الخالة 

٢٩٣المسجد..ز في ياح فيما الثامن: المطلب 
٢٩٣الجد في التعليم في الأولى: الخالة 
٢٩٤الجد في الأكل في الثانية: الخالة 
٢٩٤الجد في المدفن في الثالثة: المسالة 
٢٩٦الجد فى المائة فى الرابعة: الخالة 
٢٩٧الجد.......ّّ..؟.بلأ............ في الجادة وضع في ة: الخامالخالة 
٢٩٩.ّ.ؤ.ّ..ّ.ؤ.ب...ب..............ّؤ... الجد في الكاح عقد ة: المدّالخالة 
٢٩٩الجد في الوضوء في اسة: المالخالة 
٣٠٣الجد بترات التيمم الثاّنة: الخالة 
'٠٣ الخصحفط............ س المسجد في القرآن قراءة في الناصعة: الخالة 
٣٠٥المسجد في القضاء في الماشرة: الخالة 
٣٠٧.................... المسجد في والتعليم الفتا في عشرة: الخالية الخالة 



الممحةالمرصع 

١٣١ المجد فى اللعان نى عشرة: الثانية الخالة 
٣١١................................ الجد ءي المواك في عشرة: الثالثة الخالة 
٠٠٠وطييبه........المجد تنفليف عشرة: الرابعة الخالة  ٣١٣ ٠٠
فىالأظفار وأحد ريحه وتالثعر أحد فى إ عشرة ة الخامالخالة 

٣١٣الممجد 

٣١٥........................ المسجيّ فى انمؤذJات نل عشرة: المادسة المألة 
٣١٥,لأ..ا.اّا....ّ.اا..اا...ب... المسجد فى الانتعال فى عثرة؛ المابعة المألة 
٣١٨الممجد........ فى والرواب الأرزاق مة قفى عثرة؛ الثامنة الخالة 
٣١٨............... ّ الجالفى الخكان احمماص فى عشرة: التامعة الخألة 
٣٢٦.......................ا..ا...ا.ّ.... المجد ني الكلام في الخيرون: الخالة 
٣٢٨.... ٠٠٠.......وردم المسجد في الملام إلقاء وامشرون: الحادبة الخألة 

٣٢٨................ المسجد في الاس على الملام إلقاء في الأول: الفرع 
٣٢٩المعلي................................... س الملام رد في اكاتي: الفرع 

٣٢٩................اّ..ّ.ؤا..ااّ.......... المسجد في عنه ينهى فيما التاسع: الطلب 
٣٢٩الضالة إنثاد في الأولي: الخالة 
٣٣•المجد في البيع في الثانية: الخألة 
٣٣١المسجد فى المسناءة الثالثة: المألة 
٣٣٢ ٠٠المساحي في الموت ورفع اللغهل في الرابعة: الخالة 
٣٣٦........................... المساحي في المبيان تعليم في ة: الخامالمألة 
٣٣١^........ الجمعة نل الجد في للحلق الجلوس فى المادمة: الخألة 
٣٣٩السجد.......بب..ب..ب.ا.....ب...ب.ا. في الحدود إقامة في الماسة: الخالة 
٠٣٤ ....................... الأذان بعد المسجد هن الخروج في ت الثامنة المسالة 
٣٤١المراري بين الصلاة اكاسمة: الخالة 
٣٤٢............................. المسجد ني الملاح حمل في العاشرة: الخالة 
٣٤٣المسجد اسطراق فى عشرة: الحائية الخالة 
٣٤٣.................... الممجد فى والحاسة البول فى عشرة: الثانية الخالة 

٣٤٤......................... ٠٠٠.نجاسة بدنه على من يحول في الأول: الهمع 
٣٤٤......ّ.....ؤؤ...ب ٠١.؛٠١٠المسجد في والقصد الحجامة في الثاني: الفؤع 
٣٤٥الجل..ؤؤ..ؤ....................ؤ.......ؤب.... في اJول ش الث١ان: !كرع 



^دجإ٠اسر١مواسJثط
^^ابم"======^====ق========

اكضحتالرضع 

٣٤٦............................... انمجد في الماذ في عشرة: الثالثت المالة 
٣٤٨؛ الكريهة الروائح من السجد في تكرم يفيما عشرة: الرابعة المالة 
٣٤٨وغيرصا..... الحرمين في الجماعق تكرار في عشرة: ة الخامالمالة 
٣٠•....ب..ؤ....ؤ.. انمالين أمام والرور السترة في عثرة: اممّة الخالة 

٣٠٠ترة بالالراد في الأول: الفرع 
٠٣٥ للملأة الترة حكم في الثاني: الفرع 
٣٥١الملي....................... يدي ين الروي حكم غي الثالث: الفرع 
٣٥٣..؛..؛.ا.ؤ...؛...؛...؛؛ والترة المالي ين المار دفع في الرابع: الفرع 
٣٥٥الصلاة قهير في الملي يدي ين الرور أثر في الخامس: الهمع 
٣٥٥النيوي... والمسجد الخرام المسجد في ترة الفي الخادس: القمع 

٣٥٨........ا.........ا.........؟.بلأ. المجد من الخروج آداب في العاشر: الهللب 
٣٥٨وأدبه الانتعال فى الأولى: الخالة 
٣٦٣....................................... وموطه الخروج ذكر في الثانية: الخالة 
٣٦٣المسجد......ؤ.. من للخروج اليرى الر-ءل تقديم في الثالثة: الخالة 




